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ما اكْتسبت  إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً( 

ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما  ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا

نم ينلَى الَّذع هلْتمح  فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب
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احلمد هلل رب العزة تبارك وتعاىل , هو حشبها عميه توكمها وبه نشتعني , والصالة والشالم عمى سيدنا 
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 األولاألولاألولاألول    الفصلالفصلالفصلالفصل

 تطورهتطورهتطورهتطوره    ومراحلومراحلومراحلومراحل    اإليرايناإليرايناإليرايناإليراين    النوويالنوويالنوويالنووي    الربنامجالربنامجالربنامجالربنامج    نشأةنشأةنشأةنشأة
 

 ووي             َّبعد الملف الن  ثلما أثارته قضية ملف إيران النووي   ً  جدال  م       ٌدولية         ٌأو قضية       ٌر ملف  ث     لم ي   
وأجهزة حيث أصبح هذا الملف الشغل الشاغل لمراكز البحوث والدراسات ؛ العراقي

جانب الدول وبعض المنظمات الدولية ذات العالقة إلى االستخبارات اإلقليمية والدولية 
وعقدت ألجل هذا الملف  ،باستخدام الطاقة النووية ومنع انتشار األسلحة النووية في العالم

عدد كبير من االجتماعات بين مسؤولي الدول الغربية واإلقليمية للتشاور حول كيفية حل 
   .ل العسكرية                                     ً         هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية بعيدا  عن الحلو

أزمة البرنامج النووي اإليراني في تفاعالتها المتصاعدة العديد من القضايا  كما أثارت  
بعضها يتعلق بطبيعة العالقة بين هذا البرنامج وبين تيار المحافظين الذي  :واإلشكاليات

يران وبعضها اآلخر يتعلق بمستقبل العالقات بين إ، يهيمن على عملية صنع القرار في إيران
كما يطرح هذا الملف  ،للهيمنة اإليرانية األطماعبسبب منها العربية      ًخاصة ودول المنطقة 

الشائك تساؤالت حول التداعيات المحتملة على أمن المنطقة بصفة عامة والخليج العربي 
  بصفة خاصة.

ية وتتوزع الدوافع واالعتبارات التي تحرك السياسة النووية اإليرانية ما بين اقتصاد  
متكامل للسياسة الخارجية اإليرانية   ٍر   صو                َتندرج في إطار ت  واستراتيجيةوسياسية وعسكرية 

      ً                                                                     ودوليا ، يقوم على تحقيق هدف أساسي هو بناء مكانة متميزة على الساحة اإلقليمية،         ًإقليميا 
في  أمن الخليج واالستفادة من التحوالت الهيكليةالهيمنة على بوالقيام بأدوار متعددة تبدأ 

ألهمية أداة بالغة ا لهالسالح النووي يمكن أن يقدم ل هاامتالك   إن     ً  خاصة  و النظام الدولي
  .والدولية لتعزيز مكانتها اإلقليمية

المبحث في  مراحل إنشاء وتطور البرنامج النووي اإليرانيفي هذا الفصل  سنعالجلذلك 
  منه. انيالمبحث الثفي البنية التحتية النووية اإليرانية ، واألول
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  املبحث األول
  اإليراين النووي الربنامج وتطور إنشاء مراحل

  

" الذي أولى هذا البرنامج محمد رضا بهلويالشاه " عهدنشأ البرنامج النووي اإليراني في    
رعاية شخصية منه وبدعم كبير من الواليات المتحدة ضمن إطار االتفاقيات الثنائية بين 

بهدف الحصول على موارد إضافية للطاقة  »لذرة من أجل السالما«البلدين بموجب برنامج 
  وتحويل إيران إلى قوة إقليمية عظمى. 

                                           ً       ً                             وكان اهتمام الشاه بالطاقة النووية يشكل جزءا  م حوريا  من رؤيته لتعزيز قدرات إيران   
قيام الشاملة في كافة المجاالت السيما في المجاالت العسكرية والعلمية وتمكين إيران من ال

                                                ٍ                             بدور القوة المهيمنة في الخليج، والقيام بدور رئيس  ومحوري في مناطق الشرق األوسط 
                                                                               وجنوب غرب آسيا والمحيط الهندي بحيث يكون إليران دور  متميز على الساحة العالمية في 

  إطار عملية إعادة توزيع موارد القوة االقتصادية والصناعية على مستوى العالم. 
أبرز ملفات السياسة اإليرانية  البرنامج النووي اإليراني أحديخ شكل منذ ذلك التارو  
                                                                           ستحوذ على حيز كبير من اهتمامات الحكومات اإليرانية المتعاقبة، وقد مر  بعدد من وا

                                                                                    المراحل تعكس طبيعة النظام السياسي اإليراني وتفكيره وسياساته الداخلية والخارجية، سواء  
 ،١٩٧٩وري أو بعد اإلطاحة به ومجيء النظام الجمهوري عام كان ذلك في العهد اإلمبراط

باالهتمام الكثيف والمتزايد في المجال النووي، في حين  بعض هذه المراحلوقد تميزت 
زت مراحل أخرى                                                                 ز بعضها اآلخر بالتراجع وعدم االكتراث بالتكنولوجيا النووية، كما تمي    تمي 

خلفية هذا البرنامج، ووقوع إيران تحت سطوة  بالمواجهة بين إيران والمجتمع الدولي على
ذلك يمكن تقسيم المدة الزمنية الماضية من عمر البرنامج           وبناء  علىالعقوبات الدولية. 

تغطي المدة التي تبدأ منذ أن شرعت إيران  األولى:النووي اإليراني إلى مرحلتين أساسيتين: 
يث دخل البرنامج النووي ح ٢٠٠٢وحتى عام  ١٩٦٨بتأسيس برنامجها النووي عام 

 ٢٠٠٢فقد امتدت منذ نهاية عام  أما الثانية: .اإليراني مرحلة المواجهة مع المجتمع الدولي
   وحتى اآلن ويمكن اعتبارها مرحلة المواجهة مع المجتمع الدولي.

                                                             وبناء  على ما تقدم فقد تم  تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كاآلتي:
  ).٢٠٠٢ -١٩٦٨سيس وإقامة البنى األساسية النووية اإليرانية (المطلب األول: مرحلة التأ

  وحتى اآلن ). – ٢٠٠٢المطلب الثاني: مرحلة المواجهة مع المجتمع الدولي ( 



٩ 

 

  األولاملطلب 
   اإليرانية النووية األساسية البىن وإقامة التأسيس مرحلة

)٢٠٠٢ - ١٩٦٨ (  

 تعاونللوهي ثمرة  ،العشرين القرن ياتإلى ستين اإليراني النووي تعود نشأة البرنامج  
           ًاستراتيجيا                ًالذي كان حليفا ، بهلوي" رضا محمد" الشاه ونظام المتحدة بين الواليات الوثيق

 عامال في إيران وقعتحيث ، السابق السوفييتي االتحاد ضد الباردة حربها في لواشنطن
 بموجبها إيران حصلت، تسنوا ١٠ مدتها، النووي للتعاون اتفاقية على واشنطن مع ١٩٥٧

 اليورانيوم من كيلوغرامات عدة وعلى، المتحدة الواليات من فنية نووية مساعدات على
                                                  ُ                  ومنذ ذلك الوقت انطلق البرنامج النووي اإليراني حيث أ نشئت مراكز للبحوث . ١المخصب

لى إبرام النووية وهيئة الطاقة النووية اإليرانية وإقامة عدد من المنشآت النووية، إضافة إ
                                                      مع عدد من الدول بعد أن تم  وضع تصور كامل لطموحات إيران  اتالعشرات من االتفاقي

 ٣٠ بحوالي تقدر إجمالية بتكلفة نووية محطة ٢٠ عن يقل ال النووية، يقوم على بناء ما
  . دوالر لتغطية الحاجة المتزايد للطاقة الكهربائية مليار

لحكومات اإليرانية المتعاقبة استكمال ما بدأه الشاه في وبعد اإلطاحة بنظام الشاه حاولت ا  
                                                                             المجال النووي السيما التركيز على استكمال محطة بوشهر النووية، إال أن  أغلب الدول 
الغربية امتنعت تحت الضغوط األمريكية عن مواصلة بناء البرنامج النووي اإليراني وتنفيذ 

اإليرانية  –وقد دفعت تطورات الحرب العراقية  االتفاقيات المبرمة مع إيران بهذا الصدد،
وتطورات البرنامج النووي العراقي إلى إحداث تحوالت  العشرينفي الثمانينيات من القرن 

                                         ً                        ً         جذرية في التفكير االستراتيجي اإليراني عموما  وفي المجال النووي خصوصا ، حيث تم  
لف المجاالت النووية باإلضافة التركيز على استكمال المراكز العلمية المتخصصة في مخت

إلى االهتمام باإلعداد العلمي والعملي للعلماء والمهندسين والفنيين العاملين في مختلف أفرع 
     البرنامج النووي اإليراني.

في في الفرعين اآلتيين من هذا المطلب تطورات البرنامج النووي اإليراني  سنناقشلذلك 
  .لجمهوريفي العهد او ،العهد اإلمبراطوري

  
                                                           

�ا� �
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  الفرع األول
  يف العهد اإلمرباطوري

" الذي محمد رضا بهلويترجع البداية الحقيقية للبرنامج النووي اإليراني إلى عهد الشاه "  
ُ                       ت وص ل  بالده في نهاية المطاف  إلى بناء قاعدة علمية القرن العشرين خمسينياتتطلع منذ    ُ 

المتتبعين للسياسة اإليرانية في ذلك الحين                                      ً     إلى امتالك السالح النووي. ولم يكن خافيا  على 
في المنطقة وذلك بعد التفجير  النوويةطموح الشاه ألن تكون إيران أول دولة تمتلك القنبلة 

وباكستان المتالك هذا النوع من  إلسرائيلالنووي الذي أجرته الهند والسعي الحثيث 
سيكون لديها أسلحة « إيران    بأن  ١٩٧٤ حزيران/يونيو           ً                  السالح، خاصة  وقد صرح الشاه في 

                                   إال أن  الشاه تراجع عن تصريحاته فيما  ؛»نووية دون شك وفي وقت أقرب مما يعتقد العالم
                                                                    إن  إيران ليس لديها النية المتالك أسلحة نووية، ولكن إذا قامت دول صغيرة  «بعد بقوله 

               ً        وهو ما كان دليال  على أن   »١                                                       بامتالك مثل هذه األسلحة، فإن  إيران ستعيد النظر في سياستها
لم تكن تهدف فقط إلى التوسع في االستخدامات السلمية للطاقة  حينذاكالشاه طموحات 

  .٢النووية، لكنها كانت تهدف إلى امتالك إيران للسالح النووي
وقد جاءت بدايات البرنامج النووي اإليراني من خالل التعاون الوثيق مع الواليات المتحدة   

                                   والتي كانت قد وضعت وقتئذ  أسس عالقات  العشرينالقرن ات يخمسينف نتصمنذ م
استراتيجية وثيقة مع نظام الشاه بعد أن كانت االستخبارات األمريكية قد قضت على ثورة 

وهو ما دفع الشاه بعد ذلك إلى  ١٩٥٣ آب/أغسطس" في محمد مصدقرئيس الوزراء "
مه، كما ترافق ذلك مع قيام الجانبين بتطوير االعتماد بقوة على الواليات المتحدة لدعم حك

                                                                     ً           ً درجة عالية من التعاون السياسي واالستراتيجي، بحيث أصبح نظام الشاه حليفا  استراتيجيا  
لواشنطن في حربها الباردة ضد االتحاد السوفييتي السابق. وجاء التعاون النووي بين إيران 

حيث وقعت إيران في عام  »السالم الذرة من أجل«برنامج  في إطاروالواليات المتحدة 
 ١٣        م ددت في                             اون النووي م د تها عشر سنوات (مع الواليات المتحدة على اتفاقية للتع ١٩٥٧

                                                           
1-Muhammad Sahimi. Iran's Nuclear Program. Part I: Its History, 02 October 2003. 
published in Payvand, available online , 
http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html 

مركز ، "ووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيدالبرنامج الن محمود،أحمد إبراهيم  -٢
  .٤٥، ص ٢٠٠٥باألهرام، القاهرة ،  واالستراتيجيةالدراسات السياسية 
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) وحصلت إيران بموجبها على مساعدات نووية ١لعشر سنوات أخرى ١٩٦٩ آذار/مارس
غراض لأل ٢فنية من الواليات المتحدة، وعلى عدة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب

وعدد من  ١٩٥٨                                  ) ميغا واط ب ني في جامعة طهران عام ٥البحثية وعلى مفاعل بحثي بقوة (
، وهي عبارة عن غرف معزولة بإحكام يجري تشغيلها بواسطة أذرع تعمل ٣الساخنةالخاليا 

، كما تعاون الجانبان في البحوث ٤بالتوجيه عن بعد لفصل المواد المشعة في المفاعل البحثي
، وقد وصلت عالقات التعاون االستراتيجي ٥باالستخدامات السلمية للطاقة النووية المتعلقة

                                      َّ            ً                            بين الواليات المتحدة وإيران إلى درجة أن ه كان مطروحا  في بعض الفترات اقتراح بنشر 
رؤوس نووية أمريكية على األراضي اإليرانية، لالستفادة من الموقع االستراتيجي إليران 

                                                ّ   وفي العام نفسه قام الشاه بزيارة إلى فرنسا حيث اط لع  .٦سوفييتي السابقالمالصق لالتحاد ال
على أحد المفاعالت النووية هناك وبعد عودته مباشرة أمر بتشكيل لجنة خبراء لدراسة 
إمكانية بناء مفاعل نووي في إيران، ورغم التوصيات السلبية للجنة الخبراء بسبب التكاليف 

                                            ُّ           وعدم قناعتها بحاجة إيران للطاقة النووية لتوف ر االحتياطي الباهظة لمثل هذا المشروع 
                                                                                   الكبير للطاقة الطبيعية فيها (النفط والغاز الطبيعي) إال أن  الشاه أوعز في حينه بتكثيف 
االتصاالت مع كل من فرنسا وألمانيا الغربية لالتفاق معها على بناء محطات نووية في 

زين للبحوث النووية، األول في جامعة طهران، والثاني                                 إيران. وعلى إثر ذلك تم  إنشاء مرك
بعد تزويد أمريكا إليران بمفاعل نووي صغير سعته  ١٩٥٨قرب مدينة أصفهان في العام 

، والذي يمكنه إنتاج ١٩٦٧٧) ميغا واط لألبحاث النووية، الذي بدأ العمل الفعلي به عام ٥(
                                                           

1-Muhammad Sahimi. Op.cit. 
  .٤١، ص  ٢٠٠٧، دمشق عدنان حسين أبو ناصر، البرنامج النووي اإليراني من التأسيس إلى التسييس، -٢

3-Christoph Wirz, Is Iran on the way to acquiring an atomic bomb ? SPIEZ 
LABORATORY  the Swiss NBC Defense Establishment ,  Background information on 
a current topic, revised version, January 2004,p 3. 
4-David Albright, " An Iranian bomb?," The Bulletin of The Atomic Scientists  
(Washington . DC ) , January 1995 . 
5- US department of State ," Atoms for Peace Agreement With Iran, " Department of 
State Bulletin  No. 36 , 15 April 1957, p 629.  

مرجع  ،ية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسو -٦
  .٢٧ص  سبق ذكره،

وانغ جيان، مقاربة أميركية لبرامج إيران النووية، تقويم القدرة واالعتبارات االستراتيجية، مجلة شؤون  -٧
  . ٤٣، ص  ٢٠٠٥صيف  ،١١٩العدد  ،األوسط
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عتبر أحد مراكز األبحاث النووية الرئيسة غرام من البلوتونيوم في السنة، وإلى اآلن ي ٦٠٠
تزويد األخيرة بعدد من الخاليا  ١في إيران، كما تضمنت هذه الصفقة بين أمريكا وإيران

، والتزام الواليات المتحدة بإمداد إيران بالوقود النووي لتشغيل المفاعل البحثي ٢الساخنة
) كلغم من ٥,٥٤بـ (بتزويد إيران  ١٩٦٧ أيلول/سبتمبرالمذكور، حيث قامت في 

كلغم نظائر يورانيوم  ٥,١٦اليورانيوم المخصب كوقود لتشغيل هذا المفاعل، إضافة إلى 
كلغم من  ١٠٤                                                      ً  ُ           انشطارية مشعة ثم  قامت بعد ذلك بتزويدها بشحنة أكبر حجما  ت قدر بحوالي 

  اليورانيوم الستخدامه كمصدر للوقود في المفاعل المذكور. 
                    ً                                           قة النووية يمثل جزءا  من جهود الشاه الرامية إلى تحويل إيران إلى وكان االهتمام بالطا  

مهمة ه في هذا المجال من خالل كتابه (                                        قوة إقليمية عظمى حيث بي ن الشاه سياسة بالد
بضرورة أن تكون إيران من الدول المعنية بالعلوم النووية  ١٩٦١بالدي) المنشور عام 

                                                     هذا ما تدع م بانضمام إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة ، و٣                              ًورغبتها في استخدام الذرة سلميا 
 ١٩٦٨، وانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية عام ١٩٥٨٤الذرية عام 

وإبرامها اتفاقية الضمانات النووية  ١٩٧٠٥ شباط/فبرايروتصديقها عليها في الثاني من 
     ً                           نادرا  ما كانت التصريحات الرسمية ، و١٩٧٤٦الملحقة مع الوكالة التي طبقت بحلول عام 

                                                           
دار  ،دمشق الطبعة األولى،رياض الراوي، البرنامج النووي اإليراني وأثره على منطقة الشرق األوسط،  -١

  . ١١٤، ص ٢٠٠٦، األوائل للنشر والتوزيع
عن اليورانيوم الطبيعي، وتحويله  ٢٣٩ي فصل البلوتونيوم هوحدات تكنولوجية وظيفتها  هيالخاليا الساخنة:  -٢

زاء أو إلى معدن، لذلك تفرض الدول المحتكرة لها مراقبة صارمة تقترن بالعقوبات على الشركات التي تبيع أج
  .الوقود الخفيف أو أجهزة منها للدول النامية للحيلولة دون استخدامها في فصل البلوتونيوم عن اليورانيوم

3-Mohammed Reza pahlavi , Mission for My Country, New York, McGraw-Hill, 1961,  
p.p.307- 308.  
4-Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, Reforming nuclear export 
controls the future of the nuclear suppliers group, Research Report No. 22,OXFORD 
University Press  New York, First published 2007,p 63. 
5-Henry Sokolski, Patrick Clawson, CHECKING IRAN’S NUCLEAR AMBITIONS, 
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, January 2004, p 26. 
6-Iran acceded to the NPT on 2 Feb. 1970. Its full-scope safeguards agreement with the 
IAEA (INFCIRC/214) entered into force on 15 May 1974. The text of the agreement is 
available at URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc214.pdf. 
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، ١اإليرانية منذ ذلك الوقت تبتعد عن السعي المتالك تكنولوجيا نووية لألغراض المدنية فقط
وظل االهتمام اإليراني بالمسائل النووية يزداد بصورة مستمرة منذ ذلك الحين حتى أعلن 

النووي يتضمن رؤيته عن تصور متكامل لطموحات بالده في المجال  ١٩٧٤الشاه في عام 
االستراتيجية لهذه المسألة التي كانت تقوم على حاجة إيران إلى تنفيذ خطة طويلة األمد في 

) ألف ميغا واط من الطاقة الكهربائية ٢٣    ً                             عاما  المتالك القدرة على إنتاج نحو ( ٢٠غضون 
ناء ما ال يقل       ُ                                                     ، وقد أ علن فيما بعد أن  تحقيق هذا الهدف سوف يتطلب من إيران ب٢النووية
/ مليار دوالر ٣٠      ً                        ) عاما  بتكلفة إجمالية تقدر بـ/ ٢٠) محطة نووية على مدى (٢٠عن (

) ٢٣، حيث كان الشاه يخطط إلى إنشاء (٣تخصص لهذا الغرض على مدى العقدين القادمين
في منتصف  –بشكل كامل -ة لتكون جاهزة للعمل      ً      ً                         مفاعال  نوويا  تغطي عموم الساحة اإليراني

ينيات من القرن العشرين، وهي مفاعالت يمكنها إنتاج البلوتونيوم الذي يشكل العنصر التسع
  .٤المهم واألساس في صناعة األسلحة النووية

في  ١٩٧٣عام  تشرين األول/أكتوبراألزمة الدولية التي نتجت عن حرب  وقد ساهمت  
ة من عوائد تصدير حيث تمكنت إيران من تحقيق أرباح هائل ٥تعجيل برنامج إيران النووي

وتحولها من مجال النفط وهو ما وفر لها التكاليف الالزمة للبدء بتنفيذ خطط الشاه النووية 
األبحاث النووية إلى مجال التطبيق العملي الجاد، حيث أمر الشاه بإنشاء منظمة الطاقة 

إتباع هذه                                                لتأخذ على عاتقها تنفيذ خطط برنامجه النووي، وتم  ٧)AEOI( ٦الذرية اإليرانية
هذه المنظمة للقصر اإلمبراطوري مباشرة وتحت إشراف الشاه الشخصي وأسندت رئاسة 

                                                           
1-Robert Lowe and Claire Spencer ,Iran, Its Neighbors and Regional Crises ,Chatham 
House ( The Royal Institute of International Affairs) ,September 2006 . 
2- Tehran Journal, 18 March 1974, p 2. 

مرجع  ،إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد -٣
  .٢٩ص سبق ذكره 

4-Shannon N. Kile, Europe and Iran- Perspectives on Non-proliferation, SIPRI Research 
Research Report No. 21, OXFORD UNIVERSITY PRESS ,New York, First published 
2005,p 2. 
5- Muhammad Sahimi. Op.cit. 
6- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p59. 
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                                                 " أحد أبرز علماء الذرة في إيران، وتم  رصد ميزانية أكبر اعتمادهذه المنظمة إلى الدكتور "
من أجل استكمال عملية التأسيس اإلداري  ١٩٧٥مليون دوالر لعام  ٣٠تقدر بنحو  لها

زادت الحكومة اإليرانية ميزانية هذه المنظمة إلى أكثر من  ١٩٧٦وفي عام  .والتنظيمي
، وهو ما يشير إلى التطور الكبير في األنشطة الموكلة إلى ١٩٧٦مليار دوالر للعام المالي 

  .١هذه المنظمة
زج بالده في ميدان الطاقة النووية، األمر الذي أثار تساؤالت مهمة ل                    ً لقد كان الشاه متحمسا    

                                                                           ً حينه حول مدى حاجة إيران إلى مثل هذه الطاقة في الوقت الذي تمتلك فيه احتياطيا   في
    ً                                                                           ً ضخما  من النفط والغاز من جهة، مقابل اهتمامه ببناء قوة عسكرية كانت هي األكثر تسلحا  
   ً      ً        ً                                                        كما  ونوعا  وتحديثا  من كل تلك التي كانت موجودة في منطقة الشرق األوسط من جهة 

  . ٢أخرى
           ً                                                             الشاه عقودا  لشراء مفاعالت نووية مع أمريكا وفرنسا وألمانيا، وكانت الواليات  وقد أبرم  

المتحدة من أولى الدول الغربية التي أعربت عن استعدادها للتعاون مع إيران في المجاالت 
أرسلت وزارة الخارجية األمريكية رسالة للحكومة  ١٩٧٤ نيسان/أبريل ١١النووية، ففي 

حكومة الواليات المتحدة تعتبر التعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية                   اإليرانية تفيد بأن 
أفضل مجال مالئم للتعاون والشراكة بين الجانبين، واقترحت الخارجية األمريكية أن يعهد 

اإليرانية  –ضمن اللجنة االقتصادية األمريكية بهذه المسألة إلى أول مجموعة عمل 
" بزيارة إليران ديكسي لي راية الطاقة الذرية األمريكية " ، كما قام رئيس لجن٣المشتركة

، حيث وضعت هذه الزيارة أرضية مالئمة للعمل من أجل التعاون بين ١٩٧٤ /مايوأيارفي 
                                                                      ً        الجانبين في المجال النووي، وطرح الجانب األمريكي خالل هذه الزيارة اقتراحا  بإنشاء 

النووية لمنطقة الشرق األوسط. وفي إطار  وحدات إقليمية لتخصيب وإعادة معالجة المواد
                                             ً       ً    األمريكي بالتعاون النووي، أبرم الجانبان اتفاقا  مبدئيا  في  –م اإليرانيهذا االهتما

التزمت الواليات المتحدة بموجبه بتزويد إيران بمفاعلين نوويين  ١٩٧٤ حزيران/يونيو

                                                           
1-U.S, Energy Research and Development Administration, " Iran: Atomic Energy 
Programme, October 1976 , p 3 . 

  .١١٤، ص ذكره مرجع سبق ،رياض الراوي -٢
3- "US-Iran Cooperation ", Department of State Telegram , 11 April 1974. 
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تشرين  ٢٠ة األمريكية في للطاقة ووقود من اليورانيوم المخصب، ثم أعلنت وزارة الخارجي
وإيران تستعدان للتفاوض بشأن اتفاق يسمح ببيع مفاعالت  أمريكا   أن   ١٩٧٤ األول/أكتوبر

                                                                           نووية ووقود مخص ب على المستويات التي يرغب فيها شاه إيران، وأعلنت الوزارة أن  
تفاق النووي األمر بين يدي لجنة الطاقة الذرية األمريكية لدراسته واالنتهاء من مسودة اال

رض اإليراني بشراء ما يزيد                                              ً            مع إيران، وأبلغت الخارجية األمريكية الشاه أيضا  تأييدها للع
  .١% من أسهم محطة تجارية لتخصيب اليورانيوم في الواليات المتحدة٢٥عن 

تشرين        ً                                                                وتنفيذا  لالتفاق المذكور أعاله قام الجانبان األمريكي واإليراني في الثالث من   
بإنشاء لجنة مشتركة لتقوية الروابط بين البلدين، ال سيما في مجال  ١٩٧٤ وفمبرالثاني/ن

                                      ً              وقعت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عقدا  لتدريب المالك  ١٩٧٥الطاقة النووية، وفي عام 
التكنولوجي، كما وقع  ""ماساشوسيتساألول للمهندسين النوويين اإليرانيين في معهد 

على قيام الواليات المتحدة بتزويد إيران بالوقود المخصب لثمانية                ً     الجانبان اتفاقا  ينص 
إلى اتفاقية موسعة وقعها  ١٩٧٥ آذار/مارس ٣                      ، ثم  توصل الجانبان في نوويةمفاعالت 

" تنص هوشانج أنصاريوزير الخارجية األمريكية ووزير المالية اإليراني "" هنري كيسنجر"
 ٤,٦وية من الواليات المتحدة تقدر قيمتها بنحو ) مفاعالت نو٨على قيام إيران بشراء (

. وقد وافقت لجنة الطاقة النووية ٢واط آالف ميغا ٨مليار دوالر وتصل قدرتها الكلية إلى 
األمريكية فيما بعد على تزويد إيران بالوقود الالزم لتشغيل مفاعلين نوويين: طاقة كل منهما 

             ً      ً                      اللجنة اتفاقا  أوليا  لتزويد إيران بالوقود  ميغا واط يعمالن بالماء الخفيف، ووقعت ١٢٠٠
الالزم لتشغيل أكثر من ستة مفاعالت نووية أخرى تصل إجمالي طاقتها إلى ثمانية آالف 

  .٣ميغا واط
 النووية التقنية   َ    لت ب اد ل اتفاقية     ّ   المت حدة والواليات إيران   ّ  وق عت ١٩٧٧ نيسان/أبريل ١٢ وفي  

شراكة  وإيران،     ّ   المت حدة الواليات "تحت عنوان  ،٤ةالنووي السالمة في مجال والتعاون

                                                           
مرجع  ،اطر التصعيد"أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخ -١

  .٣٣ص سبق ذكره، 
2- Muhammad Sahimi, Op.cit.  
3- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit, p 59. 
4- US, Iran Resume Atom Power Talks ", The Washington Post ,9 August 1977. 
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 ١٩٧٨ كانون الثاني/يناير في األول من طهران إلى         المشهورة  زيارته وأثناء ."متزايدة
النووي  للتعاون جديدة ثنائية إلى اتفاقية والشاه "كارتر جيمي                     توصل الر ئيس األمريكي "

) ٨-٦يران بشراء ما يتراوح بين (وتسمح إل »رعاية األكثر الدولة«منحت إيران منزلة 
                                   ، وتم  توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون ١مفاعالت نووية تعمل بالماء الخفيف من الواليات المتحدة

بعد تسوية المشكلة الرئيسة المتعلقة بإعادة  ١٩٧٨ تموز/يوليو ١٠النووي بين البلدين في 
   معالجة الوقود النووي بين الجانبين.

       إلى أن   ١٩٧٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠رة سرية للخارجية األمريكية في وقد أشارت مذك  
 ١٩٧٨ تموز/يوليو ١٠الواليات المتحدة عقب التوقيع على اتفاقية التعاون النووي في 

أصبحت مستعدة للتجاوب مع جهود إيران لتوسيع قاعدة الطاقة غير النفطية لديها، بحيث 
  ً                                            را  في مشروعات الطاقة النووية اإليرانية، وأشارت يمكن للشركات األمريكية أن تلعب دو

              ً                                                                المذكرة أيضا  إلى أن  االتفاقية المذكورة تمثل األساس الحاكم لتصدير ونقل المعدات 
  والمواد ذات الصلة ببرنامج الطاقة النووية اإليرانية، ووجه وزير الطاقة األمريكية 

  اتفاقية التعاون النووي فقته على " مذكرة للرئيس األمريكي تفيد بمواجيمس شليزنجر"
وفي المقابل كان  .٢                                       ً             اإليراني، وذلك قبل أن يتم التوقيع نهائيا  على االتفاقية –األمريكي

استطاع  ١٩٧٤التعاون النووي بين إيران وألمانيا الغربية يسير على قدم وساق، ففي عام 
 KRAFTWERK" الشاه بعد جهود حثيثة ومباحثات مع خبراء مؤسسة كرافت ويرك

UNION"- إحدى شركات سيمنز )SIEMENS(-  إبرام عقد مع الشركة األلمانية
المذكورة يتضمن تزويد إيران بالتقنية الالزمة لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة 

لى ميغا واط يعمالن بالماء المضغوط ع ١٢٠٠                                       البلوتونيوم وبناء مفاع لين نوويين بقدرة 
. وقد بدأ فريق ألماني تابع التحاد ٣جنوب مدينة بوشهربي الساحل الشرقي للخليج العر

                               العمل في مفاعالت بوشهر، ورغم أن   ١٩٧٥ آب/أغسطس" في كرافت ويركشركات "
    فإن   ١٩٧٤ تشرين الثاني/نوفمبرالجانبين كانا قد وقعا على اتفاق لتوريد هذين المفاعلين في 

                                                           
1- The Washington post, 1 January 1978. 
2-"Iran : The US – Iran Nuclear Energy Agreement ", Department of State 
Memorandum, 20 October 1978, in Digital National Security Archive ,  
( http:// nsarchive.chadwyck.com). 
3-Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit, p 59. 
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                                    يكن قد تم  التوصل إليه حتى منتصف عام  التعاقد النهائي بين الجانبين في هذا الشأن لم
وجرى  ورأى الجانبان ضرورة البدء في العمل مع عدم انتظار االتفاق النهائي. ١٩٧٦

بتعاقد تكميلي بين منظمة الطاقة الذرية  ١٩٧٦ تموز/يوليواستكمال هذا العقد في أول شهر 
مليار مارك  ٧,٨تقدر بنحو  اإليرانية والجانب األلماني لبناء محطة بوشهر النووية بتكلفة

مليار مارك، ونصت االتفاقية على أن تقوم  ٥,٨ألماني، كانت إيران قد دفعت بالفعل منها 
الشركة األلمانية ببناء مفاعلين يعمالن بالماء الخفيف في بوشهر، كما وقعت منظمة الطاقة 

) ٢٠٠بتوريد ما يقارب من (                       ً       ً                              النووية اإليرانية اتفاقا  إضافيا  ينص على قيام الشركة األلمانية 
 ١٩٧٩، وحتى عام ١ألف متر مكعب من الوقود الالزم لتشغيل المحطات النووية اإليرانية

                                                % من عمليات بناء محطة بوشهر إال أن  انتصار الثورة ٧٠        قد أتم ت  "سيمنز"كانت شركة 
في المحطة  اإليرانية أدى إلى توقف عمليات البناء –إليرانية واندالع الحرب العراقية ا

مواصلة عمليات بناء  "سيمنز"  من شركةطلبت إيران بعد انتهاء الحرب و، ٢المذكورة
،                                                                  محطة بوشهر إال أن  الشركة قررت تحت الضغط األمريكي االنسحاب من المشروع

النووي، إيران برنامج في المشاركة في أعربت أغلب الدول األوروبية عن عدم رغبتها و
  تصاالت مع الواليات المتحدة.االجميع     ُ      كما أ وقفت 

ولم يقتصر تعاون إيران في المجال النووي على ألمانيا وأمريكا فقط، بل تعداهما إلى دول   
" الفرنسية لبناء أربعة ALSTHOMغربية أخرى، إذ قام الشاه بتوقيع عقد مع مؤسسة "

يار دوالر      ً                             ، فضال  عن قيامه بتقديم قرض بقيمة مل١٩٧٧عام  في إيرانمفاعالت نووية 
 Gaseousمنشأة) لغرض بناء CEAأمريكي إلى مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية (

Diffusion Enrichment  ) في منطقةTricastin في فرنسا وهي مؤسسة نووية تساهم (
                                        ً                                    فيها كل من بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، فضال  عن فرنسا نفسها مقابل حصول بالده على 

، كما اشترت إيران حصة ٣التخصيب مما ستنتجه هذه المنشأة % من اليورانيوم منخفض١٠
ضي االتفاق بأن ويق ١٩٧٥لتخصيب اليورانيوم عام  EURODIF% من أسهم شركة ١٠

                                                           
1- "Russia Helps Build Bushehr Nuclear Power Plant ", In FBIS document FBIS – NES- 
94-079, 25 April 1994, p 82.  
2-Andrew Koch and Jeanette Wolf, Iran’s Nuclear Facilities: a Profile, the Center for 
Nonproliferation Studies,1998, p1. 

   .١١٥ص  مرجع سبق ذكره، رياض الراوي، -٣
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حصة من اليورانيوم  على والحصولتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم   ّ             تط لع إيران على 
  . ١تنتجه هذه الشركةالمخصب الذي 

" الفرنسية Framatome"التوقيع على اتفاقية أخرى مع شركة إضافة إلى ذلك قام الشاه ب  
واز ى ضفاف نهر الكارون في منطقة األحإلنشاء مفاعلين نوويين في منطقة "دارخوين" عل

    ً        ً  فنيا  إيرانيا ،  ٣٥٠ميغا واط تعمل بالماء الخفيف بقيمة ملياري دوالر، وتدريب  ٩٠٠بقدرة 
"مهدي بازاركان" ، حيث قامت حكومة ٢البدء بالتنفيذ الثورة اإليرانية حال دون قيام      إال أن  

كما تضمن التعاون النووي اإليراني مع فرنسا على عقد تقوم  ،١٩٧٩٣بإلغاء هذا العقد عام 
                           مفاعالن نوويان بحثي ان، وكان و"أصفهان"  بموجبه األخيرة ببناء مركز للبحوث النووية في

تدريب األشخاص الذين سيعملون على       ً                                   مخططا  لهذا المركز أن يأخذ على عاتقه مهمة
  .٤تشغيل مفاعل بوشهر

ولم يقتصر نظام الشاه على التعاون مع هذه الدول الرئيسة الثالث ( الواليات المتحدة،   
فرنسا، ألمانيا الغربية) بل اهتم بالتعاون في المجاالت النووية مع طائفة واسعة من الدول 

ين والهند وأستراليا والدانمرك وجنوب أفريقيا، فقد في شتى أنحاء العالم وبالذات األرجنت
لكن  ١٩٧٤ /مايوأيار                 ً                                             وقعت إيران اتفاقا  مع األرجنتين على التعاون في المجال النووي في 

لم يتم اإلعالن عن مضمون هذا االتفاق بين الجانبين، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى 
  شورة والنصح إليران في المجاالت النووية.  َّ                                      أن هما اتفقا على قيام األرجنتين بتقديم الم

وفي مجال الحصول على الوقود النووي أكدت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في   
%) في إحدى الشركات البريطانية ١٠أواخر السبعينيات امتالك إيران لحصة تبلغ (

في مجلس إدارة هذه                                                            الستخراج اليورانيوم من جنوب أفريقيا، وأن  إيران لديها ممثلين 
تركز التعاون بين إيران وجنوب أفريقيا في مجال الحصول على اليورانيوم، والشركة، 

مليون دوالر من  ٧٠٠على تزويد إيران بما قيمته  ١٩٧٦حيث وافقت جنوب أفريقيا عام 

                                                           
، ٥٤نزار عبد القادر، الدوافع اإليرانية النووية والجهود الدولية لالحتواء، مجلة الدفاع الوطني، ملف العدد  -١

   .٢٠٠٥/ ١/١٠منشور بتاريخ 
2- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko,op.cit, p.p 59-60. 
3-Muhammad Sahimi, op.cit.. 

  .١١٦ص ق ذكره، مرجع سبرياض الراوي،  -٤
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مقابل قيام إيران بتمويل عملية بناء محطة لتخصيب اليورانيوم في  مسحوق اليورانيوم
كما ساهمت الهند في تقديم الدعم للبرنامج النووي اإليراني، ال سيما في  فريقيا.جنوب أ

مجال تدريب العلماء اإليرانيين والمستشارين وبلغ مستوى ذلك التعاون إلى الحد الذي قيل 
 /مايوأيار" قد أخبرت شاه إيران في أنديرا غاندي" –آنذاك –                         عنه أن  رئيسة وزراء الهند 

. في تلك األثناء حاولت ١م بالدها إجراء تجربة نووية في ذلك الوقتعن عز ١٩٧٤عام 
لت إيران من إيران توقيع اتفاقات نووية ثنائية مع كل من أستراليا والدانمرك، حيث حص

كلغم من اليورانيوم عالي  ١٠على نحو  القرن العشرين سبعيناتالدانمرك في منتصف 
  .٢الستخدامها كوقود لمفاعل األبحاث كلغم من اليورانيوم الطبيعي ٢٥التخصيب و

                                      ً                                           والحقيقة أن  نظام الشاه كان يركز ظاهريا  على ضرورة التوصل إلى اتفاقية إقليمية للحد   
من انتشار األسلحة النووية االستراتيجية في المحيط الهندي ومنطقة الخليج العربي، وفي 

للوصول إلى إمكانية القيام بتفجير                           ً                          الوقت نفسه كان يسعى داخليا  إلى تطوير قدراته النووية 
وهذا تؤكده تصريحات  ١٩٧٤نووي لألغراض السلمية على غرار التفجير الهندي عام 

من غير المقبول محاولة إيجاد رادع نووي إيراني في                           َّ   الشاه في السنة نفسها من أن ه (
إلى إعادة  مواجهة االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية، لكن بالده قد تضطر

النظر في سياستها في حال توصلت دولة صغيرة في المنطقة إلى إنتاج السالح النووي) 
                                                                                 وهو ما يعني أن  امتناع إيران عن إنتاج السالح النووي كان مسألة مشروطة بامتثال الدول 

  .٣األخرى بالموقف نفسه
 عن اإليرانية النووية العالقات تطور تراقب كانت المتحدة                          والجدير بالذكر أن  الواليات  

النووي،  لتطويرها نحو إنتاج السالح نية    أي ة إلنهاء سريعة بصورة تتدخل أن وتحاول كثب
 الهند مع اتفاقيات الذي حاول عقد الشاه تحديات األمريكية المتحدة الواليات واجهت فعندما

تشرين  في      ً      نوويا  أرسلت األمريكية المتحدة الواليات خبرة عن لالستغناء وفرنسا
 للتفاوض "سوبر سدنيالخارجية " وزارة في األمريكية الحكومة ممثل ١٩٧٧ األول/أكتوبر

                                                           
  .١١٦، ص مرجع سبق ذكرهرياض الراوي،  -١

2-Mark hibbs, " Bushehr Construction Now remote After Three Iraqi Air strikes," 
Nucleonics Week, 26 November 1987, p.p.5-6. 

مرجع  ،ومخاطر التصعيد" أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة -٣
  .٤٧، ص ذكره سبق



٢٠ 

 

 القائمة المعاهدات كل إلغاء على االتفاق    وتم  النووي اإليراني، البرنامج بخصوص الشاه مع
 مفاعالت بثمانية إيران بتزويد المتحدة الواليات تقوم أن    َشرط  األخرى والدول إيران بين

 البلدين بين      ًرسميا  المفاعالت هذه شراء على التوقيع   تم  الكهربائية، وقد الطاقة إلنتاج وويةن
 يحتاجه ما بكل إيران تزويد على ويحتوي     ًشامال  االتفاق وكان ،١٩٧٨ تموز/يوليو ١٠ في

 نور        لم ير  ال االتفاق               األساسية، إال أن   ومواده تطويره وكيفية النووي الوقود فيه المفاعل بما
 التي المفاعالت سعر من كجزء دوالر مليارات ثمانية مبلغ المتحدة الواليات     ً       أبدا  وصادرت

 الوزراء رئيس وإلغاء ١٩٧٩ عام الشاه ضد اإليرانية الثورة نجاح بعد عليها التعاقد   تم 
وتبدو عدم المشاركة الفعلية للواليات المتحدة في البرنامج  للعقد. بازركان" "مهدي آنذاك

إدراكها والشاه، ب                 ً        ً                                      نووي اإليراني أمرا  مستغربا  رغم العالقات الحميمة التي كانت تربطها ال
     ً                              ، فضال  عن إمكانية االطالع المباشر على         ً                     اقتصاديا  للشركات المساهمة فيه                 بأن  البرنامج م جد 

   .١جلهأل                                                                     ُ    تطورات البرنامج والتدخل في الوقت المناسب لمنع انحرافه عن الهدف الذي أ نشئ 
                                                                                ويرى الباحث أن  عدم مشاركة الواليات المتحدة بجدية في البرنامج النووي اإليراني تعود   

                                  يسير نحو حتفه، وأن  ثمة ق وى  معارضة كان                              الواليات المتحدة أن  حكم الشاه  إدراكإلى 
                                                                                 جديدة صاعدة ستستولي على مقاليد الحكم في إيران وأن  هذه القوى ربما تحمل في ثناياها 

   ً          ً      ً                                                             جها  راديكاليا  عنيفا ، أو ربما من الصعب التكهن بنواياها السياسية الحقيقية على أقل تو
تقدير، وهو ما أكدته مصادر السفارة األمريكية في طهران في تقاريرها إلى واشنطن في 

                         ً                                   من أن  الوقت لم يعد مناسبا  للتوقيع على االتفاق النووي الثنائي  ١٩٧٨ تشرين األول/أكتوبر
  .٢                                                            واليات المتحدة وإيران؛ ألن  األوضاع السياسية غير مستقرة في إيرانبين ال

 ١٩٧٩ كانون الثاني/يناير                 َّ                                    والجدير بالذكر أن ه لدى سقوط الشاه وخروجه من إيران في   
، وكانت ألمانيا التي سبق لها ٣كان قد استثمر ستة مليارات دوالر في بناء المنشآت النووية

% من أحد  ٨٥ -% ٧٥"بوشهر" قد أنجزت (عند سقوط الشاه )  وبدأت ببناء مفاعلين في
                                                           

دراسة منشورة بتاريخ ، ٧٥علي المليجي علي، األزمة النووية اإليرانية، مجلة خالد العسكرية، العدد  -١
١/١٢/٢٠٠٣. 

2-"US – Iranian Peaceful Nuclear Cooperation Agreement ", Street Telegram, 17 
October 1978, in Digital National Security Archive, ( http;// ns-archive.chadwyck.com). 

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، مجلة مختارات  -٣
                                            . ٢٠٠١كانون الثاني/ يناير  ،إيرانية، العدد السادس
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. بينما كانت شركة ١% من المفاعل اآلخر٧٠ -% ٤٥هذين المفاعلين في حين أنجزت 
"Framatome"  الفرنسية قد بدأت التحضيرات الهندسية على األرض من أجل بناء أول

  . ٢ميغا واط في " دارخوين" ٩٠٠محطتين بقوة 
المشروع اإليراني دار في األساس حول برنامج لألبحاث، حيث جهدت             والحقيقة أن   

منظمة الطاقة الذرية اإليرانية من خالله لشراء بعض المعدات والمعلومات التي تسرع 
                                              ً                                عمليات األبحاث من مصادر أمريكية وأوروبية تحديدا  وكانت أبرز عناصر برنامج األبحاث 

  :٣خالل هذه الفترة موزعة على اآلتي
 ) ميغا واط في طهران.٥مفاعل أبحاث بالماء الخفيف بقوة ( •

 ميغا واط في أصفهان. ٢٧مفاعل يعمل بالنيوترون بقوة  •

 ميغا واط في بوشهر. ١٢٠٠بناء محطتين بقوة  •

  .أمير آبادمركز لألبحاث النووية في منطقة  إقامة •
شريط ( على ذبذبات ال يزرلأجهزة تعمل بال أربععلى  ١٩٧٨الحصول في العام  •

 .٤لتخصيب اليورانيوم        ً  ميكرونا  ) ١٦

                         ً                                    محاوالت متكررة للحصول سرا  على معدات وتكنولوجيا نووية متطورة.  •

  
  
  
  
  
  

                                                           
1- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p59. 
2- Andrew Koch and Jeanette Wolf, op.cit,p5. 

 ، تاريخ٥٤نزار عبد القادر، الدوافع اإليرانية والجهود الدولية لالحتواء، مجلة الدفاع الوطني، العدد  -٣
١/١٠/٢٠٠٥. 
ووية، الطموحات اإلمبراطورية، الطبعة األولى، المكتبة الدولية، بيروت، إيران والقنبلة الن القادر،نزار عبد  -٤

 .٢٢٩ص 
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  الفرع الثاين
  يف العهد اجلمهوري

بتحوالت هيكلية  البرنامج النووي اإليراني                           وانتصار الثورة اإليرانية مر   بعد سقوط الشاه  
                       املة في بادئ األمر، وتم  للبرنامج النووي بصورة شبه ك تمثلت بتجاهل نظام الحكم الثوري

وتميزت هذه  اإلقليمي، األولوية لتأمين الثورة وحمايتها وتصدير أفكارها إلى المحيطإعطاء 
الفترة بعدم اكتراث أو المباالة النظام اإليراني بالطاقة النووية حيث اتخذ القادة اإليرانيون 

بسبب الجهل باإلمكانات العلمية واالستراتيجية ها      ً     سلبيا  تجاه      ًموقفا  الخميني"" وفي مقدمتهم
                                                                           التي يوفرها امتالك خبرات وقدرات هامة في مجال الطاقة النووية، أضف إلى ذلك أن  
الواليات المتحدة وألمانيا والدول الغربية رفضت التعاون مع إيران في المجال النووي، كما 

خي العراقي أثناء الحرب لقصف الجوي والصاروتعرضت المنشآت النووية اإليرانية ل
  .١٩٨٨١-١٩٨٠اإليرانية -العراقية

                                                                                   ً    إال أن  الموقف السلبي الذي اتخذه قادة الثورة اإليرانية تجاه الطاقة النووية لم يدم طويال  إذ   
                                                                                      سرعان  ما حاولت الحكومات اإليرانية المتعاقبة بعد قيام الثورة استكمال ما بدأه نظام الشاه 

ي المجال النووي السيما التركيز على استكمال محطة "بوشهر"، حيث دفعت تطورات ف
اإليرانية وتطورات البرنامج النووي العراقي إلى إحداث تحوالت جذرية  –الحرب العراقية

ركزت الحكومة      ً   خصوصا ، و                                    ً                  في التفكير االستراتيجي اإليراني عموما  وفي المجال النووي
وإعداد التابعة لمنظمة الطاقة النووية اإليرانية، لمراكز العلمية على استكمال ا اإليرانية

والفنيين العاملين في مختلف أفرع البرنامج النووي اإليراني ولكن على نطاق أصغر لعلماء ا
مركز أصفهان للبحوث النووية أنشأت  ١٩٨٤عام ، ففي ٢             ً                مم ا كان معموال  به في عهد الشاه
 ١٩٨٧يزد"، وفي عام نتاج الكعكة الصفراء في إقليم "إبمساعدة الصين، وأنشأت معمل 

إلى بدأت الحكومة اإليرانية عملية إنشاء مركز للبحوث النووية في منطقة "معالم كاليه"، 
تطوير الوحدات التابعة لمنظمة الطاقة النووية اإليرانية بما في ذلك تطوير مركز جانب 

حسن يس الحكومة اإليرانية األسبق "افتتح رئ ١٩٨٩وفي عام  .طهران للبحوث النووية
" مركز إنتاج النظائر المشعة في الذي يقوم بإنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في موسوي

                                                           
  .٤٨عدنان حسين أبو ناصر، مرجع سبق ذكره ، ص  -١
  .١٩٨٨ حزيران/يونيو ٣١صحيفة الوطن الكويتية، الصادرة بتاريخ  -٢
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" في مهدي كروبيكما افتتح رئيس مجلس الشورى اإليراني األسبق " .١الطب وإنتاج األدوية
س والتدريب على "جابر بن حيان" الذي يستخدم في التدري مختبر ١٩٩٠ شباط/فبراير

                                    تم  افتتاح مركز "أصفهان" للتكنولوجيا  ١٩٩٠ آذار/مارس ١٤التكنولوجيا النووية، وفي 
                                                                              النووية الذي ي ض م  مفاعالت كتلة حرجة ومعامل إلنتاج النيوترون، وتستخدم هذه المعامل 

ول افتتح النائب األ ١٩٩١، وفي عام ٢في أغراض تدريب المهندسين والفنيين اإليرانيين
         ً                            " مركزا  لبحوث الطب النووي في "خرج".حسن حبيبيللرئيس اإليراني "

من الصين على  ١٩٩١                َّ            اعترفت إيران بأن ها حصلت عام  ٢٠٠٣ شباط/فبرايروفي   
كغم من مادة ( تترافلوريد  ٤٠٠٠كغم من غاز هكسافلوريد اليورانيوم، و ١٠٠٠

                   ُ  ِّ َ         ليورانيوم) دون أن ت بل غ  الوكالة كغم من مادة ( ديوكسيد ا ٤٠٠                ً    اليورانيوم)، فضال  عن 
..!. ولم تقتصر الجهود اإليرانية على استكمال البنية التحتية ٣الدولية للطاقة الذرية بذلك

للبرنامج النووي اإليراني وإنما شاركت في الجهود اإلقليمية والدولية للتعاون في المجاالت 
 آب/أغسطسقة النووية في النووية، حيث شاركت إيران في تأسيس معهد آسيوي للطا

أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون النووي في مجال ، و٤) دولة آسيوية١١يضم ( ١٩٨٩
تبادل الزيارات والخبرات العلمية، وركزت في هذا الصدد بشكل خاص على دول مثل 
الصين والهند وباكستان واألرجنتين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وجنوب أفريقيا وفي مرحلة 

ألف طالب إيراني  ١٧-١٥           ً                                         تأخرة نسبيا  روسيا، حيث أرسلت إيران ما يتراوح ما بين م
النووية وعاد بعض هؤالء للتدريس في جامعة  بالعلومللخارج للتدرب في مجاالت مرتبطة 

  . ٥"شريف" الفنية إلعداد الفنيين المتخصصين للعمل في البرنامج النووي اإليراني

                                                           
1-Iran; Radioisotope Department Opens At Nuclear Research Center, BBC Broadcasting 
Corporation,8 August 1989. 
2-Esfahan Nuclear Center Reactors Become Operational, BBC Summary Of World 
Broadcasts 27 March 1990                                             .    .  
3- Christoph Wirz, op.cit ,p 6. 
4-Asian Energy Institute Opens , Nuclear Engineering International, November 1989.p7. 

                                     

مرجع  ،البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراهيم محمود،  -٥
  .٧٧، ص سبق ذكره
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العلماء  واجتذابية على تأهيل الكوادر الوطنية اإليرانية ولم تقتصر الجهود اإليران  
                                ّ             ً                                 اإليرانيين المقيمين في الخارج وإن ما حاولت أيضا  استقطاب علماء الذرة األجانب، وقد 
استغلت الحكومات اإليرانية ظروف تفكك االتحاد السوفييتي وتدهور األوضاع الوظيفية 

وحاولت اجتذاب أكبر عدد منهم، وقد أشارت والمعيشية للكثير من علماء الذرة السوفييت 
     ً      ً عالما  نوويا   ١٤في تجنيد  ١٩٩٣-١٩٩١                                        بعض التقارير إلى أن  إيران نجحت خالل عامي 

  .  ١     ً                روسيا  يعملون في إيران
ركزت منظمة الطاقة النووية اإليرانية على تنشيط عمليات استكشاف واستخراج  كما  

وين دورة كاملة إلنتاج الوقود النووي بهدف توفير اليورانيوم من األراضي اإليرانية وتك
  .االحتياجات المحلية من المواد المشعة والوقود الالزم لتشغيل مفاعالتها

وبعد المحاوالت التي قامت بها إيران للحصول على التكنولوجيا النووية من الصين   
                      ، حيث تم  توقيع العديد وباكستان واألرجنتين انتهى بها المطاف للتعاون مع روسيا االتحادية

/مارس آذار ٦من االتفاقيات في المجال النووي أبرزها االتفاق الذي جرى توقيعه في 
وتضمن بروتوكول إلنشاء مفاعلين نوويين في إيران مقابل حصول االتحاد  ١٩٩٠

) باليين متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبموجب هذا البروتوكول وافق ٣السوفييتي على (
طتين نوويتين د السوفييتي على استكمال بناء محطة بوشهر النووية بحيث يتم بناء محاالتحا

، غير ٢وقد شهد التعاون بين الجانبين تطورات بالغة األهمية فيما بعد ميغا واط، ٤٤٠بطاقة 
كانون                                                                          أن  اإلنجاز األهم في تاريخ البرنامج النووي اإليراني في العهد الجمهوري كان في 

عندما توصلت إيران وروسيا إلى اتفاقية حول تزويد إيران بمفاعلين  ١٩٩٥ يرالثاني/ينا
 بقيمة مليار دوالر. ميغا واط في موقع بوشهر ١٠٠٠نوويين يعمالن بالماء الخفيف بقدرة 

                      ً                              وقعت إيران وروسيا عقدا  لعشر سنوات تقوم بموجبه روسيا  ١٩٩٥ آب/أغسطسوفي 
 Novosibirsk Chemical Concentrateشركة (                           ّ     بتزويد إيران بوقود نووي م صن ع في 

plant ترددت تقارير أفادت بأن  الروس سيقدمون  ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر) الروسية. وفي                                     

                                                           
1-Mark Gorwitz," Foreign Assistance To Iran's Nuclear  and Missile Programs ", Center 
for Nonproliferation Studies, Unpublished Report, October 1998. 

مرجع  ،"ن التسوية الصعبة ومخاطر التصعيدالبرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بيأحمد إبراهيم محمود،  -٢
  .٨٧ص، سبق ذكره
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    ً                                                                خططا  لبناء مفاعالت إضافية في "بوشهر" وأن  مفاوضات جرت بهذا الخصوص بين 
يران إلى الطرفين، وربما كان المقصود بهذه الخطط هو تلبية الطلب الذي تقدمت به إ

                                    ُ  ّ                                         روسيا والمتضمن بناء ثالثة مفاعالت قد ت رك ب في "بوشهر" أو أماكن أخرى من إيران تقدر 
، وكان طلب هذه المفاعالت أحد المحاور الرئيسة التي بحثها ١مليار دوالر ٣,٢قيمتها بنحو 

، ٢٠٠١٢ آذار/مارسفي زيارته إلى روسيا في  محمد خاتمي"الرئيس اإليراني السابق "
ي جاءت في أعقاب قيام وزارة الطاقة الذرية الروسية بإلغاء صفقة تبيع بموجبها أجهزة والت

  .  ٣تخصيب نووي بالليزر في ضوء انتقادات أمريكية وجهت لها بهذا الخصوص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1- Moscow Times, September 5, 2001. 
2- Interfax, March 15, 2001. 
3-Michael Knapik, " Russia Tells U.S. Officials it Will not Export Lasers to Iran 
",Nucleonics Week, Vol.42,No.10, March 8,2001.                                                           
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  املطلب الثاين
  وحىت اآلن ) – ٢٠٠٢مرحلة املواجهة مع اتمع الدويل ( 

  

قيام معارض إيراني  إثر، ٢٠٠٢اني مرحلة جديدة منذ نهاية عام دخل الملف النووي اإلير  
                                                                ً                  بارز بالكشف عن منشآت نووية إيرانية سرية تقوم إيران ببنائها بعيدا  عن أنظار الوكالة 

    ً       خاصة  الدول  كل صدمة للوكالة وللمجتمع الدوليالدولية للطاقة الذرية، األمر الذي ش
     ً                                    واضحا  من إيران لمعاهدة عدم انتشار األسلحة                                      ًالغربية التي اعتبرت ذلك يشكل انتهاكا 

  .١٩٦٨لعام  النووية
ومنذ ذلك الحين دخل البرنامج النووي اإليراني أزمات متعاقبة خلقت أجواء حرجة   

                                                 ً     ً                  وحاسمة بالنسبة لمعظم األطراف المعنية، وأثارت صراعا  حادا  بين إرادات مختلف 
 ،التشابك في األسباب والدوافع المؤدية إليها                   ً      ً             األطراف، وتضمنت قدرا  عاليا  من التعقيد و

وهو األمر الذي دفع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا األوروبية) إلى قيادة 
                                                             ً             مفاوضات صعبة مع إيران بهدف الخروج من األزمة قبل تفاقمها، خصوصا  وأن  المنطقة 

  إليران.  كانت تشهد توترات كبيرة في أفغانستان والعراق المجاورتين
                                                                              وبناء  على ما تقدم سنعالج في هذا المطلب تطورات البرنامج النووي اإليراني بعد عام 

  على الشكل اآلتي: ٢٠٠٢
  مرحلة انكشاف البرنامج النووي اإليراني أمام المجتمع الدولي. فرع األول: ـال

  . مرحلة التفاوض مع دول الترويكا األوروبيةالفرع الثاني: 
  الموقف األمريكي من المفاوضات بين إيران والترويكا األوروبية.الفرع الثالث: 

  المقترحات األوروبية لحل األزمة النووية اإليرانية.فرع الرابع: ـال
فشل المفاوضات بين إيران والترويكا األوروبية وإحالة الملف النووي الفرع الخامس: 

  اإليراني إلى مجلس األمن.
  لة العقوبات الدولية.دخول إيران مرحالفرع السادس: 
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  الفرع األول
  مرحلة انكشاف الربنامج النووي اإليراين أمام اتمع الدويل

                                    ً                                            تميزت هذه المرحلة بسمات متميزة تماما  عما سبقتها، فمن المعلوم أن  البرنامج النووي   
قوى                   ً                                                       اإليراني كان موضوعا  للتقييد والتضييق من جانب الواليات المتحدة والكثير من ال

بهدف منع إيران من مواصلة تطوير  ١٩٧٩الغربية منذ قيام الثورة اإليرانية في العام 
                                                                           قدراتها النووية إال أن  كافة الخطوات األمريكية كانت تتحرك تحت تأثير مجموعة من 

   الشكوك والهواجس التي لم يكن لها ما يؤكدها في الواقع.
      ً                             مفاجئا  عن قيام إيران ببناء منشأتين  ١رانيةوجاء إعالن المجلس الوطني للمقاومة اإلي  

                       ً            لتخصيب اليورانيوم بعيدا  عن الوكالة  »نطنز«و» آراك«نوويتين سريتين في منطقتي 
  ّ                                                                 وف ر هذا اإلعالن للواليات المتحدة أدلة عملية على حدوث ما يمكن أن يعتبر  حيث ،الدولية

  تشار النووي. معاهدة عدم االن في       ً                          انتهاكا  من جانب إيران اللتزاماتها 
ي                                    َّ                                   وكان لهذا اإلعالن بالغ األهمية كونه شك ل أول دليل من نوعه على وجود مكون سر  

         ً                                         ل انتهاكا  اللتزامات إيران بموجب معاهدة عدم االنتشار   ّمث في البرنامج النووي اإليراني و
 ،ء لرقابة وتفتيش الوكالةضرورة خضوع كافة األنشطة النووية للدول األعضاب تقضيالتي 

وضرورة الحصول على موافقتها على إنشاء معامل تخصيب اليورانيوم وإشرافها الكامل 
                        ً                                                        على أنشطة التخصيب، ونظرا  لما يتمتع به هذا التطور من أهمية بالغة في تطورات األزمة 
                                                         ً                             النووية اإليرانية فقد تلقفته الواليات المتحدة وجعلته موضوعا  لحملتها السياسية العارمة ضد 

معلومات  ٢٠٠٢ آب/أغسطسوقد نشر المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في  .٢إيران
آراك" وهي عبارة عن سريتين األولى بالقرب من مدينة "مفصلة عن منشأتين نوويتين 

، أما المنشأة األخرى فكانت ال تزال قيد اإلنشاء قرب مدينة ٣مصنع إلنتاج المياه الثقيلة
                                                           

                                            في طهران ثم  نقل مقره المركزي إلى باريس، وهو  ١٩٨١ام تأسس المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية ع -١
، مسعود رجويعبارة عن ائتالف يضم خمس منظمات أبرزها منظمة مجاهدي خلق، رئيس المجلس ومؤسسه 

                                                                  ً       يعمل المجلس على إسقاط النظام الثوري في إيران وإحالل نظام مدني بدال  عنه . 
مرجع  ،إليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"البرنامج النووي اأحمد إبراهيم محمود،  -٢

 .١٤٥ص سبق ذكره،
المياه الثقيلة: هي المادة الرئيسة التي تستخدم في أنواع معينة من مفاعالت البحوث المناسبة إلنتاج أسلحة  -٣

 .نووية
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حت األرض لغرض إنتاج الوقود النووي، كما كشف "نطنز"، وقد حددت كمنشأة تقام ت
المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية عن وجود عدد من الشركات التجارية التي تعمل كواجهة 

  .١للبرنامج النووي اإليراني وهي ضالعة بشراء مواد ومعدات خاصة بهذا البرنامج
برئاسة  "وم واألمن الدوليمعهد العل"كما قامت لجنة مراقبة نووية أمريكية خاصة تدعى   
 ٢٠٠٢ /ديسمبركانون األولفي مطلع للطاقة الذرية " بإبالغ الوكالة الدولية ديفيد أولبرايت"

   َّ             ً                                                               بأن ها ستعرض صورا  التقطتها األقمار الصناعية متوافرة على نطاق تجاري لمنشأتي (نطنز 
 مقاومة اإليرانية.لمجلس الوطني للوآراك) بهدف دعم المزاعم التي كان قد أعلن عنها ا

                                     ً     " عدم عرض الصور على وسائل اإلعالم خصوصا  وأن  أولبرايتورغم طلب الوكالة من "
كانون اإليرانيين كانوا قد وافقوا على زيارة الموقعين من قبل مفتشي الوكالة في 

                                                      ألن  عرض هذه الصور قد يدفع اإليرانيين إلى عدم التعاون مع  ٢٠٠٢ /ديسمبراألول
مرفقة  ٢٠٠٢ /ديسمبركانون األول ١٢" قام ببث الصور في أولبرايت      ال أن  "الوكالة، إ

                                                      وكانت ردة فعل اإليرانيين مباشرة حيث أعلموا الوكالة بأن   ،CNNبتحليل على محطة الـ 
    ً                       نظرا  للتصرفات الالمسؤولة من  ٢٠٠٢ كانون األول/ديسمبرالزيارة المقررة لن تتم في 

 شباط/فبراير     ً                                     ا بدال  من ذلك إرجاء موعد الزيارة حتى أواخر جانب وسائل اإلعالم واقترحو
                                                   ً                      . وما زاد من تفاقم األزمة تجاوب اإلدارة األمريكية علنا  مع التقرير الذي نشره ٢٠٠٣٢

" الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر                                  معهد العلوم واألمن الدولي حيث صر ح "
                                      بأن  الواليات المتحدة توصلت إلى استنتاج  ٢٠٠٢ كانون األول/ديسمبر ١٣األمريكية في 

" باوتشر                                                                         مفاده أن  إيران تعمل على تطوير قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية، كما ناقش "
نطنز" لتخصيب آراك" واحتمال وجود منشأة في "مسألة بناء منشأة للمياه الثقيلة في "

 التابعمطالبة مجلس المحافظين                                                   اليورانيوم؛ إال أن  أهم ما ترتب على نشر هذا التقرير 
                                                                                 ّ    لوكالة من كافة الدول تقديم معلومات عن تصاميم المنشآت النووية الجديدة حالما يتم ات خاذ ل

                                                                        ً              قرار البدء بأعمال البناء أو التصريح بالبناء إال أن  هذا الطلب لم يكن ملزما ، ورغم موافقة 

                                                           
ت، مركز اإلمارات للدراسات جاري سامور، مواجهة التحدي النووي اإليراني، سلسلة محاضرات اإلمارا -١

 .٦٠، ص ١٠٢ العدد والبحوث االستراتيجية،
ناشرون،  –بيروت، الدار العربية للعلوم  ،الطبعة األولىاستهداف إيران، ترجمة أمين األيوبي، سكوت ريتر،  -٢

 .١٠١، ص ٢٠٠٧
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 محمد البرادعي""ان، كما طالب جميع الدول األعضاء على هذا الطلب لم توافق عليه إير
إيران بالتوقيع على  ٢٠٠٢ كانون األول/ديسمبر ١٦المدير العام السابق للوكالة في 

  البروتوكول اإلضافي مع الوكالة من أجل إزالة أي لبس يتعلق ببرنامجها النووي. 
كالة كما طالبت الواليات المتحدة إيران بضرورة االمتثال بشكل كامل آلليات عمل الو  

الدولية من حيث االلتزام بمعايير الكشف الخاصة بمنع االنتشار النووي وبالذات فيما يتعلق 
بالتزام الدول األعضاء بالتصريح المبكر عن منشآتها النووية وتقديم معلومات التصميم 

    ً                       يوما  من تاريخ بدء العمل في  ١٨٠بشكل كامل عن المنشآت الجديدة في فترة ال تتجاوز 
  .      ً                ً                                                       منتقدة  رفض إيران مرارا  طلبات الوكالة بالسماح لها بزيارة الموقعين المشتبه بهما١إقامتها

من اتفاقية الترتيبات الفرعية الموقعة بين إيران والوكالة الدولية عام  ١- ٣     ً       ووفقا  للبند   
         ً                            نطنز" سرا  يجعلها في وضع ينتهك معاهدة ر إيران في بناء موقع "لم يكن استمرا ١٩٧٦٢

                            َّ                                          ار األسلحة النووية طالما أن ها لم تدخل بعد أي ة مواد نووية إلى الموقع. عدم انتش
 ٢٠٠٢ كانون األول/ديسمبر ١٨في " "محمد خاتميالرئيس اإليراني السابق  وقد رفض  

                                                                        ً        لمزاعم األمريكية بسعي إيران لتطوير قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية، مشيرا  إلى أن  ا
لوكالة، وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية عدم االنتشار بالده تعمل تحت إشراف ا

 ٢٠٠٣ شباط/فبرايرفي  خاتمي""، كما أعاد ٣النووي، وال تسعى إلى امتالك أسلحة نووية
نطنز" أقيمت بهدف إنتاج وقود اليورانيوم منخفض التخصيب                      تأكيده على أن  منشأة "

                   ً                 إيران بناءها، نافيا  أن يكون للمنشأة الستخدامه في مراكز الطاقة النووية التي تعتزم 
 شباط/فبراير     ً                                        داعيا  المدير العام للوكالة لزيارتها في أواخر والمذكورة أي غرض عسكري، 

توقيع البروتوكول  بالدهووعد بإخضاعها للعمليات التفتيشية التي تجريها الوكالة وأن تدرس 
نفذها الوكالة وذلك في مسعى من اإلضافي بهدف السماح بالمزيد من عمليات التفتيش التي ت

                                                           
مرجع  ،عبة ومخاطر التصعيد "البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصأحمد إبراهيم محمود،  -١

  .١٤٨-١٤٧ص سبق ذكره، 
بوجوب تقديم  ١٩٧٦من الجزء العام من الترتيبات الفرعية بالصيغة المتفق عليها في عام  ١-٣يقضي البند  -٢

    ً                                           يوما  من الموعد المحدد، ألن يستقبل المرفق المواد  ١٨٠                                         ً       المعلومات التصميمية عن أي مرفق جديد "عادة  " قبل 
الذي يقضي بوجوب تقديم المعلومات  ٢٠٠٣            ً                                ألول مرة خالفا  للنص المعدل المتفق عليه في عام  النووية

  التصميمية بمجرد اتخاذ القرار بتشييد مرفق جديد أو األذن بتشييده أيهما أسبق .
  .١٠٣سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -٣
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إيران إلى تقديم ضمانات لتخفيف حدة الشكوك التي تساور العالم بشأن برنامجها النووي. 
 ١٨٠٠على  ١٩٩١                   ً    َّ                                       كما أقرت إيران أيضا  بأن ها أخفقت في إبالغ الوكالة بحصولها العام 

رب متنوعة بما في كيلو غرام من اليورانيوم الطبيعي من الصين كانت قد استخدمتها في تجا
  .١ذلك تحويل اليورانيوم إلى معدن

د وزير الطاقة                                   ً     ً                       ورغم ذلك قدمت الحكومة الروسية دعما  قويا  للموقف اإليراني، حيث أك  
ي مع إيران،                                  " أن  بالده سوف تواصل تعاونها النووالكسندر روميانتسيفالنووية الروسية "

   ً                 َّ           كدا  في الوقت نفسه أن ها ال تنتهك بوشهر" للطاقة النووية مؤوستواصل بناء محطة "
التهامات األمريكية بشان موقعي " اروميانتسيفيات الدولية بهذا الخصوص، ونفى "االتفاق

      َّ                                               َّ    : ( إن ه ال يمكن ألي أحد استنتاج نتائج من صور منشورة وإن ه ال              ًو" نطنز" قائال  آراك""
  . ٢مبرر للقلق الذي أبدته الواليات المتحدة بهذا الشأن)

 وفي محاولة لوأد االتهامات األمريكية سمحت إيران لوفد الوكالة برئاسة المدير العام  
" نائب المدير العام والمشرف بيار غولدشميث"" وعضوية كل من محمد البرادعيالسابق "

" رئيس قسم العمليات (ب) المسؤول عن أولي هينونينعلى تطبيق اتفاقية الضمانات، و"
ني في الوكالة بزيارة منشآتها النووية بغرض الوقوف على حقيقة الملف النووي اإليرا

 شباط/فبراير ٢١األنشطة التي تجري في هذه المواقع، حيث وصل الوفد إلى طهران في 
، وكان في استقبالهم كبار المسؤولين اإليرانيين بما فيهم الرئيس اإليراني السابق ٢٠٠٣

كالة خططهم إلكمال دورة الوقود النووي، وأوجز اإليرانيون لفريق الو" محمد خاتمي"
                                                                          وشددوا على أن  البرنامج النووي اإليراني مخصص لألغراض السلمية فقط، وأكدوا على 

 البرادعي". وخالل تلك اللقاءات دعا "االنتشارحق إيران بتطويره بموجب معاهدة عدم 
د من عمليات التفتيش اإليرانيين إلى التوقيع على البروتوكول اإلضافي بهدف إجراء المزي

                                  َّ                                               الدقيقة، وقد أشار اإليرانيون إلى أن هم ال يعارضون التوقيع على البروتوكول، لكن ينبغي 
وفي أعقاب المناقشات التمهيدية بين  .مناقشته والتوقيع عليه في سياق المفاوضات المستقبلية

" بوجود منشأتين في للبرادعي                   ً  صرح اإليرانيون رسميا  "المسؤولين اإليرانيين ووفد الوكالة 
                                                           

  . ٦٠جاري سامور، مرجع سبق ذكره، ص  -١
مرجع  ،البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد إبراهيم محمود، -٢

  .١٤٩ص  سبق ذكره،



٣١ 

 

                ً                                                            نطنز" تشكالن جزءا  من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهاتان المنشأتان هما (منشأة "
بايلوت لتخصيب اليورانيوم التي كان بناؤها على وشك االنتهاء، ومنشأة تخصيب الوقود 

مون ببناء                                              ً                        َّ      ذات المستوى التجاري التي كانت قيد البناء أيضا )، كما أكد اإليرانيون بأن هم يقو
دم االنتشار أو اتفاقية منشاة إلنتاج المياه الثقيلة في "آراك" لكنها غير مشمولة بمعاهدة ع

" من اإليرانيين أن يسمحوا له ولوفد الوكالة بزيارة البرادعيعندها طلب "الضمانات، 
       ُ         نطنز" ذ هلوا لما " في "بايلوت"ولدى وصول مفتشي الوكالة إلى منشأة  منشأتي "نطنز".

جهاز طرد مركزي من تصميم  ١٦٤                                       ً      اهدوا الوضع الذي كانت عليه المنشأة خاصة  وجود ش
أوروبي سبق تركيبها، إضافة إلى احتواء المنشأة على مكونات ألف جهاز طرد مركزي 

، ولدى سؤال مفتشي الوكالة عن مصدر ٢٠٠٣كان من المقرر تركيبها في نهاية العام 
رفض اإليرانيون الحديث عن بلد المنشأ الذي  منشأةالرد المركزي الموجودة في أجهزة الط

                               َّ                َّ                                  جاءت منه تلك األجهزة باستثناء أن هم أشاروا إلى أن ها صنعت في إيران. أما منشأة تخصيب 
                                                                             َّ   الوقود على نطاق تجاري فكانت ال تزال قيد اإلنشاء، وقال اإليرانيون لوفد الوكالة إن هم 

ألف جهاز طرد مركزي، لم يكن من المقرر  ٥٠ن يتوقعون أن تستوعب هذه المنشأة أكثر م
بعد أن يتم التأكد  ٢٠٠٥استالم هذه المنشأة ألجهزة الطرد المركزي قبل مطلع العام 

  بواسطة االختبارات من صالحية تصميمها.
                                     ً          جابر بن حيان" حيث عرض اإليرانيون موجزا  عن توزيع كما زار وفد الوكالة منشأة "  

، حيث شرح اإليرانيون كيف ١٩٩١١حصلوا عليها من الصين عام مادة اليورانيوم التي 
                                 وأضافوا أن  تلك العملية قد اكتملت  ،قاموا بتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم

                                                                          وتم  تفكيك المعدات التي استخدمت فيها، ووضعت في مستوعبات لتخزينها وع رضت تلك 
                      كاالي الكتريك" حيث أقر  زار وفد الوكالة شركة " المستوعبات على ممثلي الوكالة. كما

            َّ                                                           اإليرانيون أن ه جرى استخدام ورش العمل في الشركة إلنتاج مكونات أجهزة الطرد 
ة                َّ                َّ                                                   المركزي، غير أن هم أشاروا إلى أن ه لم تكن هناك حاجة إلى إدخال أي ة مواد نووية في أجهز

                                                           
على عدة شحنات من اليورانيوم الطبيعي على شكل سادس فلوريد  ١٩٩١             َّ                 أقرت إيران أن ها حصلت في العام  -١

 ٤٠٠سيد اليورانيوم ( راسب اليورانيوم، كلغم ) وأك ٤٠٠كلغم) ورابع فلوريد اليورانيوم ( ١٠٠٠اليورانيوم  (
                                                َّ                                                     كلغم ) ولم تطلع الوكالة عليها، وصرح اإليرانيون أن ه جرى تحويل معظم شحنة رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز 

 . ١٠٩ -١٠٨ريتر، مرجع سبق ذكره، ص في منشأة جابر بن حيان، انظر سكوت  ٢٠٠٠اليورانيوم في العام 
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        َّ                          رها، وأن ه تم  إجراء كافة االختبارات كاالي" أو في غيالطرد المركزي سواء في منشأة "
                    َّ                                 ً وفي نهاية الزيارة سل م مسؤولو الوكالة لإليرانيين تقريرا   .باستخدام دراسات المحاكاة

              ً                                                              طرحوا فيه عددا  من األسئلة المتعلقة ببرنامج الطرد المركزي، وضرورة توفير إيران 
جريت ولها عالقة بإيصال أجهزة      ً      ً                                        ُ تسلسال  زمنيا  لكافة النشاطات البحثية والتطويرية التي أ 

الطرد المركزي إلى مرحلة التشغيل، وتقديم توضيحات حول العمليات التي استخدمتها إيران 
                                                                      َّ             في منشأة تحويل اليورانيوم التي تنتج كميات على نطاق تجاري، والتي قيل إن ها تستخدم في 

                           اليورانيوم بدون اختبار أي ة  تصنيع أكسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم وسادس فلوريد
" في وقت الحق هينونينو غولد شميثمواد نووية ولو على نطاق محدود، كما طرح "

إنتاج المياه الثقيلة، كما وأسئلة تتعلق ببرامج إيران الخاصة بالتخصيب بواسطة الليزر 
 ١النوويةاإليرانيين بالتصريح عن مستورداتهم من المواد المسؤولين طالب ممثلو الوكالة 

إضافة إلى أي نشاط نتج عنه تغيير في  ١٩٩١التي حصلوا عليها من الصين في العام 
 غولدشميتلـ "   َّ    سل موهاالمخزون اإلجمالي من هذه المواد، وقد وعد اإليرانيون في رسالة 

بالوفاء بالتزاماتهم في هذا  ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢٦" قبل مغادرتهما طهران في هينونينو
  الصدد.

                                                                             ما عب ر اإليرانيون في تلك الرسالة عن موافقتهم على التعديالت التي تم  إدخالها على ك  
االتفاقيات المكملة التي اقترحتها الوكالة والتي باتت تشترط على إيران إبالغ الوكالة عن 
كافة منشآتها النووية الجديدة وأية تعديالت تطرأ على المنشآت القائمة عبر تقديم معلومات 

  لق بالتصاميم األولية حالما يتم اتخاذ قرار بالبناء أو التصريح بالبناء أو التعديل.تتع
بخصوص  نمحافظيال      ً      ً       تقريرا  أوليا  لمجلس  البرادعي  َّ  سل م  ٢٠٠٣ آذار/مارس ١٧وفي   

، وكان ٢٦/٢/٢٠٠٣- ٢١الزيارة التي قام بها مفتشو الوكالة لطهران خالل الفترة من 
عرضوا خاللها على  ٢٠٠٣ آذار/مارسعملية تفتيش في مطلع مفتشو الوكالة قد أجروا 

اتفاقية الضمانات المتعلقة بعمليات التفتيش التي تضمنت منشأة " مقاربة " السلطات اإليرانية 
، لتخصيب الوقود في "نطنز" حيث أخذ المفتشون سلسلة عينات من البيئة المحيطة» بايلوت«

وا عينات بيئية منها، وفحصوا العلب الصغيرة التي جابر بن حيان" وأخذكما زاروا منشأة "
                                                           

                                      َّ                                               ة للطاقة الذرية " المواد النووية " بأن ها ( مواد ذات تركيبة ونقاوة تجعلها صالحة إلنتاج عرفت الوكالة الدولي -١
  الوقود أو إثرائها بطريقة نظيرية، وأية مواد منتجة في مرحلة الحقة من دورة الوقود النووي ). 
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تحتوي على غاز فلوريد اليورانيوم في المنشأة، ولدى وزن هذه العلب اكتشف المفتشون 
كيلوغرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من العلب الصغيرة  ١,٩فقدان ما مجموعه 

سرب من الصمامات                                   )، وصرح اإليرانيون أن  ذلك ناجم عن تكغ ٤٠٠(التي تحتوي 
الضوء على احتمال قيام  نمفتشيال                             ّ                      المركبة على تلك العلب، وقد سل ط هذا التطور في أذهان 

اإليرانيين بإجراء اختبار على جهاز طرد مركزي باستخدام غاز سادس فلوريد اليورانيوم 
  .٢٠٠٢١ شباط/فبرايروليس باستخدام غاز خامل كما قالوا خالل الزيارة التي جرت في 

" تقريره المتعلق بالتحقيقات الجارية في البرادعي"رفع  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ٦وفي   
 ١٩في   ًا إيران إلى مجلس المحافظين، وبناء على هذا التقرير أصدر األخير بيان

فشلت في الوفاء التزاماتها المتوجبة عليها                      اعتبر فيه أن  إيران ( ٢٠٠٣ حزيران/يونيو
في ما يختص بالتبليغ عن المواد النووية والمعالجة التالية لتلك بموجب اتفاقية الضمانات 

  ، والتصريح عن المنشآت التي تم تخزين تلك المواد ومعالجتها فيها). هاالمواد، واستخدام
                                            بأن  إيران انتهكت اتفاقية الضمانات، فقد ضغطت لنظر إلى اعتراف الوكالة الدولية وبا 

                                                   مل الوكالة على اإلعالن بأن  إيران في حالة خرق لمعاهدة الواليات المتحدة بشدة من أجل ح
عدم االنتشار ورفع ملفها النووي إلى مجلس األمن من أجل اتخاذ عمل محتمل، ولم يكن في 
                                                                                  نية مجلس المحافظين الدخول في الجدال الدائر بين الواليات المتحدة وإيران؛ لكنه استمر  

كول اإلضافي، ورحب (بإعادة تأكيد إيران على في الضغط على إيران لكي توقع البروتو
وتوقع من إيران أن تمنح الوكالة كافة التسهيالت الضرورية التي  ،االلتزام المطلق بالشفافية

                                                                                 تطلبها لكي تبني الثقة الضرورية لدى المجتمع الدولي)، كما شج ع المجلس إيران على عدم 
                                    وم التجريبية في "نطنز" بوصفه (إجراء إدخال أية مواد نووية إلى منشأة تخصيب اليوراني

يساعد على بناء الثقة) والسماح بدخول مفتشي الوكالة إلى منشأة " كاالي" لكي يتم أخذ 
  .  ٢عينات بيئية من المكان

                                                           
                ا ي عرف بالبصمات بموجب عمليات التفتيش التي تتم بموجب اتفاقية الضمانات ( تجمع عينات الكتشاف م -١

النووية التي تظهر من ناحية جنائية وجود مؤشرات تدل على نشاطات سابقة أو حالية في المواقع التي تعالج 
مواد نووية، وهذه العملية فعالة على وجه الخصوص عند التعامل مع منشآت يجري فيها تحويل اليورانيوم، 

  وتصنيعه، وإثراؤه ). 
 . ١٣٦ - ١٣٥ره، صسكوت ريتر، مرجع سبق ذك -٢
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  الفرع الثاين
  مرحلة التفاوض مع دول الترويكا األوروبية

  

من أجل ي وقف جهودها أمام تعثر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقناع إيران ف  
استمرار الضغوط األمريكية التي تمثلت بمطالبة مجلس و الحصول على الوقود النووي،

بإعالن انتهاك إيران التفاقية عدم االنتشار النووي، ومن أجل الحؤول دون دفع  نمحافظيال
الث ة، تدخلت الدول األوروبية الثإيران إلى نقطة الالعودة، كما حصل مع كوريا الشمالي

" مع إيران في محاولة الترويكا األوروبية(فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والتي عرفت بـ "
                       ً                                                           إلقناعها بعدم المضي قدما  في برنامج تصنيع الوقود النووي مقابل تعهدات أوروبية بتقديم 

، وأنتجت ١كل المساعدات الالزمة من أجل تطوير تقنية استخدام الذرة لألغراض السلمية
الذي " اتفاق باريسو" ٢"سعد أباد                              فاهمات ع رفت في إيران باتفاقي "ت المتتالية تالمفاوضا

على أن تعترف حكومات تلك الدول  هران البروتوكول اإلضافي للوكالةقضى بأن توقع ط
 .االنتشار النووي التفاقية عدم    ًبقا                 للطاقة النووية ط                                   بحق إيران في التمتع باستخدام سلمي 

ناء                             اتفاق آخر بين الجانبين بعد ع   ع  ق                       بين األوروبيين وإيران و  "عد آبادس"بعد فشل اتفاق و
، كما ٤على إيران                                       ًحاول األوروبيون فيه فرض قيود أكثر تشددا  ٣"باريس" مي باتفاق      مرير س 

 ١٨                                                                           حم لت المفاوضات األوروبية إيران على التوقيع على البروتوكول اإلضافي للوكالة في 
" بصورة طوعية على سعد أبادوقد وافق اإليرانيون في اتفاق " .٢٠٠٣ كانون األول/ديسمبر

وقف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشآتهم النووية، وجاءت موافقتهم كتتويج للمطالب 
                    ُ  ِ                                                    األوروبية بضرورة أن ت ظه ر إيران بوادر حسن نية كخطوة أولية للرد على االتهامات 

                                       اريرها أن  إيران أخفت عنها بعض النشاطات األمريكية وشكوك الوكالة بعدما كشفت في تق

                                                           
  .٢٦٤إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص  نزار عبد القادر، -١
  . ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١                 تم  توقيعه بتاريخ  -٢
تشرين  ١٥                   ، وتم  اإلعالن عنه في ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٤باريس" بتاريخ               تم  توقيعه في " -٣

  .٢٠٠٤ وفمبرالثاني/ن
المشروع النووي اإليراني بين متطلبات ، في الذكرى السادسة والعشرين النتصار الثورة ،لموسويا هادي -٤

 آذار/مارس ١١ ،٨٨٩العدد  ،صحيفة الوسط البحرينية، مقالة منشورة في الردع والتزامات اتفاق باريس
٢٠٠٥.   
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في المجال النووي، وتعهدت الدول األوروبية بتقديم مساعدات تكنولوجية تحتاجها طهران 
 تتعهدكما ، االنتشارلتطوير برنامجها النووي لألغراض السلمية وفق نصوص اتفاقية عدم 

  االحتماالت. كافةعلى   ًا مفتوحالذي بات الدول األوروبية بإغالق ملف إيران النووي 
جهود وتعهدات شفوية جاء اتفاق  " وما تبعه منسعد أبادوبعد مضي عام على اتفاق "  
النشاطات النووية الخاصة بدورة  كافة      ّ                                      " ليؤك د استعداد إيران لتوسيع تعهداتها لتشمل باريس"

ات تكنولوجية                                                                     إنتاج الوقود النووي مقابل تعه د أوروبي واسع يتعد ى الوعود وتقديم مساعد
نووية إلى الوعد بتطبيع العالقات الدولية مع إيران لتشمل التطبيع التجاري واالقتصادي 
                                   ً                                            والسياسي واألمني الكامل، وذلك انطالقا  مع بدء مفاوضات جادة لتوقيع اتفاقية التعاون 

  .١التجاري مع االتحاد األوروبي كمقدمة لدخول إيران في عضوية منظمة التجارة العالمية
وقد القت هاتان االتفاقيتان ردود فعل متباينة داخلية ودولية؛ ففي حين اعتبر اإليرانيون   

                     ً                                                            ً المؤيدون لهما انتصارا  للدبلوماسية اإليرانية رآهما اإليرانيون المعارضون لهما استسالما  
لضغوط وإرادة الغرب، في حين عبر األوروبيون عن ارتياحهم عن هاتين االتفاقيتين، أما 

                                                                               ً  إلدارة األمريكية فقد عب رت عن عدم ارتياحها لذلك، فيما ذهبت إسرائيل إلى رفضهما كليا ، ا
  وأكدت على التمسك بالدعوة للتخلص من البرنامج النووي اإليراني بصورة جذرية وشاملة.

                                               ً   َّ                      ً وقد شكلت االتفاقيتان مجرد تسوية غير نهائية خصوصا  أن هما تركتا الباب مفتوحا    
، ٢                               ً                                    ان منهما على اعتبار أن  هناك بندا  يقول (إن  هذه الخطوة اإليرانية طوعيةالنسحاب طهر

                                                                            وال تحمل أي التزام حقوقي من إيران) وي فه م من هذا البند أن  األوروبيين يدركون أن  
إليران الحق في التراجع عن خطوتها الطوعية إذا ما انهارت عملية بناء الثقة بين 

  .٣الطرفين
على أثر الحديث عن  ٢٠٠٣المفاوضات األوروبية مع إيران في صيف العام  وقد بدأت  

في محاولة ي لفرض عقوبات دولية على طهران تهديدات باللجوء إلى مجلس األمن الدول
، االنتشارلنزع فتيل األزمة وحمل طهران على الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم 

 ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبرقة مع إيران في شهر ونجحت الترويكا األوروبية في إبرام صف
                                                           

  .٢٦٥حات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص إيران والقنبلة النووية، الطمو نزار عبد القادر، -١
  المقصود بهذه الخطوة " تعليق إيران لبعض أنشطة تخصيب اليورانيوم" . -٢
  .٢٦٨إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص  نزار عبد القادر، -٣
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وعاودت  ٢٠٠٤ حزيران/يونيو                                                    لتعليق أنشطة اليورانيوم غير أن  إيران نقضت الصفقة في 
  . ١بناء منشآتها لتخصيب اليورانيوم

بالتعاون الكامل مع الوكالة لتلبية  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١ تعهدت إيران يومكما   
كل المشاكل العالقة بشفافية كاملة وتوضيح كل النواقص الممكنة  المطالب، وحل كافة

المقبل،  تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠بحلول اإلضافي  ستوقع على البروتوكول    َّ  وإن ها ٢ومعالجتها
وجاءت هذه الموافقة بعد ، وستوقف تخصيب اليورانيوم في الفترة التي تراها مناسبة

الضغوط التي مارستها             مما يعني أن ، نيا وبريطانياخارجية فرنسا وألمامحادثات مع وزراء 
الموقف المتشدد                                                                  هذه الدول كان لها دورها في قرار طهران، حيث يشير المراقبون إلى أن 

ألمن القومي المجلس العام األسبق مين األالذي أبداه وزراء الترويكا خالل محادثاتهم مع 
وزير  "جاك ستروفقد حذر "، ٣فقةحملت طهران على الموا "حسن روحاني" اإليراني

التوقيع على عدم من مغبة عدم التعاون مع الوكالة و إيران السابق الخارجية البريطاني
فقد أعرب عن استياء  "دومينيك دوفيلبان" السابق البروتوكول، أما وزير الخارجية الفرنسي

                                                           
        ، من كتاب اوضات مع الترويكا األوروبيةبرنامج إيران النووي والمف، ، وإفرايم أسكوالي أميلي لنداو -١

ترجمة أحمد أبو هدبة، الدار العربية " إسرائيل والمشروع النووي اإليراني " تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيليين، 
  .٧٤ص ، ٢٠٠٥ناشرون، مكتبة مدبولي،  -للعلوم

2-Joint statement at the end of a visit to the Islamic Republic of Iran by the Foreign 
Ministers of Britain, France and Germany, Tehran, October 21, 2003, Iran’s Nuclear 
Programme: A Collection of Documents, Presented to Parliament by the Secretary of 
State for Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty January 
2005, Published by TSO (The Stationery Office) and available from: Online 
www.tso.co.uk/bookshop, p.p 41- 42. 

ها مكملة   َّأن  على) بريطانيا وفرنسا وألمانيا( دول الترويكا الثالثالتي تقودها الجهود األوروبية إلى نظر  ي  -٣
المالحظ على السياسة األوروبية في تعاملها مع الملف        غير أن  ؛للجهود األمريكية وإن كانت أكثر مرونة منها

ترغب الدول  هو أنها ينطبق عليها سمات العمل األوروبي المشترك من حيث الدوافع، حيث اإليراني النووي
بعد أن استحوذت        ً، خاصة اإليراني النووياسة مثل الملف أن يكون لها دور في قضية هامة وحس فياألوروبية 

بتجاهل مجلس األمن والدول األعضاء   ًا                                       ً                          الواليات المتحدة على الملف العراقي كامال  بداية من قرار الغزو ومرور
لذلك يشكل الملف  ،ونهاية بالمليارات التي حازت عليها الشركات األمريكية في عقود إعادة إعمار العراق، فيه

 في األوروبيمحطة اختبار جديدة للسياسة الخارجية األوروبية الموحدة التي ترغب دول االتحاد  اإليراني
، مجلة الملف النووي اإليراني بين الترويكا األوروبية والضغوط األمريكية ،أسامة فاروق مخيمرا، انظر: تحقيقه

  .٢٠٠٥ حزيران/يونيو، ٥٩مختارات إيرانية، العدد 
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يوشكا " حين حذر فيبالده من الرسائل المتناقضة الموجهة من طهران حيال البروتوكول، 

من انعكاسات عدم خضوع إيران للقرارات السابق وزير الخارجية األلماني " فيشر
                         ً       مارس االتحاد األوروبي ضغوطا  مكثفة كما  ،السيما البروتوكول اإلضافي والمواثيق الدولية

ن وتعليق إبرام اتفاق تجاري بين الجانبي إيران، تراوحت ما بين تعليق الحوار معها، على
، وعدم استبعاد اللجوء إلى القوة، حيث أقر االتحاد حال لم توقع على البروتوكول في

حين تفشل   ً ا )استخدام القوة قد يكون ضروري(                                   األوروبي المبدأ األمريكي المنادي بأن 
 استراتيجية واعتمدالشامل،  الدبلوماسية في معالجة التهديدات الناجمة عن أسلحة الدمار

تضمنت للمرة األولى إشارة إلى  سلحة النووية والبيولوجية والكيماويةلمكافحة انتشار األ
كما هدد  ،تحرك عسكري محتمل ضد الدول أو الجماعات التي تمتلك مثل هذه األسلحة

إيران برفع ملفها النووي إلى مجلس  "الناتوطلسي "بعض األطراف داخل حلف شمال األ
توقيع على البروتوكول مما يفتح الباب أمام األمن لبحث اتخاذ إجراءات ضدها إذا رفضت ال

  .١إقرار المجلس عقوبات ضدها
الدولية للطاقة الذرية يتيح  لةالبروتوكول اإلضافي لنظام ضمانات الوكا               ومن المعروف أن   

بهدف  لفرق تفتيش الوكالة أن تقوم بزيارات مفاجئة للمنشآت النووية في أية دولة تنضم إليه
المالمح العامة لهذا البروتوكول تشبه                 ويرى مراقبون أن ، مانات القائمسد ثغرات نظام الض

، ٢٠٠٢تطبيقه على العراق بعد عودة التفتيش الدولي عام                             إلى حد بعيد النموذج الذي تم 
، عناصر قدراتها النووية كافة عنه يطالب الدول التي تنضم إليه بتقديم إعالن شامل   َّألن 
ويختلف ذلك  ،من قبل وما تمتلكه وخططها المستقبليةذه الدول هيتضمن ذلك ما امتلكته و

  .إعالنهبالدول كانت تعلن فقط ما ترغب                        عن النظام األساسي في أن 
بالنسبة إليها     ّ يشك لهذا الوضع    أن في وتتمثل مشكلة بعض الدول، ومن بينها إيران،   

ه إذا                َّر سلمية، حيث إن تفكر في اتجاهات نووية غي حتى المنذ الخطوة األولى      ًضغطا 
عدم  ها ستكون قد انتهكت معاهدة                                             َّلديها خالل التفتيش مواد أو معدات لم تعلنها فإن          اكتشف أن 

" قد هاشمي رفسنجانيعلي أكبر  " رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكان االنتشار
                                                           

، توقيع إيران على البروتوكول اإلضافي لن ينهي أزمة الملف النووياالستراتيجية، ليج للدراسات مركز الخ -١
، بتاريخ صحيفة أخبار الخليجمنشورة في  االستراتيجية،مركز الخليج للدراسات دراسة من إعداد 

٢٢/١٠/٢٠٠٣.  
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ن على مجموعة من الشروط لتوقيع إيرا ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبرفي الثالث من  أعلن
عدم المساس باألمن القومي والقيم الدينية واألماكن المقدسة، البروتوكول اإلضافي منها 

وعدم الكشف عن األسرار في المواقع التي ال عالقة لها بالبرنامج النووي، واالعتراف 
تتعارض مع بعض بنود                       ، وال شك أن  هذه الشروط بحقها في االستخدام السلمي للطاقة الذرية

وكول التي تتيح لمفتشي الوكالة حق الوصول إلى الدولة أو التحرك داخلها في الوقت البروت
ساعة على األقل بالنسبة  ٢٤ مع فترة إخطار مسبقة مدتها       ًتقريبا الذي يقررون فيه ذلك 

كانت تلك الفترة ولزيارة المواقع وساعتين على األقل بالنسبة للمرافق الداخلية في المواقع، 
وليس من حق  السابق،الضمانات ساعة للمرافق في نظام  ٢٤ع للمواقع وتصل إلى أسبو

عليها أن تمنح        كما أن ، الدولة أن تعترض على هوية المفتشين المعينين من جانب الوكالة
  . الفريق تأشيرات دخول متعددة وليس لمرة واحدة

لوقود النووي يتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة حرية الوصول إلى كل عناصر دورة او  
من تعدين اليورانيوم حتى معالجة الوقود النووي، وذلك في أي مكان داخل الدولة        ابتداء 

يتيح كما . "التفتيش العشوائي"                         ًيتضمن ذلك ما يسمى أحيانا ودونما تشاور مع الدولة المعنية، 
 ومنحهم                        ً                                           البروتوكول للمفتشين أيضا  حق دخول أية منشأة أو قسم في أي موقع نووي، 

تسهيالت غير محدودة، كحق استخدام كل األجهزة المتقدمة تكنولوجيا، وفحص السجالت 
الحصول على عينات بيئية من أي مواقع في الدولة، وولين، ؤوإجراء مقابالت مع المس

والحصول على  األقمار الصناعيةوصور وإمكانية استخدام نظام االتصاالت الدولية 
 .١لنوويةالمعلومات المتصلة بالنشاطات ا

تلقت الوكالة رسالة من الحكومة اإليرانية  ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبروفي العاشر من   
                                      َّ             لبروتوكول واستعدادها للتوقيع عليه، وأن ها حتى تاريخ لأعربت فيها عن قبول إيران المبدئي 

ة                   ً                                                           سريانه ستتصرف وفقا  لبنود هذا البروتوكول. وفي اليوم نفسه أعلمت الحكومة اإليراني
 ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر                              َّ               ً              المدير العام السابق للوكالة أن ها قررت اعتبارا  من العاشر من 

تعليق أنشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبشكل خاص األنشطة النووية في 
منشأة "نطنز"، إضافة إلى عدم إنتاج أو استيراد أي مواد نووية ذات عالقة بتخصيب 

                                                           
  االستراتيجية، مرجع سبق ذكره.مركز الخليج للدراسات   -١
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                ً                                                     ويأتي ذلك تطبيقا  لالتفاق الذي تم  توقيعه في طهران بين الحكومة اإليرانية  ،١اليورانيوم
، الذي تضمن ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١ووزراء خارجية دول الترويكا األوروبية في 

تعليق إيران كافة أنشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بشكل طوعي، والتعاون 
المشاكل العالقة بشفافية كاملة وتوضيح كل  كافةة كل المطالب، وحل الكامل مع الوكالة لتلبي

  . ٢النواقص الممكنة ومعالجتها
 ٢٠٠٣ آب/أغسطساإليرانية قد اصطدمت في أوائل  - وكانت المفاوضات األوروبية  

برفض إيراني صريح لالقتراح األوروبي الداعي إلى الحد من برنامجها النووي مقابل تقديم 
سية واقتصادية وتكنولوجية عديدة تستمر في إعطاء طهران الحق في معاودة حوافز سيا

                             ، ورغم أن  إيران أعلنت رغبتها ٣األنشطة النووية في منشآتها لتحويل اليورانيوم في أصفهان
                                                        َّ                   في مواصلة المفاوضات مع الترويكا وموافقتها على ذلك، إال أن ها أكدت على تمسكها 

ة الوقود النووي الكاملة بما في ذلك عملية تخصيب اليورانيوم تشغيل دورببقرارها القاضي 
  .٤وهو الشرط الذي لم توافق دول الترويكا األوروبية على قبوله

                                                                           من خالل متابعة المفاوضات بين إيران والترويكا نالحظ أن  السلوك اإليراني خالل هذه و  
ا القوي على استكمال دورة المفاوضات اعتمد على ركيزتين أساسيتين: األولى: هي تصميمه

                                                           
1- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 
the Islamic Republic of Iran, , GOV/2003/75, 10 November 2003,p 4. 
2- Joint statement at the end of a visit to the Islamic Republic of Iran by the Foreign 
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 ١٣كما هددت إيران باالنسحاب من معاهدة عدم االنتشار بعد صدور قرار مجلس المحافظين في  - ٣
ى إنتاج إلثبات عدم سعيها إل ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبرالذي أمهل إيران إلى نهاية شهر  ٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر

أسلحة نووية، وفي حال عدم التزامها بذلك سيتم إبالغ مجلس األمن بذلك واحتمال فرض عقوبات اقتصادية 
" ( إذا ازدادت الضغوط فهناك احتمال بوقف علي أكبر صالحيعليها، وقال المندوب اإليراني لدى الوكالة "

                                            لحة النووية ) ولكنه أشار إلى أن  ( بالده تسعى التعاون مع الوكالة وانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار األس
. كما ١٤/٩/٢٠٠٣إلى التوصل إلى حل سريع وسلمي لتسوية األزمة )، انظر: جريدة الحياة، الصادرة بتاريخ 

 ٢٠/٩/٢٠٠٥" في مؤتمر صحفي عقده في طهران بتاريخ علي الريجانيهدد كبير المفاوضين اإليرانيين "
االنتشار والبروتوكول اإلضافي واستئناف عمليات التخصيب في حال استخدام لغة  باالنسحاب من معاهدة عدم

  . ٢١/٩/٢٠٠٥                    ً                                                                    القوة ضد إيران متهما  األوروبيين بمحاولة إذالل اإليرانيين، انظر: جريدة الحياة الصادرة بتاريخ
  .٦٩ص  مرجع سبق ذكره،، ، وإفرايم أسكواليأميلي لنداو -٤
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الوقود، والثانية: هي رغبتها الظاهرة في التعاون واستمرار المفاوضات، وهدفت من وراء 
ذلك تجنب األزمة مع المجتمع الدولي بطرق عديدة، واعتبار المفاوضات مع الترويكا الخيار 

  .١األفضل لكسب الوقت لتطوير برنامجها النووي
ألوروبي كان يقوم على ضرورة إعطاء الفرصة للحل الدبلوماسي                    الحقيقة أن  الموقف او  

 العام نهاية لألزمة النووية اإليرانية دون التسرع في نقل الملف إلى مجلس األمن، وحتى
 بالملف الدفع مسألة في المتحدة الواليات يعارض      ًإجماال  األوروبي االتحاد كان ٢٠٠٦
بين إيران  االقتصادية العالقات: أهمها باراتاعت لعدة األمن مجلس إلى اإليراني النووي

واالتحاد األوروبي، وعدم دفع منطقة الشرق األوسط إلى المزيد من حالة عدم االستقرار 
                   ً                                                      التي تعاني منها أصال ، لذلك ثب تت األطراف األوروبية والى حد ما مجموعة دول عدم 

من الممكن الوصول إلى حل                                     ً            َّ  االنحياز في مجلس محافظي الوكالة موقفا  يقوم على أن ه 
تفاوضي لألزمة اإليرانية وفق صيغة تتضمن وقف وإنهاء األنشطة النووية المحظورة التي 

  تقوم بها طهران، كما تحقق إليران مكاسب معينة مقابل وقف تلك األنشطة.
                                                                              ويمكن القول إن  التفاعالت الخاصة باألزمة النووية اإليرانية دارت في مسارين منفصلين   

داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واشتمل على التعاون بين  األول: :٢ولكنهما متكاملين
 نمحافظيالإيران والوكالة، كما اشتمل على عرض الملف النووي اإليراني على مجلس 

أوروبي ثنائي  –: فإيراني الثانيأما  بصورة دورية لبحث مدى التطور في إنهاء األزمة.
                                     ً                        بين إيران ودول الترويكا األوروبية سعيا  للوصول إلى مخرج لألزمة، من خالل مفاوضات 

وهو المسار الذي تحقق من خالل العديد من التطورات الهامة، مثل: إقناع إيران بالتوقيع 
  على البروتوكول اإلضافي، وإبرام اتفاق باريس.

طرح مبادرة  "محمد البرادعيللوكالة "السابق ومن ناحية أخرى، حاول المدير العام   
موسعة تقوم على الدعوة إلنشاء مراكز إقليمية للقيام بأنشطة تخصيب اليورانيوم؛ بحيث ال 
تحتاج كل دولة بمفردها إلنشاء بنية وطنية في هذا المجال، مما قد يثير المخاوف من انتقال 

اق                                                                        هذه األنشطة إلى االستخدامات العسكرية، ومع أن  هذه الفكرة نشأت باألساس في سي
                                                           

  .٨٠ص  ،مرجع سبق ذكره، سكوالي، وإفرايم أأميلي لنداو -١
مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -٢

  .١٧٨صسبق ذكره، 
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                             َّ                                                  األزمة النووية اإليرانية، إال أن ها سعت للحصول على قبول دولي واسع، وأيدتها الواليات 
                                                                              المتحدة؛ غير أن  هذه الفكرة قوبلت برفض حاد من جانب العديد من الدول، حينما عرضت 

 /مايوأيارنيويورك في بالذي انعقد  نتشاراالفي مؤتمر المراجعة السابع لمعاهدة عدم 
 ُ                                                                      ث م  كانت اإلشكالية هنا تتمثل في نشوء حالة من التناقض بين موقفين متباينين  . ومن٢٠٠٥
                                                                            : موقف إيران الذي ي صر  على أولوية البعد القانوني للمسألة من حيث التمسك بحقها أولهما

: موقف دولي يمزج بين البعدين القانوني ثانيهماالكامل في عمليات تخصيب اليورانيوم، و
      َّ                                                            على أن ه بالرغم من أن  أنشطة إيران في مجال تخصيب اليورانيوم قد تكون والسياسي يقوم 

                                            نتشار من حيث المبدأ، إال أن  الكيفية التي جرت االغير متعارضة مع نصوص معاهدة عدم 
فيها تثير الشكوك بشأن حقيقة الدوافع النووية اإليرانية، مما يتطلب من إيران وقف هذه 

  ه الشكوك.األنشطة من أجل إزالة هذ
                                                                            وكان هذا التناقض يخلق بدوره إشكالية أخرى، تتمثل في أن  تمس ك إيران من ناحيتها   

نتشار كان ينطوي على تجاهل للبعد السياسي لألزمة ويحصرها االبنصوص معاهدة عدم 
                                                                              في إطار قانوني جامد، ويفتح الطريق أمام حدوث مزيد من التصعيد، في حين أن  مطالبة 

لمتحدة ودول الترويكا األوروبية إليران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بالكامل الواليات ا
كان ينطوي بدوره على قدر من التعسف وغطرسة القوة، لكونه يتناقض مع مبادئ معاهدة 

     ً      َّ                                                        ، فضال  عن أن ه أثار مخاوف العديد من الدول النووية األخرى التي خشيت من االنتشارعدم 
ي المستقبل لقيود على أنشطتها النووية السلمية إذا تمكنت أن تتعرض هي األخرى ف

الواليات المتحدة بالفعل من إجبار إيران على قبول هذه الشروط، أو إذا حاولت أن تجعل 
  منها قاعدة جديدة في المنظومة العالمية لمنع االنتشار النووي. 

ت بالتباعد في المواقف لقد كانت المفاوضات األوروبية مع إيران طويلة ومعقدة وامتاز  
                                                       ً                     بشأن مسألة إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم التي كانت سببا  في حدوث قدر كبير من 
                     ً                                                  التوتر والتصعيد خصوصا  مع لجوء أطراف األزمة المباشرين وغير المباشرين إلى 
استخدام أساليب الترغيب والترهيب للتأثير على سير عملية التفاوض التي تدور بين إيران 

                                 ً                                          ً لترويكا األوروبية، وهو ما كان سببا  ليس فقط في تعقيد عملية التفاوض؛ ولكن أيضا  وا
، ومع ذلك اإليرانيةللحيلولة دون الوصول من خاللها إلى نتيجة حاسمة لتسوية األزمة 

استمرت المفاوضات الماراثونية بين إيران والترويكا واألوروبية بغية االتفاق على وقف 



٤٢ 

 

يب اليورانيوم، وأكدت إيران منذ البداية على رفضها ألي اقتراح إيران لعمليات تخص
       ً         اعترافا  بحقوقها   َّ                    أن ها تتوقع من الوكالة بالوقف التام لتخصيب اليورانيوم، وأشارت إلى 

  نتشار بما في ذلك امتالك تكنولوجيا دورة الوقود النووي.االمعاهدة عدم  بموجبالمشروعة 
تشرين في منتصف شهر فقد تبلورت مالمح هذا االتفاق  "اتفاق باريسوبالعودة إلى "  

حينما أعلنت األطراف األوروبية خالل اجتماع لمجموعة الدول  ٢٠٠٤ األول/أكتوبر
                          َّ                                                  الثماني الصناعية الكبرى أن ها ستقدم مقترحات جديدة إليران لكي توقف أنشطة تخصيب 

وواشنطن حول إقامة  اليورانيوم، ومن ضمن هذه المقترحات بدء محادثات بين طهران
عالقات سياسية في المستقبل، وتوقيع اتفاقية تجارية كبيرة مع أوروبا، وضمان حصولها 

   .١على الوقود النووي من روسيا
" توصل الجانبان مفاوضات اللحظة األخيرة               ُ            المفاوضات التي أ طلق عليها " وخالل  

لى اتفاق مبدئي لتسوية األزمة إ ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبراألوروبي واإليراني في أوائل 
                                                                             بهدف تجنب إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس األمن، وبموجب هذا االتفاق تجم د إيران 
جميع األنشطة المتعلقة بإنتاج الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم لحين التوصل إلى اتفاق 

نولوجية التي ستمنح نهائي مع االتحاد األوروبي حول مجموعة من الحوافز االقتصادية والتك
   .٢نوويها بإنتاج سالح لها مقابل التخلي عن أنشطتها التي تثير القلق بشأن قيام

 ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥وبالفعل تمكن الجانبان من الوصول إلى اتفاق نهائي في 
، السيما ٣بعد أن وافقت إيران على كل النقاط التي تضمنها االتفاق الذي صاغه الجانبان

                                                           
، مرجع أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -١

  .٢٢٩ص ه،سبق ذكر
"إيران واالتحاد األوروبي يتوصالن التفاق مبدئي حول وقف تخصيب اليورانيوم دون تحديد سقف زمني"  -٢

  . ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٨، تاريخ ٩٤٧٧جريدة الشرق األوسط العدد 
اق " أوسلو" أثار توقيع اتفاق باريس ردود فعل غاضبة بين النواب اإليرانيين المحافظين حيث شبهوه باتف -٣

     ُ                                                     الذي أ عتبر في إيران بمثابة "خيانة"، فيما دافع األمين العام  ١٩٩٣المبرم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في العام 
" عن االتفاق أمام حسن روحانيللمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ومسؤول الملف النووي اإليراني آنذاك "

نف التخصيب إذا ما وصلت المفاوضات بشأن االتفاق طويل المدى إلى طريق                ً               البرلمان، مؤكدا  أن  طهران ستستأ
  .  ١٧/١١/٢٠٠٤مسدود، انظر : جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 
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وافقتها على تعليق نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم خالل فترة التفاوض على اتفاق م
  .١التعاون طويل المدى مع األوروبيين

وقد أعقب توقيع اتفاق باريس عدة جوالت من المفاوضات بين إيران والترويكا   
ألة األوروبية، وكانت إيران قبيل كل جولة تؤكد على ثوابت الموقف اإليراني من المس

وبي هدد الجانب األوري             ً                                            ً    النووية، خاصة  فيما يتعلق بحقها في تخصيب اليورانيوم وغالبا  ما 
  .  ٢      َّ                                          إلى أن ه ليس هناك أي تقدم يتحقق خالل هذه المحادثات بإنهاء المفاوضات معه إذا خلص

    ً                          ً        عددا  من البنود التي شكلت أساسا  لتسوية تضمن اتفاق باريس                    تجدر اإلشارة إلى أن و  
                                                                                   ألزمة النووية اإليرانية جاء في مقدمتها أن  الجانبين األوروبي واإليراني يكرران التزامهما ا

نتشار، ويعترف الجانب األوروبي بحقوق إيران بموجب هذه المعاهدة، االبمعاهدة عدم 
 ً            ة  الواردة في                                                                      والتي يجب أن تمارسها بالتوافق مع التزاماتها األخرى التي تنص  عليها، خاص

                   َّ                                           ، حيث أكدت إيران أن ها ال تسعى ولن تسعى إلى امتالك السالح النووي، دة الثانية منهاالما
                                      َّ                                            وتلتزم بالتعاون الكامل مع الوكالة، وأن ها ستلتزم بالتنفيذ الطوعي للبروتوكول اإلضافي 

  لحين التصديق عليه.
ق باريس وفي خطوة لبناء المزيد من الثقة مع المجتمع الدولي التزمت إيران في اتفا 

بمواصلة اإليقاف الطوعي ألنشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة 
خاصة تلك المتعلقة بصنع واستيراد أجهزة الطرد المركزي ومكوناتها، بما في ذلك تجميع 
أو تركيب أو اختبار أو تشغيل هذه األجهزة، وعدم القيام بأي عملية لفصل البلوتونيوم، أو 

ناء وتشغيل أي منشآت لفصل البلوتونيوم، وجميع التجارب أو عمليات اإلنتاج في أية منشأة ب
لفصل وتحويل اليورانيوم، وأن يقوم الجانب اإليراني بإبالغ الوكالة بهذا اإليقاف الطوعي، 
ويدعوها للتحقق والتفتيش، وأن يتم اإليقاف في وقت يتيح للوكالة أن تتأكد منه قبل انعقاد 

                          ، ومن ثم  يستمر هذا اإليقاف ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبرفي  نمحافظيالماع مجلس اجت

                                                           
                               ً                                                                 " إيران تبلغ وكالة الطاقة رسميا  تعليقها تخصيب اليورانيوم، ومفاوضات المزايا االقتصادية تبدأ الشهر  -١

  . ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥  ،٩٤٨٤عدد المقبل" جريدة الشرق األوسط ، ال
مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " -٢

           ً                                                                    ، انظر أيضا : "إيران تؤكد تصميمها على إنتاج الوقود النووي وتهدد بإعادة النظر في ٢٣٦، صسبق ذكره
  .  ٢٠٠٥ آذار/مارس ٢٣وبيين" جريدة الشرق األوسط ، تاريخ محادثاتها مع األور
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خالل فترة استمرار المفاوضات بين إيران والترويكا األوروبية على أساس اتفاق مقبول من 
 .١الطرفين

                                                                       نص اتفاق باريس في أحد بنوده على أن  الجانب األوروبي يعترف بأن  هذا اإليقاف كما   
          ً                                        ً        ً                        جراء  طوعيا  لبناء الثقة من جانب إيران، وليس التزاما  قانونيا  عليها، ويعتبر هذا النص      يعد  إ

                                                                            ً بالغ األهمية من المنظور اإليراني لتوصيف عملية اإليقاف بدقة، بحيث يتضح منه صراحة  
مع التأكيد  -توقيته ومداه  -                                                        أن  اإليقاف تم  بمبادرة من جانب إيران وهي صاحبة القرار فيه 

                                  ...!. ويشير االتفاق إلى أن  استمرار ٢      َّ                                           على أن ه لم ولن يتحول إلى التزام قانوني دائم عليها
سوف يكون  مية للوصول إلى اتفاق طويل المدىاإليقاف أثناء فترة إجراء المفاوضات الرا

ة     ً       ً                                                                      أمرا  أساسيا  لمواصلة العملية بأسرها، وفي إطار هذا اإليقاف، فإن  دول الترويكا األوروبي
وإيران توافق على مفاوضات بغية الوصول إلى اتفاق مقبول بصورة متبادلة بشأن 
                                                                               الترتيبات طويلة المدى، وسوف يوفر هذا االتفاق ضمانات إيجابية بأن  البرنامج النووي 
اإليراني يندرج بالكامل في إطار األغراض السلمية، كما سيوفر االتفاق ضمانات قوية بشأن 

     ً               بنودا  تتعلق بمكافحة تضمن االتفاق لتكنولوجي واالقتصادي واألمني. كما التعاون النووي وا
اإلرهاب ودعوة إيران إلى االنضمام إلى جماعة الخبراء التابعة للوكالة الدولية بشأن 

، وبموجب هذا االتفاق ٣المناهج المتعددة األطراف الخاصة بدورة الوقود النووي وغير ذلك
كانون لالتفاق على بدء المفاوضات في النصف األول من  "سييرت" يتم تنظيم اجتماع للجنة 

، وسوف تتشكل لجان عمل بشأن األمور السياسية واألمنية ٢٠٠٤األول/ديسمبر
والتكنولوجية والنووية، على أن تجتمع لجنة التسيير المذكورة مرة أخرى في غضون ثالثة 
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United Kingdom, with the support of the High Representative of the European Union, 
Iran’s Nuclear Programme: A Collection of Documents, Presented to Parliament by the 
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty 
January 2005, Published by TSO (The Stationery Office) and available from: Online 
www.tso.co.uk/bookshop, p 152. 

مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -٢
  .٢٣٠سبق ذكره، ص

3- “Paris Agreement” between the Islamic Republic of Iran and France, Germany and 
the United Kingdom, with the support of the High Representative of the European 
Union, op.cit, p.p 152-153. 
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                         ً     ه في مهامها، وللتحرك قدما  نحو أشهر لتلقي تقارير لجان العمل بشأن التقدم الذي أحرزت
  بلورة مشروعات و/أو إجراءات يمكن تنفيذها كمقدمة التفاق شامل.

وأبرز ما تضمنه اتفاق باريس هو اعتراف االتحاد األوروبي بحقوق إيران النووية   
                           ً      ً                    وهذا االعتراف كان يمثل مطلبا  رئيسا  من المنظور اإليراني  ١بموجب معاهدة عدم االنتشار

االعتراف بحق إيران في االستفادة مما تتيحه المادة  –من بين ما يتضمن  –ه يتضمن   َّألن 
الرابعة من المعاهدة من حقوق للدول األعضاء في تنمية بحوث وإنتاج واستخدام الطاقة 
                                                                                   النووية لألغراض السلمية، مع التعهد بتيسير أتم  تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات 

ة الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، وهو ما يتضمن أنشطة العلمية والفني
تخصيب اليورانيوم باعتبارها واحدة من عناصر استخدام الطاقة النووية في األغراض 

موافقتها المبدئية  ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٤، وكانت إيران قد أعلنت في ٢السلمية
بتخصيب اليورانيوم، وقامت في الوقت نفسه بتسليم على تعليق أنشطتها النووية المتعلقة 

                                                                                  الوكالة رسالة أكدت فيها موافقتها على تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم إال أن  المسؤولين 
                    ً                                                         اإليرانيين أكدوا دوما  على أن  إيران سوف تستمر في تعليق تخصيب اليورانيوم مادامت 

                  ً            لموقف اإليراني شرطا  ينص على أن  المحادثات جارية مع االتحاد األوروبي، وتضمن ا
وقف التخصيب هو وقف مؤقت، مع ضرورة التفريق بين أنواع عمليات التخصيب، 
                 ً                                                        وطالبت إيران أيضا  بجدول زمني للتوصل لصيغة نهائية التفاق التعاون مع االتحاد 

                                                           
        ي قر فيه  ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبرأفضى اتفاق باريس إلى أن يقوم مجلس المحافظين بإصدار قرار في  -١

ترتب عليه التزامات قانونية، وهو                                                                     بأن  وقف تخصيب اليورانيوم الذي قامت به طهران هو خطوة لبناء الثقة وال ت
مكسب مهم إليران كونه أعطى اإليرانيين فرصة إلعادة العمل بالتخصيب في حال فشل المفاوضات الجارية، 

" الضروري   UF4كما أعطى اتفاق باريس طهران فرصة ألن تقوم بإنتاج مسحوق تترافلوريد اليورانيوم "
                                                        ارض مع قرار التعليق  علما أن  هذا المسحوق ينتج من الكعكة إلنتاج اليورانيوم المخصب من دون أن يتع

% وتشكل المرحلة ما قبل األخيرة في تخصيب اليورانيوم ٧٠الصفراء وهي مادة تتضمن اليورانيوم بنسبة 
" ليدخل مباشرة إلى أجهزة الطرد المركزي للحصول على UF6مباشرة قبل إنتاج غاز هكسافلوريد اليورانيوم "

مخصب يستخدم في المفاعالت النووية المدنية والسالح الذري، كما أخرج اتفاق باريس محطة بوشهر  يورانيوم
  مرجع سبق ذكره. انظر : هادي الموسوي، ،النووية من االتفاق

مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -٢
  .٢٣٠ص سبق ذكره،
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، األوروبي، لكن هذه الشروط اإليرانية كانت تعني في جوهرها تفريغ االتفاق من محتواه
                                                                 فهي تعني أن  وقف التخصيب هو مجرد وقف مؤقت وجزئي ومشروط، في حين أن  
                                                                    ً      ً المطالب األوروبية واألمريكية والدولية كانت تشدد على أن يكون الوقف شامال  وكامال  

اإليرانية وصلت إلى حافة االنهيار بسبب  –                            لذلك فإن  المفاوضات األوروبية        ً ودائما ،
عملية تعليق برامج التخصيب ومدة التعليق، إذ طالبت إيران  الخالفات بشأن مدى شمولية

غاز اليورانيوم، بينما رفضت تعليق المراحل األخرى من إنتاج باقتصار التعليق على 
اإلنتاج وبالذات عمليات إنتاج بودرة اليورانيوم، كما طالبت طهران بأن يكون التعليق لمدة 

       ً                             ) جهازا  من أجهزة الطرد المركزي التي ٣٠استثناء (ب                         ً ستة أشهر فقط، وطالبت أيضا  
  تستخدم في عمليات التخصيب من اتفاق تعليق هذه األنشطة ألسباب فنية.

                                                           ً      ً          أما الجانب األوروبي فلم يطالب فقط بأن يكون وقف التخصيب دائما  وشامال ، بل طالب   
إيران     ً                                                                   أيضا  بضرورة تفكيك إيران لمنشآت تخصيب اليورانيوم بالكامل، ورفض بشدة طلب 

استثناء بعض أجهزة الطرد المركزي من التعليق، وهدد بنقل الملف النووي اإليراني إلى 
                                                         ً                          مجلس األمن إذا لم تلتزم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم وفقا  لما نص عليه اتفاق باريس، 

للتوقيع النهائي  ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩ومنح الجانب األوروبي إيران مهلة حتى 
                                                                          التفاق، وإال فإن  االتحاد األوروبي لن يوقف إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس على ا

األمن، ولم يتمكن الجانبان األوروبي واإليراني من التغلب على الفجوة في المواقف إال عقب 
                 ً              ) جهاز طرد مركزيا ، وهو ما أتاح ٣٠موافقة طهران على سحب طلبها الخاص باستثناء (

، األمر الذي ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨التفاق النهائي بين الجانبين في التوقيع على ا
 ٢٠٠٥ كانون الثاني/ينايرإيرانية منذ شهر  –                                        مه د الطريق بعد ذلك لبدء مفاوضات أوروبية 

  من أجل الوصول إلى اتفاقات تفصيلية على أساس مرجعية اتفاق باريس للتعاون الشامل.  
     َّ                                               س بأن ه كان ركيزة أساسية في جهود تسوية األزمة النووية ويمكن وصف اتفاق باري  

                      ً                                                            اإليرانية، حيث ساعد أوال  على الخروج من أزمة المهلة الزمنية التي حددها القرار الصادر 
                ً                  ، كما ساعد ثانيا  في إعطاء األمل في ٢٠٠٤ أيلول/سبتمبرإليران في  نمحافظيالعن مجلس 

فاوضات بين إيران والترويكا األوروبية الخاصة الوصول إلى تسوية لألزمة من خالل الم
                                                                             ً بالترتيبات التفصيلية لتنفيذ هذا االتفاق التي كانت معظم األطراف تعول عليها كثيرا  
                                                                         للوصول إلى مخرج مقبول للجميع من هذه األزمة، غير أن  احتواء اتفاق باريس على 
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                   َّ     البداية لالعتقاد بأن ه من اختالالت هيكلية في نصوصه وفي مواقف أطرافه كان يدفع منذ 
الصعب إنهاء األزمة من خالله، وربما كان االختالل الرئيس هنا يتمثل في التناقض الحاد 

                            فالجانب األوروبي كان يرى: أن   ،في مواقف الطرفين بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم
رانيوم جوهر االتفاق كله يقوم على صفقة تقبل بموجبها إيران وقف أنشطة تخصيب اليو

بصورة كاملة وشاملة ونهائية، في مقابل حصولها على مكاسب اقتصادية وتجارية وفنية 
                                                                 في حين أن  الجانب اإليراني كان يرى: أن  اتفاقه مع الترويكا األوروبية  ،وسياسية وأمنية

                    ً        ً                                              يجب أن يتضمن اعترافا  أوروبيا  بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وفي ممارسة هذا 
ن من شأن هذا التناقض في المواقف أن جعل من المحتم في نهاية المطاف أن الحق، وكا

تنهار المفاوضات بين الجانبين بسبب إصرار الجانب اإليراني على مواصلة عمليات 
                     ً       ً                                             التخصيب باعتبارها حقا  مسموحا  إليران ولغيرها من الدول األعضاء في معاهدة عدم 

                                             لجهود الدبلوماسية التي ب ذلت على مدى ما يقارب نتشار، األمر الذي تسبب في انهيار ااال
عام كامل لتسوية األزمة، وقد تضافر هذا االنهيار مع عدد من التطورات الهامة األخرى، 

       ً                          " رئيسا  إليران ليساعد ذلك في حدوث محمود أحمدي نجاد: انتخاب المحافظ المتشدد "مثل
 ١٤في  نجاد"اف انتخاب "، حيث أض١مزيد من التصعيد لألزمة النووية اإليرانية

المزيد من التعقيد على مسار المفاوضات التي كانت جارية بين الترويكا  ٢٠٠٥ تموز/يوليو
                    ً                                                    األوروبية وإيران خاصة  وأن  الحكومات األوروبية كانت ترغب بفوز الرئيس اإلصالحي 

ة الملف النووي                  َّ                               " كونها تعتقد بأن ه أكثر واقعية في التعامل مع أزمهاشمي رفسنجانيالسابق "
جعل األمر أكثر صعوبة على دول  نجاد"                                        اإليراني ويمكن عقد تسوية معه، إال أن  فوز "

                                                                 ً         الترويكا األوروبية ودعم قبضة المتشددين على الحكومة اإليرانية، خصوصا  مع إعالن 
                                                  َّ                       عن عزم حكومته استئناف البرنامج النووي اإليراني، وأن ه غير مهتم ألي تقارب مع  نجاد""

  . ٢الواليات المتحدة األمريكية

        

                                                           
مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -١

  .٢٣٨ص سبق ذكره،
2-Mark Leonard, Crunch-time on Iran: Five ways out of a nuclear crisis, Centre for 
European Reform, London, July 2005, p 1.  
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  الفرع الثالث
  املوقف األمريكي من املفاوضات بني إيران والترويكا األوروبية

  

المفاوضات الدائرة بين عن كثب تتابع  جورج بوش"ظلت اإلدارة األمريكية برئاسة "  
بين دعمها التفاقية باريس  ٢٠٠٥ شباط/فبرايرالجانبين األوروبي واإليراني وأبدت في 

إيران ودول الترويكا األوروبية من خالل التلميح بتسهيل دخول إيران في عضوية منظمة 
التجارة العالمية، وتوفير قطع الغيار الالزمة لتعمير أسطول الطيران المدني اإليراني إضافة 

د إيران " استمرت بإطالق تهديدات ضبوش               ، إال أن  إدارة "١إلى العروض التجارية األخرى
عدم امتثالها للمطالب الدولية بشأن وقف أنشطتها النووية، غير  لحين واآلخر في حالبين ا

  َّ                     ً                                                         أن ها لم تكن واثقة تماما  من قدرتها على حشد اإلجماع الدولي الالزم لنقل الملف النووي 
اإليرانية وظلت  –اإليراني إلى مجلس األمن، حتى في حالة فشل المفاوضات األوروبية 

من الموقف األوروبي الذي قد ال يتجاوب مع الموقف األمريكي  متخوفة بشكل خاص
  للتصعيد في مواجهة إيران حتى في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

كونداليزا أعلنت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة "  ٢٠٠٥ نيسان/أبريلوفي منتصف   
رية لتسوية األزمة اإليرانية حتى                                               " أن  واشنطن ستعطي فرصة للجهود الدبلوماسية الجارايس

                             ً                                                 الصيف، ثم تجري بعد ذلك تقييما  لهذه الجهود للتأكد من أن  طهران ال تهدف إلى تطوير 
                ّ            " وقتذاك بأن  تبن ي أي خيارات "رايسالسالح النووي من وراء أنشطتها النووية، وأقرت 

          ً        ة، استنادا  إلى أن  غير دبلوماسية في مواجهة إيران ينطوي على بعض المخاطر االقتصادي
                                                     ً                              إيران تعتبر المنتج الثاني للبترول في منظمة أوبك، نظرا  الرتفاع أسعار النفط الخام إلى 

  .٢مستويات قياسية
اإليرانية في  –     ُ                                                        وقد أ ثيرت مسألة مشاركة الواليات المتحدة في المفاوضات األوروبية   

لى بعض التكهنات في وسائل العديد من المناسبات، وكانت إثارة هذه المسألة عائدة إ
                                                                         اإلعالم، ومن جانب بعض أطراف األزمة، بأن  مشاركة اإلدارة األمريكية في المفاوضات 

                                                           

1-Anthony Wanis -St. John , Nuclear Negotiations: Iran, The  EU (and the US) , 

American University, School of Interactional Service, august 2007.p.p 8-9. 
، مرجع أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -٢

  .٢٣٨ص ره،سبق ذك
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يمكن أن تساعد على الوصول إلى نتائج إيجابية، كما يمكن أن تساعد على تحقيق تقدم أكبر 
  في هذه المفاوضات.

بيرة من الجانبين األمريكي                                                وعلى الرغم من أن  هذه الفكرة كانت مرفوضة بدرجة ك  
" في بعض الفترات من "جورج بوش                                           واإليراني، إال أن  ذلك لم يمنع الرئيس األمريكي 

إعالن استعداد إدارته للمشاركة في المفاوضات للمساعدة في دفعها إلى األمام، وهو ما 
المسألة لم                               ، إال أن  المحصلة اإلجمالية لهذه ١رحبت به الحكومة اإليرانية بصورة متحفظة

تصل إلى نتيجة إيجابية بشأن المشاركة األمريكية، فيما كان يعكس عمق التوترات 
�والخالفات فيما بين الجانبين األمريكي واإليراني. �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

                                                           
الواليات المتحدة مستعدة لالنضمام إلى    أن  "كوندوليزا رايس" السابقة أعلنت وزيرة الخارجية األمريكية -١

في مفاوضاتهم مع الممثلين اإليرانيين لبحث مستقبل البرنامج النووي اإليراني،  األوروبيةمفاوضي الترويكا 
وإعادة معالجة الوقود النووي ، اليورانيوم تخصيب ع أنشطةجمياستئنافها تعليق                          ًشريطة أن تعلن إيران فورا 

خيار مواصلة  إتباع" إن قرر       ًغاليا                            ًالنظام اإليراني "سيدفع ثمنا                       ها قالت في المقابل إن       َّغير أن ، المستنفد لديها
 /مايوأيار ٣١، وكالة الصحافة الفرنسية، بتاريخ برنامجه النووي بصورة متحدية لقرارات وإرادة المجتمع الدولي

٢٠٠٦.  
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  الفرع الرابع
  املقترحات األوروبية حلل األزمة النووية اإليرانية

  

ت إلى الجانب األوروبي على بدأت إيران بتوجيه انتقادا ٢٠٠٥ آذار/مارسفي أواخر   
البطء الشديد في المفاوضات وعدم تقديمه أي عرض ملموس ومحدد المعالم بشأن المزايا 

في  طهران                                 ُ                                 االقتصادية التي كان من المقرر أن ت منح إليران بموجب اتفاق باريس ورأت 
في األوروبية  -ذلك مماطلة من الجانب األوروبي، وكانت جولة المفاوضات اإليرانية 

حاسمة في الوصول إلى اتفاق يتضمن قيام دول الترويكا األوروبية  ٢٠٠٥ /مايوأيارأواخر 
بإعداد مقترحات تفصيلية لطهران في ضوء اتفاق باريس وأصبح األمر يتوقف على 

تحدد على يمضمون ما سيقدمه الجانب األوروبي في جولة المفاوضات القادمة، وهو ما س
مسألة الوقف الكامل والدائم والنهائي لعمليات تخصيب  أساسه الموقف اإليراني من

  اليورانيوم.
 "سوالنا خافيير"و الثالث األوروبية الدول يةخارج وزراء التقى ٢٠٠٥ /مايوأيار ٢٥ وفي  

 في روحاني" "حسن برئاسة إيراني فدمع و األوروبي لالتحاد الخارجية السياسة منسق
 يقدمون سوف األوروبي واالتحاد الثالث األوروبية الدول   أن  على      ًجميعا  جنيف واتفقوا

 تموز/يوليو نهاية في إيران مع األجل طويل تعاون اتفاق عقد بشأن وشاملة جامعة مقترحات
 ةاألوروبي والدول األوروبي االتحاد قام ذلك على وبناء ،٢٠٠٥١ آب/أغسطس بداية في أو

       َّ  ، إال أن ه ٢٠٠٥٢ آب/أغسطس ٥ في إيران إلى األجل طويل التفاق إطار بتقديم الثالث،
وقبيل انعقاد الجولة المقررة اندلعت أزمة بين الجانبين األوروبي واإليراني بعد مطالبة دول 

، حيث أصرت إيران على ٢٠٠٥ آب/أغسطس ٧الترويكا األوروبية إرجاء المفاوضات إلى 
شطة تحويل          َّ                وهددت بأن ها سوف تستأنف أن آب/أغسطسالموعد المحدد في األول من 

اليورانيوم في منشأة أصفهان النووية ما لم يتم االلتزام بالموعد، مما أدى إلى نشوب أزمة 
عنيفة، إذ رفض مسؤولو الترويكا هذا التهديد اإليراني، واعتبروا قيام طهران باستئناف 

وب أنشطتها النووية خطوة غير إيجابية للمفاوضات، وربما تدفع الجانب األوروبي إلى التجا
مع المطلب األمريكي الداعي إلى نقل الملف اإليراني إلى مجلس األمن، وبدأت إيران بالفعل 

                                                           
1- Anthony Wanis -St. John, op.cit.p.p 8-9. 

  .٧/٨/٢٠٠٥ اإليرانية الصادرة بتاريخ )الشرق( صحيفة شرق -٢



٥١ 

 

 بقرارها المتعلق الدولية ، وأبلغت الوكالة١في عملية تحويل اليورانيوم في منشأة أصفهان
 األختام، نزع للوكالة طلبها وتضمن أصفهان، مفاعل في اليورانيوم تحويل أنشطة باستئناف

 ووجهت إيران، في الموجودين الوكالة مفتشي بإشراف أصفهان منشآت األحمر عن معوالش
 التزامها إظهار على منها     ًحرصا  األختام بنزع محضر وعمل الموقع إلى بالتوجه دعوة لهم

) ٣٤، بينما قدمت دول الترويكا مقترحاتها التفصيلية في وثيقة مؤلفة من (٢الدولية بالشرعية
  .٣األطراف إليه تسعى الذي لالتفاق المحتملة العناصر لكل مفصل بشكل صفحة مكتوبة

وبموجب هذه المقترحات تعترف دول الترويكا بحقوق إيران بموجب المادة الرابعة من   
بالتوافق مع تخدام الطاقة النووية دون تمييز نتشار لتطوير بحوث وإنتاج واساالمعاهدة عدم 

توليد الطاقة النووية لا في ذلك حقوق إيران في برنامج التزاماتها بموجب هذه المعاهدة، بم
المدنية بصورة تتوافق مع احتياجاتها من الطاقة، وتعلن دول الترويكا األوروبية رغبتها في 
                                                         ً                         ً مساندة إيران لتطوير برنامج نووي آمن وقابل للبقاء اقتصاديا ، كما تدعم بالكامل تعاونا  

  ران وروسيا.طويل المدى في المجال النووي بين إي
                                                                                    وبناء  على ما تقدم سنتناول فيما يلي أبرز بنود المقترحات األوروبية المقدمة إليران والرد 

�اإليراني على هذه المقترحات. �

                                                           
                                      ً                                       أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا  عبر فيه عن قلقه إزاء قيام إيران بإبالغ  ١١/٨/٢٠٠٥بتاريخ  - ١

   َّ                                               بأن ها قررت استئناف أنشطة تحويل اليورانيوم في مصنع  ٢٠٠٥ آب/أغسطسالوكالة الدولية في األول من 
بتحضير اليورانيوم  ٢٠٠٥ آب/أغسطس ٨                                                   وإزاء تقرير المدير العام للوكالة بأن  إيران بدأت في  ،أصفهان

عنه، وطالب المجلس إيران  آب/أغسطس ١٠للمرحلة األولى من العملية في هذا المصنع، وإزالة األختام في 
                                                                        َّ        ع الناجم عن هذه التطورات وضرورة إفساح المجال أمام مباحثات إضافية، كما حث  المجلس بتصحيح الوض

إيران على إعادة التعليق الكامل لكل أنشطة التخصيب، بما يشمل إنتاج المواد الملقمة حتى خالل التجارب أو 
، والسماح للمدير العام بإعادة                                                                         ًاإلنتاج في مصنع تحويل اليورانيوم على نفس األساس الطوعي وغير الملزم قانونيا 

  . ١٣/٨/٢٠٠٥            ُ                                                        األختام التي أ زيلت عن المصنع ، انظر جريدة الشرق األوسط الصادرة بتاريخ 
 السياسية الدراسات مركز التغيير، حدود: نجاد عهد في اإليرانية الخارجية السياسة راشد، سامح -٢

  . ١٧٠ص ،٢٠٠٥ ين األول/أكتوبرتشر ،١٦٢ الدولية، العدد السياسة واالستراتيجية، مجلة
  .٧/٨/٢٠٠٥ اإليرانية الصادرة بتاريخ )الشرق( صحيفة شرق -٣



٥٢ 

 

  .٢٠٠٥ آب/أغسطس ٥   ً                                                      أوال  : أبرز بنود املقترحات األوروبية املقدمة إىل إيران بتاريخ 

عاون مع إيران للحفاظ على السالم موافقة االتحاد األوروبي على تطوير عالقات ثقة وت -
  واالستقرار الدوليين.

                                                                            مطالبة إيران بتقديم ضمانات موضوعية بأن  برنامجها النووي محصور بأهداف سلمية. -
راف الدول األوروبية بحق إيران الكامل في امتالك التكنولوجيا النووية لألغراض اعت -

على قة دول الترويكا موافو ،ار النووياالنتش عدمينسجم مع نصوص معاهدة  السلمية، بما
 الحائزةالمعطاة للدول غير  ١٩٩٥د الضمانات التي اشتمل عليها قرار مجلس األمن رقم تأيي

  .رق األوسط من األسلحة النوويةإلخالء منطقة الشدعم دول الترويكا ، وللسالح النووي
بالتعاون مع  مخدراتالول األمن اإلقليمي ومكافحة اإلرهاب وتهريب مؤتمر حإقامة  -

  .إيران
يعترف االتحاد األوروبي بحق طهران في إجراء األبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة  -

  .النووية لألغراض السلمية ودعم التنسيق بين إيران وروسيا في هذا المجال
يوصي االتفاق ببدء المفاوضات مع المنظمة النووية األوروبية، ويسعى لتأمين حصول  -

  .ى التكنولوجيا النووية لألغراض السلميةإيران عل
ضرورة أن تتعهد إيران بعدم إنتاج الوقود النووي، مع ضرورة التزامها بعدم مواصلة  -

  .أنشطتها النووية إال في إطار إقامة مفاعالت الطاقة بوقود خفيف
ة شيمل بالوقود الصلب الذي يضاعف الختوقف إيران بناء المفاعل الذي يعضرورة أن  -

  .                    َّ                  من االنتشار النووي ألن ه ينتج البلوتونيوم
للنفط طويل األجل                          ً       ً عدادهم العتبار إيران مصدرا  رئيسيا  يعرب األوروبيون عن است -

إيران، إلى يا تجارة واالستثمار ونقل التكنولوجبتشجيع ال ونيلتزمواألوروبي لالتحاد والغاز 
  .إلى منظمة التجارة العالمية إيران انضمامودعم حول اتفاق تعاون تجاري، معها والتفاوض 

  .١يقترح األوروبيون استحداث آلية لمراجعة هذا االتفاق كل عشرة أعوام -

                                                           
الصادرة عن الوكالة  INFCIRC/651الوثيقة  :لالطالع على النص الكامل للمقترحات األوروبية انظر -١

ية المقدمة إلى إيران والمرفق بها النص الكامل للمقترحات األوروب ٨/٨/٢٠٠٥الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 
  بشأن اتفاق طويل المدى بين إيران ودول الترويكا األوروبية واالتحاد األوروبي.



٥٣ 

 

       ً                                     ثانيا  : الرد اإليراين على املقترحات األوروبية. 

 لها، قدمت التي األوروبية المقترحات إيران رفضت٢٠٠٥ آب/أغسطس الخامس من في  
 تلتزم متكاملة صفقة وفق األزمة، بشأن بينهما المبرم ريسبا اتفاق أشبه بتطبيق تعد التيو

 مقابل في اليورانيوم تخصيب أنشطة والسيما النووية أنشطتها بوقف إيران بموجبها
 غير االقتراحات هذه طهران واعتبرت وسياسية، وتقنية اقتصادية مكاسب على حصولها

  اليورانيوم. تخصيب في لحقها إنكار ابةبمث             َّ  السابقة، وأن ها لالتفاقات        ًانتهاكا  وتشكل مقبولة
 جسور مد من خالل األزمة، لتسوية                                            ًوبالرغم من أن  هذه المقترحات كانت تمثل مخرجا   

      ًمخرجا  إليران تحقق المقترحات هذه    وأن       ًخصوصا  الدولية، واألطراف إيران بين الثقة
 سالح المتالك تسعى ال انإير   أن  من التأكد األطراف لباقي تضمن األزمة، كما من      ًمشرفا 
 في نص خالل من مراجعتها يمكن بل نهائية، ليست المقترحات هذه    وأن      ًخاصة  نووي،

 كل االتفاق هذا بمراجعة تقوم أوروبية - إيرانية وزارية لجنة بتشكيل يقضي المقترحات
 رفضها فأعلنت      ً كافيا ، ليس األوروبية اإلغراءات سقف   أن  اعتبرت إيران لكن سنوات، عشر

  ."أصفهان" في اليورانيوم تحويلعمليات       ًفعليا  واستئنافها األوروبية المقترحات
      ًتماما  خالية جاءت   َّ  أن ها في تتمثل اإليرانية النظر وجهة من المقترحات هذه في واإلشكالية  

 إليران، بالنسبة لها قيمة ال فهي وبالتالي اليورانيوم، تخصيب في إيران بحق االعتراف من
النظر اإليرانية سواء بحكم  وجهة من محورية مسألة يعتبر اليورانيوم تخصيب في حقفال

 إيران ترى نتشار، أو في ظل االحتياجات الوطنية اإليرانية، حيثاالنصوص معاهدة عدم 
 يستخدم ال حتى إليها المستنفد الوقود إعادة   ثم  روسيا من النووي الوقود على الحصول   أن 
 أخرى ناحية ومن ،اإليرانية الوطنية للكرامة مهينة مسألة يعتبر كريةالعس األغراض في

 من احتياجاتها على الحصول في األجنبية التوريد مصادر على االعتماد إيران ترفض
 عن تعدل قد للوقود الموردة الدول   ألن  النووية، محطاتها لتشغيل الالزم النووي الوقود

 من المتحدة الواليات زادت حال في سيما ال ياروس ذلك في بما لحظة أية في قرارها
  .١الروس على ضغوطها

                                                           
مجلة خالد العسكرية،  ،علي المليجي علي، الملف النووي اإليراني، ظروف التصعيد وسيناريوهات المستقبل -١

  .١/١٢/٢٠٠٥تقرير منشور بتاريخ 



٥٤ 

 

 المنتج النووي الوقود تكلفة   أن  على يقوم اإليراني الموقف    فإن  االقتصادية الناحية ومن  
 النظر وجهة من يعني مما الخارج، من المستورد الوقود تكلفة من بكثير أقل تعتبر      ًمحليا 

 التأكيد في    ًمعا  تشتركان االقتصادية واالعتبارات الوطني الستقاللا متطلبات   أن  اإليرانية
  . ١بنفسها الوقود إنتاج على قدرة إيران تمتلك أن أهمية على

  ولكن املوقف اإليراين الرافض للمقترحات األوروبية كان ينطوي على سببني 
  رئيسني مها : 

سياسي والقانوني الالزم للسماح                                             : إن  دول الترويكا األوروبية ال تملك التفويض الاألول
                  َّ                      فهذا ليس حقها، وإن ما هي مسألة من اختصاص  ،إليران بتنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم

                         ً                                      ككل، واألمر هنا ليس مرهونا  بقانونية أو عدم قانونية هذا النوع من  نمحافظيالمجلس 
  الكامنة وراءها.           َّ                                                   النشاط، وإن ما يرتهن بوجود شكوك بشأن طبيعة هذه األنشطة والدوافع 

اإليرانية؛ بل وغيره من  –                                                   : إن  اتفاق باريس الذي يمثل أساس المفاوضات األوروبية الثاين
تطورات األزمة النووية اإليرانية، كانت ترتبط في األساس بأنشطة تخصيب اليورانيوم، 

الترويكا باعتبارها مثار القلق لدى كافة األطراف الدولية، فكيف يمكن إليران أن تتوقع من 
األوروبية أن توافق على ما سبق أن رفضته، وهو سبب األزمة برمتها منذ بدايتها، وال 

                                                  يمكن تصو ر حصول إيران على الموافقة لالستمرار فيها.
                                                             ً                  واألمر هنا ال يتعلق فيما إذا كانت أنشطة تخصيب اليورانيوم مسموحا  بها بموجب معاهدة   

هذه النوعية من األنشطة تختص بإنتاج الوقود النووي نتشار واتفاقية الضمانات، فاالعدم 
                                     َّ                                         الالزم لتشغيل المفاعالت النووية، كما أن ها يمكن أن تستخدم في مرحلة الحقة في إنتاج 
                                                         َّ                 السالح النووي وال تندرج هذه األنشطة ضمن األنشطة المحظورة، وإن ما المشكلة تتعلق 

ن تتم بموافقة الوكالة، وتحت إشرافها                             َّ              بالغرض من القيام بها، كما أن ه من الضروري أ
             ً                                      ً                         ورقابتها بدءا  من وضع الخطط والتصميمات الفنية، مرورا  بمرحلة التشييد واإلنشاء، 

      ً                             وصوال  إلى مرحلة التشغيل العملياتي.
وقد أدى الرفض اإليراني للمقترحات األوروبية إلى حدوث تصعيد شديد لألزمة، إذ طلبت   

ن إيران التروي ودراسة المقترحات بتمعن وهدوء، وحينما دول الترويكا األوروبية م
                                                           

)، ٦)، السنة (٦٢مي حيال الملف النووي، مجلة مختارات إيرانية، العدد (أداء المجلس األعلى لألمن القو -١
  . ٣١/٧/٢٠٠٥ ، الصادرة بتاريخ، عن صحيفة (إيران أمروز)٣٢ص



٥٥ 

 

 نمحافظيالأصرت إيران على موقفها طلبت الدول األوروبية عقد اجتماع استثنائي لمجلس 
  لبحث الموقف اإليراني.  ٢٠٠٥ آب/أغسطسفي التاسع من 

ماع بإحالة                                                                      ومع أن  بعض القوى الدولية وعلى رأسها الواليات المتحدة طالبت في هذا االجت  
                                                                      الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن، إال أن  غالبية الدول األعضاء في مجلس 

                                    ً          ً            الطلب وصدر عن المجلس بيان هادئ نسبيا  تضمن قدرا  من االلتباس تؤيد المحافظين لم 
                                               َّ           ً                   على نحو يتيح لكل طرف من أطراف األزمة أن يتصور أن ه حقق جانبا  من مطالبه، إذ رأت 

                          ً      ً                                    ً    هذا البيان لم يتضمن اتهاما  صريحا  لها بانتهاك التزاماتها الدولية، فضال  عن          إيران أن 
االنقسام الحاصل في مواقف الدول األعضاء في مجلس المحافظين الذي بدا كما لو كان 
   ِّ                                                                          ي و ف ر نافذة فرص إليران من أجل اللعب على هذه االنقسامات، أما الواليات المتحدة فقد 

ن خطوة أولية على طريق طويل قد يؤدي في النهاية إلى نقل الملف وجدت في هذا البيا
  النووي اإليراني إلى مجلس األمن.

وقد حاولت إيران استثمار حالة االرتباك التي أحاطتها باألزمة من خالل طرح مقترحات   
جديدة تتمثل في توسيع نطاق المفاوضات بحيث ال تقتصر على إيران ودول الترويكا 

     َّ                       ً                                    ، وإن ما توسيعها لكي تشمل دوال  أخرى من أعضاء مجلس المحافظين السيما األوروبية
روسيا والصين ومجموعة دول عدم االنحياز، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل بحيث يكون أي 

  ً                            را  عن توافق دولي واسع، وتتمثل                                               اتفاق يتم الوصول إليه من خالل هذه المفاوضات معب 
لية جديدة للتفاوض لحل األزمة بعد انتهاء المفاوضات مع أهمية هذا االقتراح في إتاحة آ

دول الترويكا األوروبية ومحاولة إلعطاء دفع جديد لجهود التسوية، كما كان يحاول حشد 
                                                    ً          ً               أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي للموقف اإليراني، خاصة  وأن  كثيرا  من الدول التي 

قها في تخصيب اليورانيوم، وإذا ما اقترحت طهران مشاركتها في المفاوضات تؤيد ح
  ُ                                                                     خل صت المفاوضات إلى تسوية تتضمن االعتراف بحق إيران في مواصلة أنشطة تخصيب 
                                     ً      ً                                   اليورانيوم، فإن  ذلك سيحدث انقساما  كبيرا  في مجلس المحافظين، ألن  الواليات المتحدة 

من المجلس والكثير من الدول األوروبية تعارض ذلك مما سيحول دون استصدار قرار 
  .يدين إيران أو ينقل ملفها إلى مجلس األمن

                                                              ذلك فإن  إيران تواصل من خالل هذا االقتراح سياستها الناجحة في كسب جانب إلى   
الوقت وتوسيع نطاق المناورة وهي السياسة التي دأبت على اتباعها منذ بداية األزمة، كما 



٥٦ 

 

مستمرة في البحث عن مخرج لالزمة بعد                                          يمثل هذا االقتراح محاولة لإليحاء بأن  إيران 
                                    ً                                         رفضها للمقترحات األوروبية، وبدا واضحا  أن  فكرة المفاوضات الموسعة التي اقترحتها 
                                               ً                           إيران تنطوي على صعوبات عديدة تجعل مصيرها محفوفا  بقدر كبير من الغموض، سواء 

نفيذها، األمر الذي لن                             ً                                    من حيث إمكانية تنفيذها عمليا  أو من حيث فاعليتها العملية في حال ت
يؤدي في حال حدوثه إال إلى المزيد من التصعيد بما في ذلك إمكانية إقدام الواليات المتحدة 
                                     ً                                        على تصعيد أحادي الجانب ضد إيران، خاصة  وأن  أي اتفاق قد يتم التوصل إليه من خالل 

ل أن توافق هذه المفاوضات ال بد أن يحظى بموافقة واشنطن عليه، وكان من غير المحتم
                            ً      َّ                           " على المفاوضات الموسعة، فضال  عن أن ها لن تقبل بأي اتفاق يتمخض "جورج بوشإدارة 

  . ١                   ً      ً                                                 عنه ما لم يتضمن نصا  صريحا  على وقف إيران ألنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم
وقد استمرت األزمة النووية اإليرانية بين الشد والجذب من األطراف الدولية إلى أن شهدت 

 أيلول/سبتمبر ٢٤في  نمحافظيال    ً      ً                               طورا  نوعيا  بالغ األهمية مع صدور قرار مجلس ت
، الذي تضمن إدانة واضحة إليران النتهاكها االلتزامات المفروضة عليها بموجب ٢٠٠٥٢

 واألمن السلم على     ًخطرا  يشكل البرنامج هذا   أن  من القلق عن نتشار وأعرباالمعاهدة عدم 
 وفق األمن مجلس إلى الملف هذا إحالة الحقة خطوة في الممكن من يجعل الدوليين، مما

                             ً        ً القرار، لكن دون أن يحدد موعدا  أو سقفا   تضمنها التي المطالب مع إيران تجاوب مدى
 األمناء من كبير عدد يرى حيث الوكالة، بحوزة يزال ال الملف      ً           زمنيا  لذلك، فهذا

 هناك تزال ال    َّ وأن ه      ًخصوصا  كالة،الو صالحيات ضمن الملف إبقاء ضرورة (المحافظين)
 سيف القرار   أن  يرون كانوا وإن واألوروبيين، اإليرانيين بين المفاوضات الستئناف فرصة
 برنامجها في العالقة المسائل تنهي لكي عليها شديدة ضغط طهران، ووسيلة ضد مسلط

 أنشطة طهران استئناف دون     ًحائال  سيقف   َّ أن ه كما الوكالة، مع بالتعاون يتعلق فيما النووي
                                                           

مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -١
  .٢٥١سبق ذكره، ص

حق إيران "الثابت" على في األمم المتحدة  "محمود أحمدي نجاد" الرئيس اإليراني أكد  ١٧/٩/٢٠٠٥بتاريخ  -٢
بمنع عمليات التفتيش في مواقعها  ٢٠/٩/٢٠٠٥بتاريخ  إيرانوي، كما هددت في التحكم في دورة الوقود النو

، وذلك قبيل ألمن الدوليالنووية واالنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي في حال أحيل ملفها على مجلس ا
انعقاد مجلس المحافظين للنظر بتطورات المسألة النووية اإليرانية على خلفية إعالن إيران استئناف عمليات 

  تخصيب اليورانيوم في منشأة أصفهان النووية.
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 المواقع بزيارة للمفتشين يسمح الذي اإلضافي البروتوكول مقتضيات وقف أو التخصيب
  مفاجئ. بشكل النووية

ا                                                                                وبموجب هذا القرار باتت األزمة النووية اإليرانية مفتوحة على كافة السيناريوهات، فإم   
ية ومراجعة المقترحات األوروبية العودة إلى طاولة المفاوضات بين إيران والترويكا األوروب

، أو حدوث المزيد من التصعيد في األزمة، وقد طهرانبشكل جذري بعد رفضها من قبل 
شكل هذا القرار نقطة تطور بالغة األهمية في األزمة اإليرانية من زاويتين رئيستين على 

  :١األقل هما
اني إلى مجلس األمن، حيث تضمن                                               : أن  القرار يمه د الطريق لنقل الملف النووي اإليراألولى

         ً                              ّ                        ، استنادا  إلى أن  أنشطة إيران النووية ات سمت لفترة طويلة بالسرية ذلكإشارة ضمنية إلى 
                                                                                   واإلخفاء عن الوكالة الدولية، كما أعرب القرار عن القلق من أن  البرنامج النووي اإليراني 

كن في خطوة الحقة أن يتم رفع          ً                                           يشكل خطرا  على السلم واألمن الدوليين، مما يجعل من المم
  هذا الملف إلى مجلس األمن، وفق مدى تجاوب إيران مع المطالب التي تضمنها القرار.

                                                                   : فهي أن  اتجاهات التصويت على مشروع القرار المقدم من الدول األوروبية أما الثانية
ول المؤيدة                                                                      عكست فقدان إيران للدعم والمساندة السياسية التي كانت تعو ل عليها من الد

دولة عن التصويت  ١٢لموقفها، السيما روسيا والصين ودول عدم االنحياز، فقد امتنعت 
) هي                            ن أن  دولة واحدة فقط (فنزويالمن بينها روسيا والصين ودول عدم االنحياز، في حي

  دولة بالموافقة. ٢٢التي صوتت بالرفض، بينما صوتت 
 ٢٠٠٣عام  إيران مع األوروبية دول الترويكا تمفاوضا بداية منذ األولى وللمرة ،هكذا  

الملف النووي اإليراني  مع التعامل كيفية على المتحدة الواليات مع الدول هذه اتفقت
 مجلس إلى الملف هذا إحالة اتجاه في     ًدوما  تدفع واشنطن كانت فقد التصعيد، نحو وتوجهها

 إلعطاء ذلك يعارض األوروبي نبالجا كان بينما إيران، على عقوبات لفرض       ًتمهيدا  األمن،
 االقتصادية اتهعالق بطبيعة تتعلق حسابات لديه    وأن       ًخصوصا  الجارية، للمفاوضات فرصة

 عمل أي   أن  عن    ًفضال  تلك، بمصالحه سيضر عليها عقوبات فرض   أن        ًمعتبرا  إيران، مع

                                                           
مرجع  ،يد"أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصع -١

  ج.٢٥٦ص سبق ذكره،
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 جديدة دوامة أمام الباب المنطقة، ويفتح استقرار عدم زيادة إلى يؤدي سوف ضدها عسكري
  .١العنف من

                                               ً       ً                    وبعد صدور هذا القرار تبنت احلكومة اإليرانية موقفا  متشنجا  يف رفضها هلذا القرار 
  من زاويتني رئيستني :

                                 َّ                                           الطعن بعدم قانونية هذا القرار: ألن ه يدين إيران على خلفية قيامها بأنشطة مسموح  األولى:
                        ً     ً          لق بأن  القرار كان سياسيا  محضا : فقد جاء : تتعوالثانية. نتشاراالبها بموجب معاهدة عدم 

، نمحافظيالتفكيك اإلجماع والتوافق داخل مجلس ب     ً                                 نتاجا  لرغبة بريطانيا والواليات المتحدة 
لكن التطورات الالحقة في مواقف الجانبين األوروبي واإليراني عقب صدور هذا القرار 

مكانية استئناف المفاوضات كانت أقرب للحلول الوسط، من خالل إطالق مؤشرات على إ
، مع التركيز بصفة خاصة على مراجعة ٢األوروبية وفق آلية اتفاق باريس -اإليرانية 

  المقترحات األوروبية، والبحث عن قواسم مشتركة للتقريب بين موقف الجانبين.
وفي محاولة للخروج من المأزق الذي وصلت إليه القضية النووية اإليرانية تقدمت روسيا   
باقتراح مدعوم من دول الترويكا األوروبية  ٢٠٠٥ تشرين الثاني/نوفمبري العاشر من ف

بتخصيب  الخاصةوواشنطن تضمن قيام موسكو بإجراء النشاطات النووية اإليرانية 
االقتراح إليران بالحصول على جميع  . ويسمح هذا٣اليورانيوم على األراضي الروسية

حدود االستخدامات السلمية  في (منخفضة تخصيب بنسبة  النوويعناصر دورة الوقود 
 بعد صدور هذا القرارقد اتخذت  النووية األزمة                 وعلى الرغم من أن . ٤للطاقة النووية)

ويمكن إرجاع  ذلك ،           ًبقي مفتوحا  الطريق إلى التفاوض           مسبوق، فإن         ً    تصعيديا  غير  ى منح
 :إلى ثالثة عوامل أساسية

هذه الخطوة ورغم ما                               استئناف نشاطاتها النووية، فإن بقد بدأت  ه إذا كانت إيران  َّأن  :أولها
الترويكا األوروبية والواليات المتحدة، لم تأت متعارضة مع ما كانت دول أثارته من غضب 

                                                           

  المستقبل، مرجع سبق ذكره . وسيناريوهات التصعيد اإليراني، ظروف النووي علي، الملف المليجي علي -١

  .استئناف المحادثات بين الترويكا األوروبية وإيران   تم   ٢١/١٢/٢٠٠٥بتاريخ  -٢
بدعم من الصين، كما أبرمت إيران وروسيا                                      عب رت إيران عن تأييدها لالقتراح الروسي  ٢٥/١/٢٠٠٦بتاريخ  -٣

  .حول تأسيس شركة مشتركة لتخصيب اليورانيوم في روسيا      ً       ً اتفاقا  مبدئيا   ٢٦/٢/٢٠٠٦بتاريخ 
4-John C.Helsman, and James Jay Carafano, Countering lran's Nuclear Challenge  The 
Heritage Foundation, Policy Research and Analysis ,No 1903 December 14, 2005, p 2. 
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) ألنشطة تخصيب اليورانيوم، طوعيتعليق (اتفقت إيران عليه مع الترويكا األوروبية من قد 
على وجه  "أصفهان"ليورانيوم وفى منشأة ا (تخصيب فهذه الخطوة هدفها (تحويل) وليس

   أو مفاعل نطنز تثيره المنشآت األخرى مثل الذيمنشأة ال تثير القلق  يالتحديد، وه
 ."بوشهر" 

الذين أكدوا  بيينوها ملتزمة بالتفاوض مع األور                            َّإيران أكدت بعد تلك الخطوة أن    أن  :وثانيها
 أحمديمحمود " اإليرانيالرئيس       بل إن  ؛             ًما يزال قائما خيار التفاوض                   من ناحيتهم على أن 

           ً                                                         لديه أفكارا  جيدة لتسوية األزمة، وقدمت إيران جملة من المقترحات للجانب         أعلن أن  "نجاد
  .مواصلة التفاوض فيبهدف تأكيد التزامها على سلمية برنامجها ورغبتها  األوروبي
 ات النوويةقد طالب بتعليق النشاطالمحافظين س قرار مجل                   ه وعلى الرغم من أن   َّأن  :وثالثها

تخصيب اليورانيوم، ولم يحدد عقوبات  من حقها فيلم يذهب لمنع إيران  ه  َّأن  إال، يةيراناإل
لم تدخل بعد مرحلة  التيعلى طهران إذا لم توقف أنشطتها النووية  هافرضسيتم بعينها 

  .١اليورانيوم تخصيب
قانوني،  بشكل لم يتم اإليرانية النووية القضية مع محافظينتعامل مجلس ال            والحقيقة أن   

 وصف تحت اليورانيوم تخصيب وقف إيران أو تعليق بطلبه يتعلق فيما      ًخصوصا 
 االستخدامات في الدول حق نتشار تؤكداالعدم  معاهدة   إن  حيث الطوعية، االلتزامات

 اليورانيوم، تخصيب ممارسة من فيها األطراف الدول تمنع ولم للطاقة النووية، السلمية
 الوقود امتالك في المبدأ لوحدة     ًنظرا  الدولية، الرقابة ظل في ذلك يتم أن فقط طلبت    َّ  وإن ما

 النووي برنامجها أنشطة لكافة والشامل التام الوقف على إيران وافقت ذلك ومع النووي،
 بين           تم  إجراؤها التي المفاوضات فترة وطيلة ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٢ من     ًبدءا 

 تخصيب عمليات مزاولة عن امتنعت طهران بحيث واألوروبي اإليراني الجانبين
 وتصنيع إنتاج في تستخدم التي الغاز المركزي، وفصل الطرد أجهزة تشغيل أو اليورانيوم،

  .٢النووي الوقود بدورة الخاصة األنشطة لكافة التام الوقف إلى   ْ  ي ف ضي النووي الذي السالح
  

                                                           
العدد ، مختارات إيرانيةمجلة ، : سيناريوهات متعددة للمستقبلاإليراني النوويأزمة البرنامج ي، أحمد منيس -١

  .٢٠٠٥ تشرين الثاني/نوفمبر، ٦٤
  المستقبل، مرجع سبق ذكره . وسيناريوهات التصعيد اإليراني، ظروف النووي علي، الملف المليجي علي -٢
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  رع اخلامسالف
  فشل املفاوضات بني إيران والترويكا األوروبية وإحالة امللف النووي

  اإليراين إىل جملس األمن
  

استمرت األزمة النووية اإليرانية بالتصعيد بسبب إصرار إيران  ٢٠٠٦مع بداية العام   
م اليورانيوبنقل عمليات تخصيب  امقترح روسيأنشطتها النووية ورفضها بعلى االستمرار 

كانون وقيامها بنزع األختام عن بعض مراكز األبحاث النووية في  ها،أراضيإلى 
من        ًمدعوما   ًا قرارإلى اتخاذ ن محافظيال، وهو األمر الذي دفع مجلس ٢٠٠٦١ الثاني/يناير

  شدد فيه على عدة أمور منها: ٢٠٠٦٢ شباط/فبرايرفي الرابع من  الصين وروسيا
القضايا المعلقة وبناء الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران                          إن  أفضل طريقة تكفل تسوية   

إيران  لبناء تدابير الثقة، وطالب المجلس نمحافظيالهي أن تستجيب طهران لما طلبه مجلس 
بإعادة استئناف التعليق التام والمستدام لجميع األنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة 

ث التطويرية على أن تتحقق الوكالة من ذلك، واإلسراع المعالجة، بما في ذلك البحو
                                             ً     ً                           بالتصديق على البروتوكول اإلضافي وتنفيذه تنفيذا  تاما  واالستمرار لحين االنتهاء من 

مجلس األمن وقد أبلغت الوكالة  ،٣                      ً                     التصديق في التصرف وفقا  ألحكام هذا البروتوكول
" إلى تعليق أحمدي نجاداإليراني " ألمر الذي دفع الرئيسوهو ا ٤بتطورات الملف النووي

  . ٥تطبيق البروتوكول اإلضافي
شل باإلعالن عن ف تمظاهر التصعيد التي شهدتها األزمة اإليرانية حينذاك تمثل ومن أبرز  

حول االقتراح الروسي  ٢٠٠٦ آذار/مارسالروسية في األول من  –اإليرانية المفاوضات 
رفض إيران تعليق نشاطات اضي الروسية، وبتخصيب اليورانيوم اإليراني على األر

فشل المباحثات بين الترويكا األوروبية ، تبعه بيومين اإلعالن عن أراضيها التخصيب على
                                                           

1 -Europe's Iran Diplomacy, European Union Center of North Carolina, EU Briefings, 
March 2008,  p 4. 
2 - GOV/2006/14 , Date 4  February 2006. 
3  - GOV/2006/15, Date: 28 February 2006. 

اإلضافي لمعاهدة عدم عن تطبيق البروتوكول أعلنت إيران عن تخليها  ٢٠٠٦ شباط/فبراير ٥بتاريخ   -٤
  . االنتشار النووي التي تسمح للوكالة الذرية بإجراء مراقبة مشددة على برنامجها النووي

5-Anthony Wanis -St. John , op.cit,p12. 
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 لكن، تعليق التخصيب على نطاق واسع لمدة سنتين       ً       اقتراحا  يتضمن طهران تقديم وإيران، و
يام الوكالة في الثامن من "نطنز"، وقاألبحاث التي تجريها في مركز  أنشطةدون التخلي عن 

إيران مهلة حتى الذي أعطى  الملف اإليراني إلى مجلس األمن بإحالة ٢٠٠٦ آذار/مارس
ها نجحت في التاسع من         َّإيران أن وإعالن  ،التخصيبأنشطة  لتعليق ٢٠٠٦ نيسان/أبريل ٢٨

التسريع في  تقرر  َّ   أن ها و% ٣,٥ة رانيوم بنسبوفي تخصيب الي ٢٠٠٦ نيسان/أبريل
 ٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١١" في أحمدي نجاد، تبعه إعالن الرئيس اإليراني "نامجها النوويبر

                                     َّ   من مدينة "مشهد" شمال شرقي إيران :( إن ني  نجاد"قال "وانضمام إيران إلى النادي النووي، 
          ً                                                                          أعلن رسميا  انضمام إيران إلى تلك المجموعة من البلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية، 

       ً ) جهازا  ١١٤)، وجاء إعالن نجاد إثر قيام إيران بتشغيل (جة مقاومة األمة اإليرانيةذه نتيه
  .١                                ً% بهدف إنتاج الوقود النووي محليا  ٣,٥للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 

                                                                            وقد أثار إعالن الرئيس اإليراني استياء البيت األبيض الذي اعتبر أن  تصريحات إيران  
في االتجاه الخاطئ، كما انضمت روسيا إلى الدول المنددة بإعالن إيران   ُ      َّ       ت ظهر أن ها تسير

                                         ً                                           انضمامها إلى النادي النووي الذي يضم رسميا  (الواليات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، 
  .٢الصين) إضافة إلى ثالث دول " أمر واقع" هي (إسرائيل، الهند، باكستان)

      َّ                                         ى وكأن ها موافقة على إرسال ملف إيران النووي إلى بدت الدول األوروبية للمرة األولو  
ران إلرغامها على التعليق الطوعي ممارسة المزيد من الضغوط على إيلمجلس األمن 

  .                                                                                ألنشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم؛ غير أن  إيران علقت تعاونها مع الوكالة
       ً                          ة مجددا  في إقناع الواليات المتحدة وفي ضوء هذا التصعيد المتزايد نجحت الدول األوروبي

األمريكية وروسيا والصين في تقديم رزمة حوافز جديدة عرضت على إيران في 
، مقابل تعليق إيران ألنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بشكل ٢٠٠٦حزيران/يونيو

 ،٢٠٠٦ آب/أغسطس                                                            كامل، وتم  منح إيران مهلة للرد على هذه الحوافز حتى السادس من 
                                                                        إال أن  طهران رفضت المقترحات األوروبية الجديدة وجددت تمسكها بحقها في تخصيب 
اليورانيوم، وهو ما دفع الدول األوروبية والواليات المتحدة للبدء بمفاوضات حول الخطوات 

                                                           
" توصل إيران إلى تقنية إنتاج محسن فقيهيانأعلن رئيس هيئة الطاقة النووية اإليرانية " ١/٤/٢٠٠٦بتاريخ  -١

  .١/٤/٢٠٠٦ الصادرة بتاريخ             ً                     النووي كاملة ، صحيفة األهرام العربيدورة الوقود 
  .١٢/٤/٢٠٠٦صحيفة الشرق األوسط، بتاريخ  -٢
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القانونية نحو إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن، وفرض عقوبات اقتصادية 
  .     ١عليها

 نمحافظيال              ً          للوكالة تقريرا  إلى مجلس  السابق قدم المدير العام ٢٠٠٦ نيسان/أبريلفي و  
  َّ                                                                             ات هم فيه إيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وتجاهل مهلة الشهر التي حددها مجلس األمن 
                                                                          لوقف هذه األنشطة. وذكر التقرير أن  العينات التي أخذتها الوكالة في الثالث من 

ن منشأة "نطنز" أكدت حتى ذلك الوقت مستوى التخصيب الذي أعلنت م ٢٠٠٦ نيسان/أبريل
ون بشكل تام مع المفتشين                                       % )، كما تضمن التقرير أن  إيران لم تتعا٣,٦عنه إيران ( 

                                  َّ                                       . وأضاف المدير العام في تقريره (أن ه ال تزال هناك ثغرات في معلومات الوكالة الدوليين
ة الطرد المركزي، وسبب هذه الثغرات وغيرها، بشأن حجم ومحتوى برنامج إيران ألجهز

                                                                                بما في ذلك دور الجيش في البرنامج النووي اإليراني، لذلك فإن  الوكالة غير قادرة على 
تحقيق تقدم في جهودها لتقديم ضمان حول عدم وجود أي مواد أو نشاطات نووية غير 

  .٢معلنة في إيران)
                               " فقد اعتبر (أن  التقرير بأكمله محمد سعيدييرانية "النووية اإل أما نائب رئيس هيئة الطاقة  

                           َّ                                                   ال يحتوي على نقاط سلبية، وأن ه يوضح أن  الوكالة ما زالت لديها سلطة مراجعة القضية 
دول في بعض ال                              " : أن  (الطريق اآلخر الذي ترغب سعيديالنووية اإليرانية) وأضاف "

  .٣في إشارة إلى مجلس األمن سيء)سلوكه بهدف دراسة القضية في مكان آخر، هو طريق 
رزمة جديدة من  ٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٦) في ١+٥كما قدمت الدول الست الكبرى (  

تضمن تهديدات بفرض عقوبات على طهران، وعبرت الدول الكبرى إليران لم تالحوافز 
ارية عن استعدادها لمساعدة إيران في بناء مفاعالت تعمل بالمياه الخفيفة ومنحها منافع تج

  :٤               ً                        تضمن العرض عددا  من النقاط الرئيسة أهمهاكما إذا علقت تخصيب اليورانيوم، 

                                                           
1-Europe's Iran Diplomacy, European Union Center of North Carolina, op.cit, p.p 4- 5.  
2- GOV/2006/ 27,Date 28 April 2006. 

  . ٢٩/٤/٢٠٠٦رة بتاريخ جريدة السفير اللبنانية الصاد -٣
، كما نشرتها صحيفة الحياة، بتاريخ ٨/٦/٢٠٠٦نشرتها صحيفة الشرق األوسط الصادرة بتاريخ  -٤

١٥/٦/٢٠٠٦.  



٦٣ 

 

بامتالك الطاقة النووية ألغراض سلمية تتماشى  ثابتحق إيران العلى تأكيد الإعادة  •
  .الدولية نتشار، ويتماشى مع التزاماتهااال عدممع الفقرة الرابعة في اتفاقية 

اشية مع الخطة النووية المدنية إليران، بما فيها بناء فعال لألنشطة المتمالدعم ال •
مفاعالت نووية جديدة تعمل بالماء الخفيف في إيران من خالل مشاريع مشتركة، 

  ضمن إطار الوكالة الدولية وبالتوافق مع نظامها الداخلي.
وكل المخاوف الدولية من خالل التعاون  العالقةإيران بمعالجة المسائل أن تلتزم  •

معالجة اليورانيوم والنشاطات ذات الصلة بتخصيب  كافةتعليق و، مل مع الوكالةالكا
  .اإلضافي تطبيق البروتوكول ، واستئنافوااللتزام بذلك خالل هذه المفاوضات

الموافقة على تعليق النقاش حول ملف إيران في مجلس األمن حال البدء  •
  بالمفاوضات.

التي سيتم التفاوض بشأنها بهدف التوصل إلى قبلي مستاللتعاون امجاالت أما بالنسبة إلى   
  فقد تعهدت األسرة الدولية بما يلي: اتفاقية طويلة األمد

" وإيران وتنفيذه، وتوفير دعم كبير لبناء ١التفاوض بشأن اتفاق تعاون بين "يوراتوم -
، مفاعالت جديدة تعمل بالمياه الخفيفة في إيران من خالل مشاريع دولية مشتركة

  اون على صعيد إدارة الوقود النووي المستخدم والنفايات النووية.لتعوا
، معتمدة بشكل كبير إليران وعلى مستويات عدةضمانات قانونية خاصة بالوقود  إعطاء -

  .كز تدوير الوقود الدولي في روسياعلى مساهمتها كشريك في مر
سنوات  خمس إلىمؤسسة وبنك وقود وهياكل مضادات من أجل احتياطي يصل  إقامة -

تنفيذ ، والوكالة الدولية وإشرافالوقود النووي المخصص، مع مساهمة إيران ب تزويدل
  الفرنسية بشأن الضمان المتعدد الجوانب بخصوص آلية التزويد. وكية ياألفكار األمر

                          ، فقد نص  العرض الدولي على االستثمار التجاريوالجانب االقتصادي ب أما فيما يتعلق  
إلى منظمة التجارة  االنضمامإليران مع المؤسسات الدولية، بما فيها  شاملالدعم التكامل 

إنشاء شراكة ، وإيران فياالستثمار المباشر وعمل لزيادة التجارة  العالمية لخلق إطار
، وهذا يعني توسيع في مجال الطاقة طويلة األمد بين إيران واالتحاد األوروبي استراتيجية

                                                           
  ) .EAECالجماعة األوروبية للطاقة الذرية ( يوراتوم  -١



٦٤ 

 

القادمة،  النشاطات ز، والتعاون العلمي والتكنولوجي ضمنوتحديث قطاعي النفط والغا
وتطوير البنى التحتية اإليرانية الخاصة بالطاقة، بما فيها بناء خطوط األنابيب في مجال 

التعاون في مجاالت التكنولوجيا العالية التقنية ، وة في الطاقة والطاقات المتجددةيتحقيق الكفا
التعاون في مجال  إطارفي  أساسيةتوفير مجموعة ، واومجاالت أخرى يتم االتفاق عليه

واألبحاث األساسية  اإلشعاعيةالنظائر  إنتاج     ً          خصوصا  في مجاالت  ،األبحاث والتطوير
  والتطبيقات النووية في الطب والزراعة.

أما فيما يتعلق بالتحقق من تعليق األنشطة النووية اإليرانية يجب أن يتضمن االتفاق طويل   
 ً     ً                                                         ُ        ا  خاصا  بالتحقق من جميع أوجه االتفاق لتكوين ثقة دولية، ويجب أن ي ن ص  البند المدى بند

  الخاص على اإلجراءات التالية :
تأكيد الوكالة تسوية جميع المسائل وأسباب القلق التي لم يتم استيضاحها، بما في  �

        ً  عسكريا .                                      ً      ًذلك النشاطات التي يمكن أن تتضمن بعدا  نوويا 
اطات أو مواد نووية غير معلنة في إيران، وعودة الثقة الدولية تأكيد عدم وجود نش �

                                                      بأن  طبيعة البرنامج النووي المدني اإليراني سلمية صرفة.
                                                                             أما على صعيد المكاسب السياسية واالقتصادية واألمنية فقد نص  العرض الدولي على دعم   

يمي، وتحسين سبل وصول عقد مؤتمر جديد لتشجيع الحوار والتعاون في مسائل األمن اإلقل
إضافة إلى التعاون في مجال الطيران . إيران إلى االقتصاد واألسواق والرساميل الدولية

المدني بما في ذلك إمكانية رفع الحظر المفروض على شركات تصنيع الطائرات األمريكية 
ان أسطولها                                                                        واألوروبية لتصدير الطائرات المدنية إلى إيران، مما ي س ه ل إمكانية تجديد طهر

، وبذلك يتحقق فتح المجال أمام إيران كي تشتري أسطول طائرات من الطائرات المدنية
، وإقامة شراكة طويلة األمد في مجال الطاقة بين إيران واالتحاد األوروبي وأي مدنية حديثة

                                      ُ                                     شركاء آخرين يرغبون بذلك، ودعم تحديث ال بنى التحتية اإليرانية في مجال االتصاالت 
رفع الحظر المفروض على الصادرات في هذا وجهيزات الحديثة الخاصة باإلنترنت، والت

 إقليميمنتدى  إقامةدعم و ،ودعم التنمية الزراعية ،المجال في الواليات المتحدة ودول أخرى
بما في ذلك حكومات المنطقة والدول المعنية األخرى لتعزيز الحوار والتعاون  للحكومات

توفير ضمانات للتكامل و، إقليميةترتيبات أمنية  إقامةة في الخليج بهدف بشأن القضايا األمني
  دعم إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.و ،والسيادة اإلقليمي
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إجراءات محتملة في حالة عدم تعاون                                       وتجدر اإلشارة إلى أن  العرض الدولي تضمن   
 إعطاءمن أجل  اآلتيةمعينة من القائمة  إجراءاتاتخاذ  محيث يتإيران مع المجتمع الدولي 

                ً             حيثما كان مناسبا  بموجب الفصل  اإلجراءاتوتطبق هذه  ،فاعلية لقرارات المجتمع الدولي
  : من ميثاق األمم المتحدة )٤١(المادة السابع 

 .النووي اإليراني امجنالبربفرض حظر على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات العالقة  -

 امج.نالبر اتجميد األصول وحظر التحويالت المالية للمؤسسات واألفراد المعنيين بهذ -

فرض حظر على االستثمار ضد ، والتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيقاف -
 .بالبرنامج النووي اإليرانيالمؤسسات المرتبطة 

اإليرانيين في الخارج في المجاالت ذات حظر دراسة الثنائية، وتقليص أو تجميد العالقات  -
 والصواريخ.  العالقة بتطوير القضايا النووية

 فرض حظر على السفر وتأشيرات الدخول لمسؤولين كبار وشخصيات معينة. -

 معه.األفراد والمؤسسات المرتبطة بالنظام أو ذات العالقة الوثيقة  أصولتجميد  -

 .انإير إلىفرض حظر على توريد األسلحة  -

 .إيران إلىحظر تصدير المنتجات الخاصة (مثل منتجات الغاز والنفط المكرر)  -

 العالمية.الحصول على العضوية في منظمة التجارة  إلى إيراندعم سعي  إنهاء -

 معينة.في قطاعات  إيرانفرض حظر على التعاون واالستثمار في  -

 اإليرانية.تجميد عام ألصول المؤسسات المالية  -

 حزيران/يونيو ٢٧بتاريخ  محمود أحمدي نجاد"ي تلك األثناء أعلن الرئيس اإليراني "ف  
بحسب التقويم  »مردار«                                                 أن  بالده ستعطي ردها على العرض الدولي في نهاية شهر  ٢٠٠٦

                                   ؛ غير أن  الدول الغربية أبلغت طهران ٢٠٠٦ آب/أغسطس ٢٠اإليراني والذي ينتهي في 
       َّ                                             ؛ إال أن ه قبيل حلول ذلك الموعد أصدر مجلس األمن القرار ١ك الموعد  َّ                    أن ها تنتظر الرد قبل ذل

 ٢٠٠٦ آب/أغسطس ٣١أمهل إيران حتى  الذي ٢٠٠٦ تموز/يوليو ٣١تاريخ  ١٦٩٦
                                                                     ً     ً            لتعليق جميع األنشطة النووية ذات الصلة بالتخصيب، وإعادة المعالجة تعليقا  تاما ، وامتثالها 

كما هدد القرار إيران في حال عدم امتثالها لهذا  ،نمحافظيالللتدابير التي طلبها مجلس 

                                                           
  . ٢٨/٦/٢٠٠٦بتاريخ الصادرة صحيفة الشرق األوسط  - ١
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ميثاق إلجبارها على االمتثال لهذا المن  ٤١القرار باتخاذ التدابير المالئمة بموجب المادة 
  . ١القرار ولمتطلبات الوكالة الدولية

وقد اعتبرت إيران هذا القرار ال قيمة قانونية له، ومن شأنه أن يزيد الوضع خطورة   
القوة، واعتبر الناطق باسم ب َّ                                               ن ها لن تتخلى عن التكنولوجيا النووية تحت التهديد      ً  مؤكدة  أ

              ً     و ض ع  ليشكل ضغطا  على  ١٦٩٦            " أن  القرار حميد رضا آصفيوزارة الخارجية اإليرانية "
. وعشية الموعد الذي حددته إيران إلعالن ٢إيران وليضع عقبات على طريق المفاوضات

" علي خامنئيالدولية أكد المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية "موقفها من عرض الحوافز 
على مواصلة إيران برنامجها النووي وبقوة، في حين أشار نائب رئيس المنظمة اإليرانية 

         َّ                                                " إلى (أن ه من المستحيل تعليق تخصيب اليورانيوم بعد التقدم محمد سعيدي" للطاقة الذرية
        َّ                                       ً   يون، وأن ه في الظروف الراهنة أصبح التعليق مستحيال )، العلمي الذي أحرزه العلماء اإليران

     ً                                                      ً      ً             مشيرا  إلى أن  (الرد اإليراني على المقترحات الدولية سيكون شامال  تماما  وسيهيأ فرصة 
. وبالفعل ٣مناسبة للغرب لحل القضية النووية اإليرانية عن طريق المفاوضات والحوار)

  :٤في الموعد المحدد وقد تضمن عدة نقاط أهمهاقدمت إيران ردها على المقترحات الدولية 
في تطوير برنامجها النووي ألغراض سلمية بدون  الثابتتجديد التأكيد على حق إيران  -

االستعداد للتفاوض كبداية جديدة للتوصل إلى اتفاقية االنتشار، و          ً             تفرقة طبقا  لمعاهدة عدم 
 على رأي الخبراء ما يلي:شاملة مع إيران، ومن هذا المنطلق أعلنت إيران بناء 

يحتوي على معلومات مفيدة وقدرات  ٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٦                      تعتبر إيران أن  اقتراح  -
                                                                              للتوصل إلى تعاون شامل على المدى الطويل بين الجانبين، إال أن  إيران لديها تساؤالت 

 ملة.تتعلق بضمانات حقوقها وعبر المفاوضات البناءة يجب إعداد األرضية التفاقية شا

                                                           
1 - S/RES/1696 (2006), Date 31.7.2006. 

  . ٢/٨/٢٠٠٦جريدة السفير اللبنانية الصادرة بتاريخ  -٢
  .٢٢/٨/٢٠٠٦جريدة النهار اللبنانية الصادرة بتاريخ  -٣
           ً             ، انظر أيضا  الوثيقة رقم ١٣/٩/٢٠٠٦، تاريخ ١٠١٥١نشرتها صحيفة الشرق األوسط اللندنية في عددها  -٤

INFCIRC/685  بها رد إيران على مجموعة المقترحات المرفق  ٢٠٠٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٠تاريخ
  .   A/61/514-S/2006/806، كما ورد في وثيقة األمم المتحدة ٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٦المقدمة في 
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 االستعداد للقضاء على مشاعر القلق من الجانبين عبر المفاوضات والحصول على -
توضيحات بخصوص طبيعة ومدى وفترة وعمق القضايا المطروحة في العرض، وهي على 

ل استعداد للتعاون على المدى الطويل في مجاالت األمن واالقتصاد والسياسة والطاقة من أج
 أمن في مجال الطاقة على المدى الطويل". " و"نطقةأمن متوازن في المتحقيق "

                 ً                                                         تعتبر إيران دائما  أن  حل القضايا ممكن عبر التفاوض والتواصل، ومن وجهة النظر  -
                                                                                اإليرانية فإن  الفكرة األساسية في العرض المقدم هو عملية تجديد للمفاوضات للتوصل إلى 

 ضية اإليرانية تحتوي على اآلتي: اتفاقية شاملة كبديل لكل الوسائل األخرى لحل الق

نتشار االالمساهمة في حل سلمي وسريع للنزاع النووي في إطار نصوص معاهدة عدم  -
 والوكالة الدولية عبر مد جسور التفاهم وتقريب المواقف، وحل النزاعات بين األطراف.   

 تأكيد بعض النقاط.                                                 َّ             تقبل جمهورية إيران الفكرة الجوهرية للمقترح، إال أن ه يجب توضيح و -

  .التأكيد على فاعلية المفاوضات بهدف التوصل إلى نتيجة فاعلة في إطار محدد ومعقول -
ظهر تعديل سلوكياتها السابقة تجاه                                            ُضرورة تقديم الدول الكبرى ضمانات والتزامات ت  -

إيران، وغياب النوايا إزاء احتواء إيران والسعي إليجاد ذريعة ألعمال عدوانية قبل 
 لمفاوضات.ا

 ستكون المفاوضات بناءة من وجهة نظر جمهورية إيران: -

 إذا قامت على أساس قواعد وركائز مناسبة، وبرنامج مقبول لدى المجتمع الدولي. -

        ّ                                                                   إذا شك لت ضمانات معاهدة عدم االنتشار والوكالة الدولية قاعدة أساسية للتعاون. -
بار إلى مخاوف كل األطراف، وقدمت ما إذا سمحت بتمثيل متوازن والنظر بعين االعت -

  يسمح لكل طرف بتحقيق مصالحه وأمنه بصورة مناسبة.
إذا جرى تحديد المحاورين الذين سيضمنون االلتزامات التي ستتوصل إليها المفاوضات،  -

                                                 ً                        وتحديد حدود وسلطة كل مفاوض بصورة رسمية معلنة طبقا  ألهمية وعمق القضية، وأن 
  .ألخذ والرد في القضايا والخالفات الحساسةلحيات كاملة تتضمن المفاوضات صال

                                                                         إلى جانب كل ذلك اعتبرت إيران أن  المقترح يفتقر إلى ضمانات قابلة لإللغاء أو   
                                                                 َّ              المراجعة ومن المفترض أن تكون مرتبطة بالتعهدات، وبالنسبة إليران فإن ه يجب أن تكون 

              ً إلغائها، وخاصة  الحد من منها أو في  تعهدات نظرائها دائمة من دون أن يكون هناك حق
  فيما يتعلق بالقيود المفروضة على التصدير والجهات الموردة للمعدات التكنولوجية النووية.



٦٨ 

 

                                                                                أشارت إيران إلى أن  المقترح أخذ بعين االعتبار عمليتين رئيستين لحل القضية النووية،   
: فهي التفاوض بين الثانية ولية، أما: تتعلق بتعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الداألولى

                                     ً                                  إيران ونظرائها، وقد جاء االقتراح غامضا  فيما يتعلق بغرض وإجراءات التفاوض 
والتوقعات المرجوة منها، كما افتقر االقتراح إلى الوضوح في العالقة والصلة بين العمليتين، 

دة منهما لها ميزاتها                                                            وهاتان العمليتان من وجهة نظر إيران متداخلتان، كما أن  كل واح
الخاصة، ويجب أن تعمل المفاوضات على دعم وتسهيل عملية تفاعل إيران مع الوكالة وهذا 
                                                                                   هو السبيل الوحيد لحل القضية. كما أشار الرد اإليراني إلى أن  القضية األساسية والمبدئية 

هذا الجانب، في المقترح تتلخص في نشاطات إيران النووية والسبيل إلى حل الخالفات في 
ورغم ذلك جاء االقتراح غير واضح في هذه النقطة األساسية، ولم يوضح كيفية التعامل مع 
                                                                      هذا الجانب، ومن الواضح بالطبع أن  القضية من المفترض أن تكون داخل دائرة 

  .١الدوليةومسؤوليات الوكالة 
" ما جورج بوش"وكرد فعل على رفض إيران للمقترحات الدولية وقع الرئيس األمريكي   

 ٣٠قانون دعم حرية إيران" الذي أقره مجلس الشيوخ األمريكي في "بـ  يسمى
                                                          ونص  القانون على فرض عقوبات على إيران والمؤسسات التي تساعد  ٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر

                                                                           النظام اإليراني في تطوير أسلحة نووية، وقد شدد المشرعون األمريكيون على أن  هذا 
. كما أعلن االتحاد ٢          َّ                               ؤخذ على أن ه تصريح باستخدام القوة ضد إيرانالقانون يجب أال ي

  َّ                                  أن ه اضطر إلى تأييد فرض عقوبات محددة  ٢٠٠٦ تشرين األول/أكتوبر ١٧األوروبي في 
على إيران بعد فشل المفاوضات معها ورفضها وقف تخصيب اليورانيوم كشرط لبدء 

  .٣مفاوضات حول ملفها النووي
 ٢٠٠٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٤طورات أصدرت الوكالة الدولية في وعلى إثر هذه الت  

                                                   َّ                               تقريرها حول البرنامج النووي اإليراني أكدت فيه على أن ه في الوقت الذي بمقدور الوكالة 
                                                        َّ                        التحقق من عدم تحريف المواد النووية المعلنة في إيران: فإن ها ستبقى عاجزة عن إحراز 

ية إلى التحقق من عدم وجود أية مواد أو نشاطات نووية مزيد من التقدم في جهودها الرام
                                                           

  .١٣/٩/٢٠٠٦، تاريخ ١٠١٥١ العدد صحيفة الشرق األوسط، -١
  .٢/١٠/٢٠٠٦صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ  -٢
  . ١٨/١٠/٢٠٠٦صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ  -٣
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غير معلنة، إال إذا عالجت إيران المشاكل العالقة الخاصة بعمليات التحقق من خالل تنفيذ 
البروتوكول اإلضافي، وإبداء الشفافية الضرورية لتتمكن الوكالة من تأكيد الطابع السلمي 

                                       إلى أن  الوكالة عثرت على آثار بلوتونيوم  للبرنامج النووي اإليراني، وأشار التقرير
النووية، وطلبت الوكالة الدولية من  »كاراج«ويورانيوم مخصب غير معلن عنها في منشأة 

     " أن  محمود أحمدي نجادإيران توضيحات حولها، وفي موازاة ذلك أعلن الرئيس اإليراني "
ة ستكون المناسبة التي سيعلن "عشرة الفجر المباركة" وهي ذكرى انتصار الثورة اإليراني

                             " إلى أن  الهدف النهائي إليران نجادخاللها عن تحول إيران إلى دولة نووية بالكامل، وأشار "
  .١هاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم) ألف ج٦٠هو تركيب (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

  . ١٥/١١/٢٠٠٦صحيفة السفير اللبنانية الصادرة بتاريخ  -١
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  الفرع السادس
  دخول إيران مرحلة العقوبات الدولية

تضمنت فرض و ،مجلس األمن الدوليالتي أصدرها يان القرارات سنحاول في هذا الفرع ب  
التي اتخذتها طهران  واإلجراءات ،عقوبات دولية على إيران على خلفية برنامجها النووي

�التي ترتبت على هذه العقوبات.  اآلثارلمواجهة  �

     ً                                                             أوال  : قرارات جملس األمن الدويل املتضمنة فرض عقوبات دولية ضد إيران . 

     ً       قرارا  بخصوص  ٢٠٠٦ كانون األول/ديسمبرى مجلس األمن الدولي ألول مرة في    ّتبن   
 ١٧٣٧/٢٠٠٦من ميثاق األمم المتحدة وهو القرار  ٤١                         ً        الملف النووي اإليراني وفقا  للمادة 

                                                 الذي تم  بموجبه فرض حزمة من العقوبات على البرنامج  ٢٣/١٢/٢٠٠٦الصادر بتاريخ 
ويلة استمرت نحو أربعة أشهر حول طبيعة العقوبات التي النووي اإليراني بعد نقاشات ط

أرادت الواليات المتحدة أن يتضمنها القرار، وانتهت هذه المفاوضات بعد التفاهم مع الصين 
                              ُ ِ       ً                                            وبعد التدخل الروسي لشطب ما اعت ب ر بنودا  قاسية في ذلك القرار، مثل: منع الدبلوماسيين 

ه باإلجماع بعد أن انخفض مستوى التهديد فيه إلى اإليرانيين من السفر ليتم التصويت علي
                                                                     ً ، وقد وضع هذا القرار إيران للمرة األولى في نطاق العقوبات الدولية فاتحا  ١الحد األدنى

                                                                                بذلك المجال أمام المزيد من تصعيد األزمة بين طهران والدول الغربية. ونص  القرار على
 المعالجة وإعادة اليورانيوم، لفور، كتخصيبا على        الحس اسة النووية إيران أنشطة كافة وقف

 الموقف، هذا من      ّ التحق ق من الدولية الوكالة    ّ تمك ن بطريقة والتطوير البحوث ذلك في بما
 ومنع الثقيل، بالماء تعمل التي بالمفاعالت مرتبطة مشروعات في أعمال ة  أي  وقف وكذلك

 خدمات أو لمواد تحويل أي أو رات،استثما أو تقني، تأهيل أو إليرانمالية  مساعدة أي تقديم
 المالية، واألرصدة األموال، تجميد األعضاء الدول من وطلب. البرنامج بهذا متصلة

 أو أشخاص عليها يشرف أو أراضيها على الموجودة األخرى االقتصادية والموارد
  . ٢نإليرا الباليستية والصواريخ النووية بالبرامج مباشرة مشتركون أو صالت لهم مؤسسات

                                                           
                                             ً                                           طالل عتريسي، البرنامج النووي اإليراني ليس خداعا  من أجل التسلح، مجلة معلومات، العدد التاسع  -١

  . ١٢٨، ص ٢٠٠٧ شباط/فبرايروالثالثون، المركز العربي للمعلومات، 
، �*ر�(  S/RES/1737 (2006)ور بالوثيقة)، منش١٧٣٧انظر نص قرار مجلس األمن رقم ( -٢

٢٧/١٢/٢٠٠٦.  
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    ً                                                   حظرا  على الواردات والصادرات للمواد الخطرة والتكنولوجيا      ًأيضا وتضمنت العقوبات 
لى إالمتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمفاعالت التي تعمل بالمياه الثقيلة من و

إيران، إضافة إلى أنظمة الصواريخ الحاملة للرؤوس، وتجميد األرصدة المالية في الخارج 
  / مؤسسة إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني. ١١      ً   / فردا  و/١٢لـ/

                                                                            وتجدر اإلشارة إلى أن  القرار أنذر إيران بأن  مجلس األمن سينظر في إجراءات عقابية   
لقرار، ل                                           ً                     إضافية مالئمة في قرار الحق إذا كان ذلك ضروريا  في حال رفضت االنصياع 

                       ً                              متثلت وأمهلها ستين يوما  إلى موعد تلقيه تقرير الوكالة ووعدها برفع العقوبات عنها إذا ا
  عن تنفيذها مطالب التعليق الكامل لجميع النشاطات ذات العالقة بتخصيب اليورانيوم.

" نيكوالس بيرنز"                                         ً       ً             وقد اعتبرت اإلدارة األمريكية القرار انتصارا  سياسيا  لها حيث وصف   
ه "توبيخ دولي" إليران، ويمهد الطريق التخاذ           َّالقرار بأن نائب وزيرة الخارجية األمريكية 

المزيد من اإلجراءات خارج أروقة مجلس األمن بما في ذلك مواصلة الضغط على اليابان 
  . ١         ً                     فرض مزيدا  من العقوبات ضد طهرانلواالتحاد األوروبي والمنظمات الدولية 

ا خطوة تتخطى                                                          وقد اعتبرت إيران أن  قيام مجلس األمن بفرض عقوبات دولية عليه  
القانون، وتخرج عن إطار مهامه، وتتعارض مع المبادئ والقواعد الصريحة التي نص 
                                                                               عليها ميثاق األمم المتحدة، وأشارت وزارة الخارجية اإليرانية إلى أن  قيام مجلس األمن 

ة للدول أو عرقل الثابتةبمثل هذه الخطوات المسيسة وغير القانونية ال يمكنه الحد من الحقوق 
                         ً                                                       استخدام هذه الحقوق، مؤكدة  أن  فرض مثل هذه العقوبات على إيران لن يثنيها عن مواصلة 

           ً                         نتشار ووفقا  للخطط الموضوعة لسير هذا اال                           ً             برنامجها النووي السلمي وفقا  لمعاهدة عدم 
  .٢البرنامج

                                                           

  .٢٥/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  ،لألنباء CNNوكالة  ١-
العقوبات هذه    أن مباشرة أشارت فيه إلى (  ١٧٣٧بعد تبني القرار       ًبيانا الخارجية اإليرانية أصدرت وزارة  -٢

انين الصريحة التي نص عليها ميثاق لقوااألمن وتعارض مجلس طار مهام إ     ً               ً    تخطيا  للقانون وخروجا  عن تشكل 
بعض األعضاء الدائمين في مجلس األمن                         صدور هذا القرار يظهر أن    أن (وأضاف البيان:  )،األمم المتحدة

هذه الدول هي                               استغالل هذه المؤسسة، في حين أن  إلى      ً                                          وخصوصا  الواليات المتحدة وبريطانيا ال يزالون يسعون 
حسب معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية والمادة األولى منها على وجه الخصوص نفسها لم تلتزم بتعهداتها 

باقي الدول، وكذلك المادة السادسة التي تلزمهم  إلىوالتي تنص على منع نقل المواد واألجهزة العسكرية النووية 
   وتابع البيان: )، النووية األسلحةلذلك تواصل هذه الدول تطوير ترسانتها من                  ًالنووية، بل خالفا  أسلحتهمبنزع 
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 كانون األول/ديسمبر ٢٧                                                    وكرد عملي على هذا القرار صد ق مجلس الشورى اإليراني في   
على قانون يلزم الحكومة اإليرانية بتسريع البرنامج النووي ومراجعة التعاون مع  ٢٠٠٦

                                   َّ                                           الوكالة الدولية، ونص  القانون على أن ه (من واجب الحكومة بعد المصادقة على القرار 
في مجلس األمن التسريع في البرنامج النووي ومراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية)،  ١٧٣٧

انون ترك للحكومة اختيار الطريقة التي ستراجع بها تعاونها مع الوكالة. وأوضح          إال أن  الق
                                      " (أن  طهران ال تنوي االنسحاب من الوكالة غالم علي حداد" رئيس مجلس الشورى اإليراني

                                                                 َّ                      الدولية للطاقة الذرية وال معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية)، إال أن ه شدد على (أن  القانون 
للحكومة لكي ال تضع مصير إيران بالكامل في أيدي الوكالة والرد بشكل يتناسب مع تحذير 

  .١الضغوط المفروضة)
       ً                    ) مفتشا  تابعين للوكالة إلى ٣٨       ً                                          وتطبيقا  لهذا القانون رفضت الحكومة اإليرانية دخول (  

جها المفروضة عليها بسبب برنام                        ً      ً                      أراضيها في خطوة شكلت ردا  أوليا  على العقوبات الدولية 
عالء الدين النووي، وقال رئيس لجنة األمن القومي في مجلس الشورى اإليراني "

     َّ                                                             ً          " (إن ها الخطوة األولى الهادفة إلى الحد من التعاون مع الوكالة) موضحا  (أن  لجنة بروجردي
                                                                               خاصة وضعت الئحة بأسماء المفتشين الذين لن يسمح لهم بدخول إيران، وتم  إبالغ الوكالة 

المتحدث باسم " شون ماكورماك"جراء)، وفي رد على الخطوة اإليرانية قال بهذا اإل
                          ً      ً                           إن  (قرار طهران يشكل نموذجا  جديدا  لجهة محاولة اإليرانيين فرض  الخارجية األمريكية

  .٢شروطهم على المجتمع الدولي)
، ٣ةالروسي المعارضة           ً                 ه جاء ضعيفا  في محتواه نتيجة                             َّويتضح من مضمون هذا القرار أن   

ه ترك لكل دولة حق الحكم             ً                                     ّ   َّفقد فرض حظرا  على تصدير المواد ثنائية االستخدام، إال  أن 

                                                                                                                                                           

أو بمثل هذه الخطوات المسيئة وغير القانونية ال يمكنه الحد من الحقوق المؤكدة للدول  األمنقيام مجلس   ن ( أ
)، انظر: جريدة الثورة اعتبارها مجلس األمنن تفقد قرارات أ إلىعرقلة استخدام هذه الحقوق، بل سيؤدي فقط 

  .٢٤/١٢/٢٠٠٦السورية الصادرة بتاريخ 
  . ٢٨/١٢/٢٠٠٦صحيفة السفير اللبنانية الصادرة بتاريخ  -١
  . ٢٣/١/٢٠٠٧صحيفة السفير اللبنانية الصادرة بتاريخ  -٢
أحمد إبراهيم محمود، الدور الروسي في األزمة النووية اإليرانية، ملف األهرام االستراتيجي، المجلد الثالث  -٣

                                  .٢٠٠٧ نيسان/أبريل، ١٤٨العدد  ،عشر
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بنفسها على المواد التي ستصدر إلى إيران وتقوم بإخطار مجلس األمن بالمواد ذات 
   .لتزام بقائمة محددة لهذه المواداالستخدام المزدوج التي تصدرها بالفعل من دون اال

            ً ا وردت جميعا  وعات الواردة في الشق األول من المواد المحظور تصديرهالممن       كما أن   
بل في اتفاقية حظر االنتشار ؛ الئحة مجموعة التجهيزات النووية في نصوص أخرى مثل:

إليه في ظل  لاعتمد على ما يمكن التوص وقد،      ًجديدا                   ً القرار لم يضف شيئا           لذلك فإن  .ذاتها
   إن : ى ما يمكن أن يؤثر، وهو ما دفع البعض إلى القولمعارضة روسيا والصين، وليس عل

القرار هو       ، وأن ١                        ً      ً) على إيران هو محظور أصال  عمليا ١٧٣٧حظره بموجب القرار (      ما تم 
انحصر تأثيره في العامل النفسي قد ، و) ً            ً      ًا  أو حتى حظرا  نوويا يعقاب     ًأمرا  (إنذار نووي وليس

 عقوباتالمرة األولى التي يتم فيها فرض ، و ميثاقالمن                ً                  باعتباره مستندا  إلى الفصل السابع 
  .٢على إيران

ت الدولية تمثلت بالقرارات ثالثة حزم من العقوبا ٣     ً                      والحقا  أصدر مجلس األمن الدولي  
، ٣/٣/٢٠٠٨ خالصادر بتاري ١٨٠٣، والقرار ٢٥/٣/٢٠٠٧الصادر بتاريخ  ١٧٤٧(

    ً                         وبدال  من أن تسهم هذه القرارات ) ٢٠١٠ حزيران/يونيو ٩ فيالصادر  ١٩٢٩والقرار 
ها تسببت بنتائج    َّفإن       ًغربيا إيران عن المضي في سياساتها المرفوضة  ثنيوالعقوبات في 

وترسخت قناعة  ،لتزداد بذلك الفجوة بين طهران والدول المعنية بفرض العقوبات ،عكسية
قوة على األرض عبر السبيل الوحيد للتفاهم مع الغرب هو تغيير موازين ال              لدى إيران بأن 

  أو هكذا تبدو األمور.ها حيازة أدوات
      ً          فضال  عن السالح  -التالزم بين الخوف من امتالك إيران التقنية النووية            والواضح أن   

والتزام الغرب بحماية أمن إسرائيل، أصبح من الحقائق الراسخة في سياسات  - النووي
                                                           

 ٩٧العدد ، ، تقارير؟ مجلة الملك خالد العسكريةهل تثني العقوبات الدولية إيران، أشرف عبدالعزيز عبدالقادر -١
: ، متاح على الرابط التالي ١/٦/٢٠٠٩تاريخ منشور ب

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319089    
شبكة اإلنترنت مقالة منشورة على )، مقدمة لحظر نووي شامل على إيران ، ١٧٣٧عبدالسالم محمد، القرار ( -٢

  ، متاحة على الرابط التالي: ٢٧/١٢/٢٠٠٦، بتاريخ  إسالم أون الين اإللكترونيموقع من خالل 
http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid117062069568pagenameZone-
Arabic-News%2FNWALayout 

القرار  {أصدر مجلس األمن الدولي حتى اآلن ستة قرارات بخصوص البرنامج النووي اإليراني كاآلتي:  -٣
٢٠١٠( ١٩٢٩)، ٢٠٠٨(  ١٨٣٥)، ٢٠٠٨(  ١٨٠٣)، ٢٠٠٧( ١٧٤٧)، ٢٠٠٦( ١٧٣٧)، ٢٠٠٦(١٦٩٦({.  
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                    ُ                        دولية أو انفرادية ست تخذ ضد إيران ستحمل بصمة أية إجراءات             الكبرى، وأن  القوى الدولية
التصعيد العسكري ال يحظى باألولوية                              َ      لكن الظروف الدولية الحالية ت شي بأن ، هذا التالزم

في حربين مكلفتين في  غارقونفجنودها  ،ةاألمريكيألسباب تخص القوة  لدى واشنطن
لي في خضم أزمة مالية أفغانستان والعراق، وجهدها منصب على ترتيب الوضع الداخ

كي في العمق، وأربكت سياساتها الخارجية وقدرتها يرالمية ضارية أصابت االقتصاد األمع
فرض عقوبات على طهران يبدو اإلجراء          لهذا فإن ، على المبادرة تجاه العديد من القضايا
مشددة ، وستحرص على أن تكون العقوبات على األقل األنسب لواشنطن في المرحلة الراهنة

"طموحات إيران النووية"، أو قدرتها على التأثير الفعال في جوارها  كي تضمن إعاقة
                                                           ُ                   اإلقليمي، بما يمنح واشنطن الفرصة إلعادة ترتيب األوراق قبل أن ت قدم على خطوات الحقة 

  . ١أكثر قسوة
أشار ن محافظيال      ً          تقريرا  إلى مجلس لوكالة لعام المدير ال    قد م  ٢٠٠٧ آذار/مارسشهر في و  

 صدر، وعلى خلفية هذا التقرير أ٢)١٧٣٧إيران لم تلتزم بمقررات القرار رقم (           فيه إلى أن 
) من ٤١بموجب المادة ( ٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٤) في ١٧٤٧رقم ( هقرار مجلس األمن

                                                             ً                     الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، ولم يكن هذا القرار مفاجئا  ألي من الدول المعنية 
وعلى                      ً                         فرض هذا القرار قيودا  على شراء األسلحة من إيرانوقد  .ا فيها إيرانزمة بماألب

باألسلحة الثقيلة، وطلب من جميع الدول فرض قيود على دخول أو عبور أراضيها  هاتزويد

                                                           
سلسلة التقارير ، مركز الجزيرة للدراسات، مآل العقوبات على إيران ومواقف الدول المؤثرة والمحيطة -١

بمركز الجزيرة  الورقة بإشراف قسم البحوث والدراساتهذه أعدت ، ٢٠١٠ /مايوأيار ،الدوحة ،)٢(المعمقة 
عزت ، علي باكير، نورهان الشيخة (ساهمم على واعتمدت الورقة للدراسات، وتولى تحرير التقرير شفيق شقير.

  .) ، ونبيل شبيب عبد الجليل المرهون، شحرور، محمد نور الدين
إيران لم تلتزم بالمهلة الزمنية التي حددتها لها األمم المتحدة لوقف نشاطات تخصيب                       جاء في هذا التقرير أن  -٢

إيران نصبت أكثر من                           لبرنامج، وأضاف التقرير أن      ً                                 ه بدال  من ذلك لجأت إلى توسيع العمل في ا              َّاليورانيوم وأن 
     وس عت ها                                       َّلتخصيب اليورانيوم على مستوى صناعي، وأن نطنز ) جهاز طرد مركزي جديد في منشأة ٣٠٠(

طهران وإن                                                                                          إنتاجها لليورانيوم المخصب من المستوى البحثي إلى المستوى الصناعي، كما أشار التقرير إلى أن 
ها لم توافق على عمليات                                                            ّ   َّجراءات مؤقتة تقوم بها الوكالة للتحقق من البرنامج النووي، إال  أن كانت قد وافقت على إ

 الرابط                          ً    أة، انظر: نص التقرير كامال  علىمراقبة عن بعد للمنش
                  http//www.iranwatch.org/international/IAEA/iaea-iranreport-022207.pdfالتالي:
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إضافة إلى حظر ين، ضد األشخاص المتورطين في البرنامجين النووي أو الباليستي اإليراني
وحظر تقديم  ،هذين البرنامجينإيران يمكن أن تساهم في بيع معدات أو تجهيزات إلى 

لكل ما له عالقة بالبرنامجين النووي  حتى لو كانت في مجال التدريب لطهرانمساعدة 
  .١والباليستي

ها نجحت في              َّ         ً          ً                          َّهذا القرار مث ل انتصارا  دبلوماسيا  للواليات المتحدة من حيث إن         ورغم أن   
في يها ار قرارين دوليين بفرض عقوبات علخالل استصدتكوين حشد دولي ضد إيران من 

الدول غير                                               معظم القيود التي فرضها القرار اختيارية، أي أن           أشهر، فإن ثالثة أقل من 
ظل هذا اإلجماع الدولي عند حدوده الدنيا  لذلكمجبرة على تطبيقها في تعاملها مع إيران، 

فاق الكامل بين الدول الخمس الكبرى على بعد صدور هذا القرار، ولم يصل إلى درجة االت
  .٢على إيران لوقف عمليات تخصيب اليورانيومدولية ضرورة فرض عزلة وعقوبات 

      ً متضمنا   ٢٠٠٨لعام  ١٨٠٣أصدر مجلس األمن القرار  ٢٠٠٨ آذار/مارس ٣وبتاريخ   
بات الحزمة الثالثة من العقوبات الدولية على إيران حيث شجب رفض طهران االمتثال لطل

الماء والوكالة بالوقف التام والدائم لجميع األنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة 
) ٢٠٠٧(١٧٤٧) و٢٠٠٦(١٧٣٧و) ٢٠٠٦(١٦٩٦ى النحو المقرر في القرارات الثقيل عل

وعدم استئناف تعاونها مع الوكالة بموجب البروتوكول اإلضافي، وعدم اتخاذ الخطوات 
  .، وعدم امتثالها ألحكام قرارات مجلس األمن نمحافظيالجلس األخرى التي طلبها م

ستخدام     ً                                          حظرا  على التبادل التجاري مع إيران للسلع ذات االوتضمنت العقوبات الجديدة   
لشحنات البحرية والجوية من وإلى إيران في حالة ا، وسمح القرار بعمليات تفتيش المزدوج

، إضافة إلى تجميد األرصدة المالية في حظورةم  ًا سلعها تتضمن                     َّوجود أي اشتباه في أن 
                     ً                                                          الخارج لثالثة عشر فردا  واثنتي عشرة مؤسسة مرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني لمنعهم 

ودعا  النووي.إيران من شراء مواد خطيرة يمكن استخدامها في عمليات تطوير برنامج 
    ق ب ل من عبورها، ، أوأراضيها دخول حيال النفس وضبط اليقظة    ّ توخ ي إلى الدول جميع

                                                           
  .٢٠٠٦لعام  )١٧٤٧مجلس األمن الدولي رقم ( انظر: نص قرار -١
مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت )، ضربة للجناح المحافظ في إيران، ١٧٤٧محمد عباس ناجي، القرار ( -٢

  على الرابط التالي: ة، متاحاإللكتروني ٢٧/٣/٢٠٠٧بتاريخ إسالم أون الين، من خالل موقع 
http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid117062069568pagenameZone-
Arabic- News%2FNWALayout. 
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 أو االنتشار، حيث الحساس من الطابع ذات النووية إيران أنشطة في يشتركون الذين األفراد

 أو مباشر األنشطة بشكل ��� يرتبطون أو األسلحة النووية، إيصال منظومات تطوير في

األفراد  دخول ندو للحيلولة الالزمة التدابير الدول باتخاذ الدعم. كما طالب جميع لها يقدمون
األشخاص  وكذلك العابر بها، مرورهم أو أراضيها إلى القرار لهذا الثاني بالمرفق المدرجين
 ١٧٣٧ القرار من ١٨ بالفقرة    ًعمال  اللجنة المنشأة أو األمن مجلس       يسم يهم الذين اإلضافيين

 النتشارا حيث من الحساس الطابع النووية ذات إيران أنشطة في مشتركين ) بوصفهم٢٠٠٦(

 بشكل األنشطة بهذه مرتبطين بوصفهم النووية أو األسلحة إيصال منظومات في تطوير أو

والمواد  والمعدات والسلع األصناف شراء الضلوع في منها بطرق لها الدعم أو يقدمون مباشر
 للتدابير والخاضعة )١٧٣٧ القرار من ٤و ٣ الفقرتين (في المحددة المحظورة والتكنولوجيات

َ حيال  اليقظة                     ّ فيهما، إضافة إلى توخ ي ردةالوا  في أراضيها القائمة المالية المؤسسات أنشطة    

ومصرف  "مللي" مصرف سيما وال لها،     ًمقرا  إيران من تتخذ التي المصارف جميع مع
أنشطة  في المؤسسات تلك مساهمة تفادي أجل من بالخارج وتوابعهما وفروعهما "سديرات"

األسلحة  إيصال منظومات تطوير في أو االنتشار حيث من الحساس عالطاب ذات النووية إيران
 السفن أو الطائرات في المحملة منها القادمة أو إلى إيران المتجهة الشحنات النووية، وتفتيش

 أن للمالحة بشرط إيران جمهورية وشركة الجوي إيران للشحن شركة تشغلها أو التي تملكها

  محظورة.     ًسلعا  تنقل السفينة أو الطائرة    بأن  قادلالعت هناك مبررات معقولة تكون
 إلى آخر       ًتقريرا      ًيوما  )٩٠غضون ( في يقدم أن للوكالة العام كما طالب القرار المدير  

 على برهنت قد إيران كانت إذا األمن عما مجلس فيه ينظر       ًموازيا         ًوتقريرا  نمحافظيال مجلس

 عملية وعن ودائم كامل بشكل )٢٠٠٦( ١٧٣٧ القرار في إليها المشار األنشطة جميع تعليق

 المنصوص األخرى ولألحكام الوكالة مجلس من المطلوبة الخطوات لجميع إيران امتثال

  ) وفي هذا القرار.٢٠٠٧(١٧٤٧) والقرار٢٠٠٦(١٧٣٧ القرار في عليها
مادة                                                              ً       هذا القرار قد فرض مجموعة من العقوبات الجديدة ضد إيران استنادا  إلى ال        ورغم أن   
بالمقارنة يها                                 ، وتوس ع في نطاق الحظر المفروض عل) من أحكام الفصل السابع٤١(

رغم موافقة روسيا والصين عليه          ً      ً           ه ظل حظرا  نوعيا  غير شامل،                       ّ   َّبالقرارين السابقين، إال  أن 
                                               في ثني إيران عن طموحاتها النووية، لكنه تضم ن في ته مدى فعالي حول     ً شكوكا   أثاروهو ما 

المجتمع الدولي ومجلس األمن لن يترددا في                              ه توصيل رسالة قوية إليران بأن الوقت ذات
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اتخاذ إجراءات عقابية ضدها في حالة عدم استجابتها للمطالب الدولية بشأن برنامجها 
 .١النووي

 أيلول/سبتمبر ٢٧إضافة إلى القرارات المذكورة أعاله فقد اتخذ مجلس األمن بتاريخ   
                             ً                             الب فيه إيران بأن تمتثل تماما  ودون تأخير اللتزاماتها بموجب ط ١٨٣٥القرار  ٢٠٠٨

دون أن يتضمن هذا  نمحافظيالقرارات مجلس األمن السابقة، وأن تلبي متطلبات مجلس 
  جديدة. تالقرار عقوبا

أصدر المجلس بتاريخ          في مجلس األمن بعد مفاوضات طويلة بين الدول دائمة العضويةو  
دولة ومعارضة كل من تركيا والبرازيل وامتناع لبنان  ١٢بموافقة  ٢٠١٠ وحزيران/يوني ٩

تضمن وميثاق، المن الفصل السابع من  ٤١    ً        وفقا  للمادة  ١٩٢٩عن التصويت القرار رقم 
          ً                                               األكثر شموال  واألثقل وطأة من العقوبات الدولية على إيران على  القرار الحزمة الرابعة

فرض ولة لدفعها إلى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة خلفية برنامجها النووي في محاو
  ."محمود أحمدي نجاد"المزيد من العزلة على نظام الرئيس 

وفرض عقوبات جديدة                             ًالدولية التي تم  فرضها سابقا نص القرار على تشديد العقوبات و  
 تستهدف مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري، وكذلك الصناعات العسكرية والنووية

وعدد من اإلجراءات بحق القطاع المصرفي  اإليرانية، باإلضافة إلى توسيع حظر األسلحة
استثمار مناجم  :مثل، اإليراني، ومنع طهران من ممارسة أنشطة حساسة في الخارج

 دولة في تجاري نشاط أي في من المشاركةها ومنع ،اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية
 النووية والتكنولوجيا المواد استخدام أو إنتاج يورانيوم، أوال استخراج ينطوي على أخرى

 تخصيب      ً      خصوصا  أنشطة INFCIRC/254/Rev.9/Part1 الوثيقة المذكور في النحو على
 على القادرة التسيارية بالقذائف المتعلقة الثقيل الماء تكنولوجيا أو أنشطة اليورانيوم، وجميع

ر بيع إيران دبابات قتالية وآليات مدرعة وأنظمة كما حظر القرا .إيصال األسلحة النووية
مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ وأنظمة صواريخ، 
         ً                                                               وشمل أيضا  فرض حظر السفر على عدد من المسؤولين اإليرانيين وتجميد أصولهم في 

      ً      ً ر أيضا  نظاما  كما فرض القرا، الخارج، ووقف التعامل مع عدد من والشركات اإليرانية

                                                           
  �-23 0�1 ذآ-� .، أشرف عبدالعزيز عبدالقادر -١
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                                              ً                               للتفتيش على الحموالت يشبه التفتيش المفروض حاليا  على نظام كوريا الشمالية، وذلك 
ها                                                                             َّتشجيع الدول األعضاء في األمم المتحدة على اعتراض السفن والطائرات التي يشتبه بأن ب

  . ١لها عالقة بالجهود النووية اإليرانية تنقل مواد
د يتجملكة إيرانية إلى القائمة السوداء لألمم المتحدة شر ٤٠وأضاف القرار قائمة من   

ها تدعم البرامج الصاروخية اإليرانية، وتتضمن القائمة السوداء                          َّأصولها بسبب االشتباه في أن 
إلى قائمة  "جواد رحيقي"الجديدة اسم رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان 

لى السفر إلى الخارج وإجراءات لتجميد                                     ً  اإليرانيين األربعين الذين يواجهون حظرا  ع
وقرر المجلس حظر امتالك إيران حصة في أي نشاط تجاري في  ،أرصدتهم في الخارج

ودعا المجلس الدول . دولة أخرى ينطوي على استخراج وإنتاج المواد والتكنولوجيا النووية
أو خاضعة  إلى حث رعاياها على توخي الحذر عند التعامل مع كيانات تأسست في إيران

أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم في حال ، القضائية بما فيها الحرس الثوري تهالوالي
  مثل هذه األعمال يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية.                             توفر معلومات لديهم تعتقد أن 

مانية إنشاء لجنة تتكون من ث" ببان كي مون"العام لألمم المتحدة  األمينوكلف المجلس   
خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة لجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول 

وشدد المجلس في مقدمة القرار ، واألطراف المعنية األخرى فيما يتعلق بجميع هذه التدابير
على ضرورة وأهمية الجهود الدبلوماسية إليجاد حل عن طريق التفاوض يكفل ضمان أن 

  . ً                   ا  لألغراض السلمية فقط  عد                   ج النووي اإليراني م يكون البرنام
كية وحلفاؤها يفقد أيدت الواليات المتحدة األمر متباينة،قرار بردود أفعال القوبل وقد   

إيجابية لثني إيران عن مشروعها النووي وفرض مزيد من العزلة  ةواعتبرته خطو ،القرار
برنامج إيران النووي، كما أيدته كل للتخلي عن  "محمود أحمدي نجاد"على نظام الرئيس 

من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، فيما انتقدت كل من البرازيل وتركيا القرار واعتبرته 
فيما امتنعت لبنان عن التصويت  ويجب إعادة النظر حوله، طريق المفاوضات م     ً    عائقا  أما

سلبية إضافية لم تكن في                                                          على القرار. بيد أن  القرار الدولي حمل إليران مؤشرات سياسية
الحسبان، فمنذ بدأت الواليات المتحدة تعد لقرار عقوبات دولية جديدة، بنت القيادة اإليرانية 

                                                           
1- S/RES/1929 (2010), Date 9 June 2010. 
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                                                                         حساباتها على أن  المعارضة الروسية والصينية لمثل هذه العقوبات ستجهض المخطط 
       ً إيرانيا       ً نشاطا   ١٩٢٩شهدت األسابيع القليلة السابقة لصدور القرار  حيثكي، ياألمر

         ً       ً                                                          دبلوماسيا  ملحوظا  تجاه موسكو وبكين، لكن المفاجأة كانت في تصويت كل من روسيا 
بعد جهود متواضعة من دبلوماسية البلدين لتخفيف  كييوالصين لصالح مشروع القرار األمر

  .وطأة العقوبات المقترحة
تفاق مع إيران حول اللتين كانتا قد توصلتا إلى ا ولم تعارض القرار سوى تركيا والبرازيل  

                                                      ً                        مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بيورانيوم أعلى تخصيبا  على األرض التركية وبضمان
تركيا لم تنشط في حقل الوساطة مع إيران إال بعد أن تيقنت من               وبالرغم من أن  ،برازيلي

  البرازيلي –هرهم لالتفاق التركي وحلفاءها أداروا ظ        َالمتحدة                            موافقة واشنطن، لكن الواليات 
                 َّ                             لحل األزمة، أو أن ه مجرد وسيلة لتوفير طوق نجاة                      معتبرين إياه غير كاف  اإليراني

كي من اتفاق التبادل كان المؤشر األول على ير                  ة شك أن  الموقف األم       وليس ثم  ،لإليرانيين
ملف النووي                                            تتجه نحو التصعيد مع إيران، وأن  موقفها من ال" باراك أوباما"                أن  إدارة الرئيس 

  ."جورج بوش" من موقف إدارة                           ًاإليراني لن يكون أقل تشددا 
ذكر                                   العقوبات الجديدة لن يكون لها أثر ي   ن إلون روس ؤووفي لغة اعتذار ملتوية، قال مس  

لكن خالل أسبوع ؛ إيرانوعلى إيران، ودعوا إلى استئناف المفاوضات بين الدول الغربية 
                  ً      بصورة منفردة قرارا  بفرض  "أوباما" إدارة أصدرت ،١٩٢٩واحد فقط على صدور القرار 

                                     ً            هذه المرة البنك المركزي اإليراني وعددا  من الشركات  على إيران طالت عقوبات إضافية
في اليوم نفسه أعلن وزراء خارجية االتحاد و ،والمؤسسات اإليرانية الهامة األخرى

ربت موسكو عن قلقها من األوروبي عن اتفاقهم على تطبيق عقوبات مشابهة، فأع
هذه اإلجراءات تخالف ما اتفق                              األوروبية االنفرادية، واد عت أن  – ةاألمريكي اإلجراءات

دون توافق  ١٩٢٩         ً                                                     عليه ضمنا  حول عدم تطبيق عقوبات إضافية لتلك التي تضمنها القرار 
ت الصادر قرار العقوبا  ن أكدت أما إيران فقد أ .١الدول دائمة العضوية في مجلس األمن

خطوة سلبية يستحق أن يرمى     َّ بأن هالقرار                                          ًضدها لن يثنيها عن حقوقها المشروعة، واصفة 
                                                           

دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت بشير نافع، تداعيات التقارب الروسي األمريكي على النووي اإليراني ،  -١
  مركز الجزيرة للدراسات ، متاح على الرابط التالي :ن خالل موقع م
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/66F19197-6331-44EA-B73E-8896848E99C2.htm  
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 األمنبعد تبني مجلس  "محمود احمدي نجاد" وقال الرئيس اإليراني، في سلة المهمالت
     ً محذرا  ) قرار العقوبات الجديد يستحق أن يرمى في سلة المهمالت(   إن  ١٩٢٩الدولي للقرار 

     ً       داعيا  الدول  بالده ستغلق باب التفاوض حول برنامجها النووي               وقت نفسه من أن في ال
�.١الكبرى إلى إعادة حساباتها في هذا الشأن �

       ً                                                ثانيا  : اإلجراءات اإليرانية ملواجهة العقوبات الدولية :  

                                                                            ساعدت إيران عدة عوامل في التخفيف من آثار العقوبات االقتصادية الدولية التي تم    
إضافة إلى العقوبات األمريكية المفروضة عليها بشكل فردي  ٢٠٠٦ضها عليها منذ العام فر

النظام االقتصادي اإليراني المغلق، وضعف أهمها:  ١٩٧٩منذ قيام الثورة اإليرانية عام 
تحقيقه معدالت نمو مرتفعة خالل السنوات و، ٢مستوى انفتاحه على االقتصاد العالمي

إلى جانب عدم معاناته من معدل ديون ، رأس المال والثروةاكم الماضية، وتر األخيرة
العقوبات                                                           وتمتعه بنسبة عالية من االحتياطيات النقدية، ي ضاف إلى ذلك أن  ،مرتفع

باإلضافة إلى هذه  ،                                      حتى اآلن ليست عقوبات شاملة ويسهل تحم لهاعلى طهران المفروضة 
يراني آللية العقوبات األمريكية خالل السنوات                                         العوامل ال يمكن إغفال خبرة تحم ل النظام اإل

وقد اتخذت إيران  .٣التي أثبتت قدرة النظام على أقلمة المجتمع مع تلك العقوبات، واألخيرة
خالل الفترة األخيرة سلسلة من اإلجراءات لتقليص أثر العقوبات الدولية المفروضة عليها 

قتصاد اإليراني بعض القدرة على التحمل للحد من تأثيرها على اقتصادها، وهو ما أكسب اال
  :وأهم هذه اإلجراءات، ٤والتأقلم مع هذه العقوبات ومحاولة التغلب وااللتفاف عليها

قيام إيران بعقد اتفاقيات سرية مع بعض دول أمريكا الالتينية ودول آسيوية وأفريقية  �
  لمواجهة آثار العقوبات االقتصادية.

                                                           
 . ٩/٦/٢٠١٠تاريخ جريدة الحياة اللندنية الصادرة ب -١

2-Dealing with Iran's nuclear Program, ICG Middle East Report No 18,27 October 
2003. Available on : http//www.iranwaacth.org/privateview/ICG/perspex-icg-
irannuclear-102703.pdf 

  مرجع سبق ذكره . ،أشرف عبدالعزيز عبدالقادر -٣
ـة السياسة الدولية، مغاوري شلبي علي، االقتصاد اإليراني بين العقوبات الدولية واحتماالت الحرب، مجل -٤

 .www.siyassa.org.eg ، انظر موقع المجلة على الشبكة الدولية لإلنترنت ٢٠٠٧ نيسان/أبريل، ١٦٨العدد 
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           ً                                      وك أخرى بدال  من البنوك الغربية التي أوقفت التعامل تحويل أرصدتها المالية إلى بن �
  معها بموجب العقوبات االقتصادية.

                 ً                                                       اعتماد اليورو بدال  من الدوالر األمريكي في تعامالتها االقتصادية، سواء في مجال  �
واألرصدة الخارجية، أو في مجال تسعير وبيع النفط، وفي مجال إعداد  تاالحتياطيا

  لة.الموازنة العامة للدو
غراء الشركات العالمية إلقيام إيران بطرح العديد من المشروعات النفطية المغرية  �

مارس                                                                    ُالمتعاقدة معها، وعدم االنصياع لقرار العقوبات والضغوط األمريكية التي ت 
   ضدها.

قامت إيران بإدراج العقوبات الدولية في بند القوة القاهرة في عقودها النفطية، وجاء  �
         ً      ً      ً                   ) امتيازا  بحريا  وبريا  للنفط والغاز أمام ١٧    ً             احبا  لطرح إيران (هذا اإلجراء مص

الشركات العالمية. كما قللت إيران من اعتمادها على عوائد النفط في موازنة عام 
وما تالها حيث بنيت الموازنة على تقليل نفقاتها من العملة األجنبية من  ٢٠٠٨-٢٠٠٧

-٢٠٠٧عام  رمليار دوال ٢٩,٥إلى نحو  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦مليار دوالر عام  ٣٨
٢٠٠٨.  

إضافة إلى استمرار إيران بحث منظمة أوبك على خفض اإلنتاج بما يحافظ على  �
أسعار النفط مرتفعة، ويحد من تأثرها بالعقوبات الدولية إلجبار الدول الغربية على 

 إعادة النظر في هذه العقوبات كونها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. 

التأثير على السلوك اإليراني في األزمة النووية    أن  بعض التحليالت إلى ذهبت لذلك  
واالفتراض  ،يتطلب االنتقال من آلية العقوبات الذكية إلى العقوبات االقتصادية الشاملة

العقوبات الشاملة سوف تدفع بالشعب اإليراني إلى ممارسة الضغوط على               الرئيس هنا أن 
لكن محاوالت فرض ، جاوب مع الضغوط الدولية إلزالة تلك العقوباتالنظام اإليراني للت

هذه النوعية من العقوبات الشاملة والصارمة ضد إيران من المتوقع أن تصطدم بالموقفين 
الروسي والصيني اللذين إذا وافقا على قرارات أخرى صادرة من مجلس األمن، فلن تختلف 

  السابقة. األربعة          ً                     فيها كثيرا  عم ا تضمنته القرارات على األرجح عن نوعية العقوبات الواردة 
                              ّ                       كثرة شركاء إيران التجاريين يمث ل مشكلة أخرى في مواجهة                        وبخالف روسيا والصين فإن 

ه إذا كان الهدف من العقوبات هو منع إيران                                     َّالنجاح في فرض عقوبات صارمة عليها، ألن 
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من دول  لعددمن األسواق الرئيسة                 ُّ فذلك يعني التخل ص من استيراد البضائع والخدمات
اض نجاح الواليات المتحدة في فرض عقوبات شاملة ضد إيران، ره مع افت     َّبل إن  ؛العالم

قدرة هذه العقوبات على تغيير السلوك اإليراني تظل محل                           تذهب بعض التحذيرات إلى أن 
  شك كبير.

فرضت على إيران حتى اآلن العقوبات الدولية التي    إن  ؛في ضوء ما سبق يمكن القولو  
تكمن أهميتها في داللتها الرمزية والنفسية أكثر من كونها عقوبات مؤثرة على السلوك 

                                                               ً يظل الجانب اآلخر من سياسة العصا والجزرة، هو السيناريو األكثر قبوال   لذلكاإليراني، 
بدأت الكثير من النووية، وهو سيناريو  لدى الكثير من المحللين والمتابعين لتطورات األزمة

  .مالمحه تتبلور في الفترة األخيرة
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  املبحث الثاين
  البنية التحتية النووية اإليرانية  

عملت إيران منذ ستينيات القرن العشرين على إقامة بنية تحتية نووية قوية تضم عدد من   
ي، حيث أقامت منشآت مراكز األبحاث العلمية والمنشآت النووية لتدعيم برنامجها النوو

لتخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم وإنتاج المياه الثقيلة وامتالك نماذج متطورة من 
وإنشاء عدد  هاأجهزة الطرد المركزي. كما بدأت عمليات التنقيب عن اليورانيوم في أراضي

 .ةامتالك دورة الوقود النووي كاملإلى جانب ذلك عملت على  من المناجم لهذا الغرض.
 المراكز والمواقع والمنشآت النووية اإليرانية                                           وبناء  على ما تقدم سنعالج في هذا المبحث أهم

، في حين المطلب الثانيفي  دورة الوقود النووي اإليرانية ، وتكوينالمطلب األولفي 
  ث.المطلب الثالفي                        ُ                           الدوافع واألهداف التي ت حرك البرنامج النووي اإليرانيسنتحدث عن 

  املراكز واملواقع واملنشآت النووية اإليرانية:  األول املطلب

تمتلك إيران العديد من المواقع النووية، بعضها يخضع للرقابة الدورية للوكالة الدولية   
                                                                         ُ      للطاقة الذرية بموجب اتفاقية الضمانات النووية، في حين أن  هناك مواقع سرية ك شف عن 

الوطني للمقاومة اإليرانية بالتعاون مع أجهزة  (نطنز،آراك، فوردو) من قبل المجلسبعضها 
. وتتوزع المواقع ١                                                           المخابرات الغربية، وربما ال يزال هناك مواقع لم ي كشف عنها بعد

النووية اإليرانية بشكل متباعد داخل العمق اإليراني، في حين توجد بعض المواقع ضمن 
                         ً وقد استفاد اإليرانيون جيدا   .٢غربيةاألماكن المدنية، وذلك بهدف تعذر استهدافها من الدول ال

، لذلك لم يضعوا أسرارهم النووية ١٩٨١اوزيراك" عام ل "من الدرس العراقي وتدمير مفاع
                                                                                في سلة واحدة، واتبعوا نظرية اإلبرة والقش، حيث تم  إنشاء مواقع نووية مفترضة، لكنها 

مواقع تتمتع بسرية تامة ال                                                        موزعة على امتداد المساحة الشاسعة للبالد، في حين أن  هناك 
يسمح إال لقلة قليلة من المسؤولين اإليرانيين بدخولها، أو معرفة مواقعها باإلضافة إلى ما 

   يتردد عن وجود أنفاق تحت األرض تخفي في جوفها مواقع نووية حساسة.

                                                           
في واشنطن أعلن فيه بعض       ًصحفيا   ًا مؤتمر ٢٠٠٣ آذار/مارس المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في قدع -١

  .يا البرنامج النووي اإليرانيخفا
مركز األهرام للبحوث  ،اإلسرائيلي؟ –هل يفلت البرنامج النووي اإليراني من الفخ األمريكي ،حسام سويلم -٢

  .٢٠٠٤ حزيران/يونيو ، ٤٧العدد  ،مختارات إيرانية والدراسات االستراتيجية، مجلة
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 التخصيب، ومواقع األبحاث، مراكز: هي رئيسة أفرع أربعة بين النووية المواقع وتتوزع  
 ان،كورج مركز: هي األبحاث مراكز وأبرز .اليورانيوم ومناجم النووية، والمفاعالت

 الشريف جامعة ومركز البالزما، فيزياء ألبحاث ومركز "درمند" حيان" بن "جابر ومركز
 تسريع ألبحاث ج"ارا"ك ومنشأة النووية، للبحوث كاليه" "معالم ومركز النووية، للبحوث
 رامانده (مركز:فهي اليورانيوم تخصيب مواقع أما .لألبحاث "ومجمع "أصفهان الدوران

 ومركز للتخصيب،    م ع د    َّ أن ه         َ  الذي ي عت قد دارخوين"" نطنز، وموقع ومنشأة آباد، ولشقر
 "خونداب" مفاعل: هي نووية مفاعالت أربعة وتمتلك إيران .اليورانيوم) خام لتنقية "أردغان"

 ومفاعل الخفيفة، للمياه "بوشهر" ومفاعل الثقيلة، راك" للمياه"آ ومفاعل الثقيلة، المياه إلنتاج
  .غشين""و ساغند"" هما لليورانيوم منجمين إيران في كما يوجد اليورانيوم، لتحويل "فاسا"

) ١٠( أعلنت الحكومة اإليرانية إقرار خطة لبناء ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩وفي   
 .بهدف الحصول على الطاقة النووية السلمية محطات نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم

جديدة بعد ساعات من مطالبة البرلمان اإليراني التخصيب القرار بناء محطات  وجاء
الوكالة قيام إيران  على خلفية انتقاد الدوليةالحكومة بوضع خطة لخفض التعاون مع الوكالة 

        َّ حيث تبن ى عالم الوكالة بذلكدون إ(منشأة فوردو) قم مدينة ببناء منشأة نووية سرية قرب 
يدين       ًقرارا  أعضائهبغالبية  ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧يوم الجمعة  المحافظينمجلس 
النووية التي تكتمت  »ردووف« الوقف الفوري لبناء منشأةويطالبها ب ،النووية إيران أنشطة

صدر فيها مجلس التي ي األولىوهي المرة ، تكشف النقاب عنها أنطهران قبل  أمرهاعن 
                            وبناء  على ما تقدم سنتحدث في  .٢٠٠٦١ شباط/فبرايرمنذ  إيرانضد                  ًام الوكالة قرارا  ّك  ح 

هذا المطلب عن المنشآت النووية اإليرانية الرئيسة في الفرع األول، وعن المنشآت الثانوية 
  في الفرع الثاني منه.

                                                           
تاريخ  GOV/2003/69 {ضمانات في إيران كاآلتي:بشأن تطبيق ال              ًأحد عشر قرارا اعتمد مجلس المحافظين  -١

تاريخ  GOV/2004/21، ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦تاريخ  GOV/2003/81، ٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر ١٢
 ١٨تاريخ  GOV/2004/79، ٢٠٠٤ حزيران/يونيو ١٨تاريخ  GOV/2004/49، ٢٠٠٤ آذار/مارس ١٣

 ١١تاريخ  GOV/2005/64، ٢٠٠٤ الثاني/نوفمبرتشرين  ٢٩تاريخ  GOV/2004/90، ٢٠٠٤ أيلول/سبتمبر
 ٤ تاريخ GOV/2006/14، ٢٠٠٥ أيلول/سبتمبر ٢٤تاريخ  GOV/2005/77، ٢٠٠٥ آب/أغسطس
 ١٨تاريخ  GOV/2011/69، ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧تاريخ  GOV/2009/82، ٢٠٠٦ شباط/فبراير

  .} ٢٠١١ تشرين الثاني/نوفمبر
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  الفرع األول
  ١املنشآت النووية اإليرانية الرئيسة

        

  .Esfahan: جممع أصفهان التكنولوجي النووي     ًأوال 

، بالقرب من مدينة   ١٩٧٥٢                 ً                                       وقعت إيران اتفاقا  مع فرنسا لبناء مركز أصفهان النووي عام   
بمساعدة الصين، وهو عبارة عن مركز بحثي يتبع لجامعة  ١٩٩٠                        أصفهان، وتم  افتتاحه عام 

                         َّ      برنامج النووي اإليراني، ألن ه يضم ، ويمكن اعتباره قلب ال٣أصفهان من الناحية اإلدارية
ويحتوي . النووية) رفسنجاني     ً                                               عددا  من مراكز البحوث واإلنتاج، ويطلق عليه اسم (مدينة

، ١٩٩٢٤: مفاعل بحثي صغير أكملت الصين بناءه عام األولالمجمع على مفاعلين نوويين: 
                  فقد تم  افتتاحه في : الثانيميغا واط؛ أما المفاعل  ٢٧يستخدم كمصدر للنيوترون بقدرة 

تدريب المهندسين والفنيين، و، ٥                                    ، وي ستخدم بصورة رئيسة لألغراض البحثية١٩٩٤حزيران
         ً         ً             ركز مخبرا  كيميائيا  لليورانيوم، كما يتضمن الم. ٦  ُ                                  ًوت ستخدم هذه المفاعالت يورانيوم طبيعيا 

يوم ومفاعل للماء الثقيل ومفاعل للماء الخفيف، إضافة إلى إنتاج مادة الزيركون
)Zirconium(وحسب المعلومات فإن  هذا الموقع يخضع لتفتيش ورقابة الوكالة الدولية . ٧                                                                 

  للطاقة الذرية بانتظام. 
                                                           

 ٣٦ت النووية اإليرانية، وفق ما نشرته بعض وسائل اإلعالم الغربية بما يتراوح بين يقدر الخبراء عدد المنشآ -١
منشأة، ويأتي  ٢٠٠منشأة وهي موزعة على كل المناطق اإليرانية، وجنحت بعض التقارير إلى رفع العدد إلى  ٤٠و

اعتمدتها إيران إلخفاء أنشطتها  هذا التضخيم نتيجة القصور في النظام االستعالمي الغربي، وبسبب سياسة التمويه التي
  .٣١٧النووية، انظر: نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص

2- Hussein D. Hassan, Iranian Nuclear Sites ,CRS Report for Congress , The Library of 
Congress Prepared for Members and Committees of Congress, Order Code 
RS22531,Updated August 9, 2007, CRS-2. 

  .١٣٧ذكره، ص  ، مرجع سبقرياض الراوي - ٣

4-Nuclear Engineering International ,World Nuclear Handbook 1996 (Surrey, U.K; 
Reed Business Publishing,1995),p.105. 
5-Chis Hedgese ,Iran May Be To Build An Atomic Bomb In 5Years ,U.S. and Israeli 
Officials Fear The New York Times, January 5,1995,p.A5. 

مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " -٦
  .٧٦، ص سبق ذكره

7-A Greenpeace Briefing, An overview Of Nuclear Facilities in IRAN, ISRAEL AND 
TURKEY Published by Greenpeace International, Netherlands, FEBRUARY 2007,p 5. 
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  :(BNPP)       ً                   ثانيا  : جممع بوشهر النووي

ويقع على الساحل الشرقي للخليج   ، ١٩٧٥  عام المجمع في عهد الشاههذا  بناءعملية  بدأت  
 األلمانية قد أنهت "سيمنز"كانت شركة شآت النووية اإليرانية، والعربي، ويعتبر من أهم المن

ولم تكن  ،ف األول  ُّوق          ّليحدث الت   ،١٩٧٩  عام اإليرانيةالثورة  قيام عند   من العمل فيه % ٨٥ 
قبل أن تقوم   ليتجمد المشروع لفترة  للطاقة النووية                                     ًالقيادات اإليرانية وقتها متحمسة كثيرا 

   .الثمانينياتفي  اإليرانية -العراقية حربالبتدمير هياكله خالل  الطائرات العراقية
   ثم   " األلمانية إكمال مشروع "بوشهر" لجأت إيران إلى الصين،سيمنزوبعد رفض شركة "   

وما   ،١) مليون دوالر٨٠٠على إكمال المشروع مقابل ( ١٩٩٥إلى روسيا التي وافقت عام 
    .٢ عدة مرات هوبدء تشغيله التي عرقلت اكتمال   نية والماليةبدأت تجتاحه المشاكل الفلبثت أن 

  ، لمشروع عسكري                ًيمثل غطاء مدنيا   ٣بوشهر مجمع                                    تعتقد اإلدارات األمريكية المتعاقبة أن و
لبعض دول الخليج العربي التي توجد لديها هواجس حقيقية      ًقلقا               يزال المفاعل م  وال  ، عسكري

كيلو  ٢٣ما يقارب  ينتجيمكنه أن حال تشغيل هذا المجمع  وفي  ، له بشأن التأثيرات البيئية
ميغا  ١٣٠٠٠و ١٠٠٠"بوشهر" مفاعلين نوويين بقدرة  ويضم مجمع  ً ا ،من البلوتونيوم سنوي

                                                                                    واط على التوالي، تم  إنجاز جزء منهما لدى قيام الثورة اإليرانية، ثم  ع لق العمل بهما حتى 

                                                           
1-Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2. 

 في  ً                ا  أن يتم افتتاحهاكان مقررو"، بوشهربناء محطة "إكمال  " الروسيةإكسبورت يسترو أوتومشركة "تولت  -٢
، وأرجعت ذلك إلى في الموعد المحددالوقود النووي                     َّ           إال أن  الشركة أكدت أن ها لن تسلم ، ٢٠٠٧ أيلول/سبتمبر

 شباط/فبرايرفي ، وكانت روسيا قد وافقت شهرين بسبب نقص التمويل اإليرانيلالمالية  مدفوعاتهاها لم تتسلم   َّأن 
اتفاقية تنص على إعادة مع إيران    ّ  وق عتو، لعشر سنوات ي، على إمداد مفاعل بوشهر بالوقود النوو٢٠٠٥العام 

 شريف، انظر الوقود النووي المستنفد الذي تسترجعه روسيا بعد مرور خمس سنوات على إفراغه من المفاعل
مختارات ، مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، مجلة هل بدأت روسيا في التخلي عن إيران؟!!، شعبان مبروك

  .٢٠٠٧ /مايوأيار،  ٨٢عدد ال ،إيرانية
كما يؤكد  ،الكهرباء فقط إلنتاجيستخدم الطاقة النووية وس أول المفاعالت اإليرانية العاملة" بوشهر" سيصبح  -٣

الوقود  إلنتاجهذا المفاعل  إمكانيةوقد عارضت الواليات المتحدة هذا المشروع بسبب  اإليرانيون،المسؤولون 
 حالسالصنع البلوتونيوم المالئم لالستخدام في إنتاج إلعادة المعالجة من أجل المنضب الذي يتمتع بقابليته 

، تحليالت عربية ودولية ،مفاعل بوشهر اإليراني ىالضغوط المكتومة عل ،معبد السالمحمد  ، انظر:النووي
جية، على شبكة اإلنترنت من خالل موقع مركز األهرام للدراسات االستراتي دراسة منشورةدراسة منشورة 

  .٣١/٣/٢٠٠٧بتاريخ 
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اقة النووية التي تدرب فيها عدد كبير من الفنيين ، كما يضم المجمع كلية الط١٩٨٤١عام 
أبلغت إيران الوكالة الدولية عن رغبتها في إكمال بناء أحد  ١٩٩٥وفي عام . النوويين

                                  ، وترى إيران إن  إكمال هذا المفاعل ٢)١بـ ( بوشهر المفاعلين الرئيسين الذي بات يعرف
. وقد شهد العمل في إنشاء محطة ٣% من حاجتها للطاقة الكهربائية٢٠-١٠سيوفر لها من 

بوشهر تطورات متباينة من حيث اإلنجاز العتبارات تتعلق بتسوية الخالفات والمشكالت 
ية العالقة بين روسيا وإيران، كما تأثر العمل باالعتبارات السياسية، وقد أثارت الجوانب المال

لجانبين، بفعل التعديالت اإليراني خالفات متعددة بين ا –التفاق التعاون النووي الروسي 
المتالحقة على االتفاق ومشكلة إعادة الوقود النووي المستنفد، وقد رتبت اإلضافات الجديدة 

على الجانبين، وهو ما أثار في بعض األحيان خالفات بين إيران  إضافيةالتزامات مالية 
  .٤وروسيا بشأن كيفية التعامل مع هذه األعباء المالية

 تشرين األول/أكتوبر ١اإليراني حيز التنفيذ في  –التعاون النووي الروسيوقد دخل اتفاق   
) ٥٥                                                               ، وجرى في بادئ األمر اإلعالن عن أن  مدة تنفيذ التعاقد سوف تكون نحو(١٩٩٥

    ً                                                                        شهرا ، يجب على الجانب الروسي خاللها أن ينتهي من استكمال إنشاء المفاعل األول في 
          َّ                                  َّ  اية على أن ه إذا كانت عملية اإلنشاء ناجحة، فإن ه البد ذمحطة بوشهر، وجرى االتفاق من

                              ٍ                  الروسي ليشمل إنشاء مفاعل ثان  في محطة " بوشهر". –سوف يتم تمديد التعاقد اإليراني 
وقد بدأ شحن الدفعة األولى من المعدات النووية الالزمة للعمل في محطة بوشهر في  

ايير السالمة واألمان النووي، كما بعد التأكد من استيفاء كافة مع ١٩٩٧ حزيران/يونيو
حرص الجانبان منذ بدء العمل في مشروع المفاعل النووي األول على إشراك الوكالة 
الدولية في اتفاق التعاون من خالل إعطائها الفرصة لإلشراف على خطوات تنفيذ المشروع، 

                                                           
1-Leonard S. Spector, Nuclear Proliferation in the Middle East; The Next Chapter 
Begins, Non – Conventional – Weapons Proliferation in the Middle East ,ed, by Efraim 
Karsh ,Martin  S, Navias  and Philip Sabin (New York; Oxford University Press, 1993) . 
2- Reza Amrollahi is Chairman of AEOI and Since 1994, the assistant for nuclear affairs 
to president Rafsanjani, Al-Sharq Al-Awsat , February 12,1994,p.p1-4. 

 ١فاعل بوشهر% من م ٨٠                             ً                 نشرت صحيفة موسكو تايمز تقريرا  جاء فيه أن  نسبة  ١٧/٦/٢٠٠٣بتاريخ  -٣
  . Moscow Times , June 17,2003أصبحت جاهزة، انظر:

مرجع  ،البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراهيم محمود،  -٤
  .١١٤سبق ذكره، ص
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لقة بمراعاة شروط والحصول على مساعداتها الفنية في العديد من النواحي، السيما تلك المتع
        ً           واستكماال  لذلك، قام  األمان والسالمة في بناء المفاعل النووي األول في محطة بوشهر.

على اتفاق في طهران تلتزم  ١٩٩٧ تموز/يوليواإليراني بالتوقيع في  –الجانبان الروسي 
بموجبه روسيا بالمساعدة في مراعاة شروط األمان والسالمة النووية وفق المستويات 

ضد أي هجوم محطة اللدفاع عن بوشهر، وتوفير مقومات الحماية وا محطةفي عالمية ال
اإلسرائيلي على المفاعل النووي  العدوان                       ً                جوي أو صاروخي معاد خوفا  من تكرار تجربة 

، ال سيما في ظل التهديدات العديدة التي كان الجانبان األمريكي ١٩٨١عام الالعراقي في 
                                                            هذا المشروع، كما تم  التباحث حول قيام روسيا ببيع نظام للدفاع  واإلسرائيلي يطلقانها ضد

تفاق على بند هام االتضمن كما ، ١حماية محطة بوشهرل إليران) S-200الجوي من طراز (
يتعلق بالتزام روسيا بتدريب المهندسين والفنيين واإلداريين اإليرانيين على إدارة وتشغيل 

فالديمير " والروسي " محمد خاتمي" الرئيسان اإليراني كما وقع وصيانة المحطة النووية.
على اتفاقية تقوم من  ٢٠٠٣ آذار/مارس" خالل القمة التي جمعتهما في موسكو في بوتين

خاللها روسيا ببناء مفاعل ثالث ضمن منشآت "بوشهر" بقيمة مليار دوالر، بعد أن يتم تسليم 
  .٢٠٠٤٢المفاعل األول مباشرة في عام 

 بروتوكول على وروسيا إيران حيث وقعت "بوشهر" مفاعل         تم  تدشين ٢٠١٠آب ٢١وفي   
 من الرغم على النووي، الوقود تحميل عملية بدء شهد المذكور الذي المفاعل تشغيل

 ، ونقلت٣للجدل المثير النووي برنامجها بسبب طهران على المفروضة الدولية العقوبات
 بدأ العمل   أن  وروسية إيرانية رسمية ن مصادرع الرسمية شبه اإليرانية) مهر( وكالة

 لوضع       ًتمهيدا  أيام عدة تستغرق قد إطار عملية في النووي بالوقود بوشهر مفاعل بتزويد
 بيان شهرين، وأعلن بعد الفعلية الخدمة قيد الكهربائية الطاقة إلنتاج المخصص المفاعل

 وإيرانيين روس مهندسين اركةبمش انطلقت النووي الوقود نقل عملية   أن  رسمي إيراني
 الروسي ونظيره "صالحي أكبر عليالسابق " اإليرانية الذرية الطاقة منظمة رئيس بحضور

                                                           
مرجع  ،ة ومخاطر التصعيد"البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبأحمد إبراهيم محمود،  -١

  .١١٧، صسبق ذكره،
  .٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٧بتاريخ الصادرة جريدة الشرق األوسط  -٢

  .٢١/٨/٢٠١٠وكالة الصحافة الفرنسية، بتاريخ  - ٣
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 العملية   أن  البيان الذرية، وأوضح للطاقة الدولية الوكالة من " ومراقبينكيرينكو سيرغي"
 التفتيش عمليات  ُ      ا ستكملت أن بعد -المفاعل  قلب إلى الوقود من      ًقضيبا  ١٦٣ نقل ستشمل

 بعد التشغيل قيد المفاعل لوضع عملية خطوة في التخزين مستودع من -الالزمة  والفحص
 السياسي والتوتر والتوقف التأجيل من فترات تخللتها لبنائه األولى اللمسات وضع من عقدين

 علي" الذرية للطاقة اإليرانية المنظمة باسم وطهران، كما أعلن المتحدث موسكو بين
 وصل يتم عندما ٢٠١٠ تشرين األول/أكتوبر في سيبدأ المفاعل تشغيل   أن  "رازديانشي

 إيران زودت         أن  روسيا إلى اإلشارةوتجدر  .١العامة بالشبكة ينتجها التي الكهربائية الطاقة
 الوقود قضبان استعادة تتم أن على مفاعل "بوشهر" لصالح النووي الوقود من    ًطنا  ٨٢بـ

 الروسي الخارجية وزير نائب أكد وقد .أخرى أغراض في الستخدامها     ًمنعا  المستنفد
  .اإلطالق على نووي تهديد أي تشكل ال بوشهر محطة   أن  "ريبياكوف سيرغي"

، ودعت إلى »غير مقبول«، بوشهرانطالق محطة  اعتبرت أما الحكومة اإلسرائيلية فقد  
، على احتمال الخيار العسكري                                                  ًمزيد من الضغط الدولي على إيران مبقية الباب مفتوحا 

 بالوقود إيراني نووي مفاعل أول تزويد         لها: (إن  بيان في اإلسرائيلية الخارجية وزارة وقالت
 على لحملها إيران، على الضغط زيادة الكبرى القوى وعلى اإلطالق، على مقبول غير أمر

الثقيلة)،  المياه إنتاجو اليورانيوم تخصيب في نشاطاتها ووقف الدولية للقرارات االنصياع
 األمن مجلس قرارات فاضح بشكل ينتهك بلد يتمكن أن تصور يمكن   َّ    أن ه (ال البيان وأضاف
   النووية). الطاقة فوائد من االستفادة منللطاقة الذرية  الدولية والوكالة

ة عن اختتام وفد من مسؤوليها األمريكيوزارة الخزانة  أعلنت بوشهرمحطة في يوم تدشين و
 اإلمارات، تركيا، ، اليابان، لبنان، كوريا الجنوبيةاألكوادور ،البرازيل، ولة شملت البحرينج

، مهددين بعزل المؤسسات إيران، للدفع في اتجاه تطبيق العقوبات المفروضة على العربية
وتؤكد هذه الخطوة أهمية متزايدة تتخذها  ،المصرفية والتجارية التي تتعامل مع طهران

وول ستريت «صحيفة  كما نقلت، ةاألمريكيالقتصادية على إيران بنظر اإلدارة العقوبات ا
الضوء األخضر لتدشين محطة بوشهر،    إن : (عن مسؤول في البيت األبيض قوله» جورنال

جاء نتيجة صفقة أميركية روسية، مفادها أن توقف واشنطن معارضتها إلكمال المشروع، 

                                                           
  .٢١/٨/٢٠١٠مهر اإليرانية، بتاريخ  وآ*	� - ١
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 ٩في  إيرانلتي أقرها مجلس األمن ضد مقابل تصويت موسكو على العقوبات ا
  ).٢٠١٠ حزيران/يونيو

في صفقتها مع روسيا،  لهذا القبول " وموازنتهابوشهر"واشنطن بانطالق محطة  قبول   إن    
، تجنبها »احتواء«واشنطن بصيغة  رضابالتركيز على العقوبات االقتصادية، قد يعني 

اإليرانية خنق أي امتداد محتمل للقوة مواجهة عسكرية خطيرة، وتضمن عبرها  الدخول في
يثبت عدم                                                  ، واعتبرت الواليات المتحدة أن  انطالق مفاعل "بوشهر" بالتضييق االقتصادي

   .     ًمحلي ا  اليورانيوم لمواصلة جهود تخصيب إيرانحاجة 
لتلبية                                                                  ًرفضت إيران بالطبع هذه التصريحات، وأصر ت على حقها في التخصيب محليا   

لكنها أكدت في الوقت نفسه  ها،قبلية في المفاعالت العشرة التي تنوي بناءالمست حاجاتها
إذا  % ٢٠استعدادها لوقف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة  "احمدي نجاد"على لسان الرئيس 

نجحت المبادرة الثالثية مع تركيا والبرازيل في تأمين الوقود لمفاعل طهران لألبحاث 
مالمح  بدتبهذا الشكل ، لى عالجات األمراض السرطانيةواستخداماته الطبية المتركزة ع

     جهود التخصيب المحلي بمستوى منخفض  إيران    تحد   أنوفحواه  اإليرانيالعرض 
مقابل حصولها بضمانات  )، يكفي لتزويد شبكة مستقبلية من المحطات الكهروذرية% ٣,٥(

   وتشغيل مفاعل طهران. ا) لمعالجة مرضاه% ٢٠( دولية، على الوقود المتوسط التخصيب
  ) : TNRC     ً                              ثالثا  : مركز طهران للبحوث النووية (

يقع في ضاحية أمير آباد في العاصمة طهران، ويتبع لمنظمة الطاقة النووية اإليرانية،   
ويهتم المركز بالفيزياء النظرية، ومنها الفيزياء التي تتعلق بالطاقة العالية واإلشعاعية، 

النووية، والرياضيات واإلحصاء، والفيزياء وئات، والفيزياء الفلكية وبضمنها فيزياء الجزي
) ميغا واط حصلت ٥النظرية للبالزما. ويحتوي المركز على مفاعل بحثي حراري بقدرة (

بموجب اتفاقية للتعاون النووي  ١٩٥٨عليه إيران من الواليات المتحدة األمريكية في عام 
، وقد بني المفاعل في جامعة ١٩٥٧يكية وقعت عام بين إيران والواليات المتحدة األمر

كما  ،١٩٦٧٢، ودخل الخدمة عام ١طهران بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليات المتحدة في يحتوي المركز على خاليا التسخين التي حصلت عليها إيران من الو

                                                           
1- Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2.  
2- Leonard S. Spector, Nuclear Ambitions (Boulder; Westview Press,1990) ,p218. 
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وبالرغم من  ونيوم.             ً                      ، ويحتوي أيضا  على مختبر لفصل البلوتستينيات القرن العشرين
                                                          َّ                          المعلومات التي تفيد بأن  المركز يقوم بإنتاج نظائر مشعة، فإن ها ليست بالدرجة التي يمكن 

                                          ، وفي أغلب االحتماالت فإن  هذا المركز لم يعد ١استخدامها في صناعة األسلحة النووية
        أن  معمل وجود معلومات مفادها  إلى      ً                                     مستمرا  في مهامه ألسباب تتعلق بتقادمه، إضافة 

     ً ، فضال  ١٩٩٢٢معالجة اليورانيوم في المركز قد توقف عن العمل بسبب عطل فني في عام 
عن ما تؤكده معلومات أخرى حول نقل أجهزة ومعدات نووية من هذا المركز إلى مركز 

  . ١٩٨٧٣أصفهان التكنولوجي النووي في عام 
  :)jHL     ً                       رابعا : منشأة جابر بن حيان ( 

يقية والفيزياء النظرية وهي متخصصة باألبحاث التطب ١٩٨٩ة أسست في طهران سن  
 ١٩٩٠ شباط/فبراير ٧                 ، تم  افتتاحها في ٤                        ً                  العالية، ويتم فيها أساسا  تدريب علماء الذرةوالطاقة 

"، وتعمل تحت إشراف منظمة الطاقة مهدي كروبيمن قبل رئيس البرلمان اإليراني آنذاك "
لن عنها ألول مرة خالل زيارة مسؤولي الوكالة لطهران في       ُ  ، وقد أ ع٥اإليرانيةالذرية 

، وهي منشأة متعددة األغراض، تقع في مركز طهران للبحوث النووية ٢٠٠٣ شباط/فبراير
    فإن  ) ميغا واط مطابق للضمانات الدولية. وحسب الوكالة ٥قدرته ( أبحاثوتضم مفاعل 

عنها بواسطة مواد نووية بما فيه  جابر بن حيان" جرت فيها اختبارات غير مصرحمنشأة "
  .٦معدن اليورانيوم إنتاج

جابر " منشأة "هينونينوغولدشميث " زار مسؤولي الوكالة ٢٠٠٣ آذار/مارسفي مطلع   
     ً                                              موجزا  عن توزيع مادة اليورانيوم التي حصلوا عليها من  اإليرانيونبن حيان" حيث عرض 

) كغ ١٠٠٠ير واحد (يحتوي على                                            الصين، كما ع رض على مسؤولي الوكالة مستوعب كب

                                                           
1  - Leonard S. Spector, Nuclear Ambitions, op.cit, p206. 

  .١٤٠- ١٣٩ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -3
3  - Journal of International Affairs, Vol , VIII, No 1, spring 1996,p153. 

  ، ٢٠٠٧ شباط/فبراير، ٣٩إليراني، المركز العربي للمعلومات، العدد مجلة معلومات، الملف النووي ا -٤
 .١٩ص 

5- Anthony H. Cordesman , Khalid R. Al-Rodhan, Iranian Nuclear Weapons? The 
Uncertain Nature of Iran’s Nuclear Programs, CSIS Center for Strategic and 
International Studies , Working Draft, Revised: April 12, 2006,P25. 

 .٢٧ذكره، ص  مرجع سبقمجلة معلومات، الملف النووي اإليراني،  -٦
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) من فلوريد اليورانيوم، وادعى كغ ٤٠٠ومستوعبان صغيران (يحتوي كل منهما على 
  َّ                                                                     أن ها تحتوي على كافة الكميات المستوردة من سادس فلوريد اليورانيوم، عندئذ  اإليرانيون

وم وصرح فلز اليوراني إلىكيف قاموا بتحويل رابع فلوريد اليورانيوم  اإليرانيونشرح 
      َّ                                                                  أن  تلك العملية قد اكتملت، وأن ه تم  تفكيك المعدات التي استخدمت فيها ووضعت  اإليرانيون

  في مستوعبات لتخزينها. 
جابر بن حيان" وفحصوا العلب الصغيرة التي الوكالة عينات بيئية من منشأة " وأخذ مفتشو  

وزن هذه العلب اكتشف  تحتوي على غاز سادس فلوريد اليورانيوم في المنشأة، ولدى
كيلو غرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من العلب  ١,٩المفتشون فقدان ما مجموعة 
                       أن  ذلك ناجم عن تسرب من  اإليرانيون) وصرح كغ ٤٠٠الصغيرة (التي تحتوي على 

الصمامات المركبة على تلك العلب، وسلط هذا التطور الضوء في أذهان مفتشي الوكالة 
بإجراء اختبار على جهاز طرد مركزي باستخدام غاز سادس  اإليرانيونمال قيام على احت

فلوريد اليورانيوم، وليس باستخدام غاز خامل كما قالوا أثناء الزيارة التي جرت في 
" تقريره المتعلق محمد البرادعيرفع " ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ١٦وفي  .٢٠٠٣ شباط/فبراير

، وبناء على هذا التقرير أصدر المجلس نمحافظيالمجلس  لىإ إيرانبالتحقيقات الجارية في 
فشلت في الوفاء  إيران   إن  «الذي قال فيه  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ١٩بيانه الخاص في 

بالتزاماتها المتوجبة عليها بموجب اتفاقية الضمانات فيما يختص بالتبليغ عن المواد النووية 
                                             تلك المواد والتصريح عن المنشآت التي تم  تخزين والمعالجة التالية لتلك المواد، واستخدام 

ضغطت الواليات المتحدة بشدة من أجل حمل  ذلك          وبناء  على  ».تلك المواد ومعالجتها فيها
النووية بهدف  األسلحةفي حالة خرق لمعاهدة عدم انتشار  إيران    بأن   اإلعالنالوكالة على 
   األمريكيسأل السفير  نمحافظيال . وخالل اجتماع مجلساألمنمجلس  إلىرفع القضية 
هل يمكن للوكالة الدولية أو أية هيئة أخرى التأكد في مثل هذه الظروف : « " كينيث بريل"

  ».من عدم وجود منشآت سرية أخرى لم يتم الكشف عنها بعد ...؟!
والواليات المتحدة في  اإليرانيينوقد انعكس مستوى االستقطاب الذي كان يجري بين   

"علي أكبر  اإليرانيمجلس المحافظين الذي أقر فيه السفير  إلىالذي رفع  اإليرانين البيا
في تأخير تصريحها عن كمية صغيرة من المواد  إيرانبوقوع إهمال من جانب صالحي" 

  َّ                                                        أن ها تقع دون مستوى التفتيش الذي حددته الوكالة ( بلغت كمية  اإليرانيونالنووية التي يعتقد 
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، بينما يبلغ السقف الذي حددته ٢٣٥ كيلو غرام فاعل من اليورانيوم ٠,١٣ يةاإليرانالمواد 
             ً     ً خمسة عشر بلدا  عضوا   إلى اإليرانيون                ً         عشرين كيلو غراما )، وأشار  ٢٣٥الوكالة لليورانيوم 

آخر فشلوا في التصريح عن تقارير المواد التي حددتها الوكالة، ولم يكن في نية مجلس 
، لكنه استمر في الضغط وإيرانجدال الدائر بين الواليات المتحدة المحافظين الدخول في ال

منح الوكالة كافة التسهيالت طالبها ب، واإلضافيلكي توقع البروتوكول  إيرانعلى 
  . ١الضرورية التي تطلبها لكي تبني الثقة الضرورية لدى المجتمع الدولي

  .Natanz٢ز ـ     ً         خامسا : حمطة نطن

كم شمال أصفهان،  ١٦٠أصفهان وكاشان، وتبعد نحو طقتي منبين  "نطنز" تقع محطة   
                           ً                   ، وهي منشأة نووية كبيرة جدا ، بني قسم منها تحت ٣"Deh-Zirahقرب قرية تدعى "

) NCRIاألرض كشفت عن وجودها معلومات قدمها المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية (
الهامة، أبرزها  وتتضمن محطة "نطنز" عدد من الوحدات ٢٠٠٢٤عام  آب/أغسطس ١٥في 

أبرزها محطة مركزية (محطة بايلوت) ومحطة للتخصيب التجاري لليورانيوم، وتعتمد 
  المحطتان على تكنولوجيا الطرد المركزي في التخصيب، وتتألف المحطة من ثالث مناطق:

: هي المنطقة الموجودة فوق سطح األرض، وتضم ستة مباني كبيرة تقوم بتجميع األولى
: هي المنطقة الموجودة تحت سطح األرض، وتضم ثالثة الثانية، ووحدات الطرد المركزي

أقسام كبيرة، وهي عبارة عن مبنى كبير منفصل يتولى تقديم الخدمات اإلدارية والفنية 
) ألف ٥٠ما ال يقل عن ( "نطنز وكان من المخطط أن تتضمن محطة "لألقسام األخرى. 

                                                           
  .١٣٦- ١٣٥سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
 الطرد أجهزة من رابع جيل "نجاد أحمدي محمود" اإليراني الرئيس   ّ دش ن ٢٠١٢شباط/فبراير  ١٥بتاريخ  -٢

 تخصيب قدرة لتزيد منشأة "نطنز" في اليورانيوم لتنقية الصوت من أسرع اتبسرع تعمل الصنع محلية المركزي
 بنسية المخصب النووي الوقود قضبان من دفعة أول تلقيم" عملية نجادر "ض. كما ح%٥٠ بنسبة اليورانيوم

   من جانبه قال .النووي المجال في اإليرانيين للمتخصصين إنتاج أول في طهران لألبحاث في مفاعل %٢٠
 أجهزة من مجموعة أول تشغيل نشهد اليوم(  الذرية للطاقة اإليرانية المنظمة رئيس "دواني عباس فريدون "

)، وكاالت األنباء، بتاريخ السابقة األجهزة من مرات ثالث بمعدل أقوى تخصيب قدرة لها التي المركزي الطرد
١٥/٢/٢٠١٢.  

3- Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2. 
  .٣٢٠-٣١٩قادر، إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص نزار عبد ال -٤
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ى نطاق تجاري، أي أن تكون قادرة وحدة للطرد المركزي حتى تصبح قابلة للتشغيل عل
) كلغم من اليورانيوم عالي التخصيب لمستويات قابلة لالستخدام في ٥٠٠على إنتاج نحو (

                                        ، إال أن  اكتشاف أنشطة هذه المحطة من جانب ٢٠٠٥األغراض العسكرية في أوائل عام 
انون كصور األقمار الصناعية في ، وأظهرت ١الوكالة حال دون استكمال هذه الخطط

على استعمال هذه المنشأة في عمليات تخصيب  ً ا               بأن  هناك مؤشر ٢٠٠٢عام  األول/ديسمبر
  .  ٢اليورانيوم بواسطة تقنية الطرد المركزي

نطنز" التي الوكالة الدولية لزيارة منشاة " ٢٠٠٣وقد دعت إيران في وقت مبكر من عام   
لوكالة العام لمدير الإلى  ٢٠٠٣ فبرايرشباط/في كانت ال تزال قيد اإلنشاء، ورفع المفتشون 

      ً                                                                   تقريرا  كاشفين فيه بأن  المنشأة على وشك اإلنجاز، وستخصص من أجل عمليات تخصيب 
، وفي تقرير ٣)P-1) جهاز طرد مركزي من طراز (١٠٠٠اليورانيوم، من خالل إقامة (

يات لتخصيب الحق تعارضت معلومات الوكالة مع المزاعم اإليرانية بنفي قيامها بأية عمل
                                    ً                                            اليورانيوم، وتأكدت شكوك الوكالة الحقا  من خالل اكتشافها لذرات من اليورانيوم المخصب 

                ً                          ، مما اعتبر دليال  على أن  إيران تقوم بتقنية المحيطة بالمنشأةفي عينات مأخوذة من البيئة 
ت تخصيب اليورانيوم دون إبالغ الوكالة، حيث أظهر تحليل هذه العينات وجود مستويا

عالية من اليورانيوم المخصب بصورة تتطابق مع المستويات الموجودة في المواد 
قلق  أثارتالمستخدمة في إنتاج السالح النووي، وكانت مستويات التخصيب مرتفعة بدرجة 

                                                                                   الوكالة وهو ما زاد الشكوك األمريكية والدولية من أن  الطموحات النووية اإليرانية تتجاوز 
  السلمية لها. مجرد االستخدامات

                                                           
، مرجع البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراهيم محمود،  -١

  .١٥٤ص، سبق ذكره
2 - "Natanz"GlobalSecurity,http;//globalsecurity.org/wmd/world/Iran/natanz.htm 

كمية من الوقود  إنتاج) جهاز للطرد المركزي على ٥٠٠٠                                           يقدر العلماء بأن  هذه المنشاة قادرة بواسطة ( ٣-
                     ً                                                               عدة قنابل نووية سنويا ، وبناء  على هذه المعلومات وضعت هذه المنشأة تحت الرقابة المشددة  إلنتاجالنووي 

للوقود الالزم لصنع القنبلة  إيرانفي عملية تطوير  األساسيالهاجس                             َّ        للوكالة الدولية، على أساس أن ها تشكل 
 النووية عن طريق تخصيب اليورانيوم، انظر: نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية، الطموحات

  .٣٢٠اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص 
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                                                                  َّ             أدت هذه التطورات إلى نقلة نوعية هامة في األزمة النووية اإليرانية، ألن ها انتقلت من   
مرحلة الشكوك غير القابلة لإلثبات إلى مرحلة االتهامات الصريحة المستندة إلى ما يعتبر 

طت هذه أدلة عملية على وجود أنشطة سرية تجري في إطار البرنامج النووي اإليراني، وأع
االكتشافات قوة دفع إضافية للشكوك التي تثيرها الواليات المتحدة بشأن قيام إيران بإخفاء 
                                          ً                                         بعض مكونات برنامجها النووي، وإبقائها بعيدا  عن الرقابة الدولية وهو سلوك كان التفسير 
                                                                             الوحيد له من جانب هذه األطراف يتمثل في أن  إيران تسعى إلى امتالك القدرة على صنع

  السالح النووي.
لتي وجدت على                                                                ومن أجل تبديد هذه الشكوك ادعت إيران أن  ذر ات اليورانيوم المخصب ا  

نطنز" هي نتيجة تلوث المعدات في بلد المصدر، وأهم ما كشفته عمليات المعدات في منشأة "
                              نطنز" م شي د تحت األرض يحتوي على" التفتيش وجود معمل للطاردات المركزية في موقع

قد حصلت على المخططات والمكونات  إيران، وكانت ١جهاز طرد مركزي) ١٠٠٠(
عبد القدير تصميمات استولى عليها " من خالل الرئيسة الخاصة بأجهزة الطرد المركزي

   .٢النووي الباكستاني عبر الشبكة التابعة له األسلحة                                  "، تم  تعديلها الستخدامها في برنامج خان
  :آراك      ً         سادسا  : منشأة 

آراك"، وتخضع لضمانات الوكالة الدولية وتحتوي على مفاعل تقع بالقرب من مدينة "  
                                                ) ميغا واط، وتقول إيران إن  الهدف من هذا المفاعل ٤٠أبحاث يعمل بالماء الثقيل بقدرة (

                                              َّ           . ويثير هذا المفاعل قلق الوكالة كونها تعتقد أن ه يهدف إلى ٣هو إنتاج النظائر الطبية المشعة
                                                           

                  أن  انتهاكات إيران  ٢٠٠٥ رأيلول/سبتمب ٢٤هذه المعلومات فرضت على الوكالة الدولية أن تعلن في  -١
                                                                      ً                                       ومحاوالت عدم وفائها بالتزاماتها تعد عدم التزام باتفاقية الضمانات، ووفقا  للنظام األساسي للوكالة الدولية (المادة 

                                                                                                   الفقرة ج) فإن  الوكالة الدولية عندما تقرر أن  دولة ما قد أخلت بالتزاماتها، فإن  مجلس حكام الوكالة سوف  ١٢
جورج المخالفة جميع األعضاء في الوكالة ومجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، انظر:  يخطر بأمر
  ، بحث منشور ضمن كتاب ٢٠٠٥، البرنامج النووي اإليراني بعد االنتخابات الرئاسية اإليرانية عام بيركوفيتش

ت والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، "البرنامج النووي اإليراني، الوقائع والتداعيات" مركز اإلمارات للدراسا
  .٥١، ص٢٠٠٧الطبعة األولى 

جون سيمبسون، القدرات النووية اإليرانية وإمكانية تطوير أسلحة نووية، بحث منشور ضمن كتاب " البرنامج  -٢
  .٤١النووي اإليراني الوقائع والتداعيات" ، مرجع سبق ذكره، ص 

3- Paul K. Kerr, Iran’s Nuclear Program: Status, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, September 29, 2009, p 14. 
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للحصول على الوقود النووي، وحسب الممثل الدائم إليران لدى الوكالة  ١اج البلوتونيومإنت
                                                                " فإن  هذا المفاعل سيحل محل المفاعل الذي يعمل بالماء الخفيف الذي علي أصغر سلطانية"

) ميغا واط والموضوع في الخدمة منذ عام ٥يوجد في جامعة طهران ويعمل بطاقة (
        فإن  صور  ٢٠٠٩ حزيران/يونيولشهر  لمدير العام السابق للوكالةر اتقريل      ًووفقا ، ١٩٦٧

، أما الناطق ٢٠٠٩ شباط/فبراير                                                     األقمار الصناعية تفيد بأن  المفاعل يعمل بشكل متقطع منذ 
                                                                ً                 باسم وزارة الخارجية اإليرانية فقد أشار إلى أن  المفاعل سيكون جاهزا  للعمل خالل الثالث 

  .  ٢أو األربع سنوات القادمة
تشابه في  ٣آراك"هرت وجود منشأة نووية في مدينة "وكانت صور األقمار الصناعية قد أظ  

مظهرها معمل الماء الثقيل الذي تملكه باكستان، وقد استدل الخبراء األمريكيون من خالل 
                                                           َّ                   هذه الصور أن  حجم هذه المنشأة والسرية التي تحيط بها توحي بأن ها قد تستخدم ألغراض 

                                                  ُ     . ولم تكن تعترف إيران بوجود مثل هذه المنشأة عندما أ علن ٤بصنع األسلحة النوويةتتعلق 
 ٢٠٠٢ آب/أغسطس ١٤عنها ألول مرة من قبل المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في 

                                 ، إال أن  تقارير مفتشي الوكالة حول ٥حتى اضطرت في نهاية األمر إلى إبالغ الوكالة عنها
ورانيوم، وضخ الماء الثقيل في مدينة "آراك" قوضت مصداقية الي  بيمحطة نطنز لتخص

                                                           
البلوتونيوم: هو مادة انشطارية حساسة تولد لدى انشطارها طاقة أكبر بكثير من تلك التي تتولد من انشطار  -١

الحديثة، والبلوتونيوم غير موجود في الطبيعة، لكن يمكن  اليورانيوم، لذلك كانت الوقود األهم للقنبلة االنشطارية
                                                                                                    إنتاجه من خالل معالجة اليورانيوم داخل مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل، وصحيح أن  إيران أعلنت عن إنتاجها 

غيل، للماء الثقيل لكن من الناحية العملية هذا ال يعني شيء إذا لم يوضع هذا الماء داخل مفاعل نووي جاهز للتش
                                         ً                                                    ومن المعلوم أن  إيران ال تملك حتى اآلن مفاعال  كهذا ما عدا مفاعل بوشهر الذي ال يزال قيد اإلنجاز تحت 
                                                                                                إشراف روسي، ومن شروط تشغيله إعادة النفايات النووية الناتجة إلى روسيا، الن  معالجة هذه النفايات هو 

بلة النووية، وجهة نظر تقنية، مقالة منشورة في مجلة ، إيران والقنرشيد سعدأساس إنتاج البلوتونيوم، انظر: 
  .   ١٥٣ذكره، ص  مرجع سبقمعلومات، الملف النووي اإليراني، 

2-Paul K. Kerr, op.cit, p 14. 
أبلغت إيران الوكالة الدولية عن نيتها بناء مفاعل أبحاث للمياه الثقيلة في "آراك"،  ٢٠٠٣ /مايوأيارفي نهاية  -٣

                                                                   ، وحسبما أفادت به إيران فإن  من المقرر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل في ٢٠٠٤ء العمل به في عام وكان مقرر بد
  . ٢٠١٣عام 

4- The Financial Times , 21 October 2003,  
  .١٤٧ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -٥
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                                            وعز زت مبررات الضغوط األمريكية المتزايدة التي   ،  ١طهران بشأن طبيعة برنامجها النووي
ووضعها في قفص االتهام بحيث لم يعد أمامها سوى أن  عليهاتهدف إلى تضييق الخناق 

ولهما: الكشف عن أدق أسرار وتفاصيل أ  تختار بين بديلين كالهما أصعب من اآلخر،
الذي يسقط كل  معها، وتوقيع البروتوكول اإلضافيبرنامجها النووي والجهات التي تعاونت 

القيود المفروضة على حق مفتشي الوكالة في الدخول المباغت إلى أي مواقع يريدون 
تفكيك منشاتها  ، وثانيهما: التعرض لفرض عقوبات سياسية واقتصادية ترغمها على تفتيشها

   .                           ًالنووية أو تدميرها عسكريا 
       ً            سابعا : منجم غشني .

يقع في جنوب إيران بالقرب من منطقة بندر عباس، ويوجد فيه مصنع لتعدين خامات        
  . ٢     ً                    ً) طنا  من اليورانيوم سنويا ٢١اليورانيوم، وتبلغ القدرة التصميمية التقديرية اإلنتاجية (

حيث  ٢٠٠٢ تموز/يوليو                                     ً    ات التعدين في هذا المنجم بدأت اعتبارا  من                    وذكرت إيران أن  عملي
                                                                                  تم  إجراء اختبار ساخن لمصنع تعدين اليورانيوم، تم  خالله إنتاج كمية من الكعكة الصفراء 

زودت إيران الوكالة  ٢٠٠٤ /مايوأيار ٢١. وفي ٣) كغم٥٠) كغم و(٤٠تتراوح بين (
"غشين" وعن الحالة التشغيلية والقدرة اإلنتاجية  ومصنعالدولية بمعلومات عن مكان منجم 

بإجراء معاينة تكميلية لموقع  ٢٠٠٤ تموز/يوليو ٧السنوية لكل منهما، وقامت الوكالة في 
                    ع قد اجتماع في طهران  ٢٠٠٨ كانون الثاني/يناير ٢٣و ٢٢"غشين". وخالل الفترة ما بين 

ه إيران إجابات عن مجموعة من األسئلة بين الوكالة الدولية ومسؤولين إيرانيين قدمت خالل
بغية تحقيق فهم  ٢٠٠٧٤ أيلول/سبتمبر ١٥وجهتها الوكالة بموجب رسالتها المؤرخة التي 

وم ووحدة المعالجة أفضل للترتيبات المعقدة التي تحكم اإلدارة السابقة والحالية لمنجم اليوراني

                                                           
موقع " آراك "، وذلك بعد  وافقت إيران على السماح للمفتشين الدوليين بزيارة ٢٠٠٧ تموز/يوليوفي شهر  -١

أربعة أشهر من منعها لمثل هذه الزيارات، كخطوة احتجاجية على العقوبات التي فرضت عليها من قبل مجلس 
  األمن الدولي انظر:

The West Delays To September New Sanctions Against Iran , 12 July 2007                       
                               ً                                   على مرافق مؤقتة تم  تفكيكها الحقا ، استطاعت بموجبها إيران إنتاج مئات كان منجم "غشين" يحتوي  -٢

  . .GOV/2004/83, p3 الكيلوغرامات من الكعكة الصفراء باستخدام تقنية " النض بالترشيح"، انظر الوثيقة:
3 - GOV/2004/83, p3. 
4 - GOV/2007/58, paragraph 27.  
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استغالل اليورانيوم في منجم                              . وقد أوضحت إيران أن  مسؤولية١"غشين"المتصلة به في 
"غشين" وأنشطة معالجة ركاز اليورانيوم في محطة "غشين " لتركيز خام اليورانيوم كانت 

                   َّ     ، كما ذكرت إيران أن ه في ٢     ً                                                     دائما  وما زالت واقعة على عاتق منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
ون مع خبراء صينيين                                                   تم  تحديد حجم احتياطات اليورانيوم في "ساغند" بالتعا ١٩٨٩عام 

 ١٩٩٥                                          ُ                              وبالنظر إلى النتائج الواعدة لهذه المنطقة أ برم عقد مع شركات روسية في عام 
لتجهيز منجم "ساغند" بالمعدات وتصميم محطة لمعالجة ركاز اليورانيوم، لكن االعتمادات 

- ١٩٩٤      ُ                                                                   التي خ صصت لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية في الخطة الخمسية الحكومية للفترة 
                                                          ً        كانت غير كافية لمواصلة األنشطة في كل من "غشين وساغند" ونظرا  ألن  حجم  ١٩٩٨

         ً                                  طن تقريبا ) كان أكبر مما هو موجود في "غشين"  ١٠٠٠اليورانيوم الموجود في "ساغند" (
     ً       ً                                                    طنا  تقريبا ) فقد تقرر إنفاق االعتمادات المتاحة على منجم "ساغند". ٤٠(

                                    تم  إقرار خطة لتمويل المزيد من أعمال   ٢٠٠٣-١٩٩٩ وخالل الخطة الخمسية للفترة  
صدر قرار بتشييد  ١٩٩٩ آب/أغسطس ٢٥التنقيب واالستغالل في منجم "غشين"، وفي 

          وتم  إسناد  » ١٥/٥المشروع « محطة لتركيز خام اليورانيوم في "غشين" فيما يعرف باسم 
،  KIMIA MAADANمشروع تشييد محطة غشين لتركيز خام اليورانيوم إلى شركة

                                                                                بموجب عقد تم  إبرامه مع منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، وكانت مهمة الشركة المذكورة 
تركيز خام إعداد تصميم تفصيلي وشراء المعدات وتركيبها ووضع محطة "غشين" ل

  اليورانيوم قيد العمل.
ذرية ساهمت في عمليات شراء تخص منظمة الطاقة ال               KM      وصرحت إيران أن  شركة   

اإليرانية بسبب قيود الشراء المفروضة على المنظمة نتيجة العقوبات الدولية التي تواجهها، 
وهو نفسه  ٢٠٠٣ حزيران/يونيووقد أوقفت الشركة المذكورة العمل في مشروع غشين في 

تاريخ انتهاء العقد المبرم بينها وبين منظمة الطاقة الذرية اإليرانية الذي أمتد لثالث سنوات، 
. وبعد توقف شركة ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ٨     ً    رسميا  في    KM    ُ               كما أ وقف تسجيل شركة

KM  تولى مركز معالجة ركاز اليورانيوم التابع لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية الكائن في
  غشين" لتركيز خام اليورانيوم.النووي مرة أخرى العمل في محطة "مركز طهران 

                                                           
1 - GOV/2005/67, paragraphs 26-31.  
2 - GOV/2008/4, p .5. 
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  . hand Mine & MillSag      ً                    ثامنا : منجم ساغند ( صفند)

                                 ً                                             يقع في محافظة " يزد" ويسمى أحيانا  باسمها، وهو عبارة عن منجم لليورانيوم كان من   
، وتبلغ القدرة التصميمية التقديرية اإلنتاجية السنوية ٢٠٠٥١المقرر أن يتم تشغيله في عام 

يوم في نهاية عام كان من المقرر أن يبدأ إنتاج خامات اليورانكما      ً                ) طنا  من اليورانيوم، ٥٠(
في مصنع إنتاج الكعكة  لخامات إلى ركاز خام اليورانيوم، حيث يتم تحويل هذه ا٢٠٠٦

     ً    ) طنا  من ٥٠نحو (» أردغان«  الصفراء في "أردغان"، وتبلغ القدرة التصميمية لمصنع
، ويحتوي على كميات من ترسبات خام اليورانيوم تغطي مساحة تتراوح ٢                ًاليورانيوم سنويا 

  َّ                    أن ه يحتوي على كمية من  –في البداية  –                    كم مربع، وكان ي عتقد  ٢٠٠-١٥٠بين  سعتها
                                      ، إال أن  هذه التقديرات تراجعت فيما بعد ٣طن ٥٠٠٠-٣٠٠٠اليورانيوم الخام تتراوح بين 

  . ٤         ًطن تقريبا  ١٠٠٠إلى 
وقد  ويعتبر منجم " يزد" لليورانيوم بصفة خاصة أكبر مصدر لليورانيوم الخام في إيران،  

على بلورة تقديرات  ١٩٨٩جرت عمليات مكثفة الستكشافه وتطويره مما ساعد بحلول عام 
 إيرانية محددة تشير إلى إمكانية تشغيل منجم يزد لليورانيوم في غضون فترة تتراوح بين

) ماليين دوالر في هذا ٤وقد أعلنت إيران وقتذاك اعتزامها استثمار نحو (أعوام،  ٤-٣
) INVAPفترة المذكورة. كما توصل معهد البحوث التطبيقية األرجنتيني (الموقع خالل ال

                                                                     إلى اتفاقية لتزويد إيران بمعمل تجريبي لطحن اليورانيوم ي بنى بالقرب من  ١٩٨٧في عام 
كارلوس من قبل الرئيس األرجنتيني " ١٩٩٢                          ُ            هذا المنجم، إال أن  الصفقة أ لغيت في عام 

  .٥على بالده " بسبب ضغوط أمريكية مورستمنعم
  

  
  

                                                           
1-Jalil Roshandel, Iran Nuclear Technology and International Security, In The Iranian 
Journal of International Affairs, Vol VIII, No 1,and spring 1996,p154.  
2- GOV/2004/83, p. 3. 

 .١٤٢ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -٣
4- GOV2008/4.p5. 
5-Richard Kessler, General Atomic, INVAP Explore Research Reactor, Nuclear Ties 
Nucleonics Week, April 4,1992,p15. 
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  الفرع الثاين
  املنشآت النووية اإليرانية الثانوية 
     ً                       أوال : منشأة فوردو النووية :

هي منشأة نووية سرية محمية بشكل كثيف ومخفية بدرجة عالية، تقع في منطقة جبلية   
                 ) كم، تم  تشييدها ٢٠طهران، شمال مدينة قم بنحو ( جنوب         ًكيلومترا  ١٦٠ نحو بعد على

اليورانيوم في حاالت الطوارئ في حال استهداف منشاة نطنز لتخصيب  لتخصيب
اإليرانيون ويقول ، ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبرفي شهر ألول مرة                            اليورانيوم، وتم  الكشف عنها 

  َّ                                                            َّ         أن ها ستصبح جاهزة للعمل خالل سنة أو سنتين وتشير المعلومات إلى أن ها مصممة 
  ) جهاز طرد مركزي.٣٠٠٠الستيعاب نحو (

وجهت إيران رسالة إلى المدير العام للوكالة أبلغته بموجبها  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر ٢١في   
% من اإلثراء) كما ٥  َّ                                                       أن ها قررت إنشاء مصنع تجريبي جديد إلثراء الوقود (حتى مستوى 

                        َّ                                 َّ            ً             ذكرت إيران في رسالتها أن ه تم  إنشاء هيكل المصنع األساسي وأن ه يجري حاليا  تشييده، وفي 
طلبت الوكالة من إيران أن تقدم معلومات  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر ٢٥ بـ مؤرخة رسالة

إضافية عن الوضع الراهن لعملية التشييد وعن خطط إيران المتعلقة بإدراج مواد نووية إلى 
                                                  ً        ً                          المرفق، كما طلبت الوكالة من إيران أن تقدم استبيانا  تفصيليا  بشأن المعلومات التصميمية 

 تشرين األول/أكتوبر ١٨. وفي ١ينة للمرفق في أقرب وقت ممكنوالسماح بإجراء معا
فوردو"، كما وافقت منشأة "                   ً      ً                        قدمت إيران استبيانا  أوليا  للمعلومات التصميمية عن  ٢٠٠٩

تشرين  ٤خالل اجتماع المدير العام للوكالة مع المسؤولين اإليرانيين بطهران في 
تشرين  ٢٥وفي  للموقع،معاينة على السماح للوكالة بإجراء  ٢٠٠٩ األول/أكتوبر
هيرمان "برئاسة  الوكالة مفتشي وصل إلى طهران فريق من ٢٠٠٩ األول/أكتوبر

 الفنية للخطط حيث أجروا مقارنة فوردو"يوم التالي قاموا بزيارة منشأة "وفي ال ،"ناكيرتس
 مواد كهنا كانت إذا ما لتحديد تفتيش عمليات كما أجروا لها، الواقعي بالتصميم للمنشأة
 ٢٧و ٢٦وخالل يومي  .٢اإليراني النووي البرنامج إطار في المنشأة دور ومناقشة نووية

ن المعلومات التصميمية في موقع قامت الوكالة بالتحقق م ٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبر
                                                           

1- GOV/2009/74, Date 16 November 2009, p3. 
  .٢٤/١١/٢٠٠٩لألخبار، بتاريخ  CNNوكالة  -٢



١٠١ 

 

 ٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٨و ٢٥فوردو"، كما عقدت اجتماعين في طهران في "
 شييد مصنعات التصميمية ومناقشة التسلسل الزمني لتصميم وتالستعراض استبيان المعلوم

                       َّ            وقد تأكدت الوكالة من أن ه يتم تشييد  ، واستعراض حالة المصنع والغرض منه.»فوردو« 
جهاز طرد  ٣٠٠٠مصنع "فوردو" لكي يضم ست عشرة سلسلة تعاقبية مؤلفة ما مجموعه 

فقط في هذا  IR-1زية من طراز                      َّ                         مركزي، وذكرت إيران أن ها تخطط لتركيب طاردات مرك
                                  َّ                                              المصنع، إال أن  الوكالة أشارت إلى أن ه قد يعاد تشكيل هذا المصنع ليضم طاردات مركزية 
                    ً                                                        من أنواع أكثر تقدما  إذا ما قررت إيران استخدام مثل هذه الطاردات في المستقبل.

لجميع  وتضمنت عمليات التحقق التي أجراها مفتشو الوكالة إجراء فحص بصري مفصل
مناطق المصنع والتقاط صور األنابيب التعاقبية وغيرها من معدات العمليات، وأخذ عينات 
                                                                             بيئية وإجراء تقييم مفص ل لتصميم مختلف مكونات ونظم المصنع وتشكيلها وسعتها، وقد 

  . ١سمحت إيران بإجراء معاينة لجميع مناطق موقع " فوردو"
فوردو" يطابق المعلومات التصميمية التي قدمتها نع "        لى أن  مصوأشارت الوكالة الدولية إ  

                                                                               إيران، وأن  المرفق في مرحلة متقدمة من عملية التشييد رغم عدم نصب أي طاردة مركزية 
                                                                               فيه، حيث تم  وضع المنصات الساندة للطاردات المركزية، ونظم أنابيب التوصيل األمامية 

                                           ية والخزائن لكن لم يتم توصيلها، كما تم  وضع والفرعية واألنابيب المائية واألسالك الكهربائ
إلى جانب  ،المصائد الكيميائية والمصائد الباردة والصناديق المبردة ولم يتم توصيلها بعد

                                                                                ذلك تم  تشييد مبنى في المرفق المذكور يضم محوالت كهربائية ووحدات تبريد المياه، وقد 
    ً                                    وفقا  التفاق الضمانات المعقود معها لعملية                                            أبلغت الوكالة إيران بأن  مصنع "فوردو" سيخضع

                                                                                   تحقق منتظمة من المعلومات التصميمية التي تجريها الوكالة، وتجدر اإلشارة إلى أن  موقع 
" فوردو" يخضع إلشراف منظمة الطاقة الذرية اإليرانية منذ النصف الثاني من عام 

            َّ         الة إيران أن ها اشترت وخالل االجتماعات التي عقدت في طهران أبلغت الوك .٢٠٠٧٢
                                                           

1 - GOV/2009/74,p3. 
                                                 َّ          أرسلت إيران رسالة إلى الوكالة الدولية جاء فيها أن ه ( نتيجة  ٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٨بتاريخ  -٢

لتصاعد تهديدات الهجمات العسكرية ضد إيران، قررت إيران إقامة مراكز طوارئ لمنظمات وأنشطة متنوعة، 
وقد كان مصنع اإلثراء في نطنز أحد األهداف التي تعرضت لتهديدات بهجمات عسكرية، لذلك طلبت هيئة 

                                         ً                                  ذرية من منظمة الدفاع الخامل أن تخصص مركزا  ألغراض إنشاء مصنع إثراء خاص بحاالت الطاقة ال
. وفي هذا الصدد اسند مرفق في حالة حدوث أي هجوم عسكري،.الطوارئ، لكي ال تتوقف أنشطة اإلثراء 



١٠٢ 

 

    ً                              ً                           ً              صورا  ملتقطة بالسوائل ومتاحة تجاريا  عن موقع " فوردو"، وهي صورا  تدل على وجود 
                َّ                   ، كما تدل على أن ه تم  استئناف أنشطة ٢٠٠٤و ٢٠٠٢ يعملية تشييد في المرفق بين عام

لة ما زالت      َّ                                              ، وأن ها تواصلت حتى اآلن، وذكرت الوكالة بأن  لديها أسئ٢٠٠٦التشييد في عام 
َ                                       ً                 عالقة حول الغرض الذي أ نشئ  المرفق من أجله، وحول كيفية جعله مالئما  للبرنامج النووي    ُ                      
                                                                                   اإليراني، كما ذكرت الوكالة أن  تصريح إيران بالمرفق الجديد يقلل من مستوى الثقة، ويثير 

وكالة. أسئلة حول ما إذا كانت هناك مرافق نووية أخرى في إيران لم يتم اإلعالن عنها لل
فوردو" وبالمسؤولين  وعلى ضوء ذلك طلبت الوكالة السماح لها باالتصال بمدير مشروع "

                  ً                                                    ، والسماح لها أيضا  بمعاينة وثائق التصميم األصلي، مثل: الرسوم الهندسية، هعن تصميم
   .١بهدف التأكد من تصريحات إيران فيما يتعلق بالتسلسل الزمني للمرفق والغرض منه

طلبت الوكالة من إيران أن تؤكد  ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٦ بـرخة وفي رسالة مؤ
    َّ                                                                    أن ها لم تتخذ أي قرار بتشييد أي مرفق نووي آخر لم يتم اإلعالن عنه للوكالة.

) المنقح من الجزء العام من الترتيبات ١- ٣                              ً        وتجدر اإلشارة إلى أن  إيران وفقا  للبند (  
ملزمة بتزويد الوكالة بمعلومات تصميمية أولية  ٢٠٠٣الفرعية الذي وافقت عليه في عام 

كما يقضي البند  عن أي مرفق نووي جديد فور اتخاذ القرار بتشييده أو األذن بتشييده.
المذكور أن تزود الوكالة بمعلومات إضافية عن التصميم، مع تطور عملية التصميم في 

تشييد واإلدخال في الخدمة، وقت مبكر من مراحل تحديد المشروع والتصميم األولي، وال
فوردو" حتى "                                                              لذلك اعتبرت الوكالة أن  فشل إيران في إخطارها بالمرفق الجديد في

. لذلك أشارت بعض ٢ال يتسق مع التزاماتها بموجب الترتيبات الفرعية ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر
 منشأة زيارة عدب  الوكالة خبراء أعده الذي التقرير                                    التحليالت إلى أن  ما يمكن استنتاجه من

   .٣ النووي السالح امتالك تسعى إلى إيران   أن  تؤكد جديدة دالئل "فوردو" وجود

                                                                                                                                                           

النصف الثاني من                                                                                      فوردو، وهو أحد المراكز التي تم  إنشاؤها وإعدادها، إلى منظمة الطاقة الذرية اإليرانية في 
                                                                             ً            ، وبدأت آنذاك عملية تشييد مصنع "فوردو" إلثراء الوقود، ومن المقرر أن يصبح جاهزا  للتشغيل في ٢٠٠٧عام 
 .GOV/2009/74.p 4، انظر الوثيقة ٢٠١١عام 

1 - GOV/2009/74.p 4. 
2 - op.cit.p 5. 

ن وثيقة عسكرية سرية إيرانية تشير كشفت صحيفة "التايمز" اللندنية ع ٢٠٠٩ كانون األول/ديسمبر ١٤في  -٣
، وأضافت الصحيفة ٢٠٠٧                                                                           إلى أن  إيران قامت بتجارب على صاعق نووي يستخدم في تفجير القنبلة النووية عام 



١٠٣ 

 

 عن نمحافظيال مجلس إلى للوكالة السابق العام المديررفعه  الذي التقرير كشف كما   
 أن إلى  ٢٠٠٤  عام في توقف   ثم   ،٢٠٠٢ عام  بدأ قد " فوردو" مشروع   أن  على أدلة وجود

 وصل "فوردو"مشروع    أن      ًأيضا  التقرير في ، وجاء٢٠٠٦ عام  ثانية مرة به العمل ؤنفاست
 يبدأ وقد  طرد مركزي، وحدة آالف ثالثة تشغيل يتولى أن المقرر ومن  متقدمة، مرحلة إلى

تشعر بالقلق تجاه  الوكالة    بأن  يفيد الوكالة تقرير في ورد ما ، وخالصة٢٠١١ عام  به العمل
   .١ أخرى سرية مواقع وجود احتمال إلى تشير             ً                 فوردو"، خاصة  وأن  هناك تقديراتمفاعل " 

بغالبية  ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧يوم الجمعة  المحافظينمجلس  وعلى أثر ذلك تبنى
دولة لصالح القرار وثالث  ٢٥صوتت ، حيث ٢النووية إيران ةأنشط يدين      ًقرارا  أعضائه

(أفغانستان، وامتنعت ست دول عن التصويت هي  )،كوبا، زيامالي، فنزويال(دول ضده هي 
عن االجتماع  أذربيجانفي حين غابت  )تركياأفريقيا، جنوب  ،باكستان، مصر، البرازيل

واالمتثال »، ردووف«الوقف الفوري لبناء منشأة  إلى إيرانالقرار  اعود .٣لحظة التصويت
                                                                                                                                                           

                                      ً                 يولد االنفجار في القنبلة النووية، ووفقا  للخبراء فإن  هذا » بادئ نيوتروني«                              أن  الحديث يدور عن مركب محوري
لغايات إنتاج السالح النووي، وليس كما تدعي إيران لغايات االستخدام السلمي حسب المركب يستخدم فقط 

   ً طنا   ١٣٥٠      ً                                       تقريرا  عن أنها تقترب من التوصل التفاق الستيراد  ٣٠/١٢/٢٠٠٩كما نفت إيران بتاريخ  .الصحيفة
الناطق الرسمي باسم                                                 َّ                             من خام اليورانيوم الم نقى من كازاخستان ووصفته بأن ه "ال أساس له من الصحة"، وصرح 

                      بأن  كازاخستان لم تخطط  ٢٠٠٩ كانون األول/ديسمبر ٣٠" في يرجان أشيكبايفوزارة الخارجية الكازاخية "
               مفاده أن  إيران                                                ً                                       لتوريد اليورانيوم الخام إلى إيران، جاء ذلك ردا  على خبر نقلته وكالة اسوشيتد برس لألنباء

                    مليون دوالر، وأن  هذه  ٤٥٠بقيمة  إيرانطن من اليورانيوم الخام إلى  ١٣٥٠                     ً           وكازاخستان اتفقتا سرا  على توريد 
                                              ً                                                              ً الصفقة ستتم خالل عدة أسابيع مقبلة، وذلك استنادا  إلى تقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يعد انتهاكا  

مؤكد أن تلتزم كازاخستان بكل " : من الأشيكبايفللعقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل األمم المتحدة، وقال 
                                                                           ً     َّ                         متطلبات الوكالة، ومن المستبعد أن تبيع اليورانيوم خارج إطار الوكالة "، مضيفا  " إن نا ال نعلم ما هو مصدر هذه 

 سوشيتدأفي القريب العاجل". وقد استندت وكالة   ًا المعلومات  ونحن ندرسها بالتفصيل، وسنعلن النتائج رسمي
إلى تقرير للمخابرات من إحدى الدول األعضاء في الوكالة لم يذكر الخبر اسمها،  برس لألنباء في خبرها

                                                                                              وأضاف التقرير أن  هذه الصفقة السرية التي سيجري إبرامها مع موظفي دولة في كازاخستان ربما تتم خالل 
مما قد يعرقل                                                                                   أسابيع، وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن  مخزون اليورانيوم لدى طهران على وشك االنتهاء،

  استكمال برنامجها النووي . 
  .٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠ المصرية الصادرة بتاريخ األهرام جريدة -١
  .GOV/2009/82 الوثيقة -٢
  .٢٧/١١/٢٠٠٩وكالة رويترز، بتاريخ  -٣



١٠٤ 

 

بصيغته المعدلة، وتنفيذ  ١-٣يق البند التام وغير المشروط اللتزاماتها الرقابية وتطب
                                     ً                                 البروتوكول اإلضافي والتصديق عليه سريعا ، وضرورة تزويد الوكالة باإليضاحات 

والتسلسل الزمني لعملية تصميمه وتشييده، كما طالب  مصنع "فوردو"، المطلوبة بخصوص
رفق نووي آخر لم يتم                        َّ                ً                           القرار إيران أن تؤكد أن ها لم تتخذ قرارا  بتشييد أو اإلذن بتشييد أي م

  .١اإلعالن عنه بعد
 أثناء وكالةالسابق لل عامال مديرال وجهها حادة انتقادات وسط القرار على التصويت وجاء  

            إن  ( محاوالت بقوله إيران، مع المفاوضات حول نمحافظيال لمجلس النهائي تقريره تقديم
 من األزمة، الخروج وخطة راني،اإلي النووي البرنامج عن الالزمة الحقائق لجمع الوكالة
 "،"البرادعي مسودتها وضع خطةقد رفضت  إيران وكانت مسدود). طريق إلى وصلت
 منخفض اليورانيوم من المائة في ٧٥ نحو إيران ترسل بأن تقضي) ١+٥( مجموعة وتبنتها

 طهران في لمفاعل خاص وقود إلى تحويله يتم حيث وفرنسا، روسيا إلى لديها التخصيب
    َّ بأن ه القرار الوكالة لدى طهران سفير "سلطانية أصغر عليوقد وصف " .٢طبية نظائر جينت

  .٣"قانوني أساس لها وليس وقتها غير وفي متسرعة خطوة"
  :Allem Kalayeh-Mo      ً                           ثانيا : موقع معامل كاليه ( كازفان)

ة يقع بالقرب من بحر قزوين في منطقة جبلية إلى الشمال من طهران، بدأت الحكوم  
كان ال يزال تحت اإلنشاء، ويخضع  ٢٠٠٠، وحتى عام ١٩٨٧اإليرانية بإنشائه عام 

لسيطرة الحرس الثوري اإليراني، وقد اشتمل هذا المركز على معامل لليورانيوم ومعدات 
) ميغا واط في ١٠كان من المخطط أن يتم تركيب مفاعل نووي طاقته (وللتخصيب بالليزر، 

                                                 َّ             ران من الهند، وبالفعل باشر الهنود العمل فيه إال أن هم توقفوا عن هذا المركز تحصل عليه إي
                                                       ، لذلك لم يتم تنفيذ هذه الخطة على الرغم من أن  إيران قد ٤إكماله ألسباب غير واضحة

  . ١٩٩٥٥) مليون دوالر فيه حتى عام ٣٠٠استثمرت ما يقارب (
                                                           

  .GOV/2009/82,p2 الوثيقة  -١
  .٢٨/١١/٢٠٠٩لألخبار، بتاريخ  CNNوكالة  -٢
 . ٣٠/١١/٢٠٠٩بتاريخ وكالة رويترز،  -٣

4- Jalil Roshandel, op.cit,p154. 
، مرجع البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراهيم محمود،  -٥

  .٧٥ص  ،سبق ذكره
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    ُ                       قد ا ستخدم كموقع لنشاط نووي  »معالم كاليه«                                    وتعتقد بعض األوساط الغربية بأن  موقع   
      ً                   تقريرا  بعد زيارة قام بها                             قد م فريق من الوكالة الدولية  يرتبط باألسلحة النووية السيما بعد أن

، تضمن عدم العثور على أية نشاطات نووية، لذلك باتت ١٩٩٢ شباط/فبرايرإلى الموقع في 
مركزي حصلت عليها  تتردد أنباء عن وصول أجهزة ذات طبيعة نووية منها أجهزة طرد

                          . وبالرغم من أن  المعلومات ١إيران من الهند وباكستان في المدة التي أعقبت تلك الزيارة
                                           َّ                                التي يصدرها اإليرانيون حول هذا الموقع على أن ه عبارة عن مركز لتدريب واستجمام 

طاقة الذرية الموظفين العاملين في منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، وهو ما أكده نائب وزير ال
                                                       ً                     الروسي، فإن  هناك الكثير ممن يرون أن  هذا الموقع يضم معمال  ألجهزة الطرد المركزي 

  .٢                                                                  لغرض تخصيب اليورانيوم قد تم  تركيبه من قبل خبراء صينيين وباكستانيين
  : Kalaye Electricعلي ( شركة كاالي إلكتريك )  آب       ً       ثالثا : منشأة

، وتستخدم الختبار أجهزة الطرد »علي آب «لسريعة تقع في طهران على الطريق ا  
كاالي المركزي، وهي تعمل تحت غطاء شركة لتصنيع الساعات، تعرف باسم شركة " 

، ويضم الموقع مستودعين كبيرين، يستخدمان كورشتي عمل، كما يضم عدة مبان ٣"إلكتريك
 آب/أغسطس ١٤ية في                                                           إدارية، تم  الكشف عنها من قبل المجلس الوطني للمقاومة اإليران

حصلت الوكالة على معلومات عن هذا الموقع من خالل اتصاالتها مع و، ٢٠٠٢٤
" إلى طهران محمد البرادعيبرئاسة "االستخبارات اإلسرائيلية، وخالل زيارة وفد الوكالة 

                 َّ                                أقر  اإليرانيون بأن ه جرى استخدام ورش العمل في شركة  ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢١في 
        َّ                َّ     ، غير أن هم أشاروا إلى أن ه لم ٥في إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي» يككاالي إلكتر«

                                                           
  .١٤٢-١٤١ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -١

2-Mark Hibbs , Bonn Rules Out Work on Bushehr , Iran Will Get Gas- Fired Plant, 
Nucleonics Week , July 4,1991 , p 78.  
3-Henry Sokolski, Patrick Clawson, Getting Ready For A Nuclear -Ready Iran, Strategic 
Studies Institute, October 2005, p288. Available at 
www.StrategicStudiesInstitute.army.mil. 

  .١٠٧، ص ذكره رجع سبقم سكوت ريتر، -٤
ستسعى لتجميد أي أصول في الواليات المتحدة    َّ  أن ها األمريكيةقالت الخزانة  ٢٠٠٧ شباط/فبراير ١٦بتاريخ  -٥

وتزامن ذلك مع إعالن الحكومة ،  انرجي اندستري كاالي الكتريك وكافوشيار وبايونيير« مملوكة لشركات
     ًأيضا وكانت الحكومة اليابانية قد قررت اإليرانيين، دد من الهيئات واألشخاص اليابانية عن تجميد موجودات ع
رقم مجلس األمن  قرار أقرهاتطبيقا للعقوبات التي         ًإيرانيا      ًشخصا  ١٢و إيرانيةتجميد موجودات عشر هيئات 
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كاالي" وال في أجهزة الطرد المركزي ال في " تكن هناك حاجة إلى إدخال أية مواد نووية
. ١                            َّ                                                  في أي مكان آخر في طهران، وأن ه تم  إجراء كافة االختبارات باستخدام دراسات المحاكاة

                                                          بأن  منشأة "كاالي" الخاصة بإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي  »غولدشميث« وقد أقر
نتشار، واتفاقية اال                           ُ                                   ليست منشأة نووية ينبغي أن ت صر ح عنها إيران بناء  على معاهدة عدم 

الضمانات الموقعة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لكن من أجل الشفافية في 
في زيارة ذلك الموقع وأخذ عينات من البيئة  األخيرةترغب  التعامل بين إيران والوكالة،

المحيطة به في مسعى للتثبت من صحة التصريح اإليراني والتأكيد على عدم وجود مواد 
نووية غير معلن عنها، وبالتالي عدم وجود نشاطات نووية هناك، لكن اإليرانيين رفضوا 

شف عنه بموجب سيصار الك                             ًمشيرين إلى أن  ذلك يمثل نشاطا  »غولدشميث«طلب 
                                                             بعد ذلك زار مفتشي الوكالة منشأة " كاالي" إلكتريك، لكنهم م نحوا  البروتوكول اإلضافي.

    ً       ً                                                                      إذنا  محدودا  بالدخول إلى الموقع، وعندها حاول المفتشون الدخول إلى أحد المباني الذي 
شة عمل وجدوه            ً      ً                                       َّ    يضم مستودعا  كبيرا  سبق أن وصفته االستخبارات اإلسرائيلية بأن ه ور

    ً                                                                         ً      مقفال ، واد عى اإليرانيون أن  مفاتيحه ليست في حوزتهم، عندئذ طلب مفتشو الوكالة إذنا  بأخذ 
                                              ً                                 عينات بيئية من منشأة " كاالي"، إال أن  اإليرانيين رفضوا طلبهم مجددا ، واد عوا أن  ذلك 

الصور التي . وقد أظهرت ٢النشاط يمكن فقط القيام به في سياق البروتوكول اإلضافي
التقطتها األقمار الصناعية بعد مرور وقت قصير على مغادرة المفتشين الدوليين منشأة 
"كاالي" زيادة في النشاط في المنطقة المحيطة بالمبنى المعني، وقدرت وكالة االستخبارات 

اطالع                                                                               األمريكية بأن  هذا النشاط يظهر أن  اإليرانيين ينقلون مواد معينة من المبنى، وقد تم 
                                                           ً " على هذه المعلومات، واقتنع الرجالن بأن  اإليرانيين يخفون شيئا  هينونينو" غولدشميث""

                         ً     ً             منح مفتشو الوكالة مجددا  إذنا  بدخول منشأة  ٢٠٠٣ /مايوأياروفي  .كاالي"في منشأة "
  ن  أ واالحظو                                                  ً                   " كاالي"، حيث تمكنوا من دخول المستودع الذي كان مقفال  في المرة السابقة، 

                                                                                                                                                           

، لبرنامج النوويالقرار الياباني يطول أموال هيئات وأفراد إيرانيين على عالقة با                 ) وقالت طوكيو إن ١٧٣٧(
  .١٧/٢/٢٠٠٧انظر: جريدة الشرق األوسط الصادرة بتاريخ 

  .١٥٠- ١٤٩ذكره، ص  رجع سبقسكوت ريتر، م -١
، ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢١وافق مجلس المحافظين على البروتوكول اإلضافي الخاص بإيران في  -٢

 .٢٠٠٣ كانون األول/ديسمبر ١٨ووقعت عليه إيران بتاريخ 
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المبنى كبير بما يكفي الستيعاب مجموعة تعاقبية تجريبية مؤلفة من بضع مئات من أجهزة 
  .١                                       ً                                  الطرد المركزي، وارتابوا عندما رأوا جزءا  من المبنى محجوب بكومة من الصناديق

                       ً                                                    وقد رفض اإليرانيون مجددا  طلب الوكالة أخذ عينات بيئية من منشأة " كاالي" لكنهم   
 حزيران/يونيوربما يسمحون بأخذ عينات من منشأة " كاالي" في شهر     َّ  بأن هم هاأبلغو

                          ً                                               ، عندما ترسل الوكالة فريقا  من الخبراء للحصول على أجوبة عن األسئلة التقنية ٢٠٠٣
المتعلقة بكيفية مواصلة إيران بحوثها في مجال التخصيب بالطرد المركزي بدون استخدام 

  .٢أية مواد نووية في االختبارات
            ::::Abad-Lashkar         ً                  ً                  ً                  ً                 اً: منشأة لشقر أباداً: منشأة لشقر أباداً: منشأة لشقر أباداً: منشأة لشقر أباد                رابعرابعرابعرابع

وهي عبارة عن موقع لمنشأة » لشقر أباد« تقع في منطقة زراعية بالقرب من قرية   
                    ، وتم  الكشف عنها من ٢٠٠٠تجريبية لتخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر، تأسست عام 

مات المتوفرة ، وحسب المعلو٢٠٠٣٣قبل المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في بداية عام 
، وكانت تتضمن ورشة إلنتاج قطع أجهزة ٢٠٠٣    َّ                                    فإن  هذه المنشأة تم  تفكيكها في أواسط عام 

    ُ                                                   وقد أ جريت في هذه المنشأة اختبارات لتخصيب اليورانيوم في  .٤الطرد المركزي واختبارها
، حيث باستخدام فلز اليورانيوم ٢٠٠٣وأيار  ٢٠٠٢ تشرين األول/أكتوبرالفترة الواقعة بين 

           ً                                           ) كيلوغراما  من فلز اليورانيوم الطبيعي الذي كانت إيران ٥٠ ُ                        ا ستخدم في تلك االختبارات (
                                                            ، بعد ذلك تم  تفكيك هذه المنشأة ونقلها مع فلز اليورانيوم إلى ١٩٩٣قد استوردته في العام 

    رانية.الزراعي الطبي التابع لمنظمة الطاقة الذرية اإليراج" ا" كمنشأة تجريبية في مستودع 
                                                                                وكان يتوجب على إيران إبالغ الوكالة عن هذه النشاطات بموجب اتفاقية الضمانات، إال أن  
إيران لم تفعل ذلك، ووعدت إيران الوكالة بتوفير كافة التسهيالت لتوضيح هذه الناحية من 

                                                           
 .١١٨- ١١٧ذكره، ص  رجع سبقت ريتر، مسكو -١
باستخدام دراسات » كاالي ونطنز « أقرت إيران بإجراء اختبارات على أجهزة الطرد المركزي في منشأتي  -٢

      ً تقريرا   ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢٦" المسؤولين اإليرانيين قبل أن يغادر طهران في "غولدشميثالمحاكاة، لذلك سلم 
األسئلة المتعلقة ببرنامج الطرد المركزي اإليراني والحصول على توضيحات مماثلة                       ً   طرحت فيه الوكالة عددا  من

من اإليرانيين حول العمليات التي استخدمتها إيران في منشأة تحويل اليورانيوم في "نطنز" التي تنتج كميات على 
  نطاق تجاري.

3- Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2. 
  .٢٧ذكره، ص  مرجع سبقوي اإليراني، مجلة معلومات، الملف النو - ٤
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بأخذ عينات  ٢٠٠٣ آب/أغسطسلبت الوكالة في شهر اط لذلك البرنامج النووي اإليراني.
                      ً         م نح مفتشو الوكالة إذنا  بالدخول  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبرئية من الموقع، وفي مطلع بي

  . ١"اراجك، كما سمح لهم بدخول مستودعات " »لشقر أباد« إلى منشأة 
            ....Darkhouin      ً                                      ً                                      ً                                      ً                                 خامساً: موقع دارخوين النووي ( الكارون )خامساً: موقع دارخوين النووي ( الكارون )خامساً: موقع دارخوين النووي ( الكارون )خامساً: موقع دارخوين النووي ( الكارون )

أول خطة لبناء واز، وكانت حيقع على ضفة نهر الكارون إلى الجنوب من مدينة األ  
الفرنسية إلنشاء " Framatome"الموقع وضعت في عهد الشاه حيث وقع اتفاقية مع شركة 

وتستهلك يورانيوم منخفض  ميغا واط تعمل بالماء الخفيف، ٩٠٠مفاعلين نوويين بقدرة 
حال دون البدء  اإليرانية    ً        ً                      فنيا  إيرانيا ، إال أن  انتصار الثورة  ٣٥٠وتدريب ، التخصيب

  . ١٩٧٩٣" بإلغاء هذا العقد عام مهدي بازاركانحيث قامت حكومة "  ٢فيذبالتن
      ومعهد » كيوشان « جرت مفاوضات بين إيران وشركة  ١٩٩٢ أيلول/سبتمبروفي   

ميغا واط  ٣٠٠قدرة " شنغهاي" للبحوث والتصاميم النووية الصينيين لبناء مفاعلين نوويين ب
                                             ن  هناك صعوبات ستواجه تجهيزهما بمعدات السيطرة سنوات، وأ ١٠ خالل في هذا الموقع

                     تم  التوقيع على العقد  ١٩٩٣ شباط/فبراير ٢١والمضخات األساسية وأجهزة القياس، وفي 
  .٤الخاص ببنائهما

      ....Karaj Cyclon accelerator research      ً                                       ً                                       ً                                       ً                                  سادساً: مركز خرج للبحوث الطبية والزراعيةسادساً: مركز خرج للبحوث الطبية والزراعيةسادساً: مركز خرج للبحوث الطبية والزراعيةسادساً: مركز خرج للبحوث الطبية والزراعية

كم شمال شرق  ١٦٠ة والزراعية يبعد نحو هو عبارة عن مركز نووي للبحوث الطبي  
                                                                               طهران، ويعمل في المركز فنيون صينيون وروس باإلضافة إلى اإليرانيين، وقد تم  افتتاحه 

. ويحتوي ٥"حسن حبيبيل نائب الرئيس اإليراني األسبق "من قب ١٩٩١ /مايوأيار ١١في 
يائية، كما يحتوي                                       ً                   المركز على مختبر لقياس الجرعات ومختبرا  آخر لإلشعاعات الكيم

 "سيكلوترون") ملم/أمبير، وجهاز ١صيني الصنع بطاقة ( " كاليوترون" المركز على جهاز

                                                           
  .١٥٠- ١٤٩ذكره، ص  رجع سبقسكوت ريتر، م -١

2 -Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p59. 
3- Muhammad Sahimi, op.cit. 

  .١٤١ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -٤
مرجع  ،آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" البرنامج النووي اإليراني "أحمد إبراهيم محمود،  -٥

  .٧٩ص، سبق ذكره
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بناء جهاز  ١٩٩٧كما أنهت شركة نمساوية في عام ، ميغا واط ٣٠جيكي الصنع بقدرة بل
  في الموقع.  "سيكلوترون"

         .Gorgan Research Facility             ً                        ً                        ً                        ً                   سابعاً: مركز كورجان الكبريسابعاً: مركز كورجان الكبريسابعاً: مركز كورجان الكبريسابعاً: مركز كورجان الكبري

" في بيرند تشميند باورعنه ألول مرة من قبل مدير المخابرات األلمانية " كشف   
       ً      ً                     ) عالما  نوويا  من االتحاد السوفييتي ١٤وجود (، عندما أشار إلى ١٩٩٤ أيلول/سبتمبر

وهو موقع من المحتمل أن تكون إيران قد  ١٩٩٢السابق في الموقع المذكور منذ مطلع عام 
                                                   جراء المسوحات الجيولوجية الالزمة، وقد تم  اختيار هذا / مليون دوالر إل٨٠أنفقت نحو /
) ٤٤٠بطاقة ( WER-V213بهدف بناء مفاعلين نوويين من طراز  ١٩٩٠الموقع عام 

يفغييني                                                  ً                            ميغا واط تم  شرائهما من االتحاد السوفييتي، لكن طبقا  لنائب وزير الطاقة الروسي " 
  .١                                            اء المفاعلين لذلك تم  تغيير موقعهما إلى بوشهر                         ً    " فإن  الموقع لم يكن مالئما  لبنريشتينكوف

             ً                         ً                         ً                         ً                    ثامناً: مركز جامعة الشريف.ثامناً: مركز جامعة الشريف.ثامناً: مركز جامعة الشريف.ثامناً: مركز جامعة الشريف.

هي عبارة عن مركز متخصص بالبحوث التكنولوجية النووية يقع في طهران، وفي عام   
شحنت شركتان سويسريتان متخصصتان في صناعة المعدات الكهربائية مكائن  ١٩٩٣

ووية، كما سبق أن زودتها شركة عالقة بالتكنولوجيا النتفريغ كهربائية إلى هذه الجامعة لها 
كارل تشينك" األلمانية بماكينة واحدة على األقل الستخدامها في عمليات تخصيب "

                                 ً                 باعت شركة " ليبلود" األلمانية أيضا  مضخات تستخدم في  ١٩٩١اليورانيوم. وفي عام 
شركة " تايسن"  ١٩٩١ عمليات تخصيب اليورانيوم، كما فاتحت جامعة الشريف في عام

  .٢                                                                        األلمانية بطلب شراء مجموعة من المغانط للغرض نفسه غير أن  طلبها قوبل بالرفض
        Bonab Research and Development.     ً                                       ً                                       ً                                       ً                                  تاسعاً: مركز بوناب لبحوث الطاقة النووية تاسعاً: مركز بوناب لبحوث الطاقة النووية تاسعاً: مركز بوناب لبحوث الطاقة النووية تاسعاً: مركز بوناب لبحوث الطاقة النووية 

هو عبارة عن مركز نووي متخصص بالبحوث الطبية والزراعية تديره منظمة الطاقة   
كم، ويحتوي على  ٨٠انية، يقع في بلدة " بوناب" جنوب مدينة تبريز بنحو الذرية اإلير

                                ، وحسب السلطات اإليرانية فإن  هذا ٣مفاعل نووي بحثي منخفض القدرة روسي الصنع

                                                           
  .١٤١ -١٤٠ص  ذكره، مرجع سبقرياض الراوي،  -١
 .١٤٥ص بق، اسالمرجع ال -٢

3- Greg J. Gerardi and Maryam Aharinejad, An Assessment of Iran’s Nuclear Facilities  
Report, Center For Nonproliferation Studies, CNS, The Monterey, Institute of 
International Studies, p209. 
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ة، وقد بدء العمل في المرحلة األولى من المركز يالمركز مخصص للبحوث الذرية الزراع
  .١٩٩٤ أيلول/سبتمبرفي 

                                            بن اهليثم.بن اهليثم.بن اهليثم.بن اهليثم.     ً             ً             ً             ً        عاشراً: مركز اعاشراً: مركز اعاشراً: مركز اعاشراً: مركز ا

هو عبارة عن مركز بحثي يقع في جامعة طهران، يتبع لمركز بحوث الليزر في منظمة   
، وحسب المعلومات ١٩٩١ تشرين األول/أكتوبر                                     الطاقة الذرية اإليرانية تم  افتتاحه في 

  .١                                                                 ًالمتوافرة فإن  هذا المركز ال يمتلك القدرة على فصل اليورانيوم ليزريا 
                                يت جالل.يت جالل.يت جالل.يت جالل.                                                                    حادي عشر: موقع إسحادي عشر: موقع إسحادي عشر: موقع إسحادي عشر: موقع إس

                                              ً                               يقع هذا الموقع بالقرب من بوشهر، ولم يكن معروفا  من قبل حتى تمت اإلشارة إليه من   
" في منتصف شهر رضا أمر اهللالطاقة الذرية اإليرانية آنذاك "قبل رئيس منظمة 

                        ً                                   . وقد كان في األصل مشروعا  تم  التعاقد على بنائه مع الصين عام ١٩٩٤ أيلول/سبتمبر
) مليار دوالر، ويتضمن المشروع بناء ١,٢صفقة تجارية بلغت كلفتها ( ، كجزء من١٩٩٢

) ميغا واط نوع ( كوين شان)، وكان مخطط لها العمل في عام ٣٠٠مفاعلين نوويين بقدرة (
                                                              ً      ، إال أن  المشروع تم  تجميده بعد طلب الصين مبلغ ملياري دوالر مقدما ، كما ٢٠٠٥

  .٢حتى ال تقدم هذه المساعدة إليرانضغطت اإلدارة األمريكية على الصين 
                                                                                                                            ثاين عشر: مركز األحباث الدفاعية.ثاين عشر: مركز األحباث الدفاعية.ثاين عشر: مركز األحباث الدفاعية.ثاين عشر: مركز األحباث الدفاعية.

هو عبارة عن مركز أبحاث تابع لوزارة الصناعة الثقيلة في إيران، ولدائرة األبحاث في   
  .٣وزارة الدفاع، وتتم فيه مشاريع تطوير الصناعات المعدنية الثقيلة والحديد الصلب

                                                                                            ثالث عشر: مركز بابول.ثالث عشر: مركز بابول.ثالث عشر: مركز بابول.ثالث عشر: مركز بابول.

، تديره منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، وقد ١٩٩١كز إلشباع اليورانيوم، افتتح عام هو مر  
                        ً                                             بنى فيه البلجيكيون مركزا  إلسراع الذرات، كما بنى فيه الصينيون جهاز فصل 

              ً                                                               لكترومغناطيسيا  يستخدم إلشباع اليورانيوم، وحسب اإليرانيون فإن  هذا المركز يستخدم إ
  جال الزراعة والطب.لتطوير البحث الذري في م

        

                                                           
1-Mark Hibbs," Minatom Says it Can Complete One Siemens PWR in Iranian Five 
Years " Nucleonics Week, February 29,1994, p212. 

  .٢١/١/٢٠٠١جريدة الوسط الصادرة بتاريخ  -٢
  .١٩الملف النووي اإليراني، مرجع سبق ذكره، ص مجلة معلومات،  -٣
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  الثايناملطلب 
  دورة الوقود النووي اإليرانية

ال يمكن معرفة الموقف الحقيقي ألي برنامج نووي مهما كانت أهدافه أو حجمه ما لم يتم   
التعرف إلى مدى اكتمال دورة الوقود النووي التي ترتبط به ومتانتها، ومنها البرنامج 

   ً      ً                                         ورا  مبسطا  لماهية دورة الوقود النووي في الفرع األول لذلك سنقدم تص، ١النووي اإليراني
، في حين الفرع الثانيفي  مكونات دورة الوقود النووي اإليرانيةمن هذا المطلب، و

  .منهالفرع الثالث في  امتالك دورة الوقود النووي في القانون الدولي سنتحدث عن
� �

  الفرع األول
  ماهية دورة الوقود النووي 

في الصخور لكن            ًيوجد أساسا انيوم المصدر الرئيس للوقود النووي، ويعتبر اليور  
   ً                               رطال  فقط من اليورانيوم في كل مليون  ٢٦ففي المتوسط يوجد ،                    ًبتركيزات منخفضة جدا 

ويوجد اليورانيوم بتركيزات أقل من ذلك في األنهار والبحيرات ، رطل من القشرة األرضية
أرطال من  ١٠رطل و ٠,١حيث يوجد ما بين ، والمحيطات وغيرها من األجسام المائية

يوجد اليورانيوم في معظم القارات حيث تمتلك و اليورانيوم في كل بليون رطل من الماء.
، وهو ٢، كما يوجد في أفريقيا وروسياأستراليا                                           الواليات المتحدة أكبر الرواسب تليها كندا ثم 

                                                           
                    ً            " انضمام إيران رسميا  إلى النادي محمود أحمدي نجادأعلن الرئيس اإليراني " ٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١١بتاريخ  -١

" استمرار بالده في وضع  نجاد النووي بعد استكمال دورة الوقود النووي من خالل تخصيب اليورانيوم، وأكد "
ووي تحت إشراف الوكالة الدولية، وقد حظي اإلعالن اإليراني بردود فعل متباينة من قبل العديد من برنامجها الن
 في                                َّ                        من خالل هذا اإلعالن التأكيد على أن ها تجاوزت المراحل الحرجةدت مإيران تع  ن ، ويبدو أدول العالم

بواقعية باعتبار  ها، وينطلق للتعامل مع، والبد للعالم أن يعترف بهذه الحقيقةالنوويالسيطرة على دورة الوقود 
منطقة الشرق األوسط والخليج على وجه الخصوص يجب مراعاة  فيها أصبحت دولة نووية، بل وقوة إقليمية   َّأن 

األمني، االعتبار عند تقرير مستقبل المنطقة، السيما على المستوى  فيووضعها  االستراتيجيةمصالحها وأهدافها 
امتالك إيران القدرة على تخصيب  يها تعن  َّأن  في اإليرانيالمنظور  فياألكبر لهذه التجربة وربما تتمثل القيمة 

فرنسا، اليابان، الصين،  ،الواليات المتحدة، روسياهي ( اليورانيوم، وهى قدرة ال تمتلكها إال تسع دول فقط 
  ".يورينكو"  سورتيوممن خالل كون                ًتدمج جهودها معا  ) التيهولندا ، ألمانيا، بريطانيا، باكستان

2-The Nuclear Fuel Cycle, A Factfile Provided by The Institution of Engineering and 
Technology Second Edition 2008, p 4.  Available online; 
www.theiet.org/factfiles/energy/nucfuelcycl.cfm?type=pdf. 
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هو مصدر الطاقة المستخدمة  )U(فلز مشع أبيض فضي اللون رمزه الكيميائي  عبارة عن
فبإمكان قطعة  ،في توليد الطاقة الكهربائية في كل محطات القدرة النووية التجارية الكبيرة

من اليورانيوم في حجم كرة المضرب إطالق كمية من الطاقة تساوي كمية الطاقة التي 
. ليورانيومتطلقها حمولة من الفحم الحجري يبلغ وزنها ثالثة ماليين ضعف وزن قطعة ا

أثقل عنصر يعتبر و، الهائلة لبعض األسلحة النووية االنفجارات                      ًوينتج اليورانيوم أيضا 
استخدامه فقط في   ن أقد يتصور البعض عند الحديث عن اليورانيوم بو .موجود في الطبيعة

حيث يستخدم في البوصالت ، هذا النظير متعدد االستخدامات   أن النووية والصحيح  األسلحة
 لدوارة في الطائرات لحفظ توازن الجنيحات وغيرها من سطوح التحكم وفي المركباتا

لتحديد أعمار الصخور والمياه الجوفية وترسبات أحد أشكال              ًويستخدم أيضا  ،الفضائية
ومن أهم  "اليورانينيت"المصدر األساسي لليورانيوم هو و .الحجر الجيري في المواقع األثرية

: الذي اكتشف فيه اليورانيوم ألول مرة ومن الخامات الرئيسة األخرى "البتشبلند: "أنواعه
وقد يحتوي الحجر الجيري والفوسفات على ترسبات ، اليورانوفان والكوفينيت والكارنوتيت

، رانيت عادة على كميات قليلة من اليورانيومغبينما يحتوي ال، مة من خامات اليورانيوم  قي 
شرين بلغ إجمالي وزن اليورانيوم القابل للتعدين بتكاليف وفي نهاية تسعينيات القرن الع

طن  ٣٥,٠٠٠ ما يقارب هطن متري ويبلغ إنتاج العالم السنوي من ٢,٧٠٠,٠٠٠ نحومعقولة 
وقد أظهرت المعلومات المتوافرة  .في العالم لهمتري وتأتي كندا في مقدمة الدول المنتجة 

من موارد  ٢٠٠٤% مقارنة بمستويات عام ١٥زيادة بنسبة  ٢٠٠٧ كانون الثاني/ينايرفي 
     ً                   دوالرا  للكيلوغرام الواحد  ١٣٠                                                          اليورانيوم المعي نة ( أي تلك التي ال تتعدى فيها كلفة اإلنتاج 

                      ً                       ماليين طن مما يكفي وفقا  لمعدالت االستهالك في عام  ٥,٥من اليورانيوم) لتصل إلى 
طن  ٤٠٠٠٠عالمي عند مستوى عام، وقد بقي إجمالي اإلنتاج ال ١٠٠ما يربو إلى  ٢٠٠٦

طن، ويبقى سوق  ٦٦٥٠٠% من الطلب السنوي على اليورانيوم البالغ ٦٠أي ما يناهز 
                ً                                                             اليورانيوم مشوبا  بالغموض على المدى المتوسط بسبب استمرار محدودية المعلومات عن 

شر عام      ً         ُووفقا  لتقرير ن  .١اإلمدادات الثانوية المتاحة عن مراكز إنتاج اليورانيوم الجديدة
وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  إعدادمن  ٢٠١٠

                                                           
، منشورات الوكالة ٢٠٠٧رير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التق -١

  .٢٦، ص GC(52)/9، رقم الوثيقة ٢٠٠٧الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 
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: موارده ٢٠٠٩االقتصادي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "اليورانيوم في عام 
تقدر كمية اليورانيوم الممكن استخالصه من موارد تقليدية معروفة وإنتاجه والطلب عليه" 

مليون طن من  ٥,٧     ً                                ً      دوالرا  للكيلو غرام من اليورانيوم حاليا  بنحو  ١٣٠ل من بتكلفة أق
                            ً         مليون طن من اليورانيوم قياسا  على عام  ٠,٢اليورانيوم، ويمثل هذا زيادة قدرها أكثر من 

وكندا وناميبيا، وهناك  أسترالياإلى الزيادات التي أبلغت عنها                   ً، ويرجع ذلك أساسا ٢٠٠٧
كن استخالصه من موارد تقليدية مممليون طن من اليورانيوم ال ٠,٧ اكمية إضافية مقداره

       ً                          دوالرا  للكيلوغرام من اليورانيوم. ٢٦٠و ١٣٠بتكاليف تتراوح بين  معروفة
  ألف طن كاآلتي: ٤٥نحو  ٢٠٠٩العالم من اليورانيوم عام  إنتاجوقد بلغ 

  

 

 ٥,٧شغيلي المتوقع للكمية البالغة يبلغ العمر الت ٢٠٠٩     ً                           ووفقا  لمعدل االستهالك المقدر لعام   
 يوجد اليورانيوم في الطبيعة في ثالثة نظائرو .١    ًعاما  ٩٠ نحومليون طن من اليورانيوم 

ولكل من هذه النظائر عدد مختلف من  ،٩٢عددها الذري (عدد البروتونات في النواة) 
دد البروتونات لذلك تختلف هذه النظائر في العدد الكتلي الذري (مجموع ع. النيوترونات

بعدد          ًنيوترونا  ١٤٢و  ًا نبروتو ٩٢ويحتوي أخف هذه النظائر على  ،والنيوترونات في النواة)
والنظيران ، ٢٣٤ من الجسيمات النووية ويسمى هذا النظير اليورانيوم ٢٣٤إجمالي قدره 

 ١٤٣ويحتويان على  ٢٣٨ واليورانيوم ٢٣٥ الطبيعيان اآلخران لليورانيوم هما اليورانيوم

                                                           
  .٢٧، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠١٠الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي للوكالة لعام  -١
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% من إجمالي ٩٩,٢٨ نحو ٢٣٨ اليورانيومويشكل ، على التوالي  ًا وننيوتر ١٤٦و  ًا ننيوترو
ما  ٢٣٤ % واليورانيوم٠,٧١ما يقرب من  ٢٣٥ اليورانيوم الطبيعي بينما يمثل اليورانيوم

.                    أو الخامد أو المنض ب ١باليورانيوم المستنفد ٢٣٨ ويعرف اليورانيوم، %٠,٠٠٦ نسبته
.                       هو النظير الطبيعي الوحيد الذي يمكن إخضاع نواته لعملية االنشطار  ٢٣٥ واليورانيوم

، م لكل سنتيمتر مكعبغ١٩,٠٥م = °٢٥وكثافته عند  ٢٣٨,٠٢٨٩الوزن الذري لليورانيوم 
وهو ينتمي إلى مجموعة ، م°٣,٨١٨م ويغلي عند °١,١٣٢وينصهر اليورانيوم عند 

يتحد اليورانيوم بسهولة مع العناصر األخرى ويوجد و، سلسلة األكتينيداتالعناصر المسماة 
، كما مركبات مع األكسجين وفي معظم المياه السطحية والجوفية  ًا نفي الطبيعة عادة مكو

يوجد اليورانيوم في شكل أكسيد أو كربونات أو فوسفات أو فلوريد أو كبريتات وباإلضافة 
وكل "، اليورانيل"مركبات تسمى أمالح   ًا ناألحماض مكو إلى ذلك يتفاعل اليورانيوم مع

  .عالية السمية همركبات
      ًخصوصا  ،جسيمات وطاقة حيث تنحل نوى ذراتها مطلقة، كل نظائر اليورانيوم مشعة  

، وعندما ينحل النظير يتحول إلى نظير آخر، جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وأشعة غاما
اليورانيوم في النهاية إلى نظير للرصاص غير  يتحول االنحالالتوبحدوث سلسلة من 

ويقيس العلماء معدل إشعاع أي نظير على أساس عمره النصفي أي الفترة الزمنية  ،مشع
ولنظائر اليورانيوم أعمار  ،التي يتبقى بعدها نصف عدد النوى المكونة لعينة من النظير

 ٢٣٥ولليورانيوم ، ليون عامب ٤,٥ نحويبلغ  ٢٣٨نصفية طويلة فالعمر النصفي لليورانيوم 
  ًا عام ويعتقد أن جزء ٢٥٠,٠٠٠ ما يقارب ٢٣٤مليون عام ولليورانيوم  ٧٠٠ ما يناهز

ينشطر و من حرارة باطن األرض ينتج عن اإلشعاع الصادر عن اليورانيوم. ً ا  كبير
وتنطلق عن ذلك طاقة كما ينطلق ، إلى شظيتين عند قصفه بنيوترون ٢٣٥ اليورانيوم

طاقة                 ًأخرى مطلقة أيضا                                                   ن أو أكثر وتسبب هذه النيوترونات بدورها انشطار نوى نيوترونا
وتحت ظروف معينة يمكن لهذه العملية أن تستمر في سلسلة من االنشطارات ، ونيوترونات

عند قصفها  ٢٣٨ وال تنشطر نواة اليورانيوم ،ذاتية االستمرار تسمى التفاعل المتسلسل
  ...!.ها عادة تمتص النيوترونات التي تصطدم بها. َّن                         بنيوترون إال نادر ا وذلك أل

                                                           
عن اليورانيوم  ٢٣٥ -وم الذي تقل نسبة الكتلية لمحتواه من اليورانيوماليورانيوم المستنفد: هو اليوراني -١

  الطبيعي.
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في             ًليكون وقودا  مهيأو أ                                                            ًيمر اليورانيوم بعدة عمليات ليكون بالشكل الذي يكون فيه وقودا   
مثل الفحم  األخرىالمعادن تختلف عن                         ّ   لليورانيوم دورة وقود معق دة و ،المفاعل النووي

                                         رة تسمى دورة الوقود النووي الذي يمر  بعدة                   ن  اليورانيوم له دوإوالغاز الطبيعي، حيث 
   .١والتصنيع لذلك الوقود والتخصيبلتعدين والطحن والتحويل : كاخطوات في هذه الدورة 

مجموعة العمليات التي تمر بها المواد، حتى تستعمل « ويقصد بدورة الوقود النووي: 

وتبدأ دورة الوقود  .٢»وويةكوقود للمفاعالت النووية وتعد من أهم حلقات التكنولوجيا الن
» الكعكة الصفراء« وتحويله إلى ما يسمى بـ ٢٣٥ النووي باستخراج وطحن اليورانيوم

التي يتم تحويلها إلى سادس فلوريد اليورانيوم بواسطة عدة طرق أهمها (طريقة الطرد 
يع وحدات المركزي، الطريقة الديناميكية الهوائية، طريقة الليزر)، بعد ذلك تتم عمليات تصن

يتم تخزين الوقود    ثم الوقود النووي بهدف الوصول إلى الوقود المغذي للمفاعالت النووية، 
المشع الناتج عن عمليات االحتراق في قلب المفاعل في برك مبردة من الماء على عمق ال 
                                                                               يقل عن ثالثة أمتار لمدة ال تقل عن سنة واحدة، ثم  يتم إعادة معالجة الوقود المستهلك

والخطوة األخيرة في دورة الوقود هي التخلص من النفايات النووية  ٢٣٩وفصل البلوتونيوم 
  المشعة.

        ....Mining & Milling Uraniumوطحنه وطحنه وطحنه وطحنه     تعدين اليورانيومتعدين اليورانيومتعدين اليورانيومتعدين اليورانيوم   ً     ً     ً     ً  أوال : أوال : أوال : أوال : 

المدنية منها والعسكرية، ويستخلص  يعد اليورانيوم المادة الخام األساسية للبرامج النووية  
أو عن طريق التعدين من باطن ، ت قريبة من سطح األرضاليورانيوم إما من طبقا

                                                                مادة اليورانيوم توجد بشكل طبيعي في أنحاء العالم المختلفة، إال أن         ورغم أن  ،األرض
حينما تنشطر ذرات معينة من  القليل منه فقط يوجد بشكل مركز كخام يمكن االستفادة منه

الق للطاقة وهي العملية التي تعرف باسم اليورانيوم في تسلسل تفاعلي، ينجم عن ذلك انط
ويحدث االنشطار النووي ببطء في المنشآت النووية، بينما يحدث  ،»االنشطار النووي«

وفي الحالتين يتعين التحكم في  ،بسرعة هائلة في حالة تفجير سالح نووي هاالنشطار نفس
حينما يتم استخدام النظائر يكون االنشطار النووي في أفضل حاالته و              ً      ً االنشطار تحكما  بالغا .

                                                           
دراسة منشورة  ، بين الحقائق العلمية والصراعات السياسية اإليرانيلبرنامج النووي ، امؤيد الحسيني العابد -١

  .٨/٧/٢٠٠٨، تاريخ  ٢٣٣٦العدد:  اإللكتروني، الحوار المتمدنشبكة اإلنترنت من خالل موقع على 
  .١٤٨ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -٢
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هي الذرات ذات الرقم : )، والمقصود بالنظائر٢٣٩ البلوتونيوم أو ( ٢٣٥  من اليورانيوم
 بـ"النظير ٢٣٥ ويعرف اليورانيوم ،لكن بعدد مختلف من النيوترونات هالذري نفس

ية. وحينما                              ً      ً        ً      ً                    االنشطاري" لميله لالنشطار محدثا  تسلسال  تفاعليا  مطلقا  الطاقة في صورة حرار
 توجدوحينما ، ها تطلق نيوترونين أو ثالثة نيوترونات   َّفإن  ٢٣٥ تنشطر ذرة من اليورانيوم

تصطدم بها تلك النيوترونات مما يؤدي  ٢٣٥ إلى جانبها ذرات أخرى من اليورانيوم
النشطار الذرات األخرى، وبالتالي تنطلق نيوترونات أخرى. وال يحدث التفاعل النووي إال 

بما يسمح بأن تستمر هذه العملية كتسلسل  ٢٣٥ افر ما يكفي من ذرات اليورانيومإذا تو
كل ألف    أن  ؛ غيرالكتلة الحرجة" بـ" الشرطويعرف هذا  ،تفاعلي يتواصل من تلقاء نفسه

بينما تكون الذرات  ٢٣٥ ذرة من اليورانيوم الطبيعي تضم سبع ذرات فقط من اليورانيوم
وتعتبر كل من  ٢٣٨ ورقمه الذري يورانيوم ،نيوم األكثر كثافةمن اليورا ٩٩٣األخرى الـ

أستراليا وكندا والصين وكازاخستان وناميبيا والنيجر وروسيا وأوزبكستان البلدان الرئيسة 
أولى المراحل في دورة  تعدين اليورانيوم وطحنه عتبروي المصدرة لليورانيوم.في العالم 

 ،يورانيوم إلعداده على شكل وقود حسب الطلبالوقود النووي التي تجرى على خام ال
                                                                                   والمراحل المذكورة تتضم ن العديد من الطرق المختلفة لليورانيوم الذي تتم  عملية التنقيب 

بعد عملية التنقيب ومسح المنجم قبل البدء بعملية التنقيب.                              عليه في المنجم الخاص به حيث ي 
                                   والمعد ة لهذا الغرض لتكسيره وتحويله  الطاحونة المناسبة إلىخام اليورانيوم يرسل عن 
      ّ                                                      ثم  يعامل اليورانيوم مع حامض الكبريتيك للتخل ص مم ا يعلق به من  ،شكل معجون على

يتم فصل اليورانيوم بعد ذلك       ّ                            ثم  يرش ح المحلول الغني باليورانيوم  ،                   َمعادن أي جعله ذائبا 
وهو الناتج ، بالكعكة الصفراء                          ّ               اليورانيوم الصلب الذي يشك ل على هيئة تسمى إلنتاجوتجفيفه 

ساس تجاري بعلم                                                             الذي يمكن أن تقوم الشركات المختص ة بتصديره والتعامل معه على أ
وبعلم الدول التي تتعامل مع المنتج من منظار قانوني أي وفق القوانين الوكالة الدولية 

  المعمول بها في دولة إنتاجه.
ستخراج اليورانيوم من األرض هي التعدين تستخدم شركات التنقيب ثالث طرق رئيسة الو  

في العملية األولى  يتمحيث  ،وعملية التعدين المكشوف والتعدين األرضي المكاني المحلولي
                                                                         ضخ الموقع بمحلول خاص عبر ثقوب تحفر في باطن األرض لتذويب األكاسيد من ثم  يضخ 

الثقوب      ً   علما  أن  ،حاويات موضوعة على السطح إلىالمحلول الذي يحتوي على األكاسيد 
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                         ّ                                             في الموقع تستخدم إلنزال كش افات اإلشعاع التي تقوم بعملية الكشف عن النشاط  يالتي تجر
وفي العملية الثانية تستخدم متفجرات بقدرات خاصة لتفتيت  ،اإلشعاعي ونوعه وغير ذلك

، عملية التفجير يتجر                ّ                                   الصخور التي تغط ي ترس بات اليورانيوم قرب سطح األرض ثم 
       أم ا في  السطح. إلى ارتفعتوبعدها تجمع الكتل الصخرية التي تحوي خام اليورانيوم التي 

          ً وفيها أيضا   ،                            ً                                             الطريقة الثالثة فتصمم أنفاقا  داخل المناطق التي تحوي ترسبات خام اليورانيوم
                                     تفجير الصخور ثم  تجمع هذه الصخور التي  ي                                     توضع المتفج رات داخل جدران األنفاق ويجر

  . ١السطح إلىعلى الخام بعد ذلك  تحتوي
        .... Conversion Uranium        حتويل اليورانيومحتويل اليورانيومحتويل اليورانيومحتويل اليورانيوم     ً       ً       ً       ً  ثانيا : ثانيا : ثانيا : ثانيا : 

لطحنه في صورة مسحوق ناعم، يتم  مصانعبعد استخالص اليورانيوم ينقل الخام إلى   
الكعكة « تكريره بعد ذلك في عملية كيميائية وإعادة تشكيله في هيئة صلبة تعرف باسم

وتجدر  وذلك من خالل إضافة الحامض إلى خام اليورانيوم، للونها األصفر »الصفراء
  .                                                   ً% من الكعكة الصفراء من اليورانيوم وهي نشطة إشعاعيا ٧٠% إلى ٦٠   أن اإلشارة إلى 

، وهي ٢٣٥ والهدف األساس للعلماء النوويين هو زيادة كمية الذرات من اليورانيوم  
لى هذه المرحلة يتعين أن يتحول ولكي يمكن الوصول إ ،العملية التي تعرف بالتخصيب

 ،درجة مئوية ٦٤نحو إلى وذلك بتسخينه  ،فلوريد اليورانيوم سادس إلى غاز               ًاليورانيوم أوال 
ذلك يتعين لوهو قابل للتفاعل بسهولة، ، فلوريد اليورانيوم خواص مؤكسدة لغاز سادسو

  .التعامل معه بعناية بالغة
        ....ranium Enrichment U    ختصيب اليورانيومختصيب اليورانيومختصيب اليورانيومختصيب اليورانيوم     ً       ً       ً       ً  ثالثا : ثالثا : ثالثا : ثالثا : 

برنامج أي تعتبر عملية تخصيب اليورانيوم واحدة من أكثر الخطوات صعوبة في تطوير   
وتحتاج عملية التخصيب إلى شبكة أنابيب معقدة تربط بأجهزة الطرد المركزي التي  نووي

  خطأ.أي عمل على مدى أشهر أو سنوات دون ت يتوجب أن 
م عندما يستخرج من المناجم في باطن األرض يكون اليورانيو                     للتقارير العلمية فإن     ًفقا وو  

على كمية من المواد المشعة التي يمكن أن ينتشر تأثيرها المدمر في مساحات        ًمحتويا 
 ٥٠٠من مستخرجات المناجم نحو  كغ ١٠٠٠ويبلغ حجم ما يمكن استخراجه من  ،واسعة

                                                           
  ، مرجع سبق ذكره.مؤيد الحسيني العابد -١
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ليورانيوم المشع في وحتى يمكن استخدام هذه الكميات من ا، المشع رام من اليورانيومغ
 »التخصيب« استخدامات الطاقة النووية البد من أن يتعرض لعملية فنية معملية يطلق عليها

ويطلق عليه بعد ذلك  ،لالستخدام في معظم المفاعالت النووية                   ًإلى أن يصبح مناسبا 
وسائل لعملية التخصيب تختلف عن بعضها خمس  وهناك نحو ،"٢٣٥ يورانيوم" اصطالح

 تتراوحاحتياجات إنتاج قنبلة نووية                  ويقدر الخبراء أن  ،لتطور التكنولوجيا المستخدمة     ًوفقا 
     وتعد   رامات من البلوتونيوم.غكيلو ٨من اليورانيوم المخصب أو      ًراما غكيلو ٢٥إلى  ٣بين 

روسيا واحدة من كبريات الدول التي تصدر اليورانيوم المخصب ويذهب جزء كبير من 
  .ن أسعار مصدرين من كندا وأسترالياع                              ًاليات المتحدة بأسعار تقل كثيرا صادراتها إلى الو

عزل نظائر أو فصل مجموعة من العمليات يتم بموجبها « اليورانيوم بتخصيبويقصد 
عناصر كيميائية محددة من عنصر ما لغرض زيادة تركيز نظائر أخرى للحصول على مادة 

نولوجيا المستخدمة في عمليات التخصيب من ، وتعتبر التكتعتبر مشبعة بالنظير المطلوب
  ».                        َّ                                           األسرار البالغة الخطر، ألن ها تؤدي إلى طريق مباشر إلنتاج األسلحة النووية

النظير القابل    َّ ألن ه ٢٣٥ هو اليورانيوم في هذا الصدد أهمية األكثرالنظير    أن وحيث 
  لالنشطار فيتم زيادة تركيزه للحصول على:

% وهو ٤% أو٣ فيه ما بين ٢٣٥وتكون نسبة اليورانيوم  التخصيباليورانيوم منخفض  -١
  السلمية.  لألغراضالمفاعالت  فيالمستخدم 

% ٩٠% حتى ٢٠فيه ما بين  ٢٣٥ وتكون نسبة اليورانيوم التخصيب عالياليورانيوم  -٢
  النووية. األسلحةالعسكرية لصناعة  األغراض فيوهو ما يستعمل 

                                            ًطريقة الفصل بالطرد المركزي هي األكثر انتشارا  ملية، لكنالعوتتعدد طرق الفصل لهذه 
  القليلة مقارنة بغيرها من الطرق، وهناك ثالثة طرق معروفة لهذه العملية: اوذلك لكلفته

            ::::الطرد املركزيالطرد املركزيالطرد املركزيالطرد املركزي    - - - - ١١١١

تأخذ عدة خطوات أولها ، وتستخدم هذه الطريقة في العديد من الدول ذات النشاط النووي  
فرق الكتلة بين جزيئات     وألن سادس فلوريد اليورانيوم، لطبيعي إلى غاز اليورانيوم ا تحويل

 غاز النظيرين بسيط تتم العملية في خطوات متتالية، في كل خطوة يتم زيادة نسبة اليورانيوم
  لنسبة المطلوبة.إلى احتى الوصول  ٢٣٥

امية       ركة دو ويتكون جهاز الطرد المركزي في هذه الطريقة من أسطوانات عمودية ذات ح  
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 هاسريعة يضخ فيها غاز سادس فلوريد اليورانيوم في كل أسطوانة عبر أنبوبة عمودية داخل
ـ ر الحركة الدو امية لألسطوانة كل الغاز الخارجي تقري  ُوت  ،ثابت ِ                                                 جب في اتجاه الجدران    ًبا   

 الغازباإلضافة إلى ذلك تساعد مغرفة متصلة بقاعدة األنبوبة الثابتة في انسياب  ،المنحنية
، كما تساهم الفروق في درجات الحرارة داخل األسطوانة في إحداث هذا االنسياب   ًيا عمود

                                            لحركة الدو امية لألسطوانة وحركة المغرفة وفروق ، ونتيجة لبسبب هذه التأثيرات العمودي
  ًا ز                                                              ّينساب الغاز بنمط معقد ويصبح الغاز القريب من قاعدة األسطوانة مرك  درجات الحرارة

التي تحتوي  وتزيل المغرفة السفلية النفايات الغازية أكثر من الغاز العلوي ٢٣٨ انيومباليور
، بينما تزيل المغرفة العلوية الغاز الذي ٢٣٨ من اليورانيوم   ًيا على تركيزات أعلى نسب

وتتكرر العملية حتى يتم الحصول على التركيز  ،بتركيز أعلى ٢٣٥ يحتوي على اليورانيوم
 وهو باألساس من اليورانيوم( ويعرف اليورانيوم المتبقي  .٢٣٥ورانيوم المطلوب من الي

باليورانيوم المنضب، وهو معدن ثقيل  )منه ٢٣٥ بعد إزالة كافة ذرات اليورانيوم ٢٣٨
ومن ومشع بشكل بسيط ويستخدم كمكون في القذائف الخارقة للدروع وغيرها من الذخائر. 

البرازيل والصين وألمانيا الواليات المتحدة و: البلدان التي لديها وحدات طرد مركزي
  .واليابان وإيران وهولندا وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا وبريطانيا

        ::::االنتشار الغازياالنتشار الغازياالنتشار الغازياالنتشار الغازي    - - - - ٢٢٢٢

وتحتوي ، تمر جزيئات الغاز الخفيفة عبر ثقوب الحواجز أسرع من الجزيئات الثقيلة   
يحتوي الغاز الذي يمر عبر الحاجز  ، لذلك٢٣٥ الجزيئات الخفيفة على ذرات اليورانيوم

                      ًهذه الزيادة طفيفة جدا    ألن       ًونظرا  ،أعلى من الغاز األصلي ٢٣٥ على نسبة من اليورانيوم
في  يستخدمإلنتاج اليورانيوم الذي  راتمالالغاز يجب أن يمر عبر الحاجز عدة آالف     فإن 

  محطات القدرة النووية.
            ::::الفصل بالليزرالفصل بالليزرالفصل بالليزرالفصل بالليزر        - - - - ٣٣٣٣

  توليفة من ضوء الليزر وشحنة كهربائية لفصل نظائر اليورانيوم.ه الطريقة في هذ ُ      ت ستخدم 
        ....Nuclear Reactors    املفاعالت النوويةاملفاعالت النوويةاملفاعالت النوويةاملفاعالت النووية     ً       ً       ً       ً  رابعا : رابعا : رابعا : رابعا : 

النووي حيث  االنشطاريتم فيها السيطرة على عملية  عبارة عن منشآتالمفاعالت النووية   
 أثناء انفجاردون وقوع  النووي االنشطارعملية  الستمرارباألجواء المناسبة  االحتفاظيتم 

الطاقة الكهربائية  إنتاجتستخدم المفاعالت النووية ألغراض و نشطارات المتسلسلة.اال
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األمالح والمعادن األخرى من الماء للحصول على الماء  إزالةو وتصنيع األسلحة النووية
ذات  وخلق نظائر عناصر كيميائية أخرىالنقي وتحويل عناصر كيميائية معينة إلى عناصر 

سفن وحامالت الطائرات والغواصات النووية بالطاقة  إمدادويمكنها  إشعاعية،فعالية 
  .أخرى وأغراض

   :     اآلتية                         المفاعل النووي من األجزاء       يتكون و
  النووي. االنشطارتم فيه سلسلة توهو الجزء الذي : مركز المفاعل -١
حكم في سرعة النيوترونات ويستعمل الماء عادة للت، السائل المتحكم في حرارة المركز -٢

ويتحول ، ه ناقل للحرارة الناتجة من التفاعل النووي      َّكما أن ، وبالتالي معدل االنشطار النووي
  جزء منه إلى بخار عال الضغط.

  حاويات تحيط بمركز المفاعل والماء، مصنوعة من الحديد الصلب ذات جدران سميكة  -٣
 االنشطارن عالناتجة  اإلشعاعات، ولمنع تسرب                              ًسم) لالحتفاظ بضغط البخار عاليا  ٢٥(نحو 

وتكون ) ضغط جوي ٤٠٠(النووي إلى الخارج والوقاية منها يخرج بخار الماء بضغط يبلغ 
  درجة مئوية بواسطة أنابيب متينة من حاوية المفاعل. ٤٥٠درجة حرارته نحو 

    لفصل دائرتي الضغط من المفاعل إلى المحوالت  عالييأتي البخار  :محوالت حرارية -٤
      ُ       لذلك ت فصل عن ، الماء، الدائرة األولية التي تلف في المفاعل وهذه تكون عالية اإلشعاع

الدائرة الثانوية للماء الساخن المضغوط ويتحول هذا الماء في الدائرة الثانوية عند مغادرته 
  الكهرباء. للمحول الحراري إلى بخار ماء عالي الضغط والحرارة ويوجه إلى توربين لتوليد

  التيار الكهربائي. يتم توليد وبالتاليمولد كهربائي عمالق يديره التوربين  -٥
إلى طاقة حركة للتوربين والمولد                                               وبذلك تتحول الطاقة النووية إلى طاقة حرارية ثم 

  .المصانع وإنارة المنازل للتشغيالكهربائي إلى طاقة كهربائية 
  ما هو التفاعل النووي؟.نفهم  أن   ًوال أيجب النووية  المفاعالتآلية عمل ولفهم 

هو تفاعل يحدث عندما تصطدم نواتي ذرتين ببعضهما أو عندما يصطدم : التفاعل النووي
مكونات جديدة  االصطدامجسيم أولي مثل البروتون أو النيوترون بنواة ذرة، وينشأ عن هذا 

حيث يم األولي بالنواة تختلف عن المكونات الداخلة في التفاعل من خالل اصطدام الجس
، وينتج عن ذلك نواة                                          ًالنواة المركبة التي تتحلل في وقت قصير جدا  ىما يسم          ًتتكون أوال 

  جديدة مصحوبة بانطالق جسيم أو جسيمات أخرى وربما حرارة.
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 ٢٣٥المفاعالت يتم قذف ذرات العنصر المستخدم كوقود نووي مثل اليورانيوم  فيو  
                                                       ً      ً تنشطر النواة إلى نواتين أو أكثر ويرافق هذا االنشطار قدرا  كبيرا  بقذائف من النيوترونات ف

التي بدورها تصطدم بذرات أخرى من  إضافة لعدد من النيوترونات الحرة، من الطاقة
تعتمد المفاعالت النووية و بشكل متزايد. الوقود النووي فتنشطر مرة أخرى ليستمر التفاعل

د حرارة يمكن االستفادة منها واستخدامها في تسخين االنشطار النووي يول            على أساس أن 
ويستخدم المفاعل النووي المعتاد اليورانيوم ، ر وتشغيل التوربيناتاالمياه لتكوين البخ

العملة قطعة حجم                                                          ًالمخصب في شكل "كريات" من الوقود حجم كل واحدة منها تقريبا 
 "الحزم"ان طويلة تعرف باسم ويتم تشكيل تلك الكريات على هيئة قضب ،وطولها نحو بوصة

يتم االحتفاظ بها داخل حجرة مضغوطة شديدة العزل. وفي الكثير من محطات توليد الطاقة 
يتم تغطيس الحزم في الماء لإلبقاء عليها باردة وتستخدم محطات أخرى ثاني أكسيد الكربون 

  أو المعدن المذاب لتبريد قلب المفاعل. 
وم في المفاعل إلنتاج الحرارة عبر تفاعل انشطاري، ينبغي ولكي يمكن استخدام اليوراني  

بما يكفي للسماح                                                                 ًأن تكون قاعدة اليورانيوم قاعدة نشطة أي أن يكون اليورانيوم مخصبا 
وتمكين المنشأة النووية من  ولتنظيم هذه العملية بحدوث تسلسل تفاعلي يستمر من تلقاء ذاته

ما       ًغالبا لمفاعل، وهي قضبان مصنوعة من مادة العمل يتم إدخال قضبان تحكم في غرفة ا
  تمتص النيوترونات المتولدة من الذرات داخل المفاعل.  "الكادميوم" من تكون 

        ....   ُ                     ُ                     ُ                     ُ                        Reprocessing     Nuclear Fuel   الوقود النووي امل ست هلكالوقود النووي امل ست هلكالوقود النووي امل ست هلكالوقود النووي امل ست هلك    معاجلةمعاجلةمعاجلةمعاجلة     ً             ً             ً             ً        خامسا : إعادة خامسا : إعادة خامسا : إعادة خامسا : إعادة 

     عدات خاصة داخل تشمل هذه العملية مجموعة من الخطوات الميكانيكية والكيميائية في م  
% أو أكثر ليعاد تحويله من جديد ١الذي يكون بنسبة  ٢٣٥فصل اليورانيوم لخاليا ساخنة" "

ود، كذلك يتم فصل إلى سادس فلوريد اليورانيوم ليستخدم ثانية في عملية تغذية المفاعل بالوق
ثر حساسية في الذي يكون أحد النواتج المهمة عن عملية االحتراق واألك ٢٣٩البلوتونيوم 

  البرامج النووية باعتباره العنصر الرئيس في صناعة األسلحة النووية. 
طن من الفلزات الثقيلة  ١٠٥٠٠     ً                                        ً           ووفقا  للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم سنويا  تفريغ نحو   

على شكل وقود نووي مستهلك من مفاعالت القوى النووية التي هي قيد التشغيل، ويشكل 
                  ً     ً                                           وقود المستهلك عامال  هاما  يؤثر في مستقبل الطاقة النووية، وهو يتناول التصرف في ال

% من ٢٠قضايا تتعلق بالخزن المؤقت الطويل األجل وبمعالجة الوقود المستهلك، فأقل من 
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                     ً                                                              هذا الوقود تخضع حاليا  إلعادة المعالجة، وما من مستودعات نهائية يتوقع أن تفتح قبل عام 
  .١                                ً           تودعات حينئذ سوى في عدد قليل جدا  من البلدانولن توجد هذه المس ٢٠٢٠

  :٢) طن من الوقود النووي المستعمل ينتج عنها١وتجدر اإلشارة إن إعادة معالجة (
% من إشعاع الوقود ٩٩متر مكعب نفايات من المستوى العالي، تحتوي على  ٠.١-

  المستعمل.
% من إشعاع الوقود ١على                                                    ً) متر مكعب نفايات من المستوى المتوسط، تحتوي تقريبا ١( -

  النووي المستعمل.
% من  ٠.٠٠١                                                  ً     ) متر مكعب نفايات من المستوى المنخفض، تحتوي تقريبا  على ٤( -

  إشعاع الوقود النووي المستعمل.
        النفايات املشعة:النفايات املشعة:النفايات املشعة:النفايات املشعة:             ً                ً                ً                ً           سادسا : التخلص منسادسا : التخلص منسادسا : التخلص منسادسا : التخلص من

عد هي العملية التي يتم فيها التخلص من النفايات المشعة، وهي الفضالت التي تنتج ب  
                                                           ً                   عملية فصل اليورانيوم والبلوتونيوم عن الوقود المستهلك، ونظرا  الحتواء هذه الفضالت 
                                                                          على مواد مشعة قد يصل عمرها اإلشعاعي إلى عدة آالف من السنين، فإن  الدول تواجه 

  .٣معاناة كبيرة للتخلص من هذه النفايات
            ....Uranium Bomb     قنبلة اليورانيومقنبلة اليورانيومقنبلة اليورانيومقنبلة اليورانيوم     ً       ً       ً       ً  سابعا : سابعا : سابعا : سابعا : 

                                           ًقاعدة نشطة من اليورانيوم المخصب تغذي تفاعال  خلقهو نبلة النووية هدف مصممو الق  
اليورانيوم  ومن بين أبسط تصميمات قنبلة ،وتطلق كميات هائلة من الحرارة        ًتسلسليا 

وفي هذا التصميم يتم قذف قاعدة نشطة بكمية  ،التصميم الذي يطلق عليه تصميم "المدفع"
دي إلى إثارة التفاعل التسلسلي لليورانيوم ويحدث أصغر منها من المادة النشطة، مما يؤ

تحويل سداسي                                  ًالوقود لقنبلة اليورانيوم يتم أوال  ولصنع في أقل من ثانية.      ًنوويا         ًانفجارا 
إلى صبات من معدن                                                         فلوريد اليورانيوم عالي التخصيب إلى أكسيد اليورانيوم، ثم 

ويحدث أقوى ،                       ًية وهندسية بسيطة نسبيا ويمكن عمل ذلك باستخدام عمليات كيميائ، اليورانيوم

                                                           
 .٢٨، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٠٧التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -١

2-The Nuclear Fuel Cycle ,A Factfile Provided by The Institution of Engineering and 
Technology ,op.cit, p 5.  

 .١٤٩ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -٣
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ويمكن زيادة تلك ، طن كيلو ٥٠بقوة         ًانفجارا  -وهو القنبلة الذرية  -سالح انشطاري بدائي 
، يعمل على تحجيم خصائص "التعزيز" يك يطلق عليه اسم تالقوة االنفجارية باستخدام تك

  االندماج النووي.
 )،من نظائر الهيدروجين إلنتاج نوايات هليوم اندماج نوايات الذرات( :ويقصد باالندماج  

وتحدث تلك العملية حينما يتم تعريض نوايات الهيدروجين لحرارة وضغط شديدين، وكالهما 
وينتج االندماج النووي نيوترونات أكثر بما يحفز التفاعل  ،من نواتج القنبلة النووية

لك األسلحة المعززة اسم القنابل ويطلق على ت، االنشطاري أكثر، وبالتالي ينجم انفجار أشد
  النووية. - الحرارية الهيدروجينية، أو األسلحة

        ....Plutonium Bomb    قنبلة البلوتونيومقنبلة البلوتونيومقنبلة البلوتونيومقنبلة البلوتونيوم     ً       ً       ً       ً  ثامنا : ثامنا : ثامنا : ثامنا : 

إذ يكفي نحو  ،البلوتونيوم عدة مزايا ال تتوفر في اليورانيوم كمكون لسالح نووي يوفر  
 ٢٠ر مثل هذه القنبلة بقوة أربعة كيلوجرامات من البلوتونيوم لصناعة قنبلة، بينما تنفج

منشأة توافر من البلوتونيوم في العام، ال يلزم سوى           ًكيلوجراما  )١٢(وإلنتاج ، كيلوطن
. ويتكون الرأس الحربي من نطاق من البلوتونيوم محاط بغالف من                   ًمعالجة صغيرة نسبيا 

ويعني هذا  ،مادة مثل البريليوم تعكس النيوترونات مرة أخرى لمواصلة العملية االنشطارية
م كمية أقل من البلوتونيوم للوصول إلى قاعدة نشطة، وإنتاج تفاعل انشطاري يستمر زه يل  ِّأن 

  طن من  ١٠٠وبإمكان قنبلة نووية من هذا النوع أن تنفجر بقوة تعادل ، من تلقاء ذاته
  .»T.N.T«  مادة

� �
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        الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين
        مكونات دورة الوقود النووي اإليرانيةمكونات دورة الوقود النووي اإليرانيةمكونات دورة الوقود النووي اإليرانيةمكونات دورة الوقود النووي اإليرانية

" في أصفهان محمود أحمدي نجادافتتح الرئيس اإليراني "  ٢٠٠٩ نيسان/أبريل ٩يخ بتار  
                                                                      ً              أول مصنع إلنتاج الوقود النووي بمناسبة اليوم الوطني للطاقة النووية معلنا  اختبار نوعين 
جديدين من أجهزة الطرد المركزي تفوق قدرنها بأضعاف قدرة األجهزة العاملة حينذاك، 

عة آالف جهاز طرد مركزي في منشأة " نطنز"، وبافتتاح هذا المصنع إضافة إلى تركيب سب
  تكون إيران قد أنجزت دورة الوقود النووي حسب المسؤولين اإليرانيين.

                                                                                      ونقلت وكالة "مهر" اإليرانية لألنباء أن  القدرة اإلنتاجية للمصنع تبلغ عشرة أطنان من الوقود 
                                       ً    يعمل بالماء الثقيل، إضافة إلى ثالثين طنا  من الذي  »آراك«            ً              النووي سنويا  مخصصة لمفاعل 

غالم كما أشار ". ١                                       ً                            الوقود للمفاعالت التي سيتم بنائها مستقبال  والتي ستعمل بالمياه الخفيفة
                                                                " رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية األسبق إلى أن  إيران حصلت على رضا آغا زاده

ستخدم في تخصيب اليورانيوم، وفي إشارة تكنولوجيا إلنتاج أجهزة طرد مركزي أكثر دقة ت
اليوم نحن نشيد بإكمال « زاده"إلى إنتاج محطة إنتاج الوقود النووي في أصفهان قال " 

   وتشمل دورة الوقود النووي اإليرانية». ٢المرحلة األخيرة من دورة الوقود النووي
خدم إنتاجه في أصفهان" الذي يستفي " UF6مصنع سادس فلوريد اليورانيوم  -     ًخصوصا  -

                                                ً                            الحصول على اليورانيوم المخصب لمصنع "نطنز" والحقا  يستخدم اليورانيوم المنتج في
نطنز" في مصنع أصفهان الجديد بهدف إنتاج الوقود النووي للمحطات النووية المقرر "

              ً                                                                 إنشاؤها مستقبال  في البالد. وتهدف إيران من وراء ذلك توفير الوقود النووي لبرنامجها 
، ٢٠٢٠) آالف ميغا واط عام ٧ح إلنشاء عدد من المفاعالت النووية تبلغ طاقتها (الطمو

مجمل الكلفة التي تحملتها إيران في استثمارها في نشاطات مرتبطة                       تشير التقديرات إلى أن و
  .ليون دوالربمليون و ٦٠٠بدورة الوقود النووية يتراوح ما بين 

نتاج الوقود النووي؟ وما هي مكونات هذه الدورة فهل تملك إيران بالفعل دورة متكاملة إل
وقدرتها اإلنتاجية؟ وما هي القيمة االستراتيجية التي تضيفها هذه الدورة على البرنامج 

  النووي اإليراني؟.
                                                           

  .٢٠٠٩ نيسان/أبريل ١٠، الجمعة ٦١٧٣صحيفة القدس العربي، العدد  -١
  .٢٠٠٩ نيسان/أبريل ١٠، الجمعة ٥٧٥صحيفة النهار الكويتية، العدد  -٢
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           ً                                      ً                                      ً                                      ً                                   أوال : استخراج اليورانيوم اإليراين وحتويله:أوال : استخراج اليورانيوم اإليراين وحتويله:أوال : استخراج اليورانيوم اإليراين وحتويله:أوال : استخراج اليورانيوم اإليراين وحتويله:

 رمادي" م %، وتستخرج إيران هذا الخا٠.٧الطبيعة بنسبة  فييوجد خام اليورانيوم   
ها ترسبات اليورانيوم الخام بنسبة كبيرة، فييوجد  التييزد)  ( منطقة فيمن أراضيها  "اللون
" ساغنده المنطقة ويطلق عليه اسم منجم "افتتحت إيران أول منجم لليورانيوم في هذلذلك 

الذي        ً                                                                       وأحيانا  يسمى باسم المنطقة، وكان من المقرر أن يتم تشغيل معمل معالجة اليورانيوم 
، وتبلغ القدرة التصميمية التقديرية اإلنتاجية ٢٠٠٥١سيتم استخراجه من هذا المنجم في عام 

. وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج خامات ٢     ً                    ً) طنا  من اليورانيوم سنويا ٥٠السنوية لهذا المعمل (
م في ، حيث يتم تحويل هذه الخامات إلى ركاز خام اليورانيو٢٠٠٦اليورانيوم في نهاية عام 

كسارات لسحق  المعملوبهذا  .٣مصنع إنتاج الكعكة الصفراء شمال شرق مدينة " شيراز"
أصفهان، حيث  في) لي(عيا الخام وتحويله إلى بودرة رمادية اللون تنقل بعد ذلك إلى منشأة
هذه  ي(الكعكة الصفراء)، وف يضاف إلى خام اليورانيوم الحامض ويتحول إلى ما يطلق عليه

 ي، وهUF-6 فلورايد اليورانيوما ) إلى غاز هيكسالصفراء       ً              م أيضا  تحويل (الكعكةالمنشأة يت
يحتوي منجم "ساغند" على كميات من كما  .تسبق عملية التخصيب التيالخطوة الثانية 

                    كم مربع، وكان ي عتقد  ٢٠٠-١٥٠ترسبات خام اليورانيوم تغطي مساحة تتراوح سعتها بين 
 ٤طن ٥٠٠٠-٣٠٠٠على كمية من اليورانيوم الخام تتراوح بين   َّ        أن ه يحتوي  –في البداية  –

           ً  طن تقريبا .  ١٠٠٠                                        إال أن  هذه التقديرات تراجعت فيما بعد إلى 
ويعتبر منجم يزد لليورانيوم بصفة خاصة أكبر مصدر لليورانيوم الخام في إيران، وقد   

               لى أن  طاقة هذا جرت عمليات مكثفة الستكشافه وتطويره، وأشارت التقديرات وقتذاك إ
المنجم تصل إلى نحو خمسة آالف طن يمكنها أن تغطي االحتياجات المحلية من اليورانيوم. 

                                                                  تم  تحديد حجم احتياطيات اليورانيوم في هذا المنجم بالتعاون مع خبراء  ١٩٨٩وفي عام 
ساغند"  ً                             ا  مع شركات روسية لتجهيز منجم "أبرمت إيران عقد ١٩٩٥صينيين، وفي عام 

ساغند" يوجد منجم لى جانب منجم "إو معدات وتصميم محطة لمعالجة ركاز اليورانيوم.بال

                                                           
1-Jalil Roshandel, op.cit,p154.   

٢-   56�� 
  ."أردB*ن" 	���را���م  @? إ=��5 ��د  9*	8-ب �
 �����  ساغند" "�28 ه�ا ا	�;�: 9*	8-ب �
3- GOV/2004/83, p.3. 
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منجم غشين" ن األهمية ويسمى هذا المنجم بـ "آخر الستخراج خام اليورانيوم على درجة م
الذي يقع جنوب إيران، بالقرب من منطقة بندر عباس، ويوجد فيه مصنع لتعدين خامات 

     ً                    ً  ) طنا  من اليورانيوم سنويا . ٢١التقديرية (اإلنتاجية التصميمية  اليورانيوم، وتبلغ القدرة
حيث  ٢٠٠٢ تموز/يوليو                                                        ً    وذكرت إيران أن  عمليات التعدين في هذا المنجم بدأت اعتبارا  من 

الكعكة الصفراء                                                                    تم  إجراء اختبار ساخن لمصنع تعدين اليورانيوم، تم  خالله إنتاج كمية من
                                                  وأوضحت إيران أن  مسؤولية استغالل اليورانيوم في منجم  ١كغم ٥٠و ٤٠تتراوح بين 

                                                       ً                وأنشطة معالجة ركاز اليورانيوم في محطة "غشين" كانت دائما  وما زالت واقعة  »غشين«
  .٢على عاتق منظمة الطاقة الذرية اإليرانية

                    تم  إقرار خطة لتمويل  ٢٠٠٣-١٩٩٩وخالل الخطة الخمسية للحكومة اإليرانية للفترة   
 ١٩٩٩ آب/أغسطس ٢٥، وفي »غشين«يد من أعمال التنقيب واالستغالل في منجم المز

المشروع « غشين" فيما يعرف باسم محطة لتركيز خام اليورانيوم في "صدر قرار بتشييد 
                                                                 وتم  إسناد مشروع تشييد محطة "غشين" لتركيز خام اليورانيوم إلى شركة  »١٥/٥

KIMIA MAADAN"" بموجب عقد تم  إبرامه                     مع منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، وتضم
فنيين خبراء من الجامعات ومقاولين من الباطن، وكانت مهمة الشركة المذكورة  KMشركة 

غشين" لتركيز خام ء المعدات وتركيبها، ووضع محطة "إعداد تصميم تفصيلي وشرا
  اليورانيوم قيد العمل.

                    فإن  االحتياطي المثبت  ٢٠٠٢ة في عام وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذري  
                     ً     ً طن، ويجري العمل حاليا  وفقا   ٩٠٠طن، والمحتمل  ٥٠٠لليورانيوم الخام في إيران هو 
استكشاف اليورانيوم في منجمين آخرين: األول يتوقع أن  –لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية 

 ً                 ا  فقط ونسبة تركيز طن ٧٠   ً                                 طنا ، بينما يتوقع أن يحتوي الثاني على ٧٨٥يحتوي على 
اليورانيوم في هذين المنجمين منخفضة، وهي ستؤثر على كلفة إنتاج الوقود النووي 

  أكثر من السوق السائد  –     ً              وفقا  لتصور الوكالة – للمفاعالت النووية، وستكون قيمتها
                                                       ً              أضعاف، وإذا ما قررت إيران استخدام احتياطها المثبت مضافا  إليه تخمينات  ٥-٣بـ 

الطاقة الذرية اإليرانية والقدرة اإلنتاجية لمعمل تحويل اليورانيوم في "يزد" التي تبلغ منظمة 
                                                           

1- GOV/2004/83, p 3. 
2- GOV/2008/4, p 5. 



١٢٧ 

 

سنة الستنزاف  ١٧   ً                                                           طنا  في السنة الواحدة فإن  ذلك يعني أن  العملية الصناعية ستستغرق  ٥٠
 ١٠٠٠                 ً                                                   هذا االحتياطي، فضال  عن ذلك فإن  ما يستهلكه تشغيل مفاعل نووي واحد بطاقة 

  .  ١                                           ًهو ثالثة أضعاف ما ينتجه مثل هذا المعمل سنويا ميغاواط 
             ً                               ً                               ً                               ً                          ثانيا : ختصيب اليورانيوم اإليراين :ثانيا : ختصيب اليورانيوم اإليراين :ثانيا : ختصيب اليورانيوم اإليراين :ثانيا : ختصيب اليورانيوم اإليراين :

 ١٩٩٥لوحظ اهتمام إيران بتقنية تخصيب اليورانيوم بصورة واضحة ألول مرة عام   
                          َ  ّ                                              عندما طلبت طهران إمكانية ت س ل م تكنولوجيا التخصيب النووي من خالل فقرة تضمنها 

ورئيس  "فيكتور ميخائيلوف"بين وزير الطاقة الذرية الروسي آنذاك  بروتوكول المفاوضات
                             ، في حين تم  الكشف ألول مرة عن ٢رضا أمر اهللا"" األسبقمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية 

عندما أشارت معلومات قدمها  ٢٠٠٢األنشطة اإليرانية في مجال تخصيب اليورانيوم عام 
إلى وجود منشأة نووية  ٢٠٠٢ آب/أغسطس ١٥في  المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

"نطنز"، وهي منشأة نووية  فيسرية لتخصيب اليورانيوم بواسطة تقنية الطرد المركزي 
         ً                                                                كبيرة جدا ، تتضمن عدد من الوحدات الهامة، أبرزها محطة مركزية (محطة بايلوت) 

الطرد المركزي  وتعتمد المحطتان على تكنولوجيا ،ومحطة للتخصيب التجاري لليورانيوم
) وحدة ٥٠٠٠٠نطنز" ما ال يقل عن (وكان من المخطط أن تتضمن محطة " في التخصيب،

للطرد المركزي حتى تصبح قابلة للتشغيل على نطاق تجاري، أي أن تكون قادرة على إنتاج 
) كلغم من اليورانيوم عالي التخصيب لمستويات قابلة لالستخدام في األغراض ٥٠٠حوالي (
                      ً                                                    ة، وكان من المخطط أيضا  أن يتم الوصول بالطاقة اإلنتاجية لهذه المحطة إلى هذا العسكري

                                                   ، إال أن  اكتشاف أنشطة هذه المحطة من جانب الوكالة قد ٢٠٠٥المستوى في أوائل عام 
                ً أكدت إيران رسميا   ٢٠٠٦ /أكتوبرولاألتشرين  ٢٨وفي  .٣حال دون استكمال هذه الخطط

                    نطنز" وأن  السلسلتين نية من أجهزة الطرد المركزي في "ام سلسلة ثا  َّ                    أن ها بدأت بنجاح باستخد
  . ٤% ٥-٣تقومان بتخصيب اليورانيوم بدرجة تتراوح بين 

                                                           
  .١٥١-١٥٠ص ، ذكره مرجع سبق رياض الراوي، -١
  .١٥٣ص بق، اسالمرجع ال -٢
مرجع  ،امج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"البرنأحمد إبراهيم محمود،  -٣

  .١٥٤ص سبق ذكره،
  .٢٩/١٠/٢٠٠٦جريدة الحياة الصادرة بتاريخ  -٤
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 إقرار خطة لبناء ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩في  أعلنتقد الحكومة اإليرانية وكانت  
د الرئيس اإليراني %، وأك٢٠لدرجة تتجاوز محطات نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم  ١٠

 ٢٨/١١/٢٠٠٩خالل االجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اإليراني بتاريخ  أحمدي نجاد""
  .١     ًسنويا طن من الوقود النووي  ٣٠٠-٢٥٠                               أن  إيران تسعى إلى إنتاج ما بين 

             ً                                           ً                                           ً                                           ً                                      ثالثا  : معامل صناعة الوقود النووي اإليرانية:ثالثا  : معامل صناعة الوقود النووي اإليرانية:ثالثا  : معامل صناعة الوقود النووي اإليرانية:ثالثا  : معامل صناعة الوقود النووي اإليرانية:

الوقود النووي في مجمع أصفهان  تملك إيران سلسلة من المختبرات لدراسة وإنتاج  
 ٩النووية، وقد افتتح أول مصنع إلنتاج الوقود النووي في أصفهان بتاريخ  للبحوث

، وبافتتاح هذا المصنع تكون إيران قد أنجزت دورة الوقود النووي ٢٠٠٩ نيسان/أبريل
  حسب المسؤولين اإليرانيين، كما يحتوي مجمع أصفهان على معمل لصنع أنابيب 

التي تستخدم في تبطين قضبان الوقود النووي وإنتاج مادة تبطين قلب المفاعل  "زركونيومال" 
ومن  ٢٠٠٣                                                                          وتم  بناء هذا المعمل بالتعاون بين إيران والصين وكان في مراحله النهائية عام 

                                        ً المرجح أن يكون قد دخل نطاق العمل حاليا .
وات األخيرة من إنجاز أغلب حلقات                                            من خالل ما تقدم يتضح أن  إيران تمكنت خالل السن  

ورغم تأكيد المسؤولين اإليرانيين على تمكن بالدهم من إنجاز كامل  ،دورة الوقود النووي
  :                          َّ                                             متطلبات هذه الدورة، إال أن ه يمكن تثبيت بعض المالحظات الهامة حول ذلك منها

ية مفاعل واحد عدم قدرة االحتياطي المثبت لدى إيران من اليورانيوم الخام على تغذ -
 سنوات. ٦ميغا واط وسيتم استهالك هذا االحتياطي في غضون  ١٠٠٠بقدرة 

                                                                                 إن  إنتاجية المنشآت النووية اإليرانية ليست عاجزة عن تلبية الحاجة للوقود النووي على  -
ميغا واط لكل منها بحلول  ١٠٠٠مفاعالت بقدرة  ٧                                  المدى البعيد فحسب (حيث م خطط لبناء 

  ّ       ً                                                            إن ما أيضا  على المدى القريب عندما يبدأ تشغيل مفاعل بوشهر النووي، لذلك )، ٢٠٢٠عام 
  .ستضطر إيران إلى شراء الوقود النووي لمفاعالتها من السوق

                                                                                  كما أن  كلفة إنتاج الوقود النووي اإليراني تفوق سعره العالمي بعدة أضعاف، وهو ما يثير  -
نووي إذا لم تستخدم إلنتاج الطاقة؟ ومع تساؤالت حول أهداف صنع معامل دورة الوقود ال

                                                    ً                            ذلك تصر إيران على متابعة تطوير منشآتها النووية خصوصا  تلك المتعلقة باستكمال دورة 
ود وقود نووي وطنية. إضافة إلى الغموض الذي يدور حول قدرة إيران على معالجة الوق

                                                           
 . ٢٩/١١/٢٠٠٩بتاريخ وكالة رويترز،  -١
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ية في عملية تغذية وإعادة تحويله الستخدامه مرة ثان ٢٣٥اليورانيوم  المستهلك وفصل
المفاعل بالوقود، وكذلك قدرة إيران على فصل البلوتونيوم الذي يعتبر أحد النواتج المهمة 
عن عمليات االحتراق األكثر حساسية في البرامج النووية باعتباره العنصر الرئيسي في 

لنفايات صنع األسلحة النووية، إلى جانب عدم امتالك طهران للتقنيات الالزمة للتخلص من ا
المشعة الناتجة عن فصل اليورانيوم والبلوتونيوم عن الوقود المستهلك التي ال تزال أكثر 
                    ً                                                               الدول المتقدمة تقنيا  في هذا المجال تعاني من مشاكل التخلص منها الحتوائها على إشعاعات 

  عدة آالف من السنين.لتمتد 
نامجها النووي وبين واقع ويمكن تفسير التناقضات بين ما تعلنه إيران من أهداف لبر 

  :١منشآتها النووية الحالية، أو تلك التي لم تزل قيد اإلنشاء بما يلي
إذا كانت إيران ال تخطط إلنشاء دورة وقود نووي متكاملة واسعة النطاق بالشكل الذي  -

                                      ميغا واط، فإن  الهدف من التطوير النشيط  ٧٠٠٠يحقق لها االكتفاء الذاتي لمفاعالت بقدرة 
                                                                          ً     لصناعة النووية في هذه الحالة يكون هو الحصول على أجهزة تكنولوجية متطورة جدا  دون ل

إنشاء معامل تتعلق باإلنتاج الصناعي لليورانيوم، معالجة اليورانيوم، صناعة الفوالذ الذي 
ورقة مساومة، ال سيما مع  -      ًمستقبال  –يتطلبه وقود المفاعل النووي، وهو ما سيوفر إليران 

  ت المتحدة على غرار البرنامج النووي الكوري.   الواليا
استغالل الحكومة اإليرانية عملية محاكاة أو تقليد صنع دورة كاملة للوقود النووي لتعزيز  -

 سياستها الداخلية والتغطية على األوضاع السياسية واالقتصادية والخدمية المتردية. 

طوير التكنولوجيا النووية بهدف الحصول على                                       كما يمكن أن ي فس ر ذلك بأن  إيران تقوم بت -
                                                                             ً        القدرات الالزمة لبناء أسلحة نووية، وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تذهب إيران بعيدا  في هذا 
المجال دون أن تنتهك االلتزامات الدولية، ومن خالل هذا الوضع يمكن إليران الحصول 

فقط بعد عدة شهور من الحصول  على التكنولوجيا النووية الالزمة لصنع السالح النووي
على الكميات الكافية من تراكم المعدات والمواد التي تدخل في هذه الصناعة، وعندئذ 

بحاجة إلى القرار السياسي باستخدام االحتياطي المتراكم للمواد  -فقط - ستكون إيران 
  النووية لصنع السالح النووي. 

                                                           
  .١٥٩-١٥٨ص ، ذكره مرجع سبقرياض الراوي،  -١



١٣٠ 

 

        الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث 

         القانون الدويل القانون الدويل القانون الدويل القانون الدويلامتالك دورة الوقود النووي يفامتالك دورة الوقود النووي يفامتالك دورة الوقود النووي يفامتالك دورة الوقود النووي يف    
  

                     فإن  لكل دولة حق ثابت  ١٩٦٨    ً                                                  وفقا  للمادة الرابعة من معاهدة عدم االنتشار النووي لعام    
ر تفسير أي حكم من أحكام هذه                                                    ّفي إنماء وتطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية، ويحظ 

لدول األطراف في المعاهدة بما يفيد إخالله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع ا
  المعاهدة في إنماء وتطوير واستخدام هذه الطاقة لألغراض السلمية. 

وفي المقابل تتعهد جميع الدول األطراف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد   
والمعلومات العلمية والتقنية الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية لجميع الدول 

  ذلك تخصيب اليورانيوم وامتالك وتطوير دورة الوقود النووي.دون تمييز بما في 
ويشمل مفهوم االستخدام السلمي للطاقة النووية حق الدولة في الحصول على المواد القابلة 
لالنشطار والمواد الخام والمعدات والمنشآت النووية والحصول على المعلومات وإجراء 

لمعدات النووية بما يتفق مع نظام ضمانات الوكالة البحوث الالزمة وحرية اإلتجار بالمواد وا
والحصول على مساعدات  ١الدولية، إضافة إلى إجراء التفجيرات النووية لألغراض السلمية

من الوكالة، إضافة إلى حقها في إنتاج الوقود النووي وامتالك وسائل  ةغير مشروط
  التخصيب بما ال يتيح إنتاج أسلحة نووية.

                                                               ك فإن  البروتوكول اإلضافي يعطي لمفتشي الوكالة حرية الوصول إلى كل وفي موازاة ذل  
عناصر دورة الوقود النووي في أي مكان داخل الدولة إضافة إلى حق التحرك داخلها مع 

ساعة على األقل لزيارة المواقع، وساعتين على األقل بالنسبة  ٢٤مدتها  ةفترة إخطار مسبق
ا لم تكن هناك ظروف استثنائية حيث يجوز أن تكون هذه للمرافق الداخلية في المواقع م

  .٢المدة أقل من ساعتين
: يجوز ألي دولة ذات سيادة طرف في معاهدة عدم انتشار األسلحة ومن الناحية القانونية

                                                                                 النووية الحق في تخصيب اليورانيوم وامتالك وتطوير دورة كاملة للوقود النووي طالما أن  
                                                           

فيها السلمية بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام                                         تم  حظر كافة أشكال التفجيرات النووية بما -١
  ( لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه).١٩٩٦

2 -IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 
International Atomic Energy Agency for the application of safeguards , Austria, 
September 1997, the document { INFCIRC/540 (corrected)}, Article 4 paragraph b, p7. 
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   ً                                                             يدا  لألمن والسلم الدوليين؛ غير أن  هذا الحق بدأ في السنوات األخيرة هذا الحق ال يشكل تهد
يثير سجاالت سياسية بين الدول حول قانونية استعماله حيث تسعى الدول النووية إلى تقييد 
هذا الحق بحجة مكافحة االنتشار النووي األفقي، وقد انعكست هذه السجاالت على رؤية 

فقد اعترف المدير العام  ل بعض الدول لهذا الحق وتمسكها به،الوكالة الدولية حول استعما
                                                        " بأن  صنع الوقود النووي يخلق العديد من التحديات الجديدة محمد البرادعيالسابق للوكالة "

                                 ً                                              للوكالة وللمجتمع الدولي ككل، خاصة  وأن  الوقت المطلوب لتحويل المواد االنشطارية من 
  .١                               ًم في التفجيرات النووية قصير جدا االستخدام السلمي إلى االستخدا

الذي  ٢)٢٠٠٦(١٦٩٦القرار  ٢٠٠٦ تموز/يوليو ٣١كما اعتمد مجلس األمن الدولي في   
                                                                               حدد مجموعة من االلتزامات القانونية التي يتوجب على إيران التقيد بها، ورغم أن  هذا 

      ً             تهديدا  لألمن والسلم                                                       َّ       القرار لم يصنف نشاطات دورة الوقود النووي اإليرانية بأن ها تشكل
               َّ                                                                       الدوليين، إال أن ه طالب إيران بتنفيذ مجموعة من الخطوات المطلوبة من الوكالة الدولية التي 

النووي وتسوية المسائل العالقة  لبرنامجهاالبد منها لبناء الثقة في الغرض السلمي الخالص 
كول اإلضافي والكشف عن مع الوكالة، كما طالب القرار بالتصديق والتطبيق الكامل للبروتو

  .٣جميع أنشطتها المتصلة بالتخصيب بما في ذلك البحث والتطوير
                                                                            وتجدر اإلشارة إلى أن  الدولة غير الحائزة ألسلحة نووية التي تصدق على البروتوكول   

اإلضافي ملزمة بتوفير معلومات عن جميع جوانب دورة الوقود النووي فيها، والسماح 
لى أماكن أخرى توجد إوذلك من مناجم اليورانيوم إلى النفايات النووية، و للمفتشين بمعاينتها

فيها مواد نووية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالبحوث اإلنمائية لدورة الوقود، وخطط 
  .٤الدولة طويلة األجل لتطويرها

                                                           
1-Robert Zarate, The NPT, IAEA Safeguards and Peaceful Nuclear Energy: An 
“Inalienable Right,” But Precisely To What?, Nonproliferation Policy Education Center, 
January 2007 (Revised September 2007, p 2. 
2-Andreas Persbo, Iran’s nuclear programme: a challenge to verification, the verification 
research training and information center, December 2006,p 9. 

  .S/RES/1696(2006)، رقم الوثيقة ٢٠٠٦ تموز/يوليو ٣١) تاريخ ٢٠٠٦(١٦٩٦القرار  -٣
4-NPT/CONF.2000/28( PART III), P 2. 
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التخصيب  إيران تكبدت تكلفة باهظة المتالك تكنولوجيا   أن  الكثير من اإليرانيينويرى   
يبرر هذه التكلفة بحاجة ف اإليراني الرسميالخطاب أما  ،دون وجود حاجة جوهرية لها

 األول »بوشهر«الالزمة لتشغيل مفاعل  النوويإيران المتالك قدرة وطنية إلنتاج الوقود 
تعتزم  التيلتشغيل المفاعالت         ً، وأيضا ٢٠٠٩         ً                         كان مقررا  بدء تشغيله في نهاية عام  الذي

امتالك هذه القدرة من اعتبارات السيادة، حتى ال  فيوتنبع الرغبة       ً  مستقبال ،  شاءهاإيران إن
كما تنبع من اعتبارات التكلفة، حيث يؤكد  ،تجد إيران نفسها رهينة لمواقف القوى الخارجية

  .١للوقود أقل بكثير من تكلفة االستيراد يتكلفة اإلنتاج المحل             اإليرانيون أن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١
 االستراتيجي،ملف األهرام ، األزمة اإليرانية فيقفزة للمجهول  تخصيب اليورانيوم.، محمود إبراهيمأحمد  - 

  .٢٠٠٦ و/مايأيار، ١٣٧العدد   ،٢٠٠٦المجلد الثاني عشر 



١٣٣ 

 

        طلب الثالث طلب الثالث طلب الثالث طلب الثالث املاملاملامل
        الدوافع واألهداف اليت حترك الربنامج النووي اإليراينالدوافع واألهداف اليت حترك الربنامج النووي اإليراينالدوافع واألهداف اليت حترك الربنامج النووي اإليراينالدوافع واألهداف اليت حترك الربنامج النووي اإليراين    

  

                                   ً                                              يعتبر البرنامج النووي اإليراني واحدا  من أهم المواضيع الساخنة التي حازت على اهتمام   
                                                                 ً     ً           المجتمع الدولي خالل السنوات األخيرة، وما يزال هذا البرنامج يثير جدال  حادا  حول طبيعة 

تي تحركه سواء في العهد اإلمبراطوري أو في العهد الثوري، إذ كانت الدوافع الواألهداف 
                                                                              هناك على الدوام شكوك لدى األطراف المعنية بأن  هناك دوافع سرية تحرك هذا البرنامج 
                                                                             ً بصورة تتجاوز ما هو معلن في الخطاب الرسمي للقيادة اإليرانية بحيث ظلت هناك دائما  

رغم  ١ران من خاللها المتالك السالح النوويمخاوف من وجود أنشطة سرية تسعى إي
                                                                                  تأكيدات إيران على أن  برنامجها النووي يقتصر على الجوانب المدنية للطاقة النووية وأن  

ستند على تو، لألغراض السلمية وليس لالستخدام العسكري تخصيبها لليورانيوم هو
  . ٢استدالالت دينية لتحريم السالح النووي وعدم حاجتها لذلك

فالواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل ومجموعة من الدول الغربية تتهم إيران بالسعي إلى   
                       ً                                                      امتالك السالح النووي خاصة  بعد إعالن إيران عن تمكنها من تخصيب اليورانيوم ودخولها 

                                                                  ، في حين يصر المسؤولون اإليرانيون على أن  برنامجهم النووي يندرج فقط ٣النادي النووي
نتشار االار االستخدامات السلمية للطاقة النووية في حدود ما تسمح به معاهدة حظر في إط

التي وقعت عليها إيران في العام نفسه، في حين ينظر الكثير من المراقبين في  ١٩٦٨لعام 
                                                               ً                المحيط العربي واإلقليمي بعين الشك تجاه الملف النووي اإليراني خاصة  وأن  إيران ليست 

                                                                 الطاقة، لذلك فإن  هؤالء يعتقدون بأن  إيران تسعى المتالك أسرار الصناعة  فقيرة في مجال
إقناع  بهدف النووية. وقد قام المسؤولون اإليرانيون خالل السنوات الماضية بجهود حثيثة

يستخدم للكهرباء والبحوث       ًسلميا  برنامجها النووي  ن أاألسرة الدولية بما فيها دول الجوار ب
                                                           

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني، "آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع  -١
  .١٣سبق ذكره، ص

         بتاريخ ،"كيهان"  صحيفة في المنشورة اإليرانية الجمهورية مرشد أصدرها التي الدينية انظر الفتوى -٢
   .٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر  ٦
عن نجاح إيران في تخصيب  "محمود احمدي نجاد" أعلن الرئيس اإليراني  ٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١١ في -٣

  لنادي النووي . إلى ا% وأعلن بناء على ذلك دخول إيران ٣,٥اليورانيوم بنسبة 



١٣٤ 

 

ن برنامجها أبش واإلقليمي الدوليتسطع طهران إزالة القلق الجهود لم تلك ورغم ة، الطبي
  .النووي

في  هانجاح   أن        ًوتقنيا                                        ً، سلمية كانت أم تسليحية، فالثابت علميا دوافع إيران النووية كانت   ً أيا  و
%) يعني انتفاء السؤال حول ٢٠إلى       %، ثم ٣,٥تخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة (

علمية وخبرات تكنولوجية  ومعرفةلبنية نووية  هاية، وتأكيد حقيقة امتالكالنوو هاقدرات
تستخدم ألغراض التطبيقات السلمية والمدنية مثل إنشاء      ًعاما  ٣٠وتطبيقية سعت لبنائها منذ 

من الناحية الفنية البحتة              ًوالثابت أيضا ، مفاعالت قوى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه
 ،بصورة جلية         ًأو واضحا                                                 ًبين القدرات النووية المدنية والعسكرية ليس كبيرا الفارق    أن 

فالنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى وجود عدد هائل من المواد الحساسة 
د االنشطارية وااليورانيوم متعدد النظائر أو الم :مثل والمعدات ذات االستخدام المزدوج

وفصل نظائر اليورانيوم،  صانع إعادة المعالجة، إضافة إلى م٢٣٩ يومنوالخاصة كالبلوت
في مسألة نيات الدول التي لصعوبة الفصل                                               ًومصانع إنتاج الماء الثقيل، وهو ما يؤدي واقعيا 

  .ن االستخدام السلمي إلى النشاط العسكري التسليحيمقدرات نووية في التحول تمتلك 
، منها حوالي      ًحاليا  دولة تمتلك قدرات نووية ٧٥ا يزيد عن هناك م  ن أوتجدر اإلشارة إلى   

دولة تمتلك مفاعالت قوى تمكنها من امتالك السالح النووي متى شاءت ذلك، مثل  ٣٥
دوافع إيران وإن                     يمكن القول بوثوق إن ؛ لذلك اليابان وألمانيا وكندا والنرويج واألرجنتين

االستخدام المزدوج"، وهي في هذا  ير تتبع مبدأ "ها على أقل تقد                      َّبدت سلمية حتى اآلن، فإن 
هذا التزاوج ويؤكد تلك الحقيقة  ،ليست استثناء عن دول مثل الهند أو حتى كوريا الشمالية

صاروخية متعددة والشروع  أنظمةوبين تطوير اإليرانية  قدرات النوويةالقائم بين تطوير ال
نية يعني احتمالية االستخدام السلمي بقوة في برنامج فضائي وكالهما من الناحية التق

لذلك سنحاول قراءة الدوافع السياسية التي تحرك البرنامج النووي  .١والعسكري في آن واحد
                                                                              اإليراني في الفرع األول من هذا المطلب، ومن ثم  الدوافع األمنية والعسكرية في الفرع 

  الثاني، والدوافع االقتصادية في الفرع الثالث منه.

                                                           
  لى الرابط: ع ٩/١١/٢٠١٠، دراسة منشورة بتاريخ دوافع إيران النووية وردود الفعل العربية ،إبراهيم غالي - ١

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/126517-2010-
11-09-09-31-33.html 
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        األول األول األول األول الفرع الفرع الفرع الفرع 
 الدوافع السياسية للربنامج النووي اإليراينالدوافع السياسية للربنامج النووي اإليراينالدوافع السياسية للربنامج النووي اإليراينالدوافع السياسية للربنامج النووي اإليراين    

تتحرك السياسة النووية اإليرانية في إطار مجموعة معقدة من الدوافع والنوايا، بعضها   
       على أن                                 ًالمسؤولين اإليرانيين يشددون دوما    أن معلن والبعض اآلخر منها غير معلن، إال 

من االستخدامات السلمية للطاقة  االستفادةفي يندرج فقط في إطار الرغبة بالدهم برنامج 
بعض القادة اإليرانيون أطلقوا في بعض الفترات تصريحات تعكس                      النووية بالرغم من أن 

لى إال تسعى                                  ويرى الكثير من المحللين أن  إيران  .١االهتمام الواضح بإنتاج السالح النووي
، بل إلشباع شعور قومي بالتفوق،     ًتقبال ليها مسإامتالك التكنولوجيا النووية فقط لحاجتها 

                     َّ                                  َّ                  تنظر إلى نفسها على أن ها دولة ذات جذور فارسية عميقة، وأن ها كانت في يوم من  فإيران
األيام قوة عظمى وذات مكانة عظيمة، وهي من دون شك تطمح إلى أن تحتل مثل هذه 

منذ عملت لتكون كذلك ، وطالما ٢المكانة مرة أخرى في المنطقة إن لم يكن في العالم أجمع
التي عززت هذا الشعور لدى  اإليرانية                     ً                        الحكام الصفويين مرورا  بالشاه وانتهاء بالثورة عهد 

 ،ما تملكه من الموروث الثقافي والعمق التاريخي ، إضافة إلىجميع فئات الشعب اإليراني
صاف الدول    ً                                                                فضال  عن الثراء الديموغرافي ووفرة الموارد والطاقة ال بد أن يجعلها في م

   ٣.المتقدمة الكبرى
عملية تطوير القدرات النووية اإليرانية تندرج في إطار تصور متكامل             والحقيقة أن    

للسياسة الخارجية اإليرانية على األصعدة اإلقليمية والدولية، كما تندرج ضمن برنامج 
ة اإليرانية على وترتكز السياسة الخارجي ،متكامل إلعادة بناء القوات المسلحة اإليرانية

القيادة                                                                           االستحواذ على مكانة متميزة على الساحة اإلقليمية، وتذهب بعض التقديرات إلى أن 
اإليرانية تعمل في إطار هذا التصور على القيام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في ترتيبات 

ر إمكانية منطقة شمال غرب آسيا، وتصل الرؤى الرسمية اإليرانية إلى تصووأمن الخليج 

                                                           
البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع أحمد إبراهيم محمود،  -١

        .١٤سبق ذكره، ص
 .١٩ص رجع سبق ذكره ،مجون سيمبسون،  -٢
بتاريخ الصادرة  محمد مصطفى علوش، ايران وحلمها اإلمبراطوري!، مقالة منشورة في صحيفة المصريون -٣

١٢/٣/٢٠٠٧.  
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من التحوالت الهيكلية في المنظومة الدولية في وضع استراتيجية استقطابية هدفها  فادةستاال
األول ملء الفراغ األيديولوجي في العالم الثالث عقب انهيار االتحاد السوفييتي، والثاني 
استمرار المواجهة مع الواليات المتحدة على أساس نظام يستوعب الطاقات والخبرات 

السالح            ، لذلك فإن من القرن العشرين اتيات والتسعينيلتجارب التي أفرزتها حقبة الثمانينوا
 .١النووي يمكن أن يقدم إليران أداة بالغة األهمية لتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية

                                               ً                           ويستطيع المراقب لسياسة إيران مالحظة تطلعها مجددا  للعب دور شرطي الخليج الذي   
ن الشاه لحساب المصالح الغربية، لكن لحسابها الخاص هذه المرة مستفيدة من لعبته في زم

  تي وانهيار الدولة العراقية.ي                                 ً                       الخلل في توازن القوى اإلقليمي خاصة  بعد تفكك االتحاد السوفي

إيران تجاه منطقة الخليج العربي يرتكز على دوافع                              وبحسب بعض المراقبين فإن  سلوك 
                             الخليج؛ إال أن  الوجود األمريكي  دوللهيمنة والتوسع على حساب الرغبة في السيطرة وا

                                         ، ومع ذلك فإن  إيران تسعى إلى تقوية دورها هاتطلعات                        ً      حالي في الخليج شكل عائقا  أمام ال
اإلقليمي للبروز كدولة فاعلة في الشرق األوسط، ويعتبر االحتكاك المستمر بين العراق 

  .٢لة امتالك إيران للسالح النووي كقوة رادعة في المنطقةوإيران أحد الدوافع المهمة لمحاو
المكاسب التي ستحققها من جراء امتالكها للتكنولوجيا                          إيران على قناعة تامة بأن          ويبدو أن   

إذا هي تخلت عن برنامجها  الغرب لها النووية تفوق كل العروض التي يستطيع أن يقدمها
التي تطل على الخليج العربي  ةحة النووية وهي الدول                     لذلك فأن  امتالكها لألسل النووي،

يجعلها قادرة على التحكم بإمدادات النفط العالمية التي تأتي من الخليج العربي وسيضاعف 
من وجودها كقوة عسكرية إقليمية كبرى بطريقة تجعلها قادرة على تحقيق مكاسب سياسية 

وسيفتح الباب على مصراعيه أمام الحلم وعسكرية وثقافية ودينية في منطقة الشرق األوسط، 
اإليراني بتصدير الثورة بحيث تكون إيران قادرة على التدخل في شؤون المنطقة دون أن 
                                                                               يتجرأ أحد على التدخل في شؤونها الداخلية، وإن  الفرصة التي تمنحها الظروف الدولية 

        ً                 قبل أبدا  إذا هي أضاعتها، الراهنة المواتية إليران لتحقيق هذا الحلم قد ال تعود في المست
         َّ                                        ً                              ولهذا فأن ها تبدو مصممة إلى أبعد حد على المضي قدما  في تطوير برنامجها النووي بما 

                                                           
  ، مرجع سبق ذكره.أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية -١
شبكة هديد النووي اإليراني وعالقته بالصراع في المنطقة، مقالة منشورة على تطور الت ،عبداهللا العزاوي -٢

  .www.kitabat.com اإللكترونيموقع كتابات اإلنترنت من خالل 
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يمكنها من تخصيب اليورانيوم وهي الخطوة األهم في طريق الوصول إلى تصنيع األسلحة 
ت في المنطقة     ً                                                      خاصة  وأن  امتالك إيران للسالح النووي سيؤثر على محاور التوازنا١النووية

وسيؤكد ظاهرة عدم امتالك العرب وحدهم لهذا السالح من بين المجتمعات البشرية في 
          َّ                                                   َّ                    العالم وإن هم باتوا مهددين بمخاطر نووية ال خطر نووي واحد، إذ إن هم ومع عدم المساواة 
لدى البعض بين مخاطر إسرائيل نووية وإيران نووية ومع مساواتها لدى البعض اآلخر أمام 

  . هنفس                                                                           محصلة إجمالية بأن  إيران نووية وأن  إسرائيل نووية دون عرب يملكون نمط التسليح
                                                                       باإلضافة إلى ذلك فإن  وصول إيران إلى امتالك السالح النووي سوف يفرض على دول   

            ً                                                                  المنطقة خاصة  دول الخليج خيار التهدئة مع طهران وسيجعل األخيرة قادرة في المستقبل 
ها لبعض المشكالت العالقة بينها وبين بعض الدول الخليجية مثل قضية على فرض رؤيت

اإلماراتي حول  -الجزر اإلماراتية الثالث، فليس من المتصور أن يبقى الخطاب اإليراني
                                                                            الجزر بنفس الشكل الذي كان عليه قبل نجاح إيران في امتالك السالح النووي، كما أن  

م في زيادة قدرتها على فرض أجندتها اإلقليمية في امتالك إيران للسالح النووي سيساه
المنطقة وهي لن تكون بالضرورة متوافقة مع المصالح العربية بشكل عام ومصالح الدول 
الخليجية بشكل خاص، وهو األمر الذي ستكون إيران قادرة على حسمه مع دول الخليج 

  . ٢لنووية في المستقبل       ً                                                استنادا  إلى تفوقها في القوة العسكرية التقليدية والقوة ا
                                                                               والحقيقة أن  المخاوف الخليجية من البرنامج النووي اإليراني لم تعد خافية، بل أصبحت   

طالب  ٢٠٠٦ أيلول/سبتمبربالفعل فوق السطح وهو ما دعا إلى عقد مؤتمر المنامة في شهر 
اإليراني،  فيه المؤتمرين بضرورة امتالك العرب للتكنولوجيا النووية كفعل مضاد للنووي

                                         َ      ً                                فامتالك إيران للقدرات النووية سيعتبر تطورا  جديدا  ذو انعكاسات كبيرة على االستقرار 
 – الخليجية والعالقات العربية – اإلقليمي لمنطقة الخليج وعلى طبيعة العالقات اإليرانية

ن                                                        ً                     اإليرانية على نحو أوسع، ودول الخليج والعالم العربي عموما  تشعر بالخطر المحدق م

                                                           
بيع اآلخر رعدد شهر  ،، قراءة في تداعيات الملف النووي اإليراني، مجلة البيانبو بكر عبد اهللا باحميدمازن أ -١

متاح على الرابط التالي:   هـ ١٤٢٨
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang                                    

مجلة تعامل العرب مع إيران النووية ، مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، سمير زكي البسيوني، كيف سي -٢
  . ٢٠٠٦،  ٧١عدد المختارات إيرانية ، 



١٣٨ 

 

عامل امتالك إسرائيل للقدرات النووية والعجز عن تغيير الواقع الراهن، لكن الشعور العام 
هو رفض بروز دولة نووية أخرى في المنطقة تضاعف األخطار في احتمال حدوث حرب 
غير تقليدية تؤدي إلى تدمير المنطقة وتعمق حالة عدم االستقرار اإلقليمي في عموم  منطقة 

                                                                  وفي ضوء هذه الحقائق ي عد تطوير القدرة النووية اإليرانية من وجهة نظر الشرق األوسط. 
               ً      ً       ً       ً      ً                                    دول الخليج عامال  سلبيا  إضافيا  وتطورا  حاسما  ستكون له تأثيرات في األمن واالستقرار 

  على المستوى اإلقليمي ال يمكن التكهن بنتائجها اآلنية أو على المدى البعيد.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



١٣٩ 

 

        اين اين اين اين الفرع الثالفرع الثالفرع الثالفرع الث
            اإليرايناإليرايناإليرايناإليراينالدوافع األمنية والعسكرية للربنامج النووي الدوافع األمنية والعسكرية للربنامج النووي الدوافع األمنية والعسكرية للربنامج النووي الدوافع األمنية والعسكرية للربنامج النووي 

أفغانستان والعراق واحتاللهما ألقت الحرب التي شنتها الواليات المتحدة األمريكية على   
بثقلها على الخيارات العسكرية واألمنية اإليرانية بفضل المتغيرات  ٢٠٠٣و ٢٠٠١عامي 

والتي تتعارض مع المصالح واألولويات  في المنطقة اإلقليمية والدراماتيكية التي أحدثتها
                َّ                                           ً       ً             اإليرانية، حيث مث ل الحشد العسكري األمريكي المطوق إليران تهديدا  مباشرا  لألمن القومي 

ولمصالحها االستراتيجية مع محيطها المباشر كالعراق ودول الخليج وأفغانستان  اإليراني
                                تطل على بحر قزوين. ورغم أن  سقوط                                 ً         وباكستان ومع دول وسط آسيا خصوصا  تلك التي

" في أفغانستان يصب في مصلحة إيران المباشرة "طالبان" في العراق وصدام حسيننظامي "
                                                                                  إال أن  هذا المتغير ال يبرر القبول بالمخاطر والتهديدات التي شكلها على النظام اإليراني 

    ً                 خاصة  أن  هذه التطورات ، »Geostrategic«ستراتيجية  -وعلى أمن ومصالح إيران الجيو
جاءت في وقت يتعرض فيه النظام اإليراني لضغوط وتحديات داخلية كبيرة، فهناك حالة 

حقوق اإلنسان  اتملفمن عدم الرضا على الوضعين االقتصادي واالجتماعي، إضافة إلى 
بة    ً        فضال  عن مطال                                        ً                والبطالة وانتشار الفساد التي تشكل هاجسا  للنظام اإليراني، المرأةو

الجنوبية، تركمن  أتراك، أذربيجان ، البلوش،األكراد ،األحوازيين( الشعوب الغير فارسية
، واشتداد المعارضة اإليرانية التي تطالب باعتماد ١بحقوقها الكاملة البختياريين) ،صحراء

دبلوماسية فاعلة من أجل إصالح العالقات مع الواليات المتحدة واستبدال التهديد األمريكي 
حرب على إيران بفرص جديدة للتعاون األمني واالقتصادي بين البلدين، إضافة إلى  بشن

المطالبة باإلصالح الداخلي وإطالق الحريات العامة والتحرر من القيود التي فرضها رجال 
  .٢الدين المحافظون واتباعهم

رض قررت إيران مواصلة سياستها التي تتعار بالضغط الخارجي والداخلي ومع الشعو  
بوضوح مع االنتشار األمريكي في المنطقة ومع المصالح األمريكية في الدول المحيطة بها، 
وكان من الطبيعي أن يشكل البرنامج النووي اإليراني نقطة محورية في المواجهة الجديدة 

                                                           
، دراسة دراسة حول الملف النووي اإليراني وتداعياته، النووي اإليراني والتحديات الكبرى، حسن راضي -١

  . ١/٨/٢٠٠٦لكتروني بتاريخ اإل شبكة البصرةمنشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع 
  .٢٤٤نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية والطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص  -٢



١٤٠ 

 

بين إيران والواليات المتحدة، حيث جعلت إيران من طموحاتها النووية نقطة الخالف 
                    ً                                               واليات المتحدة انطالقا  من قناعتها بأن  ذلك كفيل بتوحيد الموقف السياسي المركزية مع ال

                                                                          الداخلي بين اإلصالحيين والمحافظين، كما يخفف من ضغوط المعارضة ألن  امتالك إيران 
للتكنولوجيا النووية يشكل نقطة لقاء لكل القوى والتيارات السياسية اإليرانية، وهو كفيل بشد 

                                                               ً و هواجس الخطر الخارجية وتخفيف االحتقان حول المطالب الداخلية خاصة  انتباه الجميع نح
تنظيم مع تصاعد االتهامات األمريكية إليران حول التدخل في العراق وإيواء عناصر من 

  القاعدة ودعم الميليشيات العراقية الموالية لها والعمل على بناء سالح نووي.
امتالكها التكنولوجيا النووية وحده القادر على                                   ويبدو أن  هناك قناعة لدى إيران بأن   

إعطائها قوة الردع الالزمة، إضافة إلى ذلك هناك مجموعة من العوامل والظروف وراء 
  سعي إيران المتالك السالح النووي أبرزها:  

                                                                         تعتقد إيران أن  دورها التاريخي في غربي آسيا والشرق األوسط يحتم عليها تصحيح  -١
ن القوى الذي يتمثل في امتالك ثالث قوى إقليمية (الهند، باكستان، الخلل في موازي

إسرائيل) للسالح النووي وضرورة لعب دور قيادي وأساسي في العالم اإلسالمي 
      ً                     خصوصا  بعدما دخلته باكستان. »النادي النووي «باتجاه السعي لدخول 

ع العراق في ترى إيران ضرورة االستفادة من الدروس التي استقتها من حربها م -٢
الثمانينيات من القرن العشرين والقصور الذي كانت تشعر به في الرد على الهجمات 

                         تعتبر إيران أن  هذه الحرب حيث العراقية بالسالح الكيماوي والصواريخ ضدها، 
                  َّ                لذلك ترى إيران بأن ه لو تعرضت لحرب    ً           ً         ً      ديا  استراتيجيا  وتاريخيا  لها، شكلت تح

                             ً           ً                   ع العراق فإن  ذلك سيشكل تهديدا  استراتيجيا  لها، وهذا التهديد م حربهامستقبلية بحجم 
 .١ال يمكن استيعابه أو ردعه إال بامتالك قوة حاسمة كالسالح النووي

محور  «              ً            الذي كان مصنفا  من بين دول  العراق احتاللضرورة االستفادة من درس  -٣
ح النووي لما أقدمت                          َّ                      حيث أن  هناك فرضية تقول أن ه لو امتلك العراق السال »الشر

                                                 ، وتضيف الفرضية أن  البرهان على ذلك نجده في كوريا احتاللهالواليات المتحدة على 
 بسببولم تهاجمها الواليات المتحدة      ًأيضا  فت في "محور الشر" ّن                الشمالية التي ص 

                                                           
  .٤٠١-٤٠٠ص  ذكره،مرجع سبق  اإلمبراطورية،إيران والقنبلة النووية والطموحات  القادر،نزار عبد   - ١



١٤١ 

 

                                                          ترى إيران أن  امتالكها للسالح النووي يشكل معادلة جديدة قادرة والسالح النووي. 
تغيير قواعد اللعبة في مسألة أمن الخليج وجنوبي غربي آسيا واستعادة أمجاد على 

 الماضي من خالل بناء إمبراطورية حديثة على أنقاض اإلمبراطورية الفارسية القديمة.

                                             ً                       ترى إيران أن  امتالكها للسالح النووي سيشكل رادعا  ضد التهديدات األمريكية  -٤
ومحاوالت بعض الدول الغربية وعلى رأسها  واإلسرائيلية بضرب منشآتها النووية

                                          ً                          ً    َّ        الواليات المتحدة تغيير النظام اإليراني، خاصة  وأن  إيران باتت تدرك تماما  بأن ها ربما 
تكون الهدف القادم للواليات المتحدة بعد احتالل العراق وقبله أفغانستان في ظل 

داث الحادي عشر من االستراتيجية األمريكية الجديدة التي تأسست على خلفية أح
                                              َّ       ً ، ليس من خالل عد ها إحدى الدول المارقة فحسب، وإن ما أيضا  ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر

ستراتيجي الحالي في بيئتها اإلقليمية حيث أصبحت بين فكي  -من خالل وضعها الجيو
العراق  كماشة تحكم قبضتها القوات األمريكية الكثيفة االنتشار والتسلح في كل من

                 ً                                              بعد احتاللهما، فضال  عن القواعد العسكرية األمريكية المنتشرة في قطر  وأفغانستان
والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وفي مياه الخليج وكذلك في القواعد 
                                                                  ً    األمريكية الموجودة في عدد من دول آسيا الوسطى، ومن هنا فقد بدا واضحا  أن  

                           ً            المتحدة ضد إيران أصبح خيارا  غير مستبعد  استخدام القوة العسكرية من قبل الواليات
الذي يركز على  »الشرق األوسط الكبير«            ً                       الوقوع، خاصة  في ضوء ما يسمى بمشروع 

الدكتاتورية  األنظمةنشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومحاربة اإلرهاب وإنهاء تسلط 
 ريكية.األنظمة تكون موالية للسياسات األم هذه، وإيجاد بدائل عن المنطقة في

ح المتطور الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون عور إيران بالقلق من مستوى التسلش -٥
            ً    الحديثة، فضال  عن ميات كبيرة من األسلحة التقليدية حصولها على كوالخليجي 

الضمانات األمنية التي توصلت إليها هذه الدول بموجب االتفاقيات األمنية مع الواليات 
 .١ممارسة ضغوط سياسية أو عسكرية عليهاكانية قيام إيران بالمتحدة التي قللت من إم

                              ً       ً                                   باإلضافة إلى ذلك فإن  هناك تيارا  متشددا  داخل إيران يطالب الحكومة اإليرانية  -٦
وإيقاف تعاونها مع الوكالة الدولية، وأن تطور االنتشار باالنسحاب من معاهدة عدم 

                                                           
 .٨٦ - ٨٥رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -١



١٤٢ 

 

لى عدد من المتغيرات الدولية أهمها:     ً      ً                              ً  سالحا  نوويا  في أسرع وقت ممكن وذلك استنادا  إ
الموقف العدائي الذي يتبناه المجتمع الدولي إزاء إيران والبيئة اإلقليمية المضطربة التي 

ح من رادع مثالي في مواجهة التهديدات سالا الوفره هذيتعيش فيها إيران، ولما 
ساعد يأن  السالح اومن شأن هذ ،األمريكية واإلسرائيلية التي زادت بعد احتالل العراق

 . ١إيران في الحفاظ على سالمة أراضيها وصيانة أمنها ودعم مكانتها اإلقليمية والدولية

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                           
البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع حمد إبراهيم محمود، أ -١

  .٢٢سبق ذكره، ص



١٤٣ 

 

        الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث 
            اإليرايناإليرايناإليرايناإليراينللربنامج النووي للربنامج النووي للربنامج النووي للربنامج النووي     الدوافع االقتصاديةالدوافع االقتصاديةالدوافع االقتصاديةالدوافع االقتصادية    

  

على  النووي بالدهم برنامجنيون في تبريرهم لدوافع وأهداف    ِّ                 ي رك ز المسؤولون اإليرا   
برنامج يرمي هذا ال                                                              األبعاد االقتصادية له، حيث تذهب تقديرات الحكومة اإليرانية إلى أن  

لتخفيض استهالكها من  النووية المفاعالتالكهربائية بواسطة  الطاقة% من ٢٠إلى تأمين 
                                                                     السيما أن  الزيادة السكانية العالية وخطط التنمية االقتصادية سوف تزيد منز والنفط، االغ

  في المستقبل. معدالت استهالك الطاقة في إيران
                             َّ                                                وتشير الحكومة اإليرانية إلى أن ها ال تسعى فقط إلى الحد من نسب الزيادة في استهالك   

الطاقة؛ بل تسعى إلى خفض النسب الحالية لتوفير ثروتها القومية من النفط والغاز 
مالية السيما في ظل التآكل وتوجيههما نحو التصدير من أجل الحصول على العائدات ال

         . ١المتزايد في القدرات التصديرية اإليرانية من النفط بسبب العقوبات المفروضة على إيران
   ً                                                                           فضال  عن ذلك يشدد بعض المحلين السياسيين اإليرانيين على أن  خطط إيران إلنتاج الطاقة 

شراء لالقومية خالل فترة حكم الشاه  تهاومن ثر  ًا كبير     ًقدرا أنفقت                           النووية تنبع من أن  الدولة 
                                                 َّ                                  المفاعالت النووية بهدف توفير الطاقة الكهربائية وأن ه من الواجب على الحكومات اإليرانية 

  المتعاقبة استكمال البنية التحتية النووية لتوليد الطاقة الكهربائية النووية.
فالمفاعالت  منطقية،ها ال تبدو األهداف المشار إلي  ن يرى العديد من المحللين أ ومع ذلك  

لدولة  االقتصاديةسوف تكلف مليارات الدوالرات، وهي ليست ذات فائدة كبيرة من الناحية 
من النفط والغاز الطبيعي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء   ًا ضخم                  ًيران تمتلك مخزونا إمثل 

إيران ركزت إنشاء    أن % من تكلفة الكهرباء النووية، عالوة على  ٢٠-١٨بتكلفة ال تتعدى 
عن المدن اإليرانية والمنشآت الصناعية في شمال                                   ًمفاعالتها النووية جنوب البالد بعيدا 

البالد، وهو ما يقلل إمكانية االستفادة من هذه المفاعالت في توليد الطاقة لخدمة االحتياجات 
الساسة والباحثين  للمدن والمصانع اإليرانية، لذلك يخلص التيار األوسع من االستهالكية

  .٢                                                                             واإلعالميين في الغرب إلى أن  هناك دوافع عسكرية سرية وراء البرنامج النووي اإليراني
                                                           

1-Jalil Roshandel, op.cit ,p.p151-152. 
البرنامج النووي اإليراني، "آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع أحمد إبراهيم محمود،  -٢
  .١٥ -١٤بق ذكره، صس
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                   ً           ً                                                      ويقدم ما سبق تفسيرا  أكثر تكامال  لدوافع السلوك النووي اإليراني طيلة العقود الماضية، إذ   
يران في المجال النووي لم تكن هناك جدوى اقتصادية حقيقية للنفقات الهائلة التي أهدرتها إ

                                                                                  إذا كانت هذه المسألة تندرج في المجال السلمي، في حين أن  المسألة تصبح مفهومة ومبررة 
بدرجة أكبر إذا كان الهدف من هذا البرنامج هو امتالك قدرة كامنة إلنتاج السالح النووي، 

نبلة النووية مع                      ً                                            لكن بدون إنتاجه فعليا  بحيث تصبح إيران مالكة بالفعل لقدرات صنع الق
  . ١إيقاف التنفيذ لحين حدوث متغيرات تتطلب من إيران االنتقال إلى مرحلة اإلنتاج الفعلي

                                                                           أما الواليات المتحدة فتعترض على البرنامج النووي اإليراني بحجة أن  إيران لديها   
على احتياطي كبير من النفط والغاز الطبيعي اللذين يمكن االعتماد عليهما في الحصول 

                             ً                                                    الطاقة الكهربائية إن كانت فعال  هي الهدف الرئيس لبرنامجها النووي؛ بيد  أن  إيران ترى 
                                                                                 في هذه الحجة غير واقعية معللة تصورها هذا على أساس أن  هناك العديد من الدول الغنية 

فط) بالموارد الهيدروكاربونية (مثل النفط والغاز) ومنها بريطانيا وروسيا (وكالهما منتج للن
                                                                                  تعتمدان على الطاقة النووية لتلبية جزء مهم من حاجتهما في مجال الطاقة؛ بينما نجد أن  
َ            فرنسا واليابان والعديد من الدول التي ال تمتلك مثل هذه االحتياطات لم تتخل  عن الطاقة                                                                       

  .بالرغم من قدرتها على تحمل ذلك مايمكن استيراده نذيلالنووية لتعتمد على النفط والغاز ال
 ٨٦,٩٢     ً                                         ً      ً                       ووفقا  للمصادر الغربية فإن  إيران تمتلك احتياطيا  مثبتا  من النفط الخام مقداره   

                                           % من االحتياطي النفطي العالمي، وي خمن أن  هذا  ٣,٩وهذا الرقم يشكل  مليار برميل
                                                    سنة قادمة، بينما تشير المصادر نفسها إلى أن  االحتياطي  ٧٢االحتياطي سيستمر نحو 

تريليون متر مكعب، وهي بذلك تعد الدولة الثانية  ٧٣من مادة الغاز يصل إلى نحو  اإليراني
على المستوى العالمي بعد روسيا، وكانت إيران قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن أرقام 

، أما المسؤولين اإليرانيين فيشككون باألرقام الغربية التي ٢أخرى أكبر بكثير مما تقدم
سنة  ٤٧                                      َّ             تراضي لالحتياطي النفطي اإليراني ويرون أن ه سيدوم لمدة تتحدث عن العمر االف

                                                           
البرنامج النووي اإليراني، "آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع أحمد إبراهيم محمود،  -١

                            .٢٤سبق ذكره، ص 
    ً مترا   تريليون ٢٧٠ها المثبت من الغاز الطبيعي يبلغ نحو  ي          أن  احتياط ٢٠٠٢أعلنت إيران في أواخر عام  -٢

              .Country Analysis Brife, Report, April 2003 , www.Eia.dov.gov,Iran :انظر ،     ًمكعبا 
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سنة وما أعلنه  ٧٢قادمة وهذا الرقم يتناقض مع التقديرات الغربية التي حددت ذلك بنحو 
" أمام البرلمان اإليراني في األول من "هاشمي رفسنجاني الرئيس اإليراني األسبق

لن ينضب قبل  ه               َّمليار برميل وأن  ٩٣ه يتجاوز                  من أن  احتياطي بالد ١٩٩٦ حزيران/يونيو
  .١سنة، مما يتطلب من إيران أن تبحث عن مصادر بديلة للطاقة بينها الطاقة النووية ١٥٠

  َّ                                                                    أن ه إذا كانت إيران ترى أن  كل ما يقال بصدد وجود نوايا سرية لديها تتعلق  :الخالصة
النووي ما هو إال ادعاءات تطلقها                         َّ                       ببرنامجها النووي على أن ه يهدف للحصول على السالح

صحة  للطاقة الذرية                                                                 إسرائيل، فإن  عليها أن تثبت للمجتمع الدولي من خالل الوكالة الدولية
                          ً                                                         وواقعية مبرراتها هذه عمليا ، السيما وأن  الوكالة ال تزال تشكك في حقيقة البرنامج النووي 

                              ش؛ بينما ترى إيران أن  الوكالة اإليراني بسبب ما توصلت إليه من خالل عمليات التفتي
  بها. الضرر           ً                                تواجه ضغوطا  أمريكية من أجل حملها على إلحاق 

                                                                                  إن  ما يمكن استنتاجه مما سبق أن  إليران مبرراتها التي تبدو منطقية ومقبولة كونها تنبع   
                                         ً       ً                              من إرادتها ومصلحتها الوطنية، وهي تظل حقا  سياديا  طالما ال يتعارض ذلك مع القانون

                                                                          ً      الدولي، وبشكل خاص ما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ بيد أن  شكوكا  يمكن 
أن تتولد لدى من يهتم بهذا الموضوع حول النوايا الحقيقية للبرنامج النووي اإليراني ومنبع 
                  ً                                                             هذه الشكوك، داخليا  تأتي ليس فقط على وقع الخلفية التاريخية واأليديولوجية للمجتمع 

  . من خالل طبيعة وتفاصيل هذا البرنامج -    ً أيضا   –         َّ   راني، وإن ما اإلي
  
  
  
  

        

                                                           
  .١٨١رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -١
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        الفصل الثاين الفصل الثاين الفصل الثاين الفصل الثاين 
 

            اإلدارة الدولية ألزمة الربنامج النووي اإليرايناإلدارة الدولية ألزمة الربنامج النووي اإليرايناإلدارة الدولية ألزمة الربنامج النووي اإليرايناإلدارة الدولية ألزمة الربنامج النووي اإليراين

        وسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبل
        

اليزال البرنامج النووي اإليراني يثير ردود أفعال متباينة لدى العديد من األطراف   
اإلقليمية والدولية، وعلى رأسها الواليات المتحدة، إضافة إلى دول منطقة الشرق األوسط 

النووية اإليرانية إلى  ات           ً                                      لخليج خصوصا ، من الذين يتخوفون أن يؤدي تطوير القدر     ً   عموما  وا
  النووي. تمكين إيران من إنتاج السالح

وفي الوقت نفسه برزت العديد من المؤشرات على إمكانية إقدام الواليات المتحدة أو  
يرانية؛ وفي ضد المنشآت النووية اإلعسكرية         ً                يهما معا  على توجيه ضربة تإسرائيل أو كل

، واضعة سب الحتماالت وقوع مواجهة عسكريةعلى التح المقابل ركزت الخطط اإليرانية
                                                                            نصب عينيها أن  إيران يمكن أن تصبح الهدف الثاني للواليات المتحدة في الخليج بعد 

  االنتهاء من تدمير القوة العسكرية العراقية. 
زمة اإليرانية فرغم اتفاقها من حيث المبدأ على                                        أم ا القوى الدولية واإلقليمية المعنية باأل  

       َّ                                ، إال أن ها تباينت في إدارتها لألزمة بحكم نتشاراالضرورة التزام إيران بمعاهدة عدم 
اختالف تصوراتها بشأن سبل إدارة األزمات الدولية، وفي القلب منها األزمات المتعلقة بمنع 

  .١اتها مع إيرانالنووي، وتباين مصالحها واختالف عالق االنتشار
                                                                          َّ        فالواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل ومجموعة من الدول الغربية تتهم إيران بأن ها تسعى 
                                                                              إلى امتالك السالح النووي، في حين يصر المسؤولون اإليرانيون على أن  برنامجهم النووي 

معاهدة عدم  يندرج فقط في إطار االستخدامات السلمية للطاقة النووية في حدود ما تسمح به
، أما بعض المراقبين في المحيط العربي واإلقليمي فينظرون بعين الشك تجاه الملف نتشاراال

  .                                                                      النووي اإليراني، ويعتقد هؤالء بأن  إيران تسعى المتالك أسرار الصناعة النووية

                                                           

مرجع  ،" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني -١
  .١٨٩-١٨٨ص ، سبق ذكره
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لكامل مع ه اللوم إلى إيران بسبب فشلها في التعاون ا                                       أما بالنسبة للوكالة الدولية فال تزال توج 
                                     َّ                                               المفتشين الدوليين الذين يحاولون التأك د من التزامها بتعهداتها بشأن عدم انتشار األسلحة 

  .النووية
الوكالة الدولية من قبل  أزمة البرنامج النووي اإليرانيلذلك سنعالج في هذا الفصل إدارة   

إدارة األزمة في  منه، ودور األطراف الدولية األخرى في المبحث األولفي  للطاقة الذرية
تداعيات البرنامج النووي اإليراني على منطقة الشرق األوسط المبحث الثاني، و

  .منه المبحث الثالثفي  وسيناريوهات المستقبل
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        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

        الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين 
  

تشجيع  يقتصر على، كان دورها ١٩٥٧١ية للطاقة الذرية عام الوكالة الدول منذ إنشاء
إلى اتجاهات  االستخداماتاالستخدامات السلمية للطاقة النووية، وضمان عدم تحول تلك 

  إقرارها نتشار النووي بعداال عدماإلشراف على التزام الدول بتطبيق معاهدة وعسكرية، 
بحكم الظروف تحولت الوكالة إلى العب شرس  العشرينبداية تسعينيات القرن       َّ     إال أن ه منذ

على الساحة العالمية، وأصبحت أحد األطراف األساسية في التعامل والمتغيرات التي طرأت 
مع مشكلة الطموحات النووية العسكرية لكوريا الشمالية، كما تحولت إلى فاعل أساس في 

                    ً ، ثم  بدأت تمارس دورا  ١٩٩٨النشاطات النووية العراقية خالل فترة ما بعد عام  قضية
                                                       ً       البرنامج النووي اإليراني، إلى الحد الذى أصدرت فيه إنذارا  إليران  أزمة     ً          رئيسا  في إدارة 

بالكشف عما لديها قبل تاريخ محدد، كما عملت على فرض البروتوكول اإلضافي كأساس 
         ً اك اتجاها  هن            ، وبدا وكأن نتشارااللنظام ضماناتها على الدول األعضاء في معاهدة عدم 

قد أتاحت الظروف الدولية التي سادت بعد حرب ف        ً      ً                    إكراهيا  واضحا  يسيطر على توجهاتها.
تعرضت  بعد أنالخليج الثانية للوكالة أن تعيد اكتشاف قدراتها وصالحياتها من جديد، 

                َّ         : عندما أعلنت أن ه ال توجد ١٩٩١األولى عام  مرتين لحرج شديد في بداية التسعينيات:
خطط إلقامة                                    ً                          نووية عسكرية لدى العراق لتكتشف الحقا  أن  النظام العراقي السابق نشاطات 

عندما حاولت على استحياء  :١٩٩٣والثانية عام  مليارات دوالر. ١٠برنامج نووي بتكلفة 
استخدام صالحيات نائمة لتفتيش منشآت نووية كورية شمالية (مفاعل يونجبيون) حيث توجد 

قرارها الشهير  "بيونغ يانغ"اطات محظورة، مما أدى إلى اتخاذ شكوك حول امتالكها نش
                                                 ً                           باالنسحاب من معاهدة عدم االنتشار على نحو خلق اتجاها  داخل الوكالة بأن  األمور لن 

                                                           

 ١٩٧٤ أيار/مايو ١٥ية، وبتاريخ انضمت إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذر ١٩٧٠ شباط/فبراير ٢بتاريخ  -١
  َّ                                                                                                   وق عت معها اتفاقية الضمانات الشاملة، وهي السنة ذاتها التي تقدمت فيها إيران خالل االجتماع السنوي للجمعية 
العامة لألمم المتحدة بمقترح لجعل منطقة الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية، وكانت أولى الزيارات التي 

قد بدأت  -بشكل منتظم  -الة الدولية إلى المنشآت النووية اإليرانية، والتي تواصلت فيما بعد قام بها مفتشو الوك
                                                       بناء  على دعوة من منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ، انظر: ١٩٩٢في العام 

Eric Arnett, Iran is not Iraq, Bulletin of the Atomic Scientists ,Vol 54 ,No 1 January  - 
February 1998. 
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وقد بدأ المسؤولون في الوكالة يشعرون بمدى ما يمكن أن تصل  تسير بتلك الصورة ...!
لفرصة لممارسة أعمال تفتيش حقيقية داخل العراق إليه قدراتهم المهنية عندما أتيحت لهم ا

لهم  ، والذي كان يتيح١٩٩١عام  الصادر عن مجلس األمن ٦٨٧قرار رقم ال       ً     استنادا  إلى 
  . ضرورية                           باستخدام أي ة أساليب يرونها العمل في أي زمان وأي مكان

 رة في ظل عالم                     َّ             َّ                          خالل السنوات األخيرة ات ضح للوكالة أن ها يمكن أن تمارس سلطات كبيف  
تتيح لها أن تقوم بما لم تكن قادرة على القيام به من قبل الراهنة جديد، فالظروف الدولية 

                            ً             باستخدام هذه السلطات استنادا  إلى التفتيش  -وبدعم أمريكي قوي -الوكالة لذلك بدأت
                                                ً                           الخاص والبروتوكول اإلضافي وقرارات مجلس األمن مثيرة  على نطاق واسع مسألة تسييس 
                                                                                    عملها، إال أن  الواقع يشير إلى أن  الوكالة قد بدأت بالفعل في االتجاه نحو استخدام أساليب 

                   ّ                       العالم المختلفة ووظ فت هذه األدوات واألساليب  مناطقالنووية في  القضاياإكراهية في إدارة 
 بحسب ما تتيحه لها الظروف الدولية السائدة، كما تجاوبت مع الضغوط األمريكية في بعض
  .الحاالت بحكم تمكن الواليات المتحدة من التأثير على قرارات مجلس المحافظين التابع لها

                                                                                   وعلى صعيد القضية النووية اإليرانية يرى الكثير من المحللين أن  الوكالة الدولية تعاملت   
ن من معها برؤية سياسية رفيعة شديدة االنضباط وليس عبر توجه عقابي، فما قامت به إيرا

                              ً     نتشار كان يستوجب التوجه مباشرة  إلى االمعاهدة عدم واردة في تراق اللتزاماتها الاخ
               ً                                                        مجلس األمن خصوصا  ما يتصل بالحصول على وقود نووي وبرنامج تخصيب اليورانيوم 
     َّ                                                                      إال أن ها ظلت تدفع في اتجاه التعامل مع إيران عبر اتصاالت مستمرة وقرارات صارمة 

ان طوال الوقت؛ لكن عيدها مع إتاحة خيارات مختلفة إليرتعبر عن حجم المشكلة دون تص
وكانت التصريحات الصادرة عن إدارة الوكالة تحاول توضيح  ...نهاية ليس إلى ماال

إيران أو الواليات  -                                      ً      ً       الصورة على ماهي عليه دون أن تقدم مبررا  معقوال  ألي طرف
سنحاول في                 ناء  على ما تقدم وب .١الستخدامها في إدارة صراعه مع الطرف اآلخر -المتحدة

قبل إحالته إلى مجلس  هذا المبحث تسليط الضوء على إدارة الوكالة للملف النووي اإليراني
األمن الدولي في المطلب األول منه، في حين سنبحث إدارة الوكالة لهذا الملف بعد إحالته 

  إلى مجلس األمن في المطلب الثاني منه.
                                                           

محمد عبد السالم، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ( إدارة البرادعي )، مركز األهرام للدراسات  - ١
  .٢٠٠٣، تشرين الثاني/نوفمبر ١٠٧ملف األهرام االستراتيجي، المجلد التاسع، العدد  ،السياسية واالستراتيجية
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        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

        ة والقانونية  للملف النووي اإليراين من قبل الوكالة الدوليةة والقانونية  للملف النووي اإليراين من قبل الوكالة الدوليةة والقانونية  للملف النووي اإليراين من قبل الوكالة الدوليةة والقانونية  للملف النووي اإليراين من قبل الوكالة الدوليةاإلدارة الفنياإلدارة الفنياإلدارة الفنياإلدارة الفني

        قبل إحالته إىل جملس األمن الدويلقبل إحالته إىل جملس األمن الدويلقبل إحالته إىل جملس األمن الدويلقبل إحالته إىل جملس األمن الدويل

سعت الوكالة خالل إدارتها لألزمة النووية اإليرانية إلى الحفاظ على أهم ميزة لها كمنظمة   
ة أو                                           ً               ً               دولية وهي الحياد والموضوعية، فهي ليست خصما  إليران وال حليفا  للواليات المتحد

                                                                              العكس، ووظيفتها تتركز على التحقق من أن  الطاقة النووية يتم استخدامها في األغراض 
السلمية وعدم االنحراف نحو االستخدامات العسكرية، كما حرص المدير السابق للوكالة 

                                 َّ                          " خالل إدارته لألزمة على الظهور بأن ه يتصرف بأقصى درجات الصبر محمد البرادعي"
    ً                                        خاصة  أن  حساسية الموضوع والتوتر بين الجانبين  األزمةفي التعامل مع  والحياد والتدرج

  اإليراني واألمريكي معروفة للجميع، وتحتاج إلى أقصى درجات الدبلوماسية الهادئة.
 بها                    َّ               ية اإليرانية بحكم أن ها الجهة المنوطو                 ً       ً              لعبت الوكالة دورا  محوريا  في األزمة النوو  

مكلفة بتحديد ما إذا كانت إيران قد انتهكت التزاماتها بموجب التفتيش، وهي الالتحقق و
                                                       ال، وليس هناك من شك في أن  دور الوكالة في األزمة اإليرانية  أمنتشار االمعاهدة عدم 

في القضايا الدولية المرتبطة بمنع  ها                            ً              كان األول من نوعه، وزاد كثيرا  من فاعلية دور
    ورها أثناء عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية،                                ً  االنتشار النووي بدرجة تفوق كثيرا  د

في الحالة  ها: حيث كان دور١ويعود ذلك إلى الفارق الكبير في دور الوكالة بين الحالتين
ف الوكالة بمهمة        ّالذي كل  ١٩٩١عام  ٦٨٧               ً                           العراقية مرتبطا  بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

الوكالة ترفع تقاريرها الدورية بشأن هذه العملية إلى  إزالة البرنامج النووي العراقي، وكانت
                                               ؛ في حين أن  دور الوكالة في الحالة اإليرانية كان نمحافظيالمجلس األمن وليس إلى مجلس 

          ً                                                                    أوسع نطاقا ، فهي التي اكتشفت األنشطة اإليرانية المحظورة، وكانت ترفع تقاريرها إلى 
                                        ران، أي أن  جميع التفاعالت الخاصة بالحالة تطورات التعاون مع إي حول نمحافظيالمجلس 

سنحاول في هذا المطلب تسليط لذا اإليرانية كانت تتم داخل الوكالة بخالف الحالة العراقية. 
الضوء على إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة البرنامج النووي اإليراني خالل 

  كاآلتي : ٢٠٠٦ى إل ٢٠٠٢السنوات األولى لألزمة خالل األعوام من 
                                                           

مرجع  ،" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني -٢
  .١٩٧-١٩٦ص ، سبق ذكره
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        الفرع األول الفرع األول الفرع األول الفرع األول 

إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين     

        ....    ٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣- - - -     ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢خالل األعوام خالل األعوام خالل األعوام خالل األعوام 

أثيرت الشكوك الدولية بشأن النشاطات النووية اإليرانية أول مرة أواخر الثمانينيات وأوائل   
إلى يقين أثار الذعر في العديد من  ؛ لكن الشكوك تحولتالعشرينالتسعينيات من القرن 
                                 ً                  عندما التقطت األقمار الصناعية صورا  لمنشآت نووية قيد  ٢٠٠٢األوساط الدولية عام 

                                                                  ً      ً     اإلنشاء لم تعلن عنها إيران من قبل، ودفعت الوكالة إلى أن تطلق تحقيقا  مكثفا  حول 
  :قائق أهمهاالبرنامج النووي اإليراني، وقد كشف التحقيق الالحق عن سلسلة من الح

دأبت على عدم الوفاء بالتزاماتها بوصفها دولة  – العشرينمنذ ثمانينيات القرن  –         أن  إيران 
غير نووية، وكان أكثر االكتشافات إثارة للمخاوف قيام إيران بتخصيب اليورانيوم وفصل 

وكالة لل في منشآت نووية غير معلن عنها في غياب اتفاقية الضمانات التابعة ١البلوتونيوم
ورغم قيام مفتشي الوكالة بعشرات الجوالت التفتيشية على المواقع  الدولية للطاقة الذرية.

لتطوير األسلحة النووية،  أدلة دامغة تتعلق ببرنامج               َّ                       اإليرانية إال أن هم أخفقوا في العثور على
رد                                               ً                          وإن كانت الوكالة قد أثبتت أن  إيران قد حصلت سرا  على تقنيات لتركيب أجهزة ط

وربما نماذج من أجهزة الطرد المركزي نفسها عبر  -  مركزي مناسبة لتخصيب اليورانيوم
                                                 الوكالة تحققت من أن  إيران كانت في خضم بناء منشآت     فإن  - قنوات شراء غير نظامية

على إنتاج  –عند الحاجة  –تجريبية وصناعية لتشغيل أجهزة الطرد المركزي القادرة 
على  . هذه الحقائق فرضت٢خصيب كافية لتكون أجهزة تفجير نوويةيورانيوم ذي درجة ت

                                                           

                                                                                ً       ً         البلوتونيوم: يتم إنتاجه من خالل عمليات انشطار اليورانيوم الطبيعي أو المخصب تخصيبا  متدنيا  في ظروف  -١
يد المفاعل، وإبطاء تحت السيطرة ضمن المفاعالت النووية، وتتضمن هذه الظروف وجود المواد الالزمة لتبر
وهو ماء عادي  ( جسيمات "النيوترون" التي تنتج عن التفاعل أو تهدئتها ومن أفضل وسائل التهدئة الماء الثقيل

، مشعة في المفاعلفيتم إنتاجه من خالل معالجة اليورانيوم بالطاقة ال ٢٣٩أما البلوتونيوم  ،معزز بالديوتيريوم)
                          ً                                                ن وقود اليورانيوم كيميائيا ، لذلك فإن  الخطط اإليرانية المتالك كل هذه التقنيات                             ومن ثم  يتم فصل البلوتونيوم م

  . ٢٦بطريقة غير شفافة هي التي أثارت المخاوف الدولية، انظر: جون سيمبسون، مرجع سبق ذكره، ص 
2-Report by the Director General, " Implementation of the NPT Safeguards Agreement 
in the Islamic Republic of Iran," International Atomic Energy Agency , 27 February 
2006 , GOV/ 2006 15, 
http://www.iaea.org/publications/Documents/Board/2006/gov2006-150pdf. 
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تفاقية الضمانات ومحاوالتها الإيران انتهاك  ٢٠٠٥ أيلول/سبتمبر ٢٤أن تعلن في  الوكالة
                                          (فقرة ج) من النظام األساسي للوكالة فإن  على ١٢                             ً        عدم الوفاء بالتزاماتها، ووفقا  للمادة 

      ّ                                                قد أخل ت بالتزاماتها أن يقوم مجلس المحافظين التابع لها                               الوكالة عندما تقرر أن  دولة ما
  ومجلس األمن والجمعية العامة بأمر المخالفة. هابإخطار جميع األعضاء في

أشار  ٢٠٠٢ أيلول/سبتمبروخالل اجتماع المؤتمر العام للوكالة في دورته العادية في   
         " إلى أن  "غالم رضا آغا زاده انيةنائب الرئيس اإليراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية اإلير
واط على مدى السنوات  ميغا ٦٠٠٠إيران تخطط لتطوير برنامج نووي إلنتاج الطاقة بقدرة 

                                           ً     ً        ً                      العشرين القادمة، وأن  البرنامج سيتضمن تخطيطا  شامال  ومتطورا  في الميادين المختلفة 
وبعد انتهاء المؤتمر  .١نفاياتدورة الوقود، والسالمة والتصرف بال للتكنولوجيا الذرية، مثل:

وطلب منه توضيحات  "آغا زاده"للوكالة مع  السابق المدير العام محمد البرادعي"التقى "
، ٢وافية حول قيام إيران ببناء منشأة نووية في "نطنز"، ومنشأة تعمل بالمياه الثقيلة في "آراك"

   .تاج دورة الوقود النوويإضافة إلى بعض المعلومات التي تتحدث عن طموحات إيرانية إلن
                                                                              وفي ضوء المناقشات التي جرت خالل هذا االجتماع تم  االتفاق على أن يقوم المدير العام   

للوكالة مع مجموعة من خبراء الوكالة بزيارة إيران لمناقشة هذه القضايا مع السلطات 
  لىإجاء موعد الزيارة إر     َّ     إال أن ه تم   ،٢٠٠٢٣                                         اإليرانية، وح دد موعد الزيارة في تشرين أول 

على طلب إيران كرد فعل على قيام معهد العلوم واألمن      بناء  ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢٢-٢١
، ٤بنشر صور فضائية حول المنشآت النووية اإليرانية على بعض وسائل اإلعالم الدولي

ه، حيث             مع ما تم  نشر                                ً                           وهو ما زاد من مخاوف الوكالة خاصة  أن  اإلدارة األمريكية تجاوبت 
كانون  ١٣" الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية في ريتشارد باوتشر" صرح

                                                             بأن  الواليات المتحدة ( توصلت إلى استنتاج مفاده أن : إيران تعمل  ٢٠٠٢ األول/ديسمبر

                                                           

1 -IAEA  ، Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,  GOV/2003/40,On 6 
June 2003. 

نتشار االلم تكن منشآت إنتاج المياه الثقيلة، مثل منشأة آراك، تخضع التفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم  -٢
 يات التفتيش التي تنص عليها اتفاقية الضمانات.النووي، وال يشترط تبليغ الوكالة الدولية عنها، وال تخضع لعمل

  .١٩٠رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -٣
  .١٠١سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -٤
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على تطوير قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية)، وقد دفعت هذه التطورات مجلس 
افة الدول تقديم معلومات عن تصاميم المنشآت النووية الجديدة المحافظين إلى الطلب من ك

             ً لم يكن ملزما   حالما يتم اتخاذ قرار بالبدء بأعمال البناء أو التصريح به؛ لكن هذا الطلب
     ً                   ووفقا  التفاقية الترتيبات                                                        غير أن  جميع الدول األعضاء وافقت عليه باستثناء إيران...!

من الجزء العام من الترتيبات الفرعية بالصيغة المتفق  ١-٣ البند(الفرعية الخاصة بإيران 
تقديم المعلومات التصميمية  ) يتوجب على إيران١٩٧٦في عام بين إيران والوكالة  عليها

    ً                                                   يوما  من الموعد المحدد، ألن يستقبل المرفق المواد النووية  ١٨٠عن أي مرفق جديد قبل 
 ٢٠٠٣في عام  الذي وافقت عليه إيران المذكور للبند     ً            خالفا  للنص المعدل ، وذلكألول مرة

الذي يقضي بوجوب تقديم المعلومات التصميمية بمجرد اتخاذ القرار بتشييد مرفق جديد أو 
 وقبيل زيارة مفتشي الوكالة إلى إيران كشف الرئيس اإليراني األذن بتشييده أيهما أسبق.

                         ً    ل دورة الوقود النووي بدءا  من " عن خطة إيرانية تهدف إلى استكمامحمد خاتمي" السابق
       ً                                   ، مشيرا  إلى أن  الحكومة اإليرانية عازمة على داكتشاف اليورانيوم إلى إدارة الوقود المستنف
ردود فعل عنيفة في واشنطن، حيث  "خاتمي"إكمال تلك الدورة، وقد أثارت تصريحات 

               ً اإليرانية، مشيرا  ت المتحدث باسم الخارجية األمريكية التصريحا ريتشارد باوتشر"شجب "
 إقامة                                                                   من الواضح أن  خطط إيران إلكمال دورة الوقود النووي تشير إلى نية إيران       َّ   إلى أن ه (

البنية التحتية الالزمة إلنتاج أسلحة نووية)، وما زاد من مخاوف اإلدارة األمريكية احتمال 
ل النووي، مما الذي تحصل عليه من المفاع دقيام طهران بإعادة معالجة الوقود المستنف

   ّ                                                                             يمك نها من استخراج البلوتونيوم على غرار ما حصل مع كوريا الشمالية، واعتبرت اإلدارة 
يتعارض مع االتفاقية الموقعة بين إيران وروسيا المتعلقة بكيفية استخدام ذلك األمريكية 

ل                                                                            الوقود النووي المخصص لمفاعل "بوشهر"، والتي تنص  على قيام روسيا بتزويد المفاع
 ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢١وفي  إلى روسيا. دبالوقود، على أن تعيد إيران الوقود المستنف

" بيار غولدشميثكل من " وعضوية "محمد البرادعي"وصل إلى طهران وفد الوكالة برئاسة 
" رئيس قسم أولي هينونينو" نائب المدير العام والمشرف على تطبيق اتفاقية الضمانات

ل عن الملف النووي اإليراني في الوكالة، وكان في استقبالهم كبار المسؤووالعمليات (ب) 
 "البرادعي"دعا و"، محمد خاتمي" المسؤولين اإليرانيين على رأسهم الرئيس اإليراني السابق

 اإليرانيين إلى التوقيع على البروتوكول اإلضافي بهدف إجراء المزيد من عمليات التفتيش
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                       َّ                         اإليرانيين أشاروا إلى أن هم ال يعارضون التوقيع على                  غير أن  المسؤولين  ؛الدقيقة
   .البروتوكول اإلضافي؛ لكن ينبغي مناقشته والتوقيع عليه في سياق المفاوضات المستقبلية

                 ً    "نطنز" تشكالن جزءا  من  بوجود منشأتين في "للبرادعي"المسؤولون اإليرانيون  أقركما   
يلوت" لتخصيب اليورانيوم، اتان هما:( منشأة "ببرنامج لتخصيب اليورانيوم، وهاتان المنشأ

ولدى زيارة محطة "نطنز" من قبل  .١ومنشأة تخصيب الوقود ذات المستوى التجاري)
جهاز طرد مركزي من  ١٦٤                     َّ                                    مفتشي الوكالة تبين أن ها قيد العمل التجريبي، حيث تم  تركيب 

من الطراز ذاته  / جهاز طرد مركزي١٠٠٠      ً                   )، فضال  عن وجود مكونات لـ/P-1( طراز
، ٢٠٠٥) جهاز من هذا النوع بحلول عام ٥٠٠٠    ُ                                لم ت ركب بعد  ضمن خطة إيرانية لتركيب (

وقد حصلت إيران على المخططات والمكونات الرئيسة الخاصة بأجهزة الطرد المركزي من 
   .٢"عبد القدير خان") عبر شبكة العالم النووي الباكستاني P1-P2الجيلين األول والثاني (

  ترتيبات العلى إدخال تعديالت على " وافقت إيران ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢٦وفي   
على إيران إبالغ  ، والتي اشترطت١٩٩٢٣مجلس المحافظين عام  أقرها" التي الفرعية

الوكالة عن كافة منشآتها النووية الجديدة وأية تعديالت تطرأ على المنشآت القائمة عبر تقديم 
حال اتخاذ القرار الالزم بشأن التشييد أو ترخيص التشييد أو معلومات تصميمية أولية 

التعديل، وأن تقدم إلى الوكالة معلومات تصميمية إضافية حالما تطرأ، ويتعين على إيران 
تقديم المعلومات في وقت مبكر من مراحل تحديد المشروع والتصميم األولي والتشييد 

  واإلدخال في الخدمة.
                                                                ن  الترتيبات الفرعية المعقودة بين إيران والوكالة التي كانت نافذة وتجدر اإلشارة إلى أ  

تاريخ موافقة إيران على  ( ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢٦إلى  ١٩٧٦خالل الفترة من العام 
 ١٨٠التعديالت الجديدة) تلزم إيران بإبالغ الوكالة عن أي مرفق جديد في موعد ال يتجاوز

ى المرفق المعني، وتقديم معلومات عن األماكن الجديدة     ً                            يوما  قبل إدخال المواد النووية إل
                         ً                                                            الواقعة خارج المرافق جنبا  إلى جنب مع التقرير المتعلق بتسليم المواد النووية في األماكن 

                                                           

  .١٠٨ص  سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، -١
 .٤١جون سيمبسون، مرجع سبق ذكره ، ص  -٢
 . GOV/OR/777من المحضر  ٧٦- ٧٤والفقرات  GOV/2534/ATT.2/REV.2الوثيقة   -٣
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الوكالة لإليرانيين رسالة طرحوا فيها    ّ       سل م مفتشو وفي نهاية الزيارة. ١الواقعة خارج المرافق
     ً      ً تسلسال  زمنيا  امج الطرد المركزي وضرورة توفير إيران     ً                        عددا  من األسئلة المتعلقة ببرن

                        ُ                                         البحثية والتطويرية التي أ جريت، والتي لها عالقة بإيصال أجهزة الطرد  لكافة النشاطات
المركزي إلى مرحلة التشغيل، وتقديم توضيحات حول العمليات التي استخدمتها إيران في 

              ُ          ً    تجاري، والتي ت ستخدم أيضا  في  نطاقمنشأة تحويل اليورانيوم التي تنتج كميات على 
تصنيع "أكسيد اليورانيوم"، و"رابع فلوريد اليورانيوم" و"سادس فلوريد اليورانيوم" دون 

إضافة إلى أسئلة تتعلق ببرامج إيران  - ولو على نطاق محدود -                      اختبار أي ة مواد نووية
، كما طالب المفتشون إيران الخاصة بالتخصيب بواسطة الليزر، وبرامج إنتاج المياه الثقيلة

التي حصلوا عليها من الصين في العام  ٢بالتصريح عن مستورداتها من المواد النووية
  .هذه الموادل، إضافة إلى أي نشاط نتج عنه تغيير في المخزون اإلجمالي ١٩٩١٣

                                                           

1- IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/40,op.cit, p 4. 
صالحة إلنتاج الوقود أو إثرائها     َّ                                  بأن ها ( مواد ذات تركيبة ونقاوة تجعلها: عرفت الوكالة "المواد النووية"  -٢

بطريقة نظيرية، وأية مواد منتجة في مرحلة الحقة من دورة الوقود النووي )، انظر سكوت ريتر، مرجع سبق 
 .  ١١٢ذكره، ص

                                                                                    ( فقرة ج) من اتفاق الضمانات الخاص بإيران ي عد "سادس فلوريد اليورانيوم" و"رابع فلوريد  ٣٤    ً        وفقا  للمادة  -٣
مواد خاضعة لجميع اإلجراءات الرقابية  ١٩٩١" و"ثاني أكسيد اليورانيوم" التي استوردتها إيران عام اليورانيوم

عن التغيرات في رصيد هذه المواد؛ لذا  المحددة باالتفاق، بما في ذلك على وجه الخصوص اشتراط تقديم تقارير
ية في وقت االستيراد، كما كان يتوجب عليها                                     ً                        فإن  إيران كانت ملزمة بأن تقدم تقريرا  عن استيراد المواد المعن

                                                                                                       تقديم تقرير عن المعلومات التصميمية في أسرع وقت قبل إدخال المواد النووية في المرفق الم ستلم، وأن تبرم مع 
                                            من اتفاق الضمانات الخاص بإيران فإن  التغيرات  ٩٨             ً      ً                              ً        الوكالة ملحقا  مرفقا  فيما يتعلق بذلك المرفق، ووفقا  للمادة 

عمليات االستيراد والتصدير، والتسلم والشحنات الداخلية، وإنتاج المواد النووية في أي مفاعل  الرصيد تشمل: في
وفقد المواد النووية بسبب تحولها إلى عناصر أخرى، أو نظائرها نتيجة تفاعالت نووية، إضافة إلى حاالت الفقد 

  َّ   أن ها  ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢٦إلى الوكالة بتاريخ  هاوجهت ةأكدت في رسالفقد إيران أما  العرضي لمواد نووية.
من اتفاق الضمانات لم يكن  ٩٥فقرة ج) والمادة  (٣٤                               َّ                      تسلمت المواد المعنية، وأشارت أن ه بحسب تفسيرها للمادة 

        ً                                                                                           ً      ًلزاما  عليها تقديم أي تقرير للوكالة في ذلك الصدد؛ حيث لم يتجاوز إجمالي كمية اليورانيوم كيلو غراما  واحدا 
من  ٩٥                          عن هذه المواد، أم ا المادة      ً                                                             فعاال ، إال أن  الوكالة أصرت على أن  إيران كان يتوجب عليها تقديم تقرير

                  َّ               ً       ً                                                           االتفاق المذكور فإن ها تفرض اشتراطا  إضافيا  فحسب، وهو المتعلق بالتبليغ المسبق فيما يخص عمليات استيراد 
   ً     ً  ا  فعاال  .                                     ً     المواد التي تتجاوز كمياتها كيلو غراما  واحد
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لمناقشة التقرير الذي أعده        ً اجتماعا  عقد مجلس المحافظين  ٢٠٠٣ آذار/مارس ١٧ فيو   
إيران بتوضيح عدد من  المجلسفيه مدير العام للوكالة حول زيارته لطهران، طالب ال

القضايا المتعلقة بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم االنتشار وضرورة توقيعها على البروتوكول 
لمناقشة  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ١٨بتاريخ         ً     ًاجتماعا  عاجال كما عقد المجلس اإلضافي. 

حول التحقيقات  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ٦دير العام للوكالة بتاريخ التقرير الذي قدمه الم
                                    ً       ً                                الجارية في إيران، وأصدر المجلس بيانا  مقتضبا  حول انتهاكات إيران لمعاهدة عدم 

فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها المتوجبة عليها بموجب اتفاقية ، وأشار البيان إلى (١نتشاراال
المواد، واستخدام  المواد النووية، والمعالجة المرافقة لتلك الضمانات فيما يختص بالتبليغ عن

                                                                   والتصريح عن المنشآت التي تم  تخزين تلك المواد ومعالجتها فيها)، وكان  ،تلك المواد
التي صرحت  الصينالمجلس يشير في ذلك إلى المواد النووية التي حصلت عليها إيران من 

تفتيش، كما عدد البيان حاالت فشل إيران في                                     عنها في وقت الحق للوكالة وع رضت على ال
في الوقت المناسب كما هو مطلوب منها بمقتضى  يغ عن المواد والمنشآت والنشاطاتالتبل

أي                                                 ، واعتبر أن  ذلك يدعو إلى القلق، ولم يتخذ المجلس ٢اتفاقية الضمانات التي وقعت عليها
   .٣يهلواليات المتحدة عللتي مارستها ااالكبيرة قرار حول الموضوع رغم الضغوط 

تقرير الأكد رئيس مجلس المحافظين على ضرورة موافقة إيران على ما جاء في من جهته 
المدير العام للوكالة بشأن السماح للوكالة بأخذ عينات بيئية من المواقع التي تثار قدمه الذي 

                 لى أن  إيران فشلت أشار التقرير إكما . ٤حولها االدعاءات بوجود أنشطة لتخصيب اليورانيوم
في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها فيما يتعلق باإلبالغ عن المواد 
                                                                                  النووية، ومعالجة تلك المواد واستعمالها في وقت الحق، واإلعالن عن المرافق التي تم  فيها 

  وهي: ذكر التقرير حاالت فشل إيرانكما تخزين المواد ومعالجتها، 

                                                           

1-The Agency has been applying safeguards at a range of facilities in Iran since the mid-
1970s pursuant to its Safeguards Agreement. 
2-The Safeguards Agreement, reproduced in document INFCIRC/214, entered into force 
on 15 May 1974. 
3-U.N. Atomic Agency Urges Iran to Allow Wider Inspection , New York Times , June 
19,2003 .  

  .١٩١رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -٤
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ونقله في وقت الحق  ١٩٩١عالن عن استيراد اليورانيوم الطبيعي في العام عدم اإل -
عدم اإلعالن عن األنشطة التي تتضمن معالجة اليورانيوم الطبيعي المستورد ، ولمعالجته
                                                                            المرافق التي تم  فيها استالم تلك المواد (بما فيها النفايات) وخزنها ومعالجتها.، وواستعماله

  ت المناسب بشأن مرفق إنتاج نظائرتصميمية وافية في الوق عدم تقديم معلومات -
 .TRR، ومفاعل طهران البحثي MIXالموليبدينوم" و"اليود والزينون" المشعة  "
 .١عدم تقديم معلومات في التوقيت المناسب عن خزن النفايات في "أصفهان" و"آناراك" -

     ً                       جديدا  حول التحقيقات الجارية                                ً قدم المدير العام للوكالة تقريرا   ٢٠٠٣ آب/أغسطس ٢٧وفي 
في إيران خالل الفترة األخيرة، حيث زار فريق من خبراء تكنولوجيا الطرد المركزي تابع 

لمناقشة برنامج إيران  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ١١إلى  ٧للوكالة إيران خالل الفترة من 
للوكالة يرافقه  الخاص بالبحوث التطويرية المتعلقة بالطرد المركزي، كما قام المدير العام

(ب) بزيارة إيران لمناقشة  المدير العام لشؤون الضمانات ومدير شعبة عمليات الضمانات
قضايا تتعلق بتنفيذ الضمانات في إيران، حيث اجتمع المدير العام مع الرئيس اإليراني 

ان وشدد على أهمية الحسم العاجل للقضايا الرقابية العالقة بين إير محمد خاتمي"السابق "
 آب/أغسطس ٦و ٥                                     ً               كما عقد فريق من خبراء الوكالة اجتماعا  في طهران يومي  .والوكالة
مع مسؤولين إيرانيين إليضاح بعض الجوانب القانونية والفنية التي سبق أن طلبت  ٢٠٠٣

                      ً                     كما أوفدت الوكالة وفدا  من الخبراء التقنيين  .٢إيران تفسيرها حول البروتوكول اإلضافي
ألخذ عينات من موقع  ٢٠٠٣ آب/أغسطس ١٢ – ٩ لى إيران خالل الفترة منالتابعين لها إ

"نطنز"،                                                                             شركة "كاالي" الكهربائية، ومناقشة نتائج العينات البيئية التي تم  أخذها من موقع
(موقع  "هاشتغرد"، وزيارة موقعين قريبين من ات التي خلص إليها خبراء الوكالةاالستنتاجو

اللذين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية خاصة بالليزر وتخصيب  ده)وموقع رامن، ٣لشقر أباد
                                                           

1-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of  Iran, Report by the Director General, GOV/2003/40, op.cit, p 8. 
2- IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/63, On 
27 August 2003, p 2-3. 

                     بأن  الموقع كان يحتوي  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١لة بتاريخ أقرت إيران في رسالة موجهة إلى الوكا -٣
                                                                                              ُ        بالفعل على منشأة تجريبية للتخصيب بالليزر باستخدام تقنيات الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري أ نشأت في 

ة بموجب مجلس المحافظين، تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود -انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،٢٠٠٠العام 
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اليورانيوم بالطرد المركزي، وخالل هذا االجتماع ذكر مسؤولو منظمة الطاقة الذرية 
                                                        ُ                    اإليرانية أن  قرار إطالق برنامج التخصيب بالطرد المركزي قد ا تخذ بالفعل في العام 

بأجهزة الطرد المركزي عبر وسيط أجنبي                                   ، وأن  إيران تسلمت الرسومات الخاصة١٩٨٥
      ً                                       َّ           ً        تقريبا ، ووصف المسؤولون اإليرانيون البرنامج بأن ه كان مؤلفا  من ثالث  ١٩٨٧في العام 

وحتى العام  ١٩٨٥    ً          بدءا  من العام  الفترة األولىمراحل كاآلتي: جرت األنشطة خالل 
 الفترةوخالل  .طهران الطاقة الذرية اإليرانية في منظمةبصورة أساسية في مباني  ١٩٩٧
تركزت األنشطة في شركة "كاالي" الكهربائية، وتضمنت  ٢٠٠٢و ١٩٩٧بين عامي  الثانية

تجميع أجهزة الطرد المركزي واختبارها دون الغاز الخامل أو غاز "سادس فلوريد 
وحتى وقت االجتماعات مع خبراء  ٢٠٠٢    ً          بدءا  من العام  الثالثة الفترةوخالل . اليورانيوم"

، حيث نقلت أنشطة البحوث التطويرية ٢٠٠٣ آب/أغسطس ١٢ – ٩وكالة بتاريخ ال
                    َّ                                  كما أقر اإليرانيون أن ه خالل المرحلة األولى تم  الحصول على . ١والتجميع إلى موقع "نطنز"

                                                                       َّ     مكونات من الخارج عبر وسطاء أجانب أو مباشرة عن طريق جهات إيرانية، غير أن ه لم 
ارجية فيما يتعلق بتجميع أجهزة الطرد المركزي أو توفير التدريب،                       يتم تلقي أي ة مساعدات خ

                                                 َّ                         وانصبت الجهود على إنجاز طاردة مركزية عاملة؛ إال أن ه صودفت صعوبات جمة نتيجة 
               ً            ِ                 المكونات، وطبقا  لذلك لم تجر  أي تجارب بالغاز  تهشم اآلالت الذي يعزى إلى رداءة نوعية

  ورانيوم".الخامل أو بـ "غاز سادس فلوريد الي
الطاقة الذرية اإليرانية رسالة إلى الوكالة  منظمةوجهت  ٢٠٠٣ آب/أغسطس ١٩وفي   

                                           "آراك" مفادها أن  قرار بدء البحوث التطويرية  تضمنت معلومات عن مفاعل المياه الثقيلة في
   ُّ                                                                            ات خذ في أوائل الثمانينيات، وفي منتصف الثمانينيات أجريت تجارب على مستوى المختبر

                                                          ُّ                   تاج الماء الثقيل في مركز "أصفهان"، وفي منتصف التسعينيات ات خذ قرار بناء مفاعل إلن
الماء الثقيل، كما تضمنت الرسالة معلومات إضافية عن كمية الماء الثقيل الالزمة في 
المرحلة األولية وعن مفاعل البحوث النووية اإليراني وعن القدرة التصميمية لمصنع إنتاج 
                                                                                                                                                           

تشرين  ١٤تاريخ   Gov/2003/75معاهدة عدم االنتشار في إيران، تقرير مقدم من المدير العام، الوثيقة
 .١٥المرفق األول، ص  ٢٠٠٣ الثاني/نوفمبر

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/63, 
op.cit, p 6. 
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                               آراك"، وبناء  على هذه المعلومات تشييده في "خونداب" بالقرب من " جاريالماء الثقيل ال
، كما اعترفت إيران في هذه ٢٠٠٤كانت تخطط إيران لبدء إنتاج الماء الثقيل في عام 

           َّ                                                                      الرسالة بأن ها أجرت تجارب على تحويل اليورانيوم في أوائل التسعينيات، وهي تجارب كان 
  .عنها غي على إيران إبالغ الوكالةينب
 ٢٧أشار التقرير الذي قدمه المدير العام للوكالة في  ،وعلى خالف التقرير الذي سبقه  

                       ً        ً                            إلى أن  إيران أظهرت قدرا  متزايدا  من التعاون فيما يتعلق بحجم  ٢٠٠٣ آب/أغسطس
وتفاصيل المعلومات المقدمة والسماح للوكالة بالمعاينة التي طلبتها ألماكن معينة وأخذ 

 لتوقيعلبيئية المرتبطة بذلك، وأشاد التقرير بقرار إيران بدء المفاوضات مع الوكالة العينات ا
اإلضافي، واعتبر ذلك خطوة إيجابية، ورغم ذلك ال تزال العديد من القضايا  البروتوكول

إضافة إلى البطء والتناقض في  ،                 ً                           المهمة عالقة خاصة  فيما يتعلق ببرنامج التخصيب
   .١إيرانالمعلومات المقدمة من 

للنظر في التقرير المقدم من  نمحافظيالاجتمع مجلس  ٢٠٠٣  أيلول/سبتمبر  ١٢ وفي   
المدير العام الذي اتهم فيه إيران بالمماطلة، وطالبها باإلجابة الشفافة عن عدد من األسئلة 

كما طالبها مرة أخرى بسرعة التوقيع على البروتوكول   ، تتعلق بخفايا برنامجها النووي
 ٣١                                ً       ً       مجلس مشروع قرار يمنح إيران موعدا  نهائيا  أقصاه ال           ّ  االجتماع تبن ى  وخالل .٢  إلضافيا

  .                                                إلثبات أن  برنامجها النووي ال يحمل أية طبيعة عسكرية ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر
                                                                                  عب ر القرار عن القلق الذي يساور المجلس تجاه العينات البيئية التي أخذتها الوكالة من و

          َّ                                                      ، وتبين أن ها ملوثة بنوعين من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى طنز"ن" موقع
التعديالت التي أجراها اإليرانيون على مباني شركة "كاالي" الكهربائية قبيل عمليات 
التفتيش، مما يؤثر على دقة عملية أخذ العينات، وقيام إيران بإدخال مواد نووية إلى أجهزة 

ة في منشأة "نطنز" رغم مطالبة المجلس في بيانه الصادر في الطرد المركزي التجريبي

                                                           

1- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 
the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/63, 
op.cit,p. p 9-10. 
2-Resolution GOV/2003/69 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 12 
September 2003. 
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إيران بعدم إدخال مثل هذه المواد كتدبير لبناء الثقة، كما طالب القرار  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو
طهران بمعالجة جميع حاالت اإلخفاقات التي حددتها الوكالة، والتعاون الكامل مع الوكالة 

                 ّ         ، وذلك عن طريق ات خاذ جميع الموقعة معها الضماناتة لضمان التحقق من االمتثال التفاقي
  : ١بما في ذلك ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبراإلجراءات الضرورية بحلول نهاية 

تقديم إعالن كامل عن جميع المواد والمكونات المستوردة المتصلة ببرنامج التخصيب،  -
صيب، والتعاون مع التخ عالي            َّ                          التي تبين أن ها ملوثة بجسيمات يورانيوم  تلكالسيما 

  .خزنها واستخدامهاالوكالة لتحديد منشأ هذه المواد، وتاريخ ورودها، وأماكن 
منح الوكالة حق المعاينة غير المقيدة بما في ذلك أخذ عينات بيئية ألي أماكن تراها  -

 إيران.الوكالة ضرورية ألغراض التحقق من صحة اكتمال اإلعالنات المقدمة من 

 ملة بشأن إجراء تجارب على تحويل اليورانيوم.تقديم معلومات مكت -

  :٢أهمها طالبت الوكالة إيران بضرورة تنفيذ مجموعة من المطالب كما
                                                                       إعطاء تفسير واف  عن عمليات البحث والتطوير التي قامت بها إيران منذ تاريخ . ١

ألجهزة الطرد المركزي، وجهودها في تخصيب اليورانيوم بالليزر على أن ها استالم
      ً     ً                                              وصفا  كامال  للعمليات كافة التي تمت في موقع "نطنز" النووي. –بشكل خاص  -  تضمنت
متابعة المعلومات المتعلقة باالدعاءات حول عمليات تخصيب اليورانيوم بصورة غير . ٢

"كاالي" الكهربائية، وهذا       ً                              خصوصا  تلك العمليات التي جرت في شركة مصرح بها للوكالة،
 لسماح للوكالة بأخذ عينات بيئية من الموقع المذكور.يتطلب من اإليرانيين ا

 إجراء تحقيقات واسعة حول دور معدن اليورانيوم في دورة الوقود النووي اإليراني.. ٣

إجراء تحقيقات واسعة حول عالقة البرنامج النووي اإليراني باستخدام الماء الثقيل، ومن . ٤
 قيلة في "آراك".ضمن ذلك تصميم وبناء وإنتاج معمل المياه الث

زار فريق تقني تابع للوكالة  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ١٢إلى  ٤وخالل الفترة من   
تتعلق بالتحقق من أنشطة إيران في مجال تحويل اليورانيوم  عملياتإيران بهدف تنفيذ 

                                                                    ً       ً    وتخصيبه بواسطة الليزر والطرد المركزي الغازي، كما أجرت الوكالة تفتيشا  رقابيا  في 
عل "طهران البحثي" وفي المحطة التجريبية لتخصيب الوقود في "نطنز" خالل الفترة ما مفا

                                                           
1- Resolution GOV/2003/69 adopted by the IAEA, op.cit. 

  .١٩٢ -١٩١مرجع سبق ذكره، ص ، رياض الراوي -٢
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، إضافة إلى متابعة قضايا تتعلق باليورانيوم الطبيعي المستورد ٢٠٠٣أيلول ١٨و ١٤بين 
التقى وفد من خبراء الوكالة  ٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر ١٦وفي  .١٩٩١من الصين في العام 

                                                                   ة الذرية اإليرانية، تم  خالله مناقشة نتائج تحليل العينات البيئية التي بممثلين عن منظمة الطاق
، والتي أظهرت وجود جسيمات ٢٠٠٣ آب/أغسطس"كاالي" في                       تم  أخذها من موقع شركة

                                                                              يورانيوم شديدة التخصيب، إضافة إلى جسيمات منخفضة التخصيب، كما تم ت مناقشة نتائج 
من محطة "نطنز"، والتي كشفت عن وجود أنواع أخرى من                               العينات البيئية التي تم  أخذها

جسيمات اليورانيوم عالية التخصيب وأخرى منخفضة التخصيب ال تنتمي إلى األنواع 
   .١المذكورة في مخزون إيران المعلن من المواد النووية

                                                                           ولدى معاينة بعض السجالت الخاصة من قبل مفتشي الوكالة تبين أن  اإليرانيين قاموا  
                                                           ّ             ً        بصنع يورانيوم م شع غير معلن عنه في مفاعل "طهران البحثي"، وأن هم قاموا أيضا  بتشعيع 

          )، ومع أن  ١٩٩٣-١٩٨٩(ما بين عامي  عينات من معدن "البيزموث" خالل الفترة
                                                                            "البيزموث" ليس مادة نووية تقتضي اإلعالن عنها بموجب اتفاق الضمانات؛ فإن  تشعيعه 

يمكن أن يستخدم  الذي ٢)Po-210( ٢١٠        ّ                 ن حيث أن ه ينتج البولونيومأثار اهتمام الوكالة م
كـ "بادئ نيوتروني" في بعض  باالقتران مع "البريليوم" ألغراض عسكرية (وبالتحديد

وجهت إيران رسالة  ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٣في وتصاميم األسلحة النووية). 
             ُ                ر دراسة جدوى أ جريت على إنتاج ي إطا               "البيزموث" تم  ف                           للوكالة ذكرت فيها أن  تشعيع

" واستخدامه في مولدات كهربائية حرارية نظيرية مشعة، كما استطاعت ٢١٠البولونيوم"
مقابلة عالمين إيرانيين شاركوا في تشعيع "البيزموث"،  ٢٠٠٤ كانون الثاني/ينايرالوكالة في 

فتين من "البيزموث"، حيث جرت      ً                                                  ووفقا  لما أفاد به العالمان، فقد تم  تشعيع كبسولتين مستهد
لكن هذه المحاولة لم تكلل  الكبسولتين؛ محاولة الستخراج "بولونيوم" من إحدى هاتين

  .٣                                                                ُ         ً       بالنجاح، أما الكبسولة المستهدفة المشعة األخرى من "البيزموث" فقد ط رحت جانبا  كنفاية

                                                           

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/75,op.cit, p 3. 
      ً  يوما  . ١٣٨عمر نصفي يمتد إلى  ٢١٠ –للبولونيوم  -٢

3-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/11, On 
24 February 2004, p.p 5-6 . 
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                       بقة بأن  المواد النووية                ً              أقرت إيران خالفا  إلعالناتها السا ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٩وفي 
ذات األهمية في تحويل اليورانيوم تكاد تكون جميعها قد أنتجت في اطار تجارب مختبرية 

دون أن تبلغ الوكالة بها، وقد  ١٩٩٣و ١٩٨١(كميات بالكيلوغرام) بين عامي  وتطبيقية
رب ، واستخدمت في تلك التجاالنوويين ""أصفهانوطهران  ينفذت تلك األنشطة في مركز

 تشرين األول من، كما وافقت إيران في ١٩٨٢و ١٩٧٧مواد نووية استوردتها في عامي 
والمعلومات  على تقديم جميع التقارير المتعلقة بتفسيرات المخزون ٢٠٠٣ الثاني/نوفمبر

  .١التصميمية ذات الصلة التي تغطي تلك األنشطة
 للوكالة السابق لمدير العاما محمد البرادعي"زار " ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ١٦وفي   

لمناقشة  مجلس األمن القومي اإليرانيل األسبق عامالمين األحسن روحاني" إيران والتقى مع "
قضايا عاجلة تتعلق باستخدام مواد نووية في اختبار أجهزة الطرد المركزي، ووجود 

"، وخالل كاالي" الكهربائية ومنشأة "نطنز" جزيئات يورانيوم عالية التخصيب في شركة
                                                   أن  إيران قررت تزويد الوكالة خالل أسبوع بكشف كامل عن  "روحاني"االجتماع ذكر 

                                                                             ً أنشطتها النووية السابقة والراهنة، واستعدادها لعقد بروتوكول إضافي والتصرف وفقا  
  .  ٢للبروتوكول لحين نفاذه

براء في كما زار فريق تقني برئاسة مدير شعبة عمليات الضمانات (ب)، وعضوية خ  
تشرين  ١و تشرين األول/أكتوبر ٢٧تكنولوجيا الطرد المركزي إيران خالل الفترة ما بين 

لمناقشة قضايا تشمل بوجه خاص مصدر تلوث اليورانيوم عالي  ٢٠٠٣ الثاني/نوفمبر
                                                   ً         التخصيب، وتمكن الوفد من مقابلة الشخص الذي كان مكلفا  باألنشطة  التخصيب ومنخفض
بهدف إيضاح القضايا  ٢٠٠١-١٩٩٩الطرد المركزي خالل الفترة البحثية المتعلقة ب

تلقت الوكالة رسالة من  ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٠وفي  .المرتبطة بهذه األنشطة
                                                                           الحكومة اإليرانية أعلنت فيها قبولها مسو دة نص البروتوكول اإلضافي المستندة إلى 

         َّ   وأوضحت أن ها  } INFCIRC/540 (corr)الوثيقة {البروتوكول اإلضافي النموذجي 
   َّ                                                                  وأن ها تتصرف بموجبه لحين نفاذه، وفي اليوم ذاته أبلغت الحكومة اإليرانية  ،همستعدة لتوقيع

                                                           

1-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 
GOV/2003/75,op,cit,p 5 . 
2- op.cit, p.p 3-4 . 
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جميع  ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٠  َّ            ُ           ً    أن ها قررت أن ت علق اعتبارا  من  ١المدير العام للوكالة
في منشأة "نطنز"، وأال تنتج أو                            ًالمعالجة في إيران، وتحديدا واألنشطة المتعلقة بالتخصيب 

 ٢٩تستورد مواد تتعلق بالتخصيب، كما أبلغت إيران الوكالة في مذكرة شفوية مؤرخة بـ 
  :٢   َّ                                بأن ها ستتخذ الخطوات اآلتية بأثر فوري ٢٠٠٣ كانون األول/ديسمبر

    ِّ                                                                    ستعل ق تشغيل أو اختبار أي طاردة مركزية سواء بمواد نووية أو دونها في محطة  -
  "نطنز" . الوقود التجريبية في تخصيب

ستعلق ، كما ستعلق أي عملية أخرى متصلة بإدخال مواد نووية في أي طاردات مركزية -
تركيب أي طاردات مركزية جديدة في المحطة التجريبية وتركيب أي طاردات مركزية في 

د أي مرفق تخصيب بالطر منستسحب المواد النووية و ،محطة تخصيب الوقود في "نطنز"
              َّ     وأكدت إيران أن ها ال  المركزي إذا كان ذلك ممكن من الناحية العملية وفي حدود اإلمكان.

             َّ  مكوناتها، وأن ه  تنوي خالل فترة التعليق إبرام عقود جديدة إلنتاج طاردات مركزية أو
                                                                            بمقدور الوكالة اإلشراف بشكل تام على خزن جميع أجهزة الطرد المركزي المجم عة خالل 

التقى المدير العام للوكالة في فيينا مع  ٢٠٠٤ كانون الثاني/يناير ٦ليق، وفي فترة التع
" لمناقشة األمور المتصلة بالقضايا الرقابية المعلقة وقرار إيران تعليق جميع حسن روحاني"

 ٢٤، كما أبلغت إيران الوكالة في ٣أنشطتها الخاصة بالتخصيب وإعادة المعالجة
إصدار تعليمات لتنفيذ  آذار/مارستم بحلول األسبوع األول من   َّ    أن ه سي ٢٠٠٤ شباط/فبراير

القرارات األخرى التي اتخذتها إيران بشكل طوعي، وهي تعليق تجميع واختبار الطاردات 
المركزية، وتعليق اإلنتاج المحلي لمكونات الطاردات المركزية بما فيها تلك المتصلة بالعقود 

                                                           

رسالة إلى إيران في  محمد البرادعي"للوكالة "السابق أرسل المدير العام  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبرفي نهاية  - ١
رسالة وضع حد الوقد تضمن الطلب األول في محاولة لتقديم تعريف واضح للنشاطات التي ينبغي تعليقها، 

الختبار أو تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي تعمل بالغاز، ووقف أعمال تركيب أجهزة الطرد المركزي في 
"نطنز"، ووقف كافة عمليات التخصيب بواسطة الليزر، ووقف نشاطات إعادة معالجة البلوتونيوم، انظر: سكوت 

  .١٥٥-١٥٤ص ،ريتر، مرجع سبق ذكره
2 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/11, 
op.cit. p 10. 

 .٢٠٠٤ شباط/فبراير ٢١كما اجتمع المذكوران في فيينا لذات الغرض في  -٣
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                                              ً يران دعوة للوكالة للتحقق من هذه التدابير مشيرة  قصى حد ممكن، ووجهت إأالقائمة إلى 
من  ٧       ً        وتنفيذا  للفقرة                                                             إلى أن  تعليق أنشطة التخصيب ينطبق على جميع المرافق في إيران.

قدم  ٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر ١٢) الصادر في GOV/2003/69قرار مجلس المحافظين (
حول التطورات  ٢٠٠٣ ني/نوفمبرتشرين الثا ١٠                           ً      ً        المدير العام للوكالة تقريرا  جديدا  بتاريخ 

 ٢٠الرقابية المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني منذ زيارة المدير العام إلى إيران يومي 
 وإقرار إيران ببرنامجها المتعلق بالتخصيب بواسطة الطرد ٢٠٠٣ شباط/فبراير ٢١و

ي قدمه المدير العام                              َّ                                   المركزي؛ إال أن  هذا التقرير رك ز على الفترة التي أعقبت التقرير الذ
وقد أشاد التقرير بما أسماه بتعاون إيران الفاعل خالل الفترة  .٢٠٠٣ آب/أغسطس ٢٣في 

األخيرة، والسماح للوكالة بإجراء معاينة غير مقيدة لجميع األماكن التي طلبت زيارتها، 
استها المدير العام إيران على مواصلة سي            ّاألفراد، وحث  وتيسير إجراء مقابالت مع بعض

                                                                           القائمة على التعاون الفاعل عن طريق اإلجابة على جميع تساؤالت الوكالة، كما رح ب 
التقرير بإعالن "طهران" اعتزامها عقد بروتوكول إضافي مع الوكالة وتعليق أنشطتها 

        ؛ إال أن  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبرالمتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وإعادة المعالجة في نهاية 
                                                                          أشار إلى أن  إيران أخفقت في عدد من الحاالت وطوال فترة زمنية مديدة في الوفاء  التقرير

بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، وذلك فيما يتعلق بالتبليغ عن المواد 
النووية، ومعالجتها، واستخدامها، واإلخفاق في تقديم معلومات تصميمية عن مرفق اختبار 

ركة "كاالي" الكهربائية، ومختبرات الليزر في مركز "طهران للبحوث الطرد المركزي في ش
لشقر أباد" ومرفق خزن النفايات في "كاراج"، والمرافق الملحقة بمركز  النووية" وموقع "

"أصفهان للتكنولوجيا النووية" وبمركز "طهران للبحوث النووية" ومفاعل "طهران البحثي" 
نيوم المستهدفة، ومرفق الخاليا الساخنة، ومرفق مناولة                             فيما يخص  تشعيع كبسوالت اليورا
لبحوث النووية"، إضافة إلى اإلخفاق في حاالت كثيرة لالنفايات الملحق بمركز "طهران 
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ومقابل حاالت الفشل هذه فقد  .١تنفيذ الضمانات من خالل إخفاء بعض المعلوماتب تتعلق
  : ٢ت ما يليتقدمت الوكالة إلى إيران بمجموعة من الطلبات شمل

ن إلى تأسيس إكمال مزيد من التحليالت الخاصة بالتخصيب والتطوير التي دفعت إيرا. ١
  .قدراتها في التخصيب

متابعة المعلومات المتضمنة االدعاءات حول عملية تخصيب اليورانيوم غير المصرح . ٢
 ية من الموقع.بها، بما في ذلك شركة "كاالي"، وهذا المطلب يتضمن السماح بأخذ عينات بيئ

 إجراء تحقيقات أكثر حول دور معدن اليورانيوم في دورة الوقود النووي اإليراني. . ٣

إجراء المزيد من التحقيقات حول عالقة البرنامج النووي اإليراني باستخدام الماء الثقيل، . ٤
   آراك". وتصميم البناء الخاص بمفاعل الماء الثقيل في" ،هإنتاجو
                                                                    ر المدير العام إلى أن  برنامج إيران النووي يتألف من مرحلة أمامية شبه       ُ      وقد خل ص تقري  

، هوتخصيب هوتحويل كاملة لدورة الوقود النووي تتضمن: تعدين اليورانيوم، ومعالجته،
النووي، وإنتاج الماء الثقيل، وإقامة مفاعل خفيف ومفاعل بحوث يعمل بالماء  وصنع الوقود

                            وأضاف التقرير أن  إيران عكفت  ويرية المرتبطة بذلك كله.الثقيل ومرافق البحوث التط
زي، كذلك قامت     ً                                                عاما  على تطوير برنامج لتخصيب اليورانيوم بالطرد المرك ١٨طوال 
تطوير برنامج للتخصيب بالليزر، وقد أخفقت إيران في التبليغ عن عدد ب    ً عاما   ١٢طوال 

  .٣فصل كمية ضئيلة من البلوتونيومو كبير من أنشطة تحويل اليورانيوم وتصنيعه وتشعيعه،
  َّ                       ً                    ات خذ مجلس المحافظين قرارا  استنكر فيه بشدة ما  ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦وبتاريخ 

"، نتشاراال" بحالة الفشل اإليرانية وخروقاتها المتمثلة بعدم االلتزام ببنود معاهدة عدم  اسماه
                    ً          ن  المجلس سيجتمع فورا  وسيضع كل        َّ                       ُ         ً   وقرر أن ه في حالة أي فشل أخرى ت كتشف الحقا  فإ

                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/75, 
op.cit,P 9. 
2-Jean Du Preez and Lawrence Scheinman , Iran Rebuked for Failing to Comply With 
IAEA Safeguards , June 18 , 2003 . 
3 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/75, 
op.cit, p.p 8- 9 . 
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، ١                            ً                                                  الخيارات التي تحت تصرفه طبقا  لقانون الوكالة والتفاقية الضمانات الموقعة مع إيران
 ٢٠٠٤ شباط/فبراير                                                     ً          كما طلب المجلس من المدير العام للوكالة أن يقدم تقريرا  في أواسط 

الموعد، وكان الكثير يتوقع                                                           للنظر فيه باجتماع المجلس الذي سي عقد في الشهر الذي يلي ذلك 
النووي اإليراني إلى مجلس األمن التخاذ  الملففي تلك المرحلة أن تحيل الوكالة 

                                      ً               ولكن مع ذلك فإن  هذا القرار لم يكن سيئا  بشكل مطلق، إذ ؛ اإلجراءات التي يراها مناسبة
ستعداد رحب المجلس بالعرض الذي تقدمت به إيران إلى الوكالة والمتضمن إبداءها اال

الكامل لتقديم التعاون الفعال مع الوكالة في ضوء القرار الذي سبق للمجلس أن اتخذه في 
، والمتضمن ضرورة تزويد الوكالة بكافة ٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر ١٢اجتماعه الذي عقد في 

ن القرار إبداء إيران رغبتها                                                              المعلومات المتعلقة بنشاطاتها النووية القديمة والحديثة، كما ثم 
                  ً                             ، ورح ب القرار أيضا  بالمبادرة اإليرانية المتضمنة ٢في التوقيع على البروتوكول اإلضافي

                                               ً                               تعليق عملية تخصيب اليورانيوم بصورة طوعية، مؤكدا  على أهمية تحرك إيران بالتعاون 
  . ٣اإلضافي المستعجل والقريب باتجاه التصديق على البروتوكول

لدى  السابق سفير إيران فقد عبر عنهلقرار األخيرين أما الموقف اإليراني من التقرير وا  
                                                  أشار إلى أن  مشاعره متباينة فيما يتعلق بهذا القرار  ن"، حيعلي أكبر صالحيالوكالة "

والتقرير الذي استند عليه، فالقرار حسب وجهة نظره يحاول أن يواجه " المحاوالت التي 
                        َّ           لمي، إذ إن  التقرير قد رك ز بشكل غير تهدف إلى خلق أزمة حول برنامج إيران النووي الس

متكافئ على الماضي، ولم يعكس بوضوح حقيقة السياسة اإليرانية والفعل الذي قامت به 
افقة على "، والمقصود هنا إعالن "طهران" المو٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١بالده في 

دير العام للوكالة يومئذ ، وتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، حيث أشار المالبروتوكول توقيع
                            ً     ً                                           إلى أن  قرار "طهران" صنع يوما  جيدا  للسالم؛ لكن هناك حاجة إلى المزيد من التحقق 

إليراني البرنامج النووي ا    بأن للوصول إلى إثباتات يمكن أن تقتنع بها المجموعة الدولية 
   .       ً      ًبرنامجا  سلميا 

                                                           

1-Resolution GOV/2003/81 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 26 
November 2003 (operative paragraphs 2 and 8 ) . 

 .١٩٣ -١٩٢رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -٢
3-Resolution GOV/2003/81, op.cit, (operative paragraphs 1, 9 and 10 ) . 
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حكومة اإليرانية بتعليق أنشطتها النووية أما دول الترويكا األوروبية فقد رحبت بقرارات ال  
وقبولها التوقيع على البروتوكول اإلضافي، واعترفت "بحق إيران في التمتع باالستخدام 

النووي"، وأضافت الترويكا  نتشاراالالسلمي للطاقة النووية، بما يتفق مع معاهدة عدم 
األحوال االنتقاص من سيادة أو                                       "البروتوكول اإلضافي ال ي راد منه بحال من              األوروبية بأن 

                                         َّ                                           كرامة أو األمن القومي للدول المشاركة"، وأن ه ينبغي أن تمه د القرارات اإليرانية بالتعاون 
                                         َّ   لحل عاجل للموضوع، وصر ح أعضاء الترويكا بأن هم  نمحافظيال      َ           الطريق  أمام مجلس 

وار على أساس التعاون                                                           يعتقدون بأن  التعاون اإليراني "سيمهد الطريق أمام الدخول في ح
بعيد المدى الذي سيوفر لكافة األطراف ضمانات مرضية تتعلق ببرنامج إيران لتوليد الطاقة 

                                           وكيل وزارة الخارجية األمريكية لشؤون الحد  من " جون بولتونرفض " وقد النووية".
 تورط حول                                                 ً                    التسلح واألمن النووي تقرير الوكالة حول إيران مشددا  على الموقف األمريكي 

في مجهود ضخم وسري المتالك أسلحة نووية، وفي تكرار للموقف األمريكي  طهران
                                                                        صر ح رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي بأن  إيران باتت قريبة من نقطة الالعودة في 
                                                                             برنامجها الخاص بإنتاج أسلحة نووية، وأن  هذا البرنامج يشكل الخطر األعظم على أمن 

                                                            اعتبر أن  تقارير الوكالة التي أكدت عدم وجود برنامج لدى إيران إسرائيل منذ نشأتها، و
  .  ١لصنع أسلحة نووية ال أهمية لها

لم تستطع تقارير الوكالة رغم قيامها بعدة عمليات تفتيشية في مرافق                   وبناء  على ما تقدم
 ٢٠٠٢إيران النووية منذ أن بدأت أزمة البرنامج النووي اإليراني تطغى على السطح عام 

            ً      ً                                                              أن تقدم دليال  مؤكدا  يثبت قيام إيران بمتابعة برامج تتعلق باألسلحة النووية؛ لكن هذه 
                                                                          التقارير حاولت أن تظهر بشكل واضح أن  إيران قد فشلت ولمرات عديدة خالل الفترة 

، واتفاقية الضمانات الموقعة مع الوكالة، نتشاراالالماضية من االلتزام ببنود معاهدة عدم 
                                                 ً                       فيما يتعلق بمعالجة المواد النووية واستخدامها، فضال  عن عدم اإلعالن عن مواقع  والسيما

. وأمام استمرار الضغوط األمريكية على مجلس ٢تخزين هذه المواد أو مواقع معالجتها
                                                           

  .١٥٧سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
2- Maya Nakamura and Jean Du Preez, IAEA 's  Resolution on Iran; A Troubling Past 
With a Hopeful Future ? Center for Nonproliferation Studies  ،Monterey ,USA 
,December 4,2003  available online; 
www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2003/ebsp2003n026.html.            
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إحالة ملفها النووي إلى ب ةالمحافظين إلعالن انتهاك إيران التفاقية عدم االنتشار والمهدد
  (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) التي عرفت  الدول األوروبية الثالثمجلس األمن تدخلت 

بشكل غير رسمي في محاولة إلقناع األخيرة بعدم  ـ "الترويكا األوروبية" مع إيرانب
          ً                                                                        المضي قدما  في برنامج تصنيع الوقود النووي مقابل تعهدات أوروبية بتقديم كل المساعدات 

، وقد حملت المفاوضات ١الذرة لألغراض السلميةالالزمة من أجل تطوير تقنية استخدام 
كانون  ١٨األوروبية إيران على التوقيع على البروتوكول اإلضافي للوكالة في 

والمدير العام  "علي أكبر صالحي"لدى الوكالة  السابق إيران سفيربين  ٢٠٠٣ األول/ديسمبر
وتوكول بالسماح للوكالة "، وتلتزم إيران بموجب هذا البرمحمد البرادعيللوكالة "السابق 

بإجراء عمليات تفتيش للمواقع النووية اإليرانية كافة بصورة مفاجئة، وأن تعمل الحكومة 
                             الوصول إلى المواقع التي ي راد باإليرانية على تسهيل مهمة فرق التفتيش التابعة للوكالة 

  .٢تفتيشها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .٢٦٤إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص  نزار عبد القادر، -١
2 -Iran Signs Additional Protocol on Nuclear Safeguards , IAEA , December 18, 2003, 
available online ; www.iaea.org.  
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        الفرع الثاين الفرع الثاين الفرع الثاين الفرع الثاين 

                                                                                                    لذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين لذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين لذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين لذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراين إدارة الوكالة الدولية للطاقة اإدارة الوكالة الدولية للطاقة اإدارة الوكالة الدولية للطاقة اإدارة الوكالة الدولية للطاقة ا    

        ....    ٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦- - - -     ٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤خالل األعوام خالل األعوام خالل األعوام خالل األعوام 

نفذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة عمليات تفتيشية رقابية خالل  ٢٠٠٤مع بداية العام   
، ٢٠٠٤ شباط/فبراير ١٩و ١٥وبين  ٢٠٠٤ كانون الثاني/يناير ٢٨و ١٠بين ما الفترة 
"، ومركز "أصفهانو ميمية في كل من "نطنز" و"كاراج"،بالتحقق من المعلومات التص وقامت
ختبرات الخاليا الساخنة في مو، كاالي"ة تكميلية للورشة الخاصة بشركة ""، ومعاين"طهران

فرصة معاينة ورش  ٢٠٠٤ كانون الثاني/يناير                    كما م نحت الوكالة في  .١"جابر بن حيان"
د المركزي بهدف أخذ عينات بيئية إليضاح أسباب تلوث صنع مكونات أجهزة الطر
تحاليل العينات البيئية وجود عدد من أوجه التضارب أظهرت وقد                       ً  المكونات المنتجة محليا ، 

  واألسئلة التي بقيت دون إجابات وهي:
                                                                    ً          إن  تحليل العينات المأخوذة من مكونات الطاردات المركزية المصنوعة محليا  قد أظهرت  -

يغلب عليه التخصيب المنخفض، في حين أظهر تحليل العينات المأخوذة من المكونات       ًتلوثا 
               ً                                                             ً  المستوردة تلوثا  باليورانيوم منخفض التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب في آن معا ، 
وليس من الواضح أسباب اختالف أنواع تلوث المكونات إذا كان السبب الوحيد لوجود 

           ً      ً                                  صنوعة محليا  عائدا  كما أعلنت إيران إلى تلوث ناشئ عن اليورانيوم في المكونات الم
  مكونات مستوردة.

                                                                              إن  أنواع التلوث باليورانيوم المكتشفة في ورشة شركة " كاالي" الكهربائية تختلف عن  -
                                                                           أنواع التلوث المكتشفة في "نطنز"، حتى وإن ذكرت إيران أن  مصدر التلوث في كلتا 

 طرد المركزي المستوردة.التين هو مكونات أجهزة الحال

% من اليورانيوم ٣٦                                                         إن  العينات البيئية التي تظهر يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى  -
                     ً                                                    قد جاءت جميعها تقريبا  من غرفة واحدة في ورشة شركة " كاالي" الكهربائية التي  ٢٣٥

دة إال يغلب عليها التلوث بهذه المادة، ولم يعثر في مكونات الطاردات المركزية المستور
%، ويوحي مستوى التلوث بوجود ٣٦على مقادير ضئيلة من اليورانيوم المخصب بنسبة 

                                                           

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2004/11, op.cit, p 3. 
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لذلك طالبت الوكالة إيران بتقديم توضيحات  أكثر من مجرد كميات ضئيلة من هذه المادة.
عدم قيامها بتخصيب اليورانيوم إلى بضوء إعالنها  فيحول المسائل المذكورة أعاله، السيما 

 باستخدام تكنولوجيا الطرد المركزي. ٢٣٥من اليورانيوم  %١,٢من مستوى أكثر 

أقرت إيران خالل اجتماع مع خبراء متخصصين  ٢٠٠٤ كانون الثاني/يناير ٢٠ وفي  
 P-2طراز من                                    َّ                                بتخصيب اليورانيوم تابعين للوكالة أن ها تلقت رسومات الطاردة المركزية 

ت بعض االختبارات الميكانيكية في هذا      َّ      ، وأن ها أجر١٩٩٤من مصادر أجنبية في العام 
  الصدد دون استعمال مواد نووية، وعرضت إيران مجموعة من رسومات الطاردة المركزية 

          َّ                                                       ، وقالت إن ها حصلت عليها عبر وسيط أجنبي، وقد أكد خبراء الوكالة أن  )P-2طراز (
وروبية المنشأ، غير                                                              ً  الرسومات المذكورة مشابهه لتصميم طاردة مركزية سابقة أكثر تقدما  أ

                             P-2                                            أن  السلطات اإليرانية أعلنت أن  إيران لم تحصل على أي طاردات مركزية من طراز 
       ً        ، مشيرة  إلى أن                                ًديها من مكونات قد أنتجته محليا                                      أو أي من مكوناتها من الخارج، وأن  ما ل

مع شركة  ٢٠٠٠أو العام  ١٩٩٩                                          ً          منظمة الطاقة الذرية اإليرانية قد أبرمت عقدا  في العام 
ى للوكالة مقابلة          ّ، وقد تسن P-2خاصة في طهران بهدف تطوير طاردة مركزية من طراز 

                  إال أن  ما أثار قلق  .٢٠٠٤ كانون الثاني/يناير ٢٨قد في                             مالك هذه الشركة خالل اجتماع ع 
واألعمال  ،P-2الوكالة عدم إدراج إيران معلومات حول تصميم الطاردة المركزية من طراز

الذي وصفته  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١ت الصلة بها ضمن إعالنها المؤرخ في ذا
         َّ                                                                         إيران بأن ه وثيقة تشمل ( نطاق األنشطة النووية اإليرانية بالكامل مع تسلسل تاريخي كامل 
للبحوث التطويرية المتعلقة بالطاردات المركزية)، حيث تضمن هذا اإلعالن تفاصيل عن 

واألعمال المرتبطة بها، دون أن يتطرق إلى الطاردة  P-1طراز الطاردة المركزية من 
                           َّ                           ، وذكرت السلطات اإليرانية أن ها أهملت إدراجها بسبب ضغوط P-2المركزية من طراز 

  .١ضيق الوقت في إعداد اإلعالن المذكور
 قدم المدير العام للوكالة تقريره حول التحقيقات الرقابية التي ٢٠٠٤ شباط/فبراير ٢٤وفي   

                                ، حيث أشار التقرير إلى أن  إيران ٢٠٠٤وبداية عام  ٢٠٠٣جرت في إيران أواخر عام 

                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 
GOV/2004/11,op.cit,p.p 7-8 . 
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تعاونت مع الوكالة بصورة فعالة في تيسير معاينة األماكن التي طلبت معاينتها، وقد شمل 
عسكرية، كما قررت إيران توسيع نطاق تعليق  هذا التعاون معاينة ورش موجودة في مواقع

ثل هذه                                                       بحيث شملت أنشطة التخصيب المتبقية، واعتبرت الوكالة أن  مأنشطتها النووية، 
، وطالبت الوكالة في لهجة ودية باستمرار الحاجة إلى المزيد التصرفات جديرة بالترحيب

المواقع، كذلك                                                             من التوضيحات بشأن التلوث اإلشعاعي الذي تم  العثور عليه في بعض
، وبحوث P-2المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي توضيح طبيعة ونطاق األنشطة اإليرانية 

   تخصيب النظائر بالليزر.
                                       ً       ً                                أشار التقرير إلى أن  الوكالة أحرزت تقدما  حقيقيا  في التحقق من إفادات إيران فيما و  

                                                                              يخص مشروع مرفق تحويل اليورانيوم والتجارب واألنشطة االختبارية المرتبطة به، إال أن  
د الوكالة بمعلومات حول امتالكها مكونات الطاردة المركزية من عدم تطرق إيران إلى تزوي

وما يرتبط بها من أنشطة في مجال البحوث واإلنتاج واالختبارات الميكانيكية  P-2طراز 
أثار قلق الوكالة بشكل كبير، السيما بالنظر إلى أهمية تلك األنشطة وحساسيتها، وهو ما 

  .٢٠٠٣١ ن األول/أكتوبرتشري ٢١المؤرخ في  هايتعارض مع إعالن
 ١٣                                            ّ                     وقد دفعت هذه التطورات مجلس المحافظين إلى تبن ي قرار حاد اللهجة في   

كما هو مفصل في التقرير الذي قدمه  –إغفال إيران ( استهجن فيه ٢٠٠٤ آذار/مارس
في الرسالة التي بعثت بها إلى الوكالة  أية إشارة - ٢٠٠٤ شباط/فبراير ٢٤عام في المدير ال

                               ً                التي كان من المقرر أن توفر وصفا  "للنطاق الشامل  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١في 
     ً        ً     ً                                 و"سجال  تاريخيا  كامال  للبحوث والتطوير في برنامج الطرد  للنشاطات النووية اإليرانية"

  المركزي"، إضافة إلى امتالكها رسومات تخطيطية لتصاميم طاردات مركزية من طراز
P-2 التصنيع والنشاطات التجريبية الميكانيكية المترافقة معها التي لى البحوث وعمليات إو

    ً                         ً                       أمرا  يدعو إلى قلق كبير وخصوصا  على ضوء أهمية وحساسية                        َّ     وصفها المدير العام بأن ها: "
   تلك النشاطات".

                                                           

1  - IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 
the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 
GOV/2004/11,op.cit,p12. 
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تشرين  ٢١                                                                 كما عب ر المجلس عن قلقه الشديد من أن  اإلعالنات التي قدمتها إيران في 
النووي  ها      َ                                                  لم ترق  بعد  إلى ما يعادل الصورة الكاملة والنهائية لبرنامج ٢٠٠٣ األول/أكتوبر

  .١السابق والراهن
وكرر المجلس التأكيد على القلق الذي عبر عنه المدير العام من مسألة الهدف من النشاطات 

واستخدامه في ظل غياب أية  ٢١٠ التي تقوم بها إيران المتعلقة بالتجارب إلنتاج البولونيوم
لومات تدعم تصريحات إيران في هذا الصدد، وطالب المجلس إيران بالمبادرة إلى اتخاذ مع

كافة الخطوات الضرورية بشكل عاجل لحل كافة القضايا العالقة، بما في ذلك قضية التلوث 
كاالي" نخفض التخصيب في ورشة عمل شركة "باليورانيوم عالي التخصيب واليورانيوم م

          بوساطة الليزر. لنظيريةلمتعلقة بطبيعة وأفق بحوث التخصيب اوالقضية ا الكهربائية،
كما طلب المجلس من جميع الدول األخرى بأن تتعاون بشكل عاجل وكامل مع الوكالة 
                                                        ً                       إليضاح المسائل المتعلقة التي تخص برنامج إيران النووي خاصة  المتعلقة بالتكنولوجيا 

ير العام بتقديم تقرير عن هذه المسائل قبل نهاية النووية من مصادر أجنبية، وطالب المد
اإليراني، إضافة إلى متابعة تنفيذ  ليتمكن المجلس من دراسة الملف النووي ٢٠٠٤ /مايوأيار

هذا القرار والقرارين السابقين المتعلقين بإيران لكي ينظر فيه المجلس لدى اجتماعه في 
  . ٢ت أبكر إذا اقتضى األمر ذلك                   ً      ، أو أن يقدم تقريرا  في وق٢٠٠٤ حزيران/يونيو

أما اإليرانيون فقد شعروا بالغضب من قرار مجلس المحافظين، واعتبروه أشبه بنكسة   
                    ، وعب ر اإليرانيون عن تعاون الجاري بين إيران والوكالةكبيرة، وال يعكس حقيقة مستوى ال

تيش التي كانت غضبهم برفضهم السماح لمفتشي الوكالة بدخول إيران للقيام بأعمال التف
، في الوقت الذي كان فيه موضوع المصادقة على ٢٠٠٤ آذار/مارسمقررة في منتصف 

                                                                            َّ   البروتوكول اإلضافي اليزال موضوع نقاش داخل البرلمان اإليراني، وهدد اإليرانيون بأن هم 
                                                                          ربما يوقفون تعاونهم مع الوكالة بشكل كامل، إال أن  تدخل وزير الخارجية الروسي 

" ساهم في نزع فتيل األزمة، حيث طالب إيران بالتعاون مع الوكالة فروفسيرغي ال"
" استمرار تقديم روسيا للمساعدة الفروفوربط " ،واالمتثال لكافة طلبات مجلس المحافظين

                                                           

1-Resolution GOV/2004/21 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 13 
March 2004, p 2. 
2- op.cit, p 3. 
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مع الوكالة، وفي ها " باستمرار تعاون      ً                        ن خاصة  في استكمال مشروع "بوشهرالتكنولوجيا إليرا
ران وسمحت لمفتشي الوكالة بالعودة إلى إيران ومواصلة تراجعت إي آذار/مارسنهاية 
لكن في خطوة مفاجئة امتنعت الحكومة اإليرانية عن تقديم مشروع البروتوكول إلى  .١عملهم

البرلمان اإليراني للمصادقة عليه إلى ما بعد االنتخابات البرلمانية اإليرانية التي جرت في 
 تصويت على البروتوكول إلى اجتماع البرلمانلذلك تقرر تأجيل ال، ٢٠٠٤ شباط/فبراير
                               ، وبذلك عب ر اإليرانيون عن حقيقة ذلكبدوره  رفضالذي ، ٢٠٠٤ حزيران/يونيوالجديد في 

  َّ                                                                              أن هم حين وافقوا على التصرف كما لو أن  البروتوكول دخل حيز التنفيذ فهم يقومون بذلك 
  توكول أية صفة قانونية.            َّ                                   بشكل طوعي ألن ه دون مصادقة البرلمان لن يكون للبرو

                                                        ً                          وتجدر اإلشارة إلى أن  التعاون بين إيران والوكالة تأثر سلبا  لفترة قصيرة من الزمن بعد   
لذلك  ،                                                                 قرار مجلس المحافظين األخير؛ إال أن  إيران اضطرت لالمتثال لنصوص القرار

نه في التقرير المقدم بين إيران والوكالة جرى التعبير ع      ًمقبوال       ً تعاونا   التاليةشهدت الفترة 
، حيث أشار التقرير ٢٠٠٤٢ حزيران/يونيومن المدير العام الجتماع مجلس المحافظين في 

                  ً     ً                                                             إلى أن  هناك تعاونا  طيبا  بين الجانبين بشأن السماح لخبراء الوكالة بالتفتيش في المواقع 
وهو ما أتاح  النووية اإليرانية، والتحقق من امتثال إيران الكامل لقرار وقف التخصيب،

                                                                                    تحقيق تقدم في بلورة فهم شامل للبرنامج النووي اإليراني؛ إال أن  التقرير أشار في المقابل 
تتعلق بأصول  :األولىإلى استمرار مسألتين رئيستين بشأن برنامج التخصيب السري: 

                                                                          ومصادر التلوث اإلشعاعي التي كان قد تم  العثور عليه في بعض المواقع في إيران، 
الطرد أجهزة تتعلق بنطاق الجهود اإليرانية الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام  :ثانيةوال

مما يجعل من المهم للغاية أن تعمل إيران  ،)P-1, P-2( المركزي بالنسبة للتصميمات
لتمكين الوكالة من الحصول على فهم تام لبرنامج التخصيب، وذلك عبر تقديم المعلومات 

، ٣سألتين والسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع ذات الصلةذات الصلة بهاتين الم
                                                           

 .١٨٠- ١٧٩سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
مرجع  ،البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد إبراهيم محمود، -٢

 .٢٠٣ص ،سبق ذكره
3 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2004/34, On 1 
June 2004.p.p8-9. 
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 ١٨وقد جرى التعبير عن هذا المطلب بقوة في القرار الصادر عن مجلس المحافظين في 
من حيث التشديد على أهمية تعاون إيران مع الوكالة بشأن المسائل  ٢٠٠٤ حزيران/يونيو
 ٢٠٠٤ تموز/يوليون ودفعها إلى اتخاذ قرار في ، وقد أثار ذلك استياء إيرا١المشار إليها

المركزي، واستئناف العمل في مصنع إنتاج "سادس فلوريد  باستئناف تصنيع أجهزة الطرد
  اليورانيوم" الذي يستخدم في أجهزة الطرد المركزي.

وبهدف المساعدة في  ٢٠٠٤ آذار/مارس ١٣       ً                             وتنفيذا  لقرار مجلس المحافظين الصادر   
مجلس بإعداد تقرير حول القضايا التي التزال عالقة بين الوكالة وإيران، سافر تنفيذ طلب ال

، ٢٠٠٤ نيسان/أبريل ٦المدير العام مع فريق من كبار الموظفين في الوكالة إلى طهران في 
" محمد خاتميالرئيس اإليراني السابق "في مقدمتهم عدد من المسؤولين اإليرانيين التقى مع و

قضايا المتعلقة بتنفيذ الضمانات، حيث وافقت السلطات اإليرانية على من أجل مناقشة ال
بهدف إحراز تقدم في حسم هذه  ل حل القضايا العالقة مع الوكالةتسريع برنامج العمل من أج

                  ً قدم اإليرانيون وصفا  و، ٢٠٠٤ حزيران/يونيوالقضايا قبل اجتماع مجلس المحافظين في 
توضيحات إضافية حول الكمية المفقودة من سادس و ،P-2طرد المركزي ألجهزة ال    ً مفصال  

  فلوريد اليورانيوم المستورد من الصين.
                                                                              وفي الوقت الذي سه لت فيه إيران الدخول إلى المواقع المدنية ثارت خالفات حول أعمال   

                                 ً                                  التفتيش في ثالث ورش عمل أجرت أعماال  بحثية حساسة لصالح منظمة الصناعات 
اجتمع نائب المدير العام لشؤون الضمانات في فيينا  ٢٠٠٤ ن/أبريلنيسا ١٥الدفاعية، وفي 

مع مدير عام وزارة الخارجية اإليرانية من أجل مناقشة الطرق المتعلقة بقيام الوكالة بمعاينة 
  . ٢                  َّ                                   هذه المواقع، إال أن ه تعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين

                        ً        الوكالة برنامج عمل مكثفا  بدء  من  وفي مسعى لتوضيح القضايا العالقة المتبقية أجرت  
                ً ، حيث م نحت أخيرا  ٢٠٠٤ حزيران/يونيووحتى األسبوع األول من  ٢٠٠٤ /مايوأيارنهاية 

                                                           

1-Resolution GOV/2004/49 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 18 
June 2004, p.p 2-3. 
2- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 
the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/34, 
op.cit,p 4.   
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    ً                                                                                إذنا  بالدخول إلى المواقع التابعة لهيئة الصناعات الدفاعية، وحصلت الوكالة على معلومات 
ناطيسات من موردين ، بما في ذلك استيراد مغ)P-2(جديدة عن أجهزة الطرد المركزي 

                                    َّ              كان اإليرانيون قد أنكروا في السابق أن ها مستوردة من هذه األجهزة أجانب تستخدم في 
الخارج، واإلعالن عن موقع جديد تابع لمنظمة الصناعات الدفاعية يدخل في تصنيع 

       ُ                           ، وقد ذ هل خبراء الوكالة عندما عرض هذه األجهزةاألعضاء الدوارة التي تستخدم في 
     َّ                       ح بأن ه أجرى مناقشات مع مورد             ً       ً                   نيون متعاقدا  تجاريا  من القطاع الخاص صر اإليرا

                       ً           مجموعة، وكان ذلك مناقضا  للتصريحات  ٤٠٠٠للمغناطيسات، حيث طلب الحصول على 
           ً      ً        ً      ً  كانت مجهودا  بحثيا  تطويريا  صغيرا ،                          P-2                 السابقة من قبل إيران بأن  طارداتها من طراز

لب هذه الكمية من تلقاء نفسه على أمل الحصول على سعر  َّ   ن ه طإوقال المتعاقد للوكالة 
                                                     ً                 د، لكن الجواب لم يقنع الوكالة التي اتخذت حينذاك موقفا  مفاده أن  برنامج              مخفض من المور 

                           َّ         أكبر مما صرحت به طهران، وأن ه ال يمكن  P-2بأجهزة الطرد المركزي  الخاصإيران 
سرية ألجهزة طرد مركزي تعمل خارج                                          للوكالة بناء  على ذلك ضمان عدم وجود منشآت 

  .  ١هادائرة المراقبة التي يقوم بها مفتشو
زودت إيران الوكالة بموجب مذكرة شفوية بتصريحها األولي  ٢٠٠٤ /مايوأيار ٢١وفي   

                                                  َّ            ) من البروتوكول اإلضافي الخاص بها، أشارت فيه إلى أن ه على الرغم ٣و ٢    ً           وفقا  للمادتين (
                ( تم  بذل كل جهد             ُ                              ا التصريح أ نجز خالل فترة زمنية مختزلة، فقدمن العمل على إعداد هذ
                                                             لوكالة بما ينسجم وبنود البروتوكول اإلضافي)، وأن  هذا التصريح لممكن لتقديم المعلومات 

                                                                            يقبل المزيد من التوضيح والتفصيل متى لزم األمر)، وقد عبرت إيران بوضوح شديد أن   (
طوعي، ويرتبط إجراء ب اليورانيوم وإعادة المعالجة هو موقفها من تعليق نشاطات تخصي

بوفاء أعضاء الترويكا األوروبية بالتزاماتهم التي تعهدوا بها، في حين رأى الكثير من 
جاء نتيجة  ٢٠٠٤ آذار/مارس ١٣                                                  اإليرانيين بأن  القرار الذي أصدره مجلس المحافظين في 

ي محاولة لتحويل التعليق الطوعي المؤقت لضغوط مارستها الواليات المتحدة على المجلس ف
                                                                        َّ               لتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة إلى تعليق دائم، ولكي ي ظهر اإليرانيون أن هم لم يتنازلوا 

 ٢٠٠٤ نيسان/أبريل ٢٩في قضية تخصيب اليورانيوم أبلغوا الوكالة برسالة مؤرخة في 

                                                           

 .١٨٣سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
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سادس فلوريد اليورانيوم" في     َّ                                             بأن هم يخططون إلجراء اختبارات ساخنة لخط إنتاج "غاز
                                          احتج ت الوكالة على ذلك، وكتبت إلى إيران في وقد منشأة تحويل اليورانيوم في "أصفهان". 

                                                 ً االختبارات الساخنة التي تخطط إلجرائها تشكل إنتاجا             تبلغها بأن  ٢٠٠٤ /مايوأيار ٧
التغذية ألغراض  لـ "سادس فلوريد اليورانيوم"، وبناء على ذلك فهي تعادل تصنيع مادة

ردت  ٢٠٠٤ /مايوأيار ٨التخصيب، وفي  ما ينتهك الحظر على نشاطالتخصيب، وهو 
                                                                               إيران على الوكالة بأن  القرار بالتعليق الطوعي المؤقت يستند إلى أفق محدد بوضوح ال 

وبذلك كانت تتجه إيران مرة أخرى نحو ، ١يتضمن تعليق إنتاج "سادس فلوريد اليورانيوم"
                                      ً                            في مواجهة مع الوكالة حول ما تعتبره حقا  ال يمكن التفريط به في تطوير الدخول 

  .التكنولوجيا المتعلقة ببرنامج إنتاج الطاقة النووية ألغراض سلمية
      ُ                                                               وقد خل ص التقرير الذي قدمه المدير العام إلى مجلس المحافظين في األول من   

لتفتيشية بشأن تعليق األنشطة                                إلى أن  الوكالة واصلت عملياتها ا ٢٠٠٤ حزيران/يونيو
  " وموقع كل من مركز "طهران لمعالجة فياالنووية اإليرانية المتعلقة بالتخصيب، وإعادة 

كاالي" و"نطنز" ومركز تحويل اليورانيوم في "أصفهان"، لشقر أباد" و"آراك" وورشة شركة ""
              عه دت به إيران                           ّ          ة أنشطة في تلك األماكن ال تت سق مع ما ت                      ولم تالحظ حتى تاريخه أي 

      ً                                                                         طواعية ، كما توص لت الوكالة إلى اتفاق مع إيران بشأن الطرق التي سيتم بموجبها تفقد 
 /مايوأيار ٣١ثالث ورش تابعة لهيئة الصناعات الدفاعية، وقد بدأ تفقد هذه الورش في 

في،                                                                        ورح ب التقرير بتقديم إيران اإلعالنات المبدئية التي يتطلبها البروتوكول اإلضا .٢٠٠٤
موافقة على منح المفتشين المعينين من الوكالة تأشيرات تتيح الدخول لمرات متعددة وبال

     ً                                                            ووفقا  لهذا التقرير استطاعت الوكالة التحقق من تنفيذ إيران لقرارها  .٢سارية لمدة عام
                                                                             ّ     المتضمن تعليق األنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بيد  أن  هذا التحقق تأخ ر في 

                                                                                َّ  عض الحاالت بسبب مناقشة طرق معاينة المواقع التابعة لهيئة الصناعات الدفاعية، كما أن ه ب
    ً                                                   نظرا  الستمرار بعض الشركات الخاصة بإنتاج مكونات الطاردات  د            ً   لم يصبح شامال  بع

الطاقة الذرية اإليرانية  منظمة              ً   َّ                                المركزية م د عية  أن ها لم تحصل على تعويضات كافية من 
                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/34, 
op.cit.p 4.    
2  - op.cit, p 8. 
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سادس فلوريد  " إنتاج                                                    ً    ق العقود أو إنهائها، إضافة إلى قرار إيران المضي قدما  في مقابل تعلي
     .اليورانيوم" في مرفق تحويل اليورانيوم في "أصفهان" من خالل إجراء اختبارات ساخنة

                                                     َ          ّ                   إلى جانب ذلك ال يزال هناك عدد من القضايا العالقة، وثم ة  قضيتان تت سمان بأهمية أساسية 
ص، وذلك لفهم مدى وطبيعة برنامج التخصيب اإليراني الذي لم يسبق اإلعالن على نحو خا

: تتعلق بمنشأ التلوث الناتج عن اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة القضية األولى :عنه
، عليه في ورشة عمل شركة " كاالي"                                      %، واليورانيوم منخفض التخصيب الذي ع ثر٣٦

لقضية في اإلعالنات المبدئية التي قدمتها إيران، أما                 ُ         "نطنز"، حيث لم ت فسر هذه ا وفي موقع
فهي تحديد مدى الجهود التي بذلتها إيران من أجل استيراد أجهزة طرد  :القضية الثانية

وتصنيعها واستخدامها حيث التزال هذه القضية تنطوي ) P-2 , P-1( مركزي من الطرازين
  .  ١الحاالت على معلومات متباينة ومتضاربة في بعض

والتلوث  P-2لم يكن باإلمكان حل قضيتي أجهزة الطرد المركزي من طراز           َّ  والواقع أن ه   
في الوقت المحدد قبل اجتماع مجلس المحافظين في  ٢باليورانيوم عالي التخصيب

                                                            ؛ لكن إيران كانت واثقة من أن  حجم التعاون الذي أبدته حتى ذلك ٢٠٠٤ حزيران/يونيو
                                                              أن  كل ما يلزم فعله في رأيها إلزالة اللبس عن القضيتين العالقتين التاريخ والمقترن بحقيقة 

                      ً                                                        هو تخصيص الوكالة مزيدا  من الوقت للدراسة، األمر الذي يؤدي إلى فهم البيانات التي 
ينبغي أن يضع إيران في وضع قريب  ٢٠٠٤ حزيران/يونيو                          قدمتها، مما يعني أن  تقرير 

                                         ، مم ا سيمهد الطريق باتجاه استئناف برنامج الةالوك    ً                              جدا  من حل كافة قضاياها العالقة مع
تخصيب اليورانيوم، وتحسين العالقات التجارية مع االتحاد األوروبي بما ينسجم وإعالن 

                                                           

1- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 
the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 
GOV/2004/34,op.cit,p 9 . 

                                                                                        اعتبرت إيران أن  كل تلوث ال يرتبط باختبارات الطرد المركزي اإليرانية المحصورة ال بد وأن يكون  -٢
% كان روسي المنشأ ( فهناك مفاعالت بحثية ٣٦لتخصيب بنسبة                    ً                      مصدره باكستان، خاصة  وأن  اليورانيوم عالي ا

                                ون على أن  التلوث مصدره باكستان،                         )، وقد بقي اإليرانيون يصر %٣٦ة تستخدم وقود يورانيوم يبلغ روسية معين
% ٣٦وهو أمر أثار حفيظة خبراء الوكالة، فإذا كان اإليرانيون يستخدمون يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 

          ؛ فإن  ذلك  P-1أو حتى من خالل األجهزة من نوع  P-2لمجموعة من أجهزة الطرد المركزي من طراز  كوقود
من شأنه اختزال الفترة الزمنية الالزمة إلنتاج يورانيوم عالي التخصيب من النوع الذي يصلح إلنتاج قنبلة 

 .١٨٤سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره ، ص نووية، انظر: 
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                              إال أن  األمور لم تسير على النحو ، ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٢١طهران الصادر في 
     ً قرارا   ٢٠٠٤ زيران/يونيوح ١٨الذي قدرته إيران، حيث أصدر مجلس المحافظين في 

                                                                                   احتوى عبارات شديدة اللهجة تجاه إيران، وأعرب المجلس عن استيائه عن الواقع القائل بأن  
ودعا القرار  .                           ً          ً                                التعاون اإليراني لم يكن كامال  واستباقيا  وفي الوقت المناسب كما كان ينبغي

بارات ساخنة في مرفق إلى إعادة النظر في قرارها المتعلق بالشروع في إجراء اختإيران 
                                                      ُ                              تحويل اليورانيوم إلنتاج "سادس فلوريد اليورانيوم"، وأن ت عيد النظر في قرارها بالبدء في 
                                                                 ٍ                   تشييد مفاعل بحثي م ه د أ  بالماء الثقيل؛ ألن  العدول عن هذين القرارين سيي سر إليران استعادة 

نووية غير معلنة، كما طالب الثقة الدولية التي قوضتها تقارير سابقة أفادت بوجود أنشطة 
                                                                         المدير العام بتقديم تقرير عن هذه القضايا قبل وقت  كاف  من انعقاد المجلس في 

                                                    ً      ً     . وعلى خلفية هذا القرار أوفدت الوكالة إلى إيران وفدا  تقنيا  خالل ٢٠٠٤١ أيلول/سبتمبر
ة في ، حيث أجرى الوفد عدة عمليات تفتيشي٢٠٠٤حزيران/يونيو ٣٠و ٢٢الفترة ما بين 

المحطة التجريبية لتخصيب اليورانيوم في "نطنز"، وفي مرفق تحويل اليورانيوم، ومعاينة 
تكميلية في مركز "أصفهان" وعملية تحقق من المعلومات التصميمية في محطة تخصيب 
الوقود النووي في "نطنز"، وفي مرفق إنتاج "نظائر الموليبدنوم واليود والكسنون المشعة" 

الذي يشتبه بصلته  ٢شيان" –لب الوفد معاينة موقع "لويزيان"، كما ط"طهرانز التابع لمرك

                                                           

1-Resolution GOV/2004/49, op.cit , p 3. 
عندما صرح المجلس الوطني للمقاومة  ٢٠٠٣ أيار/مايولفت هذا الموقع انتباه الرأي العام ألول مرة في  -٢
                              ً                                        شيان للبحوث التقنية يجري بحوثا  في األسلحة الجرثومية لصالح وزارة الدفاع  –اني             بأن  مركز لويز يةيراناإل

                                                                 ن  هذا الموقع تابع لوزارة الدفاع ويعمل في ميدان األسلحة الجرثومية، اإليرانية، وقد أشارت إيران فيما بعد أ
بهدف (التأهب لمكافحة وقوع إصابات وتحييدها فيما ينجم عن شن  ١٩٨٩               ُ           أن  هذا الموقع أ نشأ في عام  وأضافت

مية لوزارة                                            ً                                            هجمات ووقوع حوادث نووية " أي دفاع نووي" فضال  عن تقديم الدعم وتوفير النصائح والخدمات العل
     َّ   إال أن ها المذكور  مركزال                                                       ً                  الدفاع)، وزودت إيران الوكالة بقائمة تتضمن أحد عشر نشاطا  تم  االضطالع بها في 

رفضت تقديم قائمة بالمعدات المستخدمة في المركز لدواع أمنية ونفت وجود أي مواد نووية يمكن اإلعالن عنها 
تعامل مع أية مواد نووية أو القيام بأنشطة نووية متصلة بدورة الوقود     ً                    َّ              وفقا  لضمانات الوكالة وأن ه لم يجر به ال

                       َّ                                                                                  النووي، وأضافت إيران أن ه تم ت إزالة الموقع استجابة لقرار أمر بإعادته إلى بلدية طهران إثر نزاع بين البلدية 
 . ١٨٧- ١٨٥ووزارة الدفاع بشأنه، انظر: سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص 
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         ّ  ، وقد تسن ى ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبربعد  تهبأنشطة نووية نفذت في إيران قبل إزال
  .٢٠٠٤ حزيران/يونيو ٢٨للوكالة زيارة الموقع في 

اإليرانيين، ودفعهم إلى                                                            والحقيقة أن  قرار مجلس المحافظين األخير أثار حفيظة المسؤولين  
              ِّ                      بأن  إيران ستعل ق تنفيذ جميع التدابير  ٢٠٠٤ حزيران/يونيو ٢٣إبالغ الوكالة الدولية في 

     َّ   ، وأن ها ٢٠٠٤ شباط/فبراير ٢٤الطوعية الموسعة الواردة في مذكرتها المؤرخة في 
تبارها ستستأنف تحت إشراف الوكالة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي وتجميعها واخ

كما طالبت إيران الوكالة باتخاذ الخطوات ، ٢٠٠٤ حزيران/يونيو ٢٩       ً    اعتبارا  من 
  .١الضرورية لتتمكن من استئناف تلك العملية

 حزيران/يونيو ٢٧رسالة مؤرخة في  ٢٠٠٤ حزيران/يونيو ٢٩      ّ          ُ    كما تل قت الوكالة  في   
ت ومعدات تتعلق قدمت فيها إيران قائمة أختام يتوجب رفعها عن مواد ومكونا ٢٠٠٤

باستئناف تصنيع وتجميع واختبار آالت طرد مركزي غازي، وطالبت إيران برفع هذه 
ألحت الوكالة على إيران لكي تواصل العمل و األختام من قبل الوكالة أو من جانب المشغل.

على بناء الثقة الدولية عبر االستمرار في التزاماتها بالوقف الطوعي لعمل أجهزة الطرد 
عن المواد المرتبطة  إزالة جميع األختامب وقامت                             كزي، إال أن  إيران نفذت قرارها المر

    ً ختما   ٤٠ت إزالة   تم ( بنشاطات تصنيع أجهزة الطرد المركزي في غياب مفتشي الوكالة
نطنز وبارس تراش مواقع كانت موجودة على معدات ومكونات أجهزة طرد مركزي في 

، )                                                      عد موافقة الوكالة الدولية وتم  تسليمها للوكالة فيما بعدوفاراياند تكنيك من قبل المشغل ب
                                            ً      ً       كانت إيران قد جمعت نحو سبعين جهاز طرد مركزيا  جديدا  نتيجة  آب/أغسطسوبحلول 

الستئناف هذا النشاط، كما قامت بإجراء اختبارات ساخنة في منشأة تحويل اليورانيوم إلنتاج 
 حزيران/يونيو –/مايوأيارأحد هذه االختبارات في  حيث أنتج سادس فلوريد اليورانيوم"" غاز

  . ٢   ً                     طنا  من "راسب اليورانيوم" ٣٥- ٣٠حوالي  ٢٠٠٤
         التقرير الذي قدمه المدير العام الجتماع مجلس المحافظين في األول من لم يختلف و  

 ، وبالذات من حيث التأكيد على استمرار الغموضعن سابقه     ً كثيرا   ٢٠٠٤ أيلول/سبتمبر
                                                           

1 -IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General, GOV/2004/60, On 1 Sep 
2004.p.p 2-3. 

  . ١٨٩سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -٢
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بشأن القضيتين اللتين سبق اإلشارة إليهما، وهما مصدر التلوث اإلشعاعي وأجهزة الطرد 
كما أشار . المركزي، إضافة إلى االطار الزمني لتجارب إيران المتعلقة بفصل البلوتونيوم

                                                                                   التقرير إلى أن  تحليل الوكالة حتى تاريخ إعداد التقرير هو أن  معظم التلوث باليورانيوم 
"نطنز" يرتبط على نحو                                              لتخصيب الذي ع ثر  عليه في ورشة شركة "كاالي" وفيعالي ا

                                                                          معقول بالتلوث عالي التخصيب الذي عثر عليه في مكونات مستوردة، وبناء  على هذا 
                                                             ً               التحليل قد ال يكون اليورانيوم عالي التخصيب الذي ع ثر عليه ناجما  عن قيام إيران 

                                    ّ       . وبناء على ما تضمنه هذا التقرير تبن ى مجلس ١نبتخصيب اليورانيوم في هذين الموقعي
 أيلول/سبتمبر ١٨بدعم روسي في أعدته دول الترويكا األوروبية                 ً      ًالمحافظين قرارا  جديدا 

المعلومات والمعاينة  دعا فيه إيران إلى االستجابة لكافة طلبات الوكالة وتوفير ٢٠٠٤
ايا العالقة بينها وبين الوكالة قبل اجتماع الوكالة، وإيضاح القض الفورية لألماكن التي تحددها

تراجع  تجاه هعن أسفعبر المجلس و ،٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٥المجلس المقبل في 
  .٢بالتعليق الطوعي لنشاطاتها المتعلقة بالتخصيب الخاصإيران عن قرارها 

عاقة القرار عبر سعى إلى إ جون بولتون"                                          وتجدر اإلشارة إلى أن  الوفد األمريكي برئاسة "  
كموعد أخير لالمتثال الكامل من  ٢٠٠٤ تشرين األول/أكتوبر ٣١المطالبة بتحديد تاريخ 

جانب إيران، وإال فستحال قضيتها إلى مجلس األمن، كما طالب الوفد بحذف فقرتين 
حساستين من مسودة القرار: وهما الفقرة ( و) التي تقر بحق الدول في تطوير الطاقة الذرية 

الكهربائية في إشارة إلى المادة  الطاقةبيقها العملي خدمة ألغراض سلمية بما فيها توليد وتط
                                                                                الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وهو أمر  عبرت الواليات المتحدة بوضوح 

من القرار) حيث أرادت الواليات  ٦  َّ                                               أن ه ال ينطبق على حالة إيران، والفقرة األخرى ( فقرة 
ات الوكالة التي تعبر عن ستخدم في كافة قرار                ُالنموذجية التي ت حدة عدم استخدام اللغة المت

من  للوكالة الجهود الحرفية وغير المتحيزة التي يقوم بها المدير العام واألمانة العامةتقدير (

                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 
GOV/2004/60,op.cit.p 6 . 
2-Resolution GOV/2004/79 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 18 
September 2004, p 2.  
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، ومن النووي نتشاراالأجل تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود مع إيران في إطار معاهدة عدم 
              ن  أكثر ما كان إذ أتنفيذ بروتوكول إيران اإلضافي في انتظار دخوله حيز التنفيذ..).  أجل

محمد للوكالة " السابق يغيظ األمريكيين من الناحية الشكلية هو عبارات المدير العام

                                                      ن  مفتشيه لم يعثروا على أي دليل على وجود برنامج إيراني إ" المتكررة التي تقول البرادعي
" إلى انتقاد برنامج إسرائيل النووي البرادعيسلحة النووية، إضافة إلى ميل "إلنتاج األ

    بأن   ٢٠٠٤ أيلول/سبتمبر     ً    َّ                                          خصوصا  وأن ه صر ح قبل شهر من اجتماع مجلس المحافظين في 
                      إال أن  الواليات المتحدة  ،                 ً                                 (كانت أكثر تعاونا  بشأن برنامجها النووي من إسرائيل) إيران

س بإحالة ملف إيران إلى مجلس األمن كما لم يحدد مهلة نهائية، ولم فشلت في إقناع المجل
  .١تحذف الفقرتان اللتان حاول الوفد األمريكي حذفهما

تعامل مع الملف النووي اإليراني بإدراك وحذر في الوقت نفسه،  البرادعي"            الحقيقة أن  "و 
ها إلى مجلس األمن قد يدفع                                              يرى أن  زيادة الضغط على إيران من خالل إحالة ملفكان   َّ  ألن ه 

                                              نتشار كما هي الحال مع كوريا الشمالية، وقد صر حاالبها إلى االنسحاب من معاهدة عدم 
بالقول:( ليس لدينا دليل حول ارتباط البرنامج النووي اإليراني ببرنامج إنتاج  "البرادعي"

ا اإليرانيون فقد رفضوا أم .٢أسلحة نووية، وال بمقدورنا أن نقرأ نوايا اإليرانيين الخفية)
"راسب اليورانيوم" إلى     ً   طنا  من ٣٧نوا البدء بتحويل نحو القرار واعتبروه غير قانوني، وأعل

"غاز سادس فلوريد اليورانيوم" الستخدامه كوقود في تخصيب اليورانيوم بوساطة عملية 
نتشار في حال اال                َّ                          اإليرانيون إلى أن هم سينسحبون من معاهدة عدم  الطرد المركزي، كما ألمح

تشرين عها المقرر في رفعت الوكالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن في اجتما
أما البرلمان اإليراني الجديد الذي يسيطر عليه المحافظون فقد دافع  .٢٠٠٤ الثاني/نوفمبر

عن حق إيران الشرعي في تخصيب اليورانيوم، وحاول تمرير مشروع قانون يلزم الحكومة 
إليرانية باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم، وبذلك بدا البرلمان اإليراني يسير في عكس ا

االتجاه الذي ينبغي السير فيه إذ كان الهدف هو المصادقة على البروتوكول اإلضافي، وقد 
         ً                                                                     بدا واضحا  في أذهان اإليرانيين أن  المصادقة على البروتوكول يمكن أن تتم  فقط عندما 

                                                           

  . ١٩٧ - ١٩٦ سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص -١
2-Louis Charbonneau , Elbaradei Wary of Taking Iran to Security Council ,Reuters , 
July , 8, 2004. 
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لوكالة بحق إيران المشروع في الحصول على الطاقة النووية مع ما يتضمنه ذلك تعترف ا
قد ساعدت الجهود الماراثونية التي جرت بين إيران و .١من وجود برنامج للتخصيب

 ، الالنووي هاوالترويكا األوروبية على تسوية جانب كبير من نقاط الخالف بشأن برنامج
للوكالة  وهو ما دعا المدير العام تهمعالجيوم وإعادة بوقف تخصيب اليوران سيما المتعلقة

       عالن أن  اإلإلى  ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبرل انعقاد اجتماع مجلس المحافظين في يقب
مما يعني  ،                                                                          ًالوكالة لن تصدر أية تقارير في المستقبل بشأن إيران إال حينما يكون ذلك مناسبا 

  .٢لس المحافظينإسقاط الحالة اإليرانية من جدول أعمال مج
ل    توص  ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبرومع اقتراب موعد اجتماع مجلس المحافظين في   

اإلعالن عنه في                      رف "باتفاق باريس" تم                     إلى اتفاق مع إيران ع األوروبية أعضاء الترويكا 
، وهو عبارة عن وثيقة شاملة حددت التفسيرات المتعلقة ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥
توجب على إيران أن تقوم به فيما يختص بتعليق أنشطة تعليق اليورانيوم، مع اإلشارة بما ي

                                                                                إلى أن  هذا االتفاق طوعي وغير ملزم من الناحية القانونية، وبموجب هذا االتفاق اعترفت 
بما ينسجم وواجباتها  نتشاراالدول الترويكا بحقوق إيران التي تنص عليها معاهدة عدم 

                                                        َّ         في المعاهدة دون تمييز، في حين أعادت إيران التأكيد على أن ها بموجب المنصوص عليها 
المادة الثانية من معاهدة عدم االنتشار ال تسعى ولن تسعى إلى امتالك أسلحة نووية، 

كما وعدت باالستمرار في          َّ                                                    مضيفة أن ها تلزم نفسها بالتعاون والشفافية الكاملة مع الوكالة،
      ً                         طوعا  في انتظار المصادقة عليه. تنفيذ البروتوكول اإلضافي

تشرين  ١٥تقرير المدير العام الذي قدمه إلى اجتماع مجلس المحافظين في  جاءلذلك   
      ً                                                ً     ً تلخيصا  لتحقيقات الوكالة التي جرت على مدى عامين وتقييما  عاما   ٢٠٠٤ الثاني/نوفمبر

                   ومع أن  التقرير أكد للبرنامج النوي اإليراني، ولم يتضمن الكثير من المعلومات الجديدة، 
                                                          َّ                 على عدم وجود أدلة تشير إلى سعي طهران إلنتاج أسلحة نووية فإن ه لم يستبعد وجود 

                                                           

                ران جاء فيها أن  فتوى خالل إلقاؤه خطبة الجمعة في طه ٢٠٠٤ أيلول/سبتمبرفي  " خامنئيعلي "أصدر  -١
                                                                                                    إنتاج األسلحة النووية وتخزينها واستخدامها محرم في اإلسالم ، وأن  الجمهورية اإليرانية لن تمتلك هذه األسلحة 

  .في يوم من األيام 
مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -٢

  .٢٠٤ص، سبق ذكره
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                                                                                سرية، وأشار إلى أن  كل المواد النووية المعلن عنها في إيران تم  تقديم بيانات عنها،  أنشطة
بالتفاؤل والقبول         َّ               ، وقد ات سم هذا التقرير ١                                     ن  هذه المواد لم تحول إلى أنشطة محظورةوأ

                                                                            بوضعية األعمال بين إيران والوكالة، وبدا الوضع كما لو أن  الوكالة كانت على وشك 
                                                     ً                     إغالق الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني، خصوصا  عند دراسة المسألتين 

بالتلوث باليورانيوم عالي التخصيب ومنخفض التخصيب  الخاصتينالرئيستين العالقتين 
  .P-2الطرد المركزي من طراز  وأجهزة

ومع التوقيع على اتفاق باريس حصل مجلس المحافظين على ضوء أخضر إلصدار قرار   
                     ً                       يعتبر هو األكثر اعتداال  منذ بدء األزمة النووية  ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩في 

إليه بين                                                  ، حيث أكد المجلس على أهمية االتفاق الذي تم  التوصل٢٠٠٢اإليرانية نهاية عام 
)، والذي أفصحت فيه إيران عن قرارها ٢إيران ودول الترويكا األوروبية (اتفاق باريس

المعالجة، كما عبر  بمواصلة تمديد تعليقها لجميع األنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة
المجلس عن ارتياحه إزاء قيام إيران بمقتضى ذلك االتفاق بإرسال تبليغ بهذا القرار إلى 

     ً                       داعية  الوكالة إلى التحقق من  ٢٠٠٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٤العام للوكالة في المدير 
                                          ، كما أقر المجلس بأن  هذا التعليق هو تدبير تشرين الثاني/نوفمبر ٢٢               ً    التعليق اعتبارا  من 

  .٣                                      ً        ًطوعي من تدابير بناء الثقة وليس التزاما  قانونيا 
ى محاولة الضغط على إيران بكافة ركزت الواليات المتحدة عل ٢٠٠٥في بداية عام و  

الطرق، ال سيما من خالل االعتماد على الوكالة باعتبارها آلية مالئمة لتفكيك ووقف 
                                                    َّ                              األنشطة النووية اإليرانية المحظورة، مع تهديد إيران بأن ها إذا لم تتعاون بشكل كامل مع 

  فرض عقوبات اقتصادية            َّ                                            ً  الوكالة فإن ه سيتم نقل ملفها النووي إلى مجلس األمن تمهيدا  ل
                                                                           َّ   وتهديد إيران باحتمال استخدام القوة العسكرية ضدها إذا تبين بالدليل القاطع أن ها ، عليها

                                                           

1- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 
the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/83, 
on 15 Nov  2004.p 24. 

   .,Date: 26 November 2004 INFCIRC/637 انظر الوثيقة : -٢
3-Resolution GOV/2004/90 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 29 
November 2004, p.p1- 2. 
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        ؛ إال أن  ١تسعى إلى امتالك السالح النووي، ورفض االمتثال للمطالب الدولية بصورة كاملة
الوقف  إيران ظلت تتمسك بحقها في مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم وتعرض فقط

الجزئي والمؤقت لهذه األنشطة العتبارات تتعلق بالمفاوضات التي كانت تجري بينها وبين 
                                                                                   الترويكا، أو بينها وبين مسؤولي الوكالة دون أن ينفي ذلك أن  إيران تحتفظ لنفسها بالحق 

نتشار، على أن يكون أقصى ما يمكن االالكامل في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة عدم 
ان أن تقدمه في هذا الصدد هو االلتزام بتقديم كافة الضمانات التي تكفل للوكالة ولكافة إلير

                        َّ                                                  األطراف الدولية األخرى بأن ها لن تستخدم الوقود النووي الناجم عن عمليات تخصيب 
                                             ظلت إيران تتمسك بأن  معاهدة عدم انتشار األسلحة و. ٢اليورانيوم في أغراض عسكرية

للدول األعضاء بالقيام بأنشطة تخصيب اليورانيوم وفق نص المادة ولها النووية تسمح 
الرابعة التي تشير صراحة إلى "حق الدول األعضاء غير القابل للتصرف في تنمية بحوث 

تمييز، والحق في التبادل الكامل  وإنتاج واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية دون أي
ية والفنية الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية"، للمعدات والمواد والمعلومات العلم

وينطبق هذا النص بالطبع على كافة األنشطة المندرجة في إطار االستخدامات السلمية 
                                                                              للطاقة النووية، ومن بينها تخصيب اليورانيوم؛ لذلك ظلت إيران تصر  على أن  أنشطتها 

                                    َّ      السلمية وفق ما تسمح به المعاهدة، وإن ها لم  النووية تندرج بالكامل في اطار االستخدامات
                                                                           تنتهك أي التزام من االلتزامات المفروضة عليها، وتصر  على حقها األصيل في القيام 

  بعمليات تخصيب اليورانيوم.
        ً                                                                        واستنادا  إلى هذا التوصيف القانوني تمسكت إيران طيلة األزمة بحقها الكامل في مواصلة   

              ً                                  م، وأصر ت دوما  على أن  اإليقاف الذي قامت به في بعض عمليات تخصيب اليورانيو
الفترات هو مجرد إيقاف طوعي ومؤقت، وأبدت إيران استعدادها فقط للتنازل بشأن مسألتين 

: هي التفريق بين األنواع األولىفرعيتين فقط من المسائل الخاصة بتخصيب اليورانيوم: 
فق طهران على اقتصار اإليقاف والتعليق اليورانيوم، حيث توا المختلفة لبرامج تخصيب

                                                           

مرجع  ،طر التصعيد "أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخا -١
  .١٥٨ص  ،سبق ذكره

إيران تعلن استعدادها لتقديم ضمانات بعدم إنتاج يورانيوم مخصب لدرجة تصنيع قنبلة نووية، جريدة الشرق  -٢
 .٢٠٠٥ آذار/مارس ١٦الصادرة بتاريخ  األوسط
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عمليات إنتاج      ًخاصة  اليورانيوم، بينما ترفض إيقاف المراحل األخرى على عملية إنتاج غاز
: فهي استعداد إيران لتقديم كافة الضمانات التي تطمئن المجتمع الثانيةأما  .بودرة اليورانيوم

   نحو االستخدامات العسكرية.                                              الدولي بأن  عمليات إنتاج الوقود النووي لن تتجه
لكن األطراف الدولية األخرى في األزمة النووية اإليرانية (الوكالة الدولية، الواليات   

لثة من المعاهدة التي تتحدث المتحدة، االتحاد األوروبي) تستند بدورها إلى نص المادة الثا
ول نظام الضمانات الخاص التزام الدول األعضاء غير الحائزة لألسلحة النووية على قبعن "

                                                ً                                  بالتأكد من تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة، منعا  لتحويل استخدام الطاقة النووية من 
              هذه األطراف أن   األغراض السلمية إلى األسلحة النووية"، وهو ما يعني من وجهة نظر

مات السلمية، مع طار االستخداإ                                                        إيران ملتزمة بتأكيد أن  أنشطتها النووية تندرج بالكامل في 
ل الكامل لقرارات مجلس تأكيد عدم وجود دوافع المتالك السالح النووي عبر االمتثا

                                                                           ، وكانت مواقف األطراف الدولية تستند إلى أن  إيران لم تلتزم منذ البداية باطالع المحافظين
الوكالة والحصول على موافقتها على خطط إنشاء محطة الطرد المركزي في "نطنز" 

صة بتخصيب اليورانيوم أو منشأة "آراك" الخاصة بإنتاج الماء الثقيل، وهي مسائل الخا
"جورج لذلك تبنت اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس األمريكي السابق  .مزدوجة االستخدام

     َّ   ، وأن ها نتشاراال     ً       ً                                              موقفا  متشددا  من إيران يقوم على أن  إيران انتهكت معاهدة عدم  بوش"
ك السالح النووي، ودعت إلى نقل ملفها النووي إلى مجلس األمن لفرض تسعى إلى امتال

                                                                       ً عقوبات اقتصادية عليها، وهو موقف لم تكن األطراف األوروبية تتفق معه تماما .
               َّ                                                                       أما الوكالة فإن ها لم تكن تستطيع أن تدين إيران لقيامها بأنشطة تخصيب اليورانيوم، ألن  هذه 

      َّ                                               ا، وإن ما كانت تحفظاتها تتعلق في جوهرها بالكيفية التي األنشطة ليست محظورة بحد ذاته
، حيث كان يفترض بهاال سيما امتناعها عن إبالغ الوكالة  أدارت بها إيران هذه األنشطة،

                     ً                                                       على إيران أن تحصل أوال  على موافقة الوكالة والخضوع إلشرافها على هذه األنشطة وفق 
  نيوم المخصب لن يتجه لألغراض العسكرية.                                     نظام الضمانات للتأكد من أن  هذا اليورا

      َّ                                                                          ومع أن ه لم يكن من حق الوكالة قط أن تحتج على قيام إيران بعمليات تخصيب اليورانيوم   
يتجاوز نصوص                                                                في حد ذاتها أو أن توصي بمطالبة إيران بوقفها؛ ألن  مثل هذا المطلب 

التي هي من  ور الفنية"                          عن أن  ذلك يتجاوز نطاق" األم    ًفضال ، معاهدة عدم االنتشار
المواقف السياسية" التي تخرج عن سلطتها، ويقتصر اختصاص الوكالة، ويدخل في نطاق "
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 أيلول/سبتمبرهذا المطلب، السيما في قرار  ى   ّتبن  الذي نالبت فيها على مجلس المحافظي
 ٢٥الذي طالب فيه إيران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم في موعد نهائي حتى  ٢٠٠٤

        ً                                                  ، مستندا  في ذلك إلى أن  إيران امتنعت عن التعاون مع الوكالة ٢٠٠٤ رين الثاني/نوفمبرتش
   .لتوضيح مختلف جوانب برنامجها النووي

هذه التباينات في المواقف الدولية بشأن تقييم موقع المسألة النووية من نصوص معاهدة عدم  
ما إذا كان إليران الحق في القيام بأنشطة                                               االنتشار تعني في واقع األمر أن  المسألة ال تتعلق ب

                       َّ                                                        تخصيب اليورانيوم، وإن ما المشكلة تتعلق بحقيقة الدوافع اإليرانية من هذه األنشطة، 
                 ُ                                                         وعلى هذا األساس أ درجت المسألة اإليرانية على جدول أعمال مجلس المحافظين منذ 

مرت الوكالة بإدارة الملف ورغم هذه التباينات في المواقف الدولية فقد است .٢٠٠٣١العام 
اإليراني من خالل القيام بعشرات العمليات الرقابية والتفتيشية ورفع تقارير دورية حول 

لومات التي تقدمها إيران النتائج التي يتم التوصل إليها، وآخر التطورات على صعيد المع
   .للوكالة

ل إلى اتفاق شامل حول إلى جانب ذلك استمرت المفاوضات بين إيران والترويكا للتوص  
 آذار/مارس                                                                        وقف دائم لتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، غير إن  إيران بدأت منذ أواخر 

بتوجيه انتقادات للجانب األوروبي على البطء الشديد في تقدم المفاوضات وعدم  ٢٠٠٥
ية التي كنولوجبتقديم أي عرض ملموس ومحدد المعالم بشأن المزايا االقتصادية والت هقيام

منحها إليران بموجب اتفاق باريس، ورأت في ذلك مماطلة من جانب يكان من المقرر أن 
             َّ                                                 ، وحذرت من أن ها قد تضطر في هذا االطار إلى وقف المفاوضات وإعادة  دول الترويكا

  . هاالنظر في سياستها بشأن
مناقشة ل ٢٠٠٥ حزيران/يونيوولم يسفر االجتماع الذي عقده مجلس المحافظين في   

بيار لوكالة ونائبه "لتطورات الملف اإليراني عن أية نتائج جديدة، حيث أعاد المدير العام 
بعد إضافة القليل من  ٢٠٠٥ آذار/مارس" عرض التقارير الخاصة باجتماع غولدشميث

                                                                                    المعلومات التقنية، وقد عب ر المدير العام ونائبه عن عدم رضاهما عن مدى التعاون اإليراني 
                َّ                                                             ته، بالرغم من أن هما لم يتمكنا من تقديم أية معلومات تؤيد الفكرة التي تتحدث عن وسرع

                                                           

مرجع  ؟،ومخاطر التصعيد" أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة -١
  .١٧٧-١٧٦ص  ،سبق ذكره
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                                                                          ً    نشاط نووي غير معلن في إيران؛ لكن كان هناك ميل مقلق في تقارير الوكالة، فبدال  من 
التشديد على ما يتم العثور عليه في إيران ووضعه في سياق عمليات الوكالة، بدأت الوكالة 

حليلي يهدف إلى تقييم مالم يتم العثور عليه وإجراء عملية التقييم في سياق ما بانتهاج مسار ت
كانت األطراف األخرى تتكهن باحتمال وجوده في إيران، وخالصة القول: كان يتطلب من 

  .١الحكومة اإليرانية على نحو متزايد إثبات العكس
      ً                    تقريرا  إلى مجلس المحافظين للوكالة السابق قدم المدير العام  ٢٠٠٥ أيلول/سبتمبر ٢وفي   

                                                                                   أشار فيه إلى أن  الوكالة ليست بعد في وضع يسمح لها بتوضيح بعض القضايا العالقة الهامة 
بعد سنتين ونصف السنة من عمليات التفتيش والتحقق المكثفة والتأكد من عدم وجود مواد 

تشرين ق المقدم في أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران، رغم ما خلص إليه التقرير الساب
إيران، ولم يتضح وجود     َّ                                       بأن ه تم  حصر جميع المواد النووية المعلنة في ٢٠٠٤ الثاني/نوفمبر

أي تحريف لها نحو أنشطة محظورة؛ لذلك طالبت الوكالة إيران بمزيد من الشفافية الكاملة 
  .٢للتحقق من هذه القضايا

جدال ساخن حول ما ينبغي فعله تجاه  بعد تقديم هذا التقرير دخل مجلس المحافظين في  
إيران، فقد جادلت الواليات المتحدة ومعها االتحاد األوروبي هذه المرة بقوة من أجل إحالة 
الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن، فيما عارضت روسيا والصين إلى جانب دول 

        ٍّ           ية، وكحل  وسط اعتمد عدم االنحياز فكرة اإلحالة، وطالبت بمنح مزيد من الوقت للدبلوماس
) الذي ندد فيه بتجاهل GOV/2005/77القرار ( ٢٠٠٥ أيلول/سبتمبر ٢٤المجلس في 

إيران لقراره السابق المتضمن المطالبة بإعادة إيران التعليق الكامل لجميع األنشطة المتعلقة 
في بالتخصيب إضافة إلى إخفاقها في التصديق على البروتوكول اإلضافي، وإعادة النظر 

وقد أشار المجلس وألول مرة  آراك". قرارها المتعلق ببناء مفاعل إلنتاج الماء الثقيل في "
إلى انتهاك إيران اللتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المعقود معها في إطار معاهدة عدم 

 من ١٢من المادة  )ج(                                                               االنتشار، وأن  هذه االنتهاكات تمثل حالة عدم امتثال في سياق الفقرة 
                                                                                 النظام األساسي للوكالة الدولية، وأضاف المجلس أن  سجل إخفاء أنشطة إيران النووية وما 

                                                           

 . ٢٤٥سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
2 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2005/67, 
op.cit.p12. 
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                                                              ً        نتج عن ذلك من انعدام الثقة في أن  برنامج إيران النووي مخصص حصرا  لألغراض 
السلمية قد أثار تساؤالت تندرج في نطاق اختصاصات مجلس األمن باعتباره الهيئة التي 

، وهي أول إشارة من الوكالة إلى ١رئيسة عن حفظ السلم واألمن الدوليينتتحمل المسؤولية ال
اعتبار الحالة اإليرانية باتت تهدد األمن والسلم الدوليين ولذلك تندرج ضمن اختصاصات 
                                  ً                                            مجلس األمن، وطالب المجلس إيران أيضا  بضرورة إعادة استئناف التعليق التام والدائم 

يب واإلسراع بالتصديق على البروتوكول اإلضافي وتنفيذه لجميع األنشطة المتعلقة بالتخص
  .٢      ً     ً                                                              تنفيذا  تاما ، وإعادة النظر في قرار بناء مفاعل إلنتاج الماء الثقيل في "آراك"

رفض اإليرانيون قرار مجلس المحافظين وهددوا بإنهاء التزامهم الطوعي بالبروتوكول   
 أنشطةمثل: تعليقهم  "،٣ية ومؤقتةاإلضافي وإلغاء ما تبقى مما يسمونه "تنازالت طوع

التخصيب ما لم تتراجع الوكالة عن قرارها، وفي إشارة إلى التهديد المبطن الذي ورد قرار 
     ً مشيرا  الوكالة بإحالة الملف اإليراني إلى مجلس األمن هدد وزير الخارجية اإليرانية بالمثل، 

باالنسحاب من معاهدة عدم  نإحالة ملفها إلى مجلس األم                      أن  إيران ربما ترد على إلى 
         ً                           عرضوا ردا  اتسم بمزيد من الدبلوماسية  "خامنئي"                               نتشار جملة واحدة، غير أن  ممثلي اال

                                          معاهدة ، وأن  مدى تجاوبها سيحدده ما ستوفره ال                                 ينص على أن  إيران ستواصل االلتزام ب
  .٤الترويكا بعد ذلك

                              ً تالك التكنولوجيا النووية معتبرة  حافظت إيران على إصرارها على حقها في تطوير وام  
                ً                                                           أن  ذلك يشكل جزءا  من حقوقها الوطنية، وأعلنت عن استعدادها للتعاون مع الوكالة 

                                                           

1-Resolution GOV/2005/77 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 24 
September 2005, p 2. 
2- Resolution GOV/2005/77 ,op.cit, p 3. 

مجلس األمن القومي اإليراني األمين العام األسبق ل" روحانيحسن أجرى " ٢٠٠٥ تموز/يوليو ٢٣بتاريخ  -٣
                                                                             اإليرانية المحافظة أشار فيها إلى أن  السياسة النووية اإليرانية وضعت بإجماع كبار  "كيهان" مقابلة مع صحيفة 

نووية معينة لم                                                                                         القادة اإليرانيين وأن  التنازالت التي يبدو أن  إيران قد قدمتها عندما وافقت على تعليق نشاطات 
                                                                                     ومرد ذلك إلى أن  حقيقة النشاطات التي علقتها إيران هي تلك التقنيات النووية التي لم تكن  ،               ًتكلف إيران شيئا 

                                                                                                 َّ   إيران مستعدة لمتابعتها، وحينما يتغلب اإليرانيون على الصعوبات أو كانوا على استعداد لخطوات أخرى، فإن هم 
  .٥٧ - ٥٦مرجع سبق ذكره، ص  يركوفيتش،يتراجعون عن التعليق، انظر: جورج ب

  .٢٥٣مرجع سبق ذكره، ص  ،سكوت ريتر -٤
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ومفتشيها مع اإلصرار على حقها في تطوير تكنولوجيا صنع الوقود النووي الخاص 
بيعة سياسية                                                              َّ        بمنشآتها، وكان الموقف اإليراني ينظر إلى الخالفات مع الوكالة بأن ها ذات ط

استندت إيران في الدفاع و، ليهالتي تمارسها الواليات المتحدة عومفتعلة بسبب الضغوط ا
  عناصر قانونية وسياسية ووطنية أبرزها: عدةعن حقوقها لتطوير التكنولوجيا النووية على 

استعمال التكنولوجيا النووية في المجال ب نتشاراالحق إيران وفق نصوص معاهدة عدم  -
                                                                                  سلمي لتطوير مصادر الطاقة، وأن  القيود الوحيدة التي تفرضها المعاهدة تتركز في اعتماد ال

  إيران لمبدأ الشفافية في تعاملها مع الوكالة وتسهيل عمل المفتشين التابعين لها.
من االتفاق الموقع بين إيران والوكالة على اللجوء إلى التحكيم في حال  ٢٢تنص المادة  -

فات حول تقديم إيران كل المعلومات التفصيلية عن برنامجها النووي، ومن وجود أية خال
) ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبر ٣١                                                     هنا فإن  إيران لم تر  في التواريخ التي حددتها الوكالة (

أي موجب قانوني،  ٢٠٠٥ كانون الثاني/يناير ١٢وتاريخ  ٢٠٠٤والتواريخ الالحقة في عام 
                                               ِّ         صها وروحها) على اعتماد منهجية التعاطي المرن لحل  الخالفات (في ن تنص ٢٢          ألن  المادة 

بدل تحديد التواريخ الثابتة كاستحقاقات إلعالن الخروق اإليرانية كمدخل إلدانتها من قبل 
 مجلس األمن الدولي.

رفضت إيران سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الواليات المتحدة في تعاطيها مع سياسة  -
أسلحة الدمار الشامل التي تمنع على إيران ممارسة حقها في تطوير مصادر  منع انتشار

مستقبلية، فيما تساهلت مع دول أخرى مثل (باكستان، إسرائيل)، كما أثار ال هاالطاقة لحاجات
المنطق اإليراني التناقض الحاصل في الموقف األمريكي من تصدير أمريكا تكنولوجيا 

ولها بمفاوضات مع كوريا الشمالية من أجل ضبط طموحاتها دخونووية إلى الهند والصين، 
النووية، كما اتهمت إيران الواليات المتحدة بالضغط عليها لوقف برنامجها النووي الذي 
تجيزه معاهدة عدم االنتشار فيما ال تمارس أي ضغط على كل من إسرائيل والهند وباكستان 

 .١للتوقيع على هذه االتفاقية

 حزيران/يونيوشكلت نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية التي جرت في  اءفي هذه األثن  
"محمود                                                        ً          مفاجأة لمعظم دول العالم وربما فاجأت معظم اإليرانيين أيضا ، فقد فاز  ٢٠٠٥

                                                           

 .٢٦١إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص  نزار عبد القادر، -١
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على الشخصية  " الذي كان حينذاك شخصية غير معروفة في عالم السياسةأحمدي نجاد
، وكان يعني هذا ١"رفسنجاني هاشميس اإليراني "السياسية األكثر شهرة في إيران الرئي

التفوق إمكانيه حدوث تحوالت ما في االستراتيجية اإليرانية إلدارة األزمة النووية بحكم 
توجهاته اإليديولوجية المحافظة، كما أثار هذا الفوز تساؤالت بشأن مدى وطبيعة التحول 

  الذي يمكن أن يطرأ على االستراتيجية اإليرانية. 
                                 ً     ً                                   َّ     ومع أن  الرئاسة في إيران تلعب دورا  هاما  في عملية صنع وتنفيذ السياسة، إال أن ها ال   

                            َّ                                     ً               تحتكر هذه العملية بمفردها إن ما تشاركها مؤسسات أخرى قد تلعب أدوارا  أكثر أهمية في 
                   ، كما أن  مجلس األمن "علي خامنئي"العملية، يأتي في مقدمتها المرشد األعلى للجمهورية 

ومي اإليراني األعلى وأمينه العام كان هو الذي يمسك بزمام الملف النووي اإليراني بعد الق
أن كان هذا الملف يقع في أيدي منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، كما تلعب وزارة الخارجية 
                                      ً     ً                                   والعديد من مراكز الدراسات والبحوث دورا  هاما  في تخطيط وصنع السياسة اإليرانية في 

إلى تكريس سيطرة التيار المحافظ على أحمدي نجاد"  محمود" نووية، وقد أدى فوزاألزمة ال
كافة المؤسسات والمناصب الرئيسة في النظام السياسي اإليراني، وهو ما ساهم بدرجة 
                                                  ً                          كبيرة في اتفاق وإجماع أقطاب السياسة اإليرانية خصوصا  تجاه التمسك بحق إيران في 

نووية وإحداث تحوالت بتوجهات المسؤولين ومضمون امتالك وتطوير التكنولوجيا ال
، وكان التحول ٢خطابهم السياسي والتحول نحو مزيد من التشدد في السياسة النووية اإليرانية

األكبر في شخوص وتوجهات المسؤولين عن الملف النووي اإليراني يتمثل في استقالة 
ملف النووي اإليراني طيلة               ً      الذي كان مسؤوال  عن ال حسن روحاني"" المفاوض المعتدل

في منصب كبير  علي الريجاني"وتعيين المحافظ المتشدد " ،٢٠٠٥ -٢٠٠٢الفترة ما بين 
 ١٥    ً                                     عاما  للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني في        ًوأمينا  المفاوضين النوويين،

منذ البداية عن توجهاته المتشددة حينما أعلن عن  الريجاني" "، وعبر ٢٠٠٥ آب/أغسطس
رفضه القاطع للمقترحات األوروبية التي تضمنت امتيازات سياسية واقتصادية ونووية 

                   َّ        " هذه المقترحات بأن ها أشبه الريجاني" إليران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم ووصف
                                                           

  .٥٦جورج بير كوفيتش، مرجع سبق ذكره، ص -١
مرجع  ،ألزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق ا -٢

  .٢٤١-٢٤٠ص ، سبق ذكره
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     ً                                                مشددا  على حق إيران في مواصلة أنشطتها النووية في مجال  بمقايضة لؤلؤة بقطعة حلوى،
    ً      ً                                       قلقا  عارما  في أوساط الدبلوماسية الغربية التي كان  الريجاني"" التخصيب، وقد أثار تعيين

          ، ثم  أصبح حسن روحاني"مسؤولوها قد أقاموا عالقة عمل جيدة مع المسؤول السابق "
        ً                                                     مطلوبا  منهم أن يتعاملوا مع مفاوض محافظ ومتشدد لتسوية األزمة.

بشأن األزمة النووية، فقد بدا  وفيما يتعلق بالتغيير في مضمون الخطاب السياسي اإليراني  
نحو طرح مجموعة جديدة من األفكار  "أحمدي نجاد"     ً                             واضحا  من األيام األولى اتجاه الرئيس 

                                              ً                               لتسوية األزمة وفق ما أعلنه في خطاب تنصيبه رئيسا  للجمهورية اإليرانية في األول من 
 ثوابت الموقف                                    ً      ً   ، ومع أن  هذه األفكار لم تتضمن اختالفا  جذريا  عن٢٠٠٥ آب/أغسطس

            َّ                    ً       ً                                       اإليراني، فإن ها تضمنت مع ذلك تحوال  ملموسا  في السلوك العملي الخاص بالدفاع عن هذه 
  .الثوابت والعمل على حيازة القبول الدولي لها

 "نجاد"                                                                              أما فيما يتعلق بالتحول في طبيعة السياسة النووية اإليرانية فقد بدا من الواضح أن    
اإليراني، لكنها تسعى إلى  م على التمسك الكامل بثوابت الموقفيعتزم تنفيذ سياسة ال تقو

عبر المماطلة في  جورج بوش"كسب المزيد من الوقت إلى حين انتهاء فترة رئاسة "
                ً المنطقة، مستفيدا   المفاوضات، واستنزاف الواليات المتحدة في العديد من بؤر الصراع في

النفط، واالنقسام فيما بين  ل ارتفاع أسعارفي ذلك من زيادة قدرات إيران االقتصادية بفع
القوى الدولية المختلفة بشأن األزمة النووية اإليرانية، وقد عكست هذه التحوالت ذاتها في 

                               َّ   حيث أدارت إيران األزمة كما لو أن ها ، نجاد"السياسة اإليرانية منذ البدايات األولى لعهد "
في موازين القوى بين الجانبين لغير صالحها صاحبة اليد العليا في األزمة برغم االختالل 

األوسط،  " في الشرقبوش       ً                                                    مستفيدة  في ذلك من حالة التخبط التي اتسمت بها إدارة الرئيس "
                                                                         َّ      السيما بشأن قضايا العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان، وتحركت إيران كما لو أن ها هي 

 ً       ً                   ا  ووضوحا  بشأن األزمة، وأكدت                                         ً         التي توزع األدوار على الجميع، وتبنت موقفا  أكثر حزم
                               ً    ها في الوقت نفسه لن تتخلى بتاتا  عن            ّالنووي؛ لكن        َّ                         على أن ها ال تسعى إلى امتالك السالح

حقها المشروع في امتالك تكنولوجيا نووية متطورة في إطار االستخدامات السلمية للطاقة 
د بالحنكة والمرونة إضافة إلى التشد نجاد""النووية، كما اتسمت سياسة إيران في عهد 
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وتفادي التصادم مع القوى الدولية الكبرى، ال سيما الواليات المتحدة، والعمل على االستفادة 
  .   ١من االنقسام أو التباين في مواقف ورؤى القوى الدولية بشأن الملف النووي اإليراني

الدولي عندما خط أحمر" بالنسبة للمجتمع إيران أبرز " تجاوزت ٢٠٠٦ية العام مع بداو  
"بارس  أنهت تعليق العمل في تخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز" و"تكنيك فاراياند" و

، وقد أحرجت الخطوة اإليرانية الترويكا ٢٠٠٦٢ كانون الثاني/يناير ١٠تراش" في 
روسيا) الحليف االستراتيجي إليران الخطوة (األوروبية إلى أبعد الحدود كما أحرجت هذه 

، وهو األمر الذي لم يفعله طوال ثالثة أعوام من للوكالة السابق يظة المدير العاموأثارت حف
التعامل المطول مع الملف النووي اإليراني باستئنافها النشاطات المتعلقة بأجهزة الطرد 
المركزي وتأخير دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية اإليرانية وااللتقاء بالعلماء 

  .إليرانيين، واالطالع على الوثائق اإليرانية ذات الصلةالنوويين ا
وفي الوقت الذي رجحت فيه بعض المصادر إقدام إيران على استئناف أنشطة تخصيب   

   اليورانيوم ألسباب تقنية وإحباط دبلوماسي ربطت الدول الغربية هذه الخطوة بما أسمته
إذ مثلت النشاطات النووية اإليرانية  نجاد"أحمدي  بـ " الطبيعة العدائية " للرئيس اإليراني "

مع        ً       ً                   ًإنذارا  حقيقيا  للدول الغربية خاصة  "نجاد"المستأنفة مقرونة باللغة العدائية الحادة للرئيس 
تجاوز الجمهورية اإليرانية عتبة تخصيب اليورانيوم، وبدت إحالة الملف النووي  هإعالن

برز أمام الدول الغربية وعلى رأسها الواليات اإليراني إلى مجلس األمن الدولي االحتمال األ
  .٣المتحدة

للملف النووي اإليراني من قبل  والقانونية لذلك سنعالج في المطلب التالي اإلدارة الفنية 
   .إحالته إلى مجلس األمن الدولي بعدالوكالة الدولية 

  
  

                                                           

مرجع  ،أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -١
  .٢٤٣-٢٤٢ص ، كرهذ سبق

لوكالة الدولية بإزالة األختام التي بحضور مفتشي ا ٢٠٠٦ /ينايركانون الثاني ١١و ١٠قامت إيران يومي  -٢
  .GOV/2006/15سبق أن وضعتها الوكالة الدولية في منشأة نطنز وتكنيك فاراياند وبارس تراش، انظر الوثيقة 

  .٦١جورج بير كوفيتش، مرجع سبق ذكره، ص -٣
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        املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

ن قبل الوكالة الدولية ن قبل الوكالة الدولية ن قبل الوكالة الدولية ن قبل الوكالة الدولية اإلدارة الفنية والقانونية للملف النووي اإليراين ماإلدارة الفنية والقانونية للملف النووي اإليراين ماإلدارة الفنية والقانونية للملف النووي اإليراين ماإلدارة الفنية والقانونية للملف النووي اإليراين م    

        ١١١١بعد إحالته إىل جملس األمن الدويلبعد إحالته إىل جملس األمن الدويلبعد إحالته إىل جملس األمن الدويلبعد إحالته إىل جملس األمن الدويل

لمناقشة  ٢٠٠٦ شباط/فبراير ٤إلى  ٢ من                           ً           عقد مجلس المحافظين اجتماعا  خالل الفترة  
ت المجلس لصالح إحالة الملف                     وفي نهاية االجتماع صو  ،تطورات القضية النووية اإليرانية

) الذي GOV/2006/14اعتمد المجلس القرار (النووي اإليراني إلى مجلس األمن الدولي، و
نتشار من اال                                                                     أشار فيه إلى أن  الوكالة م نعت بسبب الصالحيات المقيدة، بموجب معاهدة عدم 

" كما  تحقق خاصة                                                               َّ         إجراء المزيد من المتابعة، كما اعتبر القرار الحالة اإليرانية بأن ها حالة "
) على عدة أمور ١وشدد القرار في الفقرة ( .للوكالة الدوليةالسابق وصفها المدير العام 

                                                                               أهمها: أن  أفضل طريقة تكفل تسوية القضايا المعلقة وبناء الثقة في الطبيعة السلمية 
الحصرية لبرنامج إيران هي أن تستجيب طهران لما وجهه المجلس بشأنها من نداءات 

التعليق التام والدائم لجميع  باتخاذ تدابير لبناء الثقة، وطالب المجلس إيران بإعادة استئناف
األنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وإعادة النظر في بناء مفاعل إلنتاج 
                                                                            ً     ً الماء الثقيل في "آراك" واإلسراع بالتصديق على البروتوكول اإلضافي وتنفيذه تنفيذا  تاما  

البروتوكول، وتنفيذ كافة                                             ً          لحين االنتهاء من التصديق عليه في التصرف وفقا  ألحكام هذا
 ٢تدابير الشفافية التي وردت في تقرير المدير العام المقدم إلى مجلس المحافظين في 

) المدير العام للوكالة ٢كما طالب القرار في الفقرة ( .٢)٥٠( الفقرة  ٢٠٠٥ أيلول/سبتمبر
حافظين                                                                  بأن يقوم بإخطار مجلس األمن بأن  تلك الخطوات هي خطوات يطالب مجلس الم

إيران بها، وأن يخطر مجلس األمن بجميع تقارير وقرارات الوكالة بصيغتها المعتمدة 
  .المتعلقة بهذه القضية

وقد أعرب مجلس المحافظين عن قلقه الشديد لكون الوكالة ليست بعد في وضع يسمح لها   
            قة أن  بحوزة بتوضيح بعض القضايا الهامة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك حقي

                                                                                 إيران وثيقة عن إنتاج أنصاف كرات معدنية من اليورانيوم، ألن  هذه العملية حسبما أفادت 
                                                           

 . ٢٥٦ – ٢٥٥سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
2-Resolution GOV/2006/14 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 
Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 4 
February 2006,p.p 1-2. 
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به األمانة العامة للوكالة تتعلق بصنع مكونات أسلحة نووية، وطالب المجلس إيران بإبقاء 
ام بتقديم بنسخة كاملة منها، كما طالب المدير الع هاهذه الوثيقة تحت ختم الوكالة، وتزويد

من أجل  التاليتقرير عن تنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة إلى اجتماع مجلس المحافظين 
                                                                ً               النظر فيه، وأن يحيل بعد ذلك التقرير إلى مجلس األمن بشكل فوري جنبا  إلى جنب مع أي 

جاءت ردة الفعل اإليرانية وقد  .٢٠٠٦١ آذار/مارسقرار يصدره مجلس المحافظين في 
      ً               مخاطبا  الدول الغربية " "محمود أحمدي نجادومتوقعة عندما قال الرئيس اإليراني سريعة 

(أصدروا ما شئتم من قرارات من هذا النوع واشعروا بالسعادة، ال يمكنكم منع تقدم األمة 
            َّ                                                                             اإليرانية، إن هم يريدون باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة كافة منشآتنا النووية وجمع 

عن قدرتنا الدفاعية؛ لكننا لن نسمح لهم بالقيام بذلك)، كما بعثت الحكومة اإليرانية  معلومات
  :٢أعلمتها فيها بعدة أمور أهمها ٢٠٠٦ شباط/فبراير ٦                      برسالة  إلى الوكالة في 

                          فإن  التزامات إيران بتنفيذ  INFCIRC/666من الوثيقة  ٧    ً                   وفقا  لما جاء في الفقرة  -
  ً                                                        را  من تاريخ هذه الرسالة سوى على اتفاق الضمانات المعقود في الضمانات لن تستند اعتبا

   ).INFCIRC/214إطار معاهدة عدم االنتشار بين إيران والوكالة الدولية (الوثيقة 
       ً                        ُ  ّ                                               ً اعتبارا  من تاريخ هذه الرسالة ست عل ق جميع تدابير التعليق الطوعي غير الملزمة قانونا  و -

 ، وطلبت إيران من الوكالة اتخاذ التدابير اآلتية:بما فيها أحكام البروتوكول اإلضافي

ينبغي أال تستند المواعيد الزمنية لوجود مفتشي الوكالة في إيران من أجل أنشطة  - أ
 التحقق سوى على اتفاق الضمانات.

جميع تدابير االحتواء والمراقبة الخاصة بالوكالة التي نفذت على نحو يتجاوز  - ب
 .  ٢٠٠٦ شباط/فبرايرينبغي إزالتها بحلول منتصف تدابير ضمانات الوكالة العادية 

من الترتيبات الفرعية) ينبغي أن  ١-١جميع قنوات االتصال االعتيادية (الرمز  - ج 
 وحدها دون غيرها. "فيينا"يران لدى الوكالة الدولية في إلتكون عبر البعثة الدائمة 

األعمال المتصلة باتفاقية وبذلك طلبت إيران من الوكالة حصر وجود موظفيها في إيران ب
الضمانات القائمة، ورفع كافة تدابير االحتواء والمراقبة التي تتجاوز تدابير الضمانات 

                                                           

1-Resolution GOV/2006/14,op.cit, p 3. 
2 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/15, on 27 
Feb  2006, p 6 . 
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العادية، لقد أرادت الحكومة اإليرانية من وراء هذه التدابير أن تقول للوكالة الدولية والدول 
  . ١المرحلة على األقل                                                           الغربية أن  أيام التعاون الطوعي من جانب إيران قد ولت في هذه

                                                                  َّ            ً وبإحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن شعرت اإلدارة األمريكية أن ها حققت نصرا  
         ً     ً                                                                  دبلوماسيا  هاما ؛ لكن هذه اإلحالة ال تعتبر ضوء  أخضر للقيام بعمل عسكري ضد إيران، فقد 

أن يمتنع  أصرت روسيا والصين في معرض موافقتهما على التصويت على اإلحالة على
مجلس األمن عن اتخاذ إي إجراء إلى أن يحين موعد اجتماع مجلس المحافظين في 

                                         ً                            ، وهذا ما فتح الباب أمام روسيا للسير قدما  في محادثات ثنائية مع إيران ٢٠٠٦ آذار/مارس
حول التوصل إلى حل وسط لمسألة تخصيب اليورانيوم، حيث اقترحت روسيا منح إيران 

ركزي في روسيا الستخدامها في تخصيب "سادس فلوريد اليورانيوم" ملكية منشأة طرد م
  مما يسمح إليران بتشغيل منشأة تحويل اليورانيوم في "أصفهان.  ،المنتج في إيران

كان االقتراح الروسي يتناقض مع الخط األحمر األمريكي بشأن السماح إليران بالقيام بأية   
                                           ي أن  الروس أرادوا السماح لإليرانيين بمتابعة نشاطات تتعلق بالتخصيب؛ لكن الحقيقة ه

استخدام التكنولوجيا التي لم يتقنوا استخدامها بعد، فمناجم اليورانيوم اإليرانية تنتج خامات 
ملوثة بدرجة كبيرة بعنصر "الموليبدنوم"، ولم تكن إيران قد أتقنت بعد استخدام التقنيات 

                                            الجة اليورانيوم الخام، مما يعني أن  حقن "غاز الالزمة للتخلص من هذه الشوائب أثناء مع
سادس فلوريد اليورانيوم" اإليراني في أجهزة الطرد المركزي سيؤدي إلى تدميرها بعد وقت 
قصير على بدء العمليات: إما بسد األنابيب والصمامات أو باإلخالل بتوازن أجهزة الطرد 

يرانيون من إتقان عملية تنقية اليورانيوم، المركزي بما يؤدي إلى إتالفها، وإلى أن يتمكن اإل
دنوم" لن يساهم العرض الروسي في بأكسيد يورانيوم" خال من "المولي" بحيث يحصلون على

                                                                                     تطوير البرنامج النووي اإليراني مع توليد انطباع بتقديم تنازل، غير أن  النقطة العالقة في 
كن من االحتفاظ بقدرات بحثية في العرض الروسي كانت معرفة فيما إذا كانت إيران ستتم

أو ذاك، واقترحت                                                             تخصيب اليورانيوم، إال أن  روسيا ما كانت لتلزم نفسها بهذا األمر
   .  ذلكلكن إيران رفضت  ،بالمقابل على اإليرانيين استئناف الحوار مع االتحاد األوروبي

الواليات المتحدة  وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية بين إيران وروسيا بدأت

                                                           

 .٢٧٠مرجع سبق ذكره، ص  ،سكوت ريتر -١
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 حول كيفيةالدبلوماسيون األمريكيون مقاربة متعددة المراحل  وقدمتحركها في مجلس األمن، 
  التعامل مع إيران في مجلس األمن تقوم على اآلتي:

  العمل على إصدار بيان رئاسي من مجلس األمن يشجع اإليرانيين على التعاون. -
                       ً       األمن نحو تبني قرار وفقا  للفصل  في حال الفشل في ذلك العمل على دفع مجلس -

ميثاق، وعندها تتوسع صالحيات الوكالة في عمليات التفتيش في إيران، الالسابع من 
"، وجعل تحقق خاصة         َّ         إليران بأن ها حالة " "البرادعي"وهو ما يؤكد صحة وصف 

  ً ا .يالتعاون اإليراني مع الوكالة ملزم قانون

مع الوكالة تضغط الواليات المتحدة باتجاه في حال إصرار إيران على رفض التعاون  -
تشديد العقوبات التي في حال لم تنجح ستدفع مجلس األمن باتجاه بذل جهود 

  ها.دبلوماسية أكثر شدة، وربما التوصل إلى قرار يجيز استخدام القوة العسكرية ضد

لها لدى       ًسفيرا  جون بولتون"وللعمل على نجاح هذه المقاربة عينت اإلدارة األمريكية "
                   ً                                                        الوكالة بعد وقت  قصير على إحالة الملف اإليراني إلى مجلس األمن خاصة  وأن  التصور 
األمريكي لحل األزمة اإليرانية وعلى وجه الخصوص استخدام القوة ضد طهران قد 

أبلغ مجلس  "بولتون"بمعارضة روسيا والصين، وبعد فترة قصيرة على تعيين  يصطدم
                                        َّ                ً اختبار حقيقي لمجلس األمن، وما من شك في إن ه منذ عشرين عاما      َّ (إن ه :١األمن باآلتي

      ً                                                           َّ              تقريبا  واإليرانيون يسعون إلى امتالك أسلحة نووية عبر برنامج سري تمكن ا من اكتشافه، 
وإذا كان مجلس األمن ال يستطيع التعامل مع مشكلة انتشار األسلحة النووية، فلن يكون 

م الماثل أمامنا، والذي مصدره بلد كإيران، وإذا كان بمقدوره التعامل مع الخطر األعظ
                                          َّ             ً       ً              مجلس ال يستطيع التعامل مع ذلك، فهذا يعني أن نا نواجه سؤاال  حقيقيا  حول من يمكنه ال

  التعامل معه).
ٍ                  ، وكرد فعل  على ذلك بدأت في عن كثبكانت إيران تراقب األحداث  في هذه األثناء            

تخصيب اليورانيوم وضخ "غاز سادس فلوريد  بإجراء اختبارات ٢٠٠٥ شباط/فبراير
جهاز طرد مركزي، وكانت هذه  ٢٠اليورانيوم" باستخدام مجموعة تعاقبية مؤلفة من 

                                                                                     االختبارات مصممة لفك الع قد المتعلقة بالبروتوكوالت التقنية، إضافة إلى تحديد ما إذا كانت 

                                                           

  .٢٦٢سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
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                     يرانيون أن  االختبارات صالحة للعمل، واعتبر اإل P-1أجهزة الطرد المركزي من الطراز
  كانت ناجحة على جميع األصعدة.

تضمن  ٢٠٠٦ شباط/فبراير ٢٧                               ً                       رفع المدير العام للوكالة تقريرا  إلى مجلس المحافظين في   
 فيما يتعلق بالبرنامج النووي ٢٠٠٥ تشرين الثاني/نوفمبرأهم التطورات التي طرأت منذ 

يذ اتفاق الضمانات المعقود بين الجانبين، وحول                         ً     ً        اإليراني، كما تضمن تقييما  عاما  حول تنف
تحقق الوكالة من تعليق إيران الطوعي لألنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة 

  َّ                               أن ه بالرغم من أن  الوكالة لم تلحظ  القاضي، وكرر المدير العام موقفه السابق ١المعالجة
حة نووية، أو أجهزة تفجير نووية وجود أية مؤشرات تدل على تحويل مواد نووية إلى أسل

أخرى، فال تزال هناك شكوك حيال كل من أفق البرنامج النووي اإليراني وطبيعته، وبعد 
دراسة هذا التقرير من جانب مجلس المحافظين قرر األخير عدم إصدار قرار على اعتبار 

أشار التقرير إلى                                   ُ         ً                   أن  مسألة البرنامج النووي اإليراني أ حيلت أصال  إلى مجلس األمن، وقد
تشرين و تشرين األول/أكتوبر                                                    أن  الوكالة عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين في 

، طلبت خاللها الوكالة من إيران تقديم معلومات إضافية حول برنامجها ٢٠٠٥ الثاني/نوفمبر
الخاص بتخصيب اليورانيوم، وردت إيران على بعض هذه الطلبات خالل مناقشات دارت 

بين مسؤولين إيرانيين وفريق  ٢٠٠٦ كانون الثاني/يناير ٢٩و ٢٥طهران في الفترة ما بين ب
كما زار نائب المدير العام لشؤون  ،من الوكالة يرأسه نائب المدير العام لشؤون الضمانات

شيان" وما  –لويزيان  الضمانات إيران لمناقشة قضايا تتعلق ببحوث الفيزياء في موقع "
"الملح األخضر" بشأن تحويل ثاني أوكسيد اليورانيوم إلى "رابع فلوريد  روعيعرف باسم مش

بعقد اجتماع  ٢٠٠٥ كانون األول/ديسمبر ٥ طالبت في قدوكانت الوكالة ، اليورانيوم"
لمناقشة المعلومات التي توافرت لدى الوكالة حول الدراسات المعروفة باسم مشروع "الملح 

المتعلقة بالمواد شديدة االنفجار وبتصميم مركبة (قذائف األخضر"، وكذلك حول التجارب 
كانون  ١٦إيران في أوضحت عائدة)، وكلها يمكن أن تنطوي على مواد نووية، و

  .٢ق بادعاءات ال أساس لها من الصحة                    بأن  هذه القضايا تتعل ٢٠٠٥ األول/ديسمبر
                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/15, 
op.cit, p2. 
2- op.cit, p 8. 
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لضمانات والسلطات                                                         وخالل اجتماع ع قد لذات الغرض بين نائب المدير العام لشؤون ا  
                                                                                 اإليرانية كررت فيه إيران أن  االدعاءات المتعلقة بمشروع "الملح األخضر" تقوم على وثائق 
                 َّ                                                             زائفة وملفقة، وأن ه ال وجود لمشروع أو دراسات من هذا القبيل اآلن وفيما مضى، وكانت 

ضمن معلومات استخباراتية جديدة عثرت عليها  ٢٠٠٥الواليات المتحدة روجت في صيف 
حاسوب محمول حصلت عليه من مصادر مجهولة، حيث احتوى الحاسوب على ملفات 
                               َّ                                           ومخططات اد عت الواليات المتحدة أن ها تربط البرنامج النووي اإليراني باستخدامات 
                                               َّ                           عسكرية، بما في ذلك رسومات بيانية زعمت األخيرة أن ها لرأس حربي نووي، وقد جرى 

هدف تضخيم الخطر الذي تمثله إيران، كما أشارت تسريب هذه المعلومات للصحافة ب
الذي حصلت عليه المخابرات األمريكية بالتعاون مع االستخبارات  محتويات الحاسوب

األلمانية إلى مشروع لتصنيع "الملح األخضر" في إيران، حيث ربط هذا المشروع تصنيع 
الجيش اإليراني، أما سائر بر                                             ً            رابع فلوريد اليورانيوم الذي ي شار إليه أحيانا  بالملح األخض

محتويات الحاسوب فقد كانت على عالقة بتجارب مزعومة لرأس حربي شديد االنفجار قيل 
  .١  َّ                                         أن ها مرتبطة ببرنامج إيراني لصنع أسلحة نووية

، عبد القدير خان"                                 ً                              في هذه األثناء أحرزت الوكالة تقدما  في الكشف عن شبكة الباكستاني "  
لى السماح للوكالة بإجراء مقابالت مع أفراد معينين ضالعين في حيث وافقت باكستان ع

                                                ً    كما تمكنت الوكالة من مقابلة شخص ماليزي كان ضالعا  في  ،عملية بيع المعدات النووية
إضافة إلى دخول مسؤولي الوكالة إلى  ،             ُ                            الشحنات التي أ رسلت إلى كل من ليبيا وإيران
فيها تلك المعدات بانتظار شحنها، والتطور  المنشآت الموجودة في دبي التي كانت مخزنة

                       ً                          سلمت رزم  مكونات  متشابهة  لكل من إيران وليبيا، وقد  عبد القدير خان"                 األهم هو أن  شبكة "
استطاعت الوكالة من خالل فحص الرزم الليبية مقارنتها بالمزاعم اإليرانية، وبعد أن 

ديم المستندات المطلوبة للوكالة التي                                                ج وبهت إيران بهذه المعلومات الجديدة وافقت على تق
فلز اليورانيوم" في أشكال نصف كروية لكي تكون  تضمنت تعليمات تتعلق بتصنيع وقولبة "

                                                   ً       ً                    صالحة لالستخدام في أي سالح من النوع الذي ي حدث انفجارا  داخليا ، وقد زعم اإليرانيون 

                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2006/15,  
op.cit, p 2.  
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        ً أن  مصدرا   في حينلب منهم،   ّ                          وف رت لهم هذه المستندات دون ط عبد القدير خان"         أن  شبكة "
                                                                           داخل الشبكة المذكورة زعم أن  إيران هي التي طلبت الحصول على هذه المستندات لم 

وحول االلتزام بتنفيذ البروتوكول اإلضافي  .١تستطع الوكالة التأكد من صحة هذه المزاعم
      لى أن  إ ٢٠٠٦ شباط/فبراير ٢٧الصادر في ) GOV/2006/15( أشار تقرير المدير العام
المعاينة على النحو الذي طلبته الوكالة ونفذت البروتوكول اإلضافي  إيران واصلت تيسير

                  ً كما لو كان نافذا . ٢٠٠٦ شباط/فبراير ٦حتى 
                                                                                     وفيما يتعلق بالقضايا العالقة بين إيران والوكالة خلص التقرير إلى أن  المعلومات المتاحة   

بيئية تتجه نحو دعم أقوال إيران عن المنشأ األجنبي             ً                       للوكالة خاصة  نتائج تحليل العينات ال
  َّ                    أن ه ال يمكن حتى تاريخه  (باكستان) لمعظم التلوث باليورانيوم عالي التخصيب؛ غير

سيما التلوث باليورانيوم منخفض التخصيب، ستنتاج قاطع بشأن التلوث كله، الالتوصل إلى ا
لم تتمكن الوكالة بعد ف) P-2 , P-1أما فيما يخص برامج الطرد المركزي من الطرازين (

                          َّ          ، كما أشارت الوكالة إلى أن ها في هذه ٢هاإعالنات إيران بشأن من التحقق من صحة اكتمال
عدم وجود أية مواد أو  مفادهنها من الخلوص إلى استنتاج                        ّالمرحلة ليست في وضع يمك 

الشفافية التامة على بتوفير  طهرانأنشطة نووية غير معلنة في إيران، لذلك طالبت الوكالة 
  .٣اإلضافي اق الضمانات والبروتوكولنحو يتعدى حدود المتطلبات القانونية الرسمية التف

                                                                      ً       وتجدر اإلشارة إلى أن  هذا التقرير تم  إرسال نسخة منه إلى مجلس األمن تنفيذا  لقرار   
  ً يا       ً     بيانا  رئاس ٤)، حيث صدر عن رئيس مجلس األمنGOV/2006/14مجلس المحافظين (

                                                           

  .٢٥٧ص  ،سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره -١
2-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2006/15, op.cit, p 6. 
3-op.cit, p.11. 

                      ً                                             ع قد في برلين اجتماعا  لمجموعة العمل الجديدة الخاصة بإيران المعروفة ٢٠٠٦ آذار/مارس ٢٠بتاريخ  -٤
) لصياغة بيان رئاسي يصدر عن مجلس األمن، وبرزت خالل االجتماع خالفات بين الدول ١+٥( ـب 

             ً            غة أكثر تشددا  وتحديد مدة األعضاء، حيث ضغطت الواليات المتحدة ودول الترويكا األوروبية لتضمين البيان ل
                                                                                                     زمنية لتنفيذ إيران مطالب الوكالة، إال أن  روسيا والصين تبنيا مقاربة أكثر ليونة، وفي النهاية وافق الروس 
                                               ً                                                    والصينيون على تحديد مهلة زمنية مدتها ثالثون يوما  بهدف تشكيل جبهة صلبة أمام اإليرانيين لالنصياع لمطالب 

أصدر مجلس األمن بيانه الرئاسي الذي دعا فيه إيران إلى اتخاذ  ٢٠٠٦ آذار/مارس ٢٩الوكالة الدولية، وفي 
                                                         ُ  كافة التدابير التي اشترطها مجلس المحافظين خالل ثالثين يوما . 
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) ١أهاب فيه بإيران أن تتخذ الخطوات التي طالبها بها مجلس المحافظين ال سيما الفقرة (
) التي تعتبر أساسية لبناء الثقة في الطابع السلمي GOV/2006/14( من منطوق قراره

الخالص لبرنامجها النووي وتسوية المسائل العالقة، وشدد مجلس األمن على أهمية استئناف 
م والدائم لجميع األنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك التعليق التا

البحوث التطويرية على أن تتحقق الوكالة من ذلك، وطالب مجلس األمن المدير العام للوكالة 
                          ً       ً                                         أن يقدم في غضون ثالثين يوما  تقريرا  إلى مجلس المحافظين وبشكل موازي إلى مجلس 

  .  ١تثال إيران للخطوات التي طالبها بها مجلس المحافظيناألمن لكي ينظر فيه حول ام
عن نجاح  محمود أحمدى نجاد"أعلن  الرئيس اإليراني " ٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١١وفي   

بالده في امتالك دورة وقود نووي كاملة، وذلك عقب تمكنها من تخصيب اليورانيوم على 
مفاجأة للمراقبين، وإن كان قد حمل  ل هذا اإلعالن  ّشك         %، ولم ي ٣,٥المستوى البحثي بنسبة 

في طياته عدة مفاجآت حول نوايا إيران المستقبلية بشأن اتساع حجم عمليات التخصيب من 
 ٣٠٠٠     ً                     جهازا  بعد بضعة أسابيع إلى  ٣٢٨جهاز طرد مركزي وقت اإلعالن إلى  ١٦٤

  ...؟!جهاز في المستقبل ٥٤٠٠٠، إلى ٢٠٠٦جهاز بنهاية عام 
          ً                                                       عالن متوقعا  لعدة أسباب أهمها: أن  هذا اإلعالن سبق انتهاء المهلة التي لقد كان هذا اإل  

    ً          يوما ، حيث حدد  ١٥أعطاها مجلس األمن إليران إليقاف عمليات تخصيب اليورانيوم بـ 
                                        ً                                     اإلعالن الرئاسي الذي صدر عن مجلس األمن شهرا  أمام إيران لتستجيب لقرار الوكالة في 

ن المفاوضات بين الواليات المتحدة وإيران بشأن العراق، هذا الشأن، كما استبق اإلعال
وعقب المناورات الموسعة التي أجراها الحرس الثوري اإليراني في مياه الخليج في بداية 

، وكشفت فيها إيران عن تطوير أنظمة تسليح ومعدات جديدة، وهو ما ٢٠٠٦ نيسان/أبريل
العام مدير الاستبق هذا اإلعالن زيارة  يعزز موقفها التفاوضي مع الواليات المتحدة، كما

  لوكالة لطهران بيوم واحد.ل
                                                    وج هت إيران رسالة إلى المدير العام للوكالة ذكرت فيها  ٢٠٠٦ نيسان/أبريل ٢٧ وفي  

     ً                 وفقا  التفاقية الضمانات لماضية  َّ                                                 أن ها تعاونت بشكل تام مع الوكالة خالل السنوات الثالث ا
اإلضافي، وسمحت بإجراء معاينة كاملة غير مقيدة  توكولمعاهدة عدم االنتشار والبروو

                                                           

  .٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨تاريخ  GOV/2006/27انظر الوثيقة  -١
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يوم عمل تفتيش ميداني، كما أخضعت جميع  ٢٠٠٠                                     لمرافقها النووية، وتم  تنفيذ ما يقارب 
وأكدت                                                                             مرافقها وأنشطتها النووية لضمانات الوكالة، وتم  حصر جميع المواد النووية فيها.

واتفاقية الضمانات الشاملة، وأبدت استعدادها نتشار االإيران على التزامها بمعاهدة عدم 
                                                                           ً لمواصلة السماح بعمليات التفتيش شريطة أن يبقى ملفها داخل إطار الوكالة وخاضعا  

  َّ             ً      ً أن ها ستقدم جدوال  زمنيا       ً     مشيرة  إلى  لضماناتها، كما أبدت استعدادها لتسوية القضايا المعلقة
  .١لحلها في غضون األسابيع الثالث المقبلة

              ً      ً          للوكالة تقريرا  جديدا  إلى مجلس السابق قدم المدير العام  ٢٠٠٦ نيسان/أبريل ٢٨ وفي  
                                    َّ                                                المحافظين ومجلس األمن أشار فيه إلى أن ه تم  حصر جميع المواد النووية التي أعلنتها إيران 
للوكالة، وباستثناء الكميات الصغيرة التي سبق إبالغ مجلس المحافظين بها لم تجد الوكالة 

                                        َّ                               اد نووية أخرى غير معلنة في إيران، بيد  أن ه ال تزال هناك ثغرات تشوب معرفة أية مو
الوكالة حول نطاق ومحتوى برنامج الطرد المركزي اإليراني باإلضافة إلى الثغرات 
األخرى في السجل المعرفي للوكالة، بما في ذلك دور المؤسسة العسكرية في البرنامج 

 ٣التقارير التي رفعها المدير العام للوكالة اعتمد مجلس األمن            . وبناء  على ٢النووي اإليراني
من ميثاق األمم  ٤٠      ً        ) وفقا  للمادة ٢٠٠٦(١٦٩٦القرار رقم  ٢٠٠٦ تموز/يوليو ٣١بتاريخ 

المتحدة الذي أهاب بإيران أن تتخذ دون تأخير التدابير التي طلبها مجلس المحافظين في 
اء الثقة في الغرض السلمي الخالص لبرنامجها التي ال بد منها لبن GOV/2006/14قراره 

النووي وتسوية المسائل العالقة، وطالب إيران بتعليق جميع أنشطتها المتعلقة بتخصيب 
اليورانيوم وإعادة المعالجة بما في ذلك البحوث التطويرية، وطالب المدير العام للوكالة أن 

وأشار مجلس . التدابيرلهذه  رانحول امتثال إي ٢٠٠٦ آب/أغسطس ٣١           ً       يقدم تقريرا  بحلول 

                                                           

1 -IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2006/27, on 28 
April 2006, p.p 2-3. 
2  - op.cit,p 7. 

حول  ٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٨                                       ً                                  رفع المدير العام للوكالة الدولية تقريرا  إلى مجلسي األمن والمحافظين بتاريخ  -٣
                                                                                أت على برنامج إيران النووي إال أن  هذا التقرير لم يتضمن معلومات على درجة عالية من التطورات التي طر

 .٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٨تاريخ  GOV/2006/38األهمية، انظر الوثيقة 
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   َّ                 فإن ه سيتخذ التدابير  ١٦٩٦/٢٠٠٦           َّ                                  األمن إلى أن ه في حالة عدم امتثال طهران للقرار 
  . ١ميثاقالمن من الفصل السابع  ٤١المالئمة بموجب المادة 

       ً                                                ً                          وتنفيذا  لقرار مجلس األمن قدم المدير العام للوكالة تقريرا  إلى مجلس المحافظين وبشكل   
، حيث أشار ٢٠٠٦لعام  ١٦٩٦إلى مجلس األمن حول امتثال إيران لبنود القرار      ٍمواز 

) في محطة               P-1                                               التقرير إلى أن  إيران واصلت اختبار الطاردات المركزية من طراز (
                           َّ                                                  تخصيب الوقود التجريبية، وأن ها تواصل تركيب سلسلة تعاقبية ثانية من أجهزة الطرد 

وقد رفضت إيران مناقشة إجراء أي . ٢المحطة المذكورةآلة في  ١٦٤المركزية، تتألف من 
                                       ً المعاينة المفاجئة المحددة التواتر) خاصة  ي مرافق التخصيب العاملة، مثل: (رصد عن بعد ف

في محطة تخصيب الوقود التجريبية، كما رفضت قيام الوكالة بإجراء معاينة من أجل 
                            ث زعمت إيران أن  وتيرة أنشطة التحقق من المعلومات التصميمية في محطة "نطنز"، حي

     ُ              . وخل ص التقرير إلى ٣و مفرطحعالية على ن -في رأيها -التحقق من المعلومات التصميمية 
  َّ                                                                             أن ه رغم قيام إيران بتقديم بعض المعلومات المتعلقة بقياسات النواتج في محطة تخصيب 

سجالت تشغيلية معينة في                          َّ                                     اليورانيوم التجريبية، فإن ها ما زالت ترفض قيام الوكالة بمعاينة 
لم توفر القدر الضروري من الشفافية إلزالة االلتباسات المرتبطة ببعض وتلك المحطة، 

  . ٤                       ً                        التخصيب، ولم تتصرف وفقا  ألحكام البروتوكول اإلضافي ةلم تعلق أنشطوأنشطتها، 
وفي موازاة ذلك دارت نقاشات طويلة بين الدول الكبرى استمرت نحو أربعة أشهر   
حورت حول طبيعة العقوبات التي أرادت الواليات المتحدة فرضها على إيران لعدم تم

تجاوبها مع متطلبات الوكالة، وانتهت هذه المفاوضات بوضع مشروع قرار يفرض عقوبات 
من الفصل السابع وذلك بعد التفاهم مع الصين  ٤١                             ً        اقتصادية مخففة على إيران وفقا  للمادة 

    ُ          ً                                            ما ا عتبر بنودا  قاسية في مشروع القرار مثل منع الدبلوماسيين  وبعد التدخل الروسي لشطب

                                                           

1- S/RES/1696 (2006) , 31 July 2006 . 
أثناء  ٢٣٥ –يورانيوم % من ال٥  َّ                           أن ها حققت مستويات تخصيب بلغت  ٢٠٠٦ حزيران/يونيوزعمت إيران في  -٢

  آلة . ١٦٤جولة اختبارات في السلسلة التعاقبية المؤلفة من 
3 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/53, on 31 
August 2006,p2.  
4- op.cit, p5. 
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، ٢٠٠٦ كانون األول/ديسمبر ٢٣                                                اإليرانيين من السفر، وتم  التصويت عليه باإلجماع في 
، وقد وضع ١بعد أن انخفض مستوى التهديد فيه إلى الحد األدنى ١٧٣٧/٢٠٠٦وصدر برقم 

                      ً                            العقوبات الدولية فاتحا  بذلك المجال أمام المزيد من هذا القرار إيران للمرة األولى في نطاق 
وطالب القرار باتخاذ التدابير الضرورية  تصعيد األزمة بين طهران والدول الغربية.

للحيلولة دون توريد جميع األصناف والمواد والمعدات والتكنولوجيات التي من شأنها أن 
و إعادة المعالجة، أو المتعلقة بالماء تسهم في أنشطة إيران المتصلة بتخصيب اليورانيوم، أ

 ن، أو بيعها لها أو نقلها إليها،تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية إلى إيرا الثقيل، أو
 وأصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيات معينة مذكورة في وثيقتي مجلس األمن

S/2006/814 وS/2006/815س األمن أو ، وكذلك أي أصناف إضافية أخرى يحددها مجل
  ) من منطوق القرار.١٨اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (

                                                ً       ً ) المدير العام للوكالة أن يقدم في غضون ستين يوما  تقريرا  ٢٣وطالب القرار في الفقرة (  
إلى مجلس المحافظين، وبموازاة ذلك إلى مجلس األمن للنظر فيه عن مدى إثبات إيران 

امتثال إيران لجميع الخطوات المطلوبة وفي هذا القرار،  لتعليق جميع األنشطة المشار إليها
  . ٢من قبل مجلس المحافظين ولألحكام األخرى المنصوص عليها في هذا القرار

يران من إلوبناء على هذا القرار تولت األمانة العامة للوكالة تقييم التعاون التقني المقدم   
البرنامج النووي اإليراني قيد ووضعت اإلجراءات الضرورية إلبقاء  جانب الوكالة

      ً        ً      ً                مشروعا  تعاونيا  تقنيا  يخص إيران عالوة  ١٥                                      االستعراض، ووجدت األمانة العامة أن  هناك 
وستة مشاريع تعاونية تقنية ) Regional Projects(      ً        ً      ً        ً مشروعا  تعاونيا  تقنيا  إقليميا   ٣٤على 
ق لها أن تشارك فيها، تشارك فيها إيران أو يح) Interregional Projects( أقاليمية

                           َّ                                                      وتوصلت األمانة العامة إلى أن ه يجوز االستمرار في تقديم التعاون التقني إلى إيران عبر 
              ً      ً               ً        ً                               أحد عشر مشروعا  وطنيا ، وعشرين مشروعا  إقليميا ، ومشروعين أقاليميين، كما يجوز 

                                                           

                                             ً                                           طالل عتريسي، البرنامج النووي اإليراني ليس خداعا  من أجل التسلح، مجلة معلومات، العدد التاسع  -١
 .١٢٨، ص ٢٠٠٧ شباط/فبرايروالثالثون، المركز العربي للمعلومات، 

 S/RES/1737(2006)المعمم بالوثيقة والصادر عن مجلس األمن الدولي  ١٧٣٧/٢٠٠٦انظر نص القرار  -٢

  .٢٠٠٦ كانون األول/ديسمبر ٢٧تاريخ 
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يع يران عبر مشروع وطني واحد، وعشرة مشارإلاالستمرار في تقديم التعاون التقني 
  .أقاليمي واحد تنفذ فيها األنشطة إقليمية، ومشروع

                              َّ                                                    كما توصلت األمانة العامة إلى أن ه ال يجوز االستمرار في تقديم التعاون التقني إلى إيران   
ولحين اتخاذ قرار  عبر ثالثة مشاريع وطنية وأربعة مشاريع إقليمية وثالثة مشاريع أقاليمية،

العامة بتوقيف ثالث منح تدريبية ومشاركة فردية في  من مجلس المحافظين قامت األمانة
 ,RAS0042, RAS2011 دورة تدريبية وتوريد خمسة أصناف وشحنة في إطار المشاريع

IRA8015, INT0081 ١.  
الممثل الدائم إليران لدى األمم  "جواد ظريف"أرسل  ٢٠٠٦ كانون األول/ديسمبر ٢٣وفي   

أشار فيها  ١٧٣٧على خلفية اعتماد المجلس القرار المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس األمن 
                                                                           إلى أن  عرض برنامج إيران النووي السلمي على مجلس األمن ال يرمي إلى إيجاد حل أو 
التشجيع على إجراء مفاوضات وال المساعدة على تحقيق ذلك؛ بل لطالما كان هدفهم المعلن 

ة إجبار إيران على التخلي عن هو استخدام المجلس كأداة لممارسة الضغط والترهيب بغي
)، ١٧٣٧                    ً                                خالل مهلة الستين يوما  التي منحها قرار مجلس األمن رقم (و حقوقها المشروعة.

                                              ٍّ                                 لم يبد  في األفق ما يشير إلى إمكان التوص ل إلى حل  سياسي حول الملف النووي اإليراني، 
ى لم يفلح في إمكان                                                             ذلك أن  موقف إيران من جهة، والواليات المتحدة والغرب من جهة أخر

                     ً                                                          تسوية األزمة دبلوماسيا ، ومن ثم  اتفقت الدول الخمس الكبرى وألمانيا على إصدار قرار 
دولي جديد يذكر بالعقوبات القديمة ويضيف إليها عقوبات جديدة، وفي الوقت نفسه يتضمن 

حدة الواليات المت تمارسلقبول به وتنفيذه، ومن جانب آخر إجراءات تحفيزية إليران ل
حرب،  إلى حد اعتبارها نذر وصلتمجموعة من الضغوطات العسكرية ضد طهران، 

              ً                    عن المضي قدما  في برنامجها النووي. هالتثني

                                              ) كان على المدير العام للوكالة أن ي قد م بنهاية ١٧٣٧       ً                      وتنفيذا  لقرار مجلس األمن رقم (  
هل التزمت إيران بالتدابير             ً                         ً                  الستين يوما  التي حددها القرار تقريرا  إلى المجلس لمعرفة

                                                                                  ً    الواردة في القرار...؟! وذلك من أجل أن يعيد المجلس النظر في التدابير السابقة تعليقا  أو 

                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Cooperation between the Islamic Republic of Iran and 
the Agency in the light of United Nations Security Council Resolution1737 (2006) , 
Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/7,on 9 February 2007, p 4. 
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ميثاق التي تتحدث ال) من الفصل السابع من ٤١             ّ                            إنهاء ، أو تبن ي تدابير أخرى بموجب المادة (
ث يكون قرار المجلس عن إجراءات متدرجة في نطاق العقوبات دون استخدام عسكري، بحي

              ً                           ّ                                   ّ   الثاني متوافقا  بمقدار ما تكون إيران قد عل قت أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، أو نف ذت 
ٍ                     بالكامل التزاماتها حيال قرارات كل  من مجلس األمن ومجلس    .١نمحافظيال                                

                               ً                    قدم المدير العام للوكالة تقريرا  إلى مجلس المحافظين  ٢٠٠٧ شباط/فبراير ٢٢وفي   
ار ن استعرض فيه آخر مستجدات الملف النووي اإليراني، وتضمن استمرومجلس األم

، وتجارب فصل وأهمها: مصدر التلوث باليورانيوم المسائل العالقة في هذا الملف
) وعدم تقديم إيران P1, P2( البلوتونيوم، والحصول على تصميمات أجهزة الطرد المركزي

تمرار إيران في نقل غاز (سادس فلوريد                    كما تضم ن التقرير اس. ٢إجابات لهذه المسائل
اليورانيوم) إلى المنشأة الخاصة بالوقود النووي، واستمرارها في بناء المفاعل الخاص 
بالمياه الثقيلة، إضافة إلى عدم استجابة إيران لطلبات الوكالة االستيضاحية بشأن معدات 

"، وعدم سماحها للوكالة شيان –ومواد أخرى ذات صلة بمركز بحوث الفيزياء في "لويزيان 
المذكور، إضافة إلى رفضها التعاون في نقاط  بإجراء مقابلة مع رئيس سابق للمركز

) التي (وثيقة معدن اليورانيوم ) صفحة تملكها إيران١٥                            حس اسة، مثل: تسليم وثيقة من (
 ٧ ي                                                                 األساس في صنع القنبلة النووية، وأشار التقرير إلى أن  الوكالة تلقت ف تعتبر حجر

                                                        رسالة من إيران أبلغت فيها الوكالة بأن  إيران ليست في وضع  ٢٠٠٧ كانون الثاني/يناير
مفتشين اقترحوا للحلول محل مفتشين كانوا قد غادروا  ١٠يمكنها من الموافقة على تسمية 

  .الوكالة      ً       ً              مفتشا  إضافيا  كانت قد سمتهم ٣٨تسمية  علىاعترضت فيها كما الوكالة، 
                                                                       ده التقرير أن  الوكالة لم تعثر حتى اآلن على أدلة حول وجود برنامج نووي          ّأهم ما أك و  

         ّ   َّ                                                               عسكري، إال  أن ه أشار في الوقت نفسه إلى أن  الوكالة ال زالت غير قادرة على تقديم 

                                                           

علي المليجي علي، الملف النووي اإليراني، تشديد العقوبات وممارسة الضغوطات، مجلة خالد العسكرية،  -١
  .١/٦/٢٠٠٧تقرير منشور على موقع المجلة اإللكتروني بتاريخ 

2-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

Relevant Provisions of Security Council Resolution 1737 (2006) in the Islamic Republic of 
Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/8, on 22 February 2007, p4. 
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                                                                               تأكيدات بعدم وجود أنشطة نووية غير م علنة؛ ولذلك فهي ال تستطيع أن تقدم صورة كاملة 
  . ١للبرنامج النووي اإليرانيعن الطبيعة السلمية 

 ٨باإلجماع في اجتماع له بتاريخ  نمحافظيالهذا التقرير قرر مجلس  وعقب صدور  
  في إليران الوكالة التي تقدمهانووية الفنية المساعدات ال تخفيض ٢٠٠٧ آذار/مارس

) مشاريع وطنية؛ بينما األخرى عبارة عن ٤        ً                        ) مشروعا ، ومن بين هذه المشاريع (٢٢(
                ً                                                              ون إقليمي، وطبقا  لهذا القرار تم  تجميد المشاريع الفنية النووية التي تتصل بالطب تعا

وكان رد إيران على تقرير الوكالة هو التأكيد على حقها في تطوير برنامج  .٢والزراعة
 عدمحقها بموجب معاهدة                                                 نووي سلمي، وأن  تعليق تخصيب اليورانيوم يتعارض مع

          ُ                              )، كما أن  التقرير الذي ق د م بخصوص تنفيذه ١٧٣٧بل بالقرار (؛ لذلك فهي ال تقاالنتشار
                                                                  َّ             ي ظهر أن ه لم يتم تحويل أي نشاطات نووية نحو هدف عسكري، كما اعتبرت إيران أن  تقليل 
                                                                                 ّ  المساعدات الفنية المقدمة من ق ب ل الوكالة غير مؤثر على نشاطات تخصيب اليورانيوم، وأن ه 

                       ً      ً               ن  الوكالة ال تلعب دورا  رئيسا  في هذا المجال.                       ً  ليس سوى حرب نفسية، نظرا  أل
مقاصد ، اتجهت ٢٠٠٧ شباط/فبراير ٢٢                                           بناء  على ما جاء في تقرير الوكالة الصادر في و  

)، إلى استصدار قرار دولي جديد ١+٥، باإلضافة إلى ألمانيا (الدول الخمس دائمة العضوية
ران وتشديدها، دون أن يسقط خيار أهمية                                      ً       لمواصلة تنفيذ العقوبات المفروضة سابقا  على إي

                                                                             الجهود الدبلوماسية في إيجاد حل عن طريق التفاوض يضمن أن  البرنامج اإليراني موجه 
بموجب  ٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٤ ) في١٧٤٧لألغراض السلمية فقط، وبالفعل صدر القرار (

ديدة، مع التذكير             ً                  ميثاق متضمنا  الئحة العقوبات الجال) من الفصل السابع من ٤١المادة (
                                                                                   بالعقوبات القديمة، واإلجراءات التحفيزية التي اقترحها المجتمع الدولي بهدف التوص ل إلى 

  .٣حل للمشكلة اإليرانية
                                      ً                    من جديد أن  على إيران أن تتخذ دون مزيدا  من التأخير الخطوات  ١٧٤٧وأكد القرار   

خطوات المطلوبة في الفقرة ، والGOV/2006/14التي طلبها مجلس المحافظين في قراره 
                                                           

1-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

Relevant Provisions of Security Council Resolution 1737 (2006) in the Islamic Republic of 
Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/8, op.cit, p 5. 

 . ٩/٣/٢٠٠٧)، تاريخ ٤٣٩٢٢طهران تتهم واشنطن وحلفاءها بتضليل العالم ، صحيفة األهرام ، العدد ( -٢

�ا��، ����� ا���	��ت و���ر�� ا��
	��ت،  -٣���,+ �*( ذآ�&#"� ا��"%$� #"�، ا��"! ا� 	وي ا�.  
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وطلب من المدير العام للوكالة أن يقدم في  ،١٧٣٧/٢٠٠٦) من قرار مجلس األمن ٢(
هذا               ً       ً                                                       غضون ستين يوما  تقريرا  عن مدى إثبات إيران لتعليق جميع األنشطة المشار إليها في 

ها مجلس القرار بشكل دائم وكامل، وكذلك عن عملية امتثال إيران لجميع الخطوات التي طلب
 ١٧٣٧/٢٠٠٦المحافظين، ولألحكام األخرى المنصوص عليها في القرارين 

على أن يقدم التقرير إلى مجلس المحافظين، وبموازاة ذلك إلى مجلس  ١٧٤٧/٢٠٠٧و
األمن كي ينظر فيه، وعلى ضوء ما سيتضمنه التقرير الجديد سيعيد مجلس األمن النظر في 

  .١٧٤٧/٢٠٠٧١و ١٧٣٧/٢٠٠٦وجب القرارين التدابير التي فرضها على إيران بم
قيود طوعية وعقوبات جديدة أهمها حظر شراء األسلحة من إيران األخير وتضمن القرار   

من قبل الدول على تزويد إيران باألسلحة الثقيلة (دبابات ومروحيات هجومية وطائرات 
و عبور أراضيها من الخ)، وقيود طوعية من قبل الدول على دخول أ ...قتالية وقطع مدفعية

    ً       شخصا  واردة  ١٥أشخاص متورطين في البرنامجين النووي أو الباليستي في إيران (
الئحة بينهم مسؤولون في الحرس الثوري)، وتجميد موجودات األشخاص  قيأسماؤهم 
     ً        ً       ً                                كيانا  إيرانيا  متورطا  في األنشطة النووية، أو على عالقة  ١٣الخارج، إضافة إلى  أنفسهم في

قيود على الهبات والقروض ، وي، بما في ذلك بنك "سبه" الحكوميس الثوربالحر
  والمساعدات المالية للحكومة اإليرانية، باستثناء تلك المقدمة ألغراض إنسانية أو إنمائية.

                                                         ً                 كما تضمن القرار إجراءات تحفيزية إليران أهمها التأكيد مجددا  على حق إيران في   
دعم بناء مفاعالت تعمل بالمياه الخفيفة في إيران في وسلمية،  تطوير الطاقة النووية ألهداف

إقامة اتفاق تعاون نووي بين المجموعة األوروبية للطاقة الذرية وطار مشاريع دولية، إ
وإيران، وإقامة تعاون في إدارة الوقود النووي المستخدم والنفايات المشعة في اطار ترتيبات 

" دولي في روسيا يقدم كونسورتيوملنووية بواسطة "ضمان تغذية المفاعالت اومالئمة، 
إقامة تعاون تجاري إلنشاء احتياطي استراتيجي من الوقود والوقود المخصب إليران، 

تحسين دخول إيران إلى األسواق الدولية عبر دعم والنووي يكفي إيران لمدة خمس سنوات، 
ن، ة االستثمار والتجارة مع إيراانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وإنشاء اطار لزياد

                                                           

 RES/1747منشور بالوثيقة ،٢٤/٣/٢٠٠٧عن مجلس األمن بتاريخ  الصادر ١٧٤٧انظر نص القرار  -١

  .٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٤تاريخ  (2007)
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دعم عقد مؤتمر جديد لتعزيز الحوار و ،تعاون في مجال الطيران المدنيإضافة إلى ال
  .١والتعاون حول المسائل اإلقليمية

وفي حين رحبت الدول الكبرى بقرار تشديد العقوبات على طهران؛ ردت الحكومة   
إلى أن يعاد ملفها النووي وكالة التعاون مع اإليرانية على القرار بإعالن الحد من مستوى ال

      ّ            أن  تبن ي مجلس األمن  "احمدي نجاد"إلى الوكالة، واعتبر الرئيس اإليراني األمن مجلس من 
للشعب اإليراني ولو للقرار غير القانوني ضد إيران لن يوقف النشاطات النووية السلمية 

لتعلن بعد سنة من نجاحها في ومضت طهران في تحديها للدول الغربية  .للحظة واحدة
نادي إنتاج الوقود النووي  إيران% عن دخول ٥,٣تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
في ما يسمى  ٢٠٠٧ نيسان/أبريل ٩في  أحمدي نجاد"" الصناعي، فقد أعلن الرئيس اإليراني

دول ووي الذي يضم ال(اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية) عن دخول إيران إلى النادي الن
                                                                   وقود النووي على مستوى صناعي دون تحديد المستوى الذي تم  بلوغه في هذا التي تنتج ال

             ً             ً                                                    المجال، تاركا  الباب مفتوحا  لتأويل نسبة التخصيب الصناعي، وما إذا كان عدد أجهزة 
                                                          بلغ ثالثة آالف جهاز أو تجاوز ذلك، وفي الوقت نفسه تم  التلويح  يالطرد المركز

) ١٧٤٧       ً                      وتنفيذا  لقرار مجلس األمن رقم ( .٢النووي االنتشار عدماهدة باالنسحاب من مع
                                                   كان على المدير العام للوكالة أن ي قد م بنهاية الستين  ٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٤الصادر في 

، هإيران بالتدابير الواردة في مدى التزام    ً                         ً                   يوما  التي حددها القرار تقريرا  إلى المجلس لمعرفة 
.                 ّ             أو إنهاء ، أو تبن ي تدابير أخرى              ً السابقة تعليقا   النظر في التدابير من أجل أن يعيد المجلس

         أن  إيران فيه أكد ، ٣      ً      ًتقريرا  جديدا  ٢٠٠٧ /مايوأيار ٢٣قدم المدير العام للوكالة في وبالفعل 
لم تستجب لطلبات الوكالة بشأن التلوث باليورانيوم في مركز بحوث الفيزياء في موقع 

) P-1,P2( ول حيازة إيران لتكنولوجيا الطاردات المركزية من طرازشيان"، وح –"لويزيان 

                                        وأشار التقرير إلى أن  الوكالة ال تزال غير . المتعلقة بمعدن اليورانيوم ةقيوثإضافة إلى ال
قادرة على إحراز تقدم في جهودها الرامية إلى التحقق من جوانب معينة ذات صلة بنطاق 

إضافة إلى عدم السماح للوكالة بإجراء تحقق من المعلومات وطبيعة برنامج إيران النووي، 
                                                           

 .٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٦األثنين ريدة االتحاد اإلماراتية، ج سوالنا: الباب مفتوح أمام المفاوضات مع إيران، -١
  .٢٠٠٧ نيسان/أبريل ١٠تاريخ  ١٠٣٦٠جريدة الشرق األوسط، العدد  -٢

3  - GOV/2007/22 on 23 May 2007  .  
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من الجزء  ١-٣، وتعليق إيران تنفيذ النص المعدل للبند IR-40التصميمية في المفاعل 
العام من الترتيبات الفرعية المتعلق بالتبكير بتقديم المعلومات التصميمية، وعدم قيام إيران 

التقرير إلى تدهور مستوى معرفة الوكالة بجوانب  وأشاربالتصدي لقضايا التحقق العالقة، 
اإليرانية واستمرار إيران باستئناف أنشطتها المتعلقة بالتخصيب النووية معينة من األنشطة 

  .  ١ومواصلة تشغيل المحطة التجريبية لتخصيب الوقود وتشغيل محطة إنتاج الماء الثقيل
أمين عام مجلس والمدير العام للوكالة  بين                                         وعقب صدور هذا التقرير ع قدت اجتماعات هامة 

على وجوب  ا             تم  االتفاق فيهو، ٢٠٠٧ حزيران/يونيو ٢٤في  اإليرانياألمن القومي األعلى 
                          ً                                                    أن يتم في غضون الستين يوما  اآلتية وضع خطة بشأن طرق حسم القضايا المتعلقة بتنفيذ 

شت تلك الطرق خالل الضمانات بما في ذلك القضايا العالقة منذ وقت طويل، وقد نوق
                                                                                 اجتماعات ع قدت في طهران وفيينا ترأسها نائب المدير العام لشؤون الضمانات ونائب أمين 

إلى  ٢٠٠٧ تموز/يوليو ١٢                                                  مجلس األمن القومي األعلى في إيران، حيث تم  التوصل في 
وضع خطة عمل تتضمن تفاهمات بين األمانة العامة للوكالة وإيران بشأن اإلجراءات 

  : ٢واعيد المتعلقة بحسم تلك القضايا، وقد تضمنت خطة العمل عدة تفاهمات أهمهاوالم
رقابي اتفق الجانبان (إيران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية) على التعاون في إعداد النهج ال -

              ً                                         في "نطنز" وفقا  التفاق الضمانات الشاملة، وتم  تزويد إيران  الخاص بمحطة تخصيب الوقود
بمسودة نص ورقة النهج الرقابي وملحق المرفق الخاص بمحطة  ٢٠٠٧ وز/يوليوتم ٢٣في 

 ٢٣                      ّ                                                      تخصيب الوقود، وكي يتسن ى إغالق الملف الخاص بقضية البلوتونيوم، قامت الوكالة في 
  بتزويد إيران باألسئلة المتبقية حول هذه القضية. ٢٠٠٧ تموز/يوليو

                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
Relevant Provisions of Security Council Resolutions (Security Council resolutions 1696 
(2006), 1737 (2006) and 1747 (2007) in the Islamic Republic of Iran, Report by the 
Director General of IAEA GOV/2007/22, on 23 May 2007. p 4. 
2-Communication dated 27 August 2007 from the Permanent Mission of the Islamic 

Republic of Iran to the Agency concerning the text of the "Understandings of the Islamic 
Republic of Iran and the IAEA on the Modalities of Resolution of the Outstanding 
Issues " INFCIRC/711, Date: 27 August 2007. 
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      المقام في IR-40عل الماء الثقيل البحثي وافقت إيران على طلب الوكالة بتفقد موقع مفا -
 . ٢٠٠٧ تموز/يوليو ٣٠                                  آراك" وبالفعل تم ت زيارة الموقع في  "

وافقت إيران على تسمية خمسة مفتشين إضافيين، كما وافقت على إصدار تأشيرات  -
 الوكالة.                                                         ً       ً    متعددة مرات الدخول سارية المفعول لمدة عام ألربعة عشر مفتشا  وموظفا  في 

         اتفق الجانبان على الخطوات اإلجرائية لحسم قضية الطاردات المركزية من طراز -
)P-1,P-2 ( ويفترض الجدول الزمني المقترح أن تعلن الوكالة إنهاء قضية تجارب

 .٢٠٠٧ آب/أغسطس ٣١ البلوتونيوم العالقة بحلول

                          يورانيوم الذي ع ثر عليه في اتفق الجانبان على الخطوات اإلجرائية لحسم قضية التلوث بال -
 بأسبوعين.) P-1,P-2( جامعة تقنية بطهران بعد إنهاء قضية الطاردات المركزية من طراز

وافقت إيران على التعاون مع الوكالة لتيسير مضاهاة األقسام ذات الصلة في وثيقة معدن  -
لفة الذكر، ومعالجة سابمجرد إنهاء جميع القضايا  ٢١٠ اليورانيوم ومعالجة قضية البولونيوم

 وإغالق ملفها. ٢١٠ قضية منجم غشين بعد أسبوعين على إنهاء قضية البولونيوم

وافقت الوكالة على اطالع إيران على الوثائق التي تملكها حول مشروع "الملح األخضر"  -
واختبار متفجرات قوية ومركبة القذائف العائدة، وتعهدت إيران بدراسة هذه الوثائق وإبالغ 

                                                                            ً      لوكالة بتقييمها للموقف، كما وافقت على تزويد إيران بجميع األسئلة المتبقية وفقا  لهذه ا
 الخطة.

 ت                          ً                     عقد مجلس المحافظين اجتماعا  في أجواء متشنجة سيطر ٢٠٠٧ أيلول/سبتمبر ١٠وفي   
عليها الخالفات واالنقسامات بين أعضاء المجلس الذين انقسموا إلى تيارين حول التطورات 

     ً                                  خصوصا  حول اإلعالن عن خطة عمل إيرانية ذات اإليراني،  ة في البرنامج النووياألخير
                                                                               سقف زمني محد د بشهرين أو ثالثة أشهر على أبعد تقدير من أجل تسوية المسائل العالقة، 

 ائب المدير العام لشؤون الضمانات معن أولي هينونين""ومضمون مذكرة التفاهم التي وقعها 
 ١٢ألمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني بتاريخ نائب ا" جواد وعيدي"

عن  محمد البرادعي"للوكالة " السابق فقد دافع المدير العام في طهران. ٢٠٠٧ تموز/يوليو
                                : إن  االتفاقية خطوة مهمة تجاه حل "البرادعي"خطة العمل التي أبرمت مع إيران، وقال 
 وفي كلمته أمام مجلس المحافظين قال ،رانياألزمة الخاصة بالبرنامج النووي اإلي
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                                    ُ                                    ": إن  قضايا التحقق المعلقة يمكن أن ت حل خالل شهرين أو ثالثة إذا نفذت إيران البرادعي"
                            ً                        خطة العمل (بشكل كامل وطبقا  للجدول الزمني المحدد). 

 الذي تترأس بالده دورة االتحاد "يواكيم دوارتي" أما مندوب البرتغال لدى الوكالة  
                                                                         حينذاك، فقد وج ه انتقادات حادة إلى خطة العمل اإليرانية ومذكرة التفاهم التي  األوروبي

 وقعتها الوكالة مع إيران أدت إلى إحراج األمانة العامة للوكالة ومديرها العام، حيث بادر
                                                     ً                   إلى االنسحاب من الجلسة الثالثة لمجلس المحافظين احتجاجا  على امتناع االتحاد  البرادعي""

خالل الكلمة التي  دوارتي"                                                        األوروبي عن دعم أهداف خطة العمل ومذكرة التفاهم، وقد عب ر" 
ألقاها باسم االتحاد األوروبي عن سلسلة تحفظات وشكوك حول خطة العمل اإليرانية 

                   إلى أن  إيران أخفقت  دوارتي"" والسقف الزمني المحدد، ومضمون مذكرة التفاهم، وأشار
)؛ بل ١٧٤٧، ١٧٣٧بجميع التعهدات الواردة في قراري مجلس األمن ( حتى اآلن بااللتزام

                                                                          زادت من وتيرة أنشطة التخصيب وبناء مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل، وشد د على 
ضرورة أن تبادر إيران إلى تعزيز بناء قواعد الثقة، وتبديد كافة الشكوك التي تحيط ببعض 

افة أنشطة تخصيب اليورانيوم لحين تسوية كافة نواحي برنامجها النووي من خالل تجميد ك
   .المسائل العالقة

 ومذكرة أما مندوب الواليات المتحدة فأعرب عن تحفظ بالده على خطة العمل اإليرانية  
                                                            "ليستا كافيتين"، وشدد  على ضرورة التزام إيران بكافة التعهدات  هما                     َّالتفاهم، واعتبرهما أن 

          َّ                 )، وإال فإن ها ستواجه المزيد ١٧٤٧، ١٧٣٧مجلس األمن (والتوصيات الواردة في قراري 
           َّ                                    ً      ً        ، في حين حث  مندوب ألمانيا إيران على االلتزام نصا  وروحا  بمذكرة الدوليةمن العقوبات 

                                                                                التفاهم التي وقعتها مع الوكالة، ورأى أن  هذا االلتزام هو المحك الرئيس لمدى التزام 
  .١طهران بمعايير الشرعية الدولية

      ً تقريرا   ٢٠٠٧ آب/أغسطس ٣٠لى ضوء هذه التطورات قدم المدير العام للوكالة في وع  
إلى مجلس المحافظين حول تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم االنتشار 

 ١٧٣٧/٢٠٠٦واألحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قراري مجلس األمن 

                                                           

تاريخ  ،الوكالة الذرية: انقسام حول خطة العمل اإليرانية ومذكرة التفاهم ،يطالية لألنباءوكالة " آكي" اإل -١
، متوفر على الرابط التالي:  ١٢/٩/٢٠٠٧

http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=1.0.1300360836         



٢١٣ 

 

الوكالة قادرة على التحقق من عدم                               في إيران، وخلص التقرير إلى أن  ١٧٤٧/٢٠٠٧و
حدوث تحريف لمواد نووية معلنة في إيران، حيث أتاحت األخيرة للوكالة معاينة المواد 
المعلنة، وقدمت التقارير المطلوبة منها بشأن حصر المواد النووية فيما يخص المواد 

لتحقق من عدد من                                                               والمرافق النووية المعلنة، إال أن  الوكالة ال تزال غير قادرة على ا
                                                                                  الجوانب المتصلة بنطاق وطبيعة برنامج إيران النووي، وأشار التقرير إلى أن  الوكالة لم 

نوع المعلومات الذي كانت تقدمه إيران من قبل بما في ذلك  ٢٠٠٦    َ                تتلق  منذ بدايات عام 
     ي تم                                                                           المعلومات المقدمة بموجب البروتوكول اإلضافي، وأضاف التقرير أن  خطة العمل الت

االتفاق عليها بين إيران والوكالة تشكل خطوة مهمة نحو األمام، وإذا تصدت إيران لقضايا 
من المفترض أن تصبح الوكالة قادرة على إعادة تكوين  ه                               َّالتحقق العالقة منذ وقت طويل فإن 

  السجل التاريخي لبرنامج إيران النووي.
ي المحدد في خطة العمل وتنفيذ جميع وطالب التقرير إيران بااللتزام بالجدول الزمن  

التدابير الرقابية وإجراءات تحسين الشفافية الضرورية بما فيها التدابير المنصوص عليها في 
  .توكول وإنفاذه في أقرب موعد ممكناإلضافي، والتصديق على هذا البرو البروتوكول

متطلبات قراري مجلس األمن                                                          وأهم ما جاء في تقرير الوكالة إشارته إلى أن  إيران لم تنفذ   
حيث لم تعلق أنشطتها المتصلة بالتخصيب، إضافة  ،١٧٤٧/٢٠٠٧و ١٧٣٧/٢٠٠٦الدولي 

استمرارها في تشغيل المحطة التجريبية لتخصيب الوقود ومواصلة بناء محطة تخصيب  إلى
  .١يلوتشغيل محطة إنتاج الماء الثق IR-40الوقود وتشغيلها، ومواصلة إنشاء مفاعلها البحثي 

                    ً        َّ                أصدرت الوكالة تقريرا  و صف بأن ه "حاسم"، أعلنت  ٢٠٠٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٥وفي   
، من خالل كشف طهران عن طبيعة ٢فيه عن تحقق تقدم جوهري في ملف إيران النووي

  .كاف                                                                          برنامجها موضع الجدل ومداه إال أن  الوكالة اعتبرت التعاون اإليراني ال يزال غير

                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/48, on 30 
August 2007. P 5. 

استبقت إيران تقرير الوكالة بشأن ملفها النووي بتسليم الوكالة وثيقة في غاية األهمية عن كيفية استخدام  - ٢
اليورانيوم في صنع رؤوس حربية نووية تسمى "وثيقة معدن اليورانيوم" كانت رفضت الكشف عنها منذ العام 

" حمل الوثيقة "محمد سعيديمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية  رئيس        أن  نائب  ، وكشف مصدر دبلوماسي عن٢٠٠٥
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                                    سمحت بلقاء األشخاص بشكل كاف  وردت على  إيران                  لة في تقريرها أن  "وذكرت الوكا  
األسئلة في المهل المناسبة، وقدمت توضيحات حول المشكالت المطروحة في إطار برنامج 

                                    ً         ، وتابعت (إال أن  تعاونها بقي تجاوبيا  أكثر منه"العمل المتفق عليه بين طهران والوكالة 
                                 ً                       ة الفعل إلى المبادرة بالفعل مبدية  أسفها لعدم قيام طهران          ً                 ديناميكيا ، ولم يتجاوز دائر

                 َّ                     وأضافت الوكالة أن ها توصلت إلى استنتاج                                        ً     ً   بمبادرات كافية لتنفيذ خطة العمل تنفيذا  كامال  ).
) P-1,P-2المقدمة من إيران بشأن برامج الطاردات المركزية (السابقة                  مفاده أن  اإلجابات 

                                                     الوكالة، غير أن  الوكالة ستواصل مساعيها للبحث عن أدلة  المعلنة تتسق مع استنتاجات
                       َّ                                ل اإلعالنات اإليرانية، وأن ها ستركز خالل الفترة المقبلة على اداعمة والتحقق من اكتم

"الملح األخضر" واألنشطة األخرى التي يمكن  قضيتي التلوث والدراسات المتعلقة بمشروع
  . ١أن تكون لها تطبيقات عسكرية

" أحمدي نجاد نشر التقرير نقلت وكالة األنباء اإليرانية عن الرئيس اإليراني "وفور   
                                                                             اعتباره أن  التقرير يظهر أن  بالده كانت تقول الحق بشأن خططها النووية، وكانت على 

              .. إن  الوكالة التقرير : (نرحب بهذا"نجادوأضاف "صواب في مقاومتها للضغوط الغربية، 
                       " سيعلم العالم أن  األمة محمد البرادعيومع نشر تقرير المدير العام " الدولية عرفت دورها،

كبير المفاوضين اإليرانيين أما                                                 ً   اإليرانية كانت على حق وأن  مقاومة أمتنا كانت صوابا ). 
                                  ً                          إن  التقرير حول تعاون بالده واضح جدا ، ويسقط أي شرعية عن إحالة ( فقال: "سعيد جليلي"

  . )نملفها إلى مجلس األم

                                                                                                                                                           

" خالل اجتماع مشترك عقد في فيينا األسبوع أولي هينونين         ً                                        معه شخصيا ، وسلمها إلى نائب مدير الوكالة الدولية "
لبها وذلك خالل ( حصلت على الوثائق من دون أن تط                                             َّ  الذي سبق هذا التقرير، وأضاف أن  إيران قالت إن ها

وكان  عمليات شراء معدات نووية من السوق السوداء قبل عقود شكلت العمود الفقري لبرنامج طهران الحالي)
وجود هذه الوثائق التي تحدد كيفية االستخدام العسكري لليورانيوم ضمن  ٢٠٠٥فريق تابع للوكالة اكتشف عام 

ليات تفتيش طالت بعض المنشآت النووية، وسمحت طهران مجموعة كبيرة من الوثائق التي عثر عليها خالل عم
                                                    َّ                                         آنذاك للخبراء باالطالع على الوثائق على أراضيها، غير أن ها رفضت تزويدهم بنسخ عنها للتدقيق بها في 

 . ١٥/١١/٢٠٠٧تاريخ ، ٧٣انظر: صحيفة النهار الكويتية، العدد الخارج، 

1 -IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/58 , on 
15 November 2007, P 8. 
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                           َّ                                                    من جهتها، أعلنت واشنطن أن ها ستطلب من األمم المتحدة فرض المزيد من العقوبات على   
              ً                                                                 طهران، معتبرة  أن  تقرير الوكالة أظهر أن  إيران "ماضية في تحدي العالم" ببرنامجها 

ف                         ن  التقرير يكشف بوضوح لألسإ المتحدثة باسم البيت األبيض" دانا بيرينو" النووي، وقالت
                                               أن  إيران ال تبدو مهتمة بالعمل مع باقي العالم. 

وثيقة عن كيفية  ٢٠٠٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٨وكانت إيران قد سلمت الوكالة بتاريخ   
وقال  ،الوكالةاستخدام معدن اليورانيوم في صنع رؤوس حربية نووية استجابة لطلب مفتشي 

   إن  ( : ٢٠٠٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٤ء دبلوماسي رفيع قريب من الوكالة الدولية األربعا
في  "معدن اليورانيوم"     ً      ً        ً      ً                                          مسؤوال  نوويا  إيرانيا  رفيعا  سلم الوثيقة المذكورة المشار إليها بوثيقة 

تضم الوثيقة إجراءات اختزال و، )                                                اجتماع ع قد في مقر الوكالة في فيينا األسبوع الماضي
سبك معدن يورانيوم مخصب في أشكال و"سادس فلوريد اليورانيوم" إلى معدن يورانيوم 

، وسمحت إيران للمفتشين باالطالع على الوثيقة ١نصف كروية وهي مكونات أسلحة نووية
                                              َّ                        ً         لكنها لم تسمح باستنساخها ألغراض البحث، وأكدت أن ها حصلت على الوثيقة جنبا  إلى جنب 

ية للعالم من شبكة التهريب النوو ١٩٨٧في عام  P-1مع وثائق الطاردات المركزية 
  .٢"؛ لكنها لم تفعل شيئا بهاعبد القدير خانالباكستاني "

 ةروسيالراضي األقامت الوكالة الدولية على  ٢٠٠٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦وفي   
                                                                                 بالتحقق من الوقود النووي المقرر أن تزود به محطة "بوشهر"، وتم  وضع األختام عليه قبل 

مجمعات، وجرى التحقق منها، ال             تم  تسلم جميع  ٢٠٠٨ شباط/فبرايرشحنه إلى إيران، وفي 
  . ٣ووضع األختام عليها

                               ً     ً                    قدم المدير العام للوكالة تقريرا  هاما  عن تطورات البرنامج  ٢٠٠٨ شباط/فبراير ٢٢وفي   
                                                                              النووي اإليراني أكد فيه أن  الوكالة استطاعت مواصلة التحقق من عدم تحريف أية مواد 

                                                           

1 -IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2008/4 , on 22 
February  2008, P 4 . 

 .  ��١٥/١١/٢٠٠٧ر�5 ، ٧٣ا� �3ر ا�2	�1%�، ا���د /.%-�  -٢
3-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 
Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2008/4 , op.cit, P 9 .  
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                                                       وأن  طهران تعاونت بشكل جيد مع الوكالة، حيث أتاحت معاينة نووية معلنة في إيران، 
وقدمت  ،المطلوبة منها بشأن حصر المواد النووية المواد النووية المعلنة، وقدمت التقارير

إيضاحات حول القضايا الواردة في خطة العمل باستثناء ما يخص مسألة الدراسات 
الختبارات على متفجرات نووية ومركبة المزعومة (حول مشروع "الملح األخضر" وإجراء ا

    .القذائف العائدة)
                                                   ً                     وخلصت الوكالة إلى أن  اإلجابات التي قدمتها إيران وفقا  لخطة العمل متسقة مع   

                                   ومنجم "غشين"، وإن  تلك اإلجابات ليست  ٢١٠استنباطات الوكالة في حالة تجارب البولونيوم
التلوث الموجودة في الجامعة التقنية بطهران غير متسقة مع استنباطات الوكالة في حالة 

شيان"  -وأنشطة الشراء التي قام بها الرئيس السابق لمركز البحوث الفيزيائية في "لويزيان
                                                                                 لذلك اعتبرت الوكالة أن  تلك المسائل لم تعد مسائل عالقة في المرحلة الراهنة، وتتمثل 

مشروع "الملح األخضر" وإجراء  القضية الرئيسة العالقة في الدراسات المزعومة حول
             إلى أن  تقييم                    إال أن  التقرير أشار االختبارات على متفجرات نووية ومركبة القذائف العائدة.

الوكالة العام للبرنامج النووي اإليراني يتطلب جملة أمور منها فهم ودور وثيقة معدن 
نشطة الشراء التي اليورانيوم والحصول على إيضاحات لم تقدمها إيران بعد بشأن أ

                                                                               اضطلعت بها بعض المؤسسات المتعلقة بالقطاع العسكري، وعلى ضوء ما تقدم فإن  الوكالة 
  .١ليست بعد في وضع يؤهلها لتحديد كامل طبيعة برنامج إيران النووي

 ٣ وأمام إصرار إيران على مواصلة أنشطتها النووية الحساسة شدد مجلس األمن بتاريخ  
لعقوبات المفروضة عليها، حيث أصدر المجلس حزمة جديدة من ا ٢٠٠٨ آذار/مارس

 ١٤، وحظي بموافقة ميثاقالالذي صدر بموجب الفصل السابع من  ١٨٠٣العقوبات بالقرار 
             ً      ً               القرار تشديدا  طفيفا  للعقوبات التي  وتضمن إندونيسيا" عن التصويت.     ً               عضوا  بينما امتنعت "

ورغم الجهود الدبلوماسية  .١٧٤٧و ١٧٣٧ن فرضها مجلس األمن على إيران عبر القراري
الكثيفة التي بذلتها لم تتمكن الدول التي أعدت القرار من تأمين إجماع عليه األمر الذي كان 

، لكن الدول الغربية نجحت في الحصول على إيرانسيشكل رسالة سياسية شديدة اللهجة إلى 

                                                           

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant 

provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the Islamic Republic 
of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2008/4 , op.cit, P 9-10 . 
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     ً                    ترددا ، وهي "جنوب أفريقيا  تأييد ثالث دول أعضاء في حركة عدم االنحياز كانت أبدت
غير مالئمة  المرحلة  ن  إوفيتنام وليبيا"، وفي المقابل تمسكت "إندونيسيا" بموقفها القائل 

     ً                                              خصوصا  أن  التقرير األخير للوكالة لم يكن بالغ السلبية  إيرانلفرض عقوبات إضافية على 
بالبرنامجين اإليرانيين ويوسع القرار قائمة األشخاص والمؤسسات المرتبطين  حيال طهران.
                                                                ً ستي الذين جمدت أموالهم في الخارج ومنع بعضهم من السفر، ويمنع أيضا  يالنووي والبال

تسليم إيران معدات حساسة ذات استخدام مزدوج، ويحث الدول على التزام اليقظة في 
، "صادرات"و "ملي"                                                 ً       مراقبة العمليات المالية مع المصارف اإليرانية خصوصا  مصرفي 

مهل القرار إيران ثالثة أشهر لتعليق أنشطة أ ١٧٤٧و ١٧٣٧ى غرار القرارين وعل
  .١                                             ّ                         تخصيب اليورانيوم ومعالجته قبل أن يتجه إلى تبن ي سلسلة جديدة من العقوبات

حثت روسيا إيران على اإلذعان لمطالب مجلس األمن، وقالت وزارة الخارجية الروسية وقد 
  ".ان الحاجة للتعاون مع مجلس األمنجادة لطهران بش "هذا القرار إشارة سياسية في بيان:

        ّ                         " فقد أك د أن  العقوبات الجديدة لن تشين جانجث باسم وزارة الخارجية الصينية "أما المتحد  
معاقبة إيران، وإنما دفعها ليس الهدف    إن  (:      ًمضيفا تؤثر على تجارة الصين مع إيران، 

وتأمل الصين في وضع  ،دة من الجهود الدبلوماسيةللعودة إلى المحادثات والى بدء جولة جدي
  قرارات مجلس األمن والوكالة موضع التنفيذ بصورة جدية وكاملة".

ألمم " رسالة إلى األمين العام لمنوشهر متكي" السابق                               كما وج ه وزير الخارجية اإليرانية   
ة النووية اإليرانية غير      ً                               مشيرا  إلى أن  انخراط المجلس في المسأل، المتحدة انتقد فيها القرار

قانوني ومخالف للمتطلبات القانونية الجوهرية واإلجرائية الالزمة النخراطه في تناول 
                                      /ج من النظام األساسي للوكالة فإن  تحديد ١٢                                  ً        القضايا التي طرحتها الوكالة، فوفقا  للمادة 

المسبق الالزم  وجود حالة عدم امتثال ( انحراف نحو االستخدامات العسكرية)، وهو الشرط
إلحالة أية قضية من هذا القبيل إلى مجلس األمن، وهذه المهمة موكلة بحسب الفقرة ذاتها 
إلى مفتشي الوكالة؛ لكن لم يحدث قط أن تضمنت تقارير الوكالة أية إشارة إلى حالة تحريف 

ت المعقود من اتفاق الضمانا ١٩                                                 أنشطتها النووية السلمية، عالوة على ذلك فإن  المادة  تشاب
                                                           

منشور  ،٢٠٠٨ آذار/مارس ٣الصادر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ  ١٨٠٣/٢٠٠٨انظر نص القرار  -١
 .S/RES/1803 (2008), on 3 March 2008 بالوثيقة
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                                      تنص  على أن  قيام الوكالة بإحالة القضية  ١٩٧٤ /مايوأيار ١٥بين الوكالة وإيران بتاريخ 
/ج من النظام األساسي ال يمكن أن يتم إال (إذا خلص ١٢                  ً        إلى مجلس األمن وفقا  للمادة 

وية                      َّ                                   َّ                     مجلس المحافظين إلى أن ه ليس في وسع الوكالة أن تتحقق من أن ه لم يحدث للمواد النو
التي يقضي االتفاق بإخضاعها للضمانات تحريف الستخدامها في صنع أسلحة نووية أو 

وفي هذا الصدد فقد دأب المدير العام للوكالة في جميع  ،أجهزة تفجيرية نووية أخرى)
                                                                  ن  الوكالة قد تمكنت من التحقق من أن  المواد واألنشطة النووية المعلنة إعلى القول  تقارير

  .    ١م يحدث لها تحريف نحو أغراض عسكريةفي إيران ل
 /مايوأيار ٢٦قدم المدير العام للوكالة بتاريخ  ١٨٠٣/٢٠٠٨       ً                وتنفيذا  لمتطلبات القرار  

      ً                             ً                                   تقريرا  أشار فيه إلى أن  إيران، وخالفا  لمقررات مجلس األمن لم تعلق أنشطتها  ٢٠٠٨
، وفي ة لتخصيب الوقودالمحطة التجريبي المتعلقة بالتخصيب، حيث استمرت في تشغيل

، كما ٢تركيب سالسل تعاقبية جديدة وجيل جديد من الطاردات المركزية بغرض اختبارها
الخاص بإنتاج الماء الثقيل وعدم تنفيذ النص  IR-40استمرت إيران في تشييد المفاعل 

  .٣ترتيباتها الفرعيةمن  ١-٣المعدل للبند 
 ٢٠٠٨ أيلول/سبتمبر ١٥ى مجلس المحافظين في                            ً      ً   كما قدم المدير العام تقريرا  جديدا  إل  

         ً                                                                        تضمن سردا  للتطورات التي طرأت على البرنامج النووي اإليراني منذ تقديم التقرير األخير 
                                                         ، وأهم ما تضمنه التقرير إشارته إلى أن  الوكالة ال تملك أية ٢٠٠٨ /مايوأيارفي أواخر 
                    ً           حول قيام إيران فعليا  بتصميم أو  –نيوم باستثناء الوثيقة المتعلقة بمعدن اليورا –معلومات 

تصنيع مكونات مصنوعة من مواد نووية الستخدامها في سالح نووي أو في مكونات 
أساسية أخرى مثل البادئات أو حول ما يتعلق بذلك من دراسات فيزيائية نووية، ولم تكشف 

                                                           

األمين العام لألمم المتحدة انظر الوثيقة الرسالة الموجهة من وزير الخارجية اإليرانية إلى نص لالطالع على  -١
   Infcirc/724, on 2 April 2008 . اإلعالمية 

المركزية دون  الوكالة باعتزامها تركيب جيل جديد من الطاردات أبلغت إيران ٢٠٠٨ نيسان/أبريل ١٠في  -٢
             َّ     دت الوكالة أن ه تم  أك ٢٠٠٨ نيسان/أبريل ١٩) في المحطة التجريبية لتخصيب الوقود، وفي IR-3 (  الحرجة

  . المذكورة) في المحطة IR-3بالفعل تركيب طاردتين مركزيتين من طراز ( 
3- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 
GOV/2008/15, on 26 May  2008, P 5 .  
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مزعومة (حول مشروع الوكالة عن االستخدام الفعلي للمواد النووية فيما يتصل بالدراسات ال
"الملح األخضر" وإجراء االختبارات على متفجرات نووية ومركبة القذائف العائدة)؛ ولكن ما 
                                                      َّ                                 لم تتعهد إيران بتحقيق تسوية جوهرية للقضايا العالقة فإن ه لن يكون بمقدور الوكالة أن تحرز 

وأضاف  ي إيران.أي تقدم في تحققها من عدم وجود أية مواد أو أنشطة نووية غير معلنة ف
                                                                                التقرير أن  الوكالة لم تستطع إحراز أي تقدم ملموس بشأن قضية الدراسات المزعومة حول 
                                                                         ً      ً  مشروع "الملح األخضر"، وما يرتبط بها من قضايا أساسية أخرى ما زالت تثير قلقا  بالغا ، 

، ١٧٣٧/٢٠٠٦(      ً                                              مشيرا  إلى أن  إيران لم تنفذ متطلبات قرارات مجلس األمن
أصدر مجلس األمن  ٢٠٠٨ أيلول/سبتمبر ٢٧وفي  .١)١٨٠٣/٢٠٠٨، ١٧٤٧/٢٠٠٧
                                   ً            ميثاق طالب فيه إيران باالمتثال تماما  ودون تأخير ال    ً                 وفقا  للفصل السابع من  ١٨٣٥القرار 

لمتطلبات مجلس محافظي الوكالة                                                  ًاللتزاماتها بموجب قرارات مجلس األمن السابقة، تلبية 
   .٢ديدة ضد إيراندون أن يتضمن هذا القرار عقوبات ج

                                                       ً                          وعلى أثر ذلك قدم المدير العام إلى مجلس المحافظين تقريرا  حول تنفيذ اتفاق الضمانات   
المعقود بين إيران والوكالة بموجب معاهدة عدم االنتشار واألحكام ذات الصلة في قرارات 

، أشار فيه ١٨٣٥/٢٠٠٨و ١٨٠٣/٢٠٠٨و ١٧٤٧/٢٠٠٧و ١٧٣٧/٢٠٠٦مجلس األمن 
والبروتوكول إيران حتى تاريخه لم تنفذ الطلبات الواردة في قرارات مجلس األمن        إلى أن  
، إضافة إلى استمرارها في ٣من ترتيباتها الفرعية ١-٣النص المعدل للبند و، اإلضافي

ل جديد من أجهزة تشغيل محطات تخصيب الوقود وتركيب سالسل تعاقبية جديدة وتشغيل جي

                                                           

1 -IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 
GOV/2008/38 , on 15 September  2008. P 7.  
2-S/RES/1835 (2008),on 27 September 2008. 

المعدل الذي كانت قد قبلته في  ١-٣تنفيذ البند                        َّ        أبلغت إيران الوكالة بأن ها علقت  ٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٩في  -٣
التي تشترط سوى تقديم معلومات تصميمية  ١٩٧٦لعام  ١-٣     َّ                              ، وأن ها ستعود إلى تنفيذ صيغة البند ٢٠٠٣عام 

 ، انظر:المرفق المواد النووية ألول مرة     ً                                يوما  من الموعد المحدد؛ ألن يستقبل فيه ١٨٠                    ً     للمرافق الجديدة عادة  قبل 

IAEA , Board of Governors, implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
Relevant Provisions of Security Council Resolutions (Security Council resolutions 1696 
(2006), 1737 (2006) and 1747 (2007) in the Islamic Republic of Iran, Report by the 
Director General of IAEA GOV/2007/22, op.cit, p 3. 
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                               ً          قدم المدير العام للوكالة تقريرا  أشار فيه  ٢٠٠٩ /فبرايرشباط ١٩. وفي ١يالطرد المركز
) آلة ٣٠٠٠إلى مواصلة إيران تلقيم "سادس فلوريد اليورانيوم" داخل الوحدة المكونة من(

) A26) وست سالسل تعاقبية تابعة للوحدة (A24(الوحدة  IR-1طرد مركزي من طراز 
تعاقبية أخرى ضمن الوحدة                                             في محطة تخصيب الوقود، كما تم  تركيب تسع سالسل 

)A26 ويتواصل تركيب السالسل التعاقبية الثالث الباقية في تلك الوحدة، كما تتواصل ،(
) بما فيها تركيب األنابيب والكابالت، A28) و(A27) و(A25( أعمال التركيب في الوحدة

ادس    ً                        طنا  من اليورانيوم في شكل "س ٤٢                كان قد تم  إنتاج  ٢٠٠٩ شباط/فبراير ٩وحتى 
، وهو التاريخ الذي أجرت فيه ٢٠٠٨ آذار/مارس ٨فلوريد اليورانيوم" في "أصفهان" منذ 

الوكالة عملية التحقق األخيرة من الرصيد المادي المخزون في ذلك المرفق، وبذلك يصل 
 آذار/مارس                             ُ                                         إجمالي كمية اليورانيوم التي أ نتجت في شكل "سادس فلوريد اليورانيوم" منذ 

   ً                                                                 طنا  الزالت كلها خاضعة لتدابير االحتواء والمراقبة الخاصة بالوكالة، كما  ٣٥٧إلى  ٢٠٠٤
                                                                             أشار التقرير إلى أن  إيران التزال ترفض السماح للوكالة بإجراء تحقق من المعلومات 

   ُ                َّ      ً وخل ص التقرير إلى أن ه خالفا   .IR-40التصميمية الخاصة بمفاعل إيران البحثي النووي 
كما لم توافق إيران  األمن لم تنفذ إيران البروتوكول اإلضافي،والمحافظين  يلطلبات مجلس

معاينة أماكن إضافية تتعلق بجملة أمور منها: تصنيع أجهزة الطرد المركزية، والبحث  على
                                                          ً                    والتطوير في مجال تخصيب اليورانيوم، وتعدينه ومعالجته وفقا  لمتطلبات مجلس األمن.

ران حيال القضايا التي تثير القلق بشأن األبعاد وأبدت الوكالة أسفها لعدم تعاون إي  
العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي؛ لذلك لم تتمكن من إحراز أي تقدم ملموس بشأن هذه 

الوصول إلى كل ما  وإتاحةالقضايا، وهو ما يتطلب من إيران تقديم معلومات جوهرية، 
 حزيران/يونيو ٥              ً   قد قدم تقريرا  في وكان المدير العام .٢وثائق وأماكن وأفراد منبها يتصل 

                                                           

1 -IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008)  and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2008/59 , on 19 November 2008, P 4-5 . 
2 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2009/8 , on 19 February  2009. P 4-5 . 
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٢٠٠٩ )GOV/2009/35 أك د فيه على أن  إيران زادت عدد أجهزة الطرد المركزي لديها (                                                      ّ    
إلى ما يقرب من خمسة آالف جهاز، وزادت معدل إنتاجها من اليورانيوم منخفض 

اضية كغ خالل األشهر الستة الم ٥٠٠                                            التخصيب؛ مما عز ز مخزونها من هذه المادة بنحو 
  .كغ، وهذه الكمية تتجاوز ما يلزم إلنتاج قنبلة ذرية واحدة ١٣٣٩ليصل إلى 

) GOV/2009/55      ً      تقريرا  آخر ( ٢٠٠٩ آب/أغسطس ٢٨كما قدم المدير العام للوكالة في   
الوكالة لم تتمكن لألسف من إجراء محادثات جوهرية حول األسئلة المتعلقة        إلى أن   فيه أشار

يم إيران بتقد ي منذ أكثر من عام، وطالبمحتمل لبرنامج إيران النووبالطابع العسكري ال
                                     أن  إيران أبطأت إنتاجها من اليورانيوم  المدير العام اإليضاحات المطلوبة، كما أعلن

  .ول إلى مفاعل األبحاث في "آراك"بالدخ الوكالةالمنخفض التخصيب، وسمحت لمفتشي 
                    ً    على عزمها المضي قدما  في       ًمؤكدة إليجابي وصفت تقرير الوكالة باأما إيران فقد   

  "عليلطاقة الذرية اإليرانية امنظمة السابق لرئيس البرنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقال 
لحسن الحظ جاء التقرير األخير للوكالة أكثر إيجابية من التقارير السابقة ( "أكبر صالحي

أشارت إسرائيل إلى وجود نواقص في فيما  .اإليرانية)بسبب المقاربة الجديدة للجمهورية 
                         إن  إيران ال تتقيد بقرارات  (                    َّ              َّ                 تقرير الوكالة، إال أن ها شددت على أن ه خلص إلى القول: 

                      إن  هذا التقرير ال يعكس  (، وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان لها:)مجلس األمن
ه إيران في برنامجها النووي كل المعلومات التي تملكها الوكالة عن التقدم الذي أحرزت

                                           إلى أن  موافقة طهران على الطلب الذى تقدم به         ً؛ مشيرة )العسكري وحول جهودها إلخفائه
                                                                                مراقبو الوكالة إلجراء مراقبة أدق لموقع تخصيب اليورانيوم في "نطنز" ال تهدف سوى لذر  

أكثر مما هو لعرضها الرماد في العيون أمام المجتمع الدولي بهدف التمويه على نشاطاتها 
  َّ         َّ          ألن ه يؤكد أن ها لم ترد   ،على إيران      ً "صعبا "                            البيان اعتبر أن  التقرير كان                على المأل؛ إال أن 

  .على األسئلة المتعلقة بالطابع العسكري المحتمل لبرنامجها النووي
   َّ   بأن ها أعلمتها فيها  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر ٢١وكانت إيران قد وجهت رسالة إلى الوكالة في   

%) في منطقة قم (موقع ٥قررت إنشاء مصنع تجريبي لتخصيب الوقود حتى مستوى (
               ً    للوكالة اجتماعا  في  السابق عقد المدير العام ٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبر ٤فوردو)، وفي 

طهران مع بعض المسؤولين اإليرانيين، وافقت خالله إيران على السماح للوكالة بإجراء 
        ً      ً استبيانا  أوليا   ٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبر ١٨قدمت إيران بتاريخ ودو"، "فور معاينة لمصنع
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 ٢٧و ٢٦للمعلومات التصميمية عن الموقع المذكور، وبالفعل قام مفتشو الوكالة خالل يومي 
بإجراء عمليات تحقق من المعلومات التصميمية في موقع  ٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبر

                      َّ               وقد أشارت إيران إلى أن ها تخطط لتركيب  الموقع،تشييد "فوردو" وتأكدت الوكالة من عملية 
ولكن قد يعاد تشكيله لكي يضم  الموقعفقط في هذا  IR-1 طاردات مركزية من طراز

                          ً                            َّ                             طاردات من أنواع أكثر تقدما  في المستقبل، وذكرت إيران أن ه لم يتم إدراج أي مواد نووية 
ح لها بلقاء مدير مشروع "فوردو" طلبت الوكالة السماو .١بعد إلى المرفق المذكور
، مثل الرسوم ةالمصنع، والسماح لها بمعاينة وثائق التصميم األصلي والمسؤولين عن تصميم

الهندسية بهدف تأكيد تصريحات إيران فيما يتعلق بالتسلسل الزمني للمرفق، والغرض منه، 
اإلذن بتشييد أي مرفق                     ً            َّ                            وطلبت من إيران أيضا  أن تؤكد بأن ها لم تتخذ أي قرار لتشييد أو

                                                                            نووي آخر لم يتم اإلعالن عنه للوكالة، وأشارت الوكالة إلى أن  فشل إيران في إخطار 
ال يتسق مع التزاماتها بموجب الترتيبات  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبرالوكالة بمرفق "فوردو" حتى 
ولية لمصنع طلبت الوكالة من إيران تزويدها بالتصميمات األ كماالفرعية التفاق الضمانات، 

  "دارخوين". القوى النووية الذي تعتزم بناءه في
قدمت إيران للوكالة معلومات تصميمية أولية بشأن مرفق  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر ٢٢ وفي  

               ً                          ً                       ً        ً        "دارخوين" مشيرة  إلى رغبتها في التعاون بدال  من أن يكون ذلك التزاما  قانونيا ، وقالت 
ميغا واط  ٣٦٠مفاعل يعمل بالماء المضغوط بطاقة                            ن  مصنع "دارخوين": عبارة عن إإيران 

، وقد ٢٠١٥وإدخاله في الخدمة عام  ٢٠١١كهربائي، ومن المزمع بدء تشييده في عام 
اعتبرت الوكالة تأخر إيران في تقديم المعلومات التصميمية بشأن مرفق "دارخوين" حتى 

لفرعية التفاق الضمانات ال يتسق مع التزاماتها بموجب الترتيبات ا ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر
  المعقود معها.

) GOV/2009/74( لعام للوكالة إلى مجلس المحافظين   ُ                            وخل ص التقرير الذي قدمه المدير ا  
      َّ                                           إلى أن ه ما يزال هناك عدد من القضايا العالقة التي  ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٦في 

حتملة لبرنامجها النووي، تتطلب إيضاحها من إيران من أجل استبعاد وجود أبعاد عسكرية م
                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2009/74 , on 16 November 2009, P 3 . 
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بقرار بناء أو اإلذن  -المعدل  ١-٣    ً            وفقا  ألحكام البند -                              وأن  فشل إيران في إبالغ الوكالة
ع التصميم ال يتسق وتقديم معلومات بشأن وض اتخاذ مثل هذا القرار ببناء مرفق جديد فور

  .١مع التزاماتها
                            ً الوكالة بغالبية أعضائه قرارا      ّ           تبن ى مجلس حكام ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧وفي   

دولة لصالح القرار وثالث دول ضده هي:  ٢٥يدين أنشطة إيران النووية، حيث صوتت 
فنزويال، وماليزيا، وكوبا؛ بينما امتنعت ست دول عن التصويت هي: أفغانستان، والبرازيل، 

ماع لحظة ومصر، وباكستان، وجنوب أفريقيا، وتركيا، في حين غابت أذربيجان عن االجت
وهي المرة األولى » فوردو« إلى الوقف الفوري لبناء منشأة  إيران القرار ودعا التصويت.

  .٢٠٠٦ شباط/فبراير                                      ً              التي يصدر فيها مجلس حكام الوكالة قرارا  ضد إيران منذ 
ول الغربية يقضي بإرسال طهران وكانت الوكالة رعت مشروع اتفاق بين إيران والد  
يورانيوم المنخفض التخصيب إلى روسيا وفرنسا بهدف معالجته % من رصيدها من ال٧٥

في مفاعل طهران لألبحاث الطبية، كما رفض المدير وتحويله إلى وقود نووي ليستخدم 
     ّ           ، وأك د التزامها ن" فرض عقوبات جديدة على إيرامحمد البرادعيللوكالة "السابق العام 

كما عرضت تركيا المساعدة في األزمة  .الشفافية في الكشف عن برنامجها النووي السلميب
اقتراح تقدمت به يقضي بإمكانية تخزين اليورانيوم اإليراني على األراضي  النووية عبر

رانية                                             َّ                               التركية بعد موافقة طهران؛ لكن إيران قالت: إن ها مستعدة لتخزينه في األراضي اإلي
  .تحت إشراف الوكالة الدولية

                                     َّ              ل إيران الدائم لدى الوكالة القرار بأن ه خطوة متسرعة ممث "ةعلي أصغر سلطانيووصف "  
ويعكر المناخ المطلوب لنجاح عملية المفاوضات في "جنيف وفيينا" التي من المتوقع أن 

وى                                        إن  القرار سيضر بالمحادثات بين بالده والق( : "ةسلطانيتؤدي إلى تفاهم مشترك، وقال "
       ً ، معلنا  )مجلس المحافظينمن أعضاء صغير وجاء في غير وقته وفرضه عدد  الست الكبرى

، وأكد ٢)                                                           أن  طهران ستدرس خيارات أخرى بشأن تخصيب اليورانيوم في ضوء ذلك(
                                                           

1 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2009/74 , op.cit, P 7 . 
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االنتشار في هذه المرحلة على األقل،  عدم" أن "طهران" لن تنسحب من معاهدة ةسلطاني"
يتضمن تفاصيل فنية  - لوكالة الدوليةلنظام األساسي لل      ًوخالفا  -      ً                   مشيرا  إلى أن  هذا التقرير

. سرية واسعة النطاق أوجدت لدى الجميع ممن طالعوا التقرير شبهات ومتاهات كثيرة
"نطنز" التي  أة                                 ً     "فوردو" يأتي من باب االحتياط ودعما  لمنش أة           أن  بناء منش سلطانية"واعتبر "

 ١٨٠ منشأة قبل          ً                                                         تتعرض دوما  للتهديدات العسكرية، وأكد أن  إيران مكلفة باإلعالن عن هذه ال
    ً                                                                              يوما  من تزويدها بالوقود النووي، في حين قامت إيران بإبالغ الوكالة بشكل طوعي قبل عام 

أخذ العينات وونصف من تزويدها بالوقود النووي، كما أتاحت لمفتشي الوكالة فرصة تفقدها 
   بحرية تامة ولمدة أربعة أيام.

حول البرنامج النووي اإليراني أثار                      ً     ًأصدرت الوكالة تقريرا  مطوال  ٢٠١٠شباط ١٨وفي   
                                                أشار التقرير إلى أن  إيران لم تقدم التعاون الالزم وردود فعل غاضبة من غالبية األطراف، 

طار أنشطة سلمية، إ                                                                 الذي يسمح للوكالة بأن تؤكد أن  جميع المواد النووية في إيران هي في 
، بما لس المحافظين ومجلس األمنارات مجإضافة إلى عدم تنفيذها الشروط المطلوبة في قر

 المعدل من الجزء العام من الترتيبات ١-٣ في ذلك تنفيذ البروتوكول اإلضافي والبند
الفرعية؛ إضافة إلى مواصلة إيران تشغيل المحطة التجريبية لتخصيب الوقود ومحطة 

ها فوردو"، وإعالن اعتزام تخصيب الوقود في "نطنز" وتشييد محطة تخصيب جديدة في "
% من ٢٠بناء عشر محطات تخصيب جديدة وإنتاج وقود مخصب بدرجة عالية تصل إلى 

، إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة للوكالة لالطالع معلومات، مثل: وثائق ٢٣٥اليورانيوم 
مشاركة في لة فرصة لمعاينة الشركات الاالتصميم األصلي لمحطة "فوردو"، أو منح الوك

                                                 ضاف التقرير أن  إيران رفضت مناقشة األنشطة المزعومة وأ .تصميم المحطة وتشييدها
، والتفاصيل المتعلقة بصنع مكونات ةالنووي متفجرات النووية، وترتيبات األمنالمتعلقة بال

خاصة بنظم البدء الشديدة االنفجار، والتجارب المتعلقة بتوليد أشعة نيوترونية والكشف 
  .١إيران بصنع شحنة نووية لصاروخعنها، وعبرت الوكالة عن مخاوفها من قيام 
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 نيسان/أبريل ٧ إلى الوكالة مؤرخة في فقد انتقدت التقرير برسالة وجهتها إيرانأما   
  :١اآلتيك ٢٠١٠

تعاون مدى ال                                                       َّ            إن  هذا التقرير غير متوازن، وغير قائم على أسس واقعية؛ ألن ه ال يعبر عن  -
                                ً           وخلط بين التدابير الملزمة قانونا  والتدابير مع الوكالة، وأعاد فتح قضايا مغلقة،  ييراناإل

الطوعية، كما خلط بين االلتزامات بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة المعقودة في إطار 
  نتشار والتدابير الطوعية التي يوصي بها البروتوكول اإلضافي.االمعاهدة عدم 

ء بهدف إنتاج الوقود % جا٢٠بنسبة تصل إلى  ٢٣٥                                إن  قيام طهران بتخصيب اليورانيوم -
، وذلك بعد أن خاب أملها في الحصول على الوقود الالزم ٢الالزم لمفاعل "طهران" البحثي

          ً      ً                            تلقيها ردا  مسؤوال  من بعض الموردين المحتملين،  ملتشغيله من الموردين الدوليين وبعد
ع المواد النووية       ِ                   لم يشر  التقرير إلى أن  جميو .٣إضافة إلى عدم تمكن الوكالة من تلبية طلبها

                                                           

�ه� �< =*8 ا�	آ���  ٢٠١٠ �%>�ن/أ���8 ٧ انظر الرسالة التي وجهتها إيران للوكالة الدولية بتاريخ -١��   A                      و�@  

 . ٢٠١٠ أ��ر/���	 ��٦ر���� INFCIRC/791    5	C%�� ا�#�B%� ر=@ 
                                ً                                       قدم المدير العام للوكالة اقتراحا  بالنيابة عن "روسيا، والواليات المتحدة"  ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٢ي ف -٢

كغ من اليورانيوم منخفض التخصيب  ١٢٠٠وانضمت إليها فرنسا فيما بعد، وتضمن االقتراح قيام إيران بتسليم 
المفاوضات التي جرت في  وأثناءرنسا، %) إلى روسيا من أجل زيادة تخصيبه، ثم تحويله إلى وقود في ف ٣,٥(

بين مسؤولين إيرانيين والمدير العام للوكالة  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢١و ١٩"فيينا" خالل الفترة ما بين 
                                                                                ً                  وممثلين عن الدول المذكورة أعاله طلبت إيران الحصول على ضمانات إلمدادها بالوقود نظرا  النعدام الثقة بين 

                                    َّ                                             االجتماعات قال المسؤولين اإليرانيين أن ه في حال عدم تزويد "طهران" بهذا الوقود ستقوم  األطراف، وفي نهاية
         ُ                                    %) التي ا نتتجت في محطة "نطنز" لتخصيب الوقود،  ٣,٥باستبدال مادة اليورانيوم المنخفض التخصيب (

واحد على %) في آن  ٩٥,١٩وتحصل مقابل ذلك على مجمعات الوقود الالزمة لمفاعل طهران البحثي (
 ٢٠١٠شباط/فبراير  ٧   ً                                        ردا  على ذلك من الوكالة والدول المذكورة حتى  ها، ونتيجة لعدم تلقيةاألراضي اإليراني

التي  مريض مصاب بالسرطان للنظائر المشعة ٨٥٠٠٠٠                             ً      ً               قررت إيران إنتاج الوقود محليا ، نظرا  لحاجة أكثر من 
، ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٧تها إيران للوكالة الدولية بتاريخ ، انظر الرسالة التي وجهينتجها مفاعل طهران البحثي

  . ٧، ص ٢٠١٠أيار/مايو  ٦تاريخ       INFCIRC/791                                          وتم  نشرها من قبل الوكالة بالوثيقة اإلعالمية رقم
من اتفاق الضمانات المعقود مع إيران على وجوب تزويد الوكالة بمعلومات تصميمية عن  ٤٥           تنص  المادة  -٣

لة بأغراض الضمانات في وقت مبكر يسمح بتعديل إجراءات الضمانات حسب االقتضاء، وزيادة أي تعديل له ص
% هي زيادة من الواضح ٢٠إلى ما نسبته  ٢٣٥ % من اليورانيوم٥نسبة التخصيب القصوى المعلن عنها من 

 لها             وقت  كاف  يتيح                                                                                 (برأي الوكالة) أن  لها عالقة بأغراض الضمانات؛ لذلك كان من الواجب إبالغ الوكالة قبل
 ٨تعديل إجراءات الضمانات القائمة في المحطة التجريبية لتخصيب الوقود، وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في 
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                        َّ                                                          المعلنة قد تم  حصرها، وأن ها بقيت خاضعة لرقابة الوكالة الستخدامها في األغراض السلمية، 
  .للوكالة وهو عنصر مفقود في هذا التقرير، بينما عبرت عنه التقارير السابقة

حول مسألة عدم صحة المعلومات المتعلقة بالدراسات المزعومة  لم يتناول التقرير -
وع "الملح األخضر" وإجراء االختبارات على متفجرات نووية ومركبة القذائف العائدة، مشر

   .                                                     ً                                وعدم استخدام أية مواد نووية، وعدم صنع أية مكونات وفقا  لما أعلنه المدير العام للوكالة 

                                                                           ً    طلبات الوكالة بتوفير معلومات إضافية عن محطة إنتاج الماء الثقيل تتعارض تماما  مع  -
بل تتجاوز  ،)INFCIRC/214 امات المنصوص عليها في اتفاق الضمانات الشاملة (االلتز

    البروتوكول اإلضافي وطلب الحصول على مثل هذه المعلومات بذريعة قرارات مجلس 
      األمن هو طلب ال مبرر له من الناحيتين التقنية والقانونية، ومن شأنه إرساء سابقة غير 

  الشاملة. حطات الماء الثقيل غير مشمولة باتفاق الضمانات            ً      مشروعة، خاصة  وأن  م
مجرد                    َّ أشارت طهران إلى أن هالمعدل من الترتيبات الفرعية  ١-٣وفيما يتعلق بتنفيذ البند  

، ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام من القرن العشرين مجلس المحافظين في التسعينياتلتوصية 
إيران، وعدم تنفيذ هذه التوصية من قبل  ن ومنهانفذ من قبل العديد من البلدا ُت لم  ٢٠٠٣

               ألن  تلك التوصية  ،امتثال لاللتزامات بموجب معاهدة عدم االنتشار عدم إيران ال يعتبر
         ً                                                                        ليست جزءا  من اتفاق الضمانات، وليس لها الوضع القانوني نفسه، كما أن  هذه التوصية لم 

                 ً                 األمانة العامة معا ، كما ال تقتضي أن يتم التفاوض بشأنها ولم توقعها الدول األعضاء و

                                                                                                                                                           

بصيغة منقحة الستبيان المعلومات التصميمية الخاص بالمحطة التجريبية لتخصيب الوقود  ٢٠١٠ شباط/فبراير
% ٢٠ع قيام إيران بتوفير إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى               َّ      ً                 في "نطنز"، وأن ه وفقا  لهذه الصيغة يتوق

                                   تم  إعالمهم بأن  إيران قد بدأت بالفعل  المذكورة، ولدى وصول مفتشي الوكالة إلى المحطة ٢٣٥اليورانيوم  من
ورة عشية ذلك حدى السالسل التعاقبية في المحطة المذكإتلقيم "سادس فلوريد اليورانيوم" المنخفض التخصيب في 

                      ً   َّ                                                                             اليوم، وتم إعالمهم أيضا  أن ه من المتوقع أن يبدأ المرفق بإنتاج" سادس فلوريد اليورانيوم" المخصب بنسبة تصل 
  % في غضون أيام قليلة انظر :٢٠إلى 

IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2010/10 , op.cit, p 3 and 7 . 



٢٢٧ 

 

                                                                                    تصدق عليها الهيئات التشريعية للدول؛ لذلك فإن  تأكيد الوكالة على أن  إيران ال تستطيع أن 
 . ١هو تأكيد ال مبرر له ١-٣تقرر من جانب واحد تعليق تنفيذ هذه الصيغة المعدلة للبند 

              ً       ً     ً      ران تضمنت نهجا  رقابيا  معدال  يأخذ وجهت الوكالة رسالة إلى إي ٢٠١٠ /مايوأيار ٦وفي   
، وتركيب ٢٣٥% من اليورانيوم ٢٠ بعين االعتبار تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى

                                                                               السلسلة التعاقبية الثانية في محطة تخصيب الوقود في "نطنز"، وقد شمل النهج المعد ل 
 :٢التدابير اآلتية

                               ً التحقق المؤقت من الرصيد شهريا . -
                          ً عمليتي تفتيش مفاجئ شهريا .، إضافة إلى                         ًلمعلومات التصميمية شهريا التحقق من ا -
وضع األختام على جميع الطرق الممكنة لخروج "سادس فلوريد اليورانيوم" وعلى جميع  -

وصالت أنابيب التوصيل المستخدمة الختبارات أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمناطق 
%، إضافة إلى نظام مراقبة ٢٠نسبة تصل إلى المستخدمة إلنتاج اليورانيوم المخصب ب

        معزز في منطقة السالسل التعاقبية ومنطقة التلقيم والسحب، واستخدام بيانات خاليا األحمال
)the use of load cell data(  ،وأخذ عينات تحليل مختلفة؛ بما في ذلك السالسل التعاقبية

لوكالة بوضع جميع األختام وتركيب قامت ا ٢٠١٠ نيسان/أبريل ٢٥-  ٢٤وخالل يومي 
                                                                            كاميرات المراقبة كما هو مطلوب في النهج المعدل للضمانات، وتجدر اإلشارة إلى أن  

 .٢٠١٠ /مايوأيار ١٢إيران وافقت على هذا النهج برسالة وجهتها للوكالة بتاريخ 

س المحافظين               ً        للوكالة تقريرا  إلى مجلالسابق قدم المدير العام  ٢٠١٠ /مايوأيار ٣١وفي   
مشابه لتقريره األخير، حيث لم يخرج إيران من الخانة التي وضعها فيها سابقه من حيث 

                                                           

 ير الترتيبات الفرعية المتفق عليها من جانبمن اتفاق الضمانات الخاص بإيران ال يمكن تغي ٣٩    ً        وفقا  للمادة  -١
تظل سارية  ٢٠٠٣، كما وافقت عليها "طهران" عام ١-٣                                                   واحد، لذلك فإن  الوكالة ترى أن  الصيغة المعدلة للبند 

  :المفعول، انظر
 IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2010/10 , op.cit, P 7 . 
2-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2010/28 , on 31 May 2010 , P 3 . 



٢٢٨ 

 

إتهام إيران بعدم التعاون مع الوكالة بالشكل الالزم، وعدم تنفيذها الشروط والمطالب الواردة 
في قرارات مجلس المحافظين ومجلس األمن والبروتوكول اإلضافي، ومواصلتها تخصيب 

%، وعزمها إنشاء عشر محطات نووية جديدة، وعدم ٢٠ورانيوم إلى نسبة تصل إلى الي
وأهم ما تضمنه التقرير  .           ًفوردو" خاصة توفير المعلومات التي طلبتها الوكالة حول منشأة "

                                                                                    إشارته إلى أن  الوكالة ال تزال قلقة من احتمال وجود أنشطة غير معلنة سابقة أو حالية ذات 
نووية في إيران تشارك فيها هيئات ذات عالقة بالمجال العسكري، بما في صلة باألسلحة ال

                                                                          ذلك أنشطة ذات عالقة بتطوير شحنة متفجرة نووية لصاروخ، حيث أن  هناك دالئل تشير 
  .٢٠٠٤١                                                أن  بعض هذه األنشطة ربما يكون قد تواصل ما بعد عام 

، ٢٠١٠حزيران ٨ فيإلى الوكالة انتقدت إيران تقرير المدير العام في رسالة وجهتها وقد   
                                                               َّ      ً        اعتبرته غير متوازن، وال يقوم على أسس واقعية، وأشارت طهران إلى أن ه وفقا  للمادة حيث 
) المتعلقة بالمعلومات التصميمية التي يتوجب INFCIRC/153من اتفاق الضمانات ( ٤٣

تصميمية المطلوبة من                                                 ّ               على الدولة العضو أن تقدمها للوكالة، فإن  إيران وف رت المعلومات ال
تشرين  ٢٨و ٢٠خالل تقديمها استبيان المعلومات التصميمية الخاص بمحطة "فوردو" يومي 

                                                                     : أي أن  إيران قد أوفت بالتزاماتها بتقديم استبيان المعلومات التصميمية ٢٠٠٩ األول/أكتوبر
        ن  طلبات      َّ             ، وأن ه من الواضح أ٤٤و ٤٣و ٤٢و ٨                           ً        الخاص بالمحطة المذكورة وفقا  للمواد 

بشأن التسلسل الزمني لتصميم وبناء محطة " فوردو"  -الوكالة بتقديم معلومات إضافية
                                                       تتجاوز التزام إيران بالضمانات؛ إضافة إلى ذلك فإن  طلبات  -اوالغرض األصلي منه

الوكالة المتعلقة بالوصول إلى الشركات التي وضعت تصميم محطة "فوردو" وبنائها غير 
                                                           وال في الترتيبات الفرعية المنبثقة عنه؛ لذلك فإن  هذه الطلبات ، الضمانات وارد في اتفاق
                                   ً كما انتقدت إيران أداء الوكالة متهمة   .٢أسس قانونية وليس لهاالضمانات،  تتجاوز اتفاق

إياها بتجاوز حدود واليتها القانونية المنصوص عليها في نظامها األساسي خالل تعاملها مع 

                                                           

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 
1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 
General of IAEA, GOV/2010/28 , op.cit, P 8. 

يران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلالتي وجهتها البعثة الدائمة  ٤/٦/٢٠١٠تاريخ  ٧٩/٢٠١٠انظر الرسالة  -٢
  .٢٠١٠حزيران/يونيو  ١٤تاريخ  INFCIRC/797رقم إلى المدير العام للوكالة، منشورة بالنشرة اإلعالمية 



٢٢٩ 

 

) الذي اعتمده ٢٧(ف إليرانية، وعدم التزامها بالقرار المتعلق بالضماناتالقضية النووية ا
بينما } ٢٠٠٩ أ�"	ل/�*�1*� ��١٨ر�GC(53)/RES/14   5ارالقر{المؤتمر العام للوكالة 

تقتصر الوالية الرئيسة للوكالة خالل عمليات التفتيش على التحقق من عدم تحريف أية مواد 
ر تركيز الوكالة في تقاريرها المقدمة إلى مجلس المحافظين معلنة، وينبغي أن يقتص نووية

  .١على نتائج أعمالها التحققية
ذ البروتوكول اإلضافي والبند                   ً                                   وانتقدت إيران أيضا  استمرار مطالبة الوكالة إليران بتنفي   
                                                                 ً         المعدل، وتعليق أنشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، معتبرة  أن  جميع ١-٣

                      ً                     واتفاق الضمانات، مشيرة  إلى أن  قيام الوكالة  نتشاراالها تسير في إطار معاهدة عدم تصرفات
الدولية بنشر المعلومات المتعلقة بحالة األنشطة النووية اإليرانية وعدد أجهزة الطرد 
المركزي ووظائفها وكمية المواد النووية المنتجة والمستهلكة وغيرها من المعلومات من 

  ً             لة  الوكالة أية                                                      مرافق واألنشطة النووية اإليرانية لتهديدات أمنية...! محم شأنه تعريض ال
الوضع، وطالبت الوكالة بعدم إيراد أية معلومات تفصيلية عن  عواقب قد تنجم عن هذا

  ٍّا ، أو الكشف عنها في جلساتها اإلعالمية، وطالبت بوضع حد٢أنشطتها النووية في تقاريرها
 ،من النظام األساسي للوكالة ٧المغلوطة التي تتناقض مع المادة لهذا النوع من التصرفات 

) من اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وإيران المتعلقتين بحماية األسرار ٥والمادة (
  . ٣التجارية والصناعية

 ٩                                 ّ               َّ               وبعد محادثات بين الدول الكبرى تخط ت خمسة أشهر تبن ى مجلس األمن في   
الذي تقدمت به الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا  ١٩٢٩/٢٠١٠ القرار ٢٠١٠حزيران

دولة ومعارضة البرازيل وتركيا، وامتناع لبنان عن  ١٥من أصل  ١٢وإيرلندا بموافقة 
                                                           

يران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المدير العام للوكالة بتاريخ إللبعثة الدائمة انظر الرسالة التي وجهتها ا -١
  .٢٠١٠تموز/يوليو  ٧تاريخ  INFCIRC/804 منشورة بالنشرة اإلعالمية رقم  ،٢٠١٠حزيران/يونيو  ١٠
على ( أهمية  ٢٠١٠شددت الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  -٢

                                                                                ً                  الحفاظ على مبدأ السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الضمانات وفقا  التفاقات الضمانات 
 )،انظر الوثيقة:يد بهذا المبدأ على الوجه الكاملوللنظام األساسي للوكالة، وعلى أهمية التق

NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 5 .  
يران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المدير العام للوكالة بتاريخ إلوجهتها البعثة الدائمة انظر الرسالة التي  -٣

  .٢٠١٠تموز/يوليو  ٧تاريخ  INFCIRC/804 منشورة بالنشرة اإلعالمية رقم  ،٢٠١٠حزيران/يونيو  ١٠



٢٣٠ 

 

 تستهدفا، وفرض عقوبات جديدة قرار على تشديد العقوبات القائمة               التصويت، ونص  ال
العسكرية والنووية اإليرانية  مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري، وكذلك الصناعات

باإلضافة إلى توسيع حظر األسلحة وعدد من اإلجراءات بحق القطاع المصرفي اإليراني، 
ومنع طهران من ممارسة أنشطة حساسة في الخارج، مثل: استثمار مناجم اليورانيوم 

حركة باليستية، ودعا القرار إلى التشدد في فرض الرقابة على المرافئ و وتطوير صواريخ
وبعدما كرر القرار االستياء من تجاهل إيران لواجباتها في تطبيق  .١وإليها إيرانالنقل من 

     ً                                              ً خصوصا  بنائها محطة "فوردو" من دون إبالغ الوكالة مسبقا   نتشاراال عدممضمون معاهدة 
بنواياها وتزايد نشاط عناصر الحرس الثوري في انتشار الوسائل الحساسة التي يمكن 

  .٢في إنتاج األسلحة النووية والصواريخ التي تحملها استخدامها
                     َّ                   ً                                       وإذ شدد القرار على أن ه ال يشكل بذاته إذنا  بلجوء أي من الدول األعضاء إلى القوة وال   

                                    َّ    َّ                                          إلى التهديد باستخدامها ضد إيران، فإن ه أك د في المقابل على االلتزام الدقيق بالقرارات 
على طهران، ومنها: منع استيراد وتصدير مجموعة السابقة التي نصت على فرض عقوبات 

                                                         ً          التقليدية، إضافة إلى تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مرورا  بمنع فتح  واسعة من األسلحة
فروع للمصارف اإليرانية في الخارج ومنع المؤسسات اإليرانية من تأسيس حسابات 

شاطات بالبرامج اإليرانية مصرفية جديدة إذا توافرت معطيات كافية عن ارتباط هذه الن
، وإلى إنشاء الدوليةالمحظورة، ودعا القرار إلى الرد بفاعلية على خرق إيران القرارات 

              َّ                              المجال، كما حث  على استئناف الحوار بين إيران  لجنة خبراء تتابع ما يستجد في هذا
  طويل األمد. شامل االتحاد األوروبي في البحث عن حل  والوكالة واستمرار

تفاق الضمانات الصادر عن بشكل كامل با االلتزاموطالب القرار إيران ودون تأخير    
                                 ً       من الترتيبات الفرعية والتصرف وفقا  ألحكام  ١-٣، بما في ذلك تطبيق البند الوكالة

من اتفاق  ٣٩                                                     َّ      ً        البروتوكول اإلضافي والتصديق عليه، وأعاد التأكيد على أن ه وفقا  للمادة 
ان ال يمكن تعديل أو تعليق أي من عناصر موجبات ضمانات إيران الضمانات الخاص بإير

في شكل أحادي من قبلها، وعدم المباشرة ببناء أي منشأة جديدة خاصة بتخصيب اليورانيوم 
                                                           

رد على الخروق من دون تهديد تشديد الرقابة على األسلحة والتمويل والنقل و إيران،مشروع العقوبات على  -١
  .٢٠/٥/٢٠١٠بتاريخ اللندنية الصادرة بالقوة، صحيفة الحياة 

  .٢٠١٠حزيران/يونيو  ٩تاريخ  S/RES/1929 (2010منشور بالوثيقة ( ،٢٠١٠لعام  ١٩٢٩نص القرار  انظر -٢



٢٣١ 

 

                                                                                       أو بإعادة المعالجة، أو بالمشاريع المتصلة بالماء الثقيل، وأن  عليها وقف أي بناء مستمر في 
 يوم، أو بإعادة المعالجة أو بالمشاريع المتصلة بالماءأي منشأة خاصة بتخصيب اليوران

الثقيل، وعدم اكتساب إيران أي مصلحة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على 
أو إنتاج أو استعمال المواد النووية والتكنولوجية كما هو مذكور في  استخراج اليورانيوم،

نشاطات تخصيب اليورانيوم،         ً، خصوصا INFCIRC/254/Rev.9/Part1اتفاق الضمانات 
وإعادة المعالجة، وكل النشاطات المتصلة بالماء الثقيل، أو التكنولوجيا المتصلة بالصواريخ 
الباليستية القادرة على نقل أسلحة نووية؛ بما في ذلك عمليات نقل واستخدام تكنولوجيا 

في األراضي التي تخضع                                                             الصواريخ الباليستي ة، وطالب جميع الدول بمنع مثل هذا االستثمار 
لسلطتها القضائية من قبل إيران أو رعاياها والهيئات المسجلة في إيران، أو التي تخضع 
لسلطتها القضائية أو من قبل األشخاص أو الهيئات العاملة بالنيابة عنها أو وفق توجيهها، أو 

نقل سواء مباشرة أم  من قبل الهيئات التي تملكها أو تديرها، والحيلولة دون توريد أو بيع أو
أو من قبل رعاياها أو األفراد الخاضعين  -من أو عبر أراضيها  - غير مباشرة إلى إيران

لسلطتها القضائية، أو من خالل استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء كان 
مة مصدرها من أراضيها أم ال، كذلك أي دبابات قتالية أو مركبات قتال مصفحة، أو أنظ

مدفعية ذات عيار كبير، أو طائرات مقاتلة أو طائرات مروحية هجومية، أو سفن حربية أو 
قذائف أو منظومات قذائف كما هو منصوص عليه في سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية، 
أو المواد ذات الصلة؛ بما فيها قطع الغيار أو المواد المحددة من قبل اللجنة التي أنشأها 

  .١٧٣٧/٢٠٠٦١من بموجب القرار الرقم مجلس األ
وطالب القرار جميع الدول باتخاذ التدابير الالزمة لمنع تزويد إيران بأي نوع من التدريب   

التقني، أو الموارد أو الخدمات المالية أو االستشارة، أو غيرها من الخدمات، أو المساعدة 
                              عمليات الصيانة كما نص  القرار، في ما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو تزويد أو صنع أو

                       ّ                                                              ودعا كافة الدول إلى تجن ب تقديم خدمات مالية، ومن ضمنها التأمين وإعادة التأمين، أو نقل 
                                                        ً                      أي أصول مالية أو أصول أخرى أو موارد إلى/أو عبر أو انطالقا  من أراضيها/أو إلى/أو 

                      ّ  افرت لديها معلومات تشك ل من قبل مواطنيها أو الكيانات الخاضعة لقوانينها وذلك إذا تو

                                                           

  .٢٠١٠ان/يونيو حزير ٩تاريخ  S/RES/1929 (2010منشور بالوثيقة ( ،٢٠١٠لعام  ١٩٢٩انظر نص القرار  -١



٢٣٢ 

 

      ً       ً                                                                      منطلقا  منطقيا  لالعتقاد بأن  هذه الخدمات أو األصول أو الموارد قد تساهم في نشاطات إيران 
  الحساسة المرتبطة باالنتشار النووي أو تطوير منظومات نقل السالح النووي. 

بين الوكالة للوكالة بشأن مسودة اتفاق السابق وأثنى القرار على اقتراح المدير العام   
واالتحاد الروسي للمساهمة في تأمين الوقود النووي لمفاعل  وإيرانوحكومات فرنسا 

                                                                             "طهران" البحثي، وأعرب عن أسفه ألن  إيران لم ترد  على هذا العرض بطريقة بناءة.
    ً       ً                                يوما  تقريرا  إلى مجلس محافظيها بموازاة مجلس  ٩٠                                وطلب من الوكالة أن تقد م في غضون 

من أجل النظر فيه عن مدى إثبات إيران لتعليق كل النشاطات الوارد ذكرها في  األمن
في شكل كامل ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران لكل الخطوات المطلوبة  ١٧٣٧القرار 

 ١٧٤٧و ١٧٣٧من قبل مجلس الوكالة ولألحكام األخرى المنصوص عليها في القرارات 
 ّ                                                     ل ق تنفيذ التدابير متى علقت إيران كل النشاطات المتعلقة    ّ     وأن ه سيع والقرار الحالي. ١٨٠٣و

الذي تتحقق منه  على النحو وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير١بالتخصيب
                               ً     ّ                                 من أجل دفع مسيرة المفاوضات قدما ، وأك د القرار أن  مجلس األمن سينهي كافة الوكالة 

   أن   -       ّ                       بعد تسل م التقرير المذكور أعاله  -ديه                                          التدابير المتخذة ضد إيران بمجر د أن يثبت ل
، نمحافظيال                   ً     ً                                                 إيران امتثلت امتثاال  تاما  بالتزاماتها الواردة في قراراته، ولب ت طلبات مجلس 

، ١٨٠٣و ١٧٤٧و ١٧٣٧   َّ                                                    وأن ه في حال تبي ن من التقرير أن  إيران لم تمتثل للقرارات 
  .ميثاقالبموجب الفصل السابع من  سيتخذ تدابير مالئمة أخرى) ١٩٢٩والقرار الحالي (

القرار،  بردود أفعال متفاوتة، فقد أيدت الواليات المتحدة وحلفاؤها ١٩٢٩وقد قوبل القرار   
واعتبرته خطوة إيجابية لثني إيران عن مشروعها النووي، وفرض مزيد من العزلة على 

وفرنسا وبريطانيا، ، كما أيدته كل من الصين وروسيا محمود أحمدي نجاد"نظام الرئيس" 
يجب إعادة وطريق المفاوضات  م                                                 ً    فيما انتقدته كل من البرازيل وتركيا واعتبرته عائقا  أما

                                                           

كغ من  ٣١٠تلقيم ما يناهز مجموعه  ٢٠/٨/٢٠١٠و ٩/٢/٢٠١٠                                    بحسب التقديرات فقد تم  خالل الفترة من  -١
كغ  ٢٢             )، وتم  إنتاج ١"سادس فلوريد اليورانيوم" في محطة تخصيب الوقود في "نطنز" داخل السلسلة التعاقبية (

، وتقوم إيران بسحب "سادس فلوريد ٢٣٥من اليورانيوم % ٢٠من "سادس فلوريد اليورانيوم المخصب" بنسبة 
كغ من "سادس فلوريد  ٢٥) وتحميله ضمن أسطوانة تتسع لنحو ١اليورانيوم" المنتج من السلسلة التعاقبية (

                                                                                                       اليورانيوم"، وتجدر اإلشارة إلى أن  هذه المادة خاضعة لتدابير المراقبة التي تنفذها الوكالة الدولية، انظر :
IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 
Report by the Director General of IAEA, GOV/2010/46 , on 6 September 2010, P 4. 
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" على لسان المتحدث "كاثرين آشتون النظر فيه، وكررت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي
باسمها عرضها لقاء مسؤولين إيرانيين إليجاد حل لبرنامج طهران النووي، فيما دعت 

                                                       ً                          سرائيل إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية أوسع نطاقا  بحق إيران. أما إيران فقد إ
                                                                                     وصفت العقوبات بالخطأ الكبير، مشب هة إياها بالمنديل الذي سرعان ما يتم رميه إلى القمامة 

                                ً    " في أول رد  له على القرار، محذرا  في أحمدي نجاد"                              بحسب ما صر ح به الرئيس اإليراني
  .                                                       ت نفسه من أن  بالده ستغلق باب التفاوض حول برنامجها النوويالوق
ويمثل هذا القرار الحزمة العقابية الرابعة ضد إيران وثمرة شهور طويلة من النقاشات   

                  ً ، والتي أوصلت وفقا  س وبضمنها الدول الدائمة العضويةوالمساومات بين أعضاء المجل
  .ته وعدم تأثيره الجدي على االقتصاد اإليرانيالصينية إلى تخفيف حد-ريحات الروسيةللتص
ما أتت كنتيجة                                                                   َّوالمالحظ من نص  قرار العقوبات أن  بنوده لم تكن عفوية أو ارتجالية، وإن   

     ٍ                                                                      لمساع  وجهود دبلوماسية مكثفة وحثيثة قامت بها الواليات المتحدة مع حلفائها حتى 
مشروع قرار فرض أي عقوبات  استطاعت إقناع بعض الدول الكبرى التي كانت تعارض

                                                                                   إضافية على إيران ممثلة في روسيا والصين، ولعل وراء موافقتهما على القرار ما يؤكد بأن  
                                                                                 ً الواليات المتحدة قد أبرمت صفقة مع تلك الدول من أجل تمريره: فالصين التي تعتمد كثيرا  

مصادر أخرى إلى  على استيراد النفط من إيران حصلت على ضمانات إلمدادها بالنفط من
جانب التزام الواليات المتحدة بعدم تدخلها بقضية تايوان والتبت في بالدها، وكذلك صفقة 
الصواريخ الباليستية المبرمة بين روسيا وإيران لم يشر إليها قرار العقوبات بصورة 

تم والتي تبلغ قيمتها ماليين الدوالرات ربما سي صفقةهذه ال            ما يعني بأن   مباشرة، وهو
               ً                                            تمريرها بصورة  أو بأخرى حتى وإن أعلنت روسيا تجميد الصفقة. 

                                 َّ                                         إذا ما نظرنا إلى القرار سنالحظ بأن ه احتوى على بنود من السهل تنفيذها، وأخرى و  
يصعب التعامل معها أو تنفيذها دون مواجهات وتوترات بين إيران والكثير من دول العالم، 

اض وتفتيش السفن والطائرات اإليرانية المشتبه بها من      ً                          خصوصا  ما يتعلق منها بمسألة اعتر
                           المتحدة، وبطبيعة الحال فإن   األمم أعضاء في                                 َّ   قبل دول ليس لها عالقة باألمر سوى أن ها 

      ً                     ً                                                   أمرا  كهذا سيزيد األمر سوءا ، ويعمق الخالفات، وقد يصل بالمفاوضات إلى طريق مسدود.
اليات المتحدة واالتحاد األوروبي قد فرضا عقوبات                           ً       وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  كال  من الو  

إضافية على إيران بعد صدور قرار مجلس األمن الذي عكس توازنات ومواقف القوى 
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المجلس، وراعى مطالب موسكو وبكين بتخفيف حدة العقوبات؛ لذا بادرت  الكبرى في
رد، فقد قرر وزراء الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي إلى استكمال العقوبات بشكل منف

فرض عقوبات جديدة على إيران،  ٢٠١٠ حزيران/يونيو ١٤خارجية االتحاد األوروبي في 
أي بعد أسبوع واحد من صدور القرار المذكور، واستهدفت العقوبات األوروبية قطاعات 
                           ً                                                   رئيسة لالقتصاد اإليراني خصوصا  تجارة المواد ذات االستخدام المزدوج، وقطاعات البنوك 

تأمين، وقطاع النقل البحري والجوي، وكذلك منع استثمارات جديدة في إيران، أو تقديم وال
 في صناعة النفط وتكريره والغاز المستخدمة المساعدات التقنية، ونقل التكنولوجيا والمعدات

   .الطبيعي المسال
 السابق أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانيةوفي أول رد فعل إيراني على القرار   
انتهاء الدراسات الخاصة بمكان مرافق  ٢٠١٠ آب/أغسطس ١٦في علي أكبر صالحي" "

                                                                                 تخصيب اليورانيوم العشرة التي تنوي إيران إقامتها، وأن  تشييد أحد هذه المرافق سيبدأ 
   ) أو بداية السنة المقبلة.٢٠١١ آذار/مارس ٢٠( بحلول نهاية السنة اإليرانية الجارية

 ٢٠١٠ أيلول/سبتمبر ٦ قدم المدير العام للوكالة في ١٩٢٩/٢٠١٠د القرار       ً     تنفيذا  لبنوو
ها      َّ، وأن الدولي المحافظين األمن ي                                  إلى أن  إيران لم تمتثل لقرارات مجلس فيهأشار       ً تقريرا  

بدخول  الوكالةتعرقل التحقيق في برنامجها النووي، وذلك من خالل رفضها السماح لمفتشي 
      ً        ً                                            ة أيضا  أن  عددا  من األختام التي وضعتها على معداتها في مفاعل البالد، وأضافت الوكال

        ُ                                                                     "نطنز" ك سرت، واشتكت الوكالة في تقريرها من "االعتراض اإليراني المتكرر على تعيين 
، "مفتشين من أصحاب الخبرة في البرنامج النووي اإليراني ومرافقها، وإعاقة مسار التفتيش

  .١"في إيرانالضمانات  على تنفيذن قدرة الوكالة " يحد بدوره م       أن  ذلك       ًمعتبرة 
ثنين من مراقبة أالشكوى بعد القرار الذي أصدرته إيران قبل مدة بمنع مفتشين هذه وتأتي   

األنشطة النووية لطهران بعدما أعلنا عن اختبارات أجرتها إيران ولم تكشف عنها؛ لكن 
، فيما أبدت الوكالة " ثقة )قارير مغلوطة                  إن  المفتشين قدما ت(إيران بررت الخطوة بالقول: 

  ."حال كل المفتشين لدى الوكالةهو وعدم انحيازهما كما وكفاءتهما كاملة بمهنية المفتشين 

                                                           

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 
Report by the Director General of IAEA, GOV/2010/46 ,op.cit, p.p 8-9. 
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 تموز/يوليو ١٩رسالة يعود تاريخها إلى طلبت من إيران في الوكالة    أن  تقرير الأضاف و  
يب اليورانيوم، وردت إيران تقديم إيضاحات عن سبب كسر األختام في منشأة تخص ٢٠١٠
بحاجة إلجراء تحقيق  الوكالة                                          ن  ذلك تم  بشكل عرضي، وأكد التقرير أن  مفتشي إبالقول 

قدت، وقد سجلت في هذه الحالة أربعة كسور في                        ُذا كانت أي من المعدات ف إمادي لتحديد ما 
 االثنتينالوكالة لتقييم حال                                                منها تم  تبريرها وتقديم تفسيرات لها، فيما تحتاج  اثنتينالمعدات، 
               أن  التقرير غير  ممثل إيران لدى الوكالة "علي أصغر سلطانية" وقد اعتبر .١األخريين

                                      َّ                                           متوازن، ويسيء إلى سمعة الوكالة؛ إال أن ه يؤكد الطبيعة غير العسكرية للبرنامج النووي
 َّ  ن ه إ" "سلطانية، وقال                                                             اإليراني، وأن  كل النشاطات النووية إليران تتم تحت إشراف الوكالة

ات شدد التقرير على عدم تغيير النشاطات من عمليات التفتيش المتواصلة بعد سبع سنو
  .النووية إليران ألهداف عسكرية

                                                 َّ                         َّ          في المقابل وصفت الواليات المتحدة تقرير الوكالة بأن ه "مثير للقلق"، وقالت: إن ه يظهر أن    
                            متحدث باسم البيت األبيض: "إن  النووية، وقال  إيران مازالت تسعى إلى تطوير قدرات

                                                                               التقرير األخير للوكالة يظهر أن  إيران ترفض الرضوخ اللتزاماتها الدولية بهذا الشأن، 
وتواصل جهودها في تطوير برنامجها النووي لتقترب أكثر من القدرة على تصنيع أسلحة 

      ّ              لقد اط لعت على  ملخص « قال: ف سيرغي الفروف"أما وزير الخارجية الروسي " .٢نووية"
مبدئية،                                                      َّ                     تقرير الوكالة بشأن البرنامج النووي اإليراني، ويبدو أن ه يحتوي على استنتاجات

            ٍ                                                                ويؤكد أن  إيران ال تتعاون مع الوكالة بقدر  كاف ، لذلك يتوجب على طهران أن تستخلص 
  . ٣»دولية، وأن تتعاون بشكل أوثق مع الوكالة الراالستنتاجات من هذا التقري

، واشتكى ٢٠١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٣                                   ً      ً    كما قدم المدير العام للوكالة تقريرا  جديدا  في   
من عدم تجاوب إيران مع متطلبات مجلس المحافظين وقرارات مجلس األمن،  التقرير

وإعاقة التحقيق في برنامجها النووي، واستمرارها في إنتاج كميات إضافية من "سادس 
%، وعدم تقديم معلومات إضافية حول ٢٠رانيوم" المخصب بنسبة تصل إلى فلوريد اليو

                                                           

 .٦/٩/٢٠١٠، بتاريخ لألنباء BBCوكالة  -١

 ، متوفر على الرابط التالي:٨/٩/٢٠١٠خبر منشور على موقع وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية بتاريخ  -٢
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/article1459.html?lang=ar 

  . ٧/٩/٢٠١٠ألنباء، بتاريخ ل لة رويترزوكا -٣



٢٣٦ 

 

، وطالب طاردات مركزية من الجيل الثالث امتالكها تكنولوجيا التخصيب بالليزر، وتطوير
                     تقرير أن  إيران أوقفت ال َ     وأ ضاف  التقرير إيران بسحب اعتراضها على تسمية المفتشين.

، ٢٠١٠ تشرين الثاني/نوفمبرانيوم في منتصف شهر      ً                          مؤقتا  معظم أنشطتها لتخصيب اليور
                                             َّ             َّ                        وفي خطوة غير معتادة قال دبلوماسيون غربيون: إن هم يعتقدون أن ها مرتبطة بمشاكل تقني ة، 
ولم يذكر التقرير األسباب أو الفترة التي أوقفت فيها إيران تغذية أجهزة الطرد المركزي 

      َّ                                  رير أن ه على الرغم من الوقف المؤقت ألعمال التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وذكر التق
ارتفع إجمالي إنتاج إيران من اليورانيوم  تشرين الثاني/نوفمبرالتخصيب في منتصف 
         ً                                            طن، مشيرا  إلى أن  إيران واصلت اإلنتاج بوتيرة ثابتة خالل  ٣,١٨منخفض التخصيب ليبلغ 
كافية لصنع قنبلتين على األقل إذا               إن  تلك الكمي ة(خبراء:  وقالاألشهر القليلة الماضية، 

   .١)أخضعت للتنقية على مستويات أعلى
                                                  مندوب إيران لدى الوكالة بأن  التقرير يظهر أن  مزاعم  "علي أصغر سلطانية"    صر ح و  

                                                                          وسائل اإلعالم الغربية التي أفادت بأن  نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران تواجه 
                                            ، وكانت وسائل إعالم غربية قد تكهنت بأن  إيران »الصحة ال أساس لها من«مشكالت فنية 

" على نظام  Stuxnetأوقفت نشاطات تخصيب اليورانيوم بسبب هجوم محتمل لفيروس"
 َّ                                                 ن ه كان من المتوقع أن تقدم الوكالة الدولية تقريرها إ: ( "سلطانية"برنامجها النووي، وقال 

" قد يكون Stuxnet"إطالق فيروس      إن  "                ً                         بشكل أكثر توازنا )، كما قال خبراء أمنيون: 
     ً       ً                                                             هجوما  مدعوما  من دولة ربما إسرائيل أو غيرها من خصوم إيران لتخريب برنامجها 

قبل  - السابق " رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانيةعلي أكبر صالحي                النووي؛ بيد  أن  "
"أنباء خاطئة اختلقتها                                        َّ  كان قد نفى صحة هذه التقارير ووصفها بأن ها -صدور تقرير الوكالة

  .٢وسائل اإلعالم والصحف الغربية"
استؤنفت في "جنيف" جولة جديدة من  ٢٠١٠ كانون األول/ديسمبر ٧و ٦وخالل يومي   

) من أجل تحريك الحوار النووي المنقطع ١+٥(السداسية مجموعة الالمفاوضات بين إيران و
ي ظل أجواء متوترة إثر إعالن هذه المحادثات ف ودارت    ً  شهرا ،  ١٤بين الطرفين منذ 

رة           َّ                                                                   "طهران" أن ها باتت تتحكم بكامل دورة إنتاج الوقود النووي وكشفها عن اللجوء ألول م
                                                           

  . ٢٤/١١/٢٠١٠بتاريخ  صحيفة الحياة الصادرة -١
  . ٢٤/١١/٢٠١٠ا الصينية لألنباء، بتاريخ وكالة شينخو -٢
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أمين المجلس األعلى لألمن  "سعيد جليلي" رأس وفد إيرانتو ١.            ّ             الستخدام "م رك ز اليورانيوم"
السياسة الخارجية في  منسقة كاثرين آشتون""رأس وفد الدول الست الكبرى تالقومي، فيما 

وشارك في المفاوضات ممثلين عن: الصين والواليات المتحدة وروسيا ، االتحاد األوروبي
كانون                                                                          وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفي ختام المفاوضات تم  االتفاق على أن تستأنف في 

مؤتمر صحفي في ختام في آشتون" ""، وقالت في مدينة "إسطنبول ٢٠١١ الثاني/يناير
في إسطنبول  كانون الثاني/ينايراتفقنا مع إيران على مواصلة المحادثات نهاية المحادثات: "

  .٢"عملية وسبل التعاون لمعالجة بواعث قلقنا بشأن المشكلة النووية ونخطط لمناقشة أفكار
الدخول  إلى                                                                    من خالل متابعة هذه المفاوضات يتبين أن  إيران نجحت في ج ر  الدول الغربية   
ي مفاوضات حول برنامجها النووي، واالستمرار في الوقت نفسه باتباع سياستها الخاصة ف

                  ؛ إال أن  التقدم في ى رأسها عمليات تخصيب اليورانيومبالحصول على المعرفة النووية، وعل
 ايزيد من شكوك وتخوف الدول الغربية، وهو ما يضعهإيران عمليات التخصيب من جانب 

  .بها إيقاف هذا التقدم بالقوة رغم التلويح ىعل ايه لعدم قدرتهحسد علتفي موقف ال 
 انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران ٢٠١١كانون الثاني/يناير ٢٢ وفي  

) في إسطنبول دون حدوث أي اختراق في أزمة الملف النووي ١+٥والمجموعة السداسية (
  .جديد للمفاوضات لطهران وخروج الطرفين من دون التوافق على موعد

                                                        بعد مفاوضات إسطنبول أن  النتائج كانت مخيبة لآلمال، وأشارت  "كاثرين أشتون "وأكدت   
السداسية كانت تتوقع من طهران تقديم مقترحات جديدة تساعد في تذليل المجموعة        إلى أن  

  ن                                                                        العقبات إال أن  طهران تقدمت بشروط مسبقة، وأصبح من الواضح خالل المفاوضات أ
 الجانب اإليراني لم يكن على استعداد لمجرد مناقشة األفكار والمقترحات المطروحة إال إذا

  .٣تمت الموافقة على شروطه المسبقة
 " إيتار تاس" الروسية وحول الموقف األمريكي من فشل مفاوضات إسطنبول نقلت وكالة  

                  : إن  جولة إسطنبول قولهعن مصدر رفيع في الوفد األمريكي شارك في المفاوضات  لألنباء

                                                           

سوزان فوغل، مفاوضات عسيرة في جنيف حول البرنامج النووي اإليراني، مقالة منشورة على شبكة  -١
  .٦/١٢/٢٠١٠بتاريخ  www.swissinfo.chاإلنترنت من خالل الموقع 

  .٨/١٢/٢٠١٠تاريخ ب صحيفة دار الخليج الصادرة -٢
  . ٢٣/١/٢٠١١بتاريخ  صحيفة القدس العربي الصادرة -٣
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 ة      َّ                         َّ                        ً       َّ                   رغم أن ها كانت مخيبة لآلمال إال أن ها لم تبوء بالفشل، مشيرا  إلى أن ه التزال هناك إمكاني
  .١لمواصلة الضغط على إيران

              ً       للوكالة تقريرا  محدود الجديد المدير العام  "يوكيا أمانو"قدم  ٢٠١١ شباط/فبراير ٢٥وفي   
هو األول منذ استئناف المفاوضات بين إيران والمجموعة  -  التوزيع إلى مجلس المحافظين

                                                    أشار فيه إلى أن  الوكالة تلقت معلومات جديدة تشير إلى  -٢٠١٠السداسية نهاية العام 
                    ً                                                      احتمال سعي إيران سرا  لتطوير صاروخ مزود برأس نووي، وقال التقرير:( بناء  على 

، بما في ذلك معلومات ٢٠٠٨ سطسآب/أغتحليل الوكالة لمعلومات إضافية تلقتها منذ 
، والوكالة بحاجة الستيضاح ذلك مع إيران)، ولم ٢                ً               جديدة وردت مؤخرا  تزايدت المخاوف

   ِ                                                     َّ                        يشر  التقرير عالنية إلى ماهية تلك المعلومات الجديدة؛ إال أن ه أشار إلى أن  ( إيران ال 
ود أي قضايا تتعلق تتعاون بشكل ملموس مع الوكالة بتقديم ضمانات موثوقة إزاء عدم وج

   أن                                ً      ً      ً                                  بمزاعم قيام إيران بتطوير رأسا  حربيا  نوويا  لبرنامجها الصاروخي)، وذكر التقرير
ستضطر لتفريغ مجمعات الوقود من قلب مفاعل بوشهر (                        َّ  إيران أبلغت الوكالة بأن ها

  .٣النووي)
عن عزمها تفريغ  :( تبليغ إيران للوكالة                   " فقد أشارت إلى أن  نيويورك تايمز"صحيفة  أما  

                                       ً                                        وقود نووي من مفاعل "بوشهر" قد يكون دليال  على انتكاسة كبيرة للتقدم الذي حققته في 
                                  إن  العطل الذي دفع إيران إلى تفريغ ي)، وقال علماء نوويون للصحيفة:(المجال النوو

ي المفاعل قد يعزى إلى مسائل بسيطة تتعلق بالسالمة، أو مشاكل تشغيلية جدية، أو قد تؤد
                                          ً                                     إلى إنهاء عمل المفاعل)، ولم تعط  إيران سببا  لتلك الخطوة؛ لكنها كانت قد أعلنت في 

كما قالت روسيا:(ينبغي لحلف شمال  .المفاعل " قد أصاب          "Stuxnet      السابق أن  فيروس
      : (أن                                                                        ًاألطلسي التحقيق في هجوم بفيروس كمبيوتر على المفاعل العام الماضي)، مضيفة 

   "تشرنوبل"). أن يسبب كارثة نووية في حجم كارثة مفاعلالحادث كان يمكن 

                                                           

  .٢٢/١/٢٠١١، بتاريخ الروسية لألنباء نوفوستيوكالة  -١
  .نووية لصواريخها                                                                  َّ             ًمن بين تلك المخاوف أن  إيران ال تتفاوض مع الوكالة بشأن االتهامات بأن ها تطور رؤوسا  -٢

3-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 
Report by the Director General of IAEA, GOV/2011/7, on 25 February 2011, 
paragraphs, 36,37,38. 
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كرر  ١      ً                   تقريرا  إلى مجلس المحافظين ٢٠١١ /مايوأيار ٢٤كما قدم المدير العام للوكالة في   
فيه المعلومات الواردة في التقرير السابق حول عدم تعاون إيران وعدم تنفيذ بعض 

ر قادرة على تقديم ضمانات موثوقة حول عدم                                وأشار التقرير إلى أن  الوكالة غي التزاماتها،
                                                                               وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، وبالتالي عدم إمكانية استخالص أن  جميع 

  . ٢المواد النووية في إيران تندرج في نطاق األنشطة النووية السلمية
 GOV/2011/65قدم المدير العام للوكالة التقرير  ٢٠١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٨وبتاريخ  

                                                   وجود مؤشرات واضحة تدل على أن  إيران قامت بالعديد من  إلىالذي أشار فيه 
ال  األنشطةالمشروعات واألنشطة والتجارب من أجل تطوير سالح نووي وقد تكون هذه 

                                                                            تزال مستمرة حتى تاريخ إعداد التقرير، وأن  إيران عملت فيما يبدو على وضع تصميم 
  َّ                     ً                                     أن ها ما زالت تجري بحوثا  تتعلق بمثل هذه األسلحة، وإجراء أبحاث ويحتمل  نوويةلقنبلة 

تضمنت نماذج محاكاة بالكومبيوتر ال يمكن أن تستخدم إال لتطوير صاعق لقنبلة نووية، 
واختبروا مكونات  اإليرانيون                َّ                                      وأضاف التقرير أن ه تحت قيادة وزارة الدفاع، طور العلماء 

من ا يطلق عليه مولدات النيترونات التي تطلق سلسلة لسالح من هذا القبيل من بينها م
يران ربما أعدت إلجراء تجارب نووية من خالل إ                                     التفاعالت النووية، واستطرد التقرير أن  

  . ٣اختبار أجهزة تفجير خاصة في ممر تحت األرض
دة      ً                  تفصيال  حيث تضمن أدلة جديوأكثرها تقارير الوكالة أقوى وأقسى ويعتبر هاذ التقرير   

 إلىإضافة  ،قدرات لصنع أسلحة نوويةإيران تشير فيما يبدو إلى جهود سرية المتالك 
وتضمن ، على مدى السنوات السابقة اإليرانيةمعلومات مفصلة حول األنشطة النووية 

                                                           

ما ورد في فيه       ً      ً               تقريرا  جديدا  حول إيران كرر  ٢٠١١ أيلول/سبتمبر ٢ فيلة الدولية قدم المدير العام للوكاكما  -١
                                           ، وأضاف التقرير أن  إيران بدأت بتركيب معدات مع الوكالة                   ً                             التقرير السابق خاصة  فيما يتعلق بعدم تعاون إيران 

رض قرب مدينة " قم" فيه قادرة على إنتاج الوقود النووي ومواد الرؤوس االنشطارية، في موقع جديد تحت األ
                                                             ً                                 منشأة أبحاث باستخدام طراز من أجهزة الطرد المركزي أكثر تطورا  من التي كانت تستخدمها منذ سنوات.

2-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 
Report by the Director General of IAEA, GOV/2011/29 , op.cit, paragraphs, 40- 41. 
3 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 
Report by the Director General of IAEA, GOV/2011/65 , on 8 November 2011. 
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                                         َّ                              ً          التقرير الئحة تفصيلية بما تعتقد الوكالة أن ها نشاطات إيرانية تقوم بها سرا ، ومن هذه 
وترى  ،هاز صعق للتفجير، إلى جانب اختبار متفجرات شديدة القوةالنشاطات تطوير ج

ال يوجد و                                                                  الوكالة أن  بعض نشاطات إيران تنطبق فقط على بحوث تطوير أسلحة نووية، 
  تفسير مقنع يبرر إليران ما تقوم به.

تالك سفيرها لدى الوكالة سعيها إلى ام "علي أصغر سلطانية"أما إيران فقد نفت على لسان   
تقرير الوكالة منحاز وغير مهني وله دوافع سياسية"، كما انتقدت                  ً     سلحة نووية معتبرا  أن  "أ

سيحد من اآلمال في استئناف الحوار مع طهران بشأن أنشطتها (                      َّ  روسيا التقرير قائلة إن ه 
وقالت وزارة الخارجية الروسية  .)النووية ويستهدف إجهاض فرص إيجاد حل دبلوماسي

شكوك جدية بشأن مبرر الكشف عن محتويات التقرير على نطاق واسع...  في بيان "لدينا
    ً    َّ                                                                       خاصة  وأن ه في هذا التوقيت بالذات بدأت تلوح فرص مؤكدة الستئناف الحوار بين الوسطاء 

  . ١الدوليين الستة وطهران"
                                                                                ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن بيان للخارجية الروسية أن  تقرير الوكالة ال  

        ً ر فت عمدا                                  َّ                                    يحتوي على أي معلومات جديدة بل إن ه "مجموعة من الوقائع المعروفة التي ح 
                                           ي التقرير "تالعبوا بالوقائع لخلق انطباع بأن    عد                   ً                   وأعطيت منحى سياسيا "، وقال البيان إن  م 
ة وأكد الجانب الروسي تمسكه بالتسوية السياسي،                              ً       ً للبرنامج النووي اإليراني مكونا  عسكريا "

الدبلوماسية لقضايا المنطقة من خالل عملية سياسية سلمية وحوار من دون أي تدخل 
  .٢خارجي

 GOV/2011/69تبنى مجلس المحافظين القرار  ٢٠١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨وفي   
وعارضه ممثال كوبا واإلكوادور وامتنعت إندونيسيا عن  ٣٥    ً        عضوا  من أصل  ٣٢بموافقة 

 الخاصة العالقة المسائل" بشأن المتنامي قلقها عن القرار هذا في لةالوكا التصويت، وأعربت
 عسكرية عناصر الستبعاد التوضيح تتطلب التي المسائل فيها بما اإليراني النووي بالبرنامج
 مجلس وتعليمات األمن مجلس بقرارات طهران التزام ضرورة على القرار وأكد ".محتملة

 ثقة إعادة أجل من مسبقة شروط ودون بجدية المفاوضات بدء إلى                 ً      المحافظين، داعيا  إيران
                                                           

  . ١١/١١/٢٠١١وكالة رويترز لألنباء ، بتاريخ  -١
 ،جريدة الرياض، وتعارض العقوبات على إيران» تحريف الوقائع« ـموسكو تتهم تقرير الوكالة الدولية ب -٢

 .٢٠١١ رين الثاني/نوفمبرتش ١٠، تاريخ ١٥٨٤٤العدد
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كما طالب القرار المدير العام  النووي، هالبرنامج البحت السلمي بالطابع الدولي المجتمع
                      ً                                                      للوكالة أن يدرج تقييما  حول تنفيذ هذا القرار في تقريره الذي سيقدمه للمجلس في 

  . ٢٠١٢١ آذار/مارس
 البلجيكي الدولية للطاقة الذرية الوكالة مفتشي كبير عاد ٢٠١٢فبراير/شباط ٢٢ بتاريخو  
 أي تحقيق دون ٢طهرانزيارته إلى  من وفريقه للوكالة العام المدير نائب" ناكيرتس هرمان"

 أسلحة لتطوير المفترضة مساعيها بشأن أسئلة على إيران من إجابات عن بحثه في تقدم
 "فيينا"  في دبلوماسيون وقال ".الفاشلة"بـ الزيارة تلك وصف إلى واشنطن دفع مما نووية،
 المعتاد االجتماع عقد عند الوكالة حكام مجلس سيتخذها التي الخطوات مناقشة بدأوا   َّ  أن هم
   .٢٠١٢ مارس/آذار من الخامس في التالي
 ٢٤ " المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخيوكيا أمانو                   وبناء  على ذلك قدم "  

حول تطورات البرنامج النووي  ٣      ً      ً                   تقريرا  جديدا  إلى مجلس المحافظين ٢٠١٢ فبراير/شباط
 بوجود       ًمعترفا  يران،إ مع المفاوضات في إليه وصلت الذي المأزق اإليراني، أشار فيه إلى

 يخفي    َّ بان ه الغرب يشتبه الذي النووي برنامجها توضيح بشأن طهران مع" كبيرة خالفات"
 جرت"      ًمؤخرا  يرانإ إلى مفتشيها زيارة خالل   َّ إن ه تقريرها في الوكالة وقالت .      ًعسكريا     ًشقا 

 المرتبطة العالقة القضايا كل توضيح إلى تهدف منظمة طريقة حول مكثفة مناقشات
   ".اإليراني النووي بالبرنامج

 خالفات هناك   ألن  والوكالة ايران بين اتفاق أي إلى التوصل يتم لم "   َّ أن ه التقرير وأضاف  
" كامل تعاون" إلى إيران التقرير في "أمانو"  ودعا ".الطرح بهذا تتعلق الجانبين بين كبيرة
 النقاط كل حل إلى تهدف منظمة طريقة حول اتفاق" إلى للتوصل معها والعمل الوكالة مع

                                                           

1-Resolution GOV/2011/69 adopted by the IAEA Board of Governors on the 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of United 
Nations  Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, on 18 November 2011. 

 لبحث ٢٠١٢يناير /الثاني كانون نهاية رفيع المستوى يمثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران وفد زار -٢
 أي يحققا دون أن ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٢و  ٢١اإليراني، كما زار الوفد إيران يومي  النووي البرنامج تطورات
  ." أمله خيبة" عن وعبر الزيارتين بفشل" انوأم يوكيا"  للوكالة العام المدير واعترف نتيجة،

3 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 
relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 
Report by the Director General of IAEA, GOV/2012/9 , on 24 February  2012. 
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يران لوكالة الصحافة إ حول الوكالة أجرته الذي التحقيق من قريب مصدر وقال .١"العالقة
الزيارتين"  خالل كبار إيرانيين مسؤولين لقاء من يتمكنوا لم الوكالة خبراء   إن " الفرنسية
  .٢"مهمتنا وعرقلة العملية وقف أرادت ايران"   أن  وأضاف

 عسكري بعد وجود احتمال من جدي بقلق تشعر زالت ما"   َّ  أن ها تقريرها في الوكالة وتابعت  
 موقع لزيارة     ًطلبا  اإليرانية السلطات رفض من أسفها عن      ًمعب رة  ،"اإليراني النووي للبرنامج

 بالدخول للمراقبين السماح على إيران" أمانو" وحث .طهران جنوب العسكري بارشين""
 الوكالة بتحقيقات يتعلق فيما     ًمهما       ًموقعا  باعتباره إليه ينظر الذي المذكور موقعال إلى      ًسريعا 
   .نوويةال إيران ألنشطة المحتملة العسكرية الجوانب بشأن
 اليورانيوم إنتاج مرات ثالث زادت يرانإ   أن  الجديد تقريرها في الدولية الوكالة وأوضحت  

     .٣الشهر في كلغ ١٤ بمعدل ،٢٠١١نوفمبر /الثاني تشرين منذ بالمئة ٢٠ بنسبة المخصب
 ي،اإلضاف البروتوكول تنفيذ عدم ذلك في بما من التعاون، يلزم ما تقدم لم ايران   أن  كما

 معلن وأنشطة غير نووية مواد وجود عدم حول تأكيدات توفير على قادرة غير والوكالة
 محتملة عسكرية أبعاد بشأن جدية مخاوف لديها تزال ال                   إيران، وأن  الوكالة في عنها

  .٤بارشين" إيران النووي، ولم تسمح طهران لمفتشي الوكالة بزيارة موقع " لبرنامج
) GOV/2011/65(لمتطلبات تقرير الوكالة       ًوخالفا          أن  إيرانالمدير العام  وأضاف  

األمن  ومجلس المحافظين مجلس ولقرارات ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر ٨الصادر بتاريخ 
في المستخدمة  المركزي الطرد اليورانيوم وزادت عدد أجهزة تخصيب واصلت ذات الصلة،

                                                           
1- op.cit, p 11. 

  .٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٤وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ  -٢
 عدد رفعت إيران     " أن نجاد احمدي محمود"  اإليراني الرئيس أعلن ٢٠١٢فبراير /شباط ١٥ بتاريخ -٣

 .آالف جهاز تسعة إلى آالف ستة تشغلها من التي المركزي الطرد أجهزة

 اهاسم ماتلقي الوكالة إلى  ،٢٠١١نوفمبر/الثاني تشرين صدر فيالدولية للوكالة  سابق تقرير شارأ -٤
 موقع "بارشين" في للمتفجرات ضخمة حاوية ٢٠٠٠ عام بنت إيران   أن  تؤكد ،"مصداقية ذات" معلومات
 المفعول شديدة اتمتفجر تشمل التي التجارب هذه  ن أ التقرير وأضاف .هايدرودايناميكية تجارب إلجراء

الوكالة  تقرير، انظر: "نووية أسلحة تطوير احتمال على قوية مؤشرات" تعد نووية مواد مع
GOV/2011/65  ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٨الصادر في.  
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 المركزي الطرد أجهزة من جديدة نواعأ ثالثة أنشطة التخصيب، كما أعلنت عن نيتها تثبيت
  . موقع "نطنز" في
بتنفيذ قرارات مجلس المحافظين وقرارات مجلس األمن  طهرانوطالب المدير العام   

 البروتوكول أحكام تنفيذ ذلك في لضماناتها بما الكامل التنفيذ نحو خطوات الدولي واتخاذ
المنبثقة عن اتفاق الضمانات  الفرعيةمن الجزء العام من الترتيبات  ١- ٣اإلضافي والبند 

 األنشطة ووقف اليورانيوم، بتخصيب المرتبطة األنشطة وتعليق المعقود بين إيران والوكالة،
 اتفاق إلى للتوصل هامع والعمل ،الوكالة مع كامل بشكل الثقيل، والتعاون بالماء المتعلقة
 المخاوف معالجة الخصوص وجه علىو العالقة القضايا جميع لحل منظم نهج اتباع على

واإلجابة على  النووي اإليراني، للبرنامج المحتملة العسكرية األبعاد للوكالة حول الجدية
  بموقع "بارشين". المتعلقة الوكالة أسئلة
 اإليراني النووي للبرنامج" محتمل عسكري بعد" وجود احتمال إلى أشارت الوكالة وكانت  
 القوى فرضت التقرير هذا وبعد .٢٠١١ نوفمبر/انيالث تشرين في الصادر تقريرها في

 بعد وذلك المركزي ومصرفها النفطي قطاعها استهدفت إيران على جديدة عقوبات الغربية
  .٢٠٠٧ منذ إيران على المتحدة األمم فرضتها والمالية االقتصادية العقوبات من حزم أربع
 نقلتها تصريحات في "سلطانية أصغر علي" الدولية الوكالة لدى إيران ممثل من جانبه قال  

 هذه إطار على      ًمسبقا  االتفاق يجب" بارشين"  موقع زيارة أو ( لدخول  َّ  إن ه  "" فارس وكالة
   .الزيارة)

 فقد أعربت عن "اشتون كاثرين" األوروبي االتحاد في الخارجية السياسة أما مسؤولة  
 للجدل المثير النووي إيران برنامجل السلمية األغراض بشأن األوروبية المجموعة قلق تنامي
 الدولية القوى " اشتون" وحثت ،الذرية للطاقة الدولية للوكالة األخير التقرير صدور بعد
  . ١النووي برنامجها بشأن للتعاون إيران على الضغط على
وبعرض هذا القرار نكون قد انتهينا من بحث إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة   
نامج النووي اإليراني، وسننتقل في المبحث الثاني إلى عرض دور األطراف الدولية البر

                                                           

  . ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٤وكالة رويترز لألنباء بتاريخ  -١



٢٤٤ 

 

                               َّ                                             األخرى في إدارة هذه األزمة، إال أن ه قبل الخوض في دور هذه األطراف ال بد من اإلشارة 
                                                                      إلى أهم ما تم  التوصل إليه خالل بحث إدارة الوكالة للملف اإليراني كاآلتي:

 محمد البرادعي"ة للطاقة الذرية في عهد المدير العام السابق "تعاملت الوكالة الدولي -
بحرفية ومهنية كبيرة مع الملف النووي اإليراني رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها 

من قبل الواليات المتحدة وبعض الدول الغربية إلعالن انتهاك إيران لمعاهدة  "البرادعي"
من الدولي، وبفضل هذه الحرفية استطاعت الوكالة نتشار وإحالة ملفها إلى مجلس األاالعدم 

حصر جميع المواد النووية المعلنة في إيران ولم يتبين وجود تحريف لها نحو أنشطة 
 محظورة .

استطاعت الوكالة حل العديد من القضايا العالقة بينها وبين إيران خاصة تلك المتعلقة  -
لتلوث باليورانيوم وإنتاج البولونيوم وا P-1,P-2بأجهزة الطرد المركزي من الطرازين 

                                                                                ، كما تم  االتفاق مع إيران على خطة عمل لتسوية باقي القضايا العالقة المتصلة بأنشطة ٢١٠
                            ً         نووية ي عتقد بأن  لها أبعادا  عسكرية .

 ً        ا  في عهد                                                                     ما يمكن مالحظته أن  إدارة الوكالة الدولية لهذا الملف قد نحت منحى  مختلف -
                                           ً       ً " حيث شهدت العالقات بين إيران والوكالة توترا  ملحوظا  يوكيا أمانوام الحالي "المدير الع

خاصة  البرادعي""منذ توليه إدارة الوكالة، وتجاهله لبعض ما توصلت إليه الوكالة في عهد 
فيما يتعلق بحصر جميع المواد النووية في إيران وعدم تحريفها نحو أنشطة محظورة وهي 

                     في حين تم  تجاهلها في  البرادعي"حرصت على ذكرها أغلب تقارير " الفقرة الهامة التي
  ". أمانوجميع تقارير "

مخاوف الوكالة الدولية تجاه بعض جوانب بشكل كبير تزايدت  ٢٠١١منذ نهاية عام  - 
 التعاونالبرنامج النووي اإليراني وانتقلت هذه المخاوف إلى اتهامات صريحة إليران بعدم 

 تطوير سالح نوويلاألنشطة والتجارب من بالعديد وقيامها  ،بديد هذه المخاوفلت مع الوكالة
، وإجراء أبحاث تضمنت نماذج محاكاة بالكومبيوتر ال يمكن أن نوويةوضع تصميم لقنبلة و

قيام و، نوويمكونات لسالح  اختبارإضافة إلى ، تستخدم إال لتطوير صاعق لقنبلة نووية
ب نووية من خالل اختبار أجهزة تفجير خاصة في ممر تحت إلجراء تجارباإلعداد يران إ

                                وقو ض الثقة في ادعاءات المسؤولين وهو ما زاد من مخاوف المجتمع الدولي  ،األرض
  . اإليرانيين المتكررة بسلمية برنامج بالدهم النووي
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        املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين

        دور األطـراف الـــدولية األخـــرى يف إدارة  امللف النووي اإليراين دور األطـراف الـــدولية األخـــرى يف إدارة  امللف النووي اإليراين دور األطـراف الـــدولية األخـــرى يف إدارة  امللف النووي اإليراين دور األطـراف الـــدولية األخـــرى يف إدارة  امللف النووي اإليراين 
    

                                                                              من يلقي نظره على الملف النووي اإليراني يجد أن  إدارته موزعة بين عدة أطراف رئيسة   
         ً       ً                                                                   تلعب دورا  أساسيا  في تطوراته، وأهم هذه األطراف هي: الوكالة الدولية، والواليات المتحدة 
ومن خلفها (إسرائيل)، واالتحاد األوروبي وعلى وجه الخصوص دول الترويكا األوروبية 

  سا، بريطانيا، ألمانيا)، إضافة إلى روسيا والصين المساندتين لهذا الملف منذ بدايته.(فرن
                  بهذا الملف؛ إال أن   أو بآخروالى جانب هؤالء يوجد أطراف ثانوية يمكن أن تؤثر بشكل   

دورها ال يتجاوز الخطوط العريضة التي يضعها األطراف األساسيون، وهؤالء هم: تركيا، 
              ً     المحافظين خاصة  بعض واألمن  ي، والدول األعضاء غير الدائمين في مجلسالدول العربية

                                         ً                                    الدول النامية ودول عدم االنحياز التي غالبا  ما تدعم المواقف اإليرانية داخل هذين 
  المجلسين. 

موقف االتحاد األوروبي ودوره في                                            وبناء  على ما تقدم سنحاول أن نسلط الضوء على   
موقف الواليات و من هذا المبحث، المطلب األولفي  نووي اإليرانيإدارة أزمة البرنامج ال

في موقف روسيا والصين و ،المطلب الثانيهذه األزمة في المتحدة األمريكية وإسرائيل من 
  .من األزمة في المطلب الرابع منهالموقف التركي         ً ، وأخيرا  المطلب الثالث
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        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

        ودوره يف إدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين ودوره يف إدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين ودوره يف إدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين ودوره يف إدارة أزمة الربنامج النووي اإليراين موقف االحتاد األورويب موقف االحتاد األورويب موقف االحتاد األورويب موقف االحتاد األورويب 
  

الشرق منطقة انتهاء الحرب الباردة على استعادة نفوذها السابق في  منذعملت أوروبا    
الهيمنة األمريكية على أغلب بسبب نتيجة       ِ     لم تفض  إلى  هامساعيأغلب       إال أن  األوسط، 

لوحيدة التي يمكن أن يعتمد عليها                                              األنظمة السياسية في المنطقة، ويبدو أن  الدولة ا
على الساحة السياسية في عام  "محمد خاتمي"ظهور  بعد                        ً األوروبيون هي إيران، خاصة  

، وإجراءه العديد من اإلصالحات في السياسة الخارجية اإليرانية من بينها مشروع ١٩٩٧
زيارة ى إضافة إل، حوار الحضارات الذي قوبل بترحاب كبير من جانب الدول األوروبية

 لعدد من الدول األوروبية وتوقيعه عدد من االتفاقيات المهمة مع الشركات خاتمي""
  .المخالفة للمقاطعة األمريكية األوروبية

                                               ً          ً                   وألوروبا مصالح عديدة مع إيران ينعكس تأثيرها سلبا  أو إيجابا  على كيفية التعامل   
: يتعلق بالعالقات التجارية األولت: على ثالثة مستويا األوروبي مع القضايا المتعلقة بإيران

: يمثل البعد االستراتيجي الثالث                          ً        ً   : يتعلق بقطاع الطاقة حاليا  ومستقبال ، والثاني     ً   عموما ، و
                                                                  ً              المستقبلي لعالقة أوروبا بالمنطقة اإلقليمية التي تلعب إيران فيها دورا  تزداد أهميته 

ى توسيع نطاق عالقاتها عل حرص إيران في السنوات الماضيةبوضوح، فعلى الرغم من 
                                           ً                                        الخارجية، التجارية واالقتصادية، لتشمل بلدانا  ومناطق أخرى، فقد بقيت للعالقات التجارية 

% من ٤٠                                                            اإليرانية مكانة ال ي ستهان بأهميتها بالمنظور اإليراني، حيث يذهب  -األوروبية 
رانية أوروبية من الواردات اإلي %٣٦                أوروبية، كما أن   الصادرات اإليرانية إلى دول

مليار دوالر، إلى جانب ذلك تحتل إيران  ٣٥ بينهما المصدر، وتبلغ قيمة التبادل التجاري
أهمية خاصة على صعيد تحقيق هدف أوروبي أساسي، وهو تنويع مصادر الطاقة من النفط 

مية                                                                               ّ    الخام والغاز الطبيعي، وتأمين خطوط أنابيب نقلها إلى الدول األوروبية، وهذا ما يؤك د أه
دفع االتحاد  روسياالعالقات المستقبلية مع إيران، فتكرار أزمة استيراد النفط والغاز من 

األوروبي إلى تعزيز جهوده لتحقيق الهدف المذكور، إضافة إلى االعتقاد األوروبي بأهمية 
  .١دور إيران في منطقة الشرق األوسط

                                                           

قف الدول المؤثرة والمحيطة، سلسلة التقارير مركز الجزيرة للدراسات، مآل العقوبات على إيران وموا -١
بمركز الجزيرة  أعدت هذه الورقة بإشراف قسم البحوث والدراسات، ٢٠١٠ أيار/مايو، الدوحة، ٢المعمقة 
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             ً     اإليرانية خاصة  بعد  -مريكية الذي يغلب على العالقات األ وقد استغلت أوروبا التوتر  
، األمر الذي جعل االتحاد ١بروز قضية البرنامج النووي اإليراني لتقوية عالقاتها مع طهران

             ً                                                                األوروبي واحدا  من ثالثة العبين في المعادلة النووية اإليرانية، كما عملت إيران على 
ة الضغوط األمريكية با والدور الذي يمكن أن تلعبه في مواجهواالستفادة من قدرة أور

                                                النووي، إال أن  المواقف األوروبية تجاه إيران اتصفت  لتحقيق أهدافها ومصالحها في المجال
بالتذبذب والتأرجح بشكل كبير، وقطعت مرحلتين في التعاطي مع األنشطة النووية اإليرانية، 

من  د التسعينياتعالقات االتحاد األوروبي وإيران في عق : كانت تحت تأثيرالمرحلة األولى
، حيث كانت لدى األوروبيين حساسية تجاه األنشطة النووية اإليرانية لكنهم القرن العشرين

لتي كانت                     ً      ً                         ً                        كانوا يعتبرونها أمرا  عاديا ، وكان السبب في ذلك ناجما  في الغالب عن التقارير ا
  ريكيين.تحت تأثير األمبعد ، ولم يكن األوروبيون قد وقعوا تقدمها الوكالة الدولية

األمريكي  واالحتالل ٢٠٠٢ أيلول/سبتمبر ١١: فقد بدأت بعد أحداث المرحلة الثانيةأما 
لعراق، وفي هذه المرحلة ازدادت حساسية أوروبا تجاه األنشطة النووية اإليرانية نتيجة ل

تأثرها بالمواقف األمريكية، وكانت قمة قادة مجموعة الثماني الصناعية التي عقدت في 
نقطة البداية لمواقف أوروبية جديدة، فأعضاء  ٢٠٠٣ حزيران/يونيوي األول من فرنسا ف

االنتشار النووي لم تعد كافية بالنسبة  عدم                                           مجموعة الثماني توصلوا إلى قناعة بأن  معاهدة 
للبرامج النووية اإليرانية، ويجب ممارسة ضغط أكبر على إيران، وفي نهاية القمة أعلن 

إضافة إلى المحادثات التي أجراها  ،هم البالغ من األنشطة اإليرانيةقادة الثماني عن قلق
  مع الزعماء األوروبيين خالل زيارته للدول األوروبية  "جورج بوش"الرئيس األمريكي 

                                   ً                     جعلت الموضوع النووي اإليراني واحدا  من المحاور األساسية،  ٢٠٠٣ حزيران/يونيوفي 
  .٢اإليرانيوروبيين تجاه الملف النووي وكان لها أثر بالغ في تغيير نظرة األ

على خلفية  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ١٨وعلى أثر البيان الذي أصدره مجلس المحافظين في 

                                                                                                                                                           

على مساهمة (علي باكير، نورهان الشيخ، عزت  واعتمدت الورقة للدراسات، وتولى تحرير التقرير شفيق شقير.
 بد الجليل المرهون، ونبيل شبيب).شحرور، محمد نور الدين، ع

مواقف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حيال الملف النووي  ،محمد علي صبري، مصطفى قاسمي -١
  .٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر – آب/أغسطس ،٢٢٦و  ٢٢٥اإليراني، مجلة مختارات إيرانية، العددان 

  .، مرجع سبق ذكرهمحمد علي صبري، مصطفى قاسمي -٢
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الذي أشار إلى  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ٦ بتاريخ التقرير الذي قدمه المدير العام للوكالة
متوجبة عليها بموجب اتفاقية وفشلها بالوفاء بالتزاماتها ال١نتشاراالانتهاك إيران لمعاهدة عدم 

                                                                                  الضمانات في ما يختص بالتبليغ عن المواد النووية، والتصريح عن المنشآت التي تم  تخزين 
، زاد من الشكوك األوروبية حيال البرنامج ٢الوقت المناسببتلك المواد ومعالجتها فيها 

لتقرير بشكل غير النووي اإليراني، حيث تزايدت الضغوط األوروبية على إيران بعد هذا ا
 أصدروه في تضمن لغة تهديدية االتحاد األوروبي في بيان مسبوق، وطالب وزراء خارجية

  .بروتوكول اإلضافي بال قيد أو شرطعلى ال بالتوقيعإيران  ٢٠٠٣ حزيران/يونيو ١٦
على ضرورة منح الوكالة إشراف واسع النطاق على  ٢٠٠٣ تموز/يوليو ٢١في كما أكدوا 
خافيير و" السابق وزير خارجية بريطانيا "جاك سترو"غادر وووية اإليرانية، األنشطة الن

: ( إذا لم توقع إيران على سوالنا"" إلى طهران للضغط على إيران، وقال سوالنا"
  .)                  ً     ً                                      فإن  هذا سيكون أمرا  سيئا  بالنسبة إليران وبالنسبة لالتحاد األوروبي البروتوكول اإلضافي

الذي اتهم إيران بالفشل  ٢٠٠٣ أيلول/سبتمبر ١٢المحافظين في وبعد صدور قرار مجلس   
في تقديم المعلومات الالزمة عن أنشطتها ومنشآتها النووية، وطالبها بتوسيع التعاون مع 

وجدت  ٢٠٠٣ تشرين األول/أكتوبرالوكالة في هذه المجاالت في غضون موعد أقصاه نهاية 
، ألمانيا) التي عرفت بدول (الترويكا األوروبية) بريطانيا ،الدول األوروبية الثالث (فرنسا

فرصة مالئمة للتدخل الفاعل في األزمة، والحؤول دون نقل الملف النووي اإليراني إلى 
مجلس األمن؛ لذلك نشطت هذه الدول في إجراء اتصاالت مع إيران إليجاد مخرج من 

ن إيران من الحصول على الطريق المسدود الذي وصلت إليه األزمة؛ ال سيما من حيث تمكي
                                                                              ً    صيغة تحفظ لها كرامتها الوطنية وتتيح لها قبول شروط الوكالة، وهو ما لم يكن ممكنا  من 
دون الوصول إلى صفقة متكاملة في هذا الصدد مع طرف مقبول في األزمة، األمر الذي 

  .٣كان ينطبق فقط على الجانب األوروبي
                                                           

1-The Agency has been applying safeguards at a range of facilities in Iran since the mid-

1970s pursuant to its Safeguards Agreement. 
2-The Safeguards Agreement, reproduced in document INFCIRC/214, entered into force 
on 15 May 1974. 

مرجع  ،النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد إبراهيم محمود، البرنامج -٣
 .٢٠٧ – ٢٠٦ص  ،سبق ذكره
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                     ً        ً                 األوروبية لم يكن رهانا  إيرانيا  على قدرة االتحاد                                    ويمكن القول إن  قبول إيران للمبادرة   
                                                                          ً      األوروبي على وقف الضغوط األمريكية أو تغيير الموقف األمريكي بقدر ما كان إثباتا  أمام 

التنازالت                                                               ً             دول العالم في قبول إيران بالوساطة الدولية، وعدم ظهورها داخليا  بمظهر من قدم
األوروبية  -الحفاظ على العالقات اإليرانية       ً         ؛ فضال  عن ضرورةأو تراجع أمام الضغوط

  .  ١      َّ             ً       ً                                               رغم أن ها تشهد توترا  ملحوظا  على صعيد ملفين آخرين، هما: اإلرهاب وحقوق اإلنسان
                                  َّ           األزمة النووية اإليرانية يقوم على أن ه فيما بين  تجاه                                والحقيقة أن  جوهر الموقف األوروبي   

هام بوجود مكون عسكري سري في برنامجه النووي)              ً    (الرافض تماما  لالت الموقفين اإليراني:
                                                                  ً             واألمريكي (الداعي إلى نقل الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن تمهيدا  لفرض عقوبات 

من الممكن أن تكون هناك مساحة التقاء تتيح إقناع إيران بالتخلي  ه                    َّدولية على إيران) فإن 
  عبر تطبيق سياسة "العصا والجزرة"،  مثيرة للقلق في برنامجها النوويعن العناصر ال

لبروتوكول اإلضافي ا                             َّ                              "الترغيب والترهيب"، وعليه فإن ه إذا قامت إيران بالتوقيع على  أو
     َّ                           ، فإن ها تستطيع الحصول على مكاسب بشكل كامل عمليات تخصيب اليورانيوم وأوقفت

ثالث بتزويد إيران سياسية وتجارية وتكنولوجية هامة، أبرزها: التزام الدول األوروبية ال
ووفق هذه الصيغة يستطيع كل طرف أن  ،بتكنولوجيا نووية متطورة لالستخدامات المدنية

          ً     ً                                                              يحقق جانبا  هاما  من أهدافه، وأن يخرج ببعض المكاسب من األزمة بما يتيح له الحصول 
   إن                                                                               على القبول الداخلي ألي اتفاق بشأن إنهاء األزمة، أم ا اذا رفضت إيران هذه الصفقة ف

الدول األوروبية سوف تنضم إلى الواليات المتحدة في موقفها الداعي إلى التعجيل بنقل 
  فرض عقوبات دولية على إيران.واألمن  الملف النووي اإليراني إلى مجلس

                                                                                   والواقع أن  األوروبيين كانوا متباينين في مواقفهم تجاه الملف اإليراني، فمن ناحية كانوا   
ط متوازن على إيران لتوقيع البروتوكول اإلضافي وإتاحة المزيد من يريدون ممارسة ضغ

، ومن ناحية أخرى لم يكونوا النووي هابرنامجاف للوكالة وإضفاء الشفافية على اإلشر
                                                                              يريدون أن ي حال ملف إيران إلى مجلس األمن؛ بل كانوا يرغبون في أن يكون لهم دور في 

يراني، وذلك بعد أن استحوذت الواليات المتحدة قضية هامة وحساسة مثل الملف النووي اإل
الدول و                      ً      ً                      ً                  على الملف العراقي كامال  بداية  من قرار الغزو، ومرورا  بتجاهل مجلس األمن 

                                                           

  .٢٣٤رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -١
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األعضاء فيه، ونهاية بالمليارات التي حازت عليها الشركات األمريكية في عقود إعادة 
الوكالة يشبه سلطة خروج الملف من                           العتقاد االتحاد األوروبي فإن    ًا وطبق .إعمار العراق

"اإلدارة األوروبية"، وبداية التوجه األحادي للجانب األمريكي  خروج الموضوع من تحت
                                                        ً                 إلكمال مشروع الشرق األوسط الجديد، وكان تشدد األوروبيين دليال  على تقارب وجهات 

ارضة االتحاد نظر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة من جهة، ومن جهة أخرى كانت مع
                                              ً                       األوروبي إلحالة الملف اإليراني إلى مجلس األمن دليال  على حدوث خالف في وجهات 

أنفسهم، فبريطانيا كانت  النظر بين األوروبيين والواليات المتحدة من جهة، وبين األوروبيين
ب تدعم وتؤيد الموقف األمريكي الذي يدعو إلى الوقف الكامل ألنشطة إيران المتعلقة بتخصي

                                         ّ                                             اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي، كما تتبن ى بريطانيا الموقف األمريكي القائم على التعامل 
مع الملف النووي اإليراني ضمن ملفات أخرى، مثل: موقف إيران من عملية السالم في 

األوضاع في العراق ولبنان كحزمة واحدة ال تنفصل  الشرق األوسط، واإلرهاب، واستقرار
                                                                بير هو الملف النووي اإليراني؛ ومما ال شك فيه أن  التعامل مع كل تلك عنوان ك تحت

الملفات دفعة واحدة وربطها ببعضها يسهل خلط األوراق، ويزيد من الضغوط على إيران 
أما الموقف الفرنسي فكان يتسم بنوع من االستقاللية عن الموقف  .من كافة االتجاهات

بالحد األدنى من التكنولوجيا النووية بالقدر الذي ال يتيح األمريكي، ويميل إلى احتفاظ إيران 
لها امتالك أسلحة نووية، مع وجود رقابة دائمة على المنشآت النووية اإليرانية من قبل 
الوكالة، أما الموقف األلماني فكان يقف في نقطة وسط بين تبعية بريطانيا للواليات المتحدة 

تبار عقود العمل واالستثمارات األلمانية في إيران التي                      ً         واستقاللية فرنسا، آخذا  بعين االع
               .١                        ً                                تحتل مرتبة متقدمة عالميا  في احتياطي النفط والغاز الطبيعي

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ٢١وكان إعالن إيران التوقيع على البروتوكول اإلضافي في   
          ً                  اصلوا جزءا  من نقدهم للبرامج                                             َّ    قد جعل المواقف األوروبية مرنة إلى حد ما مع أن هم و

                                                                            ً النووية اإليرانية، حيث أصدر وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بيانا  
، وتعليق ه بقيام إيران بتوقيع البروتوكولرحبوا في ٢٠٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨في 

با ومر جعل أور                                ً                               أنشطة التخصيب، واعتبروا ذلك نصرا  لسياسة االتحاد األوروبي، وهذا األ

                                                           

  .١٦٥-١٦٤عدنان حسين أبو ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  -١
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           ً                                                                       أكثر تصميما  من ذي قبل على أن  "استراتيجية الضغط المتوازن" و"الدبلوماسية" من الممكن 
تشرين أن تحل القضية اإليرانية، األمر الذي دفعهم في جلسة مجلس المحافظين المنعقدة في 

قيام طهران   َّ           ألن هم اعتبروا  إلى إصدار بيان أكثر مرونة بشأن إيران، ٢٠٠٣ الثاني/نوفمبر
، كل طوعي خطوة أولى نحو حل القضيةبتوقيع البروتوكول وتعليق أنشطة التخصيب بش

إلى جانب ذلك  .بتقديم مزايا ومساعدات تقنية نووية وإغالق ملفها النووي ووعدوا إيران
                                        وأن  الطريق الذين سلكوه هم والوكالة بشأن                                       ً رأى األوروبيين أن  الوضع الراهن إيجابيا ،

           ً                َّ                                           سيؤتي ثمارا  إيجابية، ومع أن ه يتحرك بشكل غير كامل لكنه أفضل من أن ي حال  إيران
                                                                              الملف إلى مجلس األمن الذي قد يترتب عليه عواقب غير معروفة؛ إال أن  المفاوضات التي 
قادتها دول الترويكا األوروبية لم تفلح في منع إحالة ملف إيران إلى مجلس األمن في 

  .٢٠٠٦ شباط/فبراير
إلى تحقيق  من وراء محادثاته مع إيرانسعى االتحاد األوروبي                     وتجدر اإلشارة إلى أن   

منع األنشطة النووية اإليرانية من الوصول إلى درجة إنتاج األسلحة  عدة أهداف أبرزها:
النووية عن طريق أخذ ضمانات قابلة للتحقق، فاالتحاد األوروبي مثله مثل الواليات المتحدة 

   ً                     ً      ً                                         لقا  بأن تمتلك إيران سالحا  نوويا  ألن  قلق أوروبا األمني من إيران النووية هو لن يسمح مط
                           َّ                                                  أكثر من الواليات المتحدة؛ ألن ه على المدى البعيد ومع احتمال دخول تركيا في عضوية 
االتحاد األوروبي ستكون إيران النووية جارة ألوروبا، إضافة إلى سعي األوروبيين إلى 

وروبا المؤثر في منطقة الخليج، ومنع تفاقم األزمة وتحولها إلى حرب في الحفاظ على دور أ
المنطقة كل هذا من شأنه تهميش الدور األوروبي، وزيادة النفوذ األمريكي على مصادر 

                                                                      إذ إن  المصالح االقتصادية والسياسية واالستراتيجية األوروبية تتطلب أن يمنع  الطاقة،
سكري آخر يجعل تأثير أوروبا في المنطقة يصل إلى االتحاد األوروبي نشوب صراع ع

مستوياته، إضافة إلى سعي االتحاد األوروبي إلى كسب ثقة إيران وتعاونها كشريك  أدنى
ؤدي إلى تقوية الدور األوروبي من خالل يإقليمي قوي والعب هام في المنطقة، وبدوره 

 بشكل سلمي وبدون استخدام القوة. سياسية كاألزمة اإليرانية –قدرته على إدارة أزمة أمنية 

ورغم المشاركة األوروبية في استصدار قرارات مجلس األمن المتضمنة عقوبات اقتصادية 
                                                                           على إيران؛ إال أن  االتحاد األوروبي والدول األعضاء الرئيسة فيه؛ السيما: بريطانيا 

ات مع إيران، يركزن على طريق المفاوض ٢٠٠٧وفرنسا وألمانيا اللواتي بقين حتى عام 
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           َّ              األمن؛ إال أن ها تجاوبت بعد                                                      وتتجنب إضافة المزيد من العقوبات على ما تقر ر عبر مجلس
             ُ                                            األمريكية، فات خذت إجراءات أوروبية مشتركة إضافية، مثل: حظر  ذلك مع المطالب

وانفردت بريطانيا باتخاذ إجراءات  ،تأشيرات السفر على عدد من المسؤولين اإليرانيين
تهدفت السيما على الصعيد المالي، فشاركت الواليات المتحدة في العقوبات التي اس إضافية؛
     .١شركة الخطوط الجوية اإليرانيةو، "ملت"  مصارف مالية، أبرزها: مصرفو شركات

قرر وزراء خارجية االتحاد األوروبي فرض عقوبات  ٢٠١٠ حزيران/يونيو ١٤وفي   
                           ً                  رئيسة لالقتصاد اإليراني خصوصا  تجارة المواد ذات جديدة على إيران، استهدفت قطاعات 
، وكذلك منع استثمارات جديدة والتأمين، وقطاع النقل االستخدام المزدوج، وقطاعات البنوك

في صناعة وتكرير المستخدمة في إيران، أو تقديم المساعدات التقنية، ونقل التكنولوجيا 
  . ٢النفط والغاز الطبيعي

بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي حول ما إذا كانت إيران رغم اختالف الرؤى و  
                             َّ                                                   تقوم بتطوير برامج نووية أو أن ها تسعى نحو خيار نووي سلمي فقط، فإن  هناك العديد من 

                                                           

  .مرجع سبق ذكرهمحيطة، مآل العقوبات على إيران ومواقف الدول المؤثرة وال للدراسات،مركز الجزيرة  -١
بهدف  اإليراني النفط استيراد حظر األوروبي االتحاد أعضاء أقر ٢٠١٢ يناير/الثاني كانون ٢٣ بتاريخ -٢

 تأجيل      قر روا    َّ  لكن هم الضغط على طهران لكبح جماح تطور برنامجها النووي والعودة إلى طاولة المفاوضات،
   أن  إلى اإلشارة وتجدر، ٢٠١٢يوليو/تموز من     األو ل في تنتهي الحالية للعقود سماح فترة مع للحظر الكامل التنفيذ
 أن االتحاد في األعضاء الدول بعض وتخشى ،اإليرانية النفط صادرات من %٢٠ نحو      ًحاليا  تشتري أوروبا
 من    ًأصال  تعاني التي اقتصاداتها على وخيمة عواقب اإليراني النفط استيراد على أوروبي حظر أي لفرض يكون

 في تقع أخرى ودول اليونان طلبت االتحاد في األعضاء الدول بين المحادثات من أسابيع           جم ة، فطوال مصاعب
، إيران على العقوبات تطبيق     جر اء ستتحملها التي االقتصادية التكاليف من للحد طويلة سماح بفترة القارة جنوب
 من النفطية وارداتها ربع نحو على تحصل إذ ر،كبي بشكل اإليراني النفط على خاص بشكل اليونان وتعتمد
 الخام النفط على      ًحاليا  اليونان وتحصل .بديلة مصادر إليجاد    كاف  وقت إلى بحاجة   َّ  إن هم اليونانيون: ويقول إيران،

 الدولي النقد صندوق ودعم األوروبية المالية المساعدات على     ًأيضا  تعتمد كما تفضيلية، مالية بشروط اإليراني
      ً يوميا ، برميل ألف ٤٥٠ نحو األوروبية الدول إلى النفطية إيران صادرات وتبلغ .اقتصادها انهيار تفادي أجل من
 دول وهي لليونان، برميل ألف ١٠٠و إسبانيا إلى برميل ألف ١٦٠و برميل، ألف ١٨٠ منها إيطاليا حصة تبلغ
 ويونانية وإسبانية إيطالية شركات     مد دت وقد .تواجهها التي الديون أزمة بسبب سيئة اقتصادية بأوضاع تمر

 إلى اإليراني النفط إمدادات من األكبر الحصة   أن  يعني ما ،٢٠١٢ لعام إيران مع النفط إلمدادات صفقاتها أغلب
  .٢٠١٢العام  من األول النصف خالل األقل على العقوبات، من مستثناة األرجح على ستكون أوروبا
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                                                                                   نقاط االتفاق تجمع بينهم، أولى هذه النقاط يتمثل في أن  امتالك إيران للسالح النووي سيكون 
                                                         ستقرار في الشرق األوسط ومستقبل نظام منع االنتشار؛ لذلك فإن  على اال تداعيات كبيرةله 

اتفاق الطرفين على إقناع إيران باإلقالع عن قدراتها الخاصة بإنتاج المواد القابلة لالنتشار 
عن دوافع إيران، سواء أكانت للحصول على وقود لمفاعالتها  شيء ضروري بغض النظر

بل أم بهدف إنتاج أسلحة نووية في أقرب وقت ممكن،               ً      ً          وإعطائها خيارا  نوويا  في المستق
                                                                              ويرى األمريكيون واألوروبيون أن  الدولة التي لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم أو 
إنتاج البلوتونيوم أصبحت على مقربة من إنتاج السالح النووي، حيث يمكن ألي دولة 

االنتشار، وطرد  عدماهدة عازمة على خرق منع االنتشار في أي وقت االنسحاب من مع
  .١المفتشين ومواصلة تحويل المواد النووية إلى قنابل، كما حصل مع كوريا الشمالية

واحدة من نماذج قليلة على فاعلية شكلت زمة اإليرانية اإلدارة األوروبية لأل            والحقيقة أن   
واحدة من حاالت وحيوية الدبلوماسية األوروبية إزاء األزمات الدولية واإلقليمية، وكانت 

                                 ً                                              نجاح قليلة لهذه الدبلوماسية بعيدا  عن الواليات المتحدة، وقد استفادت دول الترويكا 
األوروبية من عناصر محددة كانت تتيح لها مساحة أكبر من الحركة في األزمة اإليرانية، 

طبيعة                                                                           ويأتي في مقدمتها متانة العالقات التجارية بين إيران واالتحاد األوروبي، كما أن  
األزمة ذاتها أتاحت لدول الترويكا األوروبية أن تقوم بدور متميز يصعب على أي طرف 
دولي آخر القيام به، وذلك بحكم امتالكها لقنوات االتصال والعالقات الجيدة مع طرفي 

(الواليات المتحدة، إيران)، ولم يكن الدور األوروبي هنا مجرد وسيط بين  األزمة الرئيسين
        َّ           ً     ً       ً                                            فين، وإن ما كان طرفا  فاعال  وقادرا  على القيام بمبادرات مستقلة نابعة من تقييمه هذين الطر
  .٢زمة وسبل تسويتهاالخاص لأل

                                                                                 إن  تقييم الدور األوروبي في األزمة النووية اإليرانية يشير إلى أن  هذا الدور كان ركيزة   
ق الرئيس الذي منع نجاحه في ئ                               والبحث عن تسوية لها؛ إال أن  العا محورية في تهدئة األزمة

يتمثل في تباعد المواقف بين أطراف األزمة بشأن مسالة تخصيب اليورانيوم ودورة  تهاتسوي

                                                           

1-Robert J. Einhorn, A Transatlantic Strategy on Iran's Nuclear Programm, The 
Washington Quarterly, Vol. 27,No.4, Autumn 2004, p 24 – 25.  

مرجع  ،البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراهيم محمود،  -٢
 .٢٠٦-٢٠٥ص ، سبق ذكره
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 ،الوقود النووي، األمر الذي حال دون إقرار المبادرات التي تقدمت بها الدول األوروبية
خيار واحد هو                                                                إضافة إلى إن  انعدام ثقة إيران في وعود الدول الغربية جعلها أمام

  .  ١النووية االستمرار في أنشطتها
                                                                             من خالل ما تقدم يمكن القول: إن  موقف االتحاد األوروبي من البرنامج النووي اإليراني   

عن الموقف األمريكي في ضرورة إنهاء هذه األزمة من خالل  –في جوهره  –ال يختلف 
لتكنولوجيا اإليرانية إلى مرحلة القدرة إيقاف كافة األنشطة النووية اإليرانية، وعدم وصول ا

الفنية على إنتاج أسلحة نووية، وربما اتخذت الواليات المتحدة من التدخل األوروبي في 
                   ً                                                              األزمة اإليرانية سبيال  لتفادي المواجهة العسكرية مع إيران في هذه المرحلة ألسباب تتعلق 

لذي يمكن أن تلعبه إيران بمجريات بوضع قواتها العسكرية في العراق وأفغانستان، وللدور ا
                     إن  اإلنجاز المهم الذي األحداث على المشروع السياسي األمريكي في هذين البلدين؛ غير 

 ةحققته إيران من خالل مفاوضاتها مع االتحاد األوروبي يتمثل باعتراف الدول األوروبي
على أن يقتصر ذلك  الدولي،                                  ً                  بشكل رسمي بأن  إيران قد أصبحت عضوا  في المجتمع النووي

في المدى المنظور على االستعمال السلمي للذرة، وهو أمر لم ترتاح له واشنطن، فيما 
                             ً                                                    تذهب تل أبيب إلى رفض ذلك كليا ، والتمسك بالدعوة للتخلص من البرنامج النووي اإليراني 

  .٢بصورة جذرية وكاملة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ١٥٧اصر، مرجع سبق ذكره، ص عدنان حسين أبو ن -١
  .٢٦٨الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص  النووية،إيران والقنبلة  نزار عبد القادر، -٢
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        املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

            إسرائيلإسرائيلإسرائيلإسرائيلموقف الواليات املتحدة األمريكية وموقف الواليات املتحدة األمريكية وموقف الواليات املتحدة األمريكية وموقف الواليات املتحدة األمريكية و

        من الربنامج النووي اإليراينمن الربنامج النووي اإليراينمن الربنامج النووي اإليراينمن الربنامج النووي اإليراين

                                                                ً    يعتبر الموقف األمريكي المناهض لتطور البرنامج النووي اإليراني نابعا  من    
إيران كواحدة من وضعت واشنطن  ٢٠٠٢عام ففي االستراتيجية النووية للواليات المتحدة، 

ها، وذلك في إطار الدول التي يمكن استخدام السالح النووي التكتيكي من الجيل الجديد ضد
دونالد ه وزير الدفاع األمريكي األسبق "مشروع إعادة النظر في الترسانة النووية الذي قدم

   " الذي دعا إلى إعادة إطالق الترسانة النووية األمريكية بصيغة استراتيجية.رامسفيلد
ادر متنوعة                                                        ً              وبحسب هذه الوثيقة فإن  الواليات المتحدة باتت تواجه أخطارا  متعددة ذات مص

                                                                                      ليست كلها متوقعة، فقد اعتبر البنتاغون أن  الترسانة المتوافرة ال تحوي أسلحة دقيقة بالشكل 
                         ً   َّ                      ً                           الكافي، بل أسلحة قوية جدا  إن ما ذات قدرة محدودة جدا  على اختراق األرض. واستعرضت 

قوة                                   َّ                       هدف تحت األرض حول العالم، اعتبرت أن ه ليس لألسلحة التقليدية  ١٤٠٠الوثيقة 
  .١اختراق كافية لتدميرها

                                                                        وتجدر اإلشارة إلى أن  إسرائيل مارست ذات االستراتيجية (الردع النووي) ضد دول   
                     َّ                                                            المنطقة، إضافة إلى أن ها تعتبر الذراع العسكري للواليات المتحدة في المنطقة، حيث نفذ 

ل والواليات السالح الجوي اإلسرائيلي عدة عمليات عدوانية ضد أهداف تعتبرها إسرائي
  المتحدة معادية لهما في العراق وسورية ومصر وتونس والسودان ولبنان وغيرها.

لذلك سنعالج في هذا المطلب الموقف األمريكي من البرنامج النووي اإليراني في الفرع   
  األول منه، والموقف اإلسرائيلي في الفرع الثاني.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1-Nuclear posture review (excerpts),Submitted to Congress on 31December 2001,by 
Donald h. Rumsfeld Secretary of Defense, 8 January 2002 . 
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        الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        كي جتاه الربنامج النووي اإليراينكي جتاه الربنامج النووي اإليراينكي جتاه الربنامج النووي اإليراينكي جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف األمرياملوقف األمرياملوقف األمرياملوقف األمري
  

    ً                                                                          بدءا  وقبل الدخول في تفاصيل الموقف األمريكي تجاه البرنامج النووي اإليراني البد من    
 ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر ١١اإلشارة إلى االستراتيجية التي تتبعها الواليات المتحدة بعد أحداث 

                              االستباقية" التي تم  اإلعالن عنها     ً                                              خاصة ، وتبنيها ما يسمى بالحرب على اإلرهاب أو "الحرب 
 عندما تحدث الرئيس ٢٠٠٢ حزيران/يونيوبوصفها استراتيجية أمريكية رسمية في 

                                              عن تحو ل بالده إلى شن حرب وقائية أو استباقية ضد  "جورج دبليو بوش"األمريكي السابق 
 ً        ا ، أو قد دول ترعى اإلرهاب، أو تموله أو تغض الطرف عنه، وضد الدول التي تطور حالي

                         ً                                      تفكر في أن تطور مستقبال  أسلحة دمار شامل كيميائية أو بيولوجية.
                                                   ُ                               والحقيقة أن  هذه االستراتيجية ليست وليدة اللحظة التي أ علنت فيها؛ بل بدأ التخطيط لها   

منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين عندما عقد صقور واشنطن العزم على تغيير مسار 
جية األمريكية، بحيث يتسنى لهم الهيمنة على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، السياسة الخار

                                                         ً                       وبلوغ الواليات المتحدة " لحظة أحادية القطب" بامتالكها تفوقا  ال يمكن تحديه في مجاالت 
                                                      ً                             األسلحة النووية والتقليدية والتكنولوجيا العسكرية مدعوما  بأكبر اقتصاد قومي في العالم 

                                              ، وفحوى هذه االستراتيجية هو أن  الواليات المتحدة ١في ميدان االتصاالت ونفوذ عالمي
سوف تحكم العالم بالقوة إلى أجل غير مسمى وتدمير أي احتمال لتحدي هيمنتها قبل أن 

            ً يصبح تحديا .
          ً شهدت تغيرا   ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر ١١                                              ويمكن القول إن  االستراتيجية األمريكية بعد أحداث   

                                            ً                         مرتكزاتها األساسية، وهذا التحو ل لم يعد منطلقا  من قاعدة الدفاع عن األمن        ً   جوهريا  في
                            َّ                                                  القومي األمريكي بشكل خاص، وإن ما يهدف للحفاظ على األمن الدولي بشكل عام بذريعة أن  
الواليات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة التي باتت تهيمن على النظام الدولي، ويأتي هذا 

العديد من المتغيرات التي شهدتها مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة،  التحول في ظل
منها: غياب العدو الذي ترافق وجوده مع تبني الواليات المتحدة الستراتيجية الردع النووي 
(االتحاد السوفييتي)، وما ينتج عنه من زوال المواجهة النووية الشاملة، وظهور اإلرهاب 

                                                           

 .٢٠٣رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -١
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ي يختلف في مواصفاته وأهدافه وقدراته وتخطيطه بصورة جلية عن بوصفه العدو الجديد الذ
                                                                           العدو السابق، حيث تم  ربط هذا العدو الجديد بما بات يعرف باألصوليين اإلسالميين، 
                   ً                                                              واعتبار اإلسالم مغذيا  للحركات والتنظيمات اإلسالمية المتشددة، وإعداد قوائم بالتنظيمات 

ه الحركات التي تتبنى خيار مقاومة االحتالل اإلرهابية تحتوي على الكثير من هذ
الصهيوني، وهذه الحركات تستمد الدعم على ما يبدو من دول ترفض الوجود اإلسرائيلي 
على أرض فلسطين، ومنها إيران األمر الذي أعطى اإلدارة األمريكية في عهد الرئيس 

ترعى اإلرهاب، كما إلى إدراج إيران ضمن الئحة الدول التي  األبن "جورج بوشالسابق "
  ربطت الواليات المتحدة بين اإلرهاب وامتالك السالح النووي من قبل دول وصفتها 

، ومن بينها إيران دون أن تتوانى عن تبني ١بـ "المارقة" أو الخارجة على القانون
  .٢٠٠٣٢استراتيجية الحرب ضد هذه الدول كما حصل مع العراق عام 

قيام  ساءت بدرجة كبيرة منذبين إيران والواليات المتحدة القات                        وتجدر اإلشارة إلى أن  الع  
    ً                                نظرا  لموقف الواليات المتحدة من الشاه  ١٩٧٩عام  الخميني"الثورة اإليرانية بقيادة "

واتهامها بمحاولة إسقاط الثورة، والوقوف وراء الحرب التي جرت بينها وبين العراق، 
ألمريكيين في بيروت. وبعد انتهاء الحرب العراقية إضافة إلى حادثة اختطاف الدبلوماسيين ا

اإليرانية دأبت اإلدارات األمريكية المتعاقبة على اتباع سياسة االحتواء المزدوج ضد  –
) داماتوبسن قانون الحظر على إيران ( قانون  ١٩٩٦إيران والعراق، وقامت في عام 

  .طهرانونهم مع والضغط على أوروبا واليابان والعالم العربي لتقليص تعا
 -شهدت العالقات األمريكية "محمد خاتمي"و "هاشمي رفسنجاني"وخالل فترة رئاسة   

             ً                                           ً      ً                    اإليرانية نوعا  من التقارب وذلك بعد قيام إيران بتقديم دعما  كبيرا  للواليات المتحدة في 
 صدام حسين"في أفغانستان و" طالبان"الحرب على اإلرهاب والمساعدة في إسقاط نظامي "

                                                           

       ً                                   " خطابا  وضع فيه إيران ضمن محور الشر مع كل "جورج بوشألقى الرئيس األمريكي  ٢٩/١/٢٠٠٢بتاريخ  -١
زعيم  "أسامة بن الدن"من العراق وكوريا الشمالية، وذلك بعد ورود معلومات للواليات المتحدة مفادها تسلل 

زعيم حركة طالبان إلى إيران، ومنحهما الحماية اإليرانية، انظر: أحمد سليمان  عمر"محمد تنظيم القاعدة والمال "
البرهان، إيران والواليات المتحدة ومحور الشر، الدوافع السياسية واالستراتيجية األمريكية، مجلة السياسة 

  .٣٥، ص ٢٠٠٢ أبريلنيسان/ ١٤٨الدولية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، مؤسسة األهرام، العدد 
  .٢١٨رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -٢
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                                                                          ي العراق؛ إال أن  هذه العالقات عادت وساءت من جديد في عهد إدارة الرئيس السابقف
بعد اتهام األخير لطهران بالضلوع في عدد من السياسات واألعمال التي من "جورج بوش" 

شأنها تقويض االستقرار في المنطقة، ودعمها لإلرهاب ومحاولتها امتالك أسلحة كيميائية 
اإلسرائيلية، ودعم الميليشيات التي تستهدف  –في عملية السالم العربية  وبيولوجية، والتدخل

القوات األمريكية في العراق، وغير ذلك من التهم الموجهة إليران، واألهم من ذلك كله 
القلق األمريكي تجاه احتمال سعي إيران لتطوير برنامج نووي له أبعاد عسكرية، األمر 

تل أبيب" وى لصالح طهران في مواجهة "ل ميزان القالذي جعل واشنطن تخشى من اختال
                                    ً                                    في حال امتالك إيران للسالح النووي؛ فضال  عن القلق الناجم عن احتمال وصول هذه 

         "إرهابية" وتتذرع بتهديدها ألمنها القومي. األسلحة إلى أيدي جماعات تعتبرها واشنطن
رنامج النووي اإليراني تقوم على أساس عدم                                            ويبدو أن  السياسة األمريكية في تعاملها مع الب

الفصل بين ثالث قضايا مترابطة: وهي المصالح األمريكية في الشرق األوسط ( النفط 
                    ً                                                      ومكافحة اإلرهاب) خاصة ، وأمن إسرائيل، وموقع إيران اإلقليمي ودورها وعالقتها مع 

ثية من األهداف التي الواليات المتحدة، ويجمع المراقبون السياسيون على وجود هذه الثال
تسعى اإلدارة األمريكية إلى تحقيقها في منطقة الشرق األوسط؛ لكن خالفهم حول أولويات 

عن                                                                                  ًهذه األهداف وترتيبها، فبالنسبة للنفط فإن  إيران من كبار منتجي النفط في العالم؛ فضال 
سبة للمنظور                                                                  قربها من المنتجين الرئيسيين في الخليج، أم ا إسرائيل فهي حاضرة بالن

األمريكي إليران، فاالستراتيجية األمريكية من ضمن خطوطها العريضة الحفاظ على أمن 
                                                                                ً إسرائيل، وإيران تمتلك الكثير من المؤهالت العسكرية والبشرية والتقنية ما يجعلها ندا  

لعراق        ً       ً                                             ٍ                   إقليميا  مكافئا  إلسرائيل، أما مكافحة اإلرهاب فوجود إيران كمعبر  من أفغانستان إلى ا
المسلحة التي  المجموعات          ً     ً                              ً      ً    يشكل هاجسا  مهما  بالنسبة ألمريكا التي تخوض حربا  ضروسا  مع 

                                                                                تنشط بشكل مكثف في كال البلدين؛ لذلك نجد أن  السياسة األمريكية تجاه البرنامج النووي 
اإليراني ال تختلف باختالف اإلدارات األمريكية، وتهدف جميعها إلى منع إيران من امتالك 

  . ١                                                                 ألن  ذلك باعتقادها يضر بمصالح الواليات المتحدة وباالستقرار في المنطقةية والقدرة النو
خطت الواليات المتحدة خطوة غير مسبوقة لتغيير  ٢٠٠٥ كانون الثاني/ينايروفي 
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                   ً             إلى الكونغرس مشروعا  باسم "إعادة  دونالد رامسفيلد"استراتيجيتها، حيث قدم وزير الدفاع "
                                        ً        إلى أن  الواليات المتحدة باتت تواجه أخطارا  متعددة  فيه السياسة النووية" أشارالنظر في 

                                                                               ذات مصادر متنوعة وغير متوقعة، وأن  الترسانة المتوفرة لدى الواليات المتحدة ال تحوي 
وأوصى بضرورة العودة إلى التجارب النووية لتصنيع جيل جديد من األسلحة  ،أسلحة دقيقة

الح النووي ية، وقد وضع المشروع الئحة بأسماء سبع دول يمكن استخدام السالنووية التكتيك
  . ١سورية) ، ليبيا،كوريا الشمالية، إيران، العراق، الصين، روسياالتكتيكي ضدها وهي:(

ويمكن استخالص بعض جوانب الموقف األمريكي تجاه البرنامج النووي اإليراني من   
وتضمنت استراتيجية األمن القومي  ٢٠٠٦ مارسآذار/شرت في                   ُخالل الوثيقة التي ن 

                                                                            األمريكي، حيث أشارت الوثيقة إلى أن  إيران (تمثل الخطر األعظم الذي يهدد الواليات 
            َّ                                                                    المتحدة، وأن ها انتهكت الواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة 

النووي محصور برنامجها                                         ، وال تزال ترفض تقديم ضمانات موضوعية بأن االنتشارعدم 
  .                   ً                                             ربما لن نواجه تحديا  من بلد وحيد مثل التحدي الذي تشكله لنا إيران)باألغراض السلمية.. 

                                                                                  وأشارت الوثيقة إلى أن  ( انتشار األسلحة النووية يشكل أكبر تهديد ألمننا القومي)، وجاء   
لحة خطورة في العالم بعيدة عن                                                      في الوثيقة أن  الواليات المتحدة (ملتزمة بإبقاء أكثر األس

يمكن إنجاز ذلك فقط من خالل إغالق ثغرة في (                            َّ  ر الناس خطورة في العالم) وأن ه أيدي أكث
بإنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في صنع أسلحة  للدولتسمح االنتشار معاهدة عدم 

  نووية تحت غطاء برنامج مدني إلنتاج الطاقة).
النظام اإليراني ( أخفى عن المجتمع الدولي العديد من جهوده                      كما تضمنت الوثيقة أن   

    ً       ً                             َّ             عاما  تقريبا ؛ لكن النظام يواصل االدعاء بأن ه ال يسعى إلى  ٢٠النووية الرئيسة على مدى 
                                                                                   تطوير أسلحة نووية، ومن الواضح أن  النوايا الحقيقية للنظام اإليراني يكشفها رفض النظام 

تثال لواجباته الدولية عبر منح الوكالة الدولية إمكانية الدخول إلى التفاوض بنية طيبة، واالم
                                       َّ  على قدر أهمية هذه القضايا النووية إال أن ه (و .لقة)المواقع النووية، وحل المشكالت المع

                                    ً                                         لدى الواليات المتحدة هواجس أوسع نطاقا  في ما يختص بإيران  فالنظام اإليراني يرعى 
يسعى إلى إحباط العملية السلمية في الشرق األوسط ويرفض اإلرهاب، ويهدد إسرائيل، و

                                                           

1-Nuclear posture review (excerpts),op.cit . 
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تطلعات شعبه للحرية، يمكن حل المسألة اإليرانية وهواجسنا األخرى في نهاية المطاف فقط 
في حال اتخذ النظام اإليراني القرار االستراتيجي بتغيير سياساته، وفتح نظامه السياسي، 

  .١هائي للسياسة األمريكية)وتوفير الحرية لشعبه، وهذا هو الهدف الن
       ً         " خطابا  شرح فيه جورج بوشألقى الرئيس األمريكي " ٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١٩وفي   

السياسة القومية األمريكية أمام دفعة من المتخرجين من أكاديمية "ميرشانت" لمشاة البحرية 
رويكا في" كينغز بوينت" بوالية "نيويورك"، وذلك بعد العرض الذي تقدمت به دول الت

  .األوروبية إليران، والذي تضمن رزمة من الحوافز
        َّ                                                       " إلى أن ه في حال رفضت إيران هذا العرض فسينتج عن ذلك فرض عقوبات "بوشوأشار  

                                           ً                                سياسية واقتصادية أشد من قبل مجلس األمن موضحا  أن  البرنامج النووي اإليراني ليس 
         َّ                          إيران بأن ها أحد أصعب التحديات التي  بوش"المشكلة الوحيدة القائمة بين البلدين، ووصف "

تواجه العالم اليوم، ليس بسبب نشاطاتها النووية وحسب؛ بل وكما ورد في استراتيجية األمن 
ان وتهديداتها القومي بسبب دعمها المستمر لإلرهاب وسجلها السيئ في مجال حقوق اإلنس

  .٢المستمرة إلسرائيل
 أحمدي نجاد"محمود وقعها رئيسا إيران "التي قة كما رفضت الواليات المتحدة دعم الصف  

 رجب طيب أردوغان"ورئيس الوزراء التركي " لويس إيناسيو لوال دا سيلفا"والبرازيلي "
ي المنخفض التخصيب بيورانيوم حول تبادل اليورانيوم اإليران ٢٠١٠ /مايوأيار ٢٧في 

لة ثالثة ضامنة لعملية فرنسي مرتفع التخصيب على األراضي التركية بوصفها دو -روسي
إلى التقليل من أهمية الصفقة والضغط من أجل فرض المزيد  واشنطنحيث عمدت ، ٣التبادل

   .٤من العقوبات على إيران

                                                           

1 - Nuclear posture review (excerpts),op.cit. 
  . ٢٧٠سكوت ريتر، مرجع سبق ذكره، ص  -٢
                   ً                                              واستخداماته أميركيا ، مقالة منشورة في جريدة الثورة السورية بتاريخ » ١٩٢٩«محمد البطل، أبعد من القرار  -٣
٨/٧/٢٠١٠ .  
باتريك سيل، أهداف استراتيجية أوباما لألمن القومي األمريكي، ترجمة عادل سليمان، مقالة منشورة على  -٤

  الرابط التالي : ، متوفرة على ٩/٦/٢٠١٠، بتاريخ ٤٣٩شبكة اإلنترنت من خالل موقع جريدة النور، العدد 
http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11254&Itemid=27.              
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 ٥٢إلى الكونغرس وثيقة مؤلفة من  باراك أوباما"وفي اليوم نفسه قدم الرئيس األمريكي "
، ١)National Security Strategyاستراتيجية األمن القومي إلقرارها ( تضمنتصفحة 

مريكية والثانية عشرة منذ بدأت اإلدارات األ أوباما"باراك " وهي األولى في عهد الرئيس
 ١٩٨٦) لعام Goldwater-Nichols Actبموجب قانون (المتعاقبة بإعداد مثل هذه الوثيقة 

ن القومي بشكل                                                                 الذي ينص  القانون على ضرورة قيام اإلدارة األمريكية بإعداد وثيقة لألم
دوري ترسم فيها الخطوط الرئيسة للمخاوف المتعلقة باألمن القومي للبالد، والكيفية التي 

   تخطط بها اإلدارة لمواجهة هذه المخاوف ليتم رفعها إلى الكونغرس.
ومن أولويات االستراتيجية الجديدة الحرب بال هوادة على تنظيم القاعدة في أي مكان   

، إنذار قوي إليران بفرض المزيد من العزلة عليها إذا لم تغير نهجها وتوجيهيوجد فيه، 
والتصميم على متابعة السعي من أجل تحقيق السالم بين إسرائيل والدول العربية، إضافة 

  إلى إزالة آثار األزمة المالية العالمية في إطار مجموعة الدول العشرين.
كوريا الشمالية وإيران يقوم على إتاحة ونصت الوثيقة على تقديم خيار واضح لكل من   

المجال أمامهما لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتحقيق اندماج أكبر مع المجتمع الدولي 
في حال التعاون حول برامجهما النووية، أو العمل على زيادة عزلتهما ودفعهما في النهاية 

                                   ن  الهدف تجاه إيران يكمن في تحويلها إلى أ الوثيقة. وأشارت ٢إلى الوفاء بالتزاماتهما الدولية
إلى دولة تتحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدولية، وتأخذ مكانها الصحيح في المجتمع الدولي، 

   .٣وتحظى بالفرص السياسية واالقتصادية التي تستحقها ويستحقها شعبها
     ً      ً     ً هديدا  ضاغطا  آخرا       ً                                                         ووفقا  للوثيقة فإن  شراء األسلحة غير المشروعة من قبل إيران يمثل ت  

لمصالح الواليات المتحدة واألمن العالمي، وأوضح مساعد وزير األمن الداخلي ومدير وكالة 
النظام اإليراني يسعى بقوة للحصول (    أن   "جون مورتون"إنفاذ الهجرة والجمارك األمريكية 

ذرية، على قدرات نووية من شأنها أن تغير ميزان القوى في الشرق األوسط بصورة ج
                                                            َّ                     ورغم تنفيذ هذه الجهود من قبل شبكة من الوسطاء الدوليين؛ إال أن ه يتم توجيهها إلى حد 

                                                           

1-The White House, National Security Strategy, Washington , May 2010, available 
online; http://www.politico.com/static/PPM156_2010_nss.html. 
2- op.cit,p 23. 
3- op.cit, p 26 . 
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        ً                 ، معتبرا  أن  إيران ال تزال )                                                    كبير من قبل طهران، ولحسن الحظ تم  إحباطها بصورة كبيرة
أبرز دولة راعية لإلرهاب في العالم وتسعى بقوة لشراء تقنيات حساسة لبرامجها العسكرية 

  . ١والنووية
، التخلي عن سياسة باراك أوباما"ويبرز بوضوح في استراتيجية األمن القومي للرئيس "  

                        ً          ً      ً ، حيث طرحت الوثيقة منهجا  دبلوماسيا  جديدا  "جورج بوش"الحرب الوقائية التي انتهجها 
دة للحفاظ على أمن الواليات المتحدة يتمثل بالتأكيد على إعطاء األولوية للدبلوماسية متعد

األطراف والجوانب التنموية واالقتصادية، وليس للقوة العسكرية في محاولة إلعادة صياغة 
وزيرة الخارجية  هيالري كلينتون""النظام العالمي الراهن، ولتوضيح هذه المبادئ قالت 

                                                                                األمريكية في كلمة في معهد "بروكينغز" في واشنطن إن : (االستراتيجية الجديدة تدعو إلى 
مع كل الدول وتشجيع التنمية االقتصادية، وفي اإلطار ذاته حذرت واشنطن كل  التواصل

                                                               َّ                      من إيران وكوريا الشمالية اللتين تنتهجان سياسة التحدي النووي بأن ها تمتلك وسائل متعددة 
   لعزلهما إذا تجاهلتا األعراف الدولية). 

                           ً    لوماسية "القوة الناعمة" بدال  من اعتماد دب "أوباما"لقد بلورت االستراتيجية الجديدة إلدارة   
رعاة البقر"؛ مما يفرض على اإلدارة األمريكية تعزيز دور المؤسسات "دبلوماسية 

شعوب والمنظمات الدولية، وبلورة العمل الجماعي الذي يخدم المصالح المشتركة لألمم وال
اقتصادي قيق نمو ، ووقف انتشار األسلحة النووية، وتحوالدول، مثل: محاربة التطرف

  متوازن ومستدام.
تقرير "المراجعة الدفاعية  ٢٠١٠ شباط/فبرايريكية في كما أصدرت وزارة الدفاع األمر  

                               ) وتعد  هذه الوثيقة التي تقع في Quadrennial Defense Review" (٢٠١٠الرباعية 
، وهي األولى في ٢صفحة اإلصدار الرابع بشكل عام في سلسلة اإلصدارات السابقة ١٢٨

                                                           

لألمن القومي األمريكي، مواجهة التحديات العابرة للحدود بتعاون عالمي، تقرير نشره مركز  أوبامارؤية  -١
     ً                                          ، نقال  عن ماثيو ليفيت، معهد واشنطن، نشرة المجهر ١٧/١/٢٠١١الناطور للدراسات واألبحاث، بتاريخ 

 .١/١/٢٠١١السياسي، المنشورة بتاريخ 

                                                                                                  وتجدر اإلشارة إلى أن  الواليات المتحدة انتهجت أربع استراتيجيات من حيث المنظور العام منذ انتهاء الحرب  -٢
األب تبنى استراتيجية استهدفت الوصول لبناء "النظام العالمي الجديد"، حيث  جورج بوش"الباردة : فالرئيس "

د ميزانية واشنطن خسائر فادحة دفعت الناخب األمريكي   ّ                                                رك ز على التسلح والتدخل في النزاعات الدولية؛ مما كب
" الذي اعتمد استراتيجية التركيز على الداخل لبناء االقتصاد األمريكي؛ بيل كلينتونللتصويت لصالح الرئيس "
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وتسعى الوثيقة إلى تحديد األهداف االستراتيجية والمخاطر  "باراك أوباما"د الرئيس عه
والتهديدات الرئيسة المحتملة التي سيكون على الجيش األمريكي مواجهتها في المراحل 

                                                                          ومن المالحظ أن  الوثيقة الجديدة تأتي في ضوء عدد من الحقائق المر ة التي تعاني  القادمة،
    ّ               ً                                                 المت حدة، التي غالبا  ما تخلق فجوة بين الطموح الذي تعكسه هكذا تقارير،  منها الواليات

وبين الواقع الفعلي الذي تعيشه القوة األمريكية اليوم، ومن ذلك الملف النووي اإليراني الذي 
األكبر سنوات، ويمثل التحدي  ثمانال يزال يشكل أزمة قيد البحث والتفاوض منذ أكثر من 

                                                          ، وهو ما يعني أن  أمريكا غير قادرة على التعامل بحزم مع دول المتحدة بالنسبة للواليات
                               ً                                                     ككوريا الشمالية وإيران، خاصة  في ما يتعلق بمنع أو وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
     ً                                                                                      ووفقا  لهذه الوثيقة يعتبر انتشار القدرات النووية والكيميائية والبيولوجية والراديولوجية سواء 

                            ً                                       الفاعلين غير الحكوميين" خطرا  على قدرة الواليات المتحدة في الدفاع عن " بين الدول أم
                                                                         نفسها وعن مصالح حلفائها، مثلما يحد  من قدرتها على تحقيق األمن والسالم وضمان 
                                                                               االستقرار اإلقليمي وحماية المواطنين األمريكيين، كما أن  استعمال القدرات النووية أو 

يات عالمية شديدة الخطورة سواء على مصالح الواليات المتحدة البيولوجية سيكون له تداع
وية                                                                            أم على صعيد األمن العالمي، وعليه فإن  منع انتشار واستخدام هذه األسلحة يشكل أول

ركزت الوثيقة على مواجهة ما بات يعرف بالفاعلين غير و قومية ال يمكن التهاون فيها.
ماس في فلسطين، وحزب اهللا اللبناني)، كحركة ح( "Non-State Actors" الحكوميين

                                                                                                                                                           

لكن سياسته الخارجية اتسمت بالعديد من الثغرات التي تركتها واشنطن خلفها في الشرق األوسط، يوغسالفيا، 
" االبن، وأطلق استراتيجية الحرب الوقائية وقسم "جورج بوشان، العراق، الصومال، ثم جاء الرئيس أفغانست

                                                                              ً              العالم إلى محوري الخير والشر"، فمن لم يكن معي فهو ضدي" والتي في إطارها شن حربا  الحتالل العراق 
              ً      ً                                      شكلت انتهاكا  صارخا  للقانون الدولي ولميثاق األمم المتحدة .

 أيار/مايو ٢٧في  باراك أوباماتغيير جذري في السياسة الخارجية أعلنت اإلدارة األمريكية بقيادة  وبهدف إحداث
عن تبني استراتيجية جديدة لألمن القومي تربط الجهود الدبلوماسية واإلجراءات االقتصادية بالقوة  ٢٠١٠

لتوسيع الشراكات  أوباما"ئيس "العسكرية لتعزيز وضع الواليات المتحدة في العالم، وتدعو استراتيجية الر
السياسية واالقتصادية لتشمل إضافة لحلفاء الواليات المتحدة األمريكية التقليديين مجموعة من الدول والقوى 
صاعدة كالصين والهند والبرازيل للمشاركة في تحمل األعباء الدولية، انظر: غازي فيصل حسين، استراتيجية 

سية متعددة األطراف، أكاديمية الدراسات العليا، دراسة منشورة على شبكة األمن القومي األمريكي: دبلوما
  . ٢٦/٦/٢٠١٠اإلنترنت من خالل موقع الجبهة الوطنية والقومية واإلسالمية ، بتاريخ 
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والحرب على اإلرهاب والنزاعات غير التقليدية في أماكن مختلفة كالعراق وأفغانستان، 
)، وسعي العديد NW) واألسلحة النووية (WMDإضافة إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل (

أو ما يعرف بالدول مالية من الدول إلى امتالك هذه األسلحة ونشرها، كإيران وكوريا الش
   المارقة.

كما تضمنت الوثيقة إلغاء مشروع الضربة الكونية الذي يرمز إليه عادة باسم   
"CONPLAN 8022 وهو نواة لخط ة هجومية عمل البنتاغون على استحداثها بعد انهيار ،"                                                ّ               

االتحاد السوفييتي، وتدخل في إطار حرب النجوم، وكان هدفها األساسي يتمثل في جعل 
، وضمان تنفيذ ومية المتعلقة بالضربات الوقائيةواليات المتحدة قادرة على تنفيذ السياسة القال

                                         ّ        ً                        هجوم كاسح خالل دقائق معدودة ضد أي دولة تشك ل تهديدا  ألمريكا، بأمر من الرئيس 
  .١األمريكي

من  وبالعودة إلى اإلدارة األمريكية ألزمة الملف النووي اإليراني، فقد تميزت بقدر كبير  
الثبات النسبي منذ بدايتها، إذ أصرت جميع اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ التسعينيات من 

يتمثل في امتالك السالح  ةاإليراني األنشطة                                     القرن العشرين على أن  الهدف الرئيس من 
النووي إيران برنامج وظل  ات السلمية للطاقة الذرية،النووي تحت مظلة االستخدام

من مواصلة تطوير  هاتقييد والتضييق من جانب الواليات المتحدة بهدف منع      ً   موضوعا  لل
  قدراتها النووية.

                                                                              وتجدر اإلشارة إلى أن  كافة الخطوات األمريكية تجاه هذا الملف كانت تتحرك تحت تأثير   
مجموعة من الشكوك والهواجس التي لم يكن لها ما يؤكدها في الواقع إلى أن قام المجلس 

باإلعالن عن قيام إيران ببناء  ٢٠٠٢ آب/أغسطسإليراني للمقاومة اإليرانية في الوطني ا
                                                     ً                           منشأتين نوويتين سريتين في منطقتي "آراك" و"نطنز" بعيدا  عن أنظار الوكالة بهدف صنع 

ذلك اإلعالن أول دليل من نوعه على وجود مكون حة نووية، حيث اعتبرت واشنطن أسل
  . ٢بموجب معاهدة عدم االنتشار ها             ً         ويمثل انتهاكا  اللتزامات، النوويإيران سري في برنامج 

                                                           

، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل ٢٠١٤ – ٢٠١٠علي حسين باكير، االستراتيجية األمريكية  -١
  .http://www.istqlal-cnt.com/?p=532االستقالل، متوفرة على الرابط التالي :  موقع مركز دراسات

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" مرجع  -٢
  .١٤٥ص ،سبق ذكره
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على ثالثة عناصر رئيسة: أولها:  النووية اإليرانية ألزمةلوارتكزت اإلدارة األمريكية   
اإلصرار الدائم على نقل الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن، ليصار إلى فرض 

 شباط/فبرايرحققته اإلدارة األمريكية منذ عقوبات سياسية واقتصادية على إيران، وهو ما 
المساندة الفنية للبرنامج ووثانيها: تكثيف الضغوط على الدول التي تقدم التكنولوجيا  ،٢٠٠٦

وثالثها المزاوجة بين الخيار  ،روسيا وباكستان والصينوعلى األخص النووي اإليراني، 
                               لمسؤولين األمريكيين على أن  جميع من خالل تأكيد ا باستخدام القوة،الدبلوماسي والتهديد 

  .١الحلول واردة لتسوية الملف النووي اإليراني بما في ذلك الحل العسكري
                                           ً      ً                                ورغم أن  الوكالة الدولية لم تستطع تقديم دليال  قاطعا  على قيام إيران بخرق معاهدة عدم   

            ً    الة ظل خاضعا  في                                                                االنتشار واتفاق الضمانات المعقود بينها وبين إيران، فإن  موقف الوك
كثير من األحيان للضغوط األمريكية التي نتج عنها إحالة الملف اإليراني إلى مجلس األمن 

                  ً لية استهدفت أشخاصا  ، وإصدار األخير مجموعة من العقوبات الدو٢٠٠٦الدولي عام 
النووي ومؤسسات مالية لها عالقة بهذا البرنامج، إضافة إلى إيران برنامج ضالعين في 

  تزويد إيران بالسالح والتكنولوجيا النووية وغير ذلك من العقوبات ...  حظر
زمة النووية اإليرانية واجهت العديد من خالل إدارتها لأل المتحدة                    والحقيقة أن  الواليات   

: غياب التأييد الالزم للموقف األمريكي الداعي إلى إحالة الملف النووي أولهااإلشكاليات، 
س األمن، وما تبع ذلك من معارضة بعض الدول دائمة العضوية داخل اإليراني إلى مجل

: فتمثلت الثانية اإلشكالية                                                      المجلس (روسيا، الصين) لفرض عقوبات مشددة ضد طهران، أم ا 
يم متكامل بشأن مدى التقدم الذي تحقق في يفي عجز االستخبارات األمريكية عن بلورة تق

بب في افتقار اإلدارة األمريكية لتقديرات صحيحة البرنامج النووي اإليراني، وهو ما تس
بشأنه، وبرزت هذه اإلشكالية بقوة حتى في التفاعالت السياسية الداخلية في الواليات 

      ً          تقويما  مفاده أن   ٢٠٠٣ /مايوأيارالمتحدة، فمسؤولو وزارة الدفاع األمريكية كانوا يتبنون منذ 
ة دون أية مساعدة أجنبية بعد أن أصبحت إيران أصبحت قادرة على صنع القنبلة النووي

  قادرة بصفة خاصة على صنع بعض األجهزة األساسية الخاصة بتخصيب اليورانيوم، 
%، في حين ٢٠ال سيما أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 

                                                           

التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" مرجع أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين  -١
 .١٨٩، صسبق ذكره
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وزارة الدفاع                                                                      أن  وكالة االستخبارات المركزية لم تكن تتفق مع هذا التحليل، ووجد مسؤولو 
ومجلس األمن القومي ووكالة االستخبارات المركزية ووزارة الخارجية صعوبة في حل 

             ، غير أن  هذه ١الخالفات القائمة فيما بينهم من أجل إعداد موقف موحد تجاه هذا الملف
اإلشكاليات لم تغير الموقف األمريكي الداعي إلى نقل الملف اإليراني إلى مجلس األمن 

  .ل معه وفق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةوالتعام
                                                                          وتجدر اإلشارة إلى أن  سياسة التهويل اإلعالمي التي انتهجتها اإلدارة األمريكية في   

تعاطيها مع الملف النووي اإليراني ضمنت لها تحقيق عدد من المكاسب االستراتيجية، 
أصوات عربية كثيرة تطالب  أهمها: استمرار وجود قواتها في الخليج بعدما ارتفعت

                                                                                بإخراجها؛ بل إن  بعض الدول توسلت لدى أمريكا للبقاء في أراضيها لصد أي هجوم إيراني 
                                                                ، إضافة إلى أن  الخوف الذي ولده سعي إيران المتالك السالح النووي حسب ٢محتمل

                                                           

                                          ً                     أصدر مجلس االستخبارات القومي األمريكي تقريرا  حول البرنامج النووي  ٢٠٠٧ تشرين الثاني/نوفمبرفي  -١
اإليراني أثار ردود فعل دولية متباينة، تراوحت بين الترحيب والتأييد والتقليل من أهميته عبر المطالبة بمواصلة 

منوشهر لضغوط الدولية على طهران، ففي الوقت الذي رحبت إيران بالتقرير على لسان وزير خارجيتها "ا
                                                                                             الذي قال: إن  بالده ترحب بأية دولة تصحح موقفها بشأن برنامجها النووي، بغض النظر عن الدوافع التي  متكي"

                                        ر يؤكد تقييمها الذي يشير إلى أن  إيران ال                                                              حملتها على اتخاذ ذلك الموقف، اعتبرت الوكالة الدولية أن  التقري
           ً      ً                                                                                   تشكل تهديدا  وشيكا ، ودعت فرنسا الدول الكبرى إلى مواصلة الضغط على إيران، كما أعلنت الحكومة البريطانية 
                                                                                    أن  خطر حصول إيران على السالح النووي ما زال يطرح مشكلة خطيرة، بدوره أعلن رئيس الوزراء 

                                                                       " أن  إسرائيل ستواصل جهودها مع واشنطن لمنع إيران من امتالك السالح النووي، رت" إيهود أولماإلسرائيلي، 
فيما جددت الدول الخليجية تأكيدها على تمسك دول مجلس التعاون الخليجي بالتوصل إلى حل سلمي لألزمة 

            ً       متلك برنامجا  إلنتاج                      ُ                                                            النووية اإليرانية، وخل ص التقرير إلى مجموعة من النتائج منها: أن  إيران كانت بالفعل ت
     َّ                                            ، وأن ها تعمل اآلن في مجال الطاقة النووية السلمية؛ ٢٠٠٣                 َّ                              السالح النووي، وأن ها أوقفت هذا البرنامج منذ عام 

             ، أي أن  هناك ٢٠١٥إلى  ٢٠١٠لكنها قادرة على استعادة البرنامج العسكري وإنتاج سالح نووي في الفترة من 
                                                                 تكون موجودة في المستقبل، وأن  إيران من المحتمل أن تكون قد استوردت  مخاطر حقيقية كانت موجودة وربما

على األقل بعض المواد القابلة لالنشطار والمستعملة في صنع األسلحة النووية، لكنها لم تحصل على ما يكفي 
  لصنع سالح نووي، للمزيد انظر نص التقرير:

National Intelligence Estimate , Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, November 
2007. 

على خلفية جولة المباحثات  ٢٠٠٠خالل زيارته المنطقة في أيار روبرت غيتس"قال وزير الدفاع األمريكي " -٢
يتعين على أصدقائنا في الشرق األوسط أن يتأكدوا من « التي تمت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في بغداد: 
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ة مع                    ً                  المجاورة إليران خاصة  إلى عقد صفقات ضخمواالدعاء األمريكي دفع بدول المنطقة 
شركات التصنيع العسكري األمريكية لشراء نظم دفاعية مضادة للصواريخ اإليرانية، إلى 
                                                                              ً جانب ظهور أمريكا بمظهر القوة العظمى القادرة على حماية العالم من كل األخطار، فضال  
عن تحقيق تقارب سياسي مع أوروبا يمكن توظيفه في قضايا أخرى، كالقضية الفلسطينية، 

                      ً ضاع في المنطقة عموما .وتطورات األو
تعاملها مع األزمة النووية اإليرانية على  خاللحرصت                       هي أن  اإلدارة األمريكية  :الخالصة

تفادي األخطاء التي وقعت فيها أثناء معالجة أزمة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وذلك 
ع عن بالعمل من خالل توافق دولي، حيث اضطرت في كثير من الحاالت إلى التراج

مواقفها بعدما عجزت عن حشد الدعم الالزم لها، سواء داخل الوكالة الدولية أم داخل مجلس 
  األمن الدولي أم في المحافل الدولية األخرى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                           

إيران لن يكون على حساب العالقات الوثيقة بين الواليات المتحدة ودول المنطقة، فهناك مخاوف              أن  الحوار مع 
» مبالغ فيها لوجود صفقة بين الواليات المتحدة وإيران على حساب الدول العربية؛ لكن ذلك غير صحيح...!

رنت من خالل موقع الدار مقالة منشورة على شبكة اإلنت»، الفكة«انظر: داود الشريان، الموقف األمريكي و
 .٢١/١٢/٢٠٠٩العراقية ، بتاريخ 
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        الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

        املوقف اإلسرائيلي جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف اإلسرائيلي جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف اإلسرائيلي جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف اإلسرائيلي جتاه الربنامج النووي اإليراين    
  

سرائيليون التهديد اإليراني إلى منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين رفع الزعماء اإل   
وترى إسرائيل في قدرات نووية، مستوى الخطورة بسبب الجهود اإليرانية الحثيثة المتالك 

                            ً      ً                                             البرنامج النووي اإليراني خطرا  شديدا  عليها وتضعه على رأس اهتماماتها وترو ج له على 
لة مركزة على إيران،   َّ                                                       أن ه برنامج عسكري يهدف إلى امتالك السالح النووي؛ لذلك تشن حم

ويتنافس جهاز الموساد وشعبة  .        َّ                                      وتقول إن ها على استعداد لمواجهة السيناريو األسوأ
  تصل االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية (أمان) على كسب حق السبق في كل ما ي

هذا ، ويعكس ذلك حالة التخبط بشأن كيفية التعامل مع ١اإليراني"الخطر النووي  " بـ
هو ما تؤكده التناقضات الحادة في تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين الذين بدوا ، والخطر

وظهرت ثالثة مستويات من المواقف  ،                                          ً      ًوكأن  البرنامج النووي اإليراني يسبب لهم أرقا  دائما 
 :٢وهي ،ةزمة اإليرانياألمع  همتعامل خالل 

، أشكينازي غابي، اراكإيهود ب                                  : عب ر عنه قادة سياسيون وعسكريون ( المستوى األول
             َّ                     ...) مفاده أن ه على الدولة العبرية أفيغدور ليبرمان، بنيامين نتنياهو، إيهود أولمرت

                                                                             االستعداد للخيار العسكري، وإعداد العد ة لشن هجوم في أي لحظة مناسبة على المنشآت 
أي مواجهة          ً  إيران أوال " التي يسميها " نتنياهو"اإليرانية، وهذه هي استراتيجية "النووية 

فيعتبر  ليبرمان"أما "  التهديد النووي اإليراني قبل أي ملف آخر (فلسطيني، سوري، لبناني).
                                وتجدر اإلشارة إلى أن  سياسة العصا  .٣                                          أن  إيران هي المشكلة الرئيسة في الشرق األوسط

التي يلوح بها المسؤولون اإلسرائيليون ال تقتصر فقط على "تل أبيب"، فالمسؤولون 
لم يتوقفوا عن التلويح بإمكانية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت ألمريكيون ا

                                                           

 بحث منشور ضمن المشهد اإلسرائيلي، الملف النووي اإليراني في رأس اهتمامات إسرائيل، الوقائع والتداعيات، -١
 .١٥" إسرائيل والمشروع النووي اإليراني"، تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيليين، مرجع سبق ذكره، صكتاب 

)، ١٣ل عتريسي، ضرب" إسرائيل" البرنامج النووي اإليراني: االحتماالت والتداعيات، التقرير االستراتيجي (طال -٢
 ، متوفر على الرابط اآلتي:٢٠٠٩الزيتونة للدراسات، حزيرانمركز 

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=93229                                                                                                                                 
عدنان أبو عامر، استراتيجية إسرائيل إزاء إيران وحزب اهللا، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع  -٣

  .٢٧/٠١/٢٠١٠لجزيرة للدراسات ، بتاريخ مركز ا
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                  عب ر عنه رئيس شعبة فقد : المستوى الثانيأما . ١النووية اإليرانية بصورة منفردة
                           ، حين قال: (إن  إسرائيل غير أهرون زئيفي فركش"االستخبارات السابق اللواء االحتياطي "

حاجة ماسة إلى مساعدة ب                                          َّ   التهديد النووي اإليراني بقواها الذاتية، وإن ها  قادرة على مواجهة
  َّ                                          أن ه (في حال و جهت ضربة عسكرية إلى إيران فعلى  فركش"الواليات المتحدة)، وأضاف "

إسرائيل أن تكون مشاركة ليس أكثر)، وفي الوقت نفسه قدمت مجموعة من كبار المسؤولين 
رائيلي توصيات متعددة للتصدي للتهديد النووي اإليراني السابقين في جهاز األمن اإلس

تتداخل فيها العقوبات مع التأثير على الرأي العام اإليراني واالستعدادات لعملية عسكرية 
على تصريحاته التي يطلقها ضد  محمود أحمدي نجاد"ضد إيران ومقاضاة الرئيس "

  اإلسرائيلية عن التهور العسكري.                                        ، أي أن  التوصيات تحاول أن تنأى بالحكومة إسرائيل
الذي قال  شيمون بيريز"يمكن مالحظته في موقف رئيس الدولة "ف: المستوى الثالثأما 

                  : (إن  ال نية لجيشه ١٧/٤/٢٠٠٩في  جورج ميتشل"للمبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط "
             انية، وإن  كل                   َّ                                               بمهاجمة إيران، وإن ه من الواجب خلق تعاون دولي واسع في المسألة اإلير

األحاديث عن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران ليست صحيحة، فالحل في إيران ليس 
        ً  عسكريا ).

وبموازاة هذه االتجاهات الثالثة استمر الجيش اإلسرائيلي في القيام بالمناورات والتدريبات   
     ً    تطورا  في  واستيراد السالح وشراء المزيد من الطائرات الحربية واالستخباراتية األكثر

العالم، وإجراء تجارب على منظومة صواريخ "حيتس" االعتراضية. وال تعني هذه 
        أن  هناك  - التي قد تتداخل في ما بينها  - المستويات الثالثة من المواقف واالتجاهات 

"الخطر اإليراني" على الدولة العبرية، واالختالف والتباين يقع حول        ً         اختالفا  في توصيف
عامل مع هذا الخطر بين من يريد تأجيل العمل العسكري وبينهم من يلوح به أولويات الت

     ً                                                                         مبكرا ، وبينهم من ي فض ل مشاركة أو دفع آخرين، مثل الواليات المتحدة إلى توجيه ضربة 
عسكرية إلى إيران؛ لكن هناك خشية لدى القادة اإلسرائيليين مما يعتبرونه "مرور الوقت" 

اإليراني إذا طال أمده حصول إيران على القنبلة النووية،  -يكيأي أن يتيح التفاوض األمر
                                                           

شموئيل رونزر، كيف هي اللعبة مع اإليرانيين؟ وماذا يريد الروس؟ ولماذا األمريكيون مؤيدون إلى هذا الحد  -١
من كتاب "إسرائيل والمشروع النووي اإليراني"، تأليف مجموعة مؤلفين  في التعاطي مع المشكلة اإليرانية؟

  .١٦٦ذكره، ص  إسرائيليين، مرجع سبق
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                                                " من خيار التفاوض والحوار مع إيران، فإن  إسرائيل أوباما        َّ                       وبما أن ها ال تستطيع منع إدارة "
                                                     ً       ً                 قد تدعو هذه اإلدارة إلى أن يكون حوارها مع إيران مشروطا  ومحددا  بسقف زمني، بحيث 

نوايا اإليرانية في االلتزام ببرنامج نووي سلمي أو خالف ذلك، يتبين بعدها صدق أو حقيقة ال
عندها سيكون لدى القادة اإلسرائيليين ما يبرر العمل العسكري ضد إيران من دون أي 

                           ً                شهدت السنتين األخيرتين تغيرا  في طريقة تناول قد و ،١معارضة أمريكية أو أوروبية
رها مشكلة عالمية لن تتصرف حيالها بشكل إسرائيل للقضية اإليرانية، فبعد أن كانت تعتب

لبة باتخاذ خطوة عسكرية ضد                         َّ                       َّ      أحادي، أصبحت تلمح إلى أن ها حرة الحركة ضدها، وأن ها مطا
   ولو بصورة منفردة. إيران
في جهاز  بالتعاون المشترك بين شعبة التحليل ٢٠١٠     ً        ُ                 ووفقا  لتقرير أ عد في بداية عام   

                              ، فإن  الموضوع اإليراني يقف على ٢مركز األبحاث التابع لهأمان" واالستخبارات العسكرية "
        ً                        ، متوقعا  أن يبقى الخيار العسكري ٢٠١٠رأس التحديات السبعة التي تواجه إسرائيل عام 

      ً                                                                        مطروحا  بجدية في أروقة صنع القرار، األمر الذي يتطلب دعم خطط استعداد الجيش ليكون 
  االستراتيجي مع واشنطن.      ً                                  جاهزا  للحظة المواجهة ورفع مستوى التنسيق

رئيس الوزراء اإلسرائيلي  ""بنيامين نتنياهوقام  ٢٠١٢ وفي الخامس من آذار/مارس  
بزيارة إلى واشنطن لبحث تطورات البرنامج النووي اإليراني التقى خاللها مع الرئيس 

 ، وكانت زيارةوعدد من المسؤولين في اإلدارة األمريكية "باراك أوبامااألمريكي "
" نتنياهو" تهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية مباشرة وغير مباشرة استطاع "  نتنياهو"

 وأولهم حلفاء إسرائيل، على      الضغط  في يتمثل المباشر، فالهدف تحقيقها إلى حد ما،
 إلى إيران مع مواجهتهم سقف   ْ ِ رف ع ، تعجيل أو    ْ ِ لرف ع ، وابتزازهم المتحدة، الواليات
 استصدار توقع نفسه "نتنياهو" أن يظن من كل يخطئ هدف، وهذا العسكري، مستواها
 يتمثل   َّ  إن ما إليه، وسعى أراده، ما كل   أن  ذلك بشأنه، ومعلن رسمي فوري أمريكي قرار
      ًرسميا         ًأمريكيا        ًسياسيا       ًخيارا        ً عسكريا ، النووي الملف حسم احتمال جعل في -      ًمؤقتا  –

                                                           
  طالل عتريسي، ضرب " إسرائيل " البرنامج النووي اإليراني: االحتماالت والتداعيات، مرجع سبق ذكره. -١
  ، لالطالع على نص التقرير على الرابط التالي:٢٠١٠كانون الثاني/ يناير ١٢صحيفة المنار المقدسية، بتاريخ  -٢

http://www.manar.com/atemplate.php?id=1931                                                                     
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أجبرت  حيث "،نتنياهو" عليه حصل ما وهذا تنفيذه، يتم وكيف متى عن بمعزل      ً معلنا ،
 سياسة   أن  " إلى إعالنأوباماالضغوط التي مارسها األخير على المسؤولين األمريكيين "

 ومنع ردع على تقوم بل النووية، إيران طموحات احتواء على تقوم ال المتحدة الواليات
أما الهدف  .مريكيةاأل العسكرية القوة تفعيل فيها بما اإلمكانات، كل باستخدام تحققها،

 تهميش بغرض للعالم، الشاغل الشغل النووي وملفها إيران إبقاء في غير المباشر فيتمثل
 وصرف      ً عموما ، اإلسرائيلي –العربي الصراع وقضايا الفلسطينية، بالقضية االهتمام
 وتهويد اعتداء عمليات من وأرضهم الفلسطينيين بحق إسرائيل ترتكبه عما األنظار

 مما وأكثر بل أراد، ما "نتنياهو" حقق          ًوهنا أيضا  ومتمادية، متصاعدة ممنهجة واستيطان
 مع لقائه أعمال جدول على الفلسطيني الملف وضع عدم خالل من فقط ليس أراد،

إلى  .    ًأصال  موجود غير     َّ وكأن ه      ً بتاتا ، إليه التطرق عدم خالل من     ًأيضا  بل ،"أوباما"
 من إضافي    ٍقدر  حصول إسرائيل على في ي يتمثلجانب هذين الهدفين هناك هدف تكتيك

 والقدرة التفوق من ممكن مستوى أعلى لها يضمن والعسكري، والمالي السياسي الدعم
 العربية المنطقة وفي بشكل خاص، فلسطين في العدوانية التوسعية مخططاتها تنفيذ على

   .١بشكل عام اإلقليمي ومحيطها
 ما إلى إيران مهاجمة إسرائيل تؤجل أن ان اتفقا على                            وتشير المعلومات إلى أن  الطرف  
وقد  .متطورة أمريكية أسلحة على حصولها مقابل األمريكية الرئاسية االنتخابات بعد

 موعد " إرجاءنتنياهو" طلب من "أوباما"   أن   إلى اإلسرائيليةأشارت بعض الصحف 
ية األمريكية في تشرين بعد االنتهاء من االنتخابات الرئاس ٢٠١٣إيران إلى عام  ضرب

 لتنفيذ الالزمة بالوسائل الثاني/نوفمبر المقبل مقابل تعهد اإلدارة األمريكية بتزويد إسرائيل
 بطائرات" تعرف ما أو الجو في الوقود تزويد صهاريج تحمل طائرات شكل على الهجوم

النووية  عللمالجئ والمواق خارقة حديثة وقنابل    ًجوا  بالوقود التزود إلعادة" اإلرضاع
        أوضح "أوباما"                          وحسب المصادر الغربية فإن  .األرض تحت اإليرانية المحصنة

 ضد إسرائيلي عسكري هجوم إلى بخطورة ستنظر المتحدة الواليات    بأن  "نتنياهولـ" 
                                                           

 اإلماراتية  دار الخليجمقالة منشورة في صحيفة المنطقة،  ومستقبل نتنياهو - أوباما جرادات، لقاء علي - ١
 .١١/٣/٢٠١٢الصادرة بتاريخ 
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 له يكون أن كهذا هجوم شأن من    وأن  معها التنسيق دون من الحالي العام خالل إيران
 إسرائيل بين الثقة عالقات وعلى األوسط الشرق استقرار على ايةللغ خطير تأثير

           أوضح أوباما""    أن  "هآرتس" اإلسرائيلية صحيفة وذكرت .المتحدة والواليات
 أسعار ارتفاع إلى يؤدي         اإليراني ة       القضي ة عن والحديث الثرثرة كثرة   أن  "نتنياهو" لـ

 التي إيران، وبالعقوبات على المفروضة العقوباتب      ًسافرا     ًمسا  ويمس العالم، في النفط
      لكن  األمور، تهدئة حاوال الزعيمين   إن  للصحيفة مصادر وقالت      ً قريبا ،   ُ         ست فرض عليها

  . ١قائمة بين الطرفين زالت ما الخالفات    بأن  التصريح إلى سارع "نتنياهو" 
 يوفال " قالقد ف يراني،تجاه الملف اإل "أوباما" تباينت آراء اإلسرائيليين حول موقفو  

 يتعلق فيما أوضح أشياء سماع نأمل ( كنا  َّ  إن ه  المالية اإلسرائيلية وزير "شتاينتز
 على مطروحة الخيارات كل   أن  سماع عن نتوقف لم سنوات أربع باإليرانيين.... منذ

 مهلة تحديد يجب"   َّ أن ه "شتاينتز"  ورأى. الخطاب) هذا لتغيير الوقت وحان الطاولة
 جذري، بشكل موقفهم بتغيير اإليرانيون ليقوم النهائي الوقت يحدد واضح زمني دولوج
     ًجويا       ًحصارا  سيفرضون   َّ  أن هم يعلنوا أن األمريكيين على يجب بذلك يقوموا لم وإن

 "داغان مئير" من جانبه قال. عسكرية" عملية   شن  أو تحرك أي لمنع إيران على       ًوبحريا 
 هي إيران ضد إسرائيلية عسكرية توجيه ضربة          رائيلي إن اإلس لموسادل السابق الرئيس
 خيار في التفكير قبل األخرى الخيارات كافة استنفاذ ضرورة إلى      ًمشيرا  غبية، فكرة
 إيران ضد اإلسرائيلية العسكرية للضربة بمعارضته المعروف " داغان" وأضاف .كهذا
   أن  أعلن "أوباما" الرئيس   أن  األمريكية،" أس. بي. سي" شبكة معه أجرتها مقابلة في

 وهو      ًنوويا      ًسالحا  إيران تمتلك بأن يسمح لن    َّ وأن ه الطاولة على مطروحة الخيارات جميع
 األخيرة الورقة يكون أن يجب العسكري               ً          المتحدة، مضيفا  أن  الخيار الواليات برئيس يثق
  .٢إسرائيل وليس أمريكا تنفذها أن يفضل    َّ فأن ه عسكرية، ضربة من البد كان واذا

                                                           

إيران،  ضرب لتبرير الهولوكوست     ّ وي وظ ف واشنطن مع الخالفات حل عدم يؤكد أندراوس، نتنياهو زهير - ١
  .٦/٣/٢٠١٢صحيفة القدس العربي الصادرة بتاريخ مقالة منشورة في 

  .١٠/٣/٢٠١٢وكاالت األنباء ، بتاريخ  - ٢
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 ،يةيراناإل خارجيةال وزير نائب "اللهيان عبد أمير حسين" وعلى الجانب اإليراني قال  
 إلى تشير "،أوباما باراك" األمريكي الرئيس لقائه بعد بالده حول "نتنياهو" تصريحات   إن 

 ةقنا ونقلت. إيران ضد محددة خطوات التخاذ استعدادها وليس اإلسرائيلية، القيادة     تخو ف
 تصريحات'   إن  موسكو في صحفي مؤتمر خالل قوله "اللهيان عبد" عن اليوم روسيا

 عبد" معينة، وأضاف خطوات اتخاذ في الرغبة من أكثر رعب، بصرخة شبيهة "نتنياهو"
 الشرق منطقة في الحاصلة التغيرات بسبب ضعفت إسرائيل " مواقف   أن  "اللهيان
 إلى عسكرية ضربة لتوجيه السلبية النتائج     ًجيدا  نيدركو إسرائيل في    َّ  وأن هم.. األوسط.
  .إيران"

 التهديدات في بيروت اإليراني السفير "،آبادي ركن غضنفر" من جانبه وصف  
 إلى      ًمشيرا  ،"كالم مجرد"    َّ  بأن ها اإليرانية، النووية المفاعالت بضرب المستمرة اإلسرائيلية

 األمريكي للرئيس سبق   َّ أن ه وأضاف ،"النيةوع     ًجهرا  به يبوح ال بشيء القيام يريد من"   أن 
 على حرب بشن والتهديد بالتهويل نفسها السياسة استعمل أن "بوش جورجالسابق "
 على الرد في     تقص ر بالده لن   إن  " (آبادي" وقال .بذلك القيام على يتجرأ لم لكنه إيران،

 إلى موجه صاروخ ألف ١١ هناك    وإن  الصهيوني، الكيان به يقوم قد عسكري عمل أي
 في واإلسرائيلية األمريكية المصالح كل ضرب عن تتوانى لن إيران    وأن  محددة، أهداف
   .اإليرانية) المنشآت هاجموا إذا والعالم المنطقة

                                                                              ورغم أجواء التهديد والحرب التي تخيم على المنطقة وإعالن إسرائيل بأن  كل الخيارات   
                      ً               عسكري؛ إال أن  هناك عددا  من "اإلشكاليات فيها الخيار المفتوحة في التعامل مع إيران بما 

" تحيط بهذا التوجه، أهمها: (تعقيد الموقف األمريكي، واستنزاف القوات األمريكية والعقبات
                                                                              في أفغانستان والعراق، إضافة إلى أن  أي تحرك عسكري إسرائيلي قد يثير حفيظة الدول 

طن"، كما سيمنح إيران فرصة جديدة على والشعوب اإلسالمية ضد "تل أبيب وواشن
صيني  - الصعيدين السياسي واأليديولوجي لكسب الرأي العام، وظهور موقف روسي

؛ مما قد يسهم في إفشال الجهود الدبلوماسية والعقوبات مناهض للضربة العسكرية
تشوبها                                                 إضافة إلى ذلك فإن  إمكانية نجاح العملية العسكرية ،االقتصادية المفروضة عليها

الكثير من الشكوك في ظل توقع إيران لمثل هذه العملية واتخاذها خطوات مالئمة إلحباط 
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أي هجوم مكثف وفاعل ضد منشآتها النووية، وذلك من خالل نشر هذه المنشآت في أماكن 
متفرقة ومتباعدة في أرجاء البالد وتحصينها بشكل كبير، ولذلك فمن الصعب تقدير طبيعة 

نتائج الناجمة عن هذه الضربة على األقل في ضوء هذا االستعداد الكبير الذي األهداف وال
تبديه إيران لمثل هذا السيناريو، وامتالكها قدرات عسكرية مادية وبشرية كبيرة وقدرة على 
تحريك أكثر من ساحة، فقد توجه ضرباتها للقوات األمريكية المتواجدة في الخليج ودوله 

ة، وتجييش مناصريها في العراق ضد القوات األمريكية هناك، عبر منظومتها الصاروخي
كذلك حزب اهللا في لبنان الذي ال يخفي قدرته على استهداف إسرائيل، مما سيؤدي إلشعال 

في المنطقة، كما تكمن خطورة هذه الحرب في استحالة معرفة التداعيات التي  شاملةحرب 
ها في تدمير البرنامج اإليراني وعدم قدرة ستترتب عليها وحجم الرد اإليراني، ومدى نجاح

              ً                ً                                            إيران مستقبال  على إعادته، فضال  عن المدى والوقت الذي قد تستغرقه هذه الحرب. 
في اإلقدام على الخيار  -     ً          مؤقتا  على األقل  -تل أبيب"  هذه الصعوبات لجمت رغبة "  

                ً    مها:( المضي قدما  في العسكري ضد إيران، وأجبرتها على البحث عن استراتيجيات بديلة أه
مسلسل اختطاف واغتيال العلماء والخبراء اإليرانيين ممن لهم صلة بالبرنامج النووي 
اإليراني بهدف استنزاف إيران بشكل تدريجي من الداخل، من خالل تفريغها من الكوادر 
البشرية المتخصصة في التكنولوجيا النووية من علماء وفنيين عبر التصفية الجسدية 

ختطاف والتهجير، وهو ما أسمته صحيفة "الديلي تلغراف البريطانية" بالحرب الخفية واال
           وال يبدو أن   -وإن كانت أبطأ -               َّ               دو تكاليفها أقل  وعوائدها أضخم وصيد الرؤوس، وتب

، باإلضافة إلى مهاجمة المفاعالت النووية ١                  ً              "طهران" وجدت طريقا  لصدها حتى اآلن
إلكترونية لتدمير النظام اإللكتروني فيها واختراقه مثلما حصل اإليرانية بواسطة فيروسات 

"         Stuxnet                                     عندما تم  مهاجمة مفاعل "بوشهر النووي" بفيروس " ٢٠١٠في نهاية العام 
وافتعال واستثمار أي مناوشات داخلية، السيما العرقية منها، والعمل على توظيفها من 

مية نحو تضخيم التهديد اإليراني الستجالب الناحية األمنية، ورفع وتيرة الماكينة اإلعال
التعاطف الغربي، وممارسة المزيد من الضغوط على االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

  .٢)تصدر المسألة اإليرانية ألجندتهالإلبقاء على 
                                                           

  الحتماالت والتداعيات، مرجع سبق ذكره .طالل عتريسي، ضرب " إسرائيل " البرنامج النووي اإليراني: ا -١
  .٢٧/٠١/٢٠١٠عدنان أبو عامر، استراتيجية إسرائيل إزاء إيران وحزب اهللا، مركز الجزيرة للدراسات،  -٢
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                                                                            وتجدر اإلشارة إلى أن  الحكومات اإلسرائيلية في إدارتها لألزمة اإليرانية زاوجت بين   
                                                                             وات السياسية والعسكرية، فعلى الصعيد السياسي واجهت إسرائيل إشكاليات عديدة حد ت األد

من قدرتها على إثارة مسألة القدرات النووية اإليرانية على الساحة الدولية، أهمها: ضعف 
السياسة القمعية التي مارستها وما تزال ومصداقية إسرائيل في قضايا منع االنتشار النووي، 

الفلسطيني، األمر الذي تسبب في تدهور عالقاتها مع عدد من دول العالم، ضد الشعب 
              وجعلها تختبئ خلف اإلدارة األمريكية خالل تعاملها مع هذه األزمة.

لن تسمح  تل أبيب                                                          أما على الصعيد العسكري فقد أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن    
التكلفة، بما في ذلك توجيه ضربات عسكرية  بحيازة إيران للسالح النووي مهما كانت

أرئيل للمواقع والمنشآت النووية اإليرانية، وهو ما دفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق "
                                                            ً          إلى نقل مسؤولية الملف اإليراني إلى جهاز الموساد اإلسرائيلي بدال  من وزارة  شارون"

عن التعامل بفاعلية مع هذه القضية،  الخارجية اإلسرائيلية بعد أن باتت الدبلوماسية عاجزة
أوامر للموساد بإعداد  ٢٠٠٣ آب/أغسطسمنذ أوائل شهر  شارون"كما أصدرت حكومة "

الخطط لقصف المنشآت النووية اإليرانية وتكثيف عمليات جمع المعلومات عن قدرات إيران 
  . ١ا الخطرالنووية مهما كانت التكلفة، بما في ذلك تخصيص ميزانيات ضخمة لمواجهة هذ

                                                  ً                          وتعتبر إسرائيل أن  الخطر النووي اإليراني سيكون موجها  باألولية ضدها، وتقدر أغلب   
يم الخطر اإليراني، ي" ذهبت في خططها إلى أبعد من استشعار أو تقتل أبيب               التقارير بأن  " 

على  فهناك قناعة لدى القيادات اإلسرائيلية حول ضرورة القيام بضربة استباقية ضد إيران
 ١٩٨١٢) في العراق عامOSIRAK( تموزغرار الهجوم االستباقي الذي نفذته ضد مفاعل 

                                                                            إال أن  قدرة إيران على توجيه الضربة الثانية إلى إسرائيل من شأنها إحباط الضربة 
  .  ٣              ً                                          االستباقية وفقا  لما يراه بعض الخبراء المتخصصون في إسرائيل

                                                           

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني "آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "، مرجع  -١
 .٢١٦سبق ذكره، ص 

2-Shalom , there is no intention to attack nuclear facilities in Iran , Maariv newspaper , 
11 November 2003 .      

أفرايم أسكوالي، البروتوكول اإلضافي بين إيران ووكالة الطاقة الدولية لألبحاث النووية، مرجع سبق ذكره،  -٣
 .١١٩ص 



٢٧٦ 

 

ة على عدم وجود أنشطة نووية إيرانية سرية لها أبعاد ورغم تأكيد تقارير الوكالة الدولي  
                                                                             عسكرية؛ إال أن  إسرائيل ظلت مع ذلك مصرة على التشكيك في حقيقة النوايا اإليرانية، 
وتصاعدت شكوكها إزاء نقص فاعلية نظام التفتيش المعمول به من جانب الوكالة في التحقق 

  .من المسار السلمي للبرنامج النووي اإليراني
وهو مسؤول رسمي  -" " أفرايم أسكوالي ٢٠٠٣ /مايوأياروقد كتب في هذا الصدد في   

"جافي" للدراسات االستراتيجية      ً       مقاال  لمؤسسة -سابق في وكالة الطاقة النووية اإلسرائيلية 
هناك فشل واضح في نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة والتحقق،      ( إن   قال فيه:
د ذلك سماح الوكالة إليران بمتابعة برنامجها الطموح، وعجزها عن وقف نشاطاتها وما يؤك

                                                                                   النووية، أو تحولها إلى تطوير أسلحة نووية، غير أن  آلية التفتيش نفسها عاجزة عن إثبات 
                                        َّ                                    أي شيء، وذلك من خالل المنطق الذي يقول: إن ه من الصعب التأكد من النوايا من خالل 

قانوني)، لذلك تطرح إسرائيل هواجسها من الخطر النووي اإليراني على االستناد إلى عمل 
دوائر القرار األمريكية، وتلح بضرورة التحضير لعمل عسكري حاسم لتدمير البنى النووية 

آراك"، وقد نجحت إسرائيل في إقناع نطنز" و"                      ً               الرئيسة في إيران خصوصا  في "بوشهر"، و"
شكله إيران إلسرائيل يفوق التهديد الذي كان يمثله العراق                     " بأن  التهديد الذي تبوشإدارة "

تل أبيب" لوضع   ً                            دا  من المخططين العسكريين إلى "لذلك أوفدت وزارة الدفاع األمريكية عد
   .١خطط مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية

                                                                         ً      وتعتبر إسرائيل أن  مجرد امتالك إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم يمثل تطورا  بالغ   
                     ً                                                           الخطورة يتيح لها الحقا  القيام بعمليات التخصيب في مواقع بعيدة عن الرقابة والتفتيش 

نتشار في االالدوليين، وقد تتجه إلى وقف تعاونها مع الوكالة واالنسحاب من معاهدة عدم 
                         ً                                       في امتالك السالح النووي سرا ، أو على األقل عندما تقترب من تحقيق هذا حال نجحت 

                                                           

            على أن  ( شن  ٢٠١٠عراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام أكدت الوثيقة الختامية لمؤتمر است -١
هجمات على المرافق النووية المخصصة لألغراض السلمية أو التهديد بشن هجمات عليها يعرض األمان النووي 
للخطر، ويترتب عليه آثار خطيرة على الصعيد السياسي واالقتصادي والبيئي، ويثير مخاوف جدية بخصوص 

القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة في هذه الحاالت، األمر الذي يمكن أن يبرر اتخاذ إجراءات  تطبيق
          ً                                                                                   مالئمة وفقا  ألحكام ميثاق األمم المتحدة، والحظ المؤتمر أن  أغلبية الدول األطراف اقترحت النظر في وضع 

 ..NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 14:                ً                            صك ملزم قانونا  في هذا الصدد)، انظر الوثيقة
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                                                                                   الهدف على غرار نموذج "كوريا الشمالية"، وإذا ما نجحت إيران في هذا السيناريو فإن  ذلك 
            ً      ً                                                        سيمثل تهديدا  جسيما  وبالغ الخطورة على إسرائيل من وجهة نظر العديد من الساسة 

، وسيعزز من شعور الهيمنة اإليرانية في المنطقة، ويشكل ١يليينوالباحثين والمحللين اإلسرائ
                                                   ً           ً                  مظلة لحزب اهللا اللبناني، ويغير من قواعد اللعبة تغييرا  استراتيجيا ، وسيجعل من إيران 
قطب الرحى بالنسبة للمعسكر الراديكالي، وسيمكنها من امتالك شبكة دفاع تستخدمها لتحقيق 

لنفط، وتشجيع سباق تسلح نووي جديد في المنطقة، كما غايات أخرى، مثل: زيادة أسعار ا
                                                                           أن  دخول إيران إلى النادي النووي سيكون له تداعيات مهمة على العقيدة الدفاعية 
                               ً                                             اإلسرائيلية، ومن شأنه أن يضع حدا  الحتكار إسرائيل للسالح النووي في المنطقة، وأن 

خاصة باستخدام هذه الترسانة يضغط عليها لإلعالن عن ترسانتها النووية وعقيدتها ال
     ً                        ً                                             صراحة ، وقد يترتب على ذلك أيضا  تطورات وانعكاسات أمنية على المنطقة من شأنها 
                                         ً                                      زيادة الضغوط على الدول العربية لتفكر جديا  في امتالك أسلحة نووية، مثل: (السعودية 

  .٢ومصر وغيرها)
من أي وقت مضى مقارنة                                                     ًورغم ذلك ترى إسرائيل أن  بيئتها االستراتيجية أفضل حاال   

                              َّ                                                          بجميع الدول المحيطة بها، إذ إن ها القوة النووية الوحيدة في المنطقة، وقد أعلنت أن  المنطقة 
             ً              ً            ً           ً      باكستان" شرقا  والخليج جنوبا  تعتبر محيطا  استراتيجيا  لها،                         ً      الممتدة من "المغرب" غربا  حتى "

ية في عدد من الدول المجاورة إليران، إضافة إلى انتشار العديد من القواعد والقوات األمريك
                                                                   ً              وليس هناك في اللحظة الراهنة من قوة إقليمية قادرة على أن تشكل تهديدا  ضدها، بيد  أن  
  ّ                                                                            صن اع السياسة اإلسرائيليين يرون أن  المساعي اإليرانية المتالك قدرات نووية تجعل منها 

لتصريحات التي يطلقها المسؤولون       ً      ً                   ً               تهديدا  محتمال  لوجود إسرائيل خاصة ، وذلك في ضوء ا
  بمحو إسرائيل من الخارطة. محمود أحمدي نجاد" اإليرانيون وعلى رأسهم الرئيس "

                                                                               ويرى الكثير من الخبراء اإلسرائيليين أن  الطموحات اإليرانية أصبحت تثير قلق المجتمع   
على قدرة                                ً                                أكثر من أي وقت مضى، وأصبح واضحا  أن  هذه القضية تعتمد بشكل ملحوظ 

                                                           

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع  -١
  .٢٢٠سبق ذكره، ص 

إسرائيل دانيال افراني، هل سالح الجو اإلسرائيلي مهيأ لتدمير المنشآت النووية اإليرانية، من كتاب "  -٢
 . ١٤٧يراني "، تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيليين، مرجع سبق ذكره، ص والمشروع النووي اإل
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كال الجانبين (إيران، الواليات المتحدة) على تأمين تحالفين نقيضين إليران وحلفائها من 
جهة، وللواليات المتحدة والدول التي تشترك معها في الرؤية حيال الطموحات النووية 

  اإليرانية من جهة أخرى، وهذان الحلفان يتبلوران حول موقفين أساسيين متناقضين:
                                                                : يقول بأن  إليران الحق في تخصيب اليورانيوم لألغراض السلمية دون أن لالموقف األو

: فلديه حقائق كافية إلبداء شكوكه حول نوايا الموقف الثاني ُ                          ت وجه إليها أسئلة أخرى، أما 
                                     َّ                                         إيران غير السلمية، ويرى هذا الموقف أن ه من الضروري التأكد من أن  "طهران" ال تسعى 

                                                       برنامجها النووي، في حين ترى "طهران" أن  أوروبا والواليات  التباع طرق عسكرية في
                                                                           المتحدة تسي سان ما يفترض أن تكون قضايا تقنية، وتنكران حقها المشروع في تخصيب 
اليورانيوم، وتستغل إيران في كل فرصة بصورة ذكية الفجوات التي تظهر في التفسيرات 

                                       ، واألهم من ذلك كله أن  إيران تدرك أهمية المتصلة بمعاهدة عدم االنتشار النووي لصالحها
بناء تحالف بين األطراف المختلفة في مجلس المحافظين وفي مجلس األمن، وهي بدورها 
تعمل لبناء تحالف من الدول التي تستطيع أن تحبط أي قرار في هذا الموضوع الذي يمكن 

   .١)أن يهدد مصالحها (روسيا، الصين، ماليزيا، جنوب أفريقيا، كوبا
                                                                        من خالل ما سبق يتبين: أن  الموقف اإلسرائيلي من البرنامج النووي اإليراني كان   

        ً                                                                         محكوما  بمحددين، يتمثل أولهما: بالقلق الشديد من احتمال امتالك إيران للسالح النووي،
  وثانيهما: بالخوف من كسر االحتكار النووي اإلسرائيلي في منطقة الشرق األوسط.

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                           

كتاب " إسرائيل والمشروع  إميلي لنداو، مواجهة طموحات إيران النووية: بناء تحالف سياسي عالمي، من -١
 .١٣٥ - ١٣٤النووي اإليراني "، تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيليين، مرجع سبق ذكره، ص 
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        الثالثالثالثالثالثالثالث    املطلباملطلباملطلباملطلب

        موقف روسيا والصني من الربنامج النووي اإليراينموقف روسيا والصني من الربنامج النووي اإليراينموقف روسيا والصني من الربنامج النووي اإليراينموقف روسيا والصني من الربنامج النووي اإليراين

من خالل متابعة تطورات المواقف الدولية تجاه البرنامج النووي اإليراني الحظنا وجود   
                                                                                ً تطابق إلى حد كبير بين وجهتي النظر الروسية والصينية تجاه أنشطة إيران النووية خاصة  

نقل الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن  المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، ومعارضتهما
لفرض عقوبات دولية على طهران. لذلك سنبحث في هذا المطلب الموقف الروسي من 

  البرنامج النووي اإليراني في الفرع األول منه، والموقف الصيني في الفرع الثاني.
 الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        املوقف الروسي جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف الروسي جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف الروسي جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف الروسي جتاه الربنامج النووي اإليراين     

في السابع من بعد توليه زمام السلطة في روسيا  فالديمير بوتين"رئيس الروسي "سعى ال  
إلى ترميم السياسة االقتصادية الروسية المتهالكة التي خلفها االتحاد  ٢٠٠٠أيار/مايو 

واجهته عقبات كبيرة، وأدرك حاجته إلى تغطيات مالية هائلة  بوتين"                  السوفييتي، إال أن  "
                                                       ّ     حي، والمدى الذي يبيح له التحرك في سياسته الخارجية، ولعل ه في لتنفيذ مشروعه اإلصال

ترتيب عالقته بإيران ذات المردود المالي المباشر حاول معالجة جزء من أزمة نظامه 
الكبيرة وفق سياسة توافقية مع أمريكا، من خالل التعاون مع إيران بشكل ال يثير غضب 

ة ال تسمح للسياسة الروسية أن تتجاوز حدودها في أمريكا؛ لكن اإلدارات األمريكية المتعاقب
                                                                                       القيام بدور استراتيجي يتقر ب من المنطقة العربية ومياه الخليج الدافئة عبر إيران، وال تهمل 
الحسابات المستقبلية التي تضع روسيا إلى جانب الصين وإيران في موقع استراتيجي مهم 

جيوبولوتوكية" على مكاسب " بوتين"هو منطقة آسيا وأطرافها، مع مرونة في حصول "
البلقان" وترتيب أمنه القومي في الشيشان وغيرها، ومحاولة الوصول إلى مباشرة في منطقة "

ّ     ٍ                                  حل  مرض  لتقاسم المصالح في منطقة بحر قزوين " بوتين. وبدا الرئيس الجديد لروسيا "١ 
عادة المكانة العالمية             ً                                                حينذاك حريصا  على تأكيد وجود بالده على المسرح العالمي بغية است

لها بعد أن تعرضت الهتزاز ملحوظ على أثر االنهيار المفاجئ لما كان يعرف باالتحاد 
     ً                       ً           دافعا  لتبني كل ما تراه ممكنا  من تدابير  بوتين"السوفييتي، وهو ما ترى فيه إدارة "

                                                           

اإليرانية، مقالة منشورة في صحيفة  - مرائي، المؤثرات االستراتيجية في العالقات الروسيةماجد أحمد السا -١
  .٤/٢٠٠١/ ٤، تاريخ  ٨١٦٣الشرق األوسط، العدد
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على  وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى الحيلولة دون انفراد الواليات المتحدة بالهيمنة
العالم. ولمواجهة التردي الواضح الذي كان يشهده االقتصاد الروسي لجأت اإلدارة الروسية 

مع القوى إلى دبلوماسية صفقات التسليح، وتدشين عالقات تعاون عسكري واستراتيجي 
       ُ             ً                                ، حيث ت عد  إيران سوقا  رائجة للسالح الروسي في ظل تدهور إيران"اإلقليمية وعلى رأسها "

مع العالم الغربي، ويمكن التعويل على عائدات تجارة السالح معها بدرجة كبيرة  عالقاتها
   النفط.ارتفاع أسعار     ً                                                   نظرا  لما يتمتع به االقتصاد اإليراني من استقرار نسبي بسبب 

ففي سابقة  ،              ً       ًاإليرانية تطورا  ملحوظا  -شهدت العالقات الروسية ٢٠٠٠ومنذ نهاية العام   
 إيغور سيرجييف"نذ قيام الثورة اإليرانية قام وزير الدفاع الروسي "هي األولى من نوعها م

، تباحث ٢٠٠٠ كانون األول/ديسمبرعلى رأس وفد عسكري بزيارة إيران في نهاية شهر 
، كما البلدينحول سبل دعم التعاون العسكري بين  ينخاللها مع كبار المسؤولين اإليراني

القضايا المتعلقة باألمن والتعاون  خاتمي" محمدناقش مع الرئيس اإليراني السابق "
االقتصادي في مناطق الخليج العربي وآسيا الوسطى والقوقاز، وجاءت تلك الزيارة بعد 

الذي سبق " جور تشير نوميرديناتفاق "من مرور شهر واحد على إعالن موسكو انسحابها 
القيام بأي تعاون  بشأن حظر تصدير السالح أو ١٩٩٥أن أبرمته مع "واشنطن" في العام 

  عسكري مع إيران. 
 ١٥-١٢" بزيارة إلى موسكو في الفترة من "محمد خاتميكما قام الرئيس اإليراني   

، ووقع فالديمير بوتين"أجرى خاللها مباحثات مهمة مع الرئيس السابق " ٢٠٠١ آذار/مارس
بمثابة وطهران ( لتعاون بين البلدين اعتبره المسؤولون في موسكولالرئيسان إعالن مبادئ 

معاهدة) يلتزم بموجبها الطرفان بعدم استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها إزاء بعضها 
    ً                                                                              بعضا ، وعدم إتاحة أراضيهما ألية أعمال عدوانية أو إرهابية تمس  أمن البلدين، األمر الذي 

تعاون العسكري         ُ      ً                                                    أثار جدال  وقلقا  شديدين على المستويين اإلقليمي والدولي بشأن مستقبل ال
 .١من ناحية، وانعكاساته على العالقات اإلقليمية والدولية من ناحية أخرى البلدينبين 

وتنظر روسيا  لتي تتطابق مع المصالح اإليرانية،ا                            إن  روسيا لها مصالحها الخاصة  الحقيقةو
إلى إلى إيران كدولة صديقة وشريك جيوسياسي في المنطقة، وتطمح من وراء تقاربها معها 

                                                           

بشير عبد الفتاح، أبعاد التعاون العسكري بين روسيا وإيران، مركز األهرام للبحوث والدراسات  -١
  .٢٠٠١ نيسان/أبريل، ٩د االستراتيجية، مجلة مختارات إيرانية، العد
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واشنطن" فرضها قطع شوط أكبر فيما يتصل بمساعيها إلنهاء حالة العزلة التي تحاول "
طهران" تستطيع "موسكو" خلق موطئ قدم لها في منطقة وسط آسيا عليها، فمن خالل "

والقوقاز، وهي المناطق التي تتمتع إيران بتأثير ثقافي وحضاري مباشر فيها، كما يتيح 
                                                      مع إيران بشأن األوضاع في أفغانستان، ومن ناحية أخرى فإن             ً         لموسكو أيضا  التنسيق 

يساعد على تسوية الخالف بين دول بحر قزوين بشأن ساإليراني  –التقارب الروسي
  استغالل ثرواته من النفط والغاز.

ومن المنظور الجيوبوليتيكي كان على القادة الروس العمل على معادلة دقيقة تستوجب   
مطالب إيران بالحصول على التكنولوجيا المتطورة في المجاالت  الموازنة بين رفض

المثيرة للريبة، وبين التعاون الوثيق معها، وكان لموسكو حساباتها الخاصة في العديد من 
ّ         الملفات، لعل  أبرزها:              

             ً                                              ً       ّ   : صحيح أن  المصالح االقتصادية الروسية مع إيران كانت عامال  مهم ا ، إال أن ها االقتصاد
ي حقيقة األمر، فمشروع "بوشهر" على سبيل المثال بلغت قيمته ما يقارب مليار محدودة ف
 بحجةمرات عدة خضع هذا الملف لتجاذبات كثيرة، وأوقفت روسيا العمل به ودوالر، 

                               ّ                                                      المصاعب التقنية؛ لكن  الحقيقة أن ها تفعل ذلك متأثرة بالحساسية األمريكية التي كان يسببها 
  المشروع لها. 

باعت موسكو إيران منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين كميات كبيرة من : التسلح
                                                    ) والمدرعات واآلليات القتالية والذخائر؛ لكن  الطائرات             T-72             األسلحة البري ة كالدبابات (

                             ً                                      ) والغواصات تبقى األكثر ترتيبا  للتبعات على روسيا، ألن  باستطاعة إيران SU-24المقاتلة (
  القوات البحرية األمريكية في الخليج.استخدامها ضد 

                                                َّ               : يتحدد تأثير إيران على األمن القومي الروسي في أن ها أقوى بلد في األمن القومي الروسي
آسيا الوسطى في المجال العسكري واالحتياطي االقتصادي والبشري والثقافي والتاريخي، 

  وتؤثر إيران على األمن الروسي في اتجاهات عديدة أهمها: 
                       ً      ً                                               : يمكن اعتبارها مصدرا  محتمال  للخطر العسكري الخارجي على روسيا وأماكن نفوذها. ًال أو

                                                                                ً : تسعى إيران للتأثير السياسي والجيوسياسي في إقليم ما وراء القوقاز مما سيؤثر سلبا       ًثانيا 
في سياسة روسيا الخاصة بالمحافظة على حضورها السياسي واالقتصادي والعسكري 

  هناك.
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تكنيكية وأيديولوجية رئيسة لحركات إسالمية  -ظر الروس إلى إيران كقاعدة مادية: ين     ًثالثا 
  ، وال يجوز استبعاد إمكانية انتشار أعمال إيران المشابهة على األراضي الروسية.متشددة

                      ً      ً                              : تعتبر إيران منافسا  رئيسا  لروسيا في أسواق الغاز والنفط.     ًرابعا 
تعتبر أحد منافسي روسيا السياسيين واالقتصاديين في                ِّ              هذه األسباب تدل ل على أن  إيران  

                                                                                المستقبل وأحد خصومها المحتملين، وقد تتجس د هذه المنافسة في أشكال التعاون الحتمي، 
وسيتوقف شكل هذا التنافس (السلبي واإليجابي) على اتجاهات ونهج السياسة الخارجية 

التكنولوجي الحديث، وتتحدد  -ريسياستها في مجال التعاون العسكالروسية بما في ذلك 
أشكال التعاون مع إيران في المجال الجيوبوليتيكي واالقتصادي على السواء بوجود العبين 
آخرين في هذه المجاالت تتجاوز مستوى تناقضاتهم من الناحية العملية واالحتياطية 

السعودية ووتركيا ويمكن اإلشارة إلى الواليات المتحدة ، اإليرانية) –الروسية التناقضات (
  .١قبل بقية الالعبين في هذا المضمار

                                                          : تفرض مصلحة روسيا أن تمتلك حص ة في اإلنتاج والتسويق من حيث الغاز اإليراني
المشاركة في نقل الغاز اإليراني إلى جنوب آسيا؛ لكن ما ال تريده موسكو هو أن تصبح 

كثر ربحية لشركة غاز بروم إيران قادرة على نقل الغاز إلى أوروبا وهي الوجهة األ
                                                                             الروسية، أو أن يتم تحويل منتدى الغاز إلى منظمة قد تحد  من حريتها في سوق الغاز 

 .٢العالمي

                                                                             ومع بداية األزمة النووية اإليرانية وجدت روسيا نفسها في موقع االتهام األمريكي بأن    
حتى وإن كان  -لنووي                                 ً                       تعاونها النووي مع إيران يمثل خطرا  على جهود منع االنتشار ا

  َّ                                       ألن ه قد يتيح إليران القدرة على إنتاج السالح  -قوانين الوكالة الدولية في إطار يجري
                                                            ً       ً         النووي، وفي مواجهة الضغوط األمريكية والدولية تبنت روسيا موقفا  مزدوجا  يقوم من 

التأكيد  ناحية على هشاشة االتهامات األمريكية إليران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، مع

                                                           

ق والعزلة أعادا فتح ملف رؤية روسية للمشكلة النووية اإليرانية، الفشل في الـحرب مع العراجمال حسين،  -١
  .٢٣/١/٢٠٠٦، تاريخ ١١٩٨١النووي ، مقالة منشورة في جريدة القبس الكويتية، العدد الشاه 

نظور روسي"، الصادر عن مؤسسة "كارنيجي" للسالم علي حسين باكير، قراءة في تقرير" إيران رؤية من م -٢
تحت عنوان " إيران: رؤية من موسكو"، مركز الجزيرة للدراسات، بتاريخ  ٢٠١٠ تشرين األول/أكتوبرفي 
١٦/١٢/٢٠١٠ .  
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من ناحية أخرى على ضرورة قيام طهران بإلقاء الضوء الكامل على أنشطتها النووية من 
أجل إماطة اللثام عن أوجه الغموض في برنامجها النووي، وارتكز الموقف الروسي من 
                                                                                   هذه المسألة على أن  الواليات المتحدة وحلفاءها لم يتمكنوا حتى اآلن من تقديم أدلة دامغة 

   .١ها النووي          َّ                                            إليران؛ وإن ما يقتصر األمر على بعض الشكوك المحيطة ببرنامج هاماتهاعلى ات
وقد حكمت الموقف الروسي من األزمة النووية اإليرانية ثالثة محددات أساسية لعبت   

    ً       ً                                                                    دورا  أساسيا  في تحديد خيارات روسيا بشأن هذه األزمة في كافة مراحلها سواء في مرحلة 
  . ٢وضية أم في مرحلة فرض عقوبات على إيرانالبحث عن حلول تفا

: يتمثل في عالقات التعاون النووي واالقتصادي الوثيقة مع إيران، حيث تعتبر المحدد األول
روسيا واحدة من أقوى الشركاء التجاريين إليران، إذ يتعاون الجانبان في العديد من 

إنشاء المفاعالت النووية المجاالت بحيث تتراوح العالقات ما بين التعاون في مجال 
ومشاركة روسيا في برامج التحديث العسكري لمختلف أفرع القوات المسلحة اإليرانية 

  وعالقات التبادل التجاري بين الجانبين في مجال الصناعات الثقيلة والمنسوجات وغيرها.
 –إيران  برغم مصالحها الوثيقة مع –                               : فيتمثل في أن  روسيا تظل حريصة أما المحدد الثاني

                                                                          على أال تستطيع إيران في نهاية المطاف امتالك السالح النووي حتى ال يتسب ب ذلك في 
اإلخالل بالتوازن االستراتيجي العالمي بشكل عام، أو اإلخالل باالستقرار االستراتيجي القائم 
ما                                                                            على تخوم روسيا الجنوبية من ناحية أخرى، السيما أن  امتالك إيران للسالح النووي رب

يؤدي لتغيير موازين القوى والمعادالت االستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى التي تدخل 
  في تلك المنطقة.  لروسيا بما قد يلحق الضرر بنفوذها ستراتيجي -ضمن اإلطار الجيو

لكن رفض روسيا الحتماالت امتالك إيران للسالح النووي ال يجعلها تقبل بالشكوك   
الواليات المتحدة وإسرائيل ودول االتحاد األوروبي بشأن حقيقة  والهواجس التي تثيرها

                                           َّ                                     األهداف المحركة للبرنامج النووي اإليراني؛ وإن ما تحتفظ روسيا لنفسها بتقديرها الخاص 
البرنامج بحكم مشاركتها هذا  لهذه المسألة، وهي ربما تكون أقدر من غيرها على تقييم أبعاد

                                                           

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع  -١
  .٢١٣-٢١٢ذكره، ص  سبق

أحمد إبراهيم محمود، الدور الروسي في األزمة النووية اإليرانية، ملف األهرام االستراتيجي، المجلد الثالث  -٢
  .٢٠٠٧ نيسان/أبريل ١٤٨عشر، العدد 
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إطار التعاون  خارجنت األزمة تتعلق بمنشآت أقامتها إيران فيه بصورة أساسية حتى وإن كا
  النووي مع روسيا.

                                        ً                                   ويتأثر الموقف الروسي من هذه المسألة أيضا  بحقيقة أن  هناك أزمة ثقة تحكم موقف   
روسيا إزاء التعامل األمريكي والغربي مع قضايا االنتشار النووي، وهي أزمة تعود إلى 

" كوريا الشمالية" في منتصف التسعينيات، حيث كانت روسيا  بدايات األزمة النووية لـ
       َّ                                 ، إال أن ها تخلت عن تنفيذ صفقة ضخمة لبناء كوريا الشمالية"تتعاون بصورة وثيقة مع "

                                                 ً                              مفاعل نووي هناك بعدما أثارت الواليات المتحدة شكوكا  بشأن أهداف "كوريا الشمالية"، 
واليابان" اتفقتا مع "كوريا الشمالية" على تزويدها                                     وفوجئت "روسيا" بأن  "الواليات المتحدة 

بمفاعلين متطورين في مقابل تخليها عن مفاعلها الذي يعمل بالماء الثقيل، وهو ما اعتبرته 
تحدة للفوز بالصفقة النووية مع           ً                                    روسيا نوعا  من الخداع والغش من جانب الواليات الم

  كوريا الشمالية". "
سباب الرئيسة وراء رفض "روسيا الشديد" لوقف تعاونها                  ً      وكان ما سبق واحدا  من األ  

                                                                              النووي مع إيران، حيث تخشى روسيا من أن  مطالبة "الواليات المتحدة والدول الغربية" 
باالمتناع عن تزويد إيران بالمفاعالت النووية يخفي وراءه استعداد تلك الدول لتزويد إيران 

ا بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم، األمر الذي بتكنولوجيا نووية متطورة في سياق إغرائه
أما الواليات المتحدة  .سوف يؤثر بالقطع على مستقبل التعاون النووي بين (روسيا وإيران)

فتدرك حجم المصالح الروسية في إيران وتأثيرها على القرار الروسي، فرغم موافقة 
    َّ                    ال أن ها ال تزال متشددة في موسكو على إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن؛ إ

                                             ُ      َّ                             موقفها الرافض لفرض عقوبات شاملة على إيران، وت حب ذ حل  هذه المشكلة في إطار الوكالة 
رغم اإلحباط الذي أصاب الروس من جراء رفض اإليرانيين للمبادرة الروسية بنقل عمليات 

القتصادية بين كما تدرك واشنطن عمق العالقات ا .اتخصيب اليورانيوم إلى داخل روسي
                                   ً مفاعالت نووية جديدة خالل العشرين عاما   ١٠روسيا وإيران السيما ما يتعلق منها ببناء 

               تم  بناؤه بكلفة  يالقادمة بكلفة عدة مليارات من الدوالرات، إضافة إلى مفاعل "بوشهر" الذ
وقود بعد شحنه بال ٢٠٠٧١تقارب المليار دوالر، وكان من المقرر تشغيله في بداية عام 

                                                           

تولت شركة "أوتوم ستروي إكسبورت" الروسية إكمال بناء محطة الطاقة النووية اإليرانية في "بوشهر"، وكان  -١
، على إمداد ٢٠٠٥ شباط/فبراير، وكانت روسيا قد وافقت في ٢٠٠٧ أيلول/سبتمبرمقرر أن يتم افتتاحها في 
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، وهو ما تحاول واشنطن تعطيله أو تأجيله إلى جانب صفقات ضخمة لبيع ١النووي الروسي
     ً       ً     ً نظاما  دفاعيا  جويا   )٢٩(إليران بمليارات الدوالرات، كان أبرزها صفقة بيع  ةأسلحة روسي

مليون دوالر من خالل شركة (روز برون  ٧٠٠إليران قيمتها  TOR-M1قصير المدى 
، ومحادثات ٢٩ - مقاتلة إيرانية ميج )٢٥(وصفقة أخرى لتحديث اكسبورت) الروسية 

  .S-300٢للحصول على نظام الدفاع الجوي بعيد المدى 
 السابق وفي تحول الفت للموقف الروسي من الملف اإليراني حذر الرئيس الروسي  
على هامش مجموعة قمة العشرين  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر ٢٥إيران في  ديمتري مدفيديف""

" من استخدام ما أسماه  بـ " أساليب أخرى برغ بوالية بنسيلفانيا األمريكيةدينة "بيتسفي م
تشرين في التعامل معها" إذا لم تقدم ما يطمئن القوى العالمية في االجتماع المقرر في 

بشأن هذا الملف، ويأتي هذا التصريح الروسي الحاد بعد أسبوع واحد  ٢٠٠٩ األول/أكتوبر
إلغاء مشروع نشر الدرع الصاروخية األمريكية في أوروبا الذي كان  من قرار واشنطن

يقلق موسكو...! وهو القرار الذي اعتبره دبلوماسيون وخبراء عسكريون صفقة تمارس 
                     ً                                                   بموجبها "موسكو" ضغوطا  أكبر على "طهران" في الملف النووي مقابل هذه الخطوة 

بدء تحقيق فوري حول الموقع النووي " الوكالة الدولية ( بمدفيديفاألمريكية، وطالب "
  .٣ك عن امتالكها له " موقع فوردو")الجديد الذي كشفت إيران حينذا

بشأن طهران أم  "مدفيديف"                               ً               وبدت مالمح هذه الصفقة أكثر وضوحا  سواء بتصريحات   
بإعالنه اعتزامه إلغاء قراره بنشر صواريخ في "ليننغراد: بطرسبورغ" في بحر البلطيق 

                                                                                                                                                           

                                            ّ                                                         مفاعل "بوشهر" بالوقود النووي لعشر سنوات، ووق عت مع إيران اتفاقية تنص  على إعادة الوقود النووي المستنفد 
عل، انظر : شريف شعبان مبروك، هل الذي تسترجعه روسيا بعد مرور خمس سنوات على إفراغه من المفا

بدأت روسيا في التخلي عن إيران...؟!، مركز األهرام للدراسات االستراتيجية ، مجلة مختارات إيرانية، العدد 
  .٢٠٠٧ أيار/مايو  ٨٢

بدأ تشغيل مفاعل "بوشهر" النووي اإليراني، حيث وقعت إيران وروسيا على بروتوكول  ٢٠١٠آب ٢١في  -١
عل المذكور الذي شهد بدء عملية تحميل الوقود النووي، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة تشغيل المفا

  ).٢١/٨/٢٠١٠على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ( وكالة الصحافة الفرنسية، بتاريخ 
)، ٢٩٦س الوطني، العدد (حسام سويلم، االستراتيجية األمريكية تجاه روسيا والصين بشأن إيران، مجلة الحر -٢

  .١/١٢/٢٠٠٦تاريخ 
  .٢٥/٩/٢٠٠٩وكالة نوفوستي الروسية لألنباء، بتاريخ  -٣



٢٨٦ 

 

 أوباما، والتي كانت بدورها مصدر قلق لواشنطن واتفق "١ة لـ"ليتوانيا وبولندا"والمجاور
على ضرورة التفكير في عقوبات إضافية  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر ٢٣" يوم األربعاء مدفيديفو

  بشأن برنامجها النووي. )١+٥(إذا لم ترد إيران على مقترحات مجموعة 
بات اقتصادية وسياسية، وربما وفي أقصى       ً                             وعموما  ال تثق موسكو في فعالية أي عقو  

الحاالت، إذا ما عادت إيران للتنازع مع الوكالة فستشارك روسيا كما سبق أن حدث في 
عقوبات مخففة وغير مشددة على إيران؛ لكنها ستسعى في هذه الحالة إلى تقليل المخاطرة 

كو نهج التعاون بتدهور العالقات مع إيران، كما ستراعي موقف "الصين" وستواصل موس
  .٢والضغوط الدبلوماسية على طهران لحفزها على اتباع سياسة واقعية مسؤولة

                                                               ً                  ومع فشل كافة الجهود الرامية لتسوية األزمة النووية اإليرانية سلميا ؛ السيما التي توجت   
، ٣)١+٥(وعة الدول الست بما سمي بـ"عرض الحوافز الدولية" المقدمة إليران من مجم

جهت الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي إلى إعداد مشروع قرار لفرض        َّلذلك ات 
عقوبات دولية على إيران المتناعها عن إيقاف أنشطة تخصيب اليورانيوم المثيرة للشكوك 
                                                                               التي كان قد تم  استصدار قرارات بشأنها من مجلس أمناء الوكالة الدولية ومجلس األمن، 

، ٤من دول االتحاد األوروبي معارضة شديدة من جانب روسياولقي مشروع القرار المقدم 
: تتمثل في رفض روسيا للمفهوم الذي يستند إليه األولىالسيما فيما يتعلق بنقطتين رئيستين: 

                                                                         مشروع القرار ذاته، حيث تصر روسيا على أن  الهدف الرئيس للقرار ليس معاقبة 
ع المجتمع الدولي من أجل إيقاف األنشطة إيران؛ وإنما تشجيعها وتحفيزها على التعاون م

المثيرة للشكوك وإزالة الغموض بشأن الجوانب الخفية في برنامجها النووي التي تثار 
عالمات استفهام واسعة بشأنها في التقارير الدورية للوكالة بشأن إيران، ووفق هذا المفهوم 

                                                           

  .٢٦/٩/٢٠٠٩وكالة نوفوستي الروسية لألنباء، بتاريخ  -١
فيتالي ناؤمكين، موقف روسيا من إيران في ظل النهج األمريكي الجديد، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت  -٢

  .١٤/١٠/٢٠٠٩مركز الجزيرة للدراسات، بتاريخ من خالل موقع 
رزمة جديدة من الحوافز إليران ولم يتضمن  ٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٦) في ١+٥قدمت الدول الست الكبرى ( -٣

هذا العرض تهديدات بفرض عقوبات على طهران، وعبرت الدول الكبرى عن استعدادها لمساعدة إيران في بناء 
 يفة ومنحها منافع تجارية، إذا علقت تخصيب اليورانيوم .مفاعالت تعمل بالمياه الخف

  .٣١/٧/٢٠٠٦، تاريخ ١٦٩٦                                             تم  اعتماده فيما بعد من قبل مجلس األمن تحت رقم  -٤



٢٨٧ 

 

التشدد والقيام بإجراءات مضادة                                                      تعتقد روسيا أن  العقوبات يمكن أن تدفع إيران للمزيد من 
 . ١لتلك العقوبات بما يؤدي لتصعيد األزمة

                                                                        والحقيقة أن  روسيا لعبت دور الم سه ل في الملف النووي اإليراني خالل العديد من   
  المحطات إلقناع إيران بالتوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي تحت إشراف الوكالة 

لجهود إلى النتيجة المرجوة، وحاولت في المقابل إقناع الدولية؛ لكن دون أن تصل هذه ا
                           إيران عبر وسائل عديدة؛ لكن   الحل العسكري تجاهإسرائيل والواليات المتحدة بالعدول عن 

                                                                          ذلك الموقف ال يعني أن  روسيا توافق على امتالك إيران لألسلحة النووية ولوسائل 
  .٢لذلك من تداعيات خطيرة على موسكونقلها؛ لما 

بنت القيادة  ٢٠٠٦ومنذ إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن الدولي عام   
 األمريكي                                                                  اإليرانية حساباتها على أن  المعارضة (الروسية والصينية) ستجهض المخطط 

                                                                      الرامي إلى عزل إيران وفرض عقوبات عليها، إال أن  الواليات المتحدة نجحت في 
يران سواء داخل مجلس محافظي الوكالة أم داخل مجلس استصدار عدة قرارات تدين إ

                                                                     األمن، وتم  فرض مجموعة من العقوبات عليها طالت عدد من المؤسسات والشركات 
واألشخاص الضالعين في البرنامج النووي اإليراني، وقد شهدت األسابيع القليلة السابقة 

تجاه روسيا والصين للحؤول       ً          ً        ً      ًحراكا  دبلوماسيا  إيرانيا  مكثفا  ١٩٢٩/٢٠١٠لصدور القرار 
  دون فرض حزمة جديدة من العقوبات الدولية؛ لكن المفاجأة كانت في تصويت كل من

بعد جهود متواضعة من دبلوماسية البلدين  األمريكي" موسكو وبكين" لصالح مشروع القرار 
ف                  ً      ً         . وهو ما عكس تحوال  واضحا  في الموق٣طأة العقوبات المقترحة على إيرانلتخفيف و

الروسي تجاه الملف النووي اإليراني، وسرعان ما تواترت األدلة على هذا التحول، ففي 
خالل كلمة  ٢٠١٠تموز ١٣في  ديمتري مدفيديف"" السابق سابقة نادرة قال الرئيس الروسي

     َّ                                   :( إن نا نحتاج إلى تحالفات خاصة كي نواكب ٤ألقاها أمام تجمع سفراء بالده في الخارج

                                                           

أحمد إبراهيم محمود، الدور الروسي في األزمة النووية اإليرانية، ملف األهرام االستراتيجي، المجلد الثالث  -١
  .٢٠٠٧ يلنيسان/أبر، ١٤٨عشر، العدد 

  علي حسين باكير، قراءة في تقرير " إيران رؤية من منظور روسي"، مرجع سبق ذكره . -٢
  بشير نافع، مرجع سبق ذكره. -٣
  . ١٣/٧/٢٠١٠وكالة انتر فاكس الروسية، بتاريخ  -٤



٢٨٨ 

 

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واالتحاد األوروبي بشكل عام، ومع الواليات            ً   العصر، أوال  مع
                                                                          المتحدة بشكل خاص)، وبموازاة ذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن  إيران (تقترب من 
                                                       ً                            امتالك تقنيات يمكن استخدامها لصناعة أسلحة نووية)، مطالبا  المجتمع الدولي بالتعامل مع 

ودون اللجوء إلى حلول انتقائية. كما انتقد إيران ووصفها الملف النووي اإليراني بجدية، 
( تتصرف بطريقة غير مناسبة)، وجدد الدعوة إلى اإليرانيين لالنفتاح والتعاون مع     َّ  بأن ها

استخدم اللغة ذاتها خالل مؤتمر صحفي جمعه والمستشارة  مدفيديف"الوكالة الدولية، وكان "
، حيث قال: ( ال يريد ٢٠١٠حزيران ٥ته إلى ألمانيا في أثناء زيار أنغيال ميركل"األلمانية "

                                                                               أحد فرض عقوبات، لكن بعض األمور ترغمنا على االتفاق عليها، لقد تم  التوصل إلى اتفاق 
                        ً                                                   عملي بهذا الخصوص)، مضيفا  أن  روسيا (تأمل بأن تستمع القيادة اإليرانية إلى صوت 

مع "طهران" حول حزمة العقوبات الدولية  األسرة الدولية)، ويأتي هذا التصريح بعد خالف
وموافقة روسيا على التصويت إلى جانب القوى الكبرى  ١٩٢٩التي تضمنها مشروع القرار 

في مجلس األمن لصالح القرار القاضي بتشديد العقوبات المالية والعسكرية على طهران 
  .١بسبب برنامجها النووي

إلى  "محمد رضا مير تاج الديني"شؤون البرلمانية أشار نائب الرئيس اإليراني للمن جانبه   
                                                                        أن  موقف روسيا من احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران يثير حيرة بالده، وقال 
                                                                                  ً المسؤول اإليراني: ( إن  الموقف الروسي سيلقى إدانة من قبل الرأي العام العالمي)، مشيرا  

إلى االتفاق الثالثي بين (ايران وتركيا                                                إلى أن  طهران كانت تتوقع أن تنظر موسكو بإيجابية
  والبرازيل) بشأن تبادل اليورانيوم اإليراني بالوقود النووي، وستقوم بتعديل موقفها 
                                                                        السابق؛ غير أن  إعالن موسكو عن التوصل إلى اتفاق حول احتمال فرض عقوبات على 

( روسيا ستدفع ثمن                                                              ايران (يثير تساؤالت كثيرة لدينا)، وشدد المسؤول اإليراني على أن 
. كما انتقد الرئيس اإليراني ٢سلوكها خلف النهج األمريكي، لذا فقرارها سيثير إدانة عالمية)

ديمتري "  السابق                            ً              موقف روسيا تجاه بالده مطالبا  الرئيس الروسي محمود أحمدي نجاد""

االحترام                                                 ً          بمراجعة تصريحاته ومواقفه األخيرة تجاه إيران مشددا  على مبدأ  مدفيديف"
                                      ( أن  الشعب اإليراني لم يعد يعرف ما إذا  نجاد" المتبادل في العالقة بين البلدين، وأوضح "

                                                           

  . ١٣/٧/٢٠١٠وكالة انتر فاكس الروسية، بتاريخ  -١
  .٧/٦/٢٠١٠وكالة مهر اإليرانية لألنباء، بتاريخ  -٢



٢٨٩ 

 

، في إشارة                              ًر الذي يعاديهم منذ ثالثين عاما كان الروس أصدقاء وجيران أم مع الطرف اآلخ
ئة . وكرد فعل على التصريحات الروسية أعلن رئيس الهي١إلى الغرب والواليات المتحدة )

إنشاء صندوق بمبلغ  ٢٠١٠ تموز/يوليو ٢٤" في علي أكبر صالحياإليرانية للطاقة الذرية "
                                                                       َّ     ماليين دوالر إلجراء أبحاث "جادة " في مجال االلتحام النووي، وقال صالحي: ( إن ه تم   ٨

                  (إن  األمر يتطلب من  صالحي" :    ً                                 شخصا  سيتفرغون لهذه األبحاث)، واعتبر "  ٥٠اختيار 
    ً                                                                     عاما  قبل أن تصبح العملية قابلة للتسويق؛ لكن علينا استخدام كل طاقات البالد  ٣٠إلى  ٢٠

: األولىإلعطاء السرعة الالزمة ألبحاث االلتحام)، ويمكن إنتاج الطاقة النووية بطريقتين: 
: دمج النوايا الخفيفة والثانيةشطر النوايا الذرية الثقيلة، وهو ما يسمى االنشطار النووي، 

  .٢طلق عليه " االلتحام النووي"فيما ي
                                                                أن  التحول في الموقف الروسي لم يقتصر فقط على التصويت المفاجئ على  والحقيقة  

                                            ً                                 مشروع قرار العقوبات األمريكي؛ بل وتراجعه أيضا  عن تأكيدات عسكرية وسياسية روسية 
المنظور،                                                                   سابقة ومتكررة على أن  إيران ال تمتلك قدرات لتطوير سالح نووي في المدى 

الجديدة تظهر التقارب المضطرد بين الموقفين الروسي  مدفيديف"              وكأن  تصريحات "
ويمكن تحديد الدوافع التي تقف وراء  واألمريكي تجاه تقدير طبيعة الملف النووي اإليراني

   :٣االنقالب المفاجئ في الموقف الروسي باآلتي
 زل تدور حول ما يعرفوسية الخارجية لم ت                                : يتمثل في أن  أولوية السياسة الرالدافع األول

الخارج القريب" أي محيط روسيا األوروبي واآلسيوي الذي فقدته بفعل انهيار الكتلة بـ "
الشيوعية واالتحاد السوفييتي، وفي هذا المحيط الجيوبوليتيكي الحيوي لروسيا تجري 

تباع سياسة توكيد الذات إ فالديمير بوتين"تدافعات روسيا مع الواليات المتحدة منذ بدأ "
ألمريكية الرئيسة؛ بينما كل دوائر الخالف ا –                   ً                       الروسية، وهنا أيضا  تجري التوافقات الروسية

: فيتمثل في أما الدافع الثانيالجيوبوليتكي األخرى تعتبر أقل أهمية ومفتوحة للمساومات. 
روسي من عبء الديون                                           ً                   محاولة تحقيق أهداف إعادة بناء روسيا داخليا ، وتحرير االقتصاد ال

                                                                   ً      ً            الخارجية، وتحديث البنية الصناعية والتقنية الروسية التي تتطلب تعاونا  نوعيا  من الواليات 
                                                           

 .٢٧/٥/٢٠١٠شبكة الجزيرة لألخبار، بتاريخ  -١
  . ٢٥/٧/٢٠١٠موقع قناة الفيحاء اإللكتروني، بتاريخ  -٢
  بشير نافع، مرجع سبق ذكره. -٣



٢٩٠ 

 

                                ً                                            المتحدة ودول االتحاد األوروبي خاصة ، فمثل هذا التعاون األمريكي األوروبي، بالطبع، 
نووي اإليراني                                                                   يتطلب "حسن نوايا روسية" في ملفات دولية أخرى ترى واشنطن أن  الملف ال

  .أهمها
يمكن تلخيص موقف روسيا تجاه الملف اإليراني بالدعوة إلى االلتزام بموقف  :     ًأخيرا   

الوكالة الدولية، ومعارضة فرض عقوبات دولية شاملة على إيران، والتأكيد على مواصلة 
                                   ً                                      تعاونها النووي السلمي مع طهران، فضال  عن  المعارضة الشديدة للجوء إلى العمل 

�عسكري كحل لألزمة النووية اإليرانية.ال �
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٢٩١ 

 

        الفرع الثاين الفرع الثاين الفرع الثاين الفرع الثاين 

        املوقف الصيين جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف الصيين جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف الصيين جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف الصيين جتاه الربنامج النووي اإليراين     
  

لكي نفهم موقف السياسة الصينية تجاه الملف النووي اإليراني يجب أن نضع تلك السياسة   
أصدرت  ١٩٩٨عام في إطار االستراتيجية الصينية ودورها على الساحة الدولية، ففي 

                                    ُ                                              الصين وثيقة لتنظيم سياستها الخارجية أ طلق عليها " المفهوم األمني الجديد"، أشارت إلى 
سعي الصين إلنشاء عالم متعدد األقطاب على أساس التوافق بين القوى الكبرى مع تبني 

البعد                                                         ً                    مفهوم " األمن الشامل"، بمعنى: أن يكون البعد العسكري واحدا  من أبعاد األمن وليس 
الوحيد، ومازالت تلك الوثيقة تشكل أساس االستراتيجية الصينية، فالصين ال تسعى إلى 
                                                             ً                    مواجهة مع الواليات المتحدة؛ بل تسعى إلى تجنب تلك المواجهة نظرا  لمصالحها االقتصادية 

يس                                                       ً                             معها، كما أن  الدور الصيني منذ الثورة الشيوعية كان عامال  لتأكيد التوازنات العالمية ول
             ً                                ً     َّ                                   عامال  لصنعها، ولم يكن هذا الدور مستقال ؛ وإن ما يتم بالتوافق مع قوى عالمية أخرى.
مع ويمكن ربط الموقف الصيني تجاه إيران بعدة محددات أهمها: المصالح التجارية للصين 

                                                                   ُ    ، إذ تملك إيران مصادر هامة للطاقة وهي أحد أهم مصدري النفط للصين، وت صد ر إيران
% من استهالكها النفطي، وهذه النسبة مرشحة للزيادة بعد تنامي ١٤ين ما نسبته للص

. وإلى جانب ذلك تسعى الصين ١استهالك الصين للنفط لمواكبة تطورها الصناعي المتسارع
إلى تأسيس عالقات ثنائية قوية مع إيران لزيادة نفوذها االستراتيجي في منطقة الشرق 

ث توازن مع النفوذ األمريكي في المنطقة، وترى بكين في األوسط، والمساعدة في إحدا
      ألن  من ،                                                             ً      ً    تزايد النفوذ اإليراني في منطقتي الشرق األوسط وآسيا الوسطى أمرا  مفيدا  لها
تبع كبار اشأن ذلك أن يدفع أجنداتها االستراتيجية واالقتصادية والسياسية في المنطقة؛ لذلك 

العقوبات على إيران من خالل التركيز على فرض خير المسؤولين الصينيين استراتيجية تأ
                                             ّ                                أهمية التوصل إلى تسوية من خالل المفاوضات، فتبن ي المقاربة الدبلوماسية يعمل على 
تأخير فرض عقوبات شاملة وتنفيذ ضربات عسكرية ضد طهران، ويزيد من قوة الصين 

الصين في النهاية ال    أن   ًا التفاوضية إزاء كل من إيران والغرب في الوقت ذاته، خصوص
                                                           

األمريكية، مقالة منشورة على شبكة  -بشير عبد الفتاح، الملف النووي اإليراني في العالقات الصينية -١
                         ، متوفرة على الرابط التالي:  ٢٥/٢/٢٠١٠يومي، بتاريخ اإلنترنت من خالل موقع األهرام ال

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=32444&eid=165                                     
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يمكن أن تنحاز إليران على حساب عالقتها مع الواليات المتحدة بصرف النظر عن التوتر 
                                                     الصينية. وتجدر اإلشارة إلى أن  منطقتي الشرق األوسط ووسط  –في العالقات األمريكية 

ي آسيا بشكل عام وإيران بشكل خاص تشكالن محط االهتمام الجيوستراتيجي للصين الت
تعتبرهما مفتاح ألمنها في الطاقة، إلى جانب ملفات أخرى (ملف مسلمي اإليغور)، إضافة 

، قليص وارداتها النفطية من الخليجتبإلى ازدياد خشية "بكين" من قيام الواليات المتحدة 
                                          . لذلك فإن  المسؤولين الصينيين كانوا قلقين عالقات التي تربطها بدول المنطقة       ً      مستفيدة  من ال

جورج إدارة الرئيس األمريكي "                     عندما سرت شائعات بأن  ٢٠٠٦رجة كبيرة في عام لد
 تكانت تفكر بعمل عسكري ضد إيران، وقد تنفست "بكين" الصعداء عندما أصدر بوش"

      ً                     تقريرا  حول البرنامج النووي  ٢٠٠٧ تشرين الثاني/نوفمبرفي  ةاالستخبارات األمريكي
  . ٢٠٠٣١برنامجها الرامي إلى صنع أسلحة نووية منذ عام                              اإليراني مفاده أن  إيران أوقفت 

% فقط من ١ومن منظور األمن القومي الصيني تملك إيران مزايا فريدة، فسكانها يمثلون   
                    ً           النفطي المؤكد عالميا ، وهي رابع  ي% من االحتياط١٠سكان العالم؛ لكنها في المقابل تمتلك 

همية إيران على ذلك فقط، فهي تملك في الوقت ذاته أكبر منتج للنفط في العالم، وال تقتصر أ
مليون برميل من النفط  ٦,٢                              ً        المؤكد من الغاز الطبيعي عالميا ، وتنتج  ي% من االحتياط ١٦

                   ً                                  مليون برميل يوميا  وهي الكمية الالزمة لالقتصاد الصيني. ٢,٦ منها      ً      يوميا ، تصدر
          ً                     تركة حاليا  بين الصين وإيران في        ً                                        وتأسيسا  على هذه الخلفية تتمثل أهم المشاريع المش  

مشروعين كبيرين ومشروعات صغيرة لبناء خطوط أنابيب تصل شمال إيران بجنوبها، 
                                                                                  والمشروع النفطي األكبر هو "يادفاران" لالستكشاف واإلنتاج والتطوير الذي تم  االتفاق عليه 

 مليار دوالر ١٠٠، وبلغت قيمة الصفقة نحو ٢٠٠٦، وجرى التوقيع عليه عام ٢٠٠٤عام 
مليار  ١٧)، أما االحتياطات المؤكدة فتقدر بحجم يبلغ أطلق عليها صفقة القرن لضخامتها(

ألف برميل  ١٥٠بطاقة تبلغ في البداية  ٢٠٠٩برميل، وكان من المقرر أن يبدأ اإلنتاج عام 
لبية                ً                         ألف برميل يوميا ، وتستحوذ الصين نصيب الغا ٣٠٠     ً                   ً       يوميا  على أن تتضاعف الحقا  لتبلغ 

شل"؛ أما المشروع المشترك % لشركة "٢٠% للهند، و٢٥% مقابل ٥١في العقد بمقدار 
بارس" الجنوبية على من حقول " األكبر في مجال الغاز الطبيعي فهو إنتاج الغاز المسال

                                                           

  :للمزيد انظر نص التقرير -١
  National Intelligence Estimate, Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, November 2007. 
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بطاقة  ٢٠٠٩مليار دوالر، وكان من المقرر أن يبدأ اإلنتاج عام  ٧٠سنة بقيمة  ٣٠مدار 
  .١ ًا مليون طن سنوي ٢٧٠
وقد استفادت الصين من الحصار السياسي واالقتصادي األمريكي المفروض على إيران،   

حيث دخلت الشركات النفطية الصينية قطاع الطاقة اإليراني من أوسع أبوابه، كما أدت 
اإلصالحات االقتصادية المتتابعة في إيران والمتعلقة بتخفيف القيود على االستثمارات 

ق مع تركز السلطة في يد المحافظين إلى إيجاد إطار مناسب للمصالح األجنبية بالتراف
الصينية في إيران، وباإلضافة إلى ذلك ينبغي مالحظة ذلك التناسب الطردي في التصاعد 
بوتيرة انخراط الصين في قطاع الطاقة اإليراني، مع ازدياد الضغوط األمريكية على 

  طهران وحاجتها للصين كغطاء دولي.
اتفاقية التعاون النووي  ١٩٩٢                ّ                         الصعيد النووي وق عت الصين وإيران في العام وعلى   

                                    ً                                                الثنائية المشتركة، واستمرت بكين وفقا  لهذه االتفاقية بتزويد إيران بالمعدات والمساعدات 
التقنية خالل عقد كامل، ورغم الضغوط األمريكية المتزايدة وفرضها العديد من العقوبات 

 ٢٠٠٢في عامي التي قامت بتزويد إيران بتكنولوجيا عسكرية  - على الشركات الصينية
  ّ                                                                      إال  أن  ذلك وإن حد  من تزايد العالقات العسكرية الثنائية بين إيران والصين إال  -٢٠٠٤و

  َّ                          ً                                                    أن ه لم يقلل من مستواها كثيرا ، ولم يردع "بكين" من تزويد طهران بتقنيات وتكنولوجيا 
لبناء المنشآت  اخر الثمانينيات إيران بالمساعدة الالزمة                       ، كما زو دت الصين منذ أو٢حديثة

                                                                     ، ودربت العديد من العلماء والتقنيين اإليرانيين بناء  على اتفاق التعاون والمراكز البحثية
          ّ                    ات، حيث وق ع البلدان العديد من النووي السري بين البلدين، واستمر هذا التعاون في التسعيني

  .١٩٩١ت إيران بكميات من اليورانيوم الخام في العامد        ئية، وزو اتفاقات التعاون النووي الثنا
بتزويد إيران  ١٩٩١     ً                                                        ووفقا  التفاقيات التعاون النووي المذكورة، تعهدت الصين في العام   

تشرين لكن ما لبثت الصين أن ألغت المشروع في ميغا واط،  ٢٠مفاعل نووي بطاقة  بأول
                                             يبدو أن  إلغاء المشروع آنذاك جاء ليفسح الطريق وألسباب تقنية،  ١٩٩٢عام  األول/أكتوبر

                                                           

اإليرانية ولحظة االختيار اآلتية، مقالة منشورة في  -                                              مصطفى اللب اد، االقتصاد السياسي للعالقات الصينية  -١
  .٣١/١٠/٢٠٠٧جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 

، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج اإليرانية والملف النووي -العالقات الصينية علي حسين باكير، -٢
  .٢٠٠٦ تموز/يوليو، ٢٢لألبحاث (اإلمارات)، العدد 
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مشروع  ١٩٩٢ أيلول/سبتمبرأمام تنفيذ مشاريع أكبر وأضخم، حيث طرحت الصين في 
ميغاواط إثر زيارة الرئيس اإليراني األسبق  ٣٠٠بناء مفاعلين نوويين إليران بطاقة 

                   ها أتم ت صفقة لبناء               َّأعلنت الصين أن  ١٩٩٤ تموز/يوليو" لها، وفي "هاشمي رفسنجاني
مليون دوالر  ٩٠٠المفاعل األول في منطقة قريبة من طهران على أن تدفع إيران مبلغ 

               ً                                                                كدفعة أولى ثمنا  للصفقة، إال أن  هذا التعاون النووي أثار سخط الواليات المتحدة التي 
فرضت               ً     ً                                                     اعتبرته تهديدا  قويا  الستقرار المنطقة ودولها، فضغطت بكل ثقلها على "بكين" و

على الشركات الصينية المتعاملة مع إيران عقوبات كبيرة إلى أن أعلنت الصين في رسالة 
" مادلين أولبرايتسرية موجهة من وزير الخارجية الصيني إلى نظيرته األمريكية آنذاك "

تعهد فيها بأال تقوم بالده بتوقيع أي صفقات جديدة مع  ١٩٩٧أكتوبر تشرين األول/ ٣٠في 
                         ُ                                              ذلك التاريخ، وبناء عليه ت كمل الصين بناء المفاعلين فيما تمتنع عن عقد أي إيران بعد 

صفقات في ما يخص بناء منشآت لتخصيب اليورانيوم وتحويله، وفيما أكدت العديد من 
                                                                              التقارير بعد ذلك التزام الصين بهذا التعهد، أشارت تقارير أخرى إلى أن  العديد من 

  .١مع إيران في العديد من المجاالت التكنولوجية الحساسة الشركات الصينية الخاصة تتعاون
          َّ                                                                    والواقع أن ه ال يمكن الحديث عن رأي واحد في الصين فيما يتعلق بالموقف من البرنامج   

          : ي صر  على  األولالنووي اإليراني، فهناك اتجاهين بين الدوائر المهتمة بالسياسة الخارجية، 
                                          ي عر ض االستقرار في منطقة الشرق األوسط للخطر،                              أن  سلوك طهران النووي يمكن أن

          ً      ً                                                               ويلحق ضررا  بالغا  بالمصالح الصينية في المنطقة، ويخشى أتباع هذا االتجاه من احتمال 
لهذه                                ً                                     التصعيد، إذا أصبحت واشنطن جزءا  من أي مواجهة عسكرية، ويعتقد المؤيدون

تها مع إيران، وأن تسعى للتوسط بكين" أن تكون حذرة في عالقا         َّ             األفكار أن ه يتوجب على "
                                                           

إلى  هو جين تاو"الرئيس الصيني "مليون دوالر أمريكي عشية زيارة  ٥٧٤                           تم  توقيع ست اتفاقيات بقيمة  -١
الواليات المتحدة، وذلك خالل الزيارة التي قام بها وفد من رجال األعمال الصينيين برئاسة نائب وزير التجارة 

شركة تعمل في  ٢٠٠رجل أعمال من أكثر من  ٣٠٠                                   لوالية تكساس، وضم  الوفد ما يزيد على  وانج تشاو""
ونيات والحماية البيئية والهندسة الميكانيكية واألدوية والزراعة والعمليات قطاعات الطاقة واآلالت واإللكتر

                                         َّ                                                         المصرفية، وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن ه من بين االتفاقيات الستة اثنتان الستيراد األقطان، واتفاقية 
ية، ومذكرة تفاهم بين                                                                              الستيراد سلع مفككة ثم  تجميعها، وأخرى لتطوير وتطبيق خاليا كريستال السليكون الشمس

غرفة التجارة الصينية الستيراد وتصدير المعدات والسلع اإللكترونية، وكالة شينخوا الصينية لألخبار، بتاريخ 
١٧/١/٢٠١١ .  
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                                           : فيرى أن  ممارسة إيران لسياسة حافة الهاوية أما االتجاه الثاني بينها وبين واشنطن.
                                                                          النووية يمكن أن يستمر دون أن يكون هناك عواقب وخيمة على طهران، وأن  الواليات 

    ً      ً    دعما  كبيرا  من ، ويلقى هذا االتجاه عن توجيه أي ضربة عسكرية ضد إيراننع تالمتحدة ستم
                                                                          ً       قبل شركات الغاز والنفط الصينية التي ترى أن  أمن الطاقة هو األمر األكثر إلحاحا ، وأهم 

هذه الشركات تأثير كبير على صناعة السياسة الصينية ولمن الملف النووي اإليراني ذاته، 
  إزاء إيران ولها مصلحة كبيرة في تجنب العقوبات.

تجاه البرنامج النووي اإليراني فيعارض حصول إيران على  أما الموقف الصيني الرسمي  
 َّ                ن ه في الوقت ذاته                                          ً                      أسلحة نووية، ألن  من شأن ذلك أن ي حدث تغييرا  في موازين القوى، إال أ

حق إيران في أن تحصل على طاقة نووية سلمية، وتبدي استيائها تجاه ما تدعم الصين 
  .ية منع االنتشار النوويتعتبره معايير ازدواجية في التعامل مع قض

                                                                        : إن  السياسة الصينية تجاه الملف النووي اإليراني ترتبط بعدة ملفات، أهمها: ويمكن القول  
الصينية وتأزمها، ففي البداية عارضت الصين إحالة الملف  –تطور العالقات األمريكية 

لمجلس ضد إيران                                           َّ                  النووي اإليراني إلى مجلس األمن الدولي؛ إال أن ها عادت وصوتت في ا
)، في حين عارضت بشدة فرض حزمة رابعة ١٧٤٧، ١٧٣٧، ١٦٩٦أثناء تبني القرارات (

بعد إعالن الواليات المتحدة عقد  ١٩٢٩/٢٠١٠من العقوبات على طهران بموجب القرار 
مليون دوالر، وهو ما أثار غضب الصين  ٦,٤صفقة أسلحة مع تايوان قيمتها ما يقارب 

 باراك أوباما"          ً                                      تايوان خطا  أحمر ، إضافة إلى قيام الرئيس األمريكي " التي تعتبر موضوع
في البيت األبيض رغم احتجاج الصين على  الدالي الما" باستقبال الزعيم الروحي للتبت "

وردت الصين على هذه التطورات                                 ً                    ذلك، وهو ما اعتبرته "بكين" تدخال  في شؤونها الداخلية.
                         ً               من العقوبات على إيران أمال  في الحصول على  ةجديدبمحاولة تعطيل فرض حزمة 

                                                                     ً      تنازالت في ملفاتها، وأرادت بكين من وراء موقفها أن يصدر مجلس األمن قرارا  يفرض 
       ُ  ِ          َّ               ً     ً                             ، وأن ت ظه ر إليران أن ها قد لعبت دورا  مهما  في هذا الصدد؛ مما يمكنها من مخففة عقوبات

  هناك.حماية مصالحها النفطية 
         ً      ً                                    ثمنا  غاليا " لقاء دعمها للواليات المتحدة، فنجاح                  أن  الصين انتزعت " عض المحللينويرى ب  

                                                                                  " بكين" في رأي المحللين الصينيين لم يقتصر على تخفيف العقوبات التي تم  فرضها من قبل 
، بحيث ال تحول دون توسيع الصين عالقتها ١٩٢٩/٢٠١٠مجلس األمن بموجب القرار 
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داه ليشمل انتزاع حكومتها تعهدات من واشنطن بإعفاء االقتصادية مع إيران؛ بل تع
الشركات الصينية من أي عقوبات أمريكية أحادية على شركاء طهران التجاريين ممن 

            :( إن  الصين   ًة صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قائل تينتمون إلى دول أخرى، وقد كتب
ت الطاقة والتجارة والمال                                                    حصلت على موافقة أمريكية بأن  مصالحها الهامة في قطاعا

 ةعد؛ لذلك طالبت "بكين" في ١اإليرانية ستكون مصانة في حال فرض أي عقوبات جديدة)
مناسبات "طهران" بأن تتفاوض بجدية إلنهاء الشكوك حول برنامجها النووي وقبول 

ع دف                                       ويرى المحللون الصينيون أن  العقوبات قد ت مقترحات الوكالة حول تخصيب اليورانيوم.
، مما يعمل على فقدان قنوات االتصال معها كما حصل مع إيران إلى اتخاذ مواقف متشددة

                                                                               "كوريا الشمالية". لذلك ترى الصين أن  الحل األمثل للمسألة اإليرانية يأتي عبر الطرق 
                                           ، وتعتقد أن  اتفاقية تبادل الوقود النووي هي الحل العسكريالدبلوماسية واالبتعاد عن 

                                        ً         ُ                     فضل لنزع فتيل األزمة، فالعقوبات ال تقدم حال ؛ بل قد ت عرقل الحلول العقالنية الطريقة األ
المتاحة للحد من انتشار األسلحة النووية وتحويل منطقة الشرق األوسط إلى منطقة خالية من 

  .٢السالح النووي
                                                                           ويبدو أن  الصين تتبع استراتيجية تأخير فرض عقوبات شاملة على إيران للحفاظ على   

مصالحها االقتصادية عن طريق تركيز خطابها السياسي بشكل كلي على أهمية الدبلوماسية، 
                                                                           ُ ودعم الحق القانوني لطهران في البحث والتطوير النووي ألغراض سلمية طالما يتطابق  

في إطار              ً                       ، وهي تؤيد حال  للنزاع النووي اإليراني مع اتفاقية عدم االنتشار النووي ذلك
                       على أساس أن  ذلك لن يحل  بهاوتعارض استخدام القوة أو حتى التهديد ، الوكالة الدولية

            ً         ّ                                                                 المشكلة أبدا ؛ بل سيعق دها، لكن توافق جميع القوى الدولية على إحالة ملف إيران النووي إلى 

                                                           

قالت شركة "إنشاء وتطوير البنية األساسية لوسائل النقل اإليرانية" على موقعها على  ٢/٢٠١١/ ١٠بتاريخ  -١
                                                   مليار دوالر لمد شبكة سكك حديدية في البالد، وأضافت أن   ١٣                ً       الصين" وقعت عقدا  بقيمة                   شبكة اإلنترنت: إن  "

كيلومتر، وجرى توقيعه أثناء زيارة وفد صيني إلى  ٥٣٠٠"العقد يشمل بناء شبكة سكك حديدية تمتد على مسافة 
روع ، وكالة رويترز لألنباء، طهران "، ولم تذكر الشركة وقت توقيع العقد أو الموعد المتوقع لبدء العمل بالمش

  .  ٩/٢/٢٠١١بتاريخ 
موقف الصين من المسألة النووية في الشرق األوسط ، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من مسعود ضاهر،  -٢

، متوفرة على الرابط التالي :  ٢١/٦/٢٠١٠                                     خالل موقع جريدة ع مان اإللكتروني بتاريخ 
http://www.omandaily.om/node/21001                                                                                  
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          ً      ً                                            سبب  إحراجا  كبيرا  للصين، لذلك تركت بكين المبادرة لروسيا فيما  ٢٠٠٦مجلس األمن عام 
وحرصت الصين على تبني مسار مزدوج في إيجاد حل  المبادرات.يتعلق بطرح الحلول و

   عقالني للملف النووي اإليراني:
                                     ً       ً                       : اعتماد األمم المتحدة ومؤسساتها إطارا  أساسيا  للعمل على منع االنتشار المسار األول

النووي في العالم، واتخاذ القرارات الالزمة للحد من انتشار هذا السالح، وإيجاد الطرق 
ئمة لتطبيق قراراتها بصورة فاعلة وعادلة، مع االبتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين في المال

تدعو فيه الصين ف: المسار الثاني أما المسألة النووية وغيرها من المسائل الدولية المتأزمة.
 . ١االستقرار في منطقة الشرق األوسط                                      ً     إلى حل سلمي للملف النووي اإليراني حفاظا  على 

  لمنطق والتحليل استبعاد سيناريوهين من قائمة الخيارات الصينية:ويقتضي ا  
      ُ                                                           : أن  "بكين" ستؤيد ضربة عسكرية إليران ت دم ر خاللها حقول النفط والغاز السيناريو األول

التي استثمرت فيها عشرات المليارات، وتخطط الستثمار مئات المليارات فيها في السنوات 
  القادمة. 

                      ً                                      أن  بكين ستتواجه عسكريا  مع واشنطن من أجل حماية إيران من هجوم  السيناريو الثاني:
أمريكي عليها. وكال السيناريوهين مستبعد في منطق المصالح الصينية، لذلك تناور بكين 

  . ٢          ً         ُ                                         ديبلوماسيا  دون أن ت تهم بالوقوف في صف واشنطن أو طهران حتى اآلن
بكين بإبداء المزيد من التعاون في القضية                            ً             وتبذل الواليات المتحدة جهودا  كبيرة إلقناع   

النووية اإليرانية من خالل تقديم حوافز للصين كتشجيع عدد من الدول العربية الرئيسة 
         ؛ ألن  ذلك ييراناإلنفط اللزيادة صادراتها النفطية في محاولة منها لتقليل اعتماد الصين على 

العقوبات المفروضة على طهران، سيمكنها من التوصل إلى اتفاق مع الصين على تشديد 
" مستشار الرئيس األمريكي لشؤون الشرق األوسط دينس روس، قام "٢٠٠٩وفي بداية عام 

بطرح فكرة زيادة كوتا (حصة) النفط التي يمكن أن تحصل عليها الصين من المملكة 
نفط                                       ِ                                  العربية السعودية، غير أن  الصين لم تشتر  ذلك بحجة وجود اختالفات فنية بين ال

  اإليراني والسعودي. 

                                                           

                                                                                 مرجع سبق ذكره. مسعود ضاهر، -١
                              مصطفى اللب اد، مرجع سبق ذكره. -٢
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وفي مسعى من "واشنطن" الحتواء المساعي الصينية، وحملها على تغيير موقفها تبنت   
: تصعيدي ترهيبي ينطوي على التلويح بممارسة الضغوط شقها األولاستراتيجية مزدوجة: 

  حقوق والتبت وتايوان" لها: كقضايا " مقلقةملفات أخرى  على بكين ومساومتها في
  .ي نفوذ الصين على الساحة الدوليةورفع قيمة العملة الصينية (اليوان)، وتنام نساناإل
: فهو تفاوضي ترغيبي، حيث بعثت اإلدارة األمريكية مسؤولين أمريكيين الشق اآلخر أما

إلى "بكين" لتحذيرها من تضرر مصالحها في حال فشل الجهود الدبلوماسية لتسوية األزمة، 
هيالري "سعت  ٢٠١٠ شباط/فبرايرل الخليج العربية منتصف وخالل جولتها في دو

إلقناع قادتها بتوظيف عالقاتهم االقتصادية القوية مع وزيرة الخارجية األمريكية " كلينتون
"بكين" إلقناعها بتغيير موقفها من إيران عبر طمأنتها بتزويدها باحتياجاتها من الطاقة في 

  .١ديدة ضدهاحال موافقتها على حزمة العقوبات الج
وما بين مد وجزر اكتنفا سبل تعاطي كل من (واشنطن وبكين) مع البرنامج النووي   

                                                                                   اإليراني، يبدو أن  اختالفهما بشأن التعامل مع هذا البرنامج لم يصل بعد إلى المستوى الذي 
ضمن صفقة ، فعلى سبيل المثال: لم تتالقاتهما ومصالحهما االستراتيجيةيهدد ثوابت ع

                                  ً التي كانت "تايوان" قد طلبتها مرارا   F16لـ" تايوان" مقاتالت من طراز  ح األمريكيةالسال
        ً   َّ                "، مؤكدا  أن ه استقبله بوصفه للداالي الماتسييس استقباله " "أوباما"                    ّ  من "واشنطن"، كما تجن ب 

شهدت العالقات التجارية واالقتصادية                                 ً                قيادة دينية وثقافية محترمة دوليا ، وإلى جانب ذلك 
       ً                 ، ووفقا  إلحصاءات الجمارك ٢٠١٠                             ً        ً          ن الصين والواليات المتحدة نموا  متزايدا  في العام بي

 كانون الثاني/ينايرالصينية وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة الممتدة من 
  مليار دوالر بزيادة تقدر بأكثر من ٣٤٦,٨٩ما يقارب  ٢٠١٠ تشرين الثاني/نوفمبرإلى 
، هذا فيما قدرت واردات الصين من الواليات المتحدة  ٢٠٠٩نفسها لعام  % عن الفترة ٣٠
، وخالل هذه ٢٠٠٩% عن الفترة نفسها في عام  ٣٢,٢مليار دوالر بزيادة  ٨٩,٧٩بـ 

الفترة حافظت الصين على مكانتها كقوة جاذبة للشركات األمريكية، وبلغت االستثمارات 
% عن الفترة نفسها من العام ١٨,٧٥زيادة مليون دوالر ب ٢٤١٩األمريكية في الصين 

 تشرين األول/أكتوبر، وبلغ عدد المشروعات االستثمارية بأموال أمريكية بنهاية ٢٠٠٩

                                                           

  األمريكية، مرجع سبق ذكره. - اإليراني في العالقات الصينية  بشير عبد الفتاح، الملف النووي -١
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مليار دوالر، وقد تجاوزت  ٦٤,٦٢٥ألف مشروع بإجمالي  ٥٩ما يقارب  ٢٠٠٩
في  مليار دوالر مقابل االستثمارات الصينية ٦٠االستثمارات األمريكية في الصين الـ

، وتظهر ١ات بنموها في المستقبلمليار دوالر، وسط توقع ٤.٤الواليات المتحدة التي بلغت 
%، ومن المتوقع ٣٤                                                            اإلحصائيات الرسمية أن  الصادرات األمريكية إلى الصين نمت بمقدار 

، كما يتراوح حجم مبيعات الشركات األمريكية ٢٠١١٢أن تتجاوز مئة مليار دوالر في عام 
   .٣مليار دوالر كل عام ٢٢٠ق الصينية ما يقارب في األسوا

باختصار ما يحرك الصين في الموقف من العقوبات ضد إيران هو بالدرجة األولى   
                                  ّ                                         حاجتها الشديدة للطاقة، وال يشترك صن اع القرار في بكين مع الغرب في تصورهم بأن  

           ً      ً       واشنطن جهدا  كبيرا  إلقناع                                             ّ             معالجة الملف النووي هو أمر م لح، لذلك يبذل صن اع القرار في 
                                                                            الصين بأن  إيران هي على أعتاب التوصل إلى قدرة لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية 
                                      ً                                       تمكنها من التحول بمشروعها ليكون عسكريا ، كما تحاول واشنطن إقناع بكين بأن  األمر 

ى االحتماالت                                                                     غير مريح لكثير من الدول المحيطة بإيران، وأن  المواجهة العسكرية هي إحد
                                                                               التي ال يجب إغفالها في حال استمرار الصين في موقفها المؤيد إليران، غير  أن  الصين ال 
                                                                              تشعر بأن  المشروع النووي اإليراني يهدد مصالحها، وعلى العكس من ذلك ترى "بكين" أن  

بية،                                                              ً            األزمة الحالية تمنح الصين فرصة لتقوية تأثيرها في المنطقة قياسا  بالقوى الغر
وبصرف النظر عن الجهد الذي يبذله الغرب مع الصين، فاألخيرة مرشحة لالستمرار في 
اللعبة نفسها (تأخير ما يمكن تأخيره) في الوقت الذي تحاول فيه بكين الموازنة بين عالقاتها 
                           ّ                                                     مع إيران والغرب، وهو ما يمك نها من زيادة مكتسباتها من كال الطرفين، لذلك على األرجح 

                                      ً                  َّ                    تمر الصين في تأييد دبلوماسية أكثر صبرا ؛ لكن من المؤكد أن ها لن تصطف مع إيران أن تس
                                                    ً                            على حساب العالقة مع "الواليات المتحدة" فهي تقيم وزنا  أكثر لعالقاتها مع "واشنطن". 

  
  

                                                           

مقالة منشورة  العرب،األمريكية يبدد مخاوف الشركاء  -هيثم لي تشن، تطور العالقات التجارية الصينية  -١
  .٢٠١١كانون الثاني  ١٢بتاريخ  اإللكتروني، Arabic. News. Cnعلى شبكة اإلنترنت من خالل موقع 

  . ١٧/١/٢٠١١نخوا الصينية لألخبار، بتاريخ وكالة شي -٢
 هيثم لي تشن، مرجع سبق ذكره. -٣
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        ملطلب الرابعملطلب الرابعملطلب الرابعملطلب الرابعاااا

 املوقف التركي جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف التركي جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف التركي جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف التركي جتاه الربنامج النووي اإليراين

  إلقليمية على حجز مكان لها في الخريطة في الوقت الذي تتزاحم فيه القوى ا  
" في طالباناحتالل العراق، ومن قبله إقصاء نظام "استرايتجية التي نشأت بعد  -لجيوا

أفغانستان ظهرت تركيا كالعب أساسي ورئيس يمتلك خطوط التواصل مع جميع الفاعلين 
لها الذاتي من جهة،                                                         ً       المؤثرين، بحيث تطمح إلى ترسيخ مكانتها في المنطقة استنادا  إلى ثق

وإلى حاجة اآلخرين إلى التواصل وإيجاد الحلول في ظل األزمات التي تعصف بالمنطقة 
  .١ككل من جهة أخرى

                      ّ       ً      ً       ً                                   فقد شهدت السياسة الترك ية تحوال  كبيرا  وسريعا  خالل أقل من عقد من الزمن عندما مه د   
أحمد الخارجية التركي " العتماد رؤية وزير"رجب طيب أردوغان" " وعبداهللا غولكل من "

عمق ال«ركيا في المنطقة من منطلق التي تهدف إلى إعادة تعريف دور تداود أوغلو" 
عبر االنفتاح اإلقليمي لتأمين المصالح العليا للبالد بتحويلها إلى واحدة من » االستراتيجي

وفاعل،  أقوى عشر دول في العالم، وتحقيق انضمامها إلى االتحاد األوروبي من موقع قوي
     ّ                                                                      ويرك ز المشروع التركي على مبدأين أساسيين كضرورة للنهوض بأنقرة كقوة إقليمية،

      ّ                                   : يتمث ل بتعميق الروابط االقتصادية مع كافة الثاني: يتمثل بتحقيق االستقرار اإلقليمي، واألول
  . ٢دول المنطقة

الحكم في  " ة والتنميةالعدال" ويستطيع المتابع لمسار عمل القيادة التركية منذ استالم حزب   
                                                                    وإلى اليوم أن يالحظ أن  أجندة السياسة الخارجية التركية ووسائل تحقيقها  ٢٠٠٢العام 

                    ً                                                              معلنة، وقد تم  تأطيرها في إطار أكاديمي أوال  ومن ثم  الترويج لها ووضعها موضع التنفيذ، 
خارجية والهدف من القيادة التركية على جعل كل األمور المتعلقة بسياستها ال تحرص لذلك

المشروع اإلقليمي التركي في المنطقة شفافة وعلنية من خالل الترويج لها في المناسبات 
الرسمية والعامة، وحيثما استطاعت عبر وسائل اإلعالم أو الندوات أو المؤتمرات أو 

                                                           

خليجية استراتيجية، مجلة آراء حول الخليج/ مركز الخليج لألبحاث  -                                 علي حسين باكير، نحو عالقات تركي ة  -١
  . ٢٠٠٨(اإلمارات) عدد تشرين أول 

يمي التركي: الموازنة بين أمزجة الشعوب ومتطلبات علي حسين باكير، االستثمار العربي في المشروع اإلقل -٢
  .  ٤/٢٠١٠/ ٦السياسة، مقالة منشورة في جريدة الحياة اللندنية الصادرة بتاريخ 
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                                            يساء فهم تحركها أو ي فس ر تفسيرات خاطئة في ظل بأالالكتابات، ويعود ذلك إلى رغبتها 
  . ١الواقع اإلقليمي والدولي المفروز، وفي ظل سياسة المحاور التي ال تريد أنقرة الدخول فيها

                                           اإليرانية في تحس ن مستمر، ونتيجة لهذا التحس ن  -منذ ذلك الحين والعالقات التركية و  
/ ١٠إلى أكثر من / ٢٠٠٠ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من نحو مليار دوالر في العام 

  / ٢٠ما بين /خطط لزيادة حجم التبادل التجاري إلى ، مع ٢٠٠٩ليار دوالر في العام م
يقارب ثلث                                  ، وعلى صعيد الطاقة تؤم ن إيران ما ٢/ مليار خالل السنوات القادمة٣٠/و

في مفاوضات  ٢٠١٠ آذار/مارسنهاية شهر بوقد دخل الطرفان  ،واردات تركيا من الغاز
/ ١٣نحو /مليار دوالر في حقل "جنوب فارس" يضم  ٥,٥لـ حول إمكانية استثمار أنقرة 

  .٣% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم ٨تريليون متر مكعب، أي 
نتيجة فشل المفاوضات بين  ٢٠٠٦وبعد األزمة التي شهدها البرنامج النووي اإليراني عام   

الملف اإليراني إلى مجلس  الجانبين اإليراني واألوروبي واتجاه المجتمع الدولي إلى إحالة
، يا لعب دور الوسيط لتسوية األزمةاألمن لفرض عقوبات دولية على إيران، حاولت ترك

                                                                            لكن  "طهران" رفضت حينها العرض متوجسة من نوايا تركيا وصعودها اإلقليمي الذي بدأ 
عقد مسؤولون أتراك  ٢٠٠٩ تشرين الثاني/نوفمبريقتطع من نفوذها في المنطقة، وفي 

" محمد البرادعي"ير العام السابق للوكالة الدولية إيرانيون اجتماعات لمناقشة اقتراح المدو
حول إمكانية احتفاظ تركيا باليورانيوم اإليراني لمبادلته، وفي البداية رفضت إيران إمكانية 
                  ً                                                       أن تكون تركيا مدخال  لحل مرتقب عبر هذا الطرح برفضها مبادلة اليورانيوم خارج 

عندما أعلنت  ٢٠٠٩ ديسمبر/كانون األولفي نهاية    ّ   ّ                    إال  أن ها عادت وقبلت بالطرحأراضيها، 
  َّ                                        ً أن ه ليس لديها مشكلة في أن تكون تركيا موقعا   منوشهر متكي"عبر وزير خارجيتها السابق "

لصفقة تبادل اليورانيوم التي دعت إليها الوكالة، األمر الذي اعتبره المجتمع الدولي حلقة 
  ت المراوغة اإليرانية تستلزم الدفع باتجاه فرض المزيد من العقوبات.أخرى من حلقا

                                                           

علي حسين باكير، محددات السياسة الخارجية التركية الجديدة : المدخل لفهم الدور التركي في المنطقة، مجلة  -١
  .٢٠١٠ آب/أغسطس،  ٧١بحاث (اإلمارات) ، العدد آراء حول الخليج مركز الخليج لأل

  .٢٠/٤/٢٠١٠تركيا تعرض وساطتها لحل أزمة الملف النووي اإليراني، وكالة الصحافة الفرنسية، بتاريخ  -٢
                                                                                           علي حسين باكير، الحسابات التركي ة في الملف النووي اإليراني، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من  -٣

  . ١٩/٥/٢٠١٠يخ خالل موقع قاوم بتار
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التركي  رئيس الوزراء  َّ                                  وق ع في العاصمة اإليرانية طهران كل من  ٢٠١٠أيار ١٧وفي   
افة إلى ، إض" لويس ايناسيو لوال دا سيلفا"البرازيلي الرئيس " ورجب طيب أردوغان"

، وبموجب هذه ١فاقية حول تخصيب اليورانيوم" اتمحمود أحمدي نجاد"الرئيس اإليراني 
االتفاقية من المفترض أن يوضع ألف ومائتي كيلوغرام من اليورانيوم اإليراني المخصب 

         ً    كيلوغراما  من  ١٢٠                                          ً            % في تركيا تحت إشراف إيران والوكالة تمهيدا  لمبادلته بـ٣,٥بنسبة 
على تبليغ الوكالة بذلك في                           ُ   % من قبل مجموعة فيينا، وا تفق٢٠اليورانيوم المخصب بنسبة 

  غضون أسبوع من توقيع االتفاقية.
وقد نظرت بعض األطراف إلى هذه االتفاقية نظرة إيجابية، في حين اعتبرتها أطراف   

           َّ                                                                  أخرى على أن ها مناورة تكتيكية من إيران من أجل تأخير صدور قرار بفرض حزمة رابعة 
أبدت روسيا موافقتها على فرض عقوبات  من العقوبات الدولية من قبل مجلس األمن، فقد

جديدة على إيران، أما الواليات المتحدة فمن جهة تسعى إلى استخدام مظلة مجلس األمن من 
أجل تطبيق عقوبات شاملة على إيران، ومن جهة أخرى تدعم مساعي الوساطة التركية 

  ألمم المتحدة، أما مندوب الصين في الألزمةلتوصل إلى حلول توفيقية لوالبرازيلية 
" فأكد التزام حكومته بالتعامل مع إيران على مسارين، أولهما: الضغط السياسي لي باودونغ"

عن طريق هذا القرار، والثاني: المسار الدبلوماسي التفاوضي من خالل اتفاقها األخير مع 
  تركيا والبرازيل. 

                                                           

                                                               تم  توقيع مسودة تفاهم طرحها المدير العام للوكالة، وتمت الموافقة  ٢٠٠٩ تشرين األول/أكتوبرفي شهر  -١
                                                                                                    عليها من قبل القوى الغربية، وتم  تقديمها إلى إيران، وبموجب هذه االتفاقية تقوم روسيا باستالم اليورانيوم 

                                                             م تحويله إلى فرنسا كي تقوم بعملية تبديله بقضبان وقود، ومن ثم              %، ومن ثم  يت١٩اإليراني وتخصبه لدرجة 
                                                                           َّ                      تسلم إليران، ورغم الموافقة المبدئية التي صدرت عن إيران في هذه المسألة، إال أن ها عدلت عنها بعد فترة 
وجيزة بسبب االعتراضات التي صدرت عن بعض األطراف في إيران، والسبب األساسي الذي جعل إيران 

                                             ً                                                هذه االتفاقية هو عدم ثقتها بالدور الغربي، خاصة  وأن  الهدف األساسي من هذا االتفاقية هو إضعاف قدرة توقف 
                                                             ً                            إيران تخصيب اليورانيوم، وقد أدركت إيران هذا الهدف ووضعت شروطا  خاصة في المفاوضات التي جرت 

الطاقة يجب أن تتم على أراضيها، وأن                                                                  حول هذه المسألة، منها: أن  المبادلة المتعلقة بالوقود النووي ألغراض
تخرج إيران اليورانيوم المخصب لديها بشكل جزئي ال كلي، كما عبرت إيران عن عدم نظرتها المتفائلة إلى هذا 
                  ً                                                                                   النموذج، وفضلت دوال  بعينها من أجل أن تجري معها المبادالت النووية، مثل: تركيا والبرازيل واليابان، وبقيت 

جدال بين األطراف المعنية منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ توقيع االتفاقية الجديدة بين إيران هذه القضية محور 
  وتركيا والبرازيل .



٣٠٣ 

 

االتفاقية التي توصلت  ويفهم من ذلك عدم رضا الواليات المتحدة والقوى األوروبية عن  
الكبرى عن اتخاذ  الدولية                                  َّ                      إليها البرازيل وتركيا مع إيران، ألن ها يمكن أن تثني القوى 

                  ً                                     ً                        إجراءات أكثر تشددا  تجاه المسألة النووية اإليرانية، خصوصا  وأن  الواليات المتحدة قد 
على إقرار أمضت مدة طويلة، وهي تقنع األعضاء الدائمين في مجلس األمن بالموافقة 

  عقوبات جديدة ضد إيران.
عن وجهة النظر التركية في هذه  " أحمد داود أوغلو"                             وقد عب ر وزير الخارجية التركي   

                        َّ                                       نراقب الموضوع عن كثب، ألن ه يتعلق بالسلم اإلقليمي ومستقبل العالقات وله: (المسألة بق
 عالمي، ونحن نتابع هذااألمريكية والسلم ال -اإليرانية والعالقات التركية  - التركية

الموضوع بوصفنا دولة نؤثر في قضايا المنطقة ونتأثر منها عن قرب)، ويعبر تصريح 
بوضوح عن وجهة النظر التركية التي تعارض فرض عقوبات على إيران، وعن  "أوغلو"

            إن  تكون هذه  "أوغلو"كما رفض  الرغبة في أن تسهم هذه االتفاقية في تخطي األزمة.
            َّ                                                            ة قد هم شت دور الواليات المتحدة والقوى الغربية؛ بل أكد أن ها تم ت بموافقتها االتفاقي

يات المتحدة لهذا                                               ً                  والتزمت االتفاقية بمطالبها في هذا الخصوص، مؤكدا  على أن  تجاهل الوال
سيضعف من قوة أدوات السياسة األمريكية في هذه المسألة ويحملها نتائج  التطور المهم

دولة  ١٢بموافقة  ١٩٢٩القرار  ٢٠١٠زيرانح ٩في    َّ  تبن ى              أن  مجلس األمن ؛ إال ١سلبية
ومعارضة البرازيل وتركيا، والذي نص على تشديد العقوبات المفروضة على إيران 

             ً                     . ويبدو واضحا  من خالل هذه المعطيات ٢بموجب القرارات السابقة وفرض عقوبات جديدة
                      َّ                   العقوبات على طهران إن ما ينبع من ركيزتين:                                       أن  الموقف التركي الرافض لفرض المزيد من

  : تتعلق بسياساتها الخارجية الجديدة القائمة على ضرورة تحقيق االستقرار األولى
  اإلقليمي وحل النزاعات مع الدول المجاورة من خالل مبدأ تصفير المشكالت معها 

)Zero problems،( فهي ترى أن  العقوبات من شأنها أن تزعزع االست                                            قرار وتخلق مناخا ً                

                                                           

برهان كور أوغلو، ردود األفعال الدولية ووجهة النظر التركية منها، االتفاق الثالثي بخصوص الملف النووي  -١
  : قع مركز الجزيرة للدراسات ، متوفرة على الرابط التالياإليراني، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل مو

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-050E0375B379.htm    
ديد الرقابة على األسلحة والتمويل والنقل ورد على الخروق من دون تهديد مشروع العقوبات على إيران، تش -٢

  .٢٠/٥/٢٠١٠بالقوة، صحيفة الحياة اللندنية الصادرة بتاريخ 



٣٠٤ 

 

                                                    ُ  ّ                           غير مؤاتي لتحقيق خرق في الملفات اإلقليمية الشائكة، وت عق د األمور وقد تؤدي إلى تدهور 
تتعلق بالموقع الذي تحتله طهران فيما يتعلق بأمن الطاقة التركي ف: الثانيةأما            ّ  الوضع برمت ه.

استراتيجية تنويع قوية                                                             وحجم اإلمدادات من النفط والغاز، ال سيما أن  األتراك يفتقدون إلى
                                                                          ّ  لوارداتهم من الطاقة في ظل احتكار روسيا الجزء األكبر منها، وهو األمر الذي يشك ل 

                                                 ومن هذا المنطلق تخشى تركيا تعر ض مصالحها في إيران      ً                       خطرا  على أمن الطاقة التركي.
  َّ   أن ها                                                                          ًإلى أضرار كبيرة إذا ما تم  فرض المزيد من العقوبات الدولية على طهران، خاص ة 

                                                                                كانت قد مر ت بتجربة سابقة مع العراق حينما تجاهل المجتمع الدولي مصالحها األمر الذي 
  أدى إلى إصابة االقتصاد التركي بأضرار بالغة. 

ويمكن اختصار الخطوط العريضة للموقف التركي إزاء الملف النووي اإليراني، بأربع نقاط 
رجب راك على رأسهم رئيس الوزراء التركي "أساسية تتابع على تأكيدها المسؤولين األت

  :١، وهي٢٠١٠                                                 في مؤتمر قم ة األمن النووي التي عقدت في واشنطن عام  طيب أردوغان"
                                                              ً         َّ   يحق لجميع الدول االستفادة من الطاقة النووية لألغراض السلمية حصرا  طالما أن ها  -١

              طاقة الذري ة.تتماشى مع القوانين الدولية وتخضع لقوانين الوكالة الدولية لل
رفض سياسة العقوبات كوسيلة لحل األزمة النووية اإليرانية وتفضيل اعتماد  -٢

                                                   ّ                            الدبلوماسية والحوار لتحقيق انفراج في الموقف المعق د بين إيران والمجتمع الدولي.
ورفض استخدام  ،رفض اعتماد الخيار العسكري للتعامل مع األزمة النووية اإليرانية -٣

            ً                                   كي ة منطلقا  لالعتداء على أي دولة مجاورة لتركيا.األراضي التر
جعل الشرق األوسط منطقة ودعم رفض امتالك دول المنطقة ألسلحة الدمار الشامل،  -٤

  خالية من السالح النووي.
                                                                           لكن  الرأي الغالب داخل دوائر صنع القرار التركي يعكس المخاوف التركية من تحول   

    َّ                                              ر أن ه ال يمكن االعتماد على أطراف أخرى في ضمانة األمن إيران إلى قوة نووية على اعتبا
                                                                              القومي التركي، وأن  من شأن امتالك إيران للسالح النووي أن يغي ر التوازن الحاصل بين 
                 ّ       ً                                                   الدولتين، وأن ي رت ب ضغوطا  على الداخل التركي باتجاه المطالبة بالحصول على سالح 

  .اق تسلح نووي في منطقة الشرق األوسطنووي تركي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى سب

                                                           

                                                                          علي حسين باكير، الحسابات التركي ة في الملف النووي اإليراني، مرجع سبق ذكره. -١
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                                                                                 ما يمكن استنتاجه هنا، أن  الحسابات التركي ة ستتغي ر حال التأكد من نوايا إيران، فرفض   
تركيا المزيد من العقوبات ال يعني القبول بإيران نووية، وهو األمر الذي أشار إليه رئيس 

        ّ  ، حيث أك د ٢٠١٠ نيسان/أبريلالجمهورية التركية خالل تصريحه لمجلة "فوربس" أواخر 
تالك القنبلة     َّ                                           ( أن ه ليس لديه أدنى شك في رغبة إيران بالتوصل الم على عبداهللا غول""

                                                           ( أن  تركيا تعارض امتالك إيران للسالح النووي ألن  من شأن ذلك أن                 ًالنووية)، مضيفا 
وافقة تركيا على                                           ً                      يؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة)، مؤكدا  في المقابل على (عدم م

ما بعد أن نفى في غول"                                                       فرض المزيد من العقوبات)، وعلى الرغم من أن  مكتب الرئيس "
                                      ّ           ً            فوربس" أي مقابلة خاص ة، إال  أن  البيان لم يتضم ن نفيا  لما ورد من يكون قد أعطى مراسلة "

   معلومات في نص المقابلة وهذا هو األهم.
، وتريد ملق على السعي المتالك أسلحة الدمار الشا              إن  بالده ال تواف إلىغول" وأضاف "  

ة                      ً                           ُ                                 أن ترى شرق أوسط خاليا  من األسلحة النووية، لكنها ت قر  باستخدام أي دولة للطاقة النووي
تعمل تركيا على تأمين حل بين ( بأن  رجب طيب أردوغان"كما تعهد " .لألغراض السلمية

 كانون الثاني/يناير ٢٢عقد في إسطنبول في خالل االجتماعات التي ستإيران والدول الكبرى 
       ً                            ، مؤكدا  على (حق كل دولة في استخدام )لتحقيق نتائج عملية في هذا المسار ٢٠١١

التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية في إطار األنظمة الدولية المعروفة، ودعم بالده بقوة 
  .١من األسلحة النووية) لجميع اآلراء والمساعي الهادفة لجعل الشرق األوسط منطقة خالية

                           أن  (مواصلة البرنامج النووي  ٢٠٠٦قد أعلن في عام  أردوغان"                     وتجدر اإلشارة إلى أن  "  
  المستحيل تأييده إذا كان يتعلق                                  ً       ً       اإليراني لألغراض السلمية يعتبر حقا  طبيعيا  لكن من

إيران تسعى                                 ويرى جانب من المحللين األتراك أن   .٢"بتطوير" أسلحة الدمار الشامل)
المتالك السالح النووي لحسم صراع خفي وتنافسي بينها وبين تركيا الستقطاب دول آسيا 

، حيث تسعى إيران إلبعاد فراط عقدها مع االتحاد السوفييتيالوسطى الناطقة بالتركية بعد ان
ي النفوذ التركي عنها واالستفادة من ثرواتها ودورها المستقبلي وموقعها االستراتيجي الذ

                                                           

  .١٠/١/٢٠١١الوكالة العربية السورية لألنباء " سانا"، بتاريخ  -١
                                                                           ً                   تقرير بعنوان ( تنامي العالقات التركية اإليرانية هل يدفع أنقرة لنهج أكثر تشددا  ؟) منشور على شبكة  -٢

  ، متوفر على الرابط التالي :٣٠/١٠/٢٠٠٩اإلنترنت من خالل موقع مختصر األخبار بتاريخ 
  http://www.almokhtsar.com/print.php?app=news&appid=119253&p=news              
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               ً      ً      ً                                ً     ً                  يكسب إيران عمقا  وبعدا  دوليا  وقوة إقليمية، كما أن  هناك صراعا  خفيا  بين إيران وتركيا 
ويرتبط السلوك التركي إزاء مساعي إيران المتالك قدرات  على مد نفوذهما إلى العراق.

  :١نووية بعدد من العوامل تحدد وترسم معالمه، يمكن إيجازها على النحو اآلتي
سكري إقليمي بين الدولتين لن تسمح تركيا باختالله إلى الحد الذي قد ال أ. ثمة توازن ع

من في حلف شمال األطلسي    ّ                                                    يمك ن تحالفات تركيا مع الواليات المتحدة وإسرائيل أو كعضو 
  تعويضه.

                                                                         ب. ليس ثمة مصلحة لتركيا قد تترتب على امتالك إيران لقدرات نووية، السيما وأن  
   َّ              وإن ما يرفض الوضع  ة ال تتوقف عند حد المعارضة الغربية،معارضة المساعي اإليراني

  ة.العربي الدول                                             ً اإلقليمي الخطوات اإليرانية في هذا السبيل، خصوصا  
                               إيراني، فإن  ثمة ملفات عدة تشهد  -ج. على الرغم مما طرأ من مساحات تالقي تركي 

سياسة الدولتين إزاء  ملفاتافتراق السياسات التركية واإليرانية بشكل كبير، لعل أهم هذه ال
  العراق، فبينما تعمل إيران على إخضاع العراق لنفوذها عبر حلفائها من سياسيي العراق 
                                                      َّ                            " الجدد"، فإن  تركيا تخشى من تنامي هذا النفوذ، السيما أن ها ترى في العراق عامل توازن 

  بينها وبين إيران.
  ً         َّ                                طا  مؤداه أن ها مع الجميع، وفي الوقت نفسه ضد                                    ً   وبناء  على ذلك فإن  تركيا تنتهج منهجا  وس  

                                                            ً                   الجميع فهي ليست مع الواليات المتحدة بشكل كامل وليست ضدها أيضا ، وكذا بالنسبة إلى 
وفي الوقت نفسه  ،ك تكنولوجيا نووية سلمية متقدمةإيران فهي تدعم مساعي إيران المتال

  .ية                                              ترفض أي توج ه إيراني المتالك تكنولوجيا نووية عسكر
من خالل الدبلوماسية التركية إلى تحقيق نجاح في الملف النووي اإليراني،  سعتلذلك  

أنقرة وكانت  ،٢٠١١ران في إسطنبول بداية العام ) مع إي١+٥الدول الكبرى ( مفاوضات
الدخول في نادي الكبار إلى جانب روسيا والصين في القيام بدور مؤثر  ذلكتتطلع من وراء 
                                                               سيوية بما يضمن هذا الدور تحو ل تركيا إلى دولة مركزية في الدوائر في األحداث اآل

                              ُّ                                                  الجغرافية المحيطة بها، وهو تطل ع يعمل من أجله حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى 
  .السلطة 

                                                           

، تاريخ  ٨٧علي المليجي علي، الملف النووي اإليراني، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، العدد  -١
١/١٢/٢٠٠٦.  
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                     ً        ً                                              في الواقع، ثمة إحساسا  أمريكيا  بأن  تركيا تتطلع إلى دور يتجاوز ما هو مخطط له   
في نظر أمريكا وإسرائيل وإلى حد ما الدول الكبرى باتت الطموحات        ً       َّ  أمريكيا ، بل إن ه 

                 ً                                                            التركية تشكل خطرا  على الخطط األمريكية في الشرق األوسط وإيران، فهذه األطراف بدأت 
                                     ً                                          ترى أن  الدبلوماسية التركية تتحرك وفقا  لعقل سياسي يفكر في دور مركزي يمتد من بحر 

غرافية مفعمة بالنفط والسياسة واألمجاد التاريخية األدرياتيكي إلى حدود الصين، في ج
للعثمانيين، ولعل ما يشجع تركيا على المضي في هذا الخيار هو إحساسها امتالك المزيد من 
عناصر القوة، ونمو قدرتها على نسج نظام إقليمي تكون هي في موقع المركز والقيادة في 

من جهة ثانية ما تعانيه االستراتيجية ظل تحسن عالقاتها مع معظم دول الجوار من جهة، و
األمريكية من إخفاقات في العراق وفي أفغانستان، وسط إحساس تركيا بالحاجة األمريكية 

  إلى دورها في الملفين العراقي واألفغاني. 
                          ً                                            : إن  تركيا اليوم تلعب دورا  ال يستهان به في الواقع اإلقليمي والدولي، وهي ويمكن القول  

سة المعتدلة والهادئة التي يتسم بها الزعماء األتراك والرغبة الحيادية في تبني نتيجة السيا
عالقات قوية ومنهجية ورصينة مع الدول المجاورة، وفرضت نفسها على الغرب بسبب 
                                                                      ً      ً         ً   دورها المتوازن، مما دفع الدول الغربية إلى اللجوء إليها واعتبارها شريكا  دوليا  وإقليميا  ال 

  رها من الدول الحليفة.يقل أهمية عن غي
                    َّ                                                            لكن ما يميز تركيا إن ها أقامت شراكتها مع الواليات المتحدة األمريكية بشروط ومتطلبات   

أمريكية  -                         ، إال أن  ثمة خالفات تركية ١                      ً                  ًفرضتها على الغرب عموما  وعلى أمريكا خصوصا 
والرؤية بدأت تتبلور على وقع الملف النووي اإليراني، وهي خالفات تتعلق بالدور 

واألهداف من جهة وبطرق حل اإلشكاليات الموجودة والتي لها عالقة بهوية المنطقة من 
                                              ِّ                                جهة أخرى، وفي ظل كل ذلك، فإن  هذا الملف بات ي رش ح نقل العالقات بين أنقرة وواشنطن 
                                                                                 إلى مرحلة جديدة، مرحلة تتم  فيها إعادة مراجعة العالقات وتموضعها على قاعدة من الجدل 

أن حدود الدور ووظيفته وآفاقه على قاعدة الرؤية المستقبلية لمستقبل المنطقة وهويتها بش
  الحضارية وطبيعية العالقات بين دولها.

                                                           

جامعة  -قليمي، مركز الدراسات اإلقليمية زياد عبد الوهاب النعيمي، الرؤية األمريكية في دور تركيا اإل -١
  . ٢٣/٥/٢٠٠٩الموصل، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع إيالف اإللكتروني بتاريخ 
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، تدرك اقتصادية وأمنية كبيرة مع إيران                                 فإن  تركيا التي لها مصالح تجارية و بالمحصلة   
ٌ    أهمية التوصل إلى حل سلمي للملف النووي اإليراني، حل  يح قق االستقرار اإلقليمي واألمن                                                 

الداخلي لدول المنطقة من جهة، ويؤمن التعاون االقتصادي بينها من جهة أخرى، حيث 
تتطلع تركيا إلى أن تكون دولة مركزية مؤثرة في األحداث وصياغة المشهد السياسي على 

  يلية.اإلسرائ –وقع هذه المصالح، وهذه االستراتيجية تتعارض مع السياسة األمريكية 
                                                                                 وعليه فإن  حدود الرؤية التركية إزاء الملف النووي اإليراني تتعلق بالمصالح واالستقرار 

      إال أن  �.رجب طيب أردوغان"كأرضية للدور السياسي الذي تتطلع إليه تركيا في عهد "
( ما عرف بالربيع العربي )  ٢٠١١األحداث التي شهدتها المنطقة العربية خالل عام 

يا على نشر الدرع الصاروخية فوق أراضيها أثرت بشكل كبير على العالقات وموافقة ترك
                     ً                                                            بين إيران وتركيا خاصة  بعد المواقف المتباينة التي اتخذتها كل من أنقرة وطهران تجاه 

لذلك ال يمكن  ٢٠١١ آذار/مارساألوضاع التي شهدتها سورية منذ الخامس عشر من 
اإليرانية إال على ضوء ما ستؤول إليه األحداث  –كية             ً                     التكهن حاليا  بمستقبل العالقات التر

  .١هناك
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

قائد القوات الجوية في الحرس الثوري  عامر علي حاجي زادةحذر الجنرال اإليراني  ٢٧/١١/٢٠١١بتاريخ  -١
                                  ً                               لدرع المضادة للصواريخ في تركيا ردا  على أي تدخل عسكري أجنبي ضدها،                             اإليراني من أن  بالده ستستهدف ا

                           ً             إذا تعرضنا لتهديد، ننوي أوال  استهداف درع «اإليرانية لألنباء » مهر«كما نقلت عنه وكالة  حاجي زادةوقال 
تتحدث فيها  وهي المرة األولى التي»،                                                         ً     الحلف األطلسي المضادة للصواريخ في تركيا، ثم  سنهاجم أهدافا  أخرى
                     أن  موقف إيران من اآلن  حاجي زادةقيادة الحرس الثوري اإليراني عن إمكان استهداف تركيا. وأضاف 

علي              ً                                       ، وذلك تنفيذا  لتعليمات صدرت عن المرشد اإليراني األعلى »الرد على التهديدات بتهديد«      ً       وصاعدا  سيكون 

  .٣٠/١١/٢٠١١ ، تاريخ١٢٠٥٥. انظر: صحيفة الشرق األوسط، العدد خامنئي
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 املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث

        تداعيات الربنامج النووي اإليراينتداعيات الربنامج النووي اإليراينتداعيات الربنامج النووي اإليراينتداعيات الربنامج النووي اإليراين

        وسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبل    على منطقة الشرق األوسطعلى منطقة الشرق األوسطعلى منطقة الشرق األوسطعلى منطقة الشرق األوسط    
        

قليمية ودولية تعتبرها بعض                                                     ال شك أن  تطورات األزمة النووية اإليرانية تعكس تداعيات إ  
يات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الخليج) خطيرة من الناحية السياسية ( كالوالالدول 

                                ً                                               واألمنية واالقتصادية والبيئية خاصة  في ظل التوترات المستمرة التي تعاني منها منطقة 
  الشرق األوسط.

ورغم إدراك الدول العربية لخطورة هذه التداعيات المتمثلة بامتالك إيران لقدرات نووية   
يهما لثنيها عن تحرب عليها من قبل الواليات المتحدة أو إسرائيل أو من كل متطورة أو شن

                                                                               امتالك مثل هذه القدرات ستلقي بظاللها على مصالح وأمن الدول العربية؛ إال أن  ما يمكن 
مالحظته هو عزوف هذه الدول عن الدخول في هذه األزمة بشكل مباشر، واقتصار التعامل 

تجنب تداعياتها السلبية المباشرة وتأجيل الخوض في ما قد معها من منطلق الحرص على 
  يترتب عليها من تداعيات مستقبلية على المدى المتوسط أو البعيد.

لذلك سنحاول في هذا المبحث رصد المواقف العربية تجاه أزمة البرنامج النووي اإليراني   
ى منطقة الشرق األوسط في المطلب األول، في حين سنتطرق إلى تداعيات هذا البرنامج عل

  وسيناريوهات المستقبل في المطلب الثاني منه.
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        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

        املوقف العريب جتاه أزمة الربنامج النووي اإليرايناملوقف العريب جتاه أزمة الربنامج النووي اإليرايناملوقف العريب جتاه أزمة الربنامج النووي اإليرايناملوقف العريب جتاه أزمة الربنامج النووي اإليراين
  

                                                          َّ                  تتراوح المواقف العربية تجاه الملف النووي اإليراني بين مؤي د للت وج ه األمريكي في   
شكل ظاهر أم بصورة مبطنة، وبين من يميل إلى       سواء  بضد إيران العقوبات الدولية 

                                                                                ً االكتفاء بالسكوت والمراقبة، وبين من يرى حق اإليرانيين في تطوير برنامجهم النووي حقا  
اإليراني إلى  -                                                           ويمكن أن نقس م المواقف في العالم العربي إزاء الصراع األمريكي        ً مكتسبا .
  فريقين:

                            َّ               من يعادي الواليات المتحدة؛ ألن ها أساءت للعرب        َّ               يرى أن ه يجب مساندة كل الفريق األول:
                           ُ                                                   َّ   والمسلمين، ومزقت العراق، وت عر ض لبنان للخطر، وتساند إسرائيل مساندة تامة، كما أن ها 
تهدف إلى السيطرة الكاملة على العالم العربي ضمن مشروعها اإلمبراطوري للسيطرة على 

اإلذالل وامتهان القضايا العربية، وتقزيم هذه                                  ً        العالم قاطبة، والعالم العربي خاصة  من خالل 
                                                           ً                 المنطقة واستغالل ثرواتها بشكل فاضح، وفي داخل هذا الفريق أيضا  هناك تيار يساند 
                                                                                    إيران، ألن  التحدي األمريكي لها هو محاولة لقتل إرادات الدول المناهضة للواليات المتحدة.

لمتحدة إليران يجب أن تكون حاسمة حتى                           : فيرى أن  مهاجمة الواليات اأما الفريق الثاني
تسقط القوة اإليرانية التي صعدت على حساب الفراغ السياسي في العالم العربي، والتي 
عبرت الخليج إلى الضفة العربية في وقت تشعر فيه تلك الدول بالعجز تجاه إيران والهوان 

الس تجاه شعوبها حيث ال تجاه الواليات المتحدة من جهة، وتشعر فيه النظم العربية باإلف
تستطيع أن تفي بما تطالب به هذه الشعوب من بعث للقوة العربية في مواجهة كل من إيران 

  ...!١والواليات المتحدة وغيرهما من جهة أخرى
                                                                                      وعلى مستوى التقديرات العربية، ال يوجد ما يوحي بأن  أي ة دولة عربية لديها تقدير محدد     

أو القدرات المتعلقة بالنشاطات النووية اإليرانية،  تيا" لطبيعة الن"يمكن رصد مالمحه
والمقصود هنا تقديرات الدول التي تعتمد على مصادر معلومات خاصة بها، وتتم من خالل 
                                                                        اجتماعات لمجموعات عمل منظمة متعددة التخصصات تصدر عن تصور بأن  هناك مشكلة 

                                                           

 آذار/مارس، ٨٠عبد اهللا األشعل، العالم العربي بين إيران والواليات المتحدة، مجلة مختارات إيرانية، العدد  -١
٢٠٠٧.  
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ر متابعة من ديرات تحليلية عامة أو تقاريأمن من نوع ما في المنطقة، وليس مجرد تق
                                    ً                     "الجهات المعنية"، فهذه موجودة قطعا ، واالحتماالت هنا تمثل                    النوعية التي تعد ها 

              َّ                            َّ                                ً        مشكلة: فإما أن ه ال يوجد قلق مما يحدث، أو أن ه ال يوجد اهتمام كاف ، أو كأن أحدا  ال يريد 
                   ً         َّ      ه ال عالقة له بها أصال  طالما أن ه ليس                                             َّأن يبدو وكأنه يدخل على خط األزمة، أو يتصور أن 

                                                       ِّ                           طرفا فيها، أو أن  إيران في النهاية لن تستهدفه، لذلك كل ه ال داعي للظهور المجاني في 
                                                                  لكن األرجح أن  هناك بعض الدول العربية المهتمة، والتي تدرك بصفة عامة ...!  الصورة

راتيجية على األقل، وهي على األرجح وجود أبعاد أمنية أو سياسية لما يدور، بحكم الجيوست
وقدرات إيران سوف يشير بوضوح إلى طبيعة  بنياتقلقة مما يدور، لكن االهتمام المعلن 

مدركات التهديد لديها، على نحو يفرز ما يسمى في القانون والعالقات الدولية: بـ " نبوءات 
                         َّ   الدول ال تريد أن تبدو وكأن ها ، وعادة ما يؤدي ذلك إلى عدم إعالن المواقف، ف١محققة لذاتها"

   .تشعر بتهديد حتى ال يؤدي ذلك إلى سلسلة تفاعالت تؤدي إلى تهديدها بالفعل
                               ً                                              ورغم ذلك يمكن فهم ما يدور نسبيا  من خالل التمييز بين توجهات الرأي العام (وضمنه   

نا معقدة                             ً                                           جماعات المثقفين والنخب عموما ) وبين التوجهات الرسمية للحكومات، والصورة ه
 إلى حد كبير، بحيث يمكن رصد نقطتين:

                                   ً      ً        ً                              : تتصل بالرأي العام الذي يتخذ موقفا  بسيطا  ومتوقعا ، فهو يؤيد ما تقوم به إيران،  األولى
                                      َّ                                                  والتفسير بسيط للغاية، فكل ما يبدو وكأن ه ضد إسرائيل والواليات المتحدة يتم تأييده باعتباره 

: فتتصل بالحكومات التي يصعب عادة إدراك ما تفكر أما الثانية     ً                آليا  في مصلحة العرب.
                        ً                                                   به؛ لكن ثم ة مؤشرات  محددة  بشأن وجود قلق خليجي مما تقوم به إيران، مع رغبة في 
التوصل إلى تقديرات محددة حول ما يدور في عالم السياسة، في ظل إدراك لحقائق الصورة 

كن من ضرب إسرائيل أو تهديد فإيران حتى لو امتلكت السالح النووي لن تتم .وتكاملها
أو محاولة التفكير في تغيير  ،                                                       ًالواليات المتحدة فيما يتجاوز "ردعهما" عن مهاجمتها عسكريا 

نظامها بالقوة كما فعلت بالعراق؛ لكن يمكنها أن تستعرض بتلك األسلحة في مواجهة الدول 
جاحها فيما فشلت فيه المجاورة، أو تكتسب شعبية لدى الرأي العام الداخلي فيها، بفعل ن

                                                           

، وتشير ١٩٤٩وضع نظرية "النبوءة المحققة لذاتها" عالم االجتماع األمريكي (روبرت .ك. ميرتون) في عام  -١
ر بها السلوك االجتماعي بالتوقعات التي تكون لدى األفراد والجماعات بعضهم هذه النظرية إلى الطريقة التي يتأث

  إزاء بعض. 
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األنظمة العربية، ووقتها قد تظهر مرة أخرى تعبيرات "القنبلة اإلسالمية"، دون أن يقول 
 .١       َّ                        أحد: إن ها قنبلة فارسية أو شيعية

                                                                                وفي العموم يمكن القول: إن  مواقف الدول العربية من األزمة النووية اإليرانية حتى هذه   
                                                    تلخص بمطالبة إيران بتقديم ضمانات للمجتمع الدولي بأن  اللحظة شبه متقاربة إلى حد ما، وت

برنامجها النووي لن يتعدى االستخدام السلمي للطاقة النووية، واستخدام الحل العسكري ضد 
إيران إلجبارها على وقف برنامجها النووي غير مقبول ونتائجه ستكون وخيمة رغم 

                                 اه طهران بحجة أن  البرنامج النووي الضغوط األمريكية الداعية التخاذ مواقف مشددة تج
   .اإليراني يستهدف بالدرجة األولى جيرانها من الدول العربية

ومن خالل متابعة مواقف األنظمة العربية تجاه تطورات األزمة النووية اإليرانية يمكن   
  :٢إبداء المالحظات اآلتية

يات المتحدة خالل تعاملها مع                                                    يدرك بعض القادة العرب بأن  االدعاءات التي تطلقها الوال -
القضية النووية اإليرانية حول حرصها على أمن واستقرار العالم ومنطقة الشرق األوسط 
                  ً                                                          بشكل خاص ليس صحيحا ، فإسرائيل تمتلك قدرات نووية عسكرية، وتعتبر العامل الرئيس 

ذه حديث عن هفي تردي االستقرار في المنطقة، ومع ذلك ترفض الواليات المتحدة ال
المناشدات الدولية بضرورة انضمام إسرائيل إلى اتفاقية عدم  القدرات، وتعارض بشدة

؛ لكنها تؤكد على حرصها ة أمام مفتشي الوكالة الدوليةنتشار النووي، وفتح منشآتها النووياال
  (أي الواليات المتحدة) على السالم الدولي خالل تعاملها مع البرنامج النووي اإليراني.

لدول العربية لديها عالقات دبلوماسية جيدة مع إيران، حيث ترتبط طهران بعض ا -
                                    ؛ لذلك فإن  الخطر الذي تدعيه الواليات ٣بعالقات اقتصادية واجتماعية مع بعض دول الخليج

                                                           

محمد عبد السالم، ماذا لو امتلكت إيران أسلحة نووية؟، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع  -١
، متوفرة على الرابط ٢٠٠٥أيلول ١٣سويس إنفو بتاريخ 

                  http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=6054776اآلتي:
سبتمبر اليمنية،  ٢٦عبد القوي اإلرياني، الملف النووي اإليراني والموقف العربي، مقالة منشورة في صحيفة  -٢

:  ، متوافرة على الرابط اآلتي١٣٠٣العدد 
http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=30497                                                           

                                                                                                  وقعت إيران خالل السنوات القليلة الماضية عدة اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، وتم   -٣
إيران والمملكة العربية التباحث حول آليات تفعيل التعاون األمني، ودعم التعاون اإلقليمي في اتفاقية بين 
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                                                               الدول األوروبية ال يصل إلى الحد  الذي يجعل العرب ينساقون وراء هذه  وبعضالمتحدة 
  االدعاءات . 

                                                               قادة العرب بأن  ما يجري إليران اليوم قد يطال في المستقبل أي دولة ال بعضيدرك  -
  .عربية تطمح إلى استخدام التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة واالستفادة السلمية منها

بددت إلى حد ما الزيارات المتكررة للمسؤولين اإليرانيين إلى دول المنطقة المخاوف  -
                                ّ                        حول البرنامج النووي اإليراني، وأك دت إيران لتلك الدول بأن   التي تثيرها الواليات المتحدة

الهدف األساس من برنامجها النووي هو االستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو حق 
لتام مشروع كفلته معاهدة عدم االنتشار لألعضاء الموقعين عليها، كما أكدت استعدادها ا

                                               ا النووية أمام مفتشي الوكالة. ورغم ذلك فإن  بعض ، وفتح منشآتهللتعاون مع الوكالة الدولية
                        ّ                                                             الدول العربية ال تزال تشك ك بالنوايا اإليرانية، وترى أن  القيادة اإليرانية تسعى إلى إنتاج 
                          َّ                                                 السالح النووي بشكل سري، وأن ه من الضروري وقف الخطط النووية اإليرانية العسكرية 

                                      اندالع حرب تفج ر األوضاع في ساحات وجبهات                                 ً    بسرعة وبالوسائل الدبلوماسية خوفا  من 
لتسوية األزمة  جهود الدول الست الكبرى القادة العرب بعضعدة في المنطقة؛ لذلك يدعم 
  بالوسائل السلمية عبر الحوار.

تطالب الدول العربية بإخالء منطقة الشرق األوسط من السالح النووي ومن أسلحة الدمار  -
                                                        ها أن  مساعي إيران إلنتاج القنبلة النووية تعرقل تحقيق هذا الشامل، وترى الغالبية من

الهدف، وتدفع إسرائيل إلى التمسك بترسانتها النووية العسكرية، وتشجع دول عدة للعمل 
  .١                                        ً       ً                   على امتالك السالح النووي، وهو ما يشكل خطرا  حقيقيا  على المنطقة برمتها

استخدام الخيار العسكري ضد إيران لثنيها                                    ً    تدرك الدول العربية ودول الخليج خاصة  أن   -
عن مواصلة برنامجها النووي لن يضعها بعيدة عن تداعيات المواجهة العسكرية بحكم قربها 
                                                                                                                                                           

                          ً                                                                      ً السعودية، وتقوم إيران أيضا  بنشاط ومشاركة فاعلة في إطار مجموعة دول الجوار للعراق، وهو ما بدا جليا  
خالل االجتماعات التي عقدتها هذه المجموعة سواء في القاهرة أو إسطنبول أو طهران أو دمشق، والتي ساهمت 

ول الجوار، انظر: رضا سمير،" الدبلوماسية اإليرانية والتطورات اإلقليمية في بناء الثقة إلى حد ما بين إيران ود
 ٢١٢ -٢١١الجديدة في الخليج"، مجلة إطالعات سياسي اقتصادي (األخبار السياسية االقتصادية)، العدد 

  .٢١/٩/٢٠٠٥، تموز/يوليو –حزيران/يونيو
العرب، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من عبد الكريم أبو النصر، السالح النووي اإليراني خطر على  -١

  .  ٢٧/٢/٢٠١٠خالل موقع صحيفة النهار اللبنانية، بتاريخ 
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من منطقة األحداث؛ إضافة إلى األعباء المالية التي قد تفرضها الواليات المتحدة على هذه 
ت في حربي الخليج الثانية والثالثة، الدول تحت ذريعة حمايتها من التهديد اإليراني، كما فعل

وسيضيف ذلك من أعبائها االقتصادية، ويجعلها غير قادرة على توفير متطلبات مواطنيها. 
                                                                               أي أن  الهواجس العربية ما زالت تتمحور حول التداعيات التي يمكن أن تترتب على هجوم 

ديد لالستقرار اإلقليمي أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية اإليرانية، ومستوى الته
وإلمدادات النفط الدولية، حيث تساور العرب مخاوف "مشروعة" حول إمكانية أن تتحول 
بلدانهم إلى خط االشتباك األساسي بين الواليات المتحدة وإيران، كما يخشون أن تلجأ 
م الواليات المتحدة للضغط عليهم للمشاركة في الحرب، أو على األقل لفتح قواعدهم أما

                                       ُ                                        القوات األمريكية للهجوم على إيران، كما ت عب ر بعض األنظمة العربية عن خوفها من لجوء 
إيران العتماد سياسات توسعية إذا ما توصلت إلى امتالك قدرات نووية، فدخول إيران إلى 
النادي النووي سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن اإلقليمي بشكل يدفعها للشعور بالقدرة 

  .١سة سياسة الهيمنة على جيرانهاعلى ممار
  : ٢ويحكم الموقف العربي من أزمة الملف النووي اإليراني ويضبط أدائه محددان أساسيان

                                ً      ً                                : مفاده أن  ثمة اطمئنانا  نسبيا  لدى الدول العربية بأن  أزمة الملف النووي المحدد األول
 -ئيلية، أو أمريكية اإليراني لن تصل إلى حافة الهاوية بشن ضربة أمريكية أو إسرا

                                                    ً                              إسرائيلية مشتركة ضد إيران، فمثل هذه الضربة يعني حربا  كارثية تشمل المنطقة بأكملها، 
                                                     ً                     وسيترتب عليها تداعيات كبيرة على االقتصاد العالمي خصوصا  إذا أقدمت إيران على 

  إغالق مضيق "هرمز" وتعطيل نقل النفط إلى األسواق العالمية.
                      ً      ً                                      يتلخص في أن  ثمة تباينا  عربيا  في الرؤية تجاه الملف النووي اإليراني، : فأما المحدد الثاني

                     : يرى أن  امتالك إيران الفريق األولحيث تنقسم الدول العربية في هذا اإلطار إلى فريقين: 
       ً      ً                                                                   برنامجا  نوويا  يمثل آلية يمكن أن تنهي حالة االحتكار اإلسرائيلي للسالح النووي، وتبدو 

: فيحاول استغالل هذا الملف لدعم الدعوة أما الفريق الثاني لهذا الفريق.            ً سورية نموذجا  
إلخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل؛ لكن وفي كل األحوال ال يغيب عن 

                                                           

  .٤٣٨إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره،  ص  نزار عبد القادر، -١
واحتماالت، مجلة مختارات محمد عباس ناجي، الموقف العربي من أزمة الملف النووي اإليراني: مضامين  -٢

  .٢٠٠٥ تشرين األول/أكتوبر، ٦٣إيرانية، العدد 
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                                                                                  أذهان القادة العرب في هذه اللحظة أن  ثم ة ازدواجية في تعامل الواليات المتحدة مع قضية 
لكن هذين المحددين اللذين يحكمان الموقف العربي ال  .في المنطقةعدم االنتشار النووي 

يغنيان عن ضرورة صياغة موقف سياسي من األزمة للتعاطي بفعالية مع تداعياتها 
               ً    َّ                                                           المحتملة، خصوصا  وأن ه يمكن الرد عليهما، فالرأي القائل بصعوبة شن ضربة عسكرية ضد 

                                        في اإلدارات األمريكية المتعاقبة مفاده: أن                            ّ                إيران يقابله رأي آخر يتبن اه بعض المسؤولين
جميع الحجج التي يستند عليها الرأي األول لتبرير صعوبة توجيه ضربة عسكرية إلى 

والمتمثلة في إشعال الحرب في المنطقة برمتها، وتعطيل مضيق "هرمز"، وشن  -إيران
حالة نجاح إيران في سوف تتوافر على المدى الطويل في  - هجمات داخل الواليات المتحدة 

                                                                              ً امتالك سالح نووي، ومن ثم  فإن  الحاجة تبدو ملحة لمنع إيران من تحقيق أهدافها تفاديا  
  للوصول لهذا الوضع.

                                                                           َّ     أما المبرر الخاص بإنهاء االحتكار اإلسرائيلي للسالح النووي، فيمكن الرد عليه بأن ه في   
شأنه إنهاء هذا االحتكار بالفعل؛ لكنه في الوقت                      ً      ً            حالة امتالك إيران سالحا  نوويا  فإن  ذلك من 

                                ً                                             نفسه سي عر ض الدول العربية، وخصوصا  الخليجية منها لحالة انكشاف استراتيجي مزدوجة 
من قبل إسرائيل وإيران، وقد يمتد األمر إلى تركيا الساعية بدورها إلى تدعيم دورها 

حاد األوروبي، وهو ما يعني إمكانية اإلقليمي في المنطقة بعد تعثر خطواتها لالنضمام لالت
خضوع المنطقة لمعادلة (توازن ثالثية) سوف تكون الدول العربية الهدف المباشر 

يمنح الفرصة إليران البتزاز الدول                            أن  هذا االنكشاف االستراتيجي س               ً    لتداعياتها؛ فضال  عن 
خل هذه الدول التي العربية والضغط عليها؛ بما يمكن أن يزيد من عوامل عدم االستقرار دا

 ..!.تعاني في األصل من قالقل فعلية بسبب التركيبة الديموغرافية التي تتسم بها مجتمعاتها

ويثير ما سبق تساؤالت عدة مفادها: ماذا لو نجحت الواليات المتحدة في تنفيذ تهديداتها   
بتوجيه  بتوجيه ضربة عسكرية أو شن حرب ضد إيران...؟! وماذا لو ردت إيران على ذلك

ضربات صاروخية ضد إسرائيل واألهداف األمريكية في الخليج، وهي ضربات سوف 
هذه التساؤالت تثير بدورها السؤال األهم وهو: مع من                       ً           تطول في الغالب أهدافا  عربية...؟!

 سيقف العرب في هذه المواجهة المحتملة: مع إيران أم مع الواليات المتحدة وإسرائيل...؟!

هذه التساؤالت في مجملها تفرض ضرورة صياغة موقف عربي واضح من اإلجابة على 
التي دخلت مرحلة حاسمة بالفعل تدعم من إمكانية تحقيق السيناريو السابق  ةزمة اإليرانياأل
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على خلفية إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن وفرض عقوبات دولية ضد 
ة الموقف العربي تجاه البرنامج النووي وقد أسهمت عدة اعتبارات في بلور. ١طهران

                                                                             اإليراني، بحيث اتبع العرب سياسة الصمت والتجاهل تجاهه في أول األمر، ثم  عاد بفعل 
                                                                             التطورات التي مر  بها خالل السنوات األخيرة لي عب ر عن هذه الموقف بالنظر إلى الملف 

ى جعل منطقة الشرق األوسط النووي اإليراني من منظور فني وقانوني، وإعادة التأكيد عل
وقد أسهمت مجموعة من الحقائق واألفكار في تحديد هذا خالية من السالح النووي، 

 :٢أهمها الموقف،

                                          ُ  ِّ                           إن  تدقيق النظر في خريطة الشرق األوسط التي ت شك ل الدول العربية قسمه األكبر  -١
لنووية من كل                      ً                                       والنظر في أطرافه أيضا ، ي ظهر المنطقة العربية محاصرة باألسلحة ا

                                               ً                       جانب، وهذا ما يجعل المنطقة تستشعر بالخطر، خصوصا  في ظل عدم امتالك الدول 
  العربية لهذا النوع من األسلحة، أو لعدم امتالك برامج نووية متقدمة تؤهلها لذلك. 

                                                                             إن  العدو اإلسرائيلي يشكل عقبة كؤود في وجه امتالك العرب للتقنية النووية حيث قام  -٢
  وتدميرية لكافة المحاوالت العربية المتالك هذا السالح،  نيةعدوابخطوات 

         ّ                                                             مصر قد تخ لت عن الخيار النووي، وأعلنت مبادرة إخالء الشرق األوسط منها عام ف
األمريكي للعراق عن وجود قدرات نووية متقدمة لديه،  االحتالل، ولم يكشف ١٩٩٠

السعودية"  حول امتالك "ومات تدعم الشائعات وليس لدى الوكالة الدولية أية معل
للسالح النووي، إلى جانب اقتصار جهود "سورية" في هذا المجال على االستخدامات 

 السلمية للطاقة الذرية.

                                                           

  محمد عباس ناجي، الموقف العربي من أزمة الملف النووي اإليراني: مضامين واحتماالت، مرجع سبق ذكره. -١
لجزائر خالل                                                              ً                        هذا الغياب العربي الالفت عن أزمة الملف النووي اإليراني بدا جليا  في الموقف الذي اتخذته ا -٢

          ، وتم  فيه ٢٠٠٥ أيلول/سبتمبرمن  ٢٤االجتماع الذي عقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
التصديق على مشروع القرار األوروبي الذي تبنته دول الترويكا األوروبية ( بريطانيا، فرنسا، وألمانيا )، والذي 

الة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن الدولي دون أن يحدد يدين األنشطة النووية اإليرانية، ويتيح إح
 ٢٢دولة أخرى من بينها: الصين وروسيا في مقابل  ١١     ً                                            موعدا  بعينه، فقد امتنعت الجزائر عن التصويت بجانب 

دولة صوتت مع القرار الذى عارضته دولة واحدة هي فنزويال، وكذلك موقف لبنان خالل التصويت على القرار 
، حيث امتنعت ٢٠١٠ حزيران/يونيو ٩القاضي بفرض حزمة رابعة من العقوبات الدولية ضد إيران في  ١٩٢٩

  لبنان عن التصويت على القرار في حين عارضته كل من تركيا والبرازيل .
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                                                                        ً إن  استمرار إسرائيل في التفر د بامتالك السالح النووي في المنطقة سيدعو أطرافا   -٣
عليه إلعادة ضبط إلى محاولة الحصول  -في األجيال المتوسطة والبعيدة  -أخرى 

التوازن في المنطقة، وعند حدوث حالة التوازن هذه نتيجة ( للوفرة النووية) فسوف 
تظهر للوجود حالة الردع المتبادل، بحيث تعتبر الوفرة النووية في هذه الحالة معادلة 
                                                                         لنزع السالح النووي، وبذلك ي عاد الوضع إلى اإلطار التقليدي للحرب، وهو افتراض 

                              ً      َّ                    مدعوم بتطبيق عملي حتى اآلن، فضال  عن أن ه سوف يؤدي إلى سباق  نظري غير
       ّ  التسل ح.

       َّ                                                                           لذلك ات بعت غالبية الدول العربية تجاه األزمة النووية اإليرانية سياسة الصمت والتجاهل،   
، وإنما         َّ                   ، ليس ألن ها غير معنية باألزمة١وهي سياسة معروفة ومتبعة في العالقات الدولية

اإليرانية، أو بالتهديدات  -                                           ام بأن  األزمة ترتبط بمجمل التفاعالت األمريكية لشيوع اعتقاد ع
المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وفي الوقت نفسه، وضعت األزمة العديد من الدول العربية 
                                                                                  ً في معضلة حقيقية تتمثل في أن  الكثير من هذه الدول ترى في البرنامج النووي اإليراني ردا  

على امتالك إيران  اإلسرائيلي للسالح النووي، وأن كانت هذه الدول ال توافق على االحتكار
                   ً                                                  كما أن  هناك اعتبارا  آخر أدى بالحكومات العربية إلى اتباع هذه السياسة،  للسالح النووي.

                                                                            وهو أن  األزمة تتسم بقدر كبير من الغموض وعدم الوضوح في خيارات األطراف الرئيسة، 
م يعلن صراحة عن رغبته في امتالك السالح النووي؛ لكنه يقوم بأنشطة فالطرف اإليراني ل

ال يثق المجتمع الدولي بسلميتها، في حين تسعى الدول الغربية إلى إيقافها بصورة شاملة 
ونهائية، األمر الذي يحصر األزمة في أمور فنية بالدرجة األولى، وليس حول أمور 

  ب هو تجاهل األزمة والصمت بشأنها. استراتيجية، فكان المخرج الوحيد للعر

                                                           

ي بعض                            ً          ً                                                        ال يعتبر مثل هذا الموقف أمرا  استثنائيا  في العالقات الدولية؛ بل على العكس تلجأ الكثير من الدول ف -١
األحيان إلى تبني موقف الصمت إزاء الكثير من القضايا والصراعات الدولية واإلقليمية، بما في ذلك بعض 
                                                                                                   الصراعات الرئيسة على الساحة الدولية، وربما تكون الواليات المتحدة أكثر الدول لجوء  إلى مثل هذا الموقف 

قضية كشمير بين الهند وباكستان، إضافة إلى تبني  في سياستها الخارجية، فهي تمتنع عن تبني موقف محدد إزاء
                           ّ                                                                      ما يسمى بسياسة "الغموض البن اء" إزاء انفصال تايوان عن الصين وغير ذلك... انظر: أحمد إبراهيم محمود، 

   .٢٢٠البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد، مرجع سبق ذكره، ص 
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       ً                           ّ                                               وانطالقا  من هذه السياسة، لم يتم تبن ي موقف محدد في التعامل مع األزمة في بداية األمر،   
                                                             ً             ولكن عندما تطورت األمور باتجاه اتخاذ موقف دولي ضد إيران تمهيدا  لفرض عقوبات 

بدأت الدول العربية في  ضدها، وما قد يستتبع ذلك من زيادة عدم االستقرار في المنطقة،
بلورة مواقفها، ويمكن تناول المواقف العربية الرئيسة تجاه البرنامج النووي اإليراني في هذا 

  المطلب على النحو اآلتي:
  : الموقف السوري تجاه البرنامج النووي اإليراني.الفرع األول
 : الموقف المصري تجاه البرنامج النووي اإليراني.الفرع الثاني

  .: موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه البرنامج النووي اإليرانيع الثالثالفر
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        الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        املوقف السوري جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف السوري جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف السوري جتاه الربنامج النووي اإليراين املوقف السوري جتاه الربنامج النووي اإليراين     
        

                                                                         من المعروف أن  سورية ترتبط بعالقة استراتيجية مع إيران منذ عدة سنوات، ويبدو   
سنوات األخيرة إلى تقوية هذه العالقة من أجل توسيع                             بوضوح أن  طهران قد سعت خالل ال

حقل المواجهة مع الواليات المتحدة من جهة، ولما تشكله سورية من نقطة ثقل استراتيجية 
في المنطقة: سواء في المواجهة مع إسرائيل، أم في دعم حزب اهللا في لبنان والمنظمات 

  .١                                 ً    الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا  لها
خص الموقف السوري تجاه البرنامج النووي اإليراني: بتأييد امتالك إيران للتقنية ويتل  

النووية، وقبولها كقوة إقليمية كبرى، واالعتراف بدورها في المنطقة والتعامل معها على هذا 
 األساس، وتجميد العقوبات الدولية المفروضة عليها، وإعادة الملف النووي اإليراني من

، بحيث يتم التعامل معه على أساس تقني وفني، وتجاهل الوكالة الدولية مجلس األمن إلى
قرارات مجلس األمن التي تدعو إلى وقف عمليات تخصيب اليورانيوم في المنشآت 
اإليرانية، والتخلي عن أي شروط مسبقة للتفاوض مع إيران، والتعامل معها باحترام، 

زمتها، وضرورة التوصل إلى تفاهمات واالمتناع عن فرض صيغة محددة عليها لتسوية أ
معها عبر الحوار تؤمن لها مطالبها الحيوية المشروعة، وتسمح لها بمواصلة عمليات 

ويستند الموقف السوري المؤيد المتالك إيران تقنية  .٢تخصيب اليورانيوم على أراضيها
  نووية إلى عدة اعتبارات، منها:

يعزز من موقف سورية أمام قوة ونفوذ إسرائيل                               َّ   أن  امتالك إيران لقدرات نووية إن ما  -
                                          ً      ً                      باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك سالحا  نوويا  في منطقة الشرق األوسط.

                                                    ً                      بما أن  سورية مستهدفة من الواليات المتحدة، وعانت ضغوطا  متزايدة جراء مواقفها  -
 كية.فسوف تؤدي القدرات النووية اإليرانية إلى تخفيف تلك الضغوط األمري

، وفي هذا عربي تجاه الملف النووي اإليرانيالقلق الحدة سورية تخفيف  كما حاولت  
" اإلسبانية البايسخالل حديث أدلى به لصحيفة " "بشار األسد"الصدد أشار الرئيس السوري 

                                                           

  .٤٤٠ادر، إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، صنزار عبد الق -١
عبد الكريم أبو النصر، السالح النووي اإليراني خطر على العرب، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من  -٢

  . ٢٧/٢/٢٠١٠خالل موقع صحيفة النهار، بتاريخ 
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وبحكم عالقتنا مع  -        َّ                                  إلى ( أن ه من الواضح أن  التصريحات اإليرانية  ١/١٠/٢٠٠٦بتاريخ 
دف إلى شيء هو حق لها في القانون الدولي، وإيران اآلن هي قوة نووية شئنا أم ته -إيران

                                                                           ً        أبينا ونحن نقوم بشرح هذه الفكرة للدول العربية مباشرة، وإيران تقوم بذلك أيضا  هذا من 
جانب، ومن جانب آخر إذا كان القلق من القدرة النووية أو من قنبلة نووية مفترضة فلماذا 

          َّ                            " على ( أن ه من غير المعقول أن نقلق من األسد"                         ّ  النووية اإلسرائيلية )، وأك د  ال نناقش القنابل
                                   ً        َّ                                   إيران وال نقلق من إسرائيل...؟! واصفا  ذلك بأن ه غير منطقي في الوقت الذي تقوم فيه 

ا سورية إلى " بالمبادرة التي قدمته"األسد                                       َّ  إسرائيل باالعتداء علينا وليس إيران)، وذك ر 
، والتي تؤكد ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق ٢٠٠٣ مجلس األمن عام

            ً                                                      ً            األوسط، موضحا  أن  من وقف بوجه هذه المبادرة هي الواليات المتحدة، معربا  عن اعتقاده 
  .١                                                                            أن  قضية الملف النووي اإليراني ال تدار بطريقة جيدة من قبل القوى الدولية المعنية

خالل لقائه أمين عام  بشار األسدد الرئيس السوري   جد  ٢٠٠٩ كانون األول/ديسمبر ٣وفي 
موقف  سعيد جليلي"المجلس األعلى لألمن القومي ومسؤول الملف النووي في إيران "

سورية الداعم إليران لحقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية، كما هو حق الدول 
بتخصيب اليورانيوم لألغراض  األخرى الموقعة على اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية

  .٢السلمية
 ٢٠٠٩ /مايوأيارخالل مؤتمر صحفي مشترك عقده بدمشق في  األسد"      َّ           كما أك د الرئيس "   

                                  أن  موقف سورية ثابت من موضوع الملف  "محمود أحمدي نجاد" مع نظيره اإليراني
االتفاقيات الدولية ه تالنووي اإليراني في امتالك الطاقة النووية السلمية، وهذا الحق تضمن

المتعلقة بهذا الموضوع، أما الحديث عن طرح شكوك حول وجود برنامج عسكري فعلى 
الجهات التي تطرح هذا الطرح أن ترينا فقط من أجل المصداقية ما الذي تفعله تجاه 
البرنامج النووي العسكري المطبق منذ عقود طويلة في إسرائيل وعندها يكون لهذا الكالم 

    .٣ولهذه الشكوك بعض المصداقية مصداقية

                                                           

  . ١/١٠/٢٠٠٦اإلسبانية بتاريخ  " البايسحديث الرئيس بشار األسد لصحيفة "  -١
األسد يجدد موقف سورية الداعم إليران في حقها الحصول على الطاقة النووية السلمية، وكالة األنباء  -٢

 . ٥/١٢/٢٠٠٩السورية ( سانا )، بتاريخ 

  . ٦/٥/٢٠٠٩وكالة األنباء السورية ( سانا ) ، بتاريخ  -٣
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        الفرع الثاين الفرع الثاين الفرع الثاين الفرع الثاين 

        املوقف املصري جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف املصري جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف املصري جتاه الربنامج النووي اإليرايناملوقف املصري جتاه الربنامج النووي اإليراين    

                                             َّ                        يمكن وصف عالقة مصر مع إيران في أحسن األحوال بأن ها عالقة غير مستقرة، فمن   
المنظور اإليراني تتشكل عالقة إيران بمصر من نتاج روابط مصر العريضة بالعالم 

ما بعالقاتها مع الواليات المتحدة، وعلى الجانب اآلخر تبذل مصر  العربي، وإلى حد
قصارى جهدها لكي تبرز نفسها باعتبارها القوة اإلقليمية الرئيسة في المنطقة، وهو ما 

  . ٢٠٠٣                              ً                               يضعها في تنافس مع إيران، خصوصا  بعد انهيار العراق واحتالله عام 
وإيران في أعقاب قطع العالقات                                         وقد ب ذلت عدة محاوالت إلحداث تقارب بين مصر  

                                  َّ                ، وكانت المشكلة بالنسبة لمصر هي أن ه في الوقت الذي ١٩٨٠الدبلوماسية بينهما في العام 
                                                                                   كانت فيه متحققة من أن  كال البلدين سوف يستفيدان من إعادة العالقات الدبلوماسية بينهما، 

                 ً     واقف حرجة إقليميا  ومع دأبت سياسة إيران اإلقليمية على وضع الحكومة المصرية في م
   .١                          ً                                              مواطنيها في الداخل، ودوليا  مع الواليات المتحدة الدولة الصديقة الكبرى لمصر

                                                                            ويمكن القول إن  العالقات بين القاهرة وطهران شهدت منذ منتصف القرن العشرين حاالت   
إلى                                                                          ًمن الصعود والهبوط، تراوحت أنماطه بين أقصى درجات التعاون، الذي وصل أحيانا 

، وأقصى درجات الصدام، الذي وصل ٢درجة المصاهرة بين األسر الحاكمة في البلدين
، وقد ١٩٧٩      ً                                                                   أحيانا  إلى درجة القطيعة الدبلوماسية الكاملة بعد قيام الثورة اإليرانية عام 

في كل من على أساس مكتب لرعاية المصالح  ١٩٩٤اقتصر التمثيل بين البلدين منذ عام 
   .القاهرة وطهران

محمود                                                اإليرانية جامدة لسنوات طويلة إلى أن تم  انتخاب "  -وظلت العالقات المصرية 
لتشهد العالقات بين البلدين مزيد من التوتر  ٢٠٠٥       ً              " رئيسا  إليران في عام أحمدي نجاد

والتدهور، انعكس من خالل االتهامات التي وجهتها مصر إليران بالتجسس ودعم أنظمة 

                                                           

1  - Robert Lowe and Claire Spencer, op.cit. 
اإليرانية... بين الحقيقة والوهم، مقالة منشورة على شبكة  - سامح عباس، استئناف العالقات المصرية -٢

                                     :، متوفرة على الرابط التالي٢٠١١ حزيران/يونيو ٢٨اإلنترنت من خالل موقع مفكرة اإلسالم، بتاريخ 
http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2011/06/28/128164.html  
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                                                            ورغم المحاوالت العديدة التي ب ذلت الستئناف العالقات بين القاهرة  إرهابية تعمل ضدها.
  ، لكن باءت جميعها بالفشل.حسني مباركوطهران خالل حكم الرئيس المصري السابق 

ورغم ذلك حددت مصر موقفها تجاه الملف النووي اإليراني منذ طرحه على مجلس   
ميع الدول بتعهداتها الدولية، وعدم بالتأكيد على أهمية التزام ج ٢٠٠٣عام  نمحافظيال

                                                                             ً      ً المساس بحق الدول في االنتفاع من االستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حقا  مكفوال  
، وعدم القبول بظهور قوة عسكرية نووية االنتشارلكل الدول األطراف في معاهدة عدم 

رية إلخالء منطقة الشرق جديدة في المنطقة، والتأكيد على أهمية تنفيذ المبادرة المص
تعاملت مصر       أي أن األوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السالح النووي. 

                                                    ً                                 مع الملف النووي اإليراني من منظور فني وقانوني، معتبرة  الوكالة الدولية هي الجهة الفنية 
                    الدولي بأن  البرنامج                  ّ                                               المنوط بها التأك د من مدى التزام الدول بتعهداتها، وتطمين المجتمع

  النووي اإليراني يقتصر على الجوانب السلمية الستخدام الطاقة النووية. 
وينبع الموقف الرسمي لمصر المؤيد للسياسة األمريكية والرافض لسعي إيران إلى تطوير   

                                                                             قدرات نووية من عدة اعتبارات لعل أهمها: أن  إيران النووية ستزيد من ضعف المكانة 
سية لمصر في العالمين العربي واإلسالمي، وسيضع القيادة السياسية في مصر في السيا

موقف حرج أمام الرأي العام الداخلي الذي أصبح يرى في إيران القوة الوحيدة القادرة على 
  .١الوقوف أمام الهيمنة األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة

البلدين ادة تفعيل العالقات بين ثار جدل واسع حول إع ٢٠١١يناير  ٢٥وبعد ثورة   
" وزير الخارجية المصرية السابق حول عودة نبيل العربي     ً                 خصوصا  في ضوء تصريحات "

                  َّ  . فقد رأى البعض أن ه ٢وشيكة للعالقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين مصر وإيران
ادية، في حين               ً                 اإليرانية خصوصا  في المجاالت االقتص -آن األوان لعودة العالقات المصرية

                 َّ                      ً                                         ً رأى البعض األخر أن ه من المهم التمهل خوفا  من أن تتحول الثورة المصرية لتصبح امتدادا  
 للثورة اإليرانية. 

اإليرانية بعد هذه الفترة الطويلة  -                                            ورأى آخرون أن  مسألة استئناف العالقات المصرية   
 - تر العالقات الخليجية                                           ً          من القطيعة لن تكون بمثل هذه السهولة، وخصوصا  في ضوء تو

                                                           

  علي المليجي علي، الملف النووي اإليراني، مرجع سبق ذكره. -١
 .٤/٤/٢٠١١وكالة رويترز لألنباء، بتاريخ  -٢
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اإليرانية إثر دعم إيران للمحاولة االنقالبية ضد نظام الحكم في البحرين والكشف عن 
فضيحة التجسس اإليراني ضد الكويت مما دفع دول الخليج عبر مجلس التعاون الخليجي 

قرار                 ً                                                      ً    إلى التنديد علنا  بالتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية لدول الخليج، فضال  عن 
إرسال قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين لمساعدتها في إعادة األمن واالستقرار وهي 
                                                          ُ                 الخطوة التي أثارت غضب إيران من هذا الموقف الخليجي الذي اعت بر بمثابة رد على 

  التهجمات اإليرانية على البحرين.
مل في مكتب القبض على دبلوماسي إيراني يع ٢٨/٥/٢٠١١وجاء إعالن القاهرة بتاريخ   

رعاية المصالح اإليرانية بالقاهرة بتهمة التجسس على مصر ومحاولته تجنيد عمالء لجمع 
معلومات عن األوضاع في مصر ودول الخليج ليلقي بظالله الثقيلة على آفاق استئناف 

" وزير الخارجية نبيل العربي. وقد تأكدت هذه الحقيقة مع عودة "١العالقات بين البلدين
اإليرانية هي مسألة  -                                                  السابق إلى اإلعالن أن  مسألة استئناف العالقات المصرية المصرية 

                                                                           سابقة ألوانها، وأن  ملف العالقات بين مصر وإيران سوف تتم إحالته إلى مجلس الشعب 
  .٢المصري المنتخب الجديد ليقرر بشأنه مصير هذه العالقات

يناير اختلفت تجاه إيران، بالرغم من  ٢٥                                           ويمكن القول إن  لغة الحديث المصرية بعد ثورة   
                                                            ً              عدم تغير الموقف المصري الرسمي حتى اآلن، حيث باتت أكثر انفتاحا  ومرونة نحوها 

" نبيل العربيوانعكس ذلك من خالل عدة تصريحات لوزير الخارجية المصرية السابق " 
قبل تراجعه عنها عن عودة وشيكة للعالقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين (

    ً                                                                      الحقا )، وموافقة المجلس العسكري على عبور سفينتين حربيتين إيرانيتين عبر قناة 
  . ٣السويس

وعلى الجانب اإليراني يالحظ وجود إصرار على اجتذاب مصر الستئناف العالقات معها   
ومحاولة تحسين صورتها بين أبناء الشعب المصري، وقد أنعكس ذلك من خالل مواقف 

، وربما "حسني مبارك"ية إيرانية مؤيدة للثورة المصرية وداعمة لمصر بعد سقوط نظام رسم

                                                           

  .٣٠/٥/٢٠١١صحيفة الوطن السعودية الصادرة بتاريخ  -١
  .٩/٦/٢٠١١ي الصادرة بتاريخ اإليرانية.. بين الحقائق واألوهام، صحيفة القدس العرب -العالقات المصرية  -٢
  سامح عباس، مرجع سبق ذكره. -٣
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 حسنيقبل تنحي الرئيس " ١الذي وجهه للشعب المصري "علي خامنئي"كان أبرزها خطاب 
" محمود أحمدي نجادلمغازلته واستقطابه، إلى جانب تصريحات الرئيس اإليراني " مبارك"

ت مع القاهرة والمكاسب التي ستحققها الدولتين من التعاون الداعية الستئناف العالقا
                            الذي أكد فيه على أن  التعاون  ١/٦/٢٠١١المشترك بينهما، ومن بينها تصريحه الصادر في 

بين مصر وإيران سيؤدي إلى بلورة قوة عظمى تجبر أعدائها والصهاينة على الهروب من 
               ً                         اده للقبول فورا  ألية دعوة توجه له لزيارة المنطقة، كما أعرب الرئيس اإليراني عن استعد

  .٢مصر
                                                                           ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل من مصلحة مصر إعادة عالقتها بإيران، أم أن  عودة   

                                                                         هذه العالقات سيزيد من تهميش دورها الخارجي اآلخذ في التآكل، ويعم ق من األزمات 
  الداخلية التي يعاني منها المجتمع المصري؟.

                                                                 أن  عودة العالقات الدبلوماسية بين إيران ومصر ستواجه بامتعاض أمريكي ال شك   
وإسرائيلي، ومعارضة قوية من جانب اإلسالميين في مصر، لذلك يتعين على القاهرة قبل 
أن تقرر استئناف هذه العالقات التفكير في الموقف األمريكي الذى يدعم النظام المصري 

لية، إضافة إلى معارضة بعض الدول العربية وخاصة دول الجديد ويقدم له المساعدات الما
                                                                              الخليج العربي لعودة مثل هذه العالقات، ألن  من شأن ذلك تشجيع الهيمنة اإليرانية على 
                                                                                   المنطقة، كما أن  استئناف العالقات بين البلدين سيلزم مصر بالتنسيق مع السياسة اإليرانية 

  صرية في السالم مع "إسرائيل" مصلحة ضد "إسرائيل"، بينما ترى القيادات الم
  استراتيجية عليا.

على سياسة                                                                ويرى البعض أن  عودة العالقات الدبلوماسية على مستوى السفراء يتوقف  
، ورهن بطبيعة النظام الجديد في مصر، وإلى أي مدى سيكون هذا الرئيس المصري القادم

من الضغوط والتبعية للسياسات               ً                                  ًالنظام متحررا  من اتفاقية "كامب ديفيد" أو متحررا 
مرحلة انتقالية، وهو ما  -     ً حاليا   -الساحة السياسية المصرية تشهد                ً    األمريكية، خاصة  وأن 

                                           ً                                يعني أن  السياسة الخارجية لم تتبلور بعد، فضال  عن تركز اهتمام المجلس العسكري، 

                                                           

  .١٤/٢/٢٠١١" بتاريخ علي خامنئيانظر: خطبة الجمعة لـ " -١
  .١/٦/٢٠١١شبكة الجزيرة نت، بتاريخ  -٢
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بين المواطن وجميع مؤسسات الدولة على السياسة الداخلية في مصر، وعودة الثقة 
  .١ومؤسسات الدولة

سجل   ن  ويرى بعض المحللين والمتابعين لتطورات العالقات بين طهران والقاهرة أ  
الممارسات اإليرانية في المنطقة العربية سيلقي بظالله القاتمة على مستقبل العالقات 

يمكنه تجاهل                   ً                                        اإليرانية، فليس سرا  أن أي صانع للقرار السياسي في القاهرة ال  –المصرية 
الخليجية وإعطائها األولوية على حساب العالقات  -الطابع االستراتيجي للعالقات المصرية 

                  ً                                      ، وهو ما بدا واضحا  من خالل تصريحات وزير الخارجية المصرية ٢اإليرانية –المصرية 
 ً ا                                                                " التي أكد فيها أن  مصر تعتبر حماية أمن الخليج بالنسبة إليها خطنبيل العربيالسابق" 

        ال شك أن  أحمر للداللة على األهمية االستراتيجية لذلك في الحسابات السياسية المصرية، و
  .٣هذا اإلعالن هو تعزيز الموقف الخليجي في مواجهة التهديدات اإليرانيةالهدف من 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                           

  .٢٠١١شباط ٢٢صحيفة النهار المصرية الصادرة بتاريخ  -١
  .٩/٦/٢٠١١صحيفة القدس العربي الصادرة بتاريخ  اإليرانية.. بين الحقائق واألوهام، -العالقات المصرية  -٢
 .٣/٥/٢٠١١صحيفة الوطن الكويتية الصادرة بتاريخ  -٣
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        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        موقف دول جملس التعاون اخلليجي موقف دول جملس التعاون اخلليجي موقف دول جملس التعاون اخلليجي موقف دول جملس التعاون اخلليجي 

        جتاه الربنامج النووي اإليراين جتاه الربنامج النووي اإليراين جتاه الربنامج النووي اإليراين جتاه الربنامج النووي اإليراين 

تصاعدت حدة التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي على خلفية الموقف المتشدد   
، فثمة حساسية ٢٠١١الذي اتخذته طهران تجاه األحداث التي شهدتها البحرين بداية عام 

التي ما زالت تنشط بين » المزاعم التاريخية«خاصة تكتسي العالقات بين الدولتين، بسبب 
  .١ما في حالة حدوث خالفات في وجهات النظر تجاه القضايا اإلقليميةالحين واآلخر السي

                        ً                                                 هذا التوتر لم يكن مفاجئا  ألن  تطورات الواقع اإلقليمي التي سبقته مهدت األرضية   
المناسبة له، فقد دخلت إيران في صراع سياسي محموم مع السعودية حول عدد من الملفات 

ي واللبناني والفلسطيني، ووجهت إيران اتهامات اإلقليمية وعلى رأسها الملف العراق
للسعودية بدعم الجهود الدولية الرامية إلى فرض عقوبات وعزلة دولية عليها بسبب أزمة 
ملفها النووي، كما ارتفعت وتيرة االحتقان في العالقات مع اإلمارات العربية سواء بسبب 

يراني من التزام اإلمارات بتطبيق أزمة الجزر اإلماراتية الثالث، أم بسبب االستياء اإل
العقوبات الدولية المفروضة عليها السيما في مجال التعامالت المالية، فيما تعرضت 
العالقات مع الكويت لحاالت من الصعود والهبوط بسبب المخاوف التي تنتاب األخيرة نتيجة 

سرب إشعاعي أو      ً               خصوصا  في حالة حدوث ت التداعيات المحتملة للبرنامج النووي اإليراني
تدهور الوضع لدرجة نشوب مواجهة عسكرية جديدة سوف تكون دول المجلس أول 
                  ً                                                        المتأثرين بها، فضال  عن إعالن السلطات الكويتية الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح 

                                                                    ورغم وجود هذا اإلرث الثقيل من الخالفات بين إيران ودول الخليج، نالحظ أن   إيران.
ن في الماضي على تحييده في التفاعالت القائمة بينهما بأكبر قدر الطرفين كانا حريصي

                                                                         ممكن؛ إذ إن  دول مجلس التعاون لم تكن في وارد الدخول في مناوشات أو مواجهات 
                                                                             مكشوفة مع إيران، ألن  ذلك كان من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وربما إيصاله إلى 

   لذلك كانت متوافرة.                 ً                    مرحلة خطرة، خصوصا  أن  الظروف المناسبة 

                                                           

محمد عباس ناجي، إيران ومجلس التعاون: الجدل بين المصلحة واإليديولوجيا، مقالة منشورة على شبكة  -١
 اإلنترنت من خالل موقع األهرام اإللكتروني، متوفرة على الرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=466083                                                                 
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                                                                            وبعبارة أخرى: فإن  دول مجلس التعاون الخليجي رأت أن  الوسيلة المثلى للتفاعل مع   
إيران هي احتواؤها بأكبر قدر ممكن، من خالل تطوير العالقات بينهما، والدخول معها في 
 شراكات على المستويين االقتصادي واألمني، حيث وقعت عدد من هذه الدول اتفاقات
                                                                                اقتصادية وأمنية ثنائية مع إيران، كذلك فإن  األخيرة لم تكن راغبة في التصعيد مع دول 
                                                                              المجلس؛ ألن  ذلك كان من شأنه دعم الجهود األمريكية لفرض عزلة إقليمية عليها تتزامن 
مع العقوبات الدولية التي تتعرض لها لكبح طموحاتها اإلقليمية والنووية؛ لكن األحداث التي 

، كانت أشبه بإلقاء حجر في مياه آسنة، فقد حركت التوتر ٢٠١١ها البحرين بداية عام شهدت
درع «                  ً                   ، ودفعت األخيرة أوال  إلى إرسال قوات من ديد بين إيران ودول مجلس التعاونمن ج

ان بتهديد                              ً                      حماية المنشآت الحيوية، وثانيا  إلى توجيه اتهامات إليرلإلى البحرين » الجزيرة
                                                        خالل االجتماع االستثنائي لوزراء خارجية دول المجلس الذي ع قد الخليجي األمن الوطني 
. هذا االتهام الخليجي إليران كان مبعثه الموقف المتشدد ٢٠١١ نيسان/أبريل ٣بالرياض في 

                                                                      ً       ً       الذي اتخذته األخيرة تجاه التطورات في البحرين؛ فقد أسقطت من البداية بعدا  طائفيا  عليها 
    َّ                                                         ى أن ها مواجهة بين أغلبية شيعية تطالب بحقوق سياسية واقتصادية، من خالل تصويرها عل

علي وأقلية سنية تسيطر على مقاليد السلطة، ووجهت تحذيرات على لسان وزير خارجيتها "
طالبت  بل» األيدي إزاء ما يحدث في البحرين لن تقف مكتوفة«     َّ   " بأن ها أكبر صالحي

  ...!١    ً        فورا  من هناك درع الجزيرةبانسحاب قوات 
                                                                             وعلى صعيد األزمة النووية اإليرانية فإن  دول مجلس التعاون الخليجي تنظر بقلق شديد   

نحو األنشطة النووية اإليرانية السرية منها والعلنية، وكذلك نحو الدور اإليراني في العراق 
              ً                                                             المضطرب أمنيا ، وترى هذه الدول أن  السعي اإليراني المتالك السالح النووي يندرج في
إطار المشروع النووي المتالزم مع المشروع اإلمبراطوري القديم الجديد، وكال المشروعين 
               ً                         ّ           ً                         يدعم اآلخر صعودا  نحو فرض األمر الواقع، وأن ه ليس واردا  في السياسات االستراتيجية 
ّ                         اإليرانية التخلي عن أي  منهما بسهولة؛ لذلك تسعى إيران بكل  قوة المتالك أوراق اللعبة                                                        

                                                                          ية على الساحتين اإلقليمية والدولي ة لتقايض بها استمرارها في هذين المشروعين، السياس
                                                                            وفي الوقت ذاته ترو ج لضرورات حصولها على قدرات نووية كضمان للدفاع عن نفسها في 

                                                           

              جيا، مرجع سبق ذكره.محمد عباس ناجي، إيران ومجلس التعاون: الجدل بين المصلحة واإليديولو -١
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                  ً       ً           ً                              ٍّ              وجه ما تراه تهديدا  عسكريا  ضدها متمثال  في وجود القوات األمريكية في كل  من أفغانستان 
                                             ّ            الخليج العربي، إضافة إلى الوجود العسكري المكث ف في المياه  والعراق وبعض دول
                                                                 "إسرائيل" لتسخير إمكاناتها النووية في خدمة السياسات األمريكي ة إذا                       الدولي ة، وإلى استعداد

  .١طلب منها ذلك
وفي خضم األزمة المتصاعدة حول البرنامج النووي اإليراني والمجتمع الدولي وعلى   

، تجد دول مجلس التعاون الخليجي نفسها أمام مأزق الخيارات لمتحدةالواليات ارأسه 
 ٢المتناقضة، فهي من ناحية مدفوعة بفعل األخطار األمنية والبيئية المحتملة لهذا البرنامج
 ٣       ّ                                                                       إلى تبن ي سياسة متشددة تجاهه تقوم على رفض فكرة نشوء دولة نووية جديدة في المنطقة

                                                           

، السنة  ٢٤٦الملف النووي اإليراني تداعيات وآفاق، مقالة منشورة في صحيفة المحرر، العدد ، رائد الحامد -١
  .١٥/٧/٢٠٠٦الخامسة عشر، تاريخ 

تهاء قمة مجلس التعاون " بعد انرشيد عبد اهللا النعيميعبر وزير خارجية دولة اإلمارات العربية المتحدة " -٢
عن مشاعر دول الخليج ومخاوفهم من األخطار اإلشعاعية  ٢٠٠٥ كانون األول/ديسمبرالخليجي في أبو ظبي في 

                                                    َّ                                           التي يمكن أن يتسبب بها المفاعل اإليراني في بوشهر: (إن نا ال نملك أية وسيلة للحماية في حال حصول أي 
لينا )، انظر : نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية، الطموحات                َّ                      تسرب إشعاعي، إن ه تخوف مشروع بالنسبة إ

  .٤٣٩اإلمبراطورية، مرجع سبق ذكره، ص 
" حول النشاطات عبد الرحمن عطية                                       صر ح األمين العام لمجلس التعاون الخليجي " ٢٠٠٥في كانون الثاني  -٣

دول المجلس األخرى ال تجد أية تفسيرات لمثل هذا                      ً                                 النووية اإليرانية قائال : ( إن  المملكة العربية السعودية و
النشاط النووي إليران، والذي يحوي بين طياته الكثير من المخاطر لكل شعوب منطقة الخليج )، وخالل افتتاح 

: " العطية"قال  ١٠/٩/٢٠٠٦مؤتمر " مخاطر وتداعيات االنتشار النووي على منطقة الخليج" في المنامة بتاريخ 
                                                                     ً                   ل مجلس التعاون من أزمة الملف النووي اإليراني هو قلق حقيقي ومبرر، مذكرا  بتوقيع دول المجلس          إن  قلق دو

وإيران منذ عدة سنوات على العديد من االتفاقيات للتعاون في المجال الحيوي والبيئي المشترك، وعلينا جميعا 
   ليمية تعنى بحماية البيئة البحرية، وطالب التزامات واجبة االحترام في هذا الشأن باعتبارنا أطرافا في منظمة إق

المجتمع الدولي والقوى الدولية بالتخلص من االزدواجية في التعامل مع دول المنطقة وقضاياها، فإذا  " العطية"
كانت هناك مطالبة بغرض تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن على أطراف عربية، أو ما يتم 

                         َّ                                                       بفرض عقوبات على إيران فإن ه بات من الضروري االبتعاد عن الممارسات التمييزية في هذا      ً          حاليا  بالتلويح 
المجال والعمل على تطبيق المبدأ نفسه والمعايير ذاتها على إسرائيل التي ضربت عرض الحائط بالقرارات 

سعود السعودي " الدولية والقانون الدولي، وأظهرت بشكل عملي ازدراءها منها، كما صرح وزير الخارجية
      ً                                                                                     " قائال  : إن  ( هناك كارثة محتملة سنصبح بصددها إذا استمرت إيران في خططها )، كما انتقد السفير الفيصل

" ما وصفه بعناد إيران وتشددها فيما يتعلق بالقضية " تركي الفيصلالسعودي السابق لدى الواليات المتحدة 
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ه نحو تدعيم التعاون العسكري مع الغرب والواليات من ناحية، ومن ناحية أخرى تتج
المتحدة على وجه الخصوص، لكنها ال تتحمل التداعيات الخطيرة ألية مواجهة عسكرية 

                                     َّ          َّ                               قادمة بين إيران والواليات المتحدة ألن ها تدرك أن ها سوف تكون أول من سيدفع ثمنها.
                                ً    ى سلمية نواياهم، وهو ما بدا جلي ا  في                                    ً           وقد حاول المسؤولون اإليرانيون تكرارا  التأكيد عل  

                                                                                 قيامهم بزيارات دورية لدول الخليج العربي لتأكيد صحة هذه الفكرة، لكن يبدو أن  الدول 
                                        أن تقف موقف المشاهد، وفي الوقت نفسه فإن                   ً            يران واألكثر قربا  منها لن ترض المجاورة إل

مادها الكلي على الواليات المتحدة تراخي دول الخليج العربي يعكس عدم ثقتها بإيران واعت
                                                                                ً باعتبارها الضامن الوحيد ألمنها، ومما ال شك فيه أن  بعض الدول العربية والخليجية خاصة  
                                                                                 تفض ل إيران دون قدرات نووية؛ لكنها ال تملك الرغبة في تحمل تكلفة المواجهة مع إيران، 

ية الخيارات السياسية أمام دول وذلك لالختالل في توازن القوى بينها، باإلضافة إلى محدود
                                ً                                                 الخليج، والذي يزيد الموقف تعقيدا ...! عالوة على ذلك فإن  دول الخليج تعلم أن  إيران ال 
تعتبرها التهديد الرئيس ألمنها، فهي ليست الدافع الرئيس وراء طموحاتها النووية، فأسباب 

يادية تلعب فيها دول الخليج تطوير إيران لقوتها النووية مبنية على أسس استراتيجية وس
                   ً       ً المجاورة لها دورا  ثانويا .

                                                                     ترى دول الخليج أن  مواصلة إيران تطوير قدراتها النووية سيؤدي إلى زيادة و  
عم االستقرار السياسي االضطرابات في المنطقة في الوقت الذي تسعى فيه إلى د

يجية المستقلة التي تساعد لكن دول الخليج العربي ينقصها الخبرة االسترات واالقتصادي،
  ّ                                                                          ص ن اع القرار على فهم بيئتهم بشكل أفضل، وأن يصبح لديهم هامش مناورة وحرية حركة 
                                                                                  في التعامل مع إيران، لكن لسوء الحظ فإن  هذه الدول ال زالت تعتمد على الواليات المتحدة 

لدفع ثمن في وضع الخطط االستراتيجية والدفاعية عنها وتنفيذها، وسوف يأتي الوقت 
                                                                                                                                                           

             ً        ً " أكثر تأثيرا  وتعبيرا  "عبد اهللا بشارةم لمجلس التعاون الخليجي النووية، ولكن جاءت كلمة نائب السكرتير العا
                                                     ّ      ً                                      عن مدى قلق دول المجلس تجاه نشاطات إيران النووية إذ عل ق قائال  : ( إن  البرنامج النووي إليران هو أشبه 

رارات بقلب موازين القوى وجعل إيران هي المتحكمة والمسيطرة الوحيدة في المنطقة واألداة المؤثرة في ق
                                  ً            ً               وضع المجلس ال بد أن يصبح أكثر توحدا  وقوة ووضوحا ) انظر: مقالة"                                منطقة الخليج ككل )، وأضاف أن  (

، منشورة The Henry L.Stimson center الخليج العربي في ظل التحديات النووية اإليرانية"، من إعداد:
 على الرابط التالي: ٢٠٠٦أيار ٢٦بتاريخ 

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=15105&lang                                         
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                            َّ                                                االستعانة بالواليات المتحدة ألن ه مهما حدث من تقارب بين المصالح األمريكية ومصالح 
  .دول مجلس التعاون الخليجي ال يمكن لهم أن يتفقوا

                                                ً          ً     ً               وعلى الرغم من أن  لدول مجلس التعاون الخليجي وجودا  استخباريا  خاصا  بها في إيران،   
 –كما يرجح –االطار الزمني للبرنامج النووي اإليراني تبقى                               فإن  الوسائل المتاحة لها لتقدير

ضبابية، مثلها مثل تلك المتاحة للدول الغربية، وقد أخفقت التنبؤات االستخباراتية في 
                                                                          المنطقة مرة تلو األخرى حتى باتت اإلخفاقات سمتها الغالبة، وترى دول الخليج أن  

ي ال يمكن معاينتها من منظور عمليات التفتيش االدعاءات اإليرانية بسلمية برنامجها النوو
                                                                       ً          التي تقوم بها الوكالة الدولية فحسب؛ بل من منظور نجاح الهند وباكستان سرا  في تطوير 

ثمة ثالثة خيارات أمام دول الخليج للتعامل مع أزمة البرنامج النووي يبدو و .١أسلحة نووية
  :٢اإليراني

لحالة التي تعيشها هذه الدول اآلن، وهو ما : االستمرار في اأولها وأكثرها بساطة -
                    َّ   قد أعلنت السعودية أن ها فاالرتباك وإغماض العين عما يدور"، " يمكن تسميته خيار

ليست قلقة من البرنامج النووي اإليراني طالما التزم جوانبه السلمية، بينما تخشى دولة 
ملف الجزر الثالث اإلمارات أن يؤدي وصول إيران إلى السالح النووي إلى إغالق 

إلى غير رجعة، في حين تعيش دولة مثل البحرين على جمر الخوف من اندالع فتنة 
سنة من  ٤٠، وتعاني الهوية الوطنية فيها من مخاض البلورة بعد نحو فيهاطائفية 

تشكيل الدولة، وتختلف فيها التوجهات تجاه البرنامج النووي اإليراني بين ما هو 

                                                           

جيمس نويز، البرنامج النووي اإليراني وتأثيره في أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث  -١
منشور ضمن كتاب " البرنامج النووي اإليراني ، الوقائع والتداعيات " مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

  .٩٦، ص ٢٠٠٧االستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة األولى 
أبدت دول المجلس في افتتاح الدورة األولى بعد المائة للمجلس الوزاري الخليجي، التي انعقدت بالرياض في  -٢

                                                                          ً   َّ            لقها البالغ إزاء تطورات هذا الملف، وتأثيره على األمن والسلم الدوليين، مؤكدة  أن ها تحرص على ق ٢٠٠٦عام 
                                                                                ّ            أن تكون عالقاتها بطهران قائمة على مبادئ حسن الجوار، واالحترام المتبادل، وعدم التدخ ل في الشؤون 

مفاوضات الثنائية، أو إحالة النزاع إلى الداخلية، واألخذ بالطرق السلمية لحل النزاعات بين الجانبين من خالل ال
محكمة العدل الدولية، والتحديات األمنية التي تواجه دول الخليج تفرض عليها العمل بوعي شديد لكافة المتغيرات 
والتطورات الجارية على الساحتين الدولية واإلقليمية، ومن ثم االرتقاء إلى مستوى التحدي، انظر: سعيد بن 

  .١/١٢/٢٠٠٦، تاريخ  ٨٧لخليج في مواجهة التحديات ، مجلة الملك خالد العسكرية، العدد : ناصر المرشان، ا
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وما هو شعبي سعيد بأغلبيته الشيعية  ،حات اإليرانية التوسعيةرسمي خائف من الطمو
االرتباك والخوف وإغماض العين" إال "             ً                 يران...! إذا  ليس هناك في خياربما حققته إ

  مزيد من المكاسب لصالح إيران.
: الذي يمكن أن تصل إليه دولة كبرى ذات عمق جغرافي واستراتيجي، الخيار الثاني -

توصيل الطلبات النووية إلى الزبائن"، وهو ستعانة بما يسمى "لسعودية هو االمثل ا
                                       َّ                                  الخيار الذي رو ج جهاز الموساد اإلسرائيلي أن ه تحقق بالفعل؛ بل وحدد أن  رأسين 

 الخيار الثالثيحتاج و نوويين قد وصال األراضي السعودية عبر وسطاء باكستانيين...!
علمي طويل وفترة قد ال تقل عن إلى طريق  -وهو تبني برنامج نووي متكامل  -

 .١ثالثة أو أربعة عقود بين مد وجزر مع القوى الدولية

                                                         : إن  سعي إيران الحثيث نحو امتالك التقنية النووية سيطر خالل مما سبق يمكن القول  
السنوات األخيرة على عالقاتها مع الدول العربية، وظلت العالقات بينهما ودية، وإن كان 

      ً      ً                                                       أحيانا  وخاصة  فيما يتعلق بمخاوف هذه الدول من فشل الجهود الدبلوماسية  يصيبها التوتر
النووية اإليرانية وما سيترتب على ذلك من آثار سيئة على منطقة  األزمةفي معالجة 

" في خطبه محمود أحمدي نجادي "                                        كما أن  الحماسة التي يبديها الرئيس اإليران الخليج.
حدة، لم يساعد على تهدئة مخاوف القادة العرب، حيث من ، وتحديه للواليات المتالثورية

سلبية على التداعيات ال إلى جانبالممكن أن يكون لمثل هذه الخطب تأثير على مواطنيهم، 
 نجاد""                                                                     االستقرار الداخلي في دول الخليج العربية المؤيدة للغرب؛ ذلك أن  تصريحات

وء على محدودية نجاح الدبلوماسية الجريئة ضد إسرائيل والواليات المتحدة ألقت الض
               ً      ً     " المتشددة قلقا  شديدا  بين نجادوسببت سياسة " دولة فلسطينية،العربية المعتدلة حول إقامة 

دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراقب هذه الدول بقلق التطور الجاري في البرنامج 
ة، كما تثير قضية النووي اإليراني، وتعارض بشدة أن يكون إليران قدرة نووية عسكري

                           ً                                                        بيئية مهمة تتمثل في أن  بعضا  من المفاعالت النووية اإليرانية تقع بالقرب من مياه الخليج 
                                              ً      ً                            العربي أكثر منه إلى طهران، وهو ما يثير اهتماما  كبيرا  حول األخطار البيئية التي قد 

ن شفافة في تترتب عليها، وفي الوقت الذي يطالب فيه رؤساء دول المجلس إيران بأن تكو
                                                           

 The Henry L.Stimsonمقالة بعنوان : " الخليج العربي في ظل التحديات النووية اإليرانية"، من إعداد  -١

center.مرجع سبق ذكره ،                                    . 
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سواء من قبل  -الكشف عن أنشطتها النووية ترفض أن تتعرض إيران لضربة عسكرية 
     َّ             ً                                 إال أن هم حريصون جدا  على أن تضغط الواليات المتحدة على  -الواليات المتحدة أو إسرائيل

  . ١                 ً                  إيران لكي تضع حدا  لطموحاتها النووية
    ً                                   عاما  حول وجود مصلحة عليا لهذه الدول في                   ً       ً إن  هناك ثم ة اتفاقا  خليجيا  ف إضافة إلى ذلك  

دعم سياسة الغرب الهادفة إلى ضمان عدم امتالك إيران قدرات نووية عسكرية، وإيجاد 
الضمانات الكافية إلجهاض أي محاولة إيرانية لصنع أسلحة نووية؛ بينما االتفاق حول المبدأ 

  راني:لم يمنع وجود اتجاهين للتعاطي مع أزمة الملف النووي اإلي
                                                                  : تمثله دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث عب رت بشكل واضح عن القلق االتجاه األول

من القدرات النووية اإليرانية، واعتبرت وجود مثل هذه القدرات في منطقة الشرق األوسط 
      ً     ً                      أمرا  ضارا  بأمن واستقرار الخليج.

إيران البد أن تسير مع دول الشرق                                       : تمثله السعودية، ويقوم موقفها على أن االتجاه الثاني
األوسط إلزالة أسلحة الدمار الشامل من المنطقة وليس الزيادة عليها، وسبق أن قامت 
  المملكة بوساطة بين إيران والواليات المتحدة لتسوية األزمة بينهما تضمنت ثالثة 

 هي : ومحددات 

  حق إيران في امتالك تكنولوجيا نووية سلمية.  -
 ألوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.جعل الشرق ا -

ى المبادرة االمتناع عن أي لجوء للخيار العسكري، وقد ردت القيادة اإليرانية عل -
المرشد  "علي خامنئي"التعاون االستراتيجي" بين ما اسماه السعودية بمشروع لـ "

والسعودية ) أي إيران » ( جناحي العالم اإلسالمي«األعلى للجمهورية اإليرانية بـ 
 .)حول الملفات الثالث الرئيسة الكبرى (العراق، فلسطين، لبنان

                                                                       وعلى المستوى الجماعي، فض لت دول الخليج خالل قمم مجلس التعاون عدم طرح هذا   
الملف للنقاش الجماعي وتغليب الحديث عن الجزر اإلماراتية ربما رغبة منها في كسب 

       ً                                      أو تبعا  الختالف الرؤى ومستوى القلق من البرنامج  مزيد من األوراق بصدد قضية الجزر،
                                      وهذا الموقف دفع البعض إلى االعتقاد بأن   النووي اإليراني من دولة خليجية إلى أخرى.

                                                           

1 - Robert Lowe and Claire Spencer, op.cit. 
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دعم فكرة وجوب منع إيران من امتالك القنبلة النووية هو إقرار ضمني بأحقية إسرائيل في 
                                     ً      ً ح النووي في المنطقة، وهو ما يعد موقفا  سلبيا  احتكار امتالك التقنية النووية بما فيه السال

تجاه إيران، وقد دعا هذا الفريق إلى ضرورة االتفاق حول مفهوم القنبلة النووية اإلسالمية 
                                                                         وأهميتها، ووجوب عدم معارضتها رغم أن  التجارب السابقة قد أثبتت عدم صحة هذا 

ية نفسها من جارتها الهندية، ولم تكن                    ً                             الطرح، فباكستان مثال  قدراتها النووية تتجه نحو حما
                                                                  ً                قنبلة إسالمية؛ بل إن  عالقاتها المتميزة مع الواليات المتحدة تفوق كثيرا  عالقاتها بالدول 
                 َّ                                                                  اإلسالمية، كذلك فإن ه ال يمكن القول إن  القنبلة النووية الفرنسية أو البريطانية هي قنبلة 

مصلحي واستراتيجي" في المقام " هو سالح السالح النووي ألي دولة                 مسيحية؛ لذلك فإن  
              ً      ً                                                          األول وليس سالحا  دينيا ، ومن هنا يجب الفصل بين الديانة الرسمية إليران، وبين الدول 
                                ً      ً                                      التي سوف تهددها لو امتلكت سالحا  نوويا ، فليس من الضروري أن يهدد السالح النووي

ستمرار الطموح النووي                                 الشعوب غير اإلسالمية فقط، كما أن  ا -مع فرض امتالكه  - 
                                    ً      ً               ً                      اإليراني، شئنا أم أبينا، سيعتبر تطورا  جديدا  سوف يؤثر سلبيا  على االستقرار اإلقليمي 

                             إال أن  الوجود األمريكي المباشر  الخليجية. –لمنطقة الخليج وعلى طبيعة العالقات اإليرانية 
التي تربط الواليات                             ً                               في منطقة الخليج العربي؛ فضال  عن العالقات المتميزة والتعاهدية

المتحدة بدول الخليج اآلن قد فرض معادلة جديدة ألمن المنطقة، ربما تزيد من توتر 
                                    ً                                      العالقات بين إيران ودول الخليج، خصوصا  أن  الوجود العسكري األمريكي على الحدود 

                      ً                      اإليرانية يمثل تهديدا  لألمن القومي اإليراني. 
                 ً                                واليات المتحدة فضال  عن وجودها بالقرب من إيران تعمل                      ً      ومما يزيد األمر تعقيدا  إن  ال  

                                                                           على توسيع هو ة الخالف بين الدول الخليجية وطهران وتبني استراتيجية خاصة الحتواء 
                                             تدرك أن  هناك خالفات حقيقية بين الطرفين ابتداء   فواشنطنإيران بمساعدة الدول الخليجية، 

لصراعات التي توالت منذ سقوط نظام الشاه،                          ً           من الجزر اإلماراتية ومرورا  باألزمات وا
إضافة إليمان إيران بإمكانية تصدير ثورتها إلى الدول المجاورة، وبالرغم من تطور 

                                              دول الخليج فإن  الواليات المتحدة عملت على إحداث  وبعضالعالقات االقتصادية بين إيران 
ليجية من الهيمنة اإليرانية تحوالت في المواقف الخليجية، ولعبت على أوتار الهواجس الخ

     ً                                                                            خصوصا  فيما يتعلق بالملف النووي اإليراني وقدرات إيران النووية، وتزايد دور إيران في 
                                                                                 العراق ومخاطر المد الشيعي في الخليج، والتي كشفت في مجملها عن أن  ميزان القوة يتجه 
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                       ً كل هذه المتغيرات تفاديا                                                إيران، ومن ثم  كان على دول الخليج أن تتعامل مع  لصالح       ً إيجابيا  
  لحدوث صراع قد تدفع فيه أكثر من مجرد تكلفة الحرب المادية.

                                                                               ولعل أهم ما يلفت االنتباه هو أن  الواليات المتحدة قد اختارت أن تحتوي إيران من خالل   
تعاون وثيق مع الشركاء اإلقليميين، هذا االحتواء سوف تلعب فيه دول الخليج الدور األكبر 

خالل الموافقة على إقامة منظومة دفاعية تمنع وصول أي مواد يحتمل استخدامها في من 
صنع سالح نووي إلى إيران؛ هذا عالوة على تقديم الدول الخليجية لعدد من التسهيالت 
اللوجستية للقوات األمريكية في حال قيام صراع في المنطقة طرفاه إيران والواليات 

األمريكية  -اإليرانية والعالقات الخليجية  - ية العالقات الخليجية                         المتحدة، ومن هنا فإن  جدل
                                 ً      ً                                         تتمثل في أن  المسارين يتخذان طريقا  عكسيا ، فالعالقات المتميزة الموجودة بين الواليات 

الخليجية، وهو ما يذكي  –                                    ً                     المتحدة ودول الخليج البد أن تكون خصما  من العالقات اإليرانية 
                            ً                            س األمني عند دول الخليج خصوصا  أن  الواليات المتحدة قد قررت الصراع ويزيد من الهاج

  ، ويعتبر المسرح البديل هو منطقة هاأراضينذ سنوات نقل مسرح معاركها خارج م
 :١                                                                                  الخليج؛ لذلك فإن  دول الخليج قد تلجأ للمحافظة على أمنها إلى إحدى االستراتيجيات اآلتية

�א�و� ��	�
منظومة دفاعاتها وإنشاء آلية تعاون عسكري فيما محاولة تطوير  :א��א
           ً                                                                       بينها خصوصا  مع توافر القدرات المادية الالزمة للتسلح وتطوير المنظومة الدفاعية، ومما 
يساعد على ذلك وجود دولة محورية، مثل: السعودية تستطيع قيادة النظام الخليجي بعمقها 

                                     ية الكبيرة، إال أن  هذه االستراتيجية من االستراتيجي وقدراتها البشرية والمادية والجغراف
                          ً                                                   الصعوبة بمكان تحقيقها نظرا  للبطء في التعاون األمني بين دول الخليج، كما أن  بعض 
                   ً                                                      ٍ    القوى الدولية خصوصا  الواليات المتحدة لن تسمح للدول الخليجية بلعب دور متنام  في 

 . ها                 ً   مجال الدفاع بعيدا  عن

�א������ ��	�
مرار االعتماد على الوجود األمريكي الكثيف في المنطقة، هي است :א��א
والموافقة على الطريقة التي تريد بها الواليات المتحدة معالجة قضية الملف اإليراني، وهو 

الخليجية، وربما هذا ما يجعل دول الخليج الصغيرة  -اإليرانية  ما يستتبع توتر العالقات

                                                           

سامح همام، الملف النووي اإليراني متغير جديد في معادلة أمن الخليج، مركز األهرام للدراسات السياسية  -١
 .٢٠٠٦ تموز/يوليوواالستراتيجية، مجلة مختارات إيرانية، عدد 



٣٣٥ 

 

واجهة مختلفة عن سابقاتها في الخليج، وسوف تجد المواجهة إليران هي المسرح القادم لم
تلك الدول نفسها مجبرة على تقديم كل المساعدات الالزمة لحرب قد تشترك فيها إسرائيل 

  .ضد إيران 
�א������ ��	�
تتمثل في الرجوع إلى ذاكرة ما بعد حرب الخليج الثانية ومحاولة  :א��א

منطقة الخليج من خالل عودة مصر وسورية إيجاد دور عربي فاعل في إرساء األمن في 
للعب دور فاعل في قضية أمن الخليج، ولكن بطريقة مختلفة وذلك عن طريق دمج قوى 

، بإضافة إيران وتركيا ٢+٦من الصيغة القديمة   ًال دب ٤+٦إقليمية أخرى لتصبح الصيغة 
ران لتبديد الهواجس،    ً                                                 َّ        بدال  من االكتفاء بمصر وسورية، وذلك إلقامة حوار فعال وبن اء مع إي

وبناء جسور الثقة وإقامة ترتيبات أمنية مشتركة ال تعتمد على التهديد؛ بل على إعطاء 
                                                                            ً    ضمانات بعدم االعتداء واالتفاق حول القضايا الخالفية، ولكن هذا السيناريو يعد  أيضا  من 

في بناء                                      ً                              االستراتيجيات المستبعد العمل بها نظرا  للمعارضة اإليرانية ألي دور عربي
                               ً                                                   الترتيبات األمنية في الخليج، فضال  عن االستراتيجية األمريكية التي تستبعد تأسيس ترتيبات 

 .أمنية بين دول المنطقة بدونها

: تقتصر المواقف العربية تجاه األزمة النووية اإليرانية على الدعوة إلى عدم خالصة القول  
للجهود ، وإعطاء الفرصة كاملة ألزمةلى أهمية التسوية السلمية لالتصعيد والتأكيد ع

      ً   ّ    تفاديا  لل جوء ، مع ممارسة أقصى درجة ممكنة من ضبط النفس الدبلوماسية المبذولة لحلها
                    ً                                      ، بينما ال يبدو واضحا  قط أي استعدادات أو تصورات على الجانب إلى الحل العسكري

مستقبل العربي للتعامل مع الموقف في حال حدوث تصعيد حاد لهذه األزمة في ال
  ...!١المنظور

                                                                              إال أن  سياسة الصمت التي تتبعها الدول العربية تجاه األزمة اإليرانية لن تكون صالحة   
لالستمرار في حالة تصاعد األزمة سواء بفرض المزيد من العقوبات الدولية على إيران، أم 

في حالة  في حالة حدوث تصعيد عسكري من جانب الواليات المتحدة أو إسرائيل ضدها، أم
إنتاج إيران للسالح النووي؛ لذا يجب أن تعمل كل من إيران ودول الخليج على تجنيب 
            ً                           ً                                        المنطقة حربا  رابعة ستكون هي األكثر تضررا  منها، وإيجاد تسوية لهذا الملف بالوسائل 

                                                           

ية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسو -١
  .٢٢٦سبق ذكره، ص
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الدبلوماسية، وفي هذا السياق يمكن االستعانة بالتجارب اإلقليمية الناجحة في هذا الصدد 
ق مبادئها على المستوى اإلقليمي ألجل تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة، ومن وتطبي

                      التي تم  التوقيع عليها  أهمها: "معاهدة تحريم األسلحة النووية في دول أمريكا الالتينية"
، وحافظت طوال األعوام السابقة على جعل القارة الالتينية منطقة خالية من أسلحة ١٩٦٧

وكذلك "معاهدة المنطقة الخالية من األسلحة النووية لدول جنوب الباسيفك" الدمار الشامل، 
سلحة النووية للقارة         ً                              ، وأخيرا  "معاهدة المنطقة الخالية من األ١٩٨٥التي وقعت في عام 

  .١٩٩٦التي وقعت في عام اإلفريقية" 
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        املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

        طقة الشرق األوسططقة الشرق األوسططقة الشرق األوسططقة الشرق األوسطتداعيات الربنامج النووي اإليراين على منتداعيات الربنامج النووي اإليراين على منتداعيات الربنامج النووي اإليراين على منتداعيات الربنامج النووي اإليراين على من

        وسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبلوسيناريوهات املستقبل

                                                                          ال شك أن  البرنامج النووي اإليراني في حال تطوره باتجاه امتالك أسلحة نووية، أو   
تعرضه قبل الوصول إلى ذلك لضربة عسكرية من قبل الواليات المتحدة أو إسرائيل سيكون 

ادية واألمنية والبيئية قد تجر له تداعيات كبيرة من النواحي االستراتيجية والسياسية واالقتص
      ً                                            ، خاصة  مع تأكيد إيران على قدرتها للرد على أي هجوم شاملةالمنطقة برمتها إلى حرب 

يستهدف منشآتها النووية من خالل استهداف الدول التي ستنطلق منها الهجمات على هذه 
  المنشآت.  

لنووية اإليرانية بين من يؤيد ا األزمةوقد اختلفت المواقف العربية حول طريقة التعامل مع   
، وبين من يميل إلى االكتفاء بالسكوت والمراقبة، األزمةمواقف الدول الغربية تجاه هذه 

وبين من يرى حق اإليرانيين في تطوير برنامجهم، أما على الصعيد الرسمي فقد اقتصرت 
ة خالية من مواقف الدول العربية على المناداة بضرورة جعل منطقة الشرق األوسط منطق

أسلحة الدمار الشامل؛ رغم إدراكها لحجم التداعيات التي ستترتب على امتالك إيران للسالح 
  النووي على أمن المنطقة بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.

المطلب تداعيات البرنامج النووي اإليراني على منطقة الشرق هذا لذلك سنبحث في   
والسيناريوهات المستقبلية لألزمة التي أثارها هذا البرنامج في  األوسط في الفرع األول،

   الفرع الثاني منه.
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        الفرع األول الفرع األول الفرع األول الفرع األول 

        تداعيات الربنامج النووي اإليراينتداعيات الربنامج النووي اإليراينتداعيات الربنامج النووي اإليراينتداعيات الربنامج النووي اإليراين    

        على منطقة الشرق األوسطعلى منطقة الشرق األوسطعلى منطقة الشرق األوسطعلى منطقة الشرق األوسط    

تترك األزمة النووية اإليرانية انعكاسات هامة على مستوى منطقة الشرق األوسط،    
عكاسات في حالة حدوث المزيد من التصعيد لهذه األزمة في وسوف تتضاعف هذه االن

، أم في حالة توجيه ضربات الدوليةالمستقبل، سواء في حالة فرض المزيد من العقوبات 
عسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية، أم في حالة نجاح إيران في امتالك السالح النووي 

دثها البرنامج النووي اإليراني على منطقة الشرق                               والحقيقة أن  أي آثار يمكن أن ي ح .١بالفعل
األوسط من الناحية االستراتيجية ال تترتب إال في حالة كون هذا البرنامج ذي طبيعة 
عسكرية، وإذا ما كان ذا طبيعة سلمية فعلى األرجح أال يكون له تأثير على المنطقة؛ بل 

ا إذا كان الهدف من هذا البرنامج                            ّ                     على العكس من ذلك، فربما ي شك ل في هذه الحالة ال سيم
        ً                                   ّ                           ً     هو حقا  توليد الطاقة الكهربائية حسب ما يؤك ده المسؤولون اإليرانيون عامال  يفضي

                                                                       إلى بناء نوع من العالقات التعاونية بين دول المنطقة عندما ي صد ر الفائض من  -ربما - 
ق االشتراك بمنظومة                                              ً               هذه الطاقة إلى الدول المجاورة التي تعاني نقصا  منها أو عن طري

                                                                              ربط الطاقة الكهربائية مع دول منطقة الشرق األوسط، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن  
عدم وضوح الصورة الحقيقية للبرنامج النووي اإليراني وعدم اكتمال البرنامج في جوانبه 

أن             ً                                                              الفنية، فضال  عن استمرار الشكوك حول أهداف هذا البرنامج يجعل من أي آثار يمكن
   ّ                     ً         ً                                               يخل فها هذا البرنامج أمرا  مستقبليا  غير محدد المالمح؛ مما يبقي االحتماالت مفتوحة على 
                                                                             نهايتها، بالرغم من أن  هذه االحتماالت ستكون مرتبطة بالمتغيرات اإليرانية الداخلية 

م . فإيران اليو٢                                                           ً         ًوالمتغيرات التي يمكن أن تحصل في بيئة إيران الخارجية إقليميا  أو دوليا 
                                                                               تعيش أزمة حقيقية بسبب برنامجها النووي، حيث يرى الغرب أن  امتالكها لألسلحة النووية 

 ً                    ا  أحمر ال يمكن لها أن خط   ع د                                موح لها أن تلعبه في المنطقة، وي             ً           يعتبر تجاوزا  للدور المس
              ً                                                                    تتجاوزه؛ خاصة  وأن  موقعها المطل على الخليج العربي يجعلها قادرة على التحكم بإمدادات

                                                           

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع  -١
  .٢٧٠سبق ذكره، ص

  .٢٤٦ - ٢٤٥رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -٢
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النفط العالمية، وفي هذا تهديد بالغ الخطورة على االقتصاد العالمي والغربي بشكل خاص، 
                                                                                ولهذا فإن  الغرب لن يسمح إليران بتطوير برنامجها النووي مهما كلفه ذلك، فهو يدرك أن  
المواجهة مع إيران التقليدية اليوم أفضل من المواجهة مع إيران النووية في الغد، في حين 

                                                                           إيران أن  امتالكها لمثل هذا السالح، سيضاعف من وجودها كقوة إقليمية كبرى بطريقة ترى 
تجعلها قادرة على تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واستراتيجية وثقافية في منطقة الشرق 
األوسط، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام الحلم اإليراني بتصدير الثورة بحيث تكون 

ل في شؤون دول المنطقة دون أن يتجرأ أحد على التدخل في إيران قادرة على التدخ
                                                                                     شؤونها الداخلية، وإن  الفرصة التي تمنحها الظروف الدولية الراهنة المؤاتية إليران لتحقيق 
                                    ً                                   َّ        هذا الحلم قد ال تعود في المستقبل أبدا  إذا هي أضاعت هذه الفرصة، ولهذا فإن ها تبدو 

                                ِّ             في تطوير برنامجها النووي بما يمك نها من تخصيب                                  ًمصممة إلى أبعد حد على المضي قدما 
  .١اليورانيوم إلى مستويات عالية وهي الخطوة األهم في طريق تصنيع األسلحة النووية

                                                                                أما الدول العربية فترى أن  امتالك إيران للسالح النووي سيؤثر على محاور التوازنات في   
م لهذا السالح من بين المجتمعات البشرية المنطقة، وسيؤكد ظاهرة عدم امتالك العرب وحده

ومع عدم  -               َّ                                                   َّ   في العالم، وأن هم باتوا مهددين بمخاطر نووية ال خطر نووي واحد، إذ إن هم 
المساواة لدى البعض بين مخاطر إسرائيل نووية وإيران نووية ومع مساواتها لدى البعض 

يل نووية دون عرب يملكون النمط                                             أمام محصلة إجمالية بأن  إيران نووية وأن  إسرائ -اآلخر
                                                                             نفسه من التسليح؛ ومما ال شك فيه أن  المعنى واحد وهو وجود العرب في مواجهة مخاطر 
التمدد من كال الدولتين في الداخل العربي وأمام سيطرة إقليمية على المنطقة ال سيطرة 

ح النووي سوف                                                              دولية فقط، والنقطة المهمة هنا هي أن  وصول إيران إلى امتالك السال
                                     ً                                      يفرض على دول المنطقة ودول الخليج خاصة  خيار التهدئة مع إيران؛ بل يجعل إيران 
قادرة في المستقبل على فرض رؤيتها لبعض المشكالت العالقة بينها وبين بعض الدول 
الخليجية، مثل: قضية الجزر اإلماراتية الثالث، فليس من المتصور أن يبقى الخطاب 

راتي حول الجزر الثالث بالشكل نفسه الذي كان عليه قبل نجاح إيران في اإلما -اإليراني
                                                           كما أن  امتالك إيران للسالح النووي سيساهم في زيادة قدرتها على  امتالك السالح النووي.

                                                           

  سمير زكي البسيوني، مرجع سبق ذكره. -١



٣٤٠ 

 

فرض أجندتها اإلقليمية في المنطقة وهي لن تكون بالضرورة متوافقة مع المصالح العربية 
بشكل خاص، األمر الذي يجعلها قادرة على حسمه مع دول  بشكل عام والدول الخليجية

                ً                                                                    الخليج استنادا  إلى تفوقها في القوة العسكرية التقليدية والقوة النووية في المستقبل. 
                                                                               والحقيقة أن  المخاوف الخليجية من البرنامج النووي اإليراني لم تعد خافية؛ بل أصبحت   

طالب  ٢٠٠٦ أيلول/سبتمبرؤتمر في البحرين في بالفعل فوق السطح وهو ما دعا إلى عقد م
فيه المؤتمرين بضرورة امتالك العرب للتكنولوجيا النووية كفعل مضاد المتالك إيران 
                                                           َ      ً                   للقدرات النووية، فامتالك إيران لمثل هذه القدرات سيعتبر تطورا  جديدا  ذا انعكاسات كبيرة 

الخليجية  –لعالقات اإليرانية على االستقرار اإلقليمي لمنطقة الخليج وعلى طبيعة ا
  اإليرانية على نحو أوسع. –والعالقات العربية 

                               ً                                     دول الخليج والعالم العربي عموما  بالخطر المحدق من عامل امتالك إسرائيل تشعر و  
للقدرات النووية والعجز عن تغيير الواقع الراهن، ولكن الشعور العام هو رفض بروز دولة 

ضاعف األخطار في حال حدوث حرب غير تقليدية تؤدي إلى نووية أخرى في المنطقة ت
تدمير المنطقة، وتعمق حالة عدم االستقرار اإلقليمي في عموم منطقة الشرق األوسط، وفي 
ميزان الحسابات الخليجية والعربية بشكل عام ال يعد امتالك إيران للقدرات النووية 

إلسرائيلية؛ فالمصالح العليا إليران قد بالضرورة عامل ردع وتوازن أمام القدرات النووية ا
تلتقي في الوقت الراهن مع المصالح العربية العليا في وجوب إيجاد وسيلة للحد من احتكار 
إسرائيل للقدرات النووية العسكرية في المنطقة؛ لكن هذه المصالح تتعارض وتتقاطع وبشكل 

ن النادي النووي وتطوير جذري في مواقع عديدة أخرى مما يجعل قبول مبدأ دخول إيرا
                                           ً      ً       ً        ً      ً          قدراتها النووية من وجهة نظر دول الخليج عامال  سلبيا  إضافيا ، وتطورا  حاسما  ستكون له 
تأثيرات في األمن واالستقرار على المستوى اإلقليمي ال يمكن التكهن بنتائجها اآلنية أو على 

  ...!١المدى البعيد
                                  قيقها من وراء برنامجها النووي فإن  وبغض النظر عن األهداف التي تنوي إيران تح  

                                          ً     ً                              وجود مفاعل نووي في منطقة الخليج يشكل هاجسا  ماثال  للعيان لدول المنطقة، فللطاقة 
                           ً                                                    النووية السلمية أضرار أيضا  في حال حدوث أخطاء بشرية كانت أم تقنية، إضافة إلى أن 

                                                           

العاني، الموقف المحتمل لمجلس التعاون الخليجي من ضرب المنشآت النووية اإليرانية، مركز مصطفى  -١
  .  ٢٠٠٦ ،الخليج لألبحاث
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التي قد تؤدي إلى حدوث إيران منطقة زالزل مما يضع المنطقة في بؤرة المخاطر البيئية 
  كوارث كبيرة، وليس خطر المفاعل النووي الروسي في "تشرنوبل" ومحطة الطاقة النووية

  . ١" فوكوشيما" في اليابان ببعيدتين عن األذهان والتي ما تزال آثارهما المدمرة ماثلة للعيان
كبير في  وتستند السياسة الخارجية إليران في المنطقة على ضرورة مشاركتها بشكل  

ترتيبات منطقة الخليج ومنطقة آسيا الوسطى، وتقوية دورها اإلقليمي للبروز كدولة فاعلة 
                                                               ً          في الشرق األوسط، ويستطيع المراقب لسياسة إيران مالحظة تطلعها مجددا  للعب دور 
شرطي الخليج الذي لعبته في زمن الشاه لحساب المصالح الغربية؛ لكن لحسابها الخاص هذه 

                                           ً                           تفيدة من الخلل في توازن القوى اإلقليمي، خاصة  بعد تفكك االتحاد السوفييتي المرة مس
  . ٢وانهيار الدولة العراقية

         ً                                                                ومع إن  إيران تدرك جيدا  أن  المواجهة العسكرية مع الغرب ليس في مصلحتها، وهي   
    ً رارا                                                                            على استعداد كامل للتخلي عن كل برامجها النووية إذا أدركت أن  الغرب قد اتخذ ق

                               َّ                                               بالمواجهة العسكرية معها، غير أن ها تدرك أن  الغرب عاجز في هذه المرحلة عن اإلقدام 
                                                                               على فعل أي شيء قد يجبرها على التخلي عن برنامجها النووي؛ فالدول الغربية تدرك أن  
إيران اليوم باتت ممسكة بكثير من أوراق اللعبة السياسية في منطقة الشرق األوسط: في 

                                  َّ                                              ، وفي لبنان، وفي أفغانستان، كما أن ها تمتلك ترسانة عسكرية قوية، وقد بات بإمكانها العراق
وال . خلق الكثير من المشاكل للغرب في المنطقة إذا هو أقدم على ضرب منشآتها النووية

                                                                          ّ      يختلف اثنان على أن  إيران سترد  على أي ة ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، فقد أك د ذلك 
ون اإليرانيون في أكثر من مناسبة، واالختالف يكمن في طبيعة وحجم الرد والقوى المسؤول

والدول التي ستتدخل عندئذ، األمر الذي قد يحول أي ضربة عسكرية إلى حرب إقليمية 
                                                                       شرسة. ففي حالة فرض المزيد من العقوبات على إيران فإن  دول الخليج على وجه 

                                        ً     هذه العقوبات، سواء على صعيد التأثير سلبا  على  الخصوص ستتأثر باألوضاع الناجمة عن
المناخ السياسي أم األمني وحتى االستراتيجي الذي سوف ينشأ نتيجة لهذه العقوبات، عالوة 
                                                                 ً             على أن  عالقات التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج سوف تتأثر سلبا  وربما تتكبد 

، إذ في حال حدوث تصعيد عسكري       ًر سوءا خسائر مادية كبيرة. وسوف يكون الوضع أكث
                                                           

  . ٢٨/٨/٢٠٠٦تاريخ  ١٣٩٢٤هاني وفا، الخليج النووي، مقالة منشورة في جريدة الرياض، العدد  -١
 سمير زكي البسيوني، مرجع سبق ذكره. -٢
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                             ً                                             سوف تجد دول الخليج نفسها طرفا  في الصراع، ال سيما إذا تحركت القوات األمريكية 
المهاجمة من أراضي بعض هذه الدول، وستتأثر دول الخليج جراء ذلك على عدة مستويات؛ 

اق استهداف              َّ                                                        لعل أبرزها أن ها قد تكون عرضة لهجمات انتقامية من جانب إيران سواء في سي
للمصالح األمريكية والغربية، أم في سياق استهدافها لبعض هذه الدول ذاتها  طهران

                                                                              باعتبارها صديقة للواليات المتحدة وتقدم تسهيالت لها. وتدل بعض المؤشرات على أن  رد 
                ً                                                        الفعل األكثر عنفا  من جانب إيران في حال تعرضها لضربات عسكرية سوف يتمثل في 

مضيق هرمز في وجه المالحة الدولية، حيث هدد المسؤولون اإليرانيون محاولة إغالق 
مناسبات، وهو ما سيترتب عليه زعزعة  بإغالق المضيق في وجه المالحة الدولية في عدة

السوق البترولية العالمية، ويدفع  باتجاه حدوث أزمة عالمية في الطاقة تكون تداعياتها 
أما في حالة امتالك إيران  .١ة للنفط على حد سواءخطيرة على الدول المنتجة والمستهلك

      ً           ً          انقالبا  استراتيجيا ، سواء في  –حدوثه حال  –                                      للسالح النووي فإن  مثل هذا التطور سيمثل 
ميزان القوى اإلقليمي أم في أنماط التفاعالت اإلقليمية المترتبة عليه، وسيخلق ذلك التطور 

وسط، مما سيثير تساؤالت بشأن ردود الفعل      ً      ً                         واقعا  جديدا  على مستوى منطقة الشرق األ
والخيارات التي يمكن للدول العربية أن تتعامل بها مع هذا الحدث، وهناك على وجه التحديد 
ثالثة خيارات رئيسة يمكن للدول العربية أن تفاضل فيما بينها في حالة نجاح إيران في 

ات منطلقاته ومزاياه وعيوبه امتالك السالح النووي بالفعل، ولكل خيار من هذه الخيار
  وذلك على النحو اآلتي:بالنسبة للعرب، 

  قبول األمر الواقع : -١
                                                                               يتسم هذا الخيار بتقب ل الدول العربية التطور الناجم عن امتالك إيران للسالح النووي،   

                                           ً                                        واالمتناع عن القيام من جانبها بأية خطوة ردا  على هذا التطور، وبموجب هذا الخيار تمتنع
                                                           

أجرت القوات اإليرانية مناورات بحرية واسعة النطاق في مضيق هرمز  ٢٠١١يسمبركانون األول/د ٢٤ففي  -١
"، وتم تنفيذها على أربع مراحل ٩٠وبحر عمان وخليج عدن وشمال المحيط الهندي أطلق عليها " الوالية 

المناورات ال   ن " إقائد القوات البحرية اإليرانية  حبيب اهللا سياري األميرالوقال واستمرت لمدة عشرة أيام . 
تسيطر بالكامل على مضيق هرمز" وبإمكانها  القوات اإليرانية "  ن أكد على ألكنه  "،تشمل إغالق مضيق هرمز

يران مضيق هرمز أمام ناقالت النفط سيكون "أسهل من شربة إإغالق  {       ً        ، مشيرا  إلى أن  إغالقه عند الضرورة
                           حاجة إلغالقه ألن بحر ع مان تحت بلكن في الوقت الحالي لسنا ، ضرورة لذلك اإليرانيةماء" اذا رأت الجمهورية 

  .٢٨/١٢/٢٠١١، انظر: جريدة الحياة الصادرة بتاريخ }سيطرتنا ونستطيع أن نسيطر على الممر
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                    ّ                      ً                                   الدول العربية عن تبن ي أي مواقف تصعيدية ردا  على امتالك إيران للسالح النووي، كما 
يمكن أن تمتنع عن المشاركة في أي ترتيبات دولية للرد على امتالك إيران للسالح النووي. 
                                                                                  ويستند هذا الخيار على عدد من الركائز أبرزها: أن  الكثير من الدول العربية ربما تنظر 

الك إيران للسالح النووي بوصفه ينطوي على فائدة استراتيجية حيوية، تتمثل في إلى امت
اعتباره أداة رئيسة لتحقيق التوازن في مواجهة قدرات إسرائيل النووية. وفي الوقت نفسه، 

                                                    ً                الدول العربية تدرك أن  السالح النووي اإليراني ليس موجها  ضدها، وإذا كان  بعض    فإن  
           ً                                                  السالح موجها  باألساس ضد الواليات المتحدة، فإن  األخيرة هي الكفيلة  امتالك إيران لهذا

 بالتصدي لهذه المسألة دون حاجة من الدول العربية المعنية لتكبد أي أعباء أو تكاليف .

لكن في المقابل ربما يؤدي اإلقرار العربي بامتالك إيران للسالح النووي إلى القبول بدور   
مستوى اإلقليمي، ليس فقط بمنطقة الخليج ولكن على مستوى الشرق إيراني مهيمن على ال

األوسط ككل، ولهذا الوضع انعكاساته االستراتيجية الهامة، لعل في مقدمتها: تمكين إيران 
في امتالك اليد العليا في الترتيبات السياسية واألمنية في منطقة الخليج، السيما فيما يتعلق 

                                       ً                   ل المنطقة على مظلة الحماية الدولية؛ فضال  عن إمكانية ممارسة بمسألة اعتماد العديد من دو
                                                   ً                           إيران لسياسة االبتزاز واإلكراه مع الدول العربية، خاصة  في مواجهة الدول الكبرى في 
  النظام العربي، والتي قد تنشأ بين الحين واآلخر حالة من صراع األدوار بينها وبين إيران. 

  ة في مواجهة التهديدات المحتملة:البحث عن مظلة نووية للحماي -٢
                                                                              يقوم هذا الخيار على أن  الدول العربية أو بعضها على األقل، السيما تلك الموجودة في   

                           ً      ً                                                منطقة الخليج قد تستشعر قدرا  عاليا  من التهديد الناجم عن امتالك إيران للسالح النووي، 
ة من جانب القوى الدولية وربما تسعى في هذا السياق للحصول على مظلة للحماية النووي

وربما يستند هذا  الكبرى المالكة للسالح النووي، والواليات المتحدة األمريكية بالذات.
الموقف إلى نصوص معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية التي تجيز للدول غير النووية 

ؤدي تطبيق وقد ي                                    ً                              الحصول على مظلة الحماية النووية ردا  على أية تهديدات قد تتعرض لها.
هذا الخيار إلى توفير ضمانة للدول العربية المعنية في مواجهة أي تهديدات قد تستشعرها 
في مواجهة امتالك إيران للسالح النووي، كما تحميها من احتماالت التعرض لالبتزاز من 

 سيوفر للدول العربية المعنية –حال حدوثه  –                                         جانب إيران، مما يعني أن  تنفيذ هذا الخيار 
    ً                                                                              ً قدرا  من الحماية في مواجهة التسلح النووي اإليراني؛ لكن اإلشكالية في هذا الخيار أن  أيا  
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من القوى النووية الكبرى في العالم قد ال تكون مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات، أضف 
                                                                                 إلى ذلك أن  مثل هذه المظلة للحماية النووية قد تتسبب في حدوث تصعيد أمني شديد وبالغ 

خطورة في منطقة الخليج، مما يؤدي إلى حدوث حالة من سباق التسلح النووي في المنطقة ال
                                          ً                                 عالوة على أن  دول المنطقة سوف تجد نفسها طرفا  في أي مواجهة عسكرية قد تنشأ بين 

  .إيران والقوى الدولية
  السعي المتالك سالح نووي عربي:   -٣
                                        دة، أبرزها: أن  امتالك إيران للسالح النووي يكتسب هذا الخيار أهميته من اعتبارات عدي  

                                                                              يعني أن  منطقة الشرق األوسط دخلت حالة من السباق النووي، السيما أن  إسرائيل ستبادر 
إلى التخلي عن سياسة الغموض النووي،  –في حالة امتالك إيران للسالح النووي  –    ً حتما  

الشرق األوسط منطقة مبادرات إخالء                                               وربما تقدم على إجراء تجارب نووية، مما يعني أن  
 من السالح النووي ستتحول إلى أفكار تنتمي إلى الماضي. 

                   َّ                                                      وفي هذا السياق، فإن ه ليس من المضمون أن  امتالك إيران للسالح النووي سيفيد في   
                                                                           التصدي للتسلح النووي اإلسرائيلي، ألن  إيران ليست معنية بالتوازن االستراتيجي مع 

وليس لألخيرة موقع واضح في الفكر االستراتيجي اإليراني بقدر ما تهتم إيران إسرائيل، 
ببيئتها المجاورة في الخليج وآسيا الوسطى وبالتوترات المزمنة بينها وبين الواليات المتحدة، 

  .١   ً                                                                  فضال  عن أن  إيران ذاتها قد تتحول إلى مصدر تهديد ألمن كثير من دول المنطقة
    ً                                                       أيضا  من أن  امتالك إيران للسالح النووي يعني أن  آليات المنظومة  وينطلق هذا الخيار  

قد عجزت عن وقف  -االنتشاروعلى رأسها معاهدة عدم  -العالمية لمنع االنتشار النووي
انتشار األسلحة النووية على الصعيد العالمي، وقد يؤدي هذا الوضع إلى انهيار هذه 

ذلك من سعي الدول المتضررة لحماية أمنها الوطني المنظومة بالكامل، مع ما يترتب على 
                                                                 لذلك فإن  امتالك الدول العربية للسالح النووي يعتبر بموجب هذا الخيار  بالكيفية التي تراها.

ضرورة حيوية لمواجهة القدرات النووية لكل من إسرائيل وإيران، وذلك لتحقيق قدر من 
دم الخضوع لالبتزاز من جانب أي منهما، التوازن االستراتيجي في مواجهتهما، ولضمان ع

وهي مسائل سوف تكون لها قيمتها الكبرى في ظل حالة السيولة الشديدة التي يمكن أن تنجم 
                                                           

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"، مرجع  -١
  .٢٧٤سبق ذكره، ص
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المقابل يفرض بعن امتالك إيران للسالح النووي وتحول إسرائيل إلى قوة نووية معلنة. لكن 
                              أن  هناك تعقيدات سياسية ومادية  هذا الخيار أعباء وتكاليف بالغة الخطورة، لعل في مقدمتها

وعلمية هائلة قد تواجه مثل هذا الخيار بالنسبة للدول العربية، فامتالك السالح النووي ال يتم 
                    َّ                                                       بين عشية وضحاها؛ وإن ما هي عملية معقدة وشاقة ومكلفة، وتكتنفها صعوبات عديدة، 

لقيادة السياسية والمجتمع            ً     ً                    ً      ً          وتتطلب وقتا  طويال  وأعباء ضخمة وتصميما  راسخا  من جانب ا
العلمي في الدولة المعنية، وكانت هذه الصعوبات قد تسببت في الماضي في إجهاض 
المحاوالت المحدودة التي قامت بها بعض الدول العربية المتالك السالح النووي السيما 

  العراق وليبيا....
تبة على محاولة بعض الدول                            ً                           ويرتبط بما سبق أن  هناك عددا  من اإلشكاليات العملية المتر  

العربية تنفيذ هذا الخيار، سواء من حيث الطرف أم األطراف التي يمكن أن تتبناه، وكيفية 
توزيع األعباء المالية والعلمية، وطبيعة التعامل مع التحديات القائمة في البيئة الدولية أمام 

     ً                 ثم  يبدو واضحا  أن  هناك من يحاول امتالك السالح النووي في ظل قيود دولية عديدة. ومن 
    ً                                                                               عددا  من الخيارات التي قد تتاح أمام العالم العربي في حالة امتالك إيران للسالح النووي، 
                                                                                 إال أن  العنصر البالغ األهمية في كافة هذه الخيارات يتمثل في ضرورة تنسيق وتوحيد جهود 

ركة ومواقف موحدة في                                                ً         الدول العربية بحيث تأتي االستجابات العربية نتاجا  لرؤى مشت
مواجهة التحديات، السيما في مواجهة تهديدات بالغة األهمية من نوعية تحويل منطقة 
الشرق األوسط إلى ساحة لسباق التسلح النووي، وهو من التطورات التي قد ال يصلح 

  .١                 َّ                                                               التغاضي عنها، وإن ما ال بد من التعامل معها بالجدية التي تتوافق مع أهمية ووزن الحدث
وتتباين مواقف الدول العربية في تصور األخطار التي يمكن أن تترتب على البرنامج   

النووي اإليراني وآثارها على المحيط العربي ككل والخليج على وجه الخصوص، حيث 
  : ومن تلك األخطارستمتد هذه اآلثار إلى منطقة الخليج بشكل أكبر من باقي الدول العربية، 

  ر اإلقليمي في منطقة الخليج:تهديد االستقرا - أ
                                                                           الشك أن  امتالك إيران ألسلحة نووية من شأنه التأثير على استقرار منطقة الخليج من   

                                                                      : تكريس الخلل القائم في موازين القوى، حيث إن  حقائق الجغرافيا السياسية األولى زاويتين:
                                                           

أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي اإليراني" آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" مرجع  -١
  .٢٧٥سبق ذكره، ص 
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                             فإن  مسارها لن يكون الشمال أو                                                         تشير إلى أن  القوة اإليرانية الحالية إذا ما أرادت أن تتجه 
، وفي الشمال »الصينالهند، باكستان، «نووية اآلسيوية الشرق، ففي الشرق هناك القوى ال

                                                                    ً               هناك روسيا، ولذلك فإن  إمكانية التمدد المتاحة إليران هي في الغرب، خاصة  إذا نظرنا إلى 
        ّ          التسل ح اإليراني.التباين في القدرات التسليحية للدول الخليجية الست مقارنة ب

: فهي إمكانية نشوب صراع عسكري بين إيران واألطراف المعنية بالقضية أما الثانية
من                                                                          ً النووية تنعكس آثاره على المنطقة، فالحل العسكري على وجه الخصوص ليس مستبعدا  

، وقد أكد المسؤولون األمريكيون على ذلك في أكثر من استراتيجيات الواليات المتحدة
  ة.مناسب

  صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة ألمن الخليج:  -ب
                                ً      ً                                  من اآلثار المهمة المتالك إيران سالحا  نوويا  صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة ألمن   

الخليجية، فإيران  –          ُ                                                     الخليج، وت عد هذه القضية من القضايا الخالفية في العالقات اإليرانية 
                               ً           ت األمنية الخاصة بالمنطقة انطالقا  من أن  أمن           ً                             تطالب دوما  بأن يكون لها دور في الترتيبا

لتلك القضية التعاون مجلس األمر الذي يتعارض مع رؤية دول الخليج هو مسؤولية دوله، 
                            إال أن  إصرار إيران على امتالك                                ً     ً             التي ترى في الوجود األجنبي عامال  مهما  لضمان أمنها،

إلى صيغة أمنية مستقبلية ألمن الخليج، السالح النووي من شأنه أن يعوق إمكانية التوصل 
   وذلك لعدة اعتبارات:

                                                      َّ                      : إمكانية قيام سباق نووي ليس في منطقة الخليج فحسب، وإن ما في المنطقة العربية أولها
أمير  هأكد ماكلها، حيث ستعمل الدول العربية جاهدة من أجل دخول النادي النووي، وهو 

ة بالخطر إذا أخذنا باالعتبار وجود دولتين نوويتين                 إن  منطقتنا مشمول«دولة قطر بالقول 
على أطراف المنطقة هما الهند وباكستان واللتان أصبحتا متساويتين في القوة النووية، 
                                                                          باإلضافة إلى وجود البرنامج النووي اإليراني، ومن ثم  لن تقف األطراف األخرى موقف 

  ». المتفرج مما يحدث
اون الخليجي في سعيها إلقامة صيغة أمنية مشتركة في الخليج                   : أن  دول مجلس التعوثانيها

ال بد وأن تحصل على ضمانات دولية ملزمة من المجتمع الدولي بشأن إجراءات بناء الثقة 
مع األطراف اإلقليمية ومنها إيران، وأول هذه المتطلبات عدم تهديد أمن تلك الدول سواء 

  بامتالك األسلحة النووية أم غيرها. 



٣٤٧ 

 

                                                                      : أن  امتالك إيران للسالح النووي من شأنه أن يقوض كافة الخطوات التي بذلها لثهاوثا
               ً     المتبادلة، وصوال  إلى  والمصالحالجانبان الخليجي واإليراني بما في ذلك حسن الجوار، 

إيجاد منظومة أمنية وإقليمية تقوم على أسس عدة يأتي في مقدمتها نبذ اللجوء إلى القوة، 
                                             ً    لذلك فإن  امتالك إيران للسالح النووي يمثل تراجعا  في يا العالقة بالحوار، كافة القضا وحل

، اني على احتالل الجزر اإلماراتيةالعالقات التي يشوبها توتر بالفعل نتيجة اإلصرار اإلير
رغم كونها إحدى أهم القضايا الثابتة على جدول أعمال            ً        ً       ً القضية شأنا  إيرانيا  داخليا  واعتبار 
  ليجية السنوية. القمم الخ

  اآلثار البيئية المباشرة:  -ج

 ُ                                                                           ت عد  دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي ستتأثر بشكل مباشر من اآلثار   
كم من  ٢٨٠اإلشعاعية للمفاعالت النووية اإليرانية، حيث يقع مفاعل "بوشهر" على بعد 

قنيات روسية ال تملك عناصر مدينة الكويت، ويعتمد هذا المفاعل بصفة أساسية على ت
األمان النووي المضمونة، وفي ظل الحظر الغربي على المعدات التي تستخدم في الصناعة 
                                                            ً                   النووية فإن  إيران قد تسعى إلنجاز وإتمام تسلحها النووي اعتمادا  على آالت نووية أقل 

        ب، وثم ة      ً                                                           ضمانا ...! ومن ثم  تصبح دول الخليج في مرمى الخطر إذا ما حدث أي تسر
، ومحطة ١٩٨٦شواهد تاريخية على مثل هذه األخطار ومنها حادث مفاعل " تشرنوبل" عام 

                                               ومن ناحية أخرى، فإن  إيران ال تملك تقنيات متقدمة  .٢٠١١فوكوشيما اليابانية عام 
الخليج األمر الذي من مياه للتخلص من النفايات النووية، وقد تتجه إلى التخلص منها في 

يخلق أزمة تلوث لكل دول المنطقة تنتج عن تسرب المواد النووية المشعة في مياه شأنه أن 
  الخليج وتستمر آثارها لعشرات السنين.

  مأزق الدول الخليجية في حالة نشوب حرب:  -د
                                                                              ي عد  هذا األثر أحد أهم تداعيات امتالك إيران للسالح النووي، حيث تؤكد كافة المؤشرات   

حدة لن تتراجع عن استخدام القوة ضد أي قوة نووية محتملة، وفي هذا                أن  الواليات المت
الصدد أشار تقرير معهد (واشنطن لدراسات الشرق األدنى) الصادر مع تولي الرئيس 

                         َّ                                  " فترة رئاسته الثانية "أن ه إذا استطاعت دولة معادية للواليات "جورج بوشاألمريكي السابق 
                         ً                 امل، واألسلحة النووية خاصة  فإن  الخطر سيكون المتحدة أن تحصل على أسلحة دمار ش

     ً        ً                                                             ً            كبيرا  ومحوريا "، وشدد التقرير على أن  (الواليات المتحدة ال بد أن تكون أشد قلقا  فيما يتعلق 
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  ّ                                         أك د على ذلك المسؤولين األمريكيين في أكثر من وقد بإيران وامتالكها أسلحة نووية)، 
  ". أوباماباراك مناسبة حتى في ظل إدارة الرئيس "

                                                                        وفي ظل إمكانية نشوب حرب ضد إيران فإن  دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواجه   
     ً       ً                                                                       مأزقا  حقيقيا ، حيث إن  للدول الخليجية مصلحة أكيدة في التخلص من النظام العراقي السابق 

رانية                                                           ً                   سواء أعلنت بعضها ذلك أم لم تعلن...! إال أن  األمر يبدو مختلفا  بالنسبة للحالة اإلي
التي يصعب معها التكهن بنتائج هذا العمل عبر ضربة استباقية أو عمليات عسكرية متصلة، 

�.حيث لن تكون الدول الخليجية الست بمنأى عن تداعيات مثل هذه األعمال �
� �
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        الفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاينالفرع الثاين

        سيناريوهات املستقبل ألزمة الربنامج النووي اإليراينسيناريوهات املستقبل ألزمة الربنامج النووي اإليراينسيناريوهات املستقبل ألزمة الربنامج النووي اإليراينسيناريوهات املستقبل ألزمة الربنامج النووي اإليراين
        

هران والمجتمع الدولي تدم فيه الخالف وتتصاعد وتيرة األزمة بين طفي الوقت الذي يح   
، تنشغل مراكز الدراسات واألبحاث االستراتيجية والعسكرية على خلفية برنامجها النووي

في العالم برسم سيناريوهات متعددة لما ستؤول إليه تلك األزمة التي تعيد إلى أذهان 
، وما يرافق ذلك من تسريب لهاألمريكي  الحتاللاالعراق قبيل  قصفالمراقبين سيناريو 

تقارير استخباراتية غربية تتحدث عن خطط وتقارير أمريكية وإسرائيلية لتوجيه ضربة 
استباقية ضد المنشآت النووية اإليرانية، إلى جانب الحديث عن الخيار العسكري في هذه 

 تلجأ إليهاماالت أخرى قد المسألة تداولت المؤسسات المتخصصة في قضايا الحرب عدة احت
الواليات المتحدة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية في إيجاد حل لوقف التسلح النووي 

ثمة مراقبين                                                                  اإليراني، مثل: سيناريوهات الحصار والعقوبات الدولية الشاملة، إال أن 
ن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية على الرغم م يجمعون على احتمال

                          ، وال شك أن  المتابع لمراكز األمريكية - الظروف والمتغيرات التي تحكم األزمة اإليرانية 
يلحظ مدى اهتمامها في وضع    البحوث والمعاهد واألكاديميات العسكرية في العالم

التصورات لسيناريو ضربة عسكرية أمريكية إليران واألهداف التي سوف يتم اختيارها 
  . ١خدم فيها، مع التركيز على نتائج تلك الضربةواألسلحة التي ستست

في كثير من تفاصيلها سيناريو  الملف النووي اإليراني تقارب                    ويمكن القول إن  أزمة   
                                                                               األزمة العراقية قبيل االحتالل األمريكي له، إال أن  ثمة مراقبين ومحللين يرون أن  تطبيق 

                                   ً اح بسبب الخالفات بين الحالتين سياسيا  السيناريو العراقي على طهران لن يكتب له النج
       ً                                                                     وعسكريا ، فلكل حالة خصوصيتها الشديدة التي تجعل من غير الممكن التعامل معها من 

وتشير بعض التقديرات المتعلقة إلى وجود عدة خالل استعارة سيناريوهات حروب سابقة، 
  :سيناريوهات محتملة لمعالجة الملف النووي اإليراني أهمها

  
                                                           

خالد وليد، الملف النووي اإليراني والسيناريوهات المحتملة، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل  -١
، متوفرة على الرابط اآلتي: ١٢/٥/٢٠٠٨اريخ موقع مركز القدس للدراسات السياسية، بت

http://www.geosg.net/le_3.php?id=153&baab=7#                                                               
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   :ريو األول*السينا
                                                                        ترى بعض المراكز االستراتيجية المتخصصة أن  الواليات المتحدة ستلجأ إلى تشديد   

العقوبات االقتصادية المفروضة على إيران بهدف دفعها للرضوخ لمطالب الوكالة الدولية، 
، وبالفعل فقد م عبر قرارات متدرجة لمجلس األمنسواء عبر قرارات مجلس المحافظين أ

الواليات المتحدة خالل السنوات األخيرة إحالة الملف النووي اإليراني من جدول استطاعت 
، ونجحت في استصدار أربع حزم ٢٠٠٦إلى مجلس األمن عام  نمحافظيالأعمال مجلس 
شركات ومؤسسات وأشخاص ضالعين في تطوير البرنامج النووي  استهدفتمن العقوبات 

  اإليراني.
                                                     يرانية تتفق على أن  العقوبات االقتصادية بشكل عام، وعلى                      إال أن  معظم المصادر اإل  

                                                                 ً      ً    غرار العقوبات التي فرضها مجلس األمن ضد ليبيا والعراق، لن تكون سالحا  مؤثرا  ضد 
         َّ                 ً                      ً             ً                     إيران، ألن ه سيعاني منها أوال  الشعب اإليراني، وثانيا : ألن  هناك دوال  مستعدة لتزويد إيران 

   عي، لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.بما تحتاجه، ولو بشكل غير شر
خمسة أعوام على فرض العقوبات الدولية على إيران  أكثر منوحتى اآلن ورغم مضي  

                                                                    ً          فإن  األخيرة ال تزال تواصل تطوير برنامجها النووي، ولعلها بدت أكثر تمسكا  بحقها في 
  تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي.

   *السيناريو الثاني:
بإمكانية إبرام تسوية سياسية للملف بين إيران والواليات المتحدة بافتراض  يتعلق  

                                                                                     براغماتية ورشادة القرار السياسي اإليراني، ووفقا لهذا السيناريو فإن  إيران يمكن أن تقدم 
تنازالت ملموسة فيما يتعلق ببرنامجها النووي مقابل حصولها على امتيازات اقتصادية من 

                                   ً        ً      ً                 ية، وربما يمتد األمر لمنح إيران دورا  إقليميا  بارزا  ضمن عملية إعادة جانب الدول الغرب
الشرق  صياغة الترتيبات اإلقليمية في المنطقة التي تتم برعاية أمريكية في إطار مشروع

  يكون في المقام األول على حساب مصالح وأمن الدول العربية.األوسط الكبير، وهو دور س
   *السيناريو الثالث:

ضد المنشآت النووية اإليرانية على غرار (عدوان) تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة وقائية أن   
، وما يمكن أن يستتبعه ١٩٨١عام الما قامت به ضد المفاعل النووي العراقي "أوزيراك" في 

من رد إيراني بالصواريخ سوف يطول األراضي الفلسطينية المحتلة في المقام األول، وربما 



٣٥١ 

 

          ً                                         ً         رى، ودائما  ما تحاول إسرائيل حث الدول الغربية وخصوصا  الواليات    ً         دوال  عربية أخ
                                                                             المتحدة على العمل من أجل منع إيران من امتالك برنامج نووي، على اعتبار أن  ذلك ال 
         ً      ً                َّ                                               يشكل خطرا  داهما  عليها فحسب؛ وإن ما على مجمل المصالح الغربية واألمريكية في منطقة 

الملف النووي اإليراني على رأس أجندة المباحثات التي  الشرق األوسط بالذات، لذلك كان
  .١أجريت بين المسؤولين األمريكيين واإلسرائيليين في أكثر من مناسبة

                     ّ                    ّ   َّ                                   هذا السيناريو وإن توق عه بعض السياسيين، إال  أن ه صعب التنفيذ، وتتمثل صعوبة اعتماد 
  تنفيذ هذا السيناريو على إسرائيل في اآلتي:

ارات الجوية المفترضة، حيث سيكون المسار األول عن طريق (تركيا)، صعوبة المس -أ
                                 (األردن والعراق)، وألن  كل مسار جوي ون المسار الثاني عن طريق كل من: بينما يك

            ً                                                                          يتطلب أثمانا  إقليمية يتوجب دفعها، فاألرجح أن يعتمد الخيار اإلسرائيلي على المسار الثاني، 
                                                       في حين أن  الخيار األول يمر عبر دولة إقليمية كبرى البد من   َّ                   ً  ألن ه األقل كلفة إقليميا ، 

                                                                               مراعاة حساباتها ومكاسبها، ومرد  ذلك أن  الدولة التي ستسمح للطائرات المغيرة بعبور 
                           تتعر ض لضربات انتقامية ...قد أجوائها ستكون في حالة مواجهة هي األخرى مع إيران و

ائرات اإلسرائيلية استهداف كل المنشآت النووية من الناحية العملية، ال تستطيع الط -ب
اإليرانية في غارة طيران واحدة بسبب عدم توافر أعداد الطائرات الكافية للقيام بالمهمة، 
وبسبب مجموعة متداخلة من العوامل اللوجستية، والجغرافية، واإلقليمية، والقانونية، وتتمثل 

) كم ١٦٠٠بالوقود، فإيران تبعد أكثر من ( الصعوبات اللوجستية في نقل وتزويد الطائرات
                                                                                عن الحدود اإلسرائيلية، وهو ما يعني أن  الطائرات اإلسرائيلية المغيرة يتوجب عليها أن 

                                                           

                                                                                         يرى بعض المحللين أن  الكيان الصهيوني لن يتمكن من عمل شيء جدي ضد إيران قبل معالجة المعوقات  -١
            ً                                                                     كثيرة، وأيضا  تحييد الجبهتين السورية واللبنانية ومنع حزب اهللا من شن عمليات ضده، حيث  اللوجستية، وهي

، التي شنها اإلسرائيليون على جنوب لبنان. وتشير ٢٠٠٦ تموز/يوليوأثبت األخير قدرته وفاعليته في حرب 
   َّ                     وأن ه تلقى أسلحة بتقنيات                                                                        تقارير عديدة إلى أن  حزب اهللا عوض خسائره من السالح الذي فقده في تلك الحرب،

على إلحاق الضرر بالمدن الواقعة في شمال فلسطين، بما في  ٢٠٠٦                              ً        عالية من إيران، وكما كان قادرا  في عام 
                               ً                                                          َّ             ذلك حيفا والناصرة وتل أبيب؛ فضال  عن المستوطنات اإلسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، فإن ه سيكون أكثر 

كيان الصهيوني في حالة نشوب حرب بين إسرائيل وإيران ، انظر: يوسف مكي، قدرة على إلحاق األذى بال
                                                                                                 ً        تعقيدات الملف النووي اإليراني: السيناريوهات البديلة وآليات الرد اإليراني المتوقعة وإسقاطاتها خليجيا ، مقالة 

 . ٢٥/٦/٢٠١٠تاريخ  ٦١٠١منشورة في صحيفة االقتصادية اإللكترونية، العدد: 
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          ً       ً                                                  ) كم ذهابا  وإيابا ، وهو أمر صعب دون إمكانية التزو د بالوقود في أراضي ٣٢٠٠تقطع (
  دولة ثالثة.

النووية اإليرانية على طول البالد شآت ع المنالعامل الجغرافي المتمثل في توز - جـ
  وعرضها، والذي يزيد من صعوبة المهمة، ويتطلب ساعات طيران أكثر ووقود أكثر.

العامل التسليحي الخاص بكفاءة الدفاعات الجوية اإليرانية، والتي تتمركز حول المنشآت  -د
                              ً الطائرات المغيرة أكثر تعقيدا . ، حيث تجعل مهمة            ًالنووية خاصة 

، إليران آخر العوامل هو الثمن الباهظ الذي ستدفعه إسرائيل في حالة توجيه الضربة - ـه
                                                                              ألن  تل أبيب لن تستطيع الظهور بمظهر (المعتدى عليها) كما اعتادت، وستستدرج الضربة 
          ً        ً         ً                                               عندئذ  قصفا  صاروخيا  انتقاميا  من طرف حليفها (حزب اهللا اللبناني) ألهداف في شمال 

   .١األسباب مجتمعة يجعلنا نعتقد بعدم إمكانية إسرائيل تنفيذ هذا السيناريوإسرائيل، كل هذه 
   :السيناريو الرابع

ن بعض هو األكثر خطورة، ويتمثل بقيام إيران بتنفيذ تهديداتها التي وردت على لسا  
                                       ً          ضرب مصالح أمريكية في الخليج"، وهنا أيضا  سوف تصبح مسؤوليها والتي تتعلق بـ "

بية في مدى النيران اإليرانية، وفي هذا السياق يؤكد المسؤولون اإليرانيون األراضي العر
                                                                                       بأن  الواليات المتحدة في حاجة إلى فترة زمنية تماثل ما بين الحرب الفيتنامية في السبعينيات 
                                              ً                                  وحرب الخليج الثانية في التسعينيات لكي تشن حربا  على إيران، والتي سوف تكون في هذه 

                                                                َّ     بالنسبة للواليات المتحدة، كما أعلن عدد من المسؤولين اإليرانيين بأن ه في الحالة كارثية 
                                   َّ                                              حالة تعرض بالدهم لمثل هذا الهجوم فإن ها ستمحو إسرائيل من خريطة العالم، باإلضافة إلى 

                                                                 ً       ً     أن  المصالح األمريكية سوف تتضرر بشدة، ألن  الرد اإليراني سيكون قاسيا  ومدمرا ...! 
   :امسالسيناريو الخ

                                                                                بعد تطبيق العقوبات، فإن  اإلجراء الذي يتم اللجوء إليه بطبيعة الحال للحد  من انتشار   
بطريقة  –                     ً          للدولة المعنية عسكريا ، أو ربما األسلحة النووية هو تدمير البنية التحتية النووية 

قف األنشطة ها حكومة تو                                         َّ    َإزاحة حكومة الدولة المعنية على أمل أن تحل  محل  –أكثر إشكالية 
، وما من أحد يشكك في القدرة الكبيرة للواليات المتحدة على تدمير أهداف محددة النووية

                                                           

، تاريخ ٩٧ال مظلوم، سيناريو استهداف البرنامج النووي اإليراني، مجلة خالد العسكرية، العدد محمد جم -١
١/٦/٢٠٠٩. 
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                                                                                 بدقة متناهية، إال أن  المشكالت المعروفة المرتبطة بأي استراتيجية عسكرية للحيلولة دون 
امتالك إيران أسلحة نووية ال تنجم عن ضعف القدرات العسكرية للقوات األمريكية؛ بل 

  .١وتبعاتهاللمعلومات االستخباراتية التي تحدد أهداف الحملة العسكرية 
                                                 ً                         ويتضمن هذا السيناريو قيام الواليات المتحدة (منفردة ، أو على رأس تحالف دولي)   

                                              ً                             بضرب المنشآت النووية والعسكرية اإليرانية، خصوصا  في ظل معلومات تفيد أن  وكالة 
يدانية على توجيه ضربات استباقية ضد مواقع نووية المخابرات األمريكية أجرت تجارب م
 صمويل هيرش"التي كشف عنها الكاتب األمريكي "إيرانية مفترضة، وفي ظل المعلومات 

                                                                              في صحيفة " نيويوركر" عن أن  المخابرات األمريكية قامت بإرسال عناصر مخابراتية إلى 
اقع والمنشآت المستهدف لتحديد المو ٢٠٠٤ آب/أغسطسداخل األراضي اإليرانية منذ 

  تدميرها، كما قامت إسرائيل بزرع عدد من أجهزة الرادار على طول الحدود 
اإليرانية لتحديد مواقع المنشآت النووية والصاروخية اإليرانية المتوقع تدميرها في  -العراقية

ته، أو                                  ٍّ               وي عتبر سيناريو الخيار العسكري كحل  مستقل في حد ذا .٢إيران على عدوانحالة شن 
كخطوة تالية لفرض سيناريو العقوبات، سواء أكانت عقوبات دولية صادرة عن مجلس 
                                                                   األمن، أم كانت عقوبات مفروضة من ق بل تحالف أمريكي خارج مجلس األمن أحد 

  السيناريوهات المنتظرة للبرنامج النووي اإليراني. 
ى إيران لتدمير منشآتها                                 ً       ً            ومن المؤكد أن  إسرائيل ستكون طرفا  أساسيا  في الحرب عل  

                 ُ                                                         النووية، كما ت عد  صاحبة مصلحة في فرض مجمل المشروعات األمريكية في المنطقة.
وقد تزايد الحديث خالل السنوات األخيرة الماضية عن اإلجراءات االستفزازية والتصعيدية 
ة                                                                           من جانب إسرائيل تجاه إيران، وهي تنم عن رغبة دفينة وملح ة للتعجيل بتوجيه ضرب

                                                           ً                          عسكرية لها بغية الحيلولة دون إنتاج طهران قنبلة نووية، ونظرا  لما ينطوي عليه هذا العمل 
                                ّ                                         العسكري المحتمل من مخاطر وما يحف ه من تحديات عمدت إسرائيل إلى ممارسة ضغوط 

بشكل مباشر من خالل  الطريق                                      ً        هائلة على واشنطن لحملها على المضي  قدما  في هذا 

                                                           

  .٧٠جورج بير كوفيتش، مرجع سبق ذكره، ص -١
محمد عباس ناجي، الموقف العربي من أزمة الملف النووي اإليراني: مضامين واحتماالت، مرجع سبق  -٢

  ذكره.



٣٥٤ 

 

بة العسكرية اإلجهاضية للبرنامج النووي اإليراني، أو بالتعاون االنفراد بتوجيه الضر
  العسكري مع إسرائيل.

                                                                           وتشير كافة التقديرات إلى أن  الخطة تتضمن ضرب المنشآت النووية اإليرانية بضربة   
جوية، أو ضربة جوية وصاروخية وليست عملية غزو، وتعددت التقديرات لألهداف المتوقع 

  ئة هدف، إلى أن ا                ً       ً                 ا بين عشرين هدفا  أحيانا  إلى مئتي أو ثالثمقصفها في العدوان م
  المواقع النووية اإليرانية، والمواقع العسكرية،  تشملوصلت إلى أكثر من ألف هدف 

  االستراتيجية ... وغيرها.و
                                                                            وتجدر اإلشارة إلى إن  العمل من أجل إنجاح سيناريو الحل العسكري للبرنامج النووي   

لزم تهيئة الرأي العام الدولي، لتنفيذ أعمال عسكرية واسعة النطاق بخسائر اإليراني يست
                                                                             بشرية قد تتعد ى حدود إيران بما يطال منطقة الشرق األوسط، وحتى منطقة قزوين، وهذا 
التحضير سيتطلب حزمة من اإلجراءات على المستوى اإلقليمي والدولي؛ لذلك يتوقع أن 

اإليرانية في مسألة العقوبات االقتصادية وتدريجها من  تلجأ واشنطن إلى استنفاذ الجهود
                                                               ّ   حيث الشدة الستغالل هذا الوقت في التحضير لألعمال العسكرية المتوق عة.

وهذا السيناريو ال يرتبط بتوقيت زمني محدد؛ بل على العكس تبدو آفاق حدوثه واردة في   
، إذا رأت الواليات وبات الدوليةلسيناريو فرض العق                                  ًالعديد من األوقات، فقد يأتي تطويرا 

                                                                                    المتحدة أن  العقوبات لم تعد فع الة، كما يمكن أن يحدث في أوقات الجمود والتأز م التي تمر 
  .  )١+٥بها عملية المفاوضات بين إيران ومجموعة (

                                                ً     ً                      ويمكن إرجاع حدوث هذا السيناريو إلى أن  هناك تيارا  هاما  داخل اإلدارة األمريكية   
وبشدة بضرب المنشآت النووية اإليرانية، للحيلولة دون تمكينها من إنتاج السالح يطالب 

            ّ                                                                  النووي، ويؤك د هذا التيار من وقت آلخر أن  المسألة هي مسألة وقت ال أكثر، في حين أن  
            ً       ً                                   ً          هناك تيارا  محافظا  اليزال يرى في النموذج األوروبي مخرجا  من األزمة.

                                                    ل التي تشير إلى استبعاد العمل العسكري ضد إيران، فإن  وعلى الرغم من كثرة الدالئ  
                   ً       ً                                            ً            القيام به يبقى أمرا  مطروحا  أمام الواليات المتحدة، ربما ليس بوصفه "خيارا " بذاته لحل 

ويعتبر توجيه ، األزمة، ولكن كجزء من أي استراتيجية تتبعها الواليات المتحدة مع طهران
بغرض تأخير الوقت الذي تستطيع عنده إيران  -ة ضربة جوية للمواقع العسكرية األساسي

                     ً السيناريو األكثر تداوال   -أن تحصل على المادة القابلة لالنشطار الكافية لتصنيع قنبلة نووية 
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 العراقي بخصوص الضربة العسكرية، وذلك على نمط الضربة الجوية اإلسرائيلية للمفاعل
   . ١٩٩٤ونجبيون" في كوريا الشمالية عام "أوزيراك"، والضربة الجوية األمريكية لمجمع "ي

فقد نجحت الضربة اإلسرائيلية على سبيل المثال في تأخير البرنامج النووي العراقي 
لسنوات، األمر الذي أعطى الفرصة لخطوات الحقة، مثل: عملية عاصفة الصحراء، 

  ، ٢٠٠٣ام عالفي  واالحتالل                                ُ                   وعمليات التفتيش والعقوبات التي ن فذت في التسعينيات، 
                                                                            ولكن ينبغي األخذ في االعتبار أن  توجيه ضربة إلى المجمعات النووية اإليرانية لن 

  أو " يونجبيون" في  ١٩٨١ العام يأتي بنتائج تقنية حاسمة كما حدث مع " أوزيراك " في
   . ١٩٩٤١العام 
د من أجهزة وتعتبر منشأة " نطنز" الهدف الرئيس والهام ألي ضربة، حيث يوجد بها العدي  

، ويقدر عددها باآلالف...! وهي في مراحل مختلفة من بدء P-1الطرد المركزي من نوع 
 ٢٥جهاز طرد مركزي تستطيع إنتاج نحو  ٣٠٠٠                                      التشغيل، وإذا تم  تشغيلها باستمرار فإن  

             ً وم إيران أيضا                                                                 ً     كجم من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا ما يعادل قنبلة نووية سنويا ، وتق
  والتي تخصب أسرع بثالث مرات  P-2أجهزة طرد مركزي من نوع طوير بت

  على األقل.
                                            ً أخرى رئيسة في برنامج إيران النووي ستكون هدفا   منشآت                           وإلى جانب" نطنز"، فإن  هناك   

 بحوث النووية"ألي ضربة عسكرية، مثل:" أصفهان" و" بوشهر" و"آراك" و" مركز طهران لل
أصفهان" للتكنولوجيا النووية على إمكانيات لتحويل توى مركز "، حيث يحومنشأة " فوردو"

                                                              "بوشهر" فيحتوي على مفاعلين للماء الخفيف تم  إنشاؤهما وتزويدهما  اليورانيوم، أما مفاعل
                                                َّ                                  بالوقود من قبل روسيا، وبالنسبة لموقع " آراك" فإن ه يضم مفاعل متوسط للماء الثقيل في 

 . "بوشهر" تاج "بلوتونيوم" أفضل منتطاعته إنبداية مراحل العمل، والذي باس

كما تعتبر منشأة "فوردو" مهمة للغاية الحتوائها على عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي  
وتتمثل آخر األهداف في مركز البحوث النووية في طهران والذي لتخصيب اليورانيوم، 

  ود. يمثل مركز القيادة العلمية للبرنامج النووي اإليراني لعق

                                                           

1-Ashton B.Carter, Military Elements in a Strategy to Deal with Iran's Nuclear Program, 
Center for New American Security , CNAS Iran strategy Working Paper 3, June 2008, 
p 3. 
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      ً                                     ّ                             وبعيدا  عن النتائج العسكرية التي يمكن أن تول دها الحرب على مستوى الرابحين   
والخاسرين، تبقى النتائج في ما يمكن أن تتمخض عنه المواجهة العسكرية من نهايات 

  :١وتداعيات يمكن إيجازها على النحو اآلتي
  . على الجانب اإليراني:١
اإليرانية من شأنه أن يؤدي إلى كابوس نووي أكبر لمنشآت النووية لتوجيه ضربة جوية  -أ

    ً             ً                                                              حجما  وأبعد تأثيرا  من كارثتي (تشرنوبل، فوكوشيما)، بسبب تسر ب اإلشعاعات النووية من 
  المفاعالت والمصانع، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر بشرية بالغة الخطورة والمدى ...!

بالنسبة إلى الشارعين اإلسالمي الحرب على إيران وما سينتج عنها من ضحايا ستكون  -ب
                                       ّ                                        والعربي الحرب الثالثة ضد دولة مسلمة تشن ها الواليات المتحدة، هذا الهجوم سيقوي في 
الدرجة األولى القوى المتطرفة داخل النظام اإليراني، ويجهض أي محاولة للديمقراطية من 

الشرق األوسط،  الداخل، وقد يؤدي إلى تأجيج المشاعر الدينية ضد األقليات في منطقة
  وإحياء مقولة صراع الحضارات على المستوى الدولي...!

المواجهة الدولية ما بين المعسكر األمريكي الغربي، والمحور اإليراني يمكن أن تؤدي  - ج
                                                                                إلى استقطابات داخلية في الكثير من دول المنطقة، والتي تحمل في طي اتها مخاطر اندالع 

       ّ                                     حيث تشك ل المناخات االنقسامية أرضية خصبة لمثل  -  عراقحروب أهلية فيها، سواء في ال
أم في األراضي الفلسطينية التي تشهد صدامات داخل الصف الواحد حيال  -هذا االحتمال 

                                                                           الخيارات الوطنية، أم في لبنان حيث التوترات على أشد ها ما بين معسكر (حزب اهللا) 
  ).آذار ١٤وحلفائه، والمعسكر المقابل من قوى (

  على الجانب األمريكي: .٢
أصبحت الواليات المتحدة منذ احتاللها ألفغانستان والعراق مجاورة إليران، وهو ما زاد   

من الحصار المضروب على إيران التي أصبحت محاطة من كل الجهات الجغرافية بقوات 
            انية، إذ إن                            ً                       ً                       أمريكية، وإن كان هذا صحيحا ، فإن  لهذه الحقيقة بعدا  آخر من وجهة النظر اإلير

نشوب عمليات عسكرية بين إيران والواليات المتحدة سيجعل قوات األخيرة في متناول 
إيران وبشكل غير مسبوق، ولذلك كله فإمكانات الرد الفوري اإليراني ال ترتبط فقط بقدرات 

                                                           

 محمد جمال مظلوم، مرجع سبق ذكره. -١
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                                ً         ً    ّ                              طهران العسكرية الصاروخية أساسا ؛ بل أيضا  بتن وع هذه اإلمكانات بتنو ع المواقع 
  تتواجد فيها القوات األمريكية في جوار إيران اإلقليمي، ولذلك يمكن إجمال الرد  التي

  باآلتي:اإليراني 
  .١                                          ً                             استهداف القوات األمريكية في المنطقة، انطالقا  من األراضي اإليرانية والعراقية -أ
  استهداف القواعد العسكرية األمريكية في الخليج بالصواريخ اإليرانية. -ب
                                          ً                    مواقع القوات األمريكية في أفغانستان، انطالقا  من األراضي اإليرانية استهداف  - ج

واألفغانية عبر حلفاء إيران، ويمكن حسب سير المعارك أن يجري استهداف المنشآت 
                               ً                                              ً العسكرية في شمال إسرائيل انطالقا  من مواقع (حزب اهللا) في جنوب لبنان، وال يخفى أيضا  

  ) يصل إلى العمق اإلسرائيلي.٣اب                              أن  المدى الذي يطاله صاروخ (شه
  . األثر االقتصادي:٣
                                                                          إيران العب أساسي في سوق الطاقة العالمية، فهي ثاني أكبر مصد ر للنفط في منظمة   

             َّ                                                                     األوبك، كما أن ها تحتفظ بثاني أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، وهذه الحقائق 
ا ما امتنعت عن تصدير مواردها من الطاقة...! تؤهلها للتأثير في سوق الطاقة العالمية إذ

وال تقتصر إمكانات إيران في التأثير بسوق الطاقة العالمية على إمكاناتها الذاتية من الطاقة، 
                                                                              إذ إن  إطاللتها الجغرافية على مضيق (هرمز) معطوفة على قدراتها الصاروخية وإمكانات 

                              ّ       في المضيق بسهولة، وهذا يوقف ضخ  النفط قواتها البحرية سوف تمكنها من إعاقة المالحة 
الخليجي عدا جزء من النفط السعودي، والذي يمكن أن تسعى السعودية إلى تعويض النفط 
                                                                     ّ      اإليراني والخليجي بزيادة اإلنتاج اليومي، وذلك عن طريق ميناء (ينبع) وتضخ ه إلى 

  .٢األسواق الدولية
                                                           

تضع الواليات المتحدة في موقع                      " بأن  أوضاع العراق ال منوشهر متكي                           صر ح وزير الخارجية اإليراني"  -١
                                                    َّ                                             يؤهلها لمواجهة طهران، وأن  على األمريكيين أن يدركوا أن هم ليسوا في وضع يتيح لهم إثارة أزمة جديدة في 
المنطقة، وحذر قائد الحرس الثوري اإليراني اإلدارة األمريكية، في تصريح لوكالة األنباء اإليرانية الرسمية من 

                                                                          آخر في حال فكرت في الهجوم على بالده، وقال: ( إن  األمريكيين يعلمون أن  قواتهم  ارتكاب خطأ استراتيجي
في المنطقة هشة وغير محصنة، ونصح األمريكيين بأال يورطوا أنفسهم في مستنقع آخر قبل أن يخرجوا من 

انظر: يوسف مكي،  )                                                                              مستنقع العراق، أما اإلسرائيليون فيعلمون أن  صواريخ إيران قادرة على إصابة أهدافهم
  مرجع سبق ذكره.

  محمد جمال مظلوم، مرجع سبق ذكره. -٢
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        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة

الح النووي يتوقف على تنامي الوعي العالمي                                 إن  الرهان على الحد من انتشار الس  
بمخاطر ذلك االنتشار، وليس بإعاقة سعي الدول النامية في الحصول على التكنولوجيا 
النووية السلمية، واالستئثار بالطاقة النووية ومحاولة السيطرة على مصادرها من قبل 

لتكنولوجيا، وذلك للحؤول مجموعة قليلة من الدول بعد فشلها في المحافظة على أسرار هذه ا
                                                          ُ  ّ            دون انطالق سباق تسلح نووي جديد، حيث نجد أن  األولوية ال تزال ت عل ق على تمويل 

" تتجاوز بمراحل بعيدة متطلبات األمن الدفاعالبرامج العسكرية، وال تزال ميزانيات "
ل القانون المعقولة؛ بل تتنامى باستمرار شأنها في ذلك شأن تجارة األسلحة، كما أصبح تجاه

السمة البارزة للنظام الدولي الجديد، والنتيجة هي لحل النزاعات الدولي واألمم المتحدة 
أفغانستان، وأزمة انتشار واحتالل في العراق والشرق األوسط، منطقة التدهور المستمر في 

الوفاء األسلحة النووية المتصاعدة بسبب إخفاق الدول األعضاء في النادي النووي ب
وعدم التحرك تجاه إزالة هذه األسلحة، وطالما  االنتشار،عدم  اماتها بموجب معاهدةبالتز

                                                                 ً      ً استمرت األمور على هذا النحو ظل خطر امتالك دول أخرى ألسلحة نووية خطرا  قائما  
  وذلك لوجود عشرات الدول التي تملك القدرة الفنية على ذلك.

                                      نفي أو تأكيد أن  هذا البرنامج ذو طبيعة  وعلى صعيد البرنامج النووي اإليراني ال يمكننا  
 يتستر خلفه                                                   َّ                   سلمية بحتة كما يروج لذلك المسؤولون اإليرانيين، أو أن ه برنامج نووي سلمي 

برنامج نووي عسكري وفق ما تدعيه الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة 
كك بوجود جوانب وإسرائيل، أو كما يظهر في بعض مواقف الوكالة الدولية التي تش

  عسكرية لهذا البرنامج.
                                                                                 وإذا كانت إيران ترى أن  كل ما يقال بصدد وجود نوايا سرية لديها تتعلق ببرنامجها على   

  َّ                                                                             أن ه يهدف للحصول على السالح النووي ما هو إال ادعاءات تطلقها إسرائيل، فإن  عليها أن 
                 ً            برراتها هذه عمليا ؛ السيما وأن  تثبت للمجتمع الدولي من خالل الوكالة صحة وواقعية م

الوكالة ال تزال تشكك في حقيقة البرنامج النووي اإليراني بسبب ما توصلت إليه من خالل 
   .عمليات التفتيش

                                                                                     إن  ما يمكن استنتاجه أن  إليران مبرراتها التي تبدو منطقية ومقبولة كونها تنبع من إرادتها   
     ً                                       ياديا  طالما ال يتعارض ذلك مع القانون الدولي،                              ً  ومصلحتها الوطنية، وهي تظل حقا  س
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              ً               ؛ بيد أن  شكوكا  يمكن أن تتولد األسلحة النووية وبشكل خاص ما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار
لدى من يهتم بهذا الموضوع حول النوايا الحقيقية للبرنامج النووي اإليراني، ومنبع هذه 

  التاريخية واأليديولوجية للمجتمع               ً                             الشكوك داخليا  يأتي ليس فقط من واقع الخلفية
  .خالل طبيعة وتفاصيل هذا البرنامجمن  -    ً أيضا   –            َّ   اإليراني؛ وإن ما 

  : يمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتيةمن خالل ما سبق 
  َّ                            ً                                              شك ل الملف النووي اإليراني واحدا  من أبرز الملفات على الساحة الدولية منذ أواخر  -١

 ً     ً                                            ً ا  حادا  بين إرادات مختلف األطراف المعنية، وتضمن قدرا  ، كما أثار صراع٢٠٠٢عام 
     ً                                                                         عاليا  من التعقيد والتشابك في األسباب والدوافع المحركة له، كما أثار مخاوف من جر  
المنطقة إلى حرب كارثية؛ لذا كان ال بد من بذل قدر كبير من الجهود الدبلوماسية 

سلبية، وكان السلوك الصادر عن معظم والوساطات الدولية من أجل محاصرة تداعياته ال
                                                                               ً أطراف األزمة يهدف إلى حماية مصالحها واألوضاع القائمة بأقل تكلفة مادية وبشرية جنبا  

  إلى جنب مع العمل قدر المستطاع على تجنب الدخول في غمار المواجهة العسكرية.
لوكالة الدولية                                                             إن  إيران ال تملك في اللحظة الراهنة أسلحة نووية بحسب تقديرات ا -٢

والعديد من تقارير األجهزة االستخباراتية المهتمة وعلى رأسها المخابرات األمريكية، كما 
                              َّ                                 القدرة الكافية إلنتاجها، غير أن ه قد يكون لدى إيران معلومات سرية  -     ًحاليا  –  َّ          أن ها ال تملك 

  كالة عنها.حساسة تتعلق بأنشطتها النووية إلى جانب مواقع نووية سرية لم تبلغ الو
عن نجاح  ٢٠٠٦ نيسان/أبريل" منذ محمود أحمدي نجادرغم إعالن الرئيس اإليراني " -٣

                                                                   ً            بالده في تخصيب اليورانيوم ودخولها النادي النووي، فإن  ذلك ال يمثل دليال  على قدرتها 
" صراحة نجادعلى إنتاج أسلحة نووية، ولو كانت تملك مثل هذه األسلحة ألعلن عنها "

                               كما أن  إيران لم تقم حتى تاريخه    َّ                                      وأن ه معروف بخطبه الثورية المستفزة للغرب.     ً خاصة  
بإجراء أي تفجير نووي الختبار قنبلتها النووية األولى على افتراض امتالكها وذلك على 

  . ومن قبلها جميع الدول النووية ٢٠٠٩و ٢٠٠٦كوريا الشمالية عامي  هغرار ما فعلت
ألطراف المعنية بالملف النووي اإليراني حتى تاريخه من لم يستطع أي طرف من ا -٤

تقديم أدلة قاطعة تؤكد سعي إيران إلنتاج أسلحة نووية، أو وجود برنامج نووي عسكري 
                        ً                   ، وقد يكون مرد  ذلك عائدا  إلى قلة المعلومات يتستر وراء برنامجها السلمي سري

اإليرانية وما تحيطه بها إيران من  االستخباراتية الغربية حول المواقع واألنشطة النووية
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سرية بالغة، إضافة إلى مماطلة إيران بتزويد الوكالة بجميع المعلومات التي طلبتها على 
  مدى السنوات الماضية. 

                                                                          رغم كل الضغوط التي تعرضت لها إيران خالل السنوات الماضية، والتي تو جت بإحالة  -٥
                                  َّ      حزم من العقوبات الدولية عليها، فإن ها لم  لنووي إلى مجلس األمن، وفرض أربعملفها ا

تطوير تنسحب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ بل أكدت تمسكها بها لمواصلة 
  أنشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ودورة الوقود النووي.

على فاعلية شكلت اإلدارة األوروبية لألزمة النووية اإليرانية واحدة من نماذج قليلة  -٦
وحيوية الدبلوماسية األوروبية إزاء األزمات الدولية واإلقليمية، وكانت واحدة من حاالت 
                                 ً                                              نجاح قليلة لهذه الدبلوماسية بعيدا  عن الواليات المتحدة، وقد استفادت دول الترويكا 
األوروبية من عناصر محددة كانت تتيح لها مساحة أكبر من الحركة في األزمة اإليرانية، 

  .يأتي في مقدمتها متانة العالقات التجارية بين إيران واالتحاد األوروبي
ز                             ً                                                 ي عتبر الدور الروسي في األزمة النووية اإليرانية واحدا  من األدوار القليلة التي تمي  -٧ 

فيها هذا الدور بالفاعلية والديناميكية في التعامل مع القضايا الرئيسة المثارة على الساحة 
                                                                   ل ربما جاز القول: إن  الدور الروسي في هذه األزمة يعتبر الدور المحوري الدولية؛ ب

 - السيما مع إيران  - األبرز على اإلطالق بحكم متانة عالقات روسيا مع جميع األطراف 
   ً                   َّ                                                           فضال  عن الحيوية التي ات سم بها هذا الدور من حيث اقتراح مبادرات محددة لتسوية األزمة، 

  نصوص القرارات المقدمة إلى مجلس األمن بشأنها. واقتراح حلول وسط بشأن
    ُ                                                                  لم ت سفر المساعي التركية لخوض وساطة ناجحة بين إيران والغرب عن أي تغيير  -٨

  .واضح في مسألة الملف النووي اإليراني
رغم امتالك "إسرائيل" عدد من الرؤوس النووية ووسائل إيصالها، ورفضها االنضمام  -٩

ار النووي، فقد تعاملت بهيسترية شديدة مع البرنامج النووي إلى معاهدة عدم االنتش
                        ً                                                 اإليراني، وظلت تتخو ف دائما  من أن  مجرد حصول إيران على المفاعالت النووية سوف 
  ،يؤمن لها قاعدة تكنولوجية نووية تسمح لها في النهاية بامتالك السالح النووي

                             ً      ى تخصيب اليورانيوم يمثل تطورا  بالغ                                             وتعتبر إسرائيل أن  مجرد امتالك إيران القدرة عل
                     ً                                                           الخطورة يتيح لها الحقا  القيام بعمليات التخصيب في مواقع بعيدة عن الرقابة والتفتيش 
الدوليين، وقد تتجه إلى وقف تعاونها مع الوكالة واالنسحاب من معاهدة عدم انتشار األسلحة 
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على األقل عندما تقترب من                                              ً     النووية في حال نجحت في امتالك السالح النووي سرا ، أو 
تحقيق هذا الهدف على غرار نموذج "كوريا الشمالية". وإذا ما نجحت إيران في هذا 
                              ً      ً                                              السيناريو فإن  ذلك سيمثل تهديدا  جسيما  وبالغ الخطورة على إسرائيل من وجهة نظر العديد 

  من الساسة والباحثين والمحللين اإلسرائيليين.
تجاه األزمة النووية اإليرانية على الدعوة إلى عدم  اقتصرت المواقف العربية -١٠

التصعيد، والتأكيد على أهمية التسوية السلمية لألزمة بين إيران والقوى الدولية المعنية، 
وإعطاء الفرصة كاملة للجهود الدبلوماسية المبذولة لحل األزمة، مع ممارسة أقصى درجة 

ل العسكري ضد إيران من جانب الواليات                          ً   ّ           ممكنة من ضبط النفس تفاديا  لل جوء إلى الح
                                 ً                    ً                           المتحدة أو إسرائيل أو كلتيهما معا ؛ بينما ال يبدو واضحا  قط أي استعدادات أو تصورات 
على الجانب العربي للتعامل مع الموقف في حال حدوث تصعيد حاد لهذه األزمة في 

ربية تجاه األزمة                                                              المستقبل المنظور؛ إال أن  سياسة الصمت التي تتبعها بعض الدول الع
                                                        ً                     النووية اإليرانية لن تكون صالحة لالستمرار في المستقبل خاصة  في حال تصاعد األزمة، 
سواء بفرض المزيد من العقوبات الدولية على إيران أم في حالة حدوث تصعيد عسكري من 

  جانب الواليات المتحدة أو إسرائيل ضدها، أو في حالة إنتاج إيران للسالح النووي.
ة على   صر                                                               ال يبدو في األفق ثم ة مخرج سهل للمعضلة النووية اإليرانية، فإيران م  -١١

تطوير قدراتها النووية وفق ما تكفله معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وفي المقابل 
تعترف بعض الدول في حدود معينة بحق إيران في تطوير الطاقة النووية السلمية في إطار 

ار النووي، لكن هذه الدول لديها مخاوف وهواجس من إمكانية قيام إيران معاهدة عدم االنتش
  فور تحقيقها القدرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية بإنتاج أسلحة نووية، 
                                                                          مع األخذ باالعتبار أن  نقص الشفافية لدى الجانب اإليراني في السابق، وتصريحات 

  ، تعزز هذه المخاوف والهواجس لدى بعض الحادة" محمود أحمدي نجادالرئيس اإليراني "
  الدول الغربية.

"، محمود أحمدي نجاد                                  ً      ً                شهدت السياسة النووية اإليرانية تحوال  كبيرا  في عهد الرئيس " -١٢
حيث امتازت بالتشدد، والمزيد من التمسك بحقوق إيران في تطوير التكنولوجيا النووية وفق 

وانعكست هذه السياسة على إدارة الوكالة الدولية لملف إيران ما تكفله معاهدة عدم االنتشار، 
           ً                                                                    النووي سلبا  وذلك من خالل تعليق الحكومة اإليرانية العمل بالبروتوكول اإلضافي والبند 
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من الجزء العام من الترتيبات الفرعية المنبثقة عن اتفاق الضمانات المعقود بين إيران  ١-٣
ا النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، والتي سبق أن والوكالة، واستئناف إيران أنشطته

  ّ                                                                              عل قتها بموجب اتفاق "باريس" الذي تم  التوصل إليه إثر مفاوضات بين الجانبين اإليراني 
واألوروبي، إضافة إلى إعالن إيران دخولها النادي النووي، وتمكنها من رفع نسبة تخصيب 

  جهاز طرد مركزي...!  ٦٠٠٠ن %، وتركيب وتشغيل أكثر م٢٠ورانيوم إلى الي
                                            التي ب ذلت خالل السنوات الماضية في إيجاد مخرج  لم تفلح جميع الجهود الدولية -١٣

الترويكا األوروبية دول بما فيها المفاوضات بين إيران وألزمة الملف النووي اإليراني 
س األمن،       ً                                      )، فضال  عن إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجل١+٥والمجموعة السداسية (

وفرض عقوبات اقتصادية على إيران، كل ذلك لم يفلح في إقناع طهران بالتخلي عن 
                                                                            ً أنشطتها النووية والمتعلقة بتخصيب اليورانيوم وامتالك دورة الوقود النووي خاصة .

محمد حاولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل إدارة المدير العام السابق "  -١٤
ن تتعامل بحرفية ومهنية قدر اإلمكان مع األزمة التي أثارها البرنامج       ً  " خاصة  أالبرادعي

النووي اإليراني، رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها عليها الدول الغربية وعلى رأسها 
الواليات المتحدة في السنوات األولى من األزمة، وذلك إلحالة الملف النووي اإليراني إلى 

وبات اقتصادية عليها، والتلويح باستخدام القوة العسكرية مجلس األمن الدولي، وفرض عق
عن مواصلة برنامجها النووي، وقد امتازت تقارير المدير العام السابق  طهرانلثني 

                         ً                                                          بالحرفية والمهنية، وغالبا  ما تسلط الضوء على كافة التطورات التي تطرأ على قضية إيران 
        َّ         " إلى أن ه تم  حصر البرادعيأغلب تقارير "ت أشاروقد                                 ً النووية ومن النواحي الفنية خاصة .

جميع المواد النووية المعلنة في إيران، ولم يتضح وجود أي تحريف لها نحو أنشطة 
  " التي تعمدت عدم اإلشارة إلى هذه يوكيا أمانو"                  ً             محظورة، وذلك خالفا  لتقارير خلفه

  الفقرة الهامة. 
عمل تفتيشي دون أن يتمكن مفتشوها من  يوم ٣٠٠٠نفذت الوكالة في إيران أكثر من  -١٥

العثور على أي دليل يثبت تحريف مواد وأنشطة نووية الستخدامها في أغراض محظورة 
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وتأكيد ما ذهبت إليه بعض الدول الغربية من وجود جوانب عسكرية سرية للبرنامج النووي 
  .١اإليراني

قة المتصلة بالبرنامج النووي استطاعت الوكالة الدولية حل العديد من القضايا العال -١٦
اإليراني، وعلى رأسها تلك المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي، وتلك المتصلة بالتلوث الناتج 
 عن يورانيوم منخفض التخصيب ويورانيوم عالي التخصيب في ورشة شركة "كاالي

استخدامه الذي يمكن  ٢١٠ " وفي "نطنز"، وأنشطة إيران المتعلقة بإنتاج البولونيومالكتريك
                                           ً                               باالقتران مع البيريليوم ألغراض عسكرية وتحديدا  كبادئ نيوتروني في بعض تصميمات 
األسلحة النووية، في حين لم تفلح في معالجة بعض القضايا التي ال تزال تعتبرها الوكالة 
         ً                                                                          تثير قلقا  للمجتمع الدولي، والتي تتصل باألبعاد العسكرية للبرنامج النووي اإليراني وسعي 

          ً                             يران سرا  لتطوير صاروخ مزود برأس نووي.إ
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                         وتم  نشرها من قبل الوكالة  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٧ نظر الرسالة التي وجهتها إيران للوكالة الدولية بتاريخا -١
 .٦، ص ٢٠١٠أيار/مايو  ٦تاريخ   INFCIRC/791 بالوثيقة اإلعالمية رقم 
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اإلمارات للدراسات والبحوث  ، مركزمواجهة التحدي النووي اإليرانيجاري سامور،  .١
 . ١٠٢ ، العدداالستراتيجية، سلسلة محاضرات اإلمارات

، الطبعة الشرق األوسطالبرنامج النووي اإليراني وأثره على منطقة رياض الراوي،  .٢
 . ٢٠٠٦دار األوائل للنشر والتوزيع ، األولى، دمشق

  بيروت، الدار العربية  ،١ط، ترجمة أمين األيوبي، استهداف إيرانسكوت ريتر،   .٣
 .  ٢٠٠٧ناشرون،  –للعلوم 

، دمشق، البرنامج النووي اإليراني من التأسيس إلى التسييسعدنان حسين أبو ناصر،  .٤
٢٠٠٧. 

  البرنامج النووي اإليراني مارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، مركز اإل .٥

"، الطبعة األولى، أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الوقائع والتداعيات "
 . ٢٠٠٧االستراتيجية، 

، تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيل والمشروع النووي اإليرانيمركز الدراسات الفلسطينية،   .٦
 . ٢٠٠٥ناشرون، مكتبة مدبولي،  -ترجمة أحمد أبو هدبة، الدار العربية للعلومإسرائيليين، 

الطبعة األولى،  ،إيران والقنبلة النووية، الطموحات اإلمبراطوريةنزار عبد القادر،   .٧
   بيروت المكتبة الدولية.

�א���)�:�−����א��و�#���(�א�! ���وא� �

على شبكة دراسة منشورة  ،العربية دوافع إيران النووية وردود الفعلإبراهيم غالي،  .١
:  التالي  الرابطمن خالل  ٩/١١/٢٠١٠بتاريخ اإلنترنت 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysisopinions/palestine/
126517-2010-11-09-09-31-33.html 

بيقات البرنامج النووي اإليراني بين الدوافع العسكرية والتط، أحمد إبراهيم محمود .٢

  ،٢٠٠١، مجلة مختارات إيرانية، العدد السادس، كانون الثاني/ يناير السلمية
التالي:  متاح على الرابط 

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=194&lang  



٣٦٦ 

 

البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة أحمد إبراهيم محمود،  .٣

 . ٢٠٠٥" مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، القاهرة، يد ومخاطر التصع
، ملف تخصيب اليورانيوم، قفزة للمجهول في األزمة اإليرانيةأحمد إبراهيم محمود،  .٤

 .٢٠٠٦، أيار/ مايو ١٣٧العدد  ،٢٠٠٦المجلد الثاني عشر  األهرام االستراتيجي،
 ، ملف األهراموسي في األزمة النووية اإليرانيةالدور الر، أحمد إبراهيم محمود .٥

 .٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٤٨، العدد االستراتيجي، المجلد الثالث عشر
إيران والواليات المتحدة ومحور الشر، الدوافع السياسية أحمد سليمان البرهان،  .٦

، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، يكيةواالستراتيجية األمر
 . ٣٥، ص  ٢٠٠٢نيسان/أبريل   ١٤٨مؤسسة األهرام ، مصر  العدد 

، مجلة أزمة البرنامج النووي اإليراني: سيناريوهات متعددة للمستقبلأحمد منيسي،  .٧
 . ٢٠٠٥، تشرين الثاني/نوفمبر ٦٤مختارات إيرانية، العدد 

، مجلة مختارات إيرانية، العدد اء المجلس األعلى لألمن القومي حيال الملف النوويأد .٨
 . ٣١/٧/٢٠٠٥)، عن صحيفة (إيران أمروز) ٦)، السنة (٦٢(
الملف النووي اإليراني بين الترويكا األوروبية والضغوط أسامة فاروق مخيمر،  .٩

 .٢٠٠٥حزيران/يونيو  ٥٩، العدد ، مجلة مختارات إيرانيةاألمريكية
مجلة الملك خالد العسكرية،  هل تثني العقوبات الدولية إيران؟أشرف عبدالعزيز عبد القادر،  .١٠

، متاح على الرابط:   ١/٦/٢٠٠٩، تاريخ ٩٧تقارير، العدد 
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319089 

       ، من كتابسي عالميمواجهة طموحات إيران النووية : بناء تحالف سياإميلي لنداو،  .١١
إعداد مركز " إسرائيل والمشروع النووي اإليراني" تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيليين، 

ناشرون، مكتبة  -الدار العربية للعلوم، حمد أبو هدبةأترجمة  الدراسات الفلسطينية،
 .٢٠٠٥مدبولي، 

ا، االتفاق الثالثي ردود األفعال الدولية ووجهة النظر التركية منهبرهان كور أوغلو، 

، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع بخصوص الملف النووي اإليراني
 مركز الجزيرة للدراسات، متوفرة على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-
050E0375B379.htm  



٣٦٧ 

 

، مركز األهرام للبحوث بين روسيا وإيرانأبعاد التعاون العسكري بشير عبد الفتاح،  .١٢
 .٢٠٠١، نيسان/أبريل  ٩والدراسات االستراتيجية، مجلة مختارات إيرانية، العدد 

البرنامج النووي اإليراني بعد االنتخابات الرئاسية اإليرانية عام جورج بيركوفيتش،  .١٣

داعيات " ، بحث منشور ضمن كتاب " البرنامج النووي اإليراني، الوقائع والت٢٠٠٥
 .٢٠٠٧، أبو ظبي، الطبعة األولى ت للدراسات والبحوث االستراتيجيةمركز اإلمارا

، بحث منشور القدرات النووية اإليرانية وإمكانية تطوير أسلحة نوويةجون سيمبسون،  .١٤
ضمن كتاب " البرنامج النووي اإليراني الوقائع والتداعيات " مركز اإلمارات للدراسات 

 .٢٠٠٧ ،أبو ظبي،  ١طيجية ، والبحوث االسترات
البرنامج النووي اإليراني وتأثيره في أمن دول مجلس التعاون لدول جيمس نويز،  .١٥

ي اإليراني ، الوقائع ، بحث منشور ضمن كتاب "البرنامج النووالخليج العربية
أبو ظبي،  ،" مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، الطبعة األولىوالتداعيات

٢٠٠٧. 
، ٦٣مجلة مختارات إيرانية، العدد  ؟الملف النووي اإليراني: إلى أينحسام سويلم،  .١٦

 .٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر 
، مجلة الحرس االستراتيجية األمريكية تجاه روسيا والصين بشأن إيرانحسام سويلم،  .١٧

 .١/١٢/٢٠٠٦)، تاريخ ٢٩٦الوطني، العدد (
، دراسة حول الملف النووي اإليراني برىالنووي اإليراني والتحديات الكحسن راضي،  .١٨

وتداعياته، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع شبكة البصرة اإللكتروني 
 . ١/٨/٢٠٠٦بتاريخ 

، بحث هل سالح الجو اإلسرائيلي مهيأ لتدمير المنشآت النووية اإليرانية، أفراتي دانيال .١٩
تأليف مجموعة مؤلفين  اإليراني"كتاب " إسرائيل والمشروع النووي  منشور ضمن

، الدار العربية ترجمة احمد أبو هدبة إعداد مركز الدراسات الفلسطينية، ،إسرائيليين
 ،٢٠٠٥ناشرون، مكتبة مدبولي،  -للعلوم

مجلة  ، الدبلوماسية اإليرانية والتطورات اإلقليمية الجديدة في الخليج، ربرضا سيم .٢٠
 ٢١٢ - ٢١١سياسية االقتصادية )، العدد إطالعات سياسي اقتصادي (األخبار ال

 . ٢١/٩/٢٠٠٥تموز/يوليو ،  –حزيران/يونيو 



٣٦٨ 

 

، مجلة السياسة السياسة الخارجية اإليرانية في عهد نجاد : حدود التغييرسامح راشد،  .٢١
، تشرين ١٦٢مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، العدد  الدولية، مؤسسة األهرام،

 .٢٠٠٥األول/أكتوبر 
، مركز األهرام  الملف النووي اإليراني متغير جديد في معادلة أمن الخليجح همام، سام .٢٢

 . ٢٠٠٦للدراسات السياسية واالستراتيجية، مجلة مختارات إيرانية، عدد تموز/يوليو 
مجلة الملك خالد العسكرية، ، الخليج في مواجهة التحدياتسعيد بن ناصر المرشان،  .٢٣

 .١/١٢/٢٠٠٦تاريخ  )٨٧( العدد
هرام للدراسات ، مركز األكيف سيتعامل العرب مع إيران النووية، سمير زكي البسيوني .٢٤

 . ٢٠٠٦لعام  ٧١مجلة مختارات إيرانية، العدد ، االستراتيجية
...؟!، مركز األهرام هل بدأت روسيا في التخلي عن إيرانشريف شعبان مبروك،  .٢٥

 .٢٠٠٧أيار/مايو   ٨٢، مجلة مختارات إيرانية، العدد راسات االستراتيجيةللد
كيف هي اللعبة مع اإليرانيين؟ وماذا يريد الروس؟ ولماذا األمريكيون شموئيل رونزر،  .٢٦

إسرائيل والمشروع  ؟ من كتاب"مؤيدون إلى هذا الحد في التعاطي مع المشكلة اإليرانية
 ة،إعداد مركز الدراسات الفلسطينيالنووي اإليراني" تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيليين، 

 ،٢٠٠٥ناشرون، مكتبة مدبولي،  -ار العربية للعلومالد، حمد أبو هدبةأترجمة 
، مجلة معلومات،                                  ً              البرنامج النووي اإليراني ليس خداعا  من أجل التسلحطالل عتريسي،  .٢٧

 .٢٠٠٧العدد التاسع والثالثون، المركز العربي للمعلومات، شباط/فبراير 
، مقالة منشورة على إليراني خطر على العربالسالح النووي اعبد الكريم أبو النصر،  .٢٨

  .٢٧/٢/٢٠١٠شبكة اإلنترنت من خالل موقع صحيفة النهار اللبنانية، بتاريخ 
، مجلة مختارات إيرانية، العالم العربي بين إيران والواليات المتحدةعبد اهللا األشعل،  .٢٩

 .٢٠٠٧آذار/مارس  ،٨٠العدد 

، دراسة منشورة على شبكة ء إيران وحزب اهللاستراتيجية إسرائيل إزاعدنان أبو عامر،  .٣٠

 .٢٧/٠١/٢٠١٠اإلنترنت من خالل موقع مركز الجزيرة للدراسات بتاريخ 

، مجلة آراء حول  اإليرانية والملف النووي - العالقات الصينية  ،علي حسين باكير .٣١
 .٢٠٠٦، تموز ٢٢رات) العدد الخليج، مركز الخليج لألبحاث (اإلما



٣٦٩ 

 

     ، مجلة آراء حول  خليجية استراتيجية -                 نحو عالقات تركي ة علي حسين باكير ،  .٣٢
 .  ٢٠٠٨الخليج/ مركز الخليج لألبحاث (اإلمارات) ، عدد تشرين أول/أكتوبر 

، دراسة منشورة على شبكة ٢٠١٤ – ٢٠١٠االستراتيجية األمريكية علي حسين باكير،  .٣٣
 ن خالل موقع مركز دراسات االستقالل ، متوفرة على الرابط التالي :اإلنترنت م

http://www.istqlal-cnt.com/?p=532 
، دراسة منشورة على                                          الحسابات التركي ة في الملف النووي اإليرانيعلي حسين باكير،  .٣٤

 .  ١٩/٥/٢٠١٠شبكة اإلنترنت من خالل موقع قاوم بتاريخ 
ة الخارجية التركية الجديدة : المدخل لفهم الدور محددات السياسعلي حسين باكير،  .٣٥

مركز الخليج لألبحاث (اإلمارات)، العدد  ، مجلة آراء حول الخليجالتركي في المنطقة
 .٢٠١٠، آب/أغسطس  ٧١

، الصادر عن "" إيران رؤية من منظور روسيعلي حسين باكير، قراءة في تقرير  .٣٦
تحت عنوان " إيران: رؤية من  ٢٠١٠ر مؤسسة كارنيجي للسالم في تشرين األول/أكتوب
 . ١٦/١٢/٢٠١٠موسكو" ، مركز الجزيرة للدراسات ، بتاريخ 

مجلة الملك خالد في دراسة منشورة ، األزمة النووية اإليرانيةعلي المليجي علي،  .٣٧
 .  ١/١٢/٢٠٠٣تاريخ ، ٧٥رية، العدد العسك

، يناريوهات المستقبلظروف التصعيد وس، الملف النووي اإليرانيعلي المليجي علي،  .٣٨
 . ١/١٢/٢٠٠٥مجلة خالد العسكرية، تقرير منشور بتاريخ 

  ٨٧، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، العدد  الملف النووي اإليراني، علي المليجي علي .٣٩
 . ١/١٢/٢٠٠٦تاريخ 

الملك خالد ، مجلة الملف النووي اإليراني على طريق المواجهةعلي المليجي علي،  .٤٠
 .١/٣/٢٠٠٧، تاريخ )٨٨العدد (العسكرية، 

، ، تشديد العقوبات وممارسة الضغوطاتالملف النووي اإليرانيعلي المليجي علي،  .٤١
 .١/٦/٢٠٠٧مجلة خالد العسكرية، تقرير منشور على موقع المجلة اإللكتروني بتاريخ 

، استراتيجية األمن القومي األمريكي: دبلوماسية متعددة األطراف، سينغازي فيصل ح .٤٢

بهة ، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع الجديمية الدراسات العلياأكا

 . ٢٦/٦/٢٠١٠، بتاريخ الوطنية والقومية واإلسالمية



٣٧٠ 

 

، دراسة منشورة موقف روسيا من إيران في ظل النهج األميركي الجديد، فيتالي ناؤمكين .٤٣

 . ١٤/١٠/٢٠٠٩اريخ ، بتخالل موقع مركز الجزيرة للدراساتعلى شبكة اإلنترنت من 

مجلة البيان  قراءة في تداعيات الملف النووي اإليراني :مازن أبو بكر عبد اهللا باحميد .٤٤

:  ، متاح على الرابط هـ١٤٢٨عدد شهر ربيع اآلخر 

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang 

 مجلة معلومات، ( مجلة تصدر عن المركز العربي للمعلومات بالتعاون مع جريدة السفير  .٤٥

 .٢٠٠٧شباط/ فبراير  ،٣٩العدد  ،اللبنانية) بيروت

، ، مجلة خالد العسكريةبرنامج النووي اإليرانيسيناريو استهداف ال ،محمد جمال مظلوم .٤٦

 .١/٦/٢٠٠٩تاريخ  ،٩٧العدد 

: مضامين الملف النووي اإليراني الموقف العربي من أزمةمحمد عباس ناجي،  .٤٧

 . ٢٠٠٥، تشرين األول/أكتوبر  ٦٣، مجلة مختارات إيرانية ، العدد واحتماالت

مركز ة الدولية للطاقة الذرية في ظل ( إدارة البرادعي )، أداء الوكالمحمد عبد السالم،  .٤٨

األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، ملف األهرام االستراتيجي، المجلد التاسع، 

 .٢٠٠٣، تشرين الثاني/نوفمبر ١٠٧العدد 

، تحليالت عربية الضغوط المكتومة على مفاعل بوشهر اإليرانيمحمد عبد السالم،  .٤٩

اسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع مركز األهرام للدراسات ودولية، در

  . ٣١/٣/٢٠٠٧االستراتيجية اإللكتروني، بتاريخ 

مواقف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حيال  ،، مصطفى قاسميمحمد علي صبري .٥٠

 –، آب/أغسطس ٢٢٦و ٢٢٥إيرانية، العددان  مجلة مختارات ،الملف النووي اإليراني
 .٢٠٠٦أيلول/سبتمبر 

توقيع إيران على البروتوكول اإلضافي لن ينهي مركز الخليج للدراسات االستراتيجية،  .٥١

صحيفة  ، دراسة من إعداد مركز الخليج للدراسات االستراتيجية،أزمة الملف النووي
 . ٢٢/١٠/٢٠٠٣أخبار الخليج، بتاريخ 

هتمامات إسرائيل، الوقائع الملف النووي اإليراني في رأس االمشهد اإلسرائيلي،  .٥٢

، بحث منشور ضمن كتاب" إسرائيل والمشروع النووي اإليراني " تأليف والتداعيات



٣٧١ 

 

، ترجمة احمد أبو هدبة إعداد مركز الدراسات الفلسطينية،مجموعة مؤلفين إسرائيليين، 
 ،٢٠٠٥ناشرون، مكتبة مدبولي،  -ار العربية للعلومالد

لمجلس التعاون الخليجي من ضرب المنشآت النووية الموقف المحتمل مصطفى العاني،  .٥٣

 .  ٢٠٠٦، مركز الخليج لألبحاث اإليرانية

، قضايا االقتصاد اإليراني بين العقوبات الدولية واحتماالت الحربمغاوري شلبي علي،  .٥٤
 .٢٠٠٧، نيسان/أبريل ١٦٨ة الدولية، العـدد السياسة الدولية، مجلة السياس

رنامج النووي اإليراني بين الحقائق العلمية والصراعات البمؤيد الحسيني العابد،  .٥٥

موقع الحوار المتمدن  ، دراسة منشورة على شبكة اإلنترنت من خاللالسياسية
 .٨/٧/٢٠٠٨، تاريخ ٢٣٣٦، العدد اإللكتروني

، مجلة الدفاع الدوافع اإليرانية النووية والجهود الدولية لالحتواءنزار عبد القادر،  .٥٦
  .٢٠٠٥/ ١/١٠، منشور بتاريخ ٥٤عدد الوطني، ملف ال

مقاربة أميركية لبرامج إيران النووية، تقويم القدرة واالعتبارات وانغ جيان،  .٥٧

 . ٢٠٠٥، صيف ١١٩، مجلة شؤون األوسط، العدد االستراتيجية

�א�%����:−�ج �

، ، ترجمة عادل سليمانأهداف استراتيجية أوباما لألمن القومي األمريكيباتريك سيل،  .١
، بتاريخ ٤٣٩ة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع جريدة النور ، العدد مقال
متوفرة على الرابط التالي :                                                             ،٩/٦/٢٠١٠

http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&i
d=11254&Itemid=27. 

، مقالة منشورة األمريكية -الملف النووي اإليراني في العالقات الصينيةبشير عبد الفتاح،  .٢

             ، ٢٥/٢/٢٠١٠، بتاريخ هرام اليوميعلى شبكة اإلنترنت من خالل موقع األ

ة على الرابط التالي: متوفر
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=32444&eid=165      

مقالة منشورة على  ،تداعيات التقارب الروسي األميركي على النووي اإليراني، بشير نافع .٣
   اآلتي: متاح على الرابط، نترنت من خالل موقع مركز الجزيرة للدراساتشبكة اإل

www.aljazeera.net/NR/exeres/66F19197-6331-44EA-B73E896848E99C2.htm 
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لنووية اإليرانية، الفشل في الحرب مع العراق رؤية روسية للمشكلة اجمال حسين،  .٤

جريدة القبس الكويتية، العدد مقالة منشورة في ، أعادا فتح ملف الشاه النووي والعزلة
 .٢٣/١/٢٠٠٦، تاريخ ١١٩٨١

، مقالة منشورة على شبكة الملف النووي اإليراني والسيناريوهات المحتملةخالد وليد،  .٥
، متوفرة ١٢/٥/٢٠٠٨دس للدراسات السياسية، بتاريخ اإلنترنت من خالل موقع مركز الق

 http://www.geosg.net/le_3.php?id=153&baab=7#على الرابط اآلتي: 

 The Henry  "مقالة من إعداد  ،الخليج العربي في ظل التحديات النووية اإليرانية"  .٦

L.Stimson center ، �� ا��ا�� ا�����  ٢٠٠٦أ�ر/���  ����٢٦رة ���ر� : 
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=15105&lang 

رنت من خالل ة على شبكة اإلنت، مقالة منشور»الفكة«الموقف األميركي و، داود الشريان .٧
 . ٢١/١٢/٢٠٠٩، بتاريخ موقع الدار العراقية

 حرر،صحيفة الممقالة منشورة ، الملف النووي اإليراني.. تداعيات وآفاق، رائد الحامد .٨
 . ١٥/٧/٢٠٠٦السنة الخامسة عشر ، تاريخ  – ٢٤٦العدد 

 لتبرير الهولوكوست ف    ّوي وظ  واشنطن مع الخالفات حل عدم يؤكد نتنياهوأندراوس،  زهير .٩
  .٦/٣/٢٠١٢، مقالة منشورة في صحيفة القدس العربي الصادرة بتاريخ إيران ضرب

، مركز الدراسات الرؤية األمريكية في دور تركيا اإلقليمي، زياد عبد الوهاب النعيمي .١٠
جامعة الموصل ، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع إيالف  في اإلقليمية
 . ٢٣/٥/٢٠٠٩وني بتاريخ اإللكتر

، مقالة استئناف العالقات المصرية ـ اإليرانية... بين الحقيقة والوهمسامح عباس،  .١١
حزيران/يونيو ٢٨منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع مفكرة اإلسالم، بتاريخ 

                                  ، متوفرة على الرابط التالي:٢٠١١
http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2011/06/28/128164.html   

، مقالة مفاوضات عسيرة في جنيف حول البرنامج النووي اإليرانيسوزان فوغل،  .١٢
بتاريخ  .www.swissinfo.chمنشورة على شبكة اإلنترنت من خالل الموقع 

٦/١٢/٢٠١٠ . 
، مقالة التهديد النووي اإليراني وعالقته بالصراع في المنطقة تطورعبداهللا العزاوي،  .١٣

 .www.kitabat.comمنشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع كتابات اإللكتروني 
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، مقالة منشورة )، مقدمة لحظر نووي شامل على إيران ١٧٣٧القرار (عبدالسالم محمد،  .١٤
 ،٢٧/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  أون الين اإللكتروني، موقع إسالم خالل اإلنترنت من على شبكة

 :التالي  الرابط على متاحة
http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid1170620695

68pagenameZone-Arabic- News%2FNWALayout  

، مقالة منشورة في  يالملف النووي اإليراني والموقف العربعبد القوي اإلرياني،  .١٥
 على الرابط التالي: ، متوفرة١٣٠٣سبتمبر اليمنية ، لعدد ٢٦صحيفة 

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=30497  

، مقالة منشورة على السالح النووي اإليراني خطر على العرب، عبد الكريم أبو النصر .١٦
 .٢٧/٢/٢٠١٠لنهار اللبنانية، بتاريخ شبكة اإلنترنت من خالل موقع صحيفة ا

، مقالة منشورة في صحيفة دار الخليج المنطقة ومستقبل نتنياهو -  أوباما لقاءجرادات،  علي .١٧
 .١١/٣/٢٠١٢اإلماراتية الصادرة بتاريخ 

االستثمار العربي في المشروع اإلقليمي التركي: الموازنة بين علي حسين باكير،   .١٨

  ، مقالة منشورة في جريدة الحياة اللندنية بتاريخياسةأمزجة الشعوب ومتطلبات الس
 ٤/٢٠١٠/ ٦ . 
، مقالة  اإليرانية -المؤثرات االستراتيجية في العالقات الروسية ماجد أحمد السامرائي،   .١٩

 .٤/٢٠٠١/ ٤، تاريخ  ٨١٦٣منشورة في صحيفة الشرق األوسط  العدد
، مقالة منشورة في جريدة      ًركيا واستخداماته أمي» ١٩٢٩«أبعد من القرار محمد البطل،  .٢٠

 . ٨/٧/٢٠١٠الثورة السورية بتاريخ 
، مقالة منشورة )، ضربة للجناح المحافظ في إيران١٧٤٧القرار (محمد عباس ناجي،  .٢١

              ، ٢٧/٣/٢٠٠٧على شبكة اإلنترنت من خالل موقع إسالم أون الين، بتاريخ 
 :الرابط متاحة على

http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid1170620695
68pagenameZone-Arabic- News%2FNWALayout. 

، مقالة منشورة على شبكة ماذا لو امتلكت إيران أسلحة نووية؟، محمد عبد السالم .٢٢
              ،٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ١٣اإلنترنت من خالل موقع سويس إنفو بتاريخ 

ي : متوفرة على الرابط التال
http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=6054776 
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صحيفة !، مقالة منشورة في ايران وحلمها اإلمبراطوريمحمد مصطفى علوش،  .٢٣
 .١٢/٣/٢٠٠٧، بتاريخ المصريون

، مقالة منشورة  ، موقف الصين من المسألة النووية في الشرق األوسطمسعود ضاهر .٢٤
،  ٢١/٦/٢٠١٠                                          ت من خالل موقع جريدة ع مان اإللكتروني بتاريخ على شبكة اإلنترن

 http://www.omandaily.om/node/21001متوفرة على الرابط التالي:  
،  اإليرانية ولحظة االختيار اآلتية -االقتصاد السياسي للعالقات الصينية ، اد          مصطفى اللب  .٢٥

 . ٣١/١٠/٢٠٠٧قالة منشورة في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ م
في الذكرى السادسة والعشرين النتصار الثورة، المشروع النووي هادي الموسوي،  .٢٦

صحيفة الوسط مقالة منشورة في ، اإليراني بين متطلبات الردع والتزامات اتفاق باريس
 .٢٠٠٥ مارسآذار/ ١١، ٨٨٩البحرينية، العدد 

 . ٢٨/٨/٢٠٠٦تاريخ  ١٣٩٢٤، جريدة لرياض، العدد الخليج النووي  ،هاني وفا .٢٧
األمريكية يبدد مخاوف الشركاء  -تطور العالقات التجارية الصينية ، هيثم لي تشن .٢٨

 Arabic. News. Cn، مقالة منشورة على شبكة اإلنترنت من خالل موقع العرب

 .٢٠١١كانون الثاني/يناير  ١٢بتاريخ  اإللكتروني،
تعقيدات الملف النووي اإليراني: السيناريوهات البديلة وآليات الرد مكي، يوسف  .٢٩

، مقالة منشورة في صحيفة االقتصادية اإللكترونية،                                   ًاإليراني المتوقعة وإسقاطاتها خليجيا 
 . ٢٥/٦/٢٠١٠ تاريخ ،٦١٠١العدد: 
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، ومفاوضات المزايا االقتصادية      ً                         رسميا  تعليقها تخصيب اليورانيوم إيران تبلغ وكالة الطاقة .١

تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥،   ٩٤٨٤" جريدة الشرق األوسط ، العدد تبدأ الشهر المقبل 
٢٠٠٤ . 

إيران تؤكد تصميمها على إنتاج الوقود النووي وتهدد بإعادة النظر في محادثاتها مع  .٢

 . ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٣" جريدة الشرق األوسط ، تاريخ األوروبيين
ن واالتحاد األوروبي يتوصالن التفاق مبدئي حول وقف تخصيب اليورانيوم دون إيرا .٣

تشرين الثاني/نوفمبر  ٨، تاريخ  ٩٤٧٧جريدة الشرق األوسط العدد  تحديد سقف زمني "
٢٠٠٤ . 
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)                                                             ً  تنامي العالقات التركية اإليرانية هل يدفع أنقرة لنهج أكثر تشددا  ؟تقرير بعنوان (  .٤
        ،٣٠/١٠/٢٠٠٩رنت من خالل موقع مختصر األخبار بتاريخ منشور على شبكة اإلنت

 :متوفر على الرابط
http://www.almokhtsar.com/print.php?app=news&appid=119253&p=news  

، مواجهة التحديات العابرة للحدود بتعاون عالمي لألمن القومي األمريكي ، أوبامارؤية  .٥
عن ماثيو       ً، نقال ١٧/١/٢٠١١تقرير نشره مركز الناطور للدراسات واألبحاث ، بتاريخ 

 .١/١/٢٠١١ليفيت، معهد واشنطن ، نشرة المجهر السياسي، المنشورة بتاريخ 
 ٢٦، األثنين اتيةالباب مفتوح أمام المفاوضات مع إيران، جريدة االتحاد اإلمارسوالنا:  .٦

 :التالي  ، متوفر على الرابط ٢٠٠٧آذار/مارس 
http://www.alittihad.ae/details.php?id=105356&y=2007&article=full 

 ،اني االحتماالت والتداعياتضرب "إسرائيل" البرنامج النووي اإليرطالل عتريسي،  .٧
،متوفرعلى ٢٠٠٩) مركز الزيتونة للدراسات ،حزيران/يونيو١٣التقرير االستراتيجي (

               http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=93229 الرابط اآلتي:

، مآل العقوبات على إيران ومواقف الدول المؤثرة والمحيطةللدراسات،  مركز الجزيرة .٨
، أعدت هذه الورقة بإشراف قسم  ٢٠١٠) الدوحة، أيار/مايو ٢سلسلة التقارير المعمقة (

، وتولى تحرير التقرير شفيق بمركز الجزيرة للدراسات الدراساتالبحوث و
رهان الشيخ، عزت شحرور، محمد ، نوعلى مساهمة (علي باكير دت الورقةواعتم ،شقير

 نور الدين، عبد الجليل المرهون، ونبيل شبيب ).
مشروع العقوبات على إيران ، تشديد الرقابة على األسلحة والتمويل والنقل ورد على  .٩

 . ٢٠/٥/٢٠١٠، صحيفة الحياة اللندنية ، بتاريخ  الخروق من دون تهديد بالقوة
، ٢٠٠٧قرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام التالوكالة الدولية للطاقة الذرية،  .١٠

 .GC(52)/9، رقم الوثيقة ٢٠٠٧منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 

�א�%
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 . ٢٠٠٦لعام  )١٦٩٦قرار مجلس األمن الدولي رقم ( .١
 . ٢٠٠٦لعام  )١٧٣٧قرار مجلس األمن الدولي رقم ( .٢
 . ٢٠٠٧لعام  )١٧٤٧من الدولي رقم (قرار مجلس األ .٣
 . ٢٠٠٨لعام  )١٨٠٣قرار مجلس األمن الدولي رقم ( .٤
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 . ٢٠٠٨لعام  )١٨١٠قرار مجلس األمن الدولي رقم ( .٥
 . ٢٠٠٨لعام  )١٨٣٥قرار مجلس األمن الدولي رقم ( .٦
 . ٢٠١٠لعام  )١٩٢٩قرار مجلس األمن الدولي رقم (  .٧

�א�-,�+����:−��و �

 .١٩٩٦إلجراء التجارب النووية لعام اتفاقية الحظر الشامل  .١
 .١٩٨٧اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي دخلت حيز النفاذ عام  .٢
 .١٩٦٨نتشار األسلحة النووية لعام اتفاقية عدم ا .٣
اتفاقية فينيا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية، التي دخلت حيز النفاذ عام  .٤

١٩٧٧ . 

 .١٩٩٧الدولية للطاقة الذرية لعام في النموذجي للوكالة البروتوكول اإلضا .٥

�א��0�1/:�−�ز �

التي وجهتها البعثة الدائمة لجمهورية إيران  ٤/٦/٢٠١٠تاريخ  ٧٩/٢٠١٠الرسالة  .١

، منشورة بالنشرة اإلسالمية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المدير العام للوكالة
 .٢٠١٠حزيران/يونيو  ١٤تاريخ  INFCIRC/797اإلعالمية رقم 

الرسالة التي وجهتها البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الوكالة الدولية للطاقة   .٢

، منشورة بالنشرة اإلعالمية ٢٠١٠حزيران/يونيو ١٠الذرية إلى المدير العام للوكالة بتاريخ 
 .٢٠١٠تموز/يوليو ٧تاريخ INFCIRC/804 رقم

النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصيغة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة  .٣

 .١٩٨٩، منشورات الوكالة الدولية، فينيا، ١٩٨٩كانون األول/ديسمبر  ٢٨المعدلة حتى 
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 .١/٤/٢٠٠٦بتاريخ  الصادرة العربيصحيفة األهرام  .١
  .٢٤/١٢/٢٠٠٦صحيفة الثورة السورية الصادرة بتاريخ  .٢
 . ١٥/٦/٢٠٠٦بتاريخ  الصادرة صحيفة الحياة .٣
  . ٢٤/١١/٢٠١٠بتاريخ  صحيفة الحياة الصادرة .٤
 .٢٨/١١/٢٠٠٩صحيفة دار الخليج اإلماراتية الصادرة بتاريخ  .٥
 .٨/١٢/٢٠١٠بتاريخ  صحيفة دار الخليج الصادرة .٦
  .٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠، تاريخ ١٥٨٤٤العدد ،جريدة الرياض .٧
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 . ٢/٨/٢٠٠٦سفير اللبنانية ، بتاريخ صحيفة ال .٨
 .٧/٨/٢٠٠٥بتاريخ  اإليرانية،صحيفة شرق (الشرق)  .٩
 .٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٠تاريخ  ١٠٣٦٠صحيفة الشرق األوسط، العدد  .١٠
 .٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٠، الجمعة ٦١٧٣صحيفة القدس العربي، العدد  .١١
 . ٢٣/١/٢٠١١بتاريخ  صحيفة القدس العربي الصادرة  .١٢
  .٩/٦/٢٠١١قدس العربي الصادرة بتاريخ صحيفة ال  .١٣
 .١٧/٦/٢٠٠٣بتاريخ  الصادرة صحيفة موسكو تايمز .١٤
 .٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٠، الجمعة ٥٧٥صحيفة النهار الكويتية، العدد   .١٥
 .٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥بتاريخ ، ٧٣صحيفة النهار الكويتية، العدد   .١٦
 . ٢٢/٨/٢٠٠٦بتاريخ  الصادرةالنهار اللبنانية  صحيفة  .١٧
 .٢٠١١شباط/فبراير ٢٢صحيفة النهار المصرية الصادرة بتاريخ   .١٨
 .٣٠/٥/٢٠١١صحيفة الوطن السعودية الصادرة بتاريخ   .١٩
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  ٨  . مراحل إنشاء وتطور البرنامج النووي اإليراني: المبحث األول

         األساسية النووية اإليرانية البنىمرحلة التأسيس وإقامة  :المطلب األول
)٢٠٠٢ - ١٩٦٨ ( .  

٩  

  ١٠  .في العهد اإلمبراطوري :الفرع األول

  ٢٢  .في العهد الجمهوري :الفرع الثاني

وحتى  – ٢٠٠٢مرحلة المواجهة مع المجتمع الدولي (  :المطلب الثاني
 .) اآلن

٢٦  

مرحلة انكشاف البرنامج النووي اإليراني أمام المجتمع  :الفرع األول
  .الدولي

٢٧  

  ٣٤                                                                                                                             .فاوض مع دول الترويكا األوروبية مرحلة الت :الفرع الثاني

مريكي من المفاوضات بين إيران والترويكا الموقف األ :الفرع الثالث
 .األوروبية

٤٨  

  ٥٠ اإليرانية.المقترحات األوروبية لحل األزمة النووية  :الفرع الرابع

  : أبرز بنود المقترحات األوروبية المقدمة إلى إيران بتاريخ   ًأوال 
  .٢٠٠٥آب/أغسطس  ٥ 

٥٢  

  ٥٣      ً                                      ثانيا : الرد اإليراني على المقترحات األوروبية.

فشل المفاوضات بين إيران والترويكا األوروبية وإحالة  :الفرع الخامس
  .الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن

٦٠  



 

٣٩٢ 

 

  ٧٠ الدولية.دخول إيران مرحلة العقوبات  :الفرع السادس

   ً                                                       أوال : قرارات مجلس األمن الدولي المتضمنة فرض عقوبات دولية ضد 
   إيران.

٧٠  

  ٨٠  .يرانية لمواجهة العقوبات الدولية     ً             ثانيا : اإلجراءات اإل

  ٨٣  .البنية التحتية النووية اإليرانية :المبحث الثاني

  ٨٣  المراكز والمواقع والمنشآت النووية اإليرانية. :المطلب األول

  ٨٥ الرئيسة.المنشآت النووية اإليرانية  :الفرع األول

  ٨٥  .Esfahan   ً                                أوال : مجمع أصفهان التكنولوجي النووي 

  ٨٦ . (BNPP)     ً                    ثانيا : مجمع بوشهر النووي 

  ٩٠  .)  TNRC     ً                             ثالثا : مركز طهران للبحوث النووية (

  ٩١ . )jHL(       ً                    رابعا : منشأة جابر بن حيان

  ٩٣ .Natanz: محطة نطنز      ًخامسا 

  ٩٥  .      ً            سادسا : منشأة آراك

  ٩٧ .     ً           سابعا : منجم غشين

  ٩٩ . Saghand Mine & Mill      ً                    ثامنا : منجم ساغند ( صفند)

  ١٠٠ .المنشآت النووية اإليرانية الثانوية :الفرع الثاني

  ١٠٠ .   ً                     أوال : منشأة فوردو النووية

  ١٠٤ . Mo-Allem Kalayeh     ً                             ثانيا : موقع معالم كاليه ( كازفان) 

  ١٠٥  . Kalaye Electric     ً                                     ثالثا : منشأة أب علي ( شركة كاالي إلكتريك ) 

  ١٠٧ . Lashkar-Abad     ً                  رابعا : منشأة لشقر أباد 

  ١٠٨ . Darkhouin     ً                                 خامسا : موقع دارخوين النووي ( الكارون )

 Karaj Cyclon      ً                                  سادسا : مركز خرج للبحوث الطبية والزراعية
accelerator research .  

١٠٨  

  ١٠٩ Gorgan Research Facility .     ً                     سابعا : مركز كورجان الكبير 



 

٣٩٣ 

 

  ١٠٩       ً                    ثامنا : مركز جامعة الشريف.

 Bonab Research and. حوث الطاقة النووية     ً               تاسعا : مركز بوناب لب
Development   

١٠٩  

  ١١٠  . : مركز ابن الهيثم      ًعاشرا 

  ١١٠ جالل.حادي عشر: موقع إستي 

  ١١٠ ثاني عشر: مركز األبحاث الدفاعية.

  ١١٠ . ثالث عشر: مركز بابول

  ١١١ . دورة الوقود النووي اإليرانية : المطلب الثاني

  ١١١  . ة دورة الوقود النوويماهي : الفرع األول

  ١١٥ .Mining & Milling Uranium: تعدين اليورانيوم وطحنه     ًأوال 

  ١١٧ .Conversion Uranium : تحويل اليورانيوم        ًثانيا 

  ١١٧ . Enrichment Uranium: تخصيب اليورانيوم       ًثالثا 

  ١١٩ .Nuclear Reactors     ً                   رابعا : المفاعالت النووية 

                                 ً     Nuclear Fuel  َ    خامسا : إعادة معالجة الوقود النووي الم ست هلك 

Reprocessing 
١٢١  

  ١٢٢ .      ً                           سادسا : التخلص من النفايات المشعة

  ١٢٢ . Uranium Bomb     ً                   سابعا : قنبلة اليورانيوم 

  ١٢٣ .Plutonium Bomb     ً                    ثامنا : قنبلة البلوتونيوم 

  ١٢٤ نية.اإليرامكونات دورة الوقود النووي  :الفرع الثاني

  ١٢٥  .    ً                                    أوال : استخراج اليورانيوم اإليراني وتحويله

  ١٢٧ .     ً                           ثانيا : تخصيب اليورانيوم اإليراني 

  ١٢٨ .      ً                                     ثالثا  : معامل صناعة الوقود النووي اإليرانية

  ١٣٠ . امتالك دورة الوقود النووي في القانون الدولي : الفرع الثالث

  ١٣٣ .  ُ                           ت حرك البرنامج النووي اإليراني الدوافع واألهداف التي : المطلب الثالث

  ١٣٥ اإليراني.لبرنامج النووي لالدوافع السياسية  :الفرع األول



 

٣٩٤ 

 

  ١٣٩ اإليراني.الدوافع األمنية والعسكرية للبرنامج النووي  :الفرع الثاني

  ١٤٣ اإليراني.الدوافع االقتصادية للبرنامج النووي  :الفرع الثالث

الدولية ألزمة البرنامج النووي اإليراني  الفصل الثاني: اإلدارة
 وسيناريوهات المستقبل.

١٤٧ 

المبحث األول: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة أزمة البرنامج النووي 
  اإليراني.

١٤٩ 

للملف النووي اإليراني من قبل  والقانونية اإلدارة الفنيةالمطلب األول: 
  .لس األمن الدوليالوكالة الدولية قبل إحالته إلى مج

١٥١  

إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة البرنامج النووي  الفرع األول:
  . ٢٠٠٣- ٢٠٠٢اإليراني خالل األعوام 

١٥٢  

إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة البرنامج النووي  :الفرع الثاني
  . ٢٠٠٦- ٢٠٠٤اإليراني خالل األعوام 

١٧٠ 

للملف النووي اإليراني من قبل  والقانونية اإلدارة الفنيةني: المطلب الثا
 .إحالته إلى مجلس األمن الدولي بعدالوكالة الدولية 

١٩٤ 

المبحث الثاني: دور األطراف الدولية األخرى في إدارة  الملف النووي 
 اإليراني.

٢٤٥ 

مج المطلب األول: موقف االتحاد األوروبي ودوره في إدارة أزمة البرنا
  النووي اإليراني .

٢٤٦ 

المطلب الثاني: موقف الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل من البرنامج 
  النووي اإليراني .

٢٥٥ 

 ٢٥٦  الفرع األول: الموقف األمريكي تجاه البرنامج النووي اإليراني. 

 ٢٦٨ الفرع الثاني: الموقف اإلسرائيلي تجاه البرنامج النووي اإليراني. 

 ٢٧٩  البرنامج النووي اإليراني. منلب الثالث: موقف روسيا والصين المط

 ٢٧٩ الفرع األول: الموقف الروسي تجاه البرنامج النووي اإليراني.



 

٣٩٥ 

 

 ٢٩١ الفرع الثاني: الموقف الصيني تجاه البرنامج النووي اإليراني.

  ٣٠٠  المطلب الرابع: الموقف التركي تجاه البرنامج النووي اإليراني.

لمبحث الثالث: تداعيات البرنامج النووي اإليراني على منطقة الشرق ا
  األوسط وسيناريوهات المستقبل .

٣٠٩ 

 ٣١٠  المطلب األول: الموقف العربي تجاه أزمة البرنامج النووي اإليراني.

 ٣١٩ الفرع األول: الموقف السوري تجاه البرنامج النووي اإليراني.

 ٣٢١ ي تجاه البرنامج النووي اإليراني.الفرع الثاني: الموقف المصر

موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه البرنامج النووي الفرع الثالث: 
 اإليراني

٣٢٦ 

المطلب الثاني: تداعيات البرنامج النووي اإليراني على منطقة الشرق 
 األوسط وسيناريوهات المستقبل .

٣٣٧ 

يراني على منطقة الشرق الفرع األول: تداعيات البرنامج النووي اإل
  األوسط .

٣٣٨  

 ٣٤٩ الفرع الثاني: سيناريوهات المستقبل ألزمة البرنامج النووي اإليراني. 

  ٣٥٨  الخاتمة.

  ٣٦٥  المراجع .

  ٣٩١  الفهرس.
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