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االهداء
إنً انعراق  ،يذَُح األَهار وانُخُم  ،عثق
انتأرَخ  ،وأنق انجغرافُح  ،طُثح اإلَساٌ و
أسطىرج انحرب وانسالو  ,انً يٍ كههه هللا
تانهُثح وانىقار وعهًٍُ انعطاء تذوٌ اَتظار إنً
يٍ أحًم أسًه تكم افتخار أرجى يٍ هللا أٌ ًَذ
فٍ عًرك نتري ثًاراً قذ حاٌ قطافها تعذ طىل
اَتظار وانذٌ انعزَز  ,إنً يالكٍ فٍ انحُاج إنً
يعًُ انحة و انحُاٌ تسًح انحُاج وسر انىجىد
إنً يٍ كاٌ دعائها سر َجاحٍ وحُاَها تهسى
جراحٍ وانذتٍ انعزَزج.
الباحث
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الممخص
يعد االتفاؽ النككم بيف ايراف كدكؿ " "1+5مرحمة كانعطافو ميمة في النظاـ السياسي
الدكلي  ,حيث التقارب ك االنفتاح الغربي عمى الجميكرية االسبلمية في ايراف  ,ىذا كقد تناكلنا في
ىذه المكضكعة جانبان ميمان اال كىك تسميط الضكء عمى العكامؿ التي ساعدت في انضاج االتفاؽ
النككم ك الكصكؿ اليو كىي بيف عكامبلن داخمية مف داخؿ الجميكرية االسبلمية ك عكامبلن اقميمية
ك دكلية  ,فالعكامؿ الداخمية كانت بيف عكامؿ أجبرت ايراف عمى الدخكؿ الى المفاكضات كدفع
خطر الحرب ك عكامؿ أجبرت الدكؿ المفاكضة " "1+5كىي عكامؿ القكة بالنسبة إلي ارف.
كعكامؿ اخرل بيف "اقميمية كدكلية" فأف تمؾ العكامؿ ليا االثر الكبير ك الدكر االساس كالمؤثر
في المكاضيع كالقضايا السياسية ك الدكلية كحسميا مف خبلؿ ما تمتمؾ تمؾ الدكؿ مف مكانة دكلية
العبة كمؤثرة في طبيعة النظاـ السياسي الدكلي.
كمف بيف ما تناكلنا في ىذا البحث دراستنا لمستقبؿ ىذا االتفاؽ كطرحنا عدة سيناريكىات
مستقبمية فيي بيف البقاء عمى الكضع الراىف ام انو ام انر كسطي بيف عدـ التفعيؿ ك العمؿ في
االتفاؽ كعدـ رفع العقكبات كىذا احتماالن ضعيؼ خصكصان بعد مجيء الرئيس االمريكي الجديد
كتصريحاتو  ,كبيف االنييار ك الغاء االتفاؽ كىذا احتماالن ضيؼ بنسبة ما ايضان  ,الف ىذا
االنييار ك تمزيؽ االتفاؽ كما صرح "ترامب" سكؼ لف يككف في صالح المجتمع الدكلي كسكؼ
يككف مكمفان لمكاليات المتحدة االمريكية  ,كاخر ىك سيناريك التفعيؿ ك التكسعة الى المجاالت
المتعددة ام العمؿ في بنكد اال تفاقية ك االنفتاح حيث خمصنا الى انو السيناريك االقكل كاالكثر
احتماالن  ,لما إليراف مف مزايا تصب في صالح الدكؿ المفاكضة كذلؾ العتبارىا شريكان اقتصاديان
ميمان مف خبلؿ تصدير النفط ك الغاز ككذلؾ سكقان استيبلكيان لمبصائع الغربية باإلضافة الى ما
ليا مف دكر مؤثر كالعب ميـ في ترتيب اكضاع كامف المنطقة.
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فيذا ممخص لما تكصمنا اليو مصحكبان بالتحقيقات العممية ك االستدالالت المنطقية التي ترتكز
عمى اسمكب التحميؿ بعيدان عف التكميؼ ك االطناب كالخركج بعدة تكصيات ميمة البد مف
االلتفات ليا ك مراعاتيا.

الكممات المفتاحية
 المفاكضات
 دكؿ ""1+5
 االتفاؽ
 االقميمية
 الدكلية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد هلل رب العالميف حمدان يكافي نعمو ك يكافئ مزيده كيمترم العظيـ مف فضمو كنداه
كأفضؿ الصبلة كاتـ التسميـ عمى عباده الذيف اصطفى محمد ك الو الطاىريف مصابيح الدجى ك
منار اليدل.
كبعد...
أف ما شيدهي العالـ مف تنافس ك اختبلؼ بيف الدكؿ العظمى المسيطرة عمى السياسة الدكلية

بسبب الممؼ النككم االيراني  ,ىذا ما يترؾ الباحث اماـ تساءؿ حكؿ اىمية ىذا المكضكع عمى
السياسة الدكلية كما يمعبو مف دكر ىاـ في تغيير مجرل العبلقات الدكلية كعميو فأف مكضكع
البرنامج النككم االيراني كما فعمتو المفاكضات ك الكصكؿ الى اتفاقية "برجاـ" عاـ 2015ـ  ,حكؿ
التطكير كرفع الحظر يعتبر انجا انز كبي انر قياسان بالدكؿ المفاكضة كمف ىنا تنبع اىمية االتفاقية
النككية ك ابرز العكامؿ ك المقكمات التي ساعدت في الكصكؿ الييا حيث تعد ىذه المسألة مف
المسائؿ الميمة في العصر الحديث عمى العبلقات الدكلية كتبرز أىمية المكضكع مف عدة جكانب:
 .1بركز التحدم في الجميكرية االسبلمية قباؿ الدكؿ العظمى في الحفاظ عمى حقكقيا كحؽ
امتبلؾ الطاقة الذرية.

 .2أىمية الحكار الدبمكماسي في حؿ المشكبلت السياسية كالدكلية كاشكاليتيا كاالبتعاد عف
المكاجية العسكرية.
 .3بركز أىمية الطاقة الحديثة (النككية) لمشعكب بدالن مف الطاقة النفطية كمشتقاتيا.
 .4ال يخفى عمى القارء ما لممكضكع مف اىمية عممية ك أكاديمية ألنو مف المكاضيع الجديدة ك
الغير مدركسة مسبقان.
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حيث تيدؼ ىذه الدراسة الى تسميط الضكء عمى مكضكع ميـ مف مكاضيع العبلقات
الدكلية اال كىك البرنامج النككم االيراني ك اثره عمى العبلقات الدكلية كلعؿ الصفة المميزة ليذه
الد ارسة عمى غيرىا مف الدراسات التي تناكلت البرنامج النككم االيراني  ,ىك انيا تبحث في العكامؿ
التي ساعدت عمى انضاج االتفاؽ النككم بيف ايراف ك دكؿ " "1+5كىي عمى عدة عكامؿ داخمية ,
اقميمية ك دكلية  ,كما ك استشراؼ لمستقبؿ ىذه االتفاقية ككيفية التعامؿ معيا في خضـ االحدث.
منطمقة مف اشكالية مفادىا ماىي العكامؿ التي ساعدت في الكصكؿ الى االتفاقية النككية
عاـ 2015ـ لما ليذه االتفاقية مف أىمية مؤثرة في مجرل السياسة الدكلية ك االقميمية ك لممنطقة
عمى كجو الخصكص كسكؼ احاكؿ حؿ تمؾ االشكالية مف خبلؿ السؤاؿ الرئيسي كىك :ماهي
االسباب الرئيسة التي دعت ايران و المجتمع الدولي لمموافقة عمى االتفاق النووي االيراني؟
ك لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ك لحؿ تمؾ االشكالية سكؼ نجيب عمى عدة اسئمة كىي:
 .1ماىي اىداؼ البرنامج النككم االيراني؟
 .2ماىي االسباب الداخمية االيرانية التي دعت ايراف ك المجتمع الدكلي لممكافقة عمى االتفاؽ
النككم االيراني؟
 .3ماىي االسباب الدكلية كاالقميمية التي دعت ايراف ك المجتمع الدكلي لممكافقة عمى االتفاؽ
النككم؟
 .4ماىي افاؽ االتفاؽ النككم االيراني كانعكاساتو المستقبمية؟
كمف خبلؿ تمؾ االشكالية ك التساؤالت التي طرحت فأف الفرضية التي تنطمؽ منيا الدراسة
ىك اف االتفاقية النككية بيف ايراف ك دكؿ " "1+5عاـ 2015ـ تأثرت بمجريات داخمية كػ (قكة
القدرات العسكرية االيرانية كالمشاكؿ االقتصادية التي تعاني منيا ايراف ....كغيرىا  ,اما االقميمية
كالدكلية فيي كػ (طبيعة النظاـ السياسي الدكلي كتييد التيارات االرىابية لممنطقة كالمصالح
المشتركة لبمداف " )"1+5كاف ىذه المجريات ماىي اال عكامؿ ساعدت في الكصكؿ الى االتفاقية
النككية  ,حيث فرضت ىذه الرسالة الى اف مجمكع تمؾ العكامؿ ساعدت في الكصكؿ الى االتفاؽ
النككم.
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كعميو اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى عدة مناىج مختمفة مف اجؿ االلماـ بجميع
جكانب الرسالة حيث انطمؽ مف المنيج التاريخي كىذا ما بداء كاضحان في المراحؿ التاريخية لنشكء
البرنامج النككم االيراني  ,كفي جانب اخر تـ اعتماد المنيج الكصفي كذلؾ لكصؼ الحالة كبيانيا
كسير المفاكضات كعرض بنكد االتفاقية النككية كغيرىا  ,في حيف تـ تكظيؼ المنيج التحميمي
العممي مف اجؿ تحمؿ الكقائع ك االحداث التي ساعدت في انضاج االتفاؽ.
كذلؾ اعتمد المنيج االستقرائي االحتمالي الستشراؼ المستقبؿ ك الخيارات المستقبمية كاضعان عدة
احتماالت لمستقبؿ تمؾ االتفاقية.
كبالتالي نستطيع اف نتكصؿ الى كضع اجابات محددة لمفرضية ك التساؤالت المكضكعة
فبلبد اف نتطرؽ في فصكؿ ىذه الرسالة الى عدة مكاضيع فقد تناكلنا في الفصؿ التمييدم لمدراسة
عدة مباحث  ,فقد تناكؿ المبحث االكؿ تاريخ البرنامج النككم  ,اما المبحث الثاني سير المفاكضات
النككية كقد تناكؿ المبحث الثالث اتفاقية فيينا النككية بيف ايراف ك دكؿ " "1+5لعاـ 2015ـ ككاف
المبحث الرابع ىك البرنامج النككم االيراني في ظؿ النظرية الكاقعية كأثر تمؾ النظرية المؤثرة ك
البلعبة في مجريات السياسة الدكلية.
اما الفصؿ االكؿ فقد تناكؿ ىذا الفصؿ ابرز االىداؼ التي يركـ البرنامج النككم االيراني الكصكؿ
الييا فقد حمؿ عنكاف اىداؼ البرنامج النككم االيراني مكزعان عمى اربعة مباحث  ,المبحث االكؿ
منو تناكؿ االىداؼ السياسية  ,المبحث الثاني االىداؼ االقتصادية  ,المبحث الثالث االىداؼ
العممية ك التكنمكجية ك المبحث الرابع اىداؼ تعزيز المكانة الدكلية.
الفصؿ الثاني حاكلنا التعرؼ عمى العكامؿ الداخمية االيرانية التي عجمت في انضاج االتفاؽ النككم
فكانت العكامؿ النابعة مف داخؿ ايراف كثيرة ك متشعبة استطعنا اف نتناكؿ ابرز تمؾ العكامؿ حيث
قكة القدرات العسكرية االيرانية كانت المبحث االكؿ ك كصكؿ التيار االعتدالي "حسف ركحاني" الى
سدة الحكـ المبحث الثاني  ,اما المبحث الثالث فقد تناكؿ المشاكؿ االقتصادية التي سببيا الحظر
عمى ايراف ك اخي انر كليس اخ انر المبحث الرابع فقد حمؿ عنكاف تنامي الدكر االيراني في الممفات
االقميمية ك التي ابرزىا (عراؽ ,سكريا ,لبناف ك اليمف).
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عمر سعدم سميـ المكسكم

كفي الفصؿ الثالث تعرفنا عمى العكامؿ الناشئة مف الخارج االقميمي ك الدكلي كىي عكامؿ ساعدت
في الكصكؿ الى االتفاقية النككية فقد تناكؿ المبحث االكؿ طبيعة النظاـ السياسي الدكلي كعامؿ
ميـ في الكصكؿ لبلتفاقية  ,المبحث الثاني الخبلؼ بيف " "1+5في کيفية التعامؿ مع الممؼ
النككم اإليراني كفي المبحث الثالث تناكلنا تيديد التيارات االرىابية لممنطقة "داعش نمكذجا" كما
لعبو ىذا المتغير في صالح االطراؼ مف اجؿ التكافؽ كحؿ جزء مف النزاع اما المبحث الرابع فحمؿ
عنكاف المصالح المشتركة لبمداف " "1+5في االتفاؽ النككم.
كفي د راسة النتائج المستقبمية ليذه االتفاقية اك التكقعات التي سكؼ تترتب عمى ىذه االتفاقية
مستقببلن قد رسـ مبلمحو في الفصؿ الرابع مف الرسالة حيث حمؿ عنكاف مستقبؿ االتفاقية النككية
بيف ايراف ك دكؿ " "1+5كاضعان عدة احتماليات استشرافية لمستقبميا.
كلكي اغمؽ الرسالة كأطكييا سأختميا بذكر الخبلصة ك التكصيات
2017
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االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدي سميم الموسوي

المدخل التمهيدي لمدراسة
المبحث االول :المفاهيم و الكميات
اوالً :مفهوم المفاوضات.
المفاكضات ىي فف مف فنكف الدبمكماسية تتـ بيف االطراؼ حكؿ قضايا مختمفة بغية
الحصكؿ عمى مكاسب مرضية لكمى الطرفيف  ,ككذلؾ الحصكؿ عمى تقارب في كجيات النظر
مف اجؿ تحقيؽ الرضى لؤلطراؼ المتفاكضة.1
كاف الغاية مف عممية التفاكض في العبلقات السياسية الدكلية ىك مف اجؿ الكصكؿ الى تسكية
سياسية في ذلؾ المكضكع المختمؼ عميو.
ىذا كقد عرفيا الدكتكر عباس االميف عمى اف المفاكضات ىي عممية االتصاؿ بيف
االشخاص  ,حيث مف خبلؿ ىذا االتصاؿ يدرسكف البدائؿ بغية الكصكؿ الى حمكؿ مقبكلة اك
اىداؼ مرضية. 2
ثانياً :مفهوم دول "."1+5
كاحدة مف ا لمفاىيـ الحديثة في السياسية الدكلية ك التي يعني بيا ىي مجمكع تمؾ الدكؿ
التي خاضت المفاكضات مع الجميكرية االسبلمية في ايراف منذ عاـ 2006ـ  ,حيث بداء
المفاكضات بشأف برنامجيا النككم.
ىذا كتتككف ىذه الدكؿ مف دكؿ دائمة العضكية في مجمس االمف ( الكاليات المتحدة
االمريكية  ,بريطانيا  ,ركسيا  ,فرنسا  ,الصيف ) باإلضافة الى المانيا كممثؿ عف االتحاد
االكربي كىي ليست عضكان دائمان في مجمس االمف.1
1
2

 .برنامج التفاكض  , www.abahe.com , Arab British Academy for Highter Education ,ص.3
 .الدكتكر عباس االميف الشيخ محمد  ,محاضرات بعنكاف تعريؼ مفيكـ التفاكض  ,في امانة التدريب كالتعميـ

المستمر  ,المعيد العالي لعمكـ الزكاة  ,ص.4
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ثالثاً :مفهوم االتفاقية.
تعرؼ االتفاقية الدكلية عمى انيا صؾ دكلي ينشئ التزامات ( سياسية  ,عسكرية  ,ثقافية
 ,اقتصادية اك مالية ) تكافؽ عمييا الدكؿ االطراؼ في المفاكضات.2
كعميو فأف االتفاقية ىك تعاقدان االلزامي بيف االطراؼ الدكلية كما كتعتبر االتفاقية مف اىـ
العناصر االساسية المشكمة لمقاعدة القانكنية كتمزـ اطرافيا التزامات قانكنية.3
كىنا البد اف نشير كنبيف لمقارء اف لبلتفاقية ما يميزىا عف غيرىا مف المصطمحات
المرادفة كػػ( المعاىدة  ,الميثاؽ ك الدستكر كغيرىا)  ,فقد عرفت الممارسات الدكلية انو ال يمكف
اف يطمؽ عمى االتفاقية ىذا االسـ اال اذا راعت شركطان خاصة الستيفائيا كىي تصديؽ
االطراؼ عمييا ك الزاميـ كبمعنى اف الشرط االساس لبلتفاقية ىك "التصديؽ".4

رابعاً :مفهوم االقميمية.
االقميمية كتعني عممية تكثيؼ التعاكف (السياسي  ,االقتصادم  ,الثقافي ك االمني).....
بيف االطراؼ "الدكؿ" التي تجمعيـ منطقة جغرافية كاحدة كمحددة.5

1
2
3

 .اضاءات عالمية  ,ماىي دكؿ الخمس زائد كاحد 2013/12/30 ,ـ najeyah2008.wordpress.com ,
 .بكابة فمسطيف القانكنية . www.pal-lp.org ,
 .زركؽ عبدالحفيظ  ,المعاىدات ك االتفاقيات الدكلية /28 ,نكفمبر2014/ـ www.law_dz.net ,

4

 .الدكتكر صبلح البصيصي  ,المعاىدات الدكلية ك الرقابة عمييا في ظؿ الدستكر العراقي الجديد  ,جامعة كرببلء

5

 .االستاذ محفكظ بكرابة  ,مفيكـ االقميميىة bou4w26-notebook.blogspot.com ,

 ,كمية القانكف  ,ص.242

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

6
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عمر سعدم سميـ المكسكم

ىذا كقد عرفيا الدكتكر ىادم زارع عمى انيا التكسع الكبير في التعاكف كعمى جميع
االصعدة بيف الحككمات ك الدكؿ ك االطراؼ الفاعمة االخرل في منطقة جغرافية كاحدة كىي
االقميـ.1
االقميـ ك ىك عبارة عف مفيكـ مكاني يحدده البعد الجغرافي ككثافة التبادؿ كالمشاركة في
المؤسسات كالتجانس الثقافي كما كيحدد عمميان بحجـ المبادالت كالتدفقات التجارية ام انو عبارة
عف رقعة معينة مف االرض تشترؾ في عدة مشتركات كىي (المكاطنيف  ,االرض  ,الفضاء ك
المساحة المائية الكاحدة).2
كمف ىنا كجد الباحث انو البد اف نبيف الى اف لكؿ اقميـ محدد ىنالؾ نكع مف القكل مؤثرة
في ىذه االقميمية كيكف اف تقسـ الى:
أ .قكة اقميمية مييمنة :كىي تمؾ القكة التي ببل منازع في المنطقة كالبد مف الرجكع الييا في ام
قرار يخص ذلؾ االقميـ مثؿ السعكدية في مجمس تعاكف دكؿ الخميج ك فرنسا في أكربا.
ب .قكة اقميمية مؤثرة :ام انيا تمؾ القكل التي يككف ليا تأثير في االقميـ مف خبلؿ ما تممكو
مف مقكمات مثؿ ايراف  ,السعكدية ك تركيا قكل مؤثرة في منطقة الشرؽ االكسط.

خامساً :مفهوم الدولية.

1

 .الدكتكر ىادم معصكمي زارع  ,محاضرات في الدراسات االقميمية  ,لمرحمة الماجستير في العبلقات الدكلية ,

جامعة المصطفى العالمية  ,كمية العمكـ االنسانية  ,لسنة 1016ـ  ,قـ  /ايراف  ,ص.4

2

 .مارتف غريفيش كتيرم اككاالىاف  ,المفاىيـ االساسية في العبلقات الدكلية  ,مركز الخميج لؤلبحاث  ,دبي /

االمارات العربية المتحدة  ,لسنة 2008ـ  ,ص.67
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يعد مفيكـ الدكلية مف المفاىيـ االساسية في العبلقات الدكلية الحديثة  ,حيث يعد الفضؿ
الى اكؿ مف كضع ىذه الكممة ىك" "Jeremy Benthamفي كتابو "مدخؿ لمبادئ األخبلؽ
كالتشريع" سنة 1780ـ ك الذم قصد منيا ىك "قانكف األمـ".1
كبيذا نستطيع اف نقكؿ اف الدكلية ىي شيء "يخص الدكؿ كال يخص غيرىا مف الكحدات
االخرل في المسرح الدكلي"  ,كما كتعني ايضان ما يدكر في المسرح الدكلي مف احداث
كتفاعبلت ك تطكرات دكلية  ,بينما يشير البعض الى أف ما يجرم مف احداث كتطكرات
اصبحت تدخؿ ضمف النظاـ العالمي كىك تكصيؼ اكسع مف الدكلية.2
كاف النظاـ الدكلي يتككف مف عدد مف القكل الدكلية البلعبة في العبلقات الدكلية كاف ىذه
القكل الدكلية كطبقان لطبيعة النظاـ السياسي الدكلي فيي تحدد مكانتيا  ,اما قكل دكلية العبة
كمؤثرة اك قكل دكلية مسيطرة ك مييمنة.
كفي تعريؼ اخر عف الدكلية ىي منظمة اك مجمكعة مف الدكؿ التي تشكؿ مع بعضيا
البعض لما تممكو مف المكانة ك القدرة التأثير عمى الحركة الدكلية  ,كىي تعني ما كراء الحدكد
الكطنية لمدكلة مف تأثير.3

المبحث الثاني :تاريخ البرنامج النووي االيراني
1

 .غراىاـ ايفانز  -جيفرم نيكنياـ  ,قامكس بنغكيف لمعبلقات الدكلية  ,مركز الخميج لبلبحاث  ,دبي  /االمارات

العربية المتحدة  ,لسنة 1998ـ  ,ص.136

2

 .االستاذ الدكتكر سعد حقي تكفيؽ  ,استاذ العبلقات الدكلية في جامعة بغداد  ,مقابمة صكتية خاصة في تاريخ

3

 .الدكتكر ىادم معصكمي زارع  ,محاضرات في الدراسات االقميمية  ,مرجع سابؽ  ,ص.5

2017/4/6ـ .
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لدراسة أكضاع ك إرىاصات االتفاؽ النككم االيراني داخميان ك خارجيان البد مف معرفة
ظركؼ النشاءة لمبرنامج النككم االيراني  ,حيث تعكد الجيكد مف اجؿ الحصكؿ عمى الطاقة
النككية لعقكد مف الزمف  ,فقد مر البرنامج النككم االيراني في عيديف مف الزمف االكؿ منو كاف
في ظؿ النظاـ الممكي "محمد رضا بيمكم" ك الثاني في ظؿ الثكرة االسبلمية حيث النضكج ك
الكصكؿ الى االتفاقية النككية ساعدت عدة عكامؿ في االنضاج ك الكصكؿ الى االتفاقية النككية
فعمى الصعيد الدكلي ك االقميمي فقد ساعدت عدة عكامؿ مف خبلؿ الظركؼ المؤاتية عمى
انضاج االتفاؽ  ,اما عمى المستكل الداخمي فقد لعب تحكؿ النظاـ السياسي عاـ 1979ـ  ,كما
نتج مف اختبلؼ فكرم بيف النظاميف ادل ىذا الى تقدـ ك تطكر في البرنامج النككم ك بذلؾ
نستطيع اف نقكؿ اف البرنامج النككم االيراني مر بعدة مراحؿ كىي:
المرحمة االكلى :مرحمة النشاءة حتى عاـ 1979ـ.
المرحمة الثانية :مرحمة الثكرة حتى عاـ 1990ـ.
المرحمة الثالثة :مرحمة النضكج كالتطكر النككم عاـ 1991ـ حتى عاـ 2001ـ.
المرحمة الرابعة :مرحمة االعبلف عف البرنامج النككم االيراني عاـ 2002ـ حتى االتفاؽ.

المرحمة االولى :مرحمة النشاءة حتى عام 1121م.
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يعتبر المفكركف ك المختصكف السياسيكف اف ىذه المرحمة ىي مرحمة الشاة "محمد رضا
بيمكم" فقد اعتبر المشركع السياسي كالعسكرم لمرئيس الرابع كالثبلثكف لمكاليات المتحدة االمريكية
"ديفيد ايزنياكر"" 1ذرة مف اجؿ السبلـ" عاـ 1953ـ 2انطبلقان لبرنامج ايراف النككم حيث يتيح ىذا
المشركع الطريؽ النككم اماـ دكؿ العالـ مف خبلؿ نقؿ التكنمكجيا النككية السممية.3
كبذلؾ حصمت ايراف عاـ 1960ـ عمى اكؿ مفاعؿ نككم لمركز " اميرآباد " لؤلبحاث
النككية في طيراف مف قبؿ الكاليات المتحدة االمريكية كبداء العمؿ في ىذا المفاعؿ عاـ 1967ـ ,
بعد اف تـ الحاقو بجامعة طيراف ك اشرفت عميو منظمة الطاقة النككية االيرانية ليبدأ المركز اجراء
البحكث العممية كالدراسات النككية.4
بقى طمكح ايراف في تمؾ الفترة عمى تنفيذ برنامجيا النككم حيث اليدؼ ىك انشاء ""23
مفاعبلن نككيان إلنتاج الطاقة الكيربائية.5
اال اف ىذا لـ يتحقؽ كبقى مجرد طمكح  ,فقد بذؿ شاه ايراف ما بذؿ مف اجؿ البرنامج
النككم اال انو كقع عمى معاىدة الحظر عاـ 1968ـ كىي كاحد مف اىـ المعاىدات كالتي تعتبر
1

 .ىك رئيس الكاليات المتحدة االمريكية لمفترة مف عاـ 1953ـ _ 1961ـ  ,ك يعتبر اكؿ قائد اعمى لقكات حمؼ

الناتك.

 https://ar.wikipedia.org/wiki/داكيت _ أيزنياكر.

2

 .ىك مقترح قدمو الرئيس االمريكي ايزنياكر في الدكرة الثامنة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كذلؾ ألنشاء منظمة

دكلية لنشر التكنمكجيا النككية السممية كما كنتج عف ىذا المقترح انشاء الككالة الدكلية لمطاقة النككية عاـ 1957ـ

كالذم عيد ليا مسؤكلية مزدكجة تعمؿ عمى نشر التكنمكجيا النككية السممية كما كالرقابة عمييا .
. http://www.un.org/ar/conflnpt/2010/background.shtm

3
4

 .اكبر اعتماد  ,الممؼ النككم االيراني  ,صحيفة القدس 2010/4/10 ,ـ.
 .عصاـ نايؿ  ,تأثير التسمح االيراني عمى االمف الخميجي منذ الثكرة االسبلمية 1979ـ  ,رسالة ماجستير غير

مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس جامعة مؤتو  ,قسـ الدراسات العميا العبلقات الدكلية  /العمكـ السياسية  ,لسنة 2007ـ

 ,ص.54

5

 .المصدر نفسو  ,ص.56

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

10

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

االساس القانكني المنظـ الستخداـ الطاقة النككية ك بمكجب مكاد ىذه المعاىدة تعمؿ الككالة الدكلية
كالتي نصت بمكجب القرار ( )2373الصادر مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كالمعنكف معاىدة
عدـ انتشار االسمحة النككية.1
كاف دخكلو ك حرصو عمى الدخكؿ في ىذه المعاىدة ىك مف اجؿ اثبات صدؽ نكايا ايراف
لبلستفادة مف الطاقة الذرية السممية  ,كانت البدايات كاضحة بعد مشركع الكاليات المتحدة االمريكية
بل عاـ 1967ـ في مركز طيراف لمبحكث النككية
"ذرة مف اجؿ السبلـ" حيث بدء العمؿ فع ن
) (TNRCلينتج "600غراـ" مف مادة البمكتكنيكـ* سنكيان  ,كما انشأت باالتفاؽ مع فرنسا شركة
اكرديت لبناء مفاعؿ لتخصيب اليكرانيكـ في خكزستاف  ,ك اتفاقية مع شركة سيمنز االلمانية إلقامة
مفاعؿ في بكشير.2
بعد ذلؾ تـ انشاء منظمة الطاقة الذرية االيرانية ( )AEOIعاـ 1974ـ كالتي كاف ليا
الدكر الفعاؿ في عمؿ المنشآت النككية كتسييؿ العمؿ مف خبلؿ تعاكنيا مع المؤسسات الدكلية

3

بدأت مبلمح البرنامج النككم االيراني شيء فشيء بالنضكج ك ذلؾ مف خبلؿ ابراـ العقكد
كاالتفاقيات مع الشركات االجنبية ألنشاء المفاعبلت اك مف خبلؿ شراء المكاد البلزمة لمتشغيؿ ,
ففي عاـ 1974ـ تـ التعاقد مع شركة "كرافت كرؾ" االلمانية عمى انشاء مفاعؿ نككم في بكشير

1

 .عامر عباس  ,البرنامج النككم االيراني في ضكء القانكف الدكلي  ,سمسمة ابحاث ك دراسات ( , )1الطبعة

االكلى  ,منشكرات زيف الحقكقية  ,لسنة 2012ـ  ,لبناف  ,بيركت  ,ص.52

* ىك معدف ثقيؿ جدان كعالي الكثافة ام انو اكثؼ مف الرصاص ب" "1,74مرة تقريبان حيث انو اكتشؼ مف قبؿ
الكاليات المتحدة عاـ 1940ـ ك ىك قابؿ لبلنشطار حيث تستخدـ طاقتو لصناعة القنبمة النككية

 http://ar.wikipedia.org/wiki/بمكتكنيكـ .

2

 .زىرة  ,عطا محمد  ,البرنامج النككم االيراني  ,ط , 1مركز الزيتكف لمدراسات كاالستشارات  ,لسنة 2015ـ ,

3

زىرة  ,عطا محمد  ,المرجع نفسة  ,ص.18

لبناف  ,بيركت  ,ص.18
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عمر سعدم سميـ المكسكم

بقدر "1200ميغاكاط" تقكـ بتنفيذه شركة سيمنز االلمانية كاف ىذا االتفاؽ سبب ازعاجان كبي انر
لمكاليات المتحدة االمريكية.1
اما في عاـ 1975ـ تـ االتفاؽ مع شركة "فازاماتكف" الفرنسية ألنشاء محطة نككية في
االىكاز تعمؿ في الماء الثقيؿ.2
كفي عاـ 1976ـ تـ شراء مفاعبلن نككيان بحثيان مف الكاليات المتحدة بقدرة "5ميغاكاط" كضع
في مركز "اميرآباد".3
اال اف اتفاؽ عاـ 1975ـ لـ يرل النكر ابدان نتيجة لقياـ الثكرة االسبلمية في ايراف عاـ
1979ـ كسقكط نظاـ الشاه , 4حيث يظير لنا مف خبلؿ ما سبؽ اف ىذه المرحمة ىي مرحمة ارساء
القكا عد لمبرنامج النككم االيراني كاف اليدؼ االساس مف ىذا البرنامج في ىذه المرحمة ىك انتاج
الطاقة الكيربائية فقط كىذا ما نبلحظو مف خبلؿ كبلـ الشاه عاـ 1974ـ "نحف مف بيف اكلئؾ
الذيف ال يمتمككف اسمحة نككية كلذلؾ فاف الصداقة لدكؿ مثؿ الكاليات المتحدة االمريكية مع ما
تممكو مف ترسانة نككية مسألة حيكية جدان".5
كدليبلن عمى ما تقدـ اف ىذه المرحمة ىي مرحمة ارساء القكاعد مف اجؿ تكفير الطاقة
الكيربائية ىك ما صرح بو الدكتكر اكبر اعتمادم المؤسس ك الرئيس االكؿ لمنظمة الطاقة الذرية

 .1ىاشـ اجريد الخكالدة  ,السياسة االمريكية اتجاه ازمة البرنامج النككم ( )2012_1991رسالة ماجستير  ,غير
مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية اآلداب كالعمكـ السياسية  /العبلقات الدكلية  ,جامعة الشرؽ االكسط  ,لسنة
2013ـ  ,ص.26

 .2محمد عطا زىرة  ,مرجع سابؽ  ,ص.20

 .3نكر عبد االلو عجرش  ,البرنامج النككم االيراني ك التكازف االستراتيجي في الشرؽ االكسط  ,رسالة ماجستير
غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية العمكـ السياسية  /جامعة النيريف ,لسنة 2007ـ  ,ص.29

 .4ىاشـ اجريد الخكالدة  ,مرجع سابؽ  ,ص.26

Alvinj.cottelland james.Dongherty Irans Quest for Security u.s Arms trasfers and the .5
Nuclear option , Institute for foregian policy Anaglysis , foreign policy Report may ,

1977 , p.3.
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عمر سعدم سميـ المكسكم

االيرانية في عاـ 1978ـ "اف مركز بحكث طيراف النككم قد اجرل تجارب عمى البمكتكنيكـ
المنتزع الكقكد المستيمؾ باستخداـ العكامؿ الكيميائية".1
المرحمة الثانية :مرحمة الثورة االسالمية حتى عام 1111م.
في حمكؿ عاـ 1979ـ كبعد قياـ الثكرة االسبلمية في ايراف تـ ايقاؼ البرنامج النككم
االيراني كقد فسر ىذا التكقؼ ألسباب عدة كمنيا:
 .1الخبلفات التي حصمت مع الشركات االكربية بسبب تحكؿ النظاـ السياسي في ايراف

2

 .2انصراؼ جيكد القيادة بداية الثكرة االسبلمية الى بناء مجتمع اسبلمي ك تثبيت اسس
النظاـ الثكرم الجديد

3

 .3عدـ قدرة النظاـ الجديد عمى تحمؿ التكاليؼ المالية العالية

4

 .4المكقؼ الدكلي ك رفض امريكا ك المانيا ك بقية الدكؿ الغربية االخرل لمتعاكف مع ايراف
في المجاؿ النككم كجزء مف الضغط االمريكي عمى الثكرة كالنظاـ الجديد

5

 .5اضافة الى ذلؾ ىركب اغمب الخبراء النككييف بعد الثكرة الى الخارج مما ادل الى
انعداـ الخطط التطكيرية

6

A.Etemad"Iran in European Non proliferation policy" edited by H.Mueller.oxford .1
university press , 1978 , p.9.

2

 .عبداهلل فالح المطيرم  ,امف الخميج العربي ك التحدم النككم االيراني  ,رسالة ماجستير  ,غير مطبكعة  ,مقدمة

3

 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.95

الى مجمس كمية اآلداب ك العمكـ  ,جامعة الشرؽ االكسط  ,لسنة 2001ـ  ,ص.46

4

 .رائد حسيف عبد اليادم  ,البرنامج النككم االيراني ك انعكاساتو عمى االمف القكمي االسرائيمي  ,رسالة ماجستير

 ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية اآلداب كالعمكـ  ,جامعة االزىر  ,غزة  ,لسنة 2011ـ  ,ص.36

5

 .رياض الراكم  ,البرنامج النككم االيراني كاثره عمى الشرؽ االكسط  ,ط , 1دار االكائؿ  ,لسنة 2006ـ  ,سكريا

6

 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ ص.96

 ,ص.122
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عمر سعدم سميـ المكسكم

اال اف البرنامج عاكد نشاطو في عاـ 1984ـ كاف بذؿ الجيكد االيرانية الجديدة مف اجؿ
اعادة البرنامج النككم كتطكيره يعكد سببو الى الحرب العراقية _ االيرانية ك ما نتج عنيا مف سباؽ
تسمح بعد اتفاقية نظاـ البعث في العراؽ عمى انشاء مفاعؿ نككم مع فرنسا ككذلؾ بعد قياـ سبلح
الجك العراقي مف قصؼ المفاعؿ النككم االيراني في بكشير كتحطيـ اجزاء كبيرة منو.1
ففي حمكؿ عاـ 1985ـ بدأت الجميكرية االسبلمية في ايراف اكؿ اتفاقاتيا حكؿ تطكير
البرنامج النككم االيراني كذلؾ مف خبلؿ تكقيع بركتكككالن لمتعاكف النككم مع الصيف

2

كفي عاـ 1986ـ بدأت الحككمة االيرانية في دعـ منظمة الطاقة الذرية االيرانية كقد تبنى
اعادة الركح لمبرنامج النككم رئيس مجمس الشكرل آنذاؾ عمي اكبر ىاشمي رفسنجاني

3

كاف ىذا التحكؿ الجذرم في االستراتيجية التسميحية ك النككية لمجميكرية االسبلمية انما ىك نتاج
عف اثر استخداـ العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿ في الحرب  ,ففي نفس العاـ تـ االتفاؽ مع كؿ مف
الصيف ك باكستاف لمتعاكف في المجاالت النككية مف خبلؿ تدريب االيرانييف ك مساعدتيـ ك
تزكيدىـ بمفاعؿ نيكتركف بقدرة " 27كيمك كاط" ك مفاعميف مف نكع ككيشاف بقدرة " 300كيمك كاط"

4

ثـ شيد التطكر النككم االيراني اتفاقان اخ انر في عاـ 1987ـ مع االرجنتيف كذلؾ مف اجؿ الحصكؿ
عمى كقكد نككم مف اليكرانيكـ المخصب كلكنو غير مخصب لؤلغراض العسكرية.5

1

 .جمكد  ,ميثاؽ خير اهلل 2011 ,ـ  ,مكقؼ الكاليات المتحدة مف البرنامج النككم االيراني  ,مجمة الحكار المتمدف

2

 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.97

 ,العدد (.)3304

3
4
5

 .رياض الراكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.123
 .زىرة  ,محمد عطا  ,مرجع سابؽ  ,ص.22
 .سعد مجبؿ فبلح اليبيده  ,البرنامج النككم االيراني كأثره عمى تكجيات السياسية الخارجية الككيتية لمفترة

( , )2012_2003رسالة ماجستير  ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية العمكـ  ,جامعة الشرؽ االكسط  ,لسنة
2013ـ  ,ص.32
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بعد انتياء الحرب العراقية _ االيرانية عاـ 1988ـ ركزت ايراف كبشكؿ مكثؼ عمى اعادة
بناء كتطكير البرنامج النككم االيراني ففي عاـ 1989ـ _ 1990ـ تـ التعاقد مع المؤسسة الكطنية
االرجنتينية ( )INVAOعقدان بقيمة " 18مميكف دكالر" لبناء مصنع لفصؿ البمكتكنيكـ في اصفياف

1

شيدت ىذه المرحمة اخر االتفاقات كىك االتفاؽ االقتصادم كالنككم مع ركسيا عاـ 1990ـ كالذم
تضمف اكماؿ مفاعؿ بكشير كبناء مفاعميف كبناء اخريف فييا بقدرة " 440ميغاكاط" , 2اال اف ىذا
االتفاؽ ألغي بسبب عجز الحككمة االيرانية عف تمكيؿ المشركع كبذلؾ نستطيع اف نقكؿ اف ىذه
المرحمة قد عانت في السنكات االكلى منيا حالة مف التكقؼ بسبب عدة عكامؿ تـ ذكرىا سابقان
"سياسية  ,اقتصادية ك اخرل فنية" كبعدىا تـ اعادة االحياء مف جديد مف خبلؿ تمؾ االتفاقات
كالمعاىدات التي ابرمت  ,لكف ىذا التحرؾ لـ يكف بالشكؿ الذم يحقؽ االنجازات الكبيرة لصالح
البرنامج.3
المرحمة الثالثة :مرحمة النضوج عام 1111م حتى عام 8111م.
اف التغيير في مجرل العبلقات الدكلية كانييار االتحاد السكفيتي في الحرب الباردة اماـ
الكاليات المتحدة االمريكية ادل ىذا الى بركز عصر جديد في العبلقات الدكلية اختمؼ المختصكف
في شكؿ ىذا النظاـ "احادم القطبية  ,متعدد االقطاب" كاف طبيعة العبلقات كالبنى الجديدة في
النظاـ العالمي الجديد اختمفت عما ىي عميو في السابؽ كما كاف لحرب الخميج الثانية عمى العراؽ
كاصدار مجمس االمف بعض الق اررات في شأف اسمحة الدمار الشامؿ العراقية  ,كؿ ىذه المعطيات
ساعدت الجميكرية االسبلمية في ايراف الى تكثيؼ جيكدىا عمى البرنامج النككم حيث شيدت ىذه
المرحمة تطكرات سريعة في البنية النككية االساسية إليراف اذ اصبحت تمتمؾ بنية اساسية كافية

1

 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.98

3

 .رياض الراكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.38

2

المصدر نفسو  ,نفس الصفحة.
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ألجراء االبحاث النككية المتقدمة , 1فقد حصمت ايراف في عاـ 1991ـ عمى " 1000كغـ" مف غاز
"ىكسافمكريد اليكرانيكـ" ك " 400كغـ" مف مادة "تترافمكريد اليكرانيكـ" ك " 400كغـ" مف مادة
"ديككسيد اليكرانيكـ" مف الصيف دكف عمـ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.2
كما قامت ايراف في عاـ 1992ـ باالتفاؽ مع العديد مف الدكؿ كالشركات مف اجؿ تزكيدىا
بالمعدات ك االجيزة البلزمة اال اف ىذا االتفاؽ لـ يرل النكر بسبب رفض الكاليات المتحدة
االمريكية لو.3
كفي عاـ 1993ـ كقعت ك ازرة الطاقة الذرية الركسية كمنظمة الطاقة االيرانية عقدان لبناء مفاعميف
ركسييف في مدينة بكشير , 4ىذا كفي نفس العاـ كقعت ايراف عقدان مع الصيف كبسبب الضغكط
االمريكية عمى الصيف كالعكائؽ المالية في ايراف تـ الغاء العقديف  ,عاكدت الجميكرية االسبلمية
في ايراف ك الحككمة الركسية العمؿ عمى اعادت الصفقات ك العقكد النككية  ,فقد تكصمت في عاـ
1995ـ  ,الى اتفاؽ يقضي في تزكيد ايراف بمفعميف نككم بقدرة " 1000ميغاكاط" يعمؿ في الماء
الخفيؼ كذلؾ في بكشير بقيمة مميار دكالر.5

1

 .محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني افاؽ االزمة بيف التسكية الصعبة ك مخاطر التصعيد  ,مركز

الدراسات السياسية كاالستراتيجية  ,مؤسسة االىراـ  ,لسنة 2006ـ  ,مصر  ,القاىرة  ,ص.55

2

See:Anthony H.Coreles man , weapons of mass Destruction in the Gulfaud Greater .

middle eest force trends strategy tacties and damage ffectes op.cit , p32.

3

 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.99

5

See:what Is Iam is bomb? Post cold war proliferation , Interriew op:cit , p119. .

4

 .رياض الراكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.131

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

16

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

استمر التعاكف الركسي _ االيراني حتى نياية عاـ 1998ـ تمكنت ايراف مف اقناع ركسيا
في ابقاء مادة "البمكتكنيكـ" في ايراف كعدـ نقمو الى ركسيا كذلؾ مقابؿ تعكيضات مالية.1
استمر الدعـ الركسي إليراف في ىذا الجانب كمف خبلؿ زيارة الرئيس االيراني "محمد
خاتمي" الى ركسيا اذار2001/ـ , 2كالذم كاف اىـ محكر مف محاكر زيارتو الى ركسيا ىك طمب
المفاعبلت المقترحة مف قبؿ الجانب الركسي كالتي نشرتيا تقارير مفادىا "اف ركسيا سكؼ تقكـ
بتقديـ الخطط البلزمة لبناء مفاعبلت اضافية في بكشير كالتي تقدر قيمتيا " 3,2مميار دكالر
امريكي".3
فقد اعتبرت كاشنطف ىذه الزيارة ك االتفاقات الركسية االيرانية بمثابة تحدان صريح ليا مما
ادل ذلؾ الى اعبلف الرئيس االمريكي جكرج بكش في 2001/3/14ـ تجديدان لمحظر عمى التجارة
ك االستثمارات االمريكية.4
المرحمة الرابعة :مرحمة االعالن عن البرنامج النووي االيراني عام 8118م حتى االتفاق.
استطاع منشؤا الككالة الدكلية مف الكصكؿ الى المنشآت النككية االيرانية بعد االعبلف عف
البرنامج النككم االيراني بمساعدة المعارضة االيرانية "منظمة خمؽ" ك المخابرات "االسرائيمية" فقد
تكصمت الى معسكريف ايرانييف ىما "بارجيف ك الفيزاف" كقد تبيف اف المكقعيف معداف الختبارات
المتفجرات التقميدية كخزف عدد مف المكاد نقمت الييما مف مكاقع اخرل كانت قد صنفت بانيا ذات
طبيعة نككية.5

1
2
3

 .زىرة  ,عطا محمد ,مرجع سابؽ  ,ص.23
Interfax , march , 15 , 2001 .
MOSCOW Times distemper , 5 , 2001 .

4

 .االسطؿ  ,عادؿ محمد عايش  ,المتغير النككم في العبلقات االيرانية بالكياف الصييكني  ,باحث لمدراسات

5

 .المطيرم  ,عبداهلل فالح  ,مرجع سابؽ  ,ص.50

الفمسطينية ك االستراتيجية  ,ط , 1لسنة 2014ـ  ,لبناف  ,بيركت  ,ص.150
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في عاـ 2002ـ سربت "منظمة خمؽ" معمكمات عف مكقعا "نطنز ك أراؾ" النككياف كىذا ما
ساعد الككالة الدكلية كتبيف ليا اف مكقع "نطنز" يحتكم عمى منشأتيف لمتخصيب ك ( )146جياز
طرد مركزم , 1كما ككشفت "منظمة خمؽ" ك بمساعدة المخابرات "االسرائيمية" في مؤتمر عقد في
أميركيا /20شباط2003/ـ عف مكقع ميـ كاف يعمؿ بغطاء مصنع لمساعات ىك "شركة كاالم
الكيتريؾ" في طيراف مما اضطرت ايراف كبعد زيارة الككالة مف تفكيؾ المنشأة ك نقؿ اجيزتيا الى
مكاف اخر.2
في /8أغسطس2005/ـ  ,الجميكرية االسبلمية في ايراف بقيادة رئيسيا الجديد المحافظ
"محمكد أحمدم نجاد" تستأنؼ أنشطتيا النككية في مصنع تحكيؿ اليكرانيكـ في أصفياف (كسط)
كاألكركبيكف يقطعكف المفاكضات مع ايراف  ,قررت الدكؿ الخمس الكبرل "الكاليات المتحدة ,
بريطانيا  ,فرنسا  ,الصيف كركسيا" في نياية يناير  2006رفع المسألة إلى مجمس األمف الدكلي ,
فقد اعمنت ايراف عمى ضكء ذلؾ في /11أبريؿ النجاح ألكؿ مرة في تخصيب اليكرانيكـ بنسبة
) )%3.5ك ترفض الطمب الذم قدـ ليا مف مجمكعة " "1+5المتضمف لكقؼ عمميات التخصيب
/21أغسطس كتدشيف مصنعان لممياه الثقيمة في "آراؾ".3
ىذا كمف اجؿ اثبات الكجكد كالحؽ في امتبلؾ الطاقة النككية ك استخداميا في االغراض
السممية لدل ايراف فقد اصرت عمى االستمرار بالتخصيب  ,حيث ادل ىذا التطكر الى تخكؼ لدل
الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مما عمدت عمى نقؿ الممؼ النككم االيراني الى مجمس االمف في /4
شباط 2006 /ـ كىكذا عادت ايراف الى تخصيب اليكرانيكـ ك اكقفت تعاكنيا مع الككالة الدكلية.4

1
2

 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.105
 .سككت ريتر  ,استيداؼ ايراف _ حقيقة الخطط التي يعدىا البيت االبيض لتغيير النظاـ  ,ترجمة اميف االيكبي ,

الدار العربية لمعمكـ  ,ناشركف  ,ط , 1لسنة 2007ـ  ,ص . 116_ 115 _ 111

3

 .محمد سيد عبد الرحيـ  ,ست محطات رسمت طريؽ االتفاؽ النككم االيراني  ,دكت مصر  ,الثبلثاء ,

4

 .مزاحـ  ,ىيثـ  ,عقدة العبلقات بيف كاشنطف ك طيراف  ,شؤكف الشرؽ االكسط  ,العدد  , 84حزيراف  ,ص.48

/14يكليك2015/ـ http://www.dotmsr.com/details ,
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صرح الرئيس االيراني "محمكد احمدم نجاد" في عاـ 2006ـ "اف ايراف سكؼ تستأنؼ
العمؿ عمى تخصيب اليكرانيكـ مف خبلؿ ""164جياز طرد مركزم ك اتماـ دكرة كاممة لمكقكد
النككم" , 1كمف ىنا دخؿ البرنامج النككم االيراني مرحمتو الجديدة في ظؿ فرض عقكبات مجمس
االمف الدكلي:
فقد اصدر مجمس االمف عدة ق اررات مف اجؿ فرض العقكبات عمى ايراف كىي//
اكالن :قرار (2006 / 7 / 31 )1696ـ الذم ينص ( ضركرة تكقؼ ايراف لتخصيب اليكرانيكـ مع
التيديد بفرض العقكبات ).2
كاف ىذا القرار بمثابة تيديد لمجميكرية االسبلمية اال انيا لـ تتكقؼ عف تخصيب اليكرانيكـ
خصكصان بعد اف ابدل المكقؼ الركسي ك الصيني الدعـ ليا.
ثانيان :قرار (2006/ 12 / 23 )1737ـ فرض سمسمة مف العقكبات عمى ايراف كذلؾ لعدـ امتثاليا
لمقرار السابؽ ( منع بيع اك نقؿ كؿ المكاد كالمعدات ك البضائع ك التكنمكجيا التي يمكف اف تسيـ
في انتاج المياه الثقيمة ).3
ثالثان :قرار (2007 / 3 / 24 )1747ـ بعد اف دخمت ايراف في مرحمة التصنيع النككم ك
االستمرار في العمؿ  ,كاف القرار قد نص ( فرض العقكبات االقتصادية عمى ايراف بشػأف برنامجيا

1

 .اف المقصكد مف الدكرة الكاممة :ىك اف الكقكد النككم يمر بدكرة كاممة تبدأ مف االرض ك تنتيي الييا ك

المقصكد ىي جميع العمميات التي يمر بيا اليكرانيكـ ك تحكالتو بتفاعبلت متسمسمة الستعمالو كقكدان .
عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.107

2
3

 .السعيداف  ,الحرب الرىينة المنتظرة بيف امريكا ك ايراف  ,لسنة 2007ـ  ,مكقع  www.muslem.netشحاتو.

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.37
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النككم ك الصاركخي ك كذلؾ منع التعامؿ مع البنؾ االيراني "سباه" كمنع التعامؿ مع " "28شخص
كمنظمة تعكد اغمبيا لمحرس الثكرم االيراني ).1
رابعان :قرار (2008 / 3 / 3 )1803ـ ( اكد مجمس االمف الدكلي في ق ارره مزيدان مف العقكبات
عمى ايراف ) حيث كاف مشددان عمييا لحيف استجابتيا لمحكار الدبمكماسي مع ممثؿ االتحاد االكربي
كفرض العقكبات ىذه المرة عمى افراد ك مؤسسات ك مصارؼ جدد ك منشآت ضالعة في البرنامج
النككم االيراني الذم بمغ عددىا " "30فرد ك مؤسسة.2
حيث ألزـ القرار كؿ الدكؿ بعدـ التعامؿ مع المصاؼ ك الشركات ك المؤسسات الكاردة
أسميا في القائمة الصادرة.
خامسان :قرار (2010 / 6 / 9 )1929ـ استمرت الككالة الدكلية بالضغط عمى ايراف لتسميـ
"1200كغـ" مف اليكرانيكـ الى فرنسا ك ركسيا لتتـ معالجتو ك تحكيمو الى كقكد نككم يستخدـ
لؤلغراض الطبية اال اف ايراف رفضت ذلؾ ك طالبت باستبدالو داخؿ اراضييا  ,ك اعطيت الدكؿ
الكبرل شي انر كاحدان لممكافقة عمى شركطيا لمبادلة اليكرانيكـ بالكقكد النككم.3
اصرت ايراف االسبلمية عمى اف برنامجيا النككم برنامجان سمميان كىذا ما ساعدىا عمى
خكض عدة جكالت مف التفاكض اال اف مجمس االمف مستمر في فرض العقكبات ليصدر قرار
( )1929كالذم نص ( منع ايراف االستثمار الخارجي في االنشطة الحساسة مثؿ اليكرانيكـ ككذلؾ
االنشطة البحرية ك المصرفية ك ابتياعيا االسمحة الثقيمة كػ "الدبابات  ,العربات  ,المصفحات ,

1

 .دريايي محمد حسف  ,مجمكعة اسناد مذكرات ىستو ال جميكرم اسبلمى ايراف با كشكرىام  1+5اداره نشر

"معاكنت بزكىش مركز امكزش ك بزكىش ىال بيف المممى" ط , 1لسنة 1394ق ش  ,ايراف  ,طيراف  ,ص_ 268
.269

2
3

 .قرار مجمس االمف في جمستو _  5848الكثيقة . ) S/RES , 1803 , 2008 ( 3 _ 2008

 .ايراف تميؿ الدكؿ الكبرل شي انر  ,صحيفة القدس  ,السبت 2010/1/2 ,ـ .
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مدافع العيار الثقيؿ  ,المقاتبلت الجكية  ,المركحية  ,البكارج  ,االنظمة الصاركخية  ,الصكاريخ ك
أم نشاط يرتبط بالصكاريخ البالستية ).1
كجاء الرد االيراني عمى ىذا القرار بمساف رئيس الجميكرية آنذاؾ "احمدم نجاد" {اف القرار
يستحؽ الرمي في سمة الميمبلت} ىذا كفي 2011 / 11 / 27ـ اعمنت ايراف عف بدء المرحمة
الختامية لتشغيؿ محطة بكشير النككية.2
اف كؿ ىذه العقكبات لـ تقؼ عائقان اماـ الجميكرية االسبلمية في ايراف ك سعييا الحثيث
مف اجؿ تطكير برنامجيا النككم كبداء المرحمة الجديدة بعد فرض تمؾ العقكبات الدكلية الصارمة
كىي مرحمة المفاكضات ك تسكية الخبلفات في ظؿ النظرية الكاقعية التي تدير العبلقات الدكلية في
ىذه الفترة ك التي كانت خبلصة ىذه المفاكضات ىك الكصكؿ الى االتفاقية النككية بيف ايراف ك
دكؿ  1+5في عاـ 2015ـ.

1

 .االمـ المتحدة  ,مجمس االمف  ,قرار ( )1929المتخذ في جمستو ( )6335المعقكدة في حزيراف 2010 /ـ ,

2

 .اليبيده  ,سعد مجبؿ فبلح  ,مرجع سابؽ  ,ص.40

.S/Res/1929
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المبحث الثالث :سير المفاوضات النووية
اف الباحث ك المختص في الشأف االيراني السيما البرنامج النككم االيراني  ,يرل اف سير
المفاكضات في ىذا الجانب مميء بالمحطات الميمة التي تعتبر البدايات التي ارتكزت عمييا
اتفاقية عاـ  2015ـ  ,حيث تعتبر البدايات االكلى لممفاكضات بيف ايراف ك الدكؿ الغربية ىي
المفاكضات بيف ايراف ك التركيكا " 1+3فرنسا  ,المانيا ك بريطانيا" في عاـ 2003ـ.1
يعد اتفاؽ عاـ 2003ـ الذم جرل االعبلف عنو باسـ اتفاقية "سعد اباد" المكقعة في طيراف
اكؿ تفاىـ نككم ايراني _ غربي  ,حيث قدمت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بركتكككالن يتضمف:
 .1التعاكف مع مفتش الطاقة الذرية.
 .2السماح لمفتش الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بزيارة أم مكقع ك مراقبة النشاط النككم.
 .3مقابمة أم شخص مف قبؿ الككالة.

2

اعتمد اسمكب التفاكض مع التركيكا االكربية عمى ركيزتيف اساسيتيف كىي:
 .1التصميـ القكم عمى استكماؿ دكرة الكقكد النككم.
 .2الرغبة الظاىرة في التعاكف.3
ىذا كيككف أماـ ذلؾ البركتكككؿ المطركح تتعيد الدكؿ االكربية الثبلث عدـ تقديـ الممؼ
النككم االيراني الى مجمس االمف.4

1

 .العكمة  ,كساـ الديف  ,دكر الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في الرقابة عمى استخداـ الطاقة النككية لؤلغراض

السممية  ,اطركحة دكتكراء  ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية الحقكؽ  /قسـ العمكـ السايسية  ,جامعة دمشؽ
 ,اسنة 2011ـ  ,ص 440ك مابعدىا.

2
3

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.55
 .مجمكعة كتاب ك باحثيف  ,اسرائيؿ ك المشركع النككم االيراني  ,ترجمة احمد ابك ىدية  ,مركز الدراسات

الفمسطينية  ,ط , 1لسنة 2006ـ  ,ص.76

4

 .االتفاؽ النككم خطكة اكلى في مسيرة اعادة تأىيؿ ايرانية طكيمة  ,المركز العربي لؤلبحاث كحدة تحميؿ

السياسات 2013 / 11 / 28ـ.
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كلعؿ ابرز ما جاء في ىذه االتفاقية ىك:
 .1تعميؽ العمؿ الطكعي عمى تخصيب اليكرانيكـ.
 .2التكقيع عمى البركتكككؿ االضافي المطركح مف قبؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.
 .3اعتراؼ الدكؿ المكقعة عمى االتفاؽ في حؽ ايراف باستخداـ الطاقة النككية لؤلغراض السممية.
 .4تزكيد ايراف مف قبؿ دكؿ التركيكا بالمساعدات التكنمكجية التي تحتاجيا.1
كقعت حككمة الرئيس االصبلحي محمد خاتمي عمى االتفاؽ الذم اسمي باتفاقية "سعد
اباد" كىذا يعكد ألسباب  ,حيث كاف لقرب ترسانة الجيش االمريكي المتكاجد في العراؽ ك افغانستاف
مف الجميكرية االسبلمية في ايراف الخطر الكبير عمييا  ,فقد صرح االميف العاـ لممجمس االعمى
لؤلمف القكمي االيراني حسف ركحاني آنذاؾ ( انو بتكقيع اتفاقية "سعد اباد" التي تقضي بتعميؽ
تخصيب اليكرانيكـ انقذ ايراف مف تبعات في غنى عنيا ).2
في عاـ  2004ـ كبسبب عدـ التزاـ االكربييف في تعيداتيـ المقطكعة في "سعد اباد"
نقضت االتفاقية .كبيذا بدأت الجميكرية االسبلمية في ايراف بإعادة بناء ك انشاء منشآت تخصيب
اليكرانيكـ  ,اال اف المكقؼ االكربي كاف ينص بإعطاء المزيد مف الكقت لئليرانييف مف اجؿ الحؿ
الدبمكماسي كعدـ التسرع في نقؿ الممؼ الى مجمس االمف.3
ففي نفس العاـ تكصؿ الطرفاف الى اتفاؽ اخر لتسكية الخبلفات يعرؼ باتفاؽ باريس حيث

يؤكد فيو الطرفاف عمى التزاميما بمعاىدة منع انتشار االسمحة النككية  ,فقد كقعت ايراف عمى ىذا
البند انطبلقان مف ككف االسبلـ يحرـ اسمحة الدمار الشامؿ  ,كمستندان بذلؾ الى:

1

 .عبد المنعـ  ,محمد نكر الديف  ,النشاط النككم االيراني مف النشأة حتى فرض العقكبات  ,مكتبة االنجمك مصرية

 ,لسنة 2009ـ  ,ص.36

2

 .النعيمي  ,سمطاف محمد  ,النككم االيراني بيف خاتمي ك نجاد ك ركحاني  ,جريدة الشرؽ االكسط  ,العدد

3

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.55

( )12738لسنة 2013/10/13ـ.
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 .1فتكل السيد االماـ الخميني "رحمو اهلل" ( اف حرمة استخداـ ىذه االسمحة طبقان لمشريعة
االسبلمية )

1

 .2الفتكل الشفيية لمسيد القائد عمي خامنئي ( تحريـ اسمحة الدمار الشامؿ بأم نكع ك شكؿ مف
االشكاؿ )
كمف خبلؿ ما تقدـ نرل اف ايراف ال تسعى الى حيازة القنبمة النككية , 2كما ك تؤكد عمى
انيا لف تسعى المتبلؾ االسمحة النككية ك انيا تعتبر نفسيا ممتزمة بالتعاكف الكامؿ ك الصادؽ مع
الككالة الدكلية كاف ايراف ممتزمة في تنفيذ البركتكككؿ االضافي بشكؿ طكعي حتى مكعد التصديؽ
عمى االتفاؽ.3
اال اف القمؽ االمريكي مف البرنامج النككم االيراني كاضحان كلذلؾ نبلحظ اف امريكا مارست
ضغكطيا عمى الككالة فتبنى مجمس محافظيف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ق ار انر حاد الميجة في
2004 / 3 / 13ـ فيو استمرار ايراف بإخفاء انشطتيا النككية.4
كفي ىذا الصدد يقكؿ ريتشارد ىانس ( اف مف السذاجة اف نصدؽ اف ايراف البمد الذم ينعـ
باحتياطات ىائمة مف الغاز الطبيعي ك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالـ  ,تحتاج حقيقتان الى
الطاقة النككية مف اجؿ تكليد الطاقة الكيربائية ).5

1

 .فكزم دركيش  ,الفتكل النككية الديف كالسياسة في استراتيجية االنتشار النككم االيراني  ,مختارات ايرانية  ,العدد

2

 .ياسر عبد الحسيف  ,السياسة الخارجية االيرانية مستقبميا في عيد حسف ركحاني  ,شركة المطبكعات لمنشر ك

( , )136مؤسسة االىراـ  ,القاىرة  ,مصر 2011 / 11 ,ـ  ,ص.8
التكزيع  ,ط , 1لسنة 2015ـ  ,لبناف  ,بيركت .220 ,

3
4
5

عبد المنعـ  ,محمد نكر الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص.34
 .قرار مجمس المحافظيف  ,الكثيقة 2004ـ  13/ march ,البند (ز)  / 6 / 4ص 3_2

 .ريتشارد ىانس  ,الفرصة  ,لحظة امريكا لتغيير مجرل التاريخ  ,ترجمة اسعد كامؿ الياس  ,العبيكاف لمنشر ,

الرياض  ,لسنة 2007ـ  ,ص.130
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بعد ذلؾ قدمت ايراف عمى اف يككف التعميؽ الطكعي مقتص انر عمى غاز اليكرانيكـ فقط
كلمدة ستة اشير ك كذلؾ استثناء ثبلثيف جياز طرد مركزم مف التعميؽ اال انيا جكبيت بالرفض.1
لـ يقؼ طمبيا عند الرفض فقط ك انما ايضان طمبت الدكؿ االكربية "التركيكا" منيا تفكيؾ
منشآت تخصيب اليكرانيكـ بالكامؿ  ,بدأت حدة التكتر في المفاكضات االيرانية كاضحة جدان فقد
حذر الرئيس خاتمي 2005 / 2 / 10ـ (اف كؿ مف يحاكؿ غزك ايراف سكؼ يكاجو نار الجحيـ)

2

كما ك اعمنت ايراف عمى لساف حسف ركحاني المسؤكؿ عف البرنامج النككم ك رئيس مجمس االمف
القكمي آنذاؾ {اف ايراف سكؼ تتخمى عف جميع تعيداتيا ك التزاماتيا التي قطعتيا عمى نفسيا اذا
أحيؿ الممؼ النككم الى مجمس االمف.3
اصدر مجمس محافظيف الككالة ق ار انر شديدان انتقد فيو ايراف لعدـ تعاكنيا الكامؿ كىذا القرار
اثار حفيظة ايراف لعدـ اخذه تعاكنيا عيف االعتبار ك بيذا صرح السيد القائد الخامنئي ( ضركرة
انتاج الكقكد النككم دفاعان عف االستقبلؿ في كجو االعداء ك السيما االمريكييف ).4
كفي اكاسط شير 2005 / 9ـ كقبؿ اياـ مف المكعد المقرر مف اجؿ بحث التطكرات
الجديدة في البرنامج النككم االيراني صرح الرئيس الجديد الذم خمؼ الرئيس خاتمي "محمكد
احمدم نجاد" ك الذم اعتبر خطابو بمثابة التحدم الكاضح لؤلمـ المتحدة ( اف ايراف لف تتخمى ابدان
عف برنامجيا النككم الخاص في تخصيب اليكرانيكـ ) ,5كاف ايراف مستمرة في تخصيب اليكرانيكـ ك
انياء التعميؽ الطكعي.

1
2

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.56_55
 .عبدالمنعـ  ,محمد نكر الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص.46

3

 .المصدر نفسو  ,ص.47_46

5

 .مجمكعة مف الكتاب كالباحثيف  ,اسرائيؿ ك المشركع النككم االيراني  ,مرجع سابؽ .69 ,

4

 .جريدة النيار 2004 / 6 / 22 ,ـ.
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حيث ترل الجميكرية االسبلمية في ايراف انو يمكف االستفادة كفؽ القانكف الدكلي ك الحؽ
الطبيعي ألم دكلة م ف استخداـ البرنامج النككم لؤلغراض السممية كاف الدافع النككم قائـ عمى
االسس العممية ك االقتصادية الرافضة لمشككؾ الغربية بكجكد الدافع العسكرم كراء امتبلؾ الطاقة
النككية.1
كبيذا الصدد صرح السيد القائد الخامنئي مف اماـ مجمس الخبراء 2006 / 3ـ ( القدرة
العممية ى ي اساس القدرة االقتصادية ك السياسية كام دكلة ال تمتمؾ طاقة كيربائية كال تعتمد الطاقة
النككية ستكاجو مشكمة اساسية لذا فالطاقة النككية احتياج حقيقي كعمى المسؤكليف اف يستمركا في
التحرؾ باتجاه التقنية )

2

أنيت ايراف التعميؽ ك أزالت اختاـ الككالة عف منشاتيا مما ادل ذلؾ كبعد فترة كجيزة الى
تحكيؿ الممؼ النككم االيراني الى مجمس االمف  ,كىك ما كانت تسعى لو الكاليات المتحدة
االمريكية  ,ليصدر اكؿ قرار في العقكبات عنيا عاـ 2006ـ كالذم مر ذكرهي سابقان.

في ظؿ العقكبات الصادرة مف مجمس االمف ك المتعمقة في البرنامج النككم االيراني كبعد

عدة جكالت يعرفت بالمارثكنية مف التفاكض خاضتيا ايراف مع الغرب اال انيا مفاكضات غير جدية
كلـ تخرج بنتيجة فقد اعمنت إيراف عاـ 2007ـ  ,أنيا اجتازت عتبة الثبلثة آالؼ جياز طرد

مركزم كىي عتبة رمزية ألنيا تسمح نظريان بصنع المادة األكلية لمقنبمة الذرية كىي باتت تممؾ اآلف
عشريف ألؼ جياز لمطرد المركزم نصفيا قيد الخدمة كبسبب الغياب الكاضح لمدبمكماسية كزيادة
الحديث عف الخيار العسكرم دخمت الجيكد "التركية _ الب ارزيمية" عمى خط المفاكضات في عاـ
2009ـ  ,فقد استطاعت كفي حمكؿ عاـ 2010ـ تـ التكصؿ الى اتفاؽ ثبلثي بيف كؿ مف "ايراف ,
تركيا ك الب ارزيؿ" ك الذم يعرؼ باتفاؽ "تبادؿ الكقكد النككم" كالذم ييعد بادرة االنفراج الزمة الممؼ

النككم االيراني.

1
2

 .ياسر عبد الحسيف  ,مرجع سابؽ  ,ص.221
 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.75
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حيث نص ىذا االتفاؽ كبعد يكميف مف المباحثات في طيراف تكصمكا الى ما يمي
كىي بنكد اتفاؽ 2010ـ:
 .1نجدد تأكيد التزامنا بمعاىدة منع انتشار االسمحة النككية ك بالبنكد الكاردة في الممحؽ االضافي
لممعاىدة ك بحؽ جميع الدكؿ االطراؼ السيما ايراف في تطكير ابحاث ك انتاج الطاقة النككية
باإلضافة الى دكرة الكقكد النككم بما في ذلؾ انشطة تخصيب اليكرانيكـ لؤلغراض السممية.
 .2نعبر عف قناعتنا الراسخة بأننا نمتمؾ االف فرصة لمبدء في عممية مستقبمية ستخمؼ مناخان
ايجابيا.
 .3نعتقد اف تبادؿ الكقكد النككم اداة ألطبلؽ التعاكف في مجاالت مختمفة خاصة فيما يتعمؽ
بالتعاكف السممي في ذلؾ بناء منشأة لمطاقة النككية ك مفاعبلت االبحاث.
 .4استنادان الى ىذه النقطة يعتبر تبادؿ الكقكد النككم نقطة انطبلؽ لمبدء في التعاكف االيجابي ك
البناء بيف االمـ.
بناء عمى ما سبؽ كمف اجؿ تفعيؿ التعاكف النككم المذككر اعبله تكافؽ الجميكرية االسبلمية
 .5ن
في ايراف عمى ايداع "1200كغـ" مف اليكرانيكـ المنخفض التخصيب لدل تركيا عمى اف تبقى

الكمية ممكان إليراف ك يمكف إليراف ك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كضع المراقبيف لمراقبة يحسف

الحفاظ عمييا.

 .6تقكـ ايراف بإببلغ الككالة الذرية خطيان كعبر القنكات الرسمية بيذا االتفاؽ خبلؿ سبعة اياـ مف
تاريخ االتفاؽ ك تتعيد مجمكعة فيينا , 1بتسميـ "120كغـ" مف كقكد اليكرانيكـ لتأميف حاجة مفاعؿ
طيراف البحثي.
 .7عندما تعمف مجمكعة فيينا التزاميا بيذا البند يمتزـ الطرفاف لتنفيذ االتفاؽ.
 . 8في حاؿ عدـ احتراـ بنكد ىذا االتفاؽ تقكـ تركيا بطمب مف ايراف بإعادة كمية اليكرانيكـ
المنخفض التخصيب بسرعة كبدكف ام شط الى ايراف.
 .9نرحب بقرار الجميكرية االسبلمية في ايراف مكاصمة محادثاتيا في تركيا.
1

 .مجمكعة فيينا :ىي كؿ مف (ركسيا  ,فرنسا  ,الككالة الدكلية لمطاقة الذرية).

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

27

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

 . 10تقدر كؿ مف تركيا ك الب ارزيؿ التزاـ ايراف بمعاىدة منع انتشار االسمحة النككية ك دكرىا البناء
في مكاصمة ممارسة حقكقيا النككية كعضك مكقع عمى المعاىدة  ,كما كتقدر ايراف دكر الدكؿ البناء
 ,الدكلتيف الصديقتيف تركيا ك الب ارزيؿ في خمؽ البيئة البنػاءة لممارسة حقكؽ ايراف النككية.1
بعد تكقيع االتفاؽ صرح كزير الخارجية التركي آنذاؾ "احمد داكد اكغمك" ( اف العقكبات
ضد ايراف لـ تعد ضركرية ك اف ىذا االتفاؽ يعتبر ام انر ايجابيان كاف اليكـ لـ يعد لحاجة الى
لعقكبات ضد ايراف) 2كبيذا الصدد اعمف الرئيس االيراني "نجاد" (اف القمة الثبلثية "ايراف  ,ب ارزيؿ ك
تركيا" تعد بداية الطريؽ لكؿ الحككمات ك الشعكب المستقمة لبلستفادة مف حقكقيا الشرعية مف دكف
تحمؿ الضغكط ك التيديد).3
حيث بداء الرئيس االيراني "احمدم نجاد" كمف خبلؿ ظيكره بييئة المنتصر الذم استطاع
اف يحتفظ بقكة ببلده في كجو الخصـ مف دكف اف يتخمى عف لغة دبمكماسية اكصمتو الى تسكية
ناجحة كاف نجاح االتفاؽ مرىكف بااللتزاـ االطراؼ.
اما فيما يخص الب ارزيؿ ك دخكليا الى ىذا االتفاؽ ىك انيا كانت تركـ الحصكؿ عمى
مكضكع قدـ ك دكر فعاؿ في منطقة الشرؽ االكسط  ,اال اف ىذا الحمـ لـ يكتمؿ ك الجيكد التي
بذلت في ىذا االتفاؽ لـ تثمر كذلؾ لعدة اسباب اكضحيا المركز العربي لؤلبحاث ك الدراسات
كىي:
 .1اف كؿ مف امريكا ك أكربا تصراف عمى تكقؼ التخصيب ك ايراف تصر عمى رفع العقكبات ك
ىذا ما كانت ترفضو الكاليات المتحدة االمريكية.

1

 .معمر عطكم  ,البرنامج النككم االيراني الكقت كالتخصيب معان  ,شؤكف الشرؽ االكسط  ,العدد ( , )136لسنة

2

www.france24.com/ar/1010/5-17/brazil-agreement-fule-nuclear-deal-sign- .

3

 .معمر عطكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.42

2013ـ  ,ص.50

uranium-swap-turkey-enrichment20%
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 .2اعتقاد الكاليات المتحدة االمريكية كمعيا أكربا ايضان مف اف العقكبات سكؼ تجبر ايراف عمى
تغيير مكقفيا.
 . 3رغبة ايراف في بعض الكقت كذلؾ بسبب عدة عكامؿ داخؿ الجميكرية االسبلمية رافضة ك
متكترة نكعان ما مف ىذه االتفاقية.
 .4يعتقد الغرب اف حؿ مسألة كيذه "البرنامج النككم االيراني" بيدىا كحدىا ك ذلؾ ألسباب منيا
قكتيا االقتصادية  ,العسكرية  ,السياسية ك التكنمكجية التي يعتقد انيا تشكؿ عكامؿ ضغط عمى
ايراف , 1اال اف االيجابية مف ىذا االتفاؽ ىك انو يعد بمثابة المفتاح االساس لممحادثات ك

المفاكضات بيف ايراف ك دكؿ " "1+5التي اصبح اساسيا الصدؽ بيف الدكؿ  ,العدؿ ك االحتراـ
المتبادؿ بيف اطراؼ التفاكض ك التباحث.
في حمكؿ عاـ 2012ـ اعمنت الجميكرية االسبلمية في ايراف عف استعدادىا لمعاكدة
المفاكضات حكؿ البرنامج النككم االيراني مع دكؿ " "1+5لتعتبر المرحمة الثالثة مف المفاكضات
بعد اتفاقية "سعد اباد 2003ـ" كاالتفاقية "الثبلثية  , "2010بدأت الجكالت التفاكضية بيف ايراف ك
" "1+5لتنتيي في اتفاقية جنيؼ 2013ـ , 2كعند كصكؿ الرئيس ركحاني عاـ 2013ـ الى رئاسة

الجميكرية في ايراف كالذم يعرؼ بالدبمكماسية كالذم لو فيـ خاص في الدبمكماسية اكضحوي في احد
كتبو قائبلن ( انيا فف فيـ منطقة ك تقدير قكتيا ك مكانتيا ك ايجاد الفرص الستغبلؿ االكقات

الحرجة ).3
1

 .الزكيرم  ,محجكب  ,مفاكضات الممؼ النككم االيراني مف جنيؼ الى فيينا  ,المركز العربي لؤلبحاث ك

2

 2013 / 11 / 24 .ىك اتفاؽ جنيؼ سكيس ار حيث يعد االتفاؽ االكؿ بيف ايراف ك الكاليات المتحدة االمريكية

الدراسات السياسية  ,لسنة نكفمبر  , 2014 /ص.5_4

منذ 34عاـ.
Haidar , j.1 , 2015 , "sanction and exports deflection from Iran" paris school of
economics , university of paris 1 pan thean Sorbonne , mimeo.

3

Hassan Rouhani , Andishha_ye_siyasi_eIslam (Islamic political thought) vol.2 , .

Tehran , Intisharat _ekumayl , 2009 , p. 62.
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فقد عمد ركحاني عمى احالة الممؼ النككم مف المجمس القكمي الى ك ازرة الخارجية لتبدأ
المفاكضات الدبمكماسية ىذا مف جانب ك مف جانب اخر اف المفاكضات تسرم في عيد الرئيس
االمريكي "باراؾ اكباما" المعركؼ باعتدالو عمى عكس الرئيس الجميكرم السابؽ "جكرج بكش
االبف" كتفضيمو الخيار الدبمكماسي في التعامؿ مع الممؼ النككم االيراني.1
ىذا ك باإلضافة الى اف الكاليات المتحدة االمريكية تمر في ازمة اقتصادية يعرفت بأزمة

السندات منذ عاـ 2008ـ فقد كصؿ عدد البنكؾ التي انيارت فييا الى تسعة عشر بنؾ خبلؿ نفس
السنة

2

 ,مضافان الى ذلؾ التكاليؼ الباىضو التي خمفتيا الحرب عمى افغانستاف ك العراؽ في

عامي 2002ـ ك 2003ـ  ,كؿ ىذه الظركؼ ساعدت في انضاج المفاكضات حيث الضغط مف
داخؿ المجتمع االمريكي لحؿ المشاكؿ السياسية  ,فقد اعمنت ايراف اف التفاكض البد اف يسير كفؽ
مبدأ "خطكة مقابؿ خطكة".3
اف التكصؿ الى اتفاؽ جنيؼ عاـ 2013ـ ساعد عمى خمؽ اجكاء الثقة بيف ايراف ك امريكا
ك كاف الفضؿ في ذلؾ يعكد الى الدكر الفعاؿ الذم لعبتو سمطنة يعماف حيث كانت الكاسطة بيف
الطرفيف كقد تـ تكقيع عمى اتفاؽ جنيؼ كابرز ما جاء في بنكدىا ما يمي:

اكالن :كقؼ تقدـ البرنامج النككم االيراني كذلؾ مف خبلؿ قبكؿ ايراف بعدة اجراءات.
 .1كقؼ تخصيب اليكرانيكـ فكؽ مستكل  %5ام تفكيؾ التقنية فكؽ ىذا المستكل.
 .2التخمص مف اليكرانيكـ المخصب المخزكف بنسبة  %20ام ما يقارب "200كغـ".
 .3التعيد بإيقاؼ العمؿ في مفاعؿ "اراؾ" بصكرة مؤقتو  ,ام عدـ انتاج الماء الثقيؿ ك البمكتكنيكـ.
 .4تجميد " "800جياز طرد لـ تغذل باليكرانيكـ بعد كعدـ نصب اجيزة اخرل.

1

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.58

3

 .زىرة  ,محمد عطا  ,مرجع سابؽ  ,ص59

2

 .مجمكعة باحثيف  ,العبلقات االقتصادية الدكلية  ,السنيكرم لمنشر  ,العراؽ  ,بغداد  ,شارع المتنبي  ,ص.42
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ثانيان :تحقيؽ الشفافية ك الرصد كذلؾ يتـ مف خبلؿ قياـ ايراف بعدة اجراءات.
 .1تكفير الكسائؿ البلزمة لكصكؿ مفتشي الككالة اليكمي الى مكقعي "نتنز  ,فكردك" مف اجؿ
المراقبة ك ضماف سبلمة العمؿ.
 .2تكفير كصكؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية الى مرافؽ تجميع ك تخزيف اجيزة الطرد المركزم ك
مناجـ اليكرانيكـ ك المطاحف بصكرة يكمية ك مفاجئة.
 .3اعطاء المعمكمات الكاممة حكؿ تصميـ مفاعؿ "اراؾ".
 .4المصادقة عمى البركتكككؿ االضافي المتعمؽ في معاىدة عدـ انتشار االسمحة النككية ك تنفيذىا
ك بياف دكر كؿ المؤسسات المتعمؽ عمميا في البرنامج النككم.
ثالثان :الرفع الجزئي لمعقكبات الدكلية عف ايراف  ,كذلؾ مف خبلؿ.
 . 1السماح إليراف باسترداد سبعة مميار دكالر مف امكاليا المحتجزة في امريكا ك عدد مف الدكؿ
الغربية ك االسيكية.
 .2تخفيؼ القيكد المفركضة عمى تصدير النفط االيراني.
 .3بقاء ىيكؿ العقكبات المتعمقة باالستثمارات الخارجية في حقمي انتاج النفط ك الغاز ك النشاطات
المالية االيرانية عبر العالـ عمى حالو.
 . 4رفع القيكد عف صناعة السيارات االمريكية ك قطع غيار اسطكؿ النقؿ الجكم المدني ك
الخدمات التي تحتاجيا الناقبلت االيرانية في الخارج.
 .5عدـ فرض عقكبات اضافية اك المجكء الى مجمس االمف لفرض العقكبات االضافية ضد ايراف.
 .6مضاعفة تراخيص التحكيبلت االيرانية ألغراض استيراد الغذاء ك االدكية.
 .7تمكيف الطبلب االيرانييف مف الحصكؿ عمى منح دراسية ك خصكصان في الجامعات االمريكية
عمى حساب الكدائع االيرانية المجمدة.1
1

 .البرنامج النككم االيراني بيف الظاىر ك المسككت عنو ك حتمية التدخؿ  ,مكقع منتدل الجيش العربي ,

http:www.arabic_military.com/t888_topic
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ك بسبب عدة عكامؿ ك اىميا الشككؾ حكؿ المكقع العسكرم في "بارشيف" كما ك التقرير
الذم اعدتو الككالة الدكلية ك الذم ينص اف ىنالؾ الكثير مف المكاقع ك المعمكمات مازالت فير
متكفرة لدل خبراء الككالة ك مراقبييا , 1ادل ىذا الى تمديد االتفاؽ ك المفاكضات لسبعة اشير  ,اال
انو يعتبر اتفاؽ ذك اىمية بالغة لمطرفيف  ,كما كييعد اتفاؽ جنيؼ عاـ 2013ـ الخطكة الميمة في
تاريخ المفاكضات كاحد اىـ نجاحات الدبمكماسية الدكلية منذ بداية القرف فقد كصؼ ىذا االتفاؽ في

كاشنطف "بانو ابرز انجاز إلدارة الرئيس باراؾ اكباما كفي الجميكرية االسبلمية ايراف عدهي انصار

الرئيس ركحاني ك حمفائو االقميمييف بانو أبمغ اثر مف القنبمة النككية ذاتيا".2

كما كقد ابدل مراسؿ "اؿ بي بي سي" لمشؤكف الدبمكماسية قكلو "اف االمريكييف ك االيرانييف
خرجكا مف ىذا االتفاؽ المؤقت ك عمى كجكىيـ السعادة ألف كمى الطرفيف حصؿ عمى تنازالت

3

كىذا ما ساعد عمى اجراء محادثات اخرل بناءة لمكصكؿ الى اتفاؽ نيائي بعدىا ك في عاـ
2014ـ عادت المفاكضات بيف ايراف ك " "1+5مف جديد ك كاف ىدفيا الكصكؿ الى اتفاؽ شامؿ
كعاـ  ,فقد حدد اتفاؽ جنيؼ المرحمي لعاـ 2013ـ خارطة الطريؽ لسير المفاكضات

4

كالتي تضمنت:
 .1الشفافية.
 .2اسس المفاكضات.
 .3عمؿ المنشآت النككية.
 .4عممية التفتيش.5
1

.انظر :تقرير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية

http:www.iaea.org/sites/default,files/gov.2014_58_ar.pdf.

2
3

 .النككم االيراني :ارباح اتفاؽ جنيؼ ك تكاليفو  ,مركز الجزيرة لمدراسات  ,االحد 2013 / 12 / 1ـ.
 .جكناثاف مارككسي  ,تحميؿ  ,االتفاؽ النككم االيراني محدكد كلكنو ميـ  ,اؿ بي بي سي لمشؤكف الدبمكماسية ,

2013 / 11 / 24ـ.

4
5

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.66
 .انظر :النككم االيراني ارباح اتفاؽ جنيؼ ك تكاليفو  ,مرجع السابؽ .
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مرت ىذه المفاكضات خبلؿ عاـ 2014ـ في عدة جكالت ميمة حيث كانت اخرىا ك
أىميا ىي مذكرات لكزاف , 1اال اف ىذه المفاكضات لـ تأتي بحؿ شامؿ لكؿ الخبلفات لذلؾ تـ
تأجيميا الى العاـ القادـ 2015/3/31ـ مكعدان لمتسكية  ,ىذا كبعد مفاكضات مارثكنية استمرت
ثمانية عشر شير بيف ايراف ك دكؿ " , "1+5تـ التكصؿ في 2015/4/2ـ الى تحديد مكعدان
لئلعبلف عف االتفاؽ النيائي ك الشامؿ كانو قد تـ تسكية كؿ الخبلفات.
فقد صرح كزير الخارجية االمريكي "جكف كيرم" لقناة "اؿ سي اف اف االمريكية" ( انو ال
تزاؿ ىنالؾ نقاط صعبة نبذؿ جيدان كبي انر لحميا  ,ك اننا سكؼ نعمؿ لكقت متأخر ليبلن بيدؼ
التكصؿ الى شيء ما ) , 2كفي اليكـ المحدد  2015/4/2صرح في مؤتمر صحفي كؿ مف كزير
الخارجية االيراني "محمد جكاد ظريؼ" ك منسقة الخارجية االكربية "فيديريكا" االعبلف عف تكصؿ
الطرفيف الى تكافؽ نيائي الزمة الممؼ النككم االيراني.3
بعد خكض مفاكضات يعدة بالمارثكنية بيف ايراف ك القكل الست حكؿ الممؼ النككم

االيراني التي كاف اخرىا في مدينة لكزاف السكيسرية تـ التكصؿ الى خطة عمؿ شاممة ك مشتركة ك
التي اعتبرت االتفاقية النيائية التي تـ التصكيت عمييا في 2015/7/14ـ في العاصمة النمساكية
فيينا  ,حيث ينص ىذا االتفاؽ في مبدئو العاـ ( عمى رفع العقكبات الدكلية عف ايراف مقابؿ تخمي
ايراف عف الجانب العسكرم مف برنامجيا النككم )  ,ىذا كقد ضـ ىذا االتفاؽ " 59صفحة" بيف
االتفاؽ االساسي ك خمسة مبلحؽ تقنية.4
حيث اعتبرت خطة عمؿ شاممة مشتركة  ،تكضحت فييا الخطكات التي عمى الطرفيف
القياـ بيا  ،كأيضا البنكد الممزمة التي تضمف سير االتفاقية عمى أرض الكاقع  ،بما فييا
1
2

 .ىي كاحدة مف اجمؿ ك اشير المدف في سكيسراف.
 .انظر :البرنامج النككم االيراني (مفاكضات لكزاف بيف طيراف ك القكل الكبرل تدخؿ يكميا االخير) BBCعربي

2015 / 3 / 31 ,ـ.

3
4

 .انظر :مكقع شبكة رؤية االخبارم 2015/4/2ـ (محادثات لكزاف النككية تفضي الى اتفاؽ).

Joint comprehensive plano of Action , "Vienna' 4, july , 2015 at .

http:bit.Ly/1HWR4W9.
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التكصيفات التقنية آللية عمؿ كؿ منشأة نككية في إيراف  ،مقابؿ التزامات دكلية بفؾ العزلة
االقتصادية عف إيراف  ،كالغاء كؿ قانكف مف شأنو إعاقة تنفيذ تمؾ االتفاقية  ،كاف ابرز ما جاء في
النص االساس كالذم يتككف مف " 37مادة" قانكنية بيف عدة جكانب كىي:
اكالن :الديباجة ك االحكاـ العامة :كالتي تعد المادة القانكنية ك االقرار ك التعيدات ك االلتزامات بيف
الدكؿ االطراؼ "نذكر ابرز ما جاء فييا"
 .1اتفاؽ االطراؼ المتفاكضة عمى خطة العمؿ المشتركة الطكيمة االمد.
 .2تعيد الجميكرية االسبلمية بانيا لف تسعى ابدان مف امتبلؾ االسمحة النككية.
 .3اقرار االطراؼ بأىداؼ االمـ المتحدة ك مبادئيا.
 .4اقرار االطراؼ في معاىدة الحظر التي تعتبر المادة القانكنية كاف اليدؼ مف الطاقة النككية ىك
لبلستخدامات السممية فقط

1

ثانيان :المجاؿ النككم :حيث اختص ىذا القسـ مف خطة العمؿ المشتركة في التخصيب ك ابحاثو ك
تطكيره كما ك عالج منشأة اراؾ كالية العمؿ ك الماء الثقيؿ فييا ك القسـ االخير مف ىذا الجانب
كاف معنكنان في اطار اجراءات الشفافية كبناء الثقة  ,كلعؿ ابرز ما جاء في ىذا الجانب ىك:
 .1اف تحتفظ إيراف خبلؿ عشر سنكات بقدرتيا عمى التخصيب في مكقع "نطنز"  "5060" ،جياز
طرد مركزم  ،كتزيؿ تدريجيا بقية أجيزة الطرد المركزم األخرل  ،كيتـ إزالة األجيزة األخرل
تدريجيا  ،كاالحتفاظ بيا كبالبنية األخرل المرتبطة بالتخصيب في مكقع "نطنز"  ،كذلؾ تحت
اإلشراؼ المستمر لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية.
 .2تحتفظ إيراف ك لمدة  15سنة باحتياطي مف اليكرانيكـ أقؿ مف " 300كغـ"  ،كيتـ بيع الكميات
الزائدة حسب األسعار العالمية  ،كتسمـ لمجيات الدكلية المشترية مقابؿ اليكرانيكـ الطبيعي ،
1

 .ينظر :خطة العمؿ الشاممة ك المشتركة (االتفاؽ النككم االيراني)  ,الديباجة كاالحكاـ العامة  ,المبلحؽ اخر

الدراسة.
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كتتعاكف خبلؿ تمؾ السنكات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مع إيراف لتحقيؽ معايير التأىيؿ العالمية
لمكقكد النككم المنتج بإيراف
 .3تستطيع ايراف استبداؿ اجيزة الطرد المركزم المعطمة بأخرل جديدة مف النكع نفسو.
 .4اعادة تصميـ كبناء مفاعؿ "اراؾ" كالذم يعمؿ بالماء الثقيؿ
 .5االعتماد عمى الماء الخفيؼ حص انر مف اجؿ تعزيز االبحاث العممية ك التقدـ التكنمكجي العالمي
ك بيذا تعزز التعاكف الدكلي في ىذا الخصكص.1
ثالثان :العقكبات :كلعميا الفقرة االىـ في المنظكر االيراني حيث الخركج مف الحصار ك عكدة
النشاطات المصرفية كالتجارية ك استيراد كتصدير البضائع ك بيع النفط كالكثير كلعؿ اىـ ما جاء
بيذا الجزء مف االتفاقية ىك:
 .1انياء كافة ق اررات مجمس االمف الصادرة بفرض العقكبات عمى ايراف.
 .2انياء االتحاد االكربي لكافة االحكاـ الكاردة في الئحة االتحاد.
 .3تقكـ كؿ مف الكاليات المتحدة ك االتحاد االكربي بإيقاؼ كافة العقكبات المفركضة عمى ايراف
بمجرد المصادقة عمى "خطة العمؿ المشتركة"
رابعان :خطة التنفيذ :كيقصد بو ىك كافة االلتزامات الكاردة في خطة العمؿ المشتركة ك الذم تـ
تكضيحو في "الممحؽ  "5مف االتفاقية النككية.
خامسان :الية فض النزاعات :فقد اكضح ىذا القسـ مف االتفاقية بأف ايف طرؼ مف اطراؼ االتفاقية
لـ يمتزـ في لنكدىا فأنو سكؼ يحيؿ القضية الى المجنة المشتركة كىي خبلؿ مدة اقصاىا "خمسة
عشر " يكـ لمبت فييا كمرحمة اكلى كبعدىا تحاؿ الى كزراء الخارجية كاذا ما حمت تحاؿ الى

1

 .المرجع نفسو.
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المجمس االستشارم , 1كاذا لـ يبت المجمس اك لـ يقتنع الطرفاف في حؿ القضية فانو سكؼ يقكـ
الطرؼ المشتكي اما بتعميؽ التزامو كمي اك جزئي اك اخطار مجمس االمف بذلؾ.2
اما فيما يخص المبلحؽ التي تتككف منيا خطة العمؿ المشترؾ فأف الممحؽ االكؿ متعمقان
باالجرأت  ,الثاني حكؿ االلتزامات المتعمقة في العقكبات  ,الثالث متعمقان في التعاكف النككم المدني
 ,الرابع متعمقان في المجنة المشتركة اما الخامس فانو متعمؽ في خطة التنفيذ.
يمثؿ ىذا االتفاؽ درسان ميمان في فف التكصؿ الى تسكيات معقكلة تحقؽ جزءان مف مطالب
اطراؼ الصراع ك مصالحيـ ك ىك مف جية اخرل اق ار انر متبادالن بيف الطرفيف "امريكا ك ايراف" عف
يعد ىذا االتفاؽ بالنجاح
فشؿ االسمكب الذم اتبعو الطرفاف خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية  ,حيث ي
الكبير لمدبمكماسية االيرانية فقد رحبت اطراؼ دكلية في ىذا االتفاؽ ك تحفظت اخرل فيما عارضت

"ا سرائيؿ" ك حمفاء الكاليات المتحدة االمريكية التقميدييف في دكؿ الخميج  ,ىذا كقد صرح رئيس
كزراء "الكياف الصييكني" بنياميف نتنياىك رغـ ما قدمت لو امريكا مف كعكد ك طمأنة  ,اال انو
كصؼ ىذه االتفاؽ بػ ػ ػ( الخطأ التاريخي ).3

1
2

 .كىك المجمس الذم يتككف مف ثبلث اعضاء (عضكيف مف االطراؼ المتنازعة كعضك مستقؿ).
 .ينظر :خطة العمؿ الشاممة ك المشتركة (االتفاؽ النككم االيراني)  ,الديباجة كاالحكاـ العامة  ,المبلحؽ اخر

الدراسة.

3

Isabel kershner july , "Iran Deal Denounced by Netunyahu as Historic Mistake" The .

NEW YORK Times , july , 14 , 2015 , at , http://ny.ms/1Rwmlsy.
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المبحث الرابع :البرنامج النووي االيراني في ظل النظرية الواقعية
بما اف مكضكعة البرنامج النككم االيراني مف المكاضيع التي ليا االثر الكبير في العبلقات
الدكلية  ,كاف مجريات العبلقات الدكلية تسير كفؽ المنيج الكاقعي لذلؾ اعتمدت ىذه الدراسة عمى
النظرية الكاقعية التي تعكد محاكالتيا التنظير ليا الى فترات زمنية بعيدة قد تككف بدايتيا الى
العصكر القديمة عند المفكريف ك الفبلسفة السياسييف في اليند ك الصيف , 1اما في العصكر
الحديثة فتعكد الى صاحب كتاب االمير "نيقكال ميكافيمي".2
لكف كبعد انييار عصبة االمـ المتحدة ك خيبة اماؿ المثالييف ك اندالع الحرب العالمية
الثانية ( )1944 _ 1939حيث بداء التناقض في العبلقات الدكلية كمف خبلؿ ذلؾ بداء التنظير
الفعمي الى المذىب الكاقعي ككاف لظيكر كتاب "السياسية بيف االمـ" ليانس مكرغانتك الذم ييعد مف
اشير المنظريف لمكاقعية  ,مف ىنا بداء االساس الفعمي لتأسيس نظرية جديدة ىيمنت عمى العبلقات

الدكلية  ,ك اصبحت أم دراسة البد اف تنطمؽ مف ارضية الكاقعيف ك تستميـ مسمماتيـ االكلى في
تفسير الكاقع الدكلي.
فالواقعية :تعرؼ في المغةي العربيةي عمى انيا مفيكـ الكاقع كمفيكـ مجازم حديث  ،يدؿ عمى ما

و
ً
شيء ًمف
سماعو لدل اإلنساف العربي المعاصر ،كاف اشترؾ مع المعنى القديـ في
يدؿ عميو عند
ككقكعا" :السقكط ،كانزاؿ الشيء
كقعا،
ن
معناه الحديث  ,كييفيد الفعؿ الثبلثي ى"كقى ىع" ،كاشتقاقاتو "يقع ،ن
عمى الشيء ،كىذا ما يقيده في الكبلـ حقيقة ،كأف تقكؿ :كقع الطير عمى أرض أك شجر ،أك كقع
المطر عمى األرض ،أك كقعت الدكاب ،أم :ربضت عمى األرض ...إلخ .أما في االستخداـ
المجازم ،فى ىكقى ىع بمعنى :حصكؿ الشيء كثبكتو ،كالقكؿ كقع الحؽ أم ثبت ككقع الحؽ عميو أم:

1

 .دكرتي  ,جيمس  ,النظريات المتضاربة في العبلقات الدكلية  ,ترجمة كليد عبد الحي  ,شركة كاظمة لمنشر

كالتكزيع  ,لسنة 1985ـ  ,لبناف  ,بيركت  ,ص.7

2

 .مقمد  ,اسماعيؿ صبرم  ,نظريات السياسية الدكلية  ,دراسة تحميمية مقارنة  ,دار السبلسؿ  ,لسنة 1987ـ ,

الككيت  ,ص.11
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ثبت ،ككقع في الشرؾ :حصؿ فيو , 1كمف ىنا فمفردة الكاقع ضمف ىذا السياؽ المجازم تعني:
الحاصؿ كمنيا النازؿ ،كمنيا كممة الكاقع أم النازلة ككقائع أم :نك ًازؿ ،كقاؿ الراغب األصفياني:
"كال تقاؿ إال في ِّ
الش َّدة كالمكركه" ،كقد يعرفت الكقائع عند العرب بػ(أياـ العرب)  ،كدلَّ ًت الكاقعةي عمى
آف يكـ القيامة بالكاقعة في قكلو تعالىً ( :إ ىذا ىكقى ىع ًت
"النازلة مف صنكؼ الدىر" ،كبيذا َّ
سمى القر ي
اٍل ىك ًاق ىعةي ) [الكاقعة أم القيامة بما فييا مف ًش َّدة كأىكاؿ.
كالكاقع أك الكقائع بمعنى النكازؿ  -في االصطبلح التقميدم لمغة العربية  -لو داللة مرتبطة

صبلن لكاقعة أك نازلة
منظكر  ،أك نا
نا
عيانا
خبر يمتى ىح ِّ
ص ىؿ كتى ىعيَّف كأصبح ن
بفعؿ ى"كقى ىع" في المغة أم :ما ىح ى

فنعرفو بػ :ما يحيط باإلنساف
أك حدث كىك بذلؾ كقع في زمف محصكر كغير ممتد  ,ك َّ
أما "الكاقع"ِّ ،
كالجماعة مف حاؿ كمجاؿ كعصر ،كيؤثِّر فييما عمى سبيؿ التشكيؿ الراىف ضمف ىزىمف يمتى ىحِّرؾ،
ك"الكاقع" بذلؾ :ىك حاؿ اإلنساف كالجماعة بما يحمبلنو مف ًق ىيوـ كأفكار ،كطبائع كخصائص كسمات
ضمف مجاالت يحياىا ٌّ
كؿ منيما كيعيشانيا  ،مف اقتصاديَّة كسياسيَّة كاجتماعيَّة كثقافيَّة ىكٍفؽ
العامة التي تى يمر بيا المجتمعات بسماتيا المختمفة  ،كىك ما نطمؽ عميو العصر،
المرحمة التاريخيَّة
َّ
كالحاؿ كالمجاؿ كالعصر معيش مف قبؿ اإلنساف كالجماعة في زمف ممتد متحكؿ ،كالكاقع بذلؾ

معاصرة الحاؿ كالمجاؿ ،كتشكميما في صيركرة الزمف المعاش.2
ليس إال
ى

اما في االصطبلح فبلبد اف نتطرؽ في سياؽ البحث عف مفيكـ النظرية ك عناصرىا لعمو

يككف مف نافمة القػكؿ أف يطرح سؤاؿ مفاده ما ىي النظرية لئلجابة عمى ذلؾ قدمت عدد غير
محدكد مف التعريفات منيا ما ىػك شامؿ كمنيا ما ىك جزئي  ،منيا ما ىك دقيؽ كمحدكد كمنيا ما
ىك غامض ككاسع  ,ألف كممة النظرية تعني أشياء مختمفة لشخص كاحد بؿ إنيا  ،عمى الرغـ مف
ذلؾ مف الممكف أف تعني أشياء مختمفة  ,كعميو البد مف تقديـ بعض التعريفات التي تفي بالقصد.
 .1جميمة بنت محمد الجكفاف  ،الكاقعية ..نظرة عف قرب  ،شبكة األلككة .2009 ،متاح عمى الرابط التالي :
http://www.alukah.net/literature_language/0/5427

 .2متاح عمى الرابط التالي :

http://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz4eSP8O7Fk
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يقدـ "كينيث كالتز"  Waltz. Kفي كتابػو "نظريػة السياسػة الدكليػة "تعريفاف لمنظرية  ،األكؿ
يركز عمى "مجمكعة مف القكانيف المتعمقة بسمكؾ ظاىرة معينة" ،كالثاني يشدد عمى إف "النظريات
ليست القػكانيف نفسػيا ،كانما ىي تحاكؿ تفسير ىذه القكانيف" ،كيشرح ذلؾ بػالقكؿ "النظريػات تختمؼ
كيفيا عف القكانيف ،حيث عف طريؽ القكانيف يتـ التعػرؼ عمػى عبلقات كارتباطات ،كالنظريات
تظيػر لمػاذا تسػكد تمػؾ العبلقػات كاالرتباطات.
النظرية الكاقعية في العبلقات الدكلية ىي التكازف عف طريؽ القكه حيث

يفسر الكاقعيكف

المجتمع الدكلي في حدكد عبلقات القكة بيف الدكؿ  ,الكاقعيكف ىـ المؤيدكف لمعقمية في السياسة
كيستكحى تحميميـ مف فمسفة مكيافيمي كخصكصان مف ىكبس ( )Hobbesفي كتابو
( -)Leviathanالدكلة ذات النظاـ الدكتاتكرم -الصادر باإلنكميزية عاـ 1651ـ  ,حيث كصؼ
العالـ في الكضع الطبيعي  ،أنو خمعة لمغرائز النرجسية المغركرة لئلنساف كىنا "حيث ال تكجد قكة
مشتركة فبل كجكد لقانكف كحيث ال كجكد لقانكف  ،فميس ىنالؾ مف ظمـ" فبالنسبة لمكاقعييف  ،فإف
المجتمع الدكلي مشكؿ مف دكؿ دكف "قكة مشتركة" فيك فكضكم مف الطبيعي كالدكلة تتابع
مصمحتيا الخاصة  ،مف الدفاع عف مصالحيا إلى التعدم عمى أكلئؾ اآلخريف.1
يرل "إبراىيـ البشير عثماف" إف "النظرية جيد عقمي تركيبػي يعنػى باالرتباط المكضكعي بيف
الحقائؽ البدييية كالمسممات الجزئية ،كنسػجيا عمى منكاؿ مكحد كلما كانت المحدكدية ىي إحدل
خصػائص اإلدراؾ البشرم فاف النظرية تشترؾ مع القكانيف العممية في ككنيا نسبية كتقريبية  ،إال
إنيا في الكقت نفسو اقؿ تأكدا مف القكانيف  ،لذا ينظر إلييا عمػى إنيػا فرض مف الدرجة الثانية.
كيزداد يقيف العمماء بالنظريػات كممػا أيػدتيا التجارب مف ناحية ككمما فسرت أكبر عدد مف
الظكاىر كالقػكانيف مػف ناحية اخرل إذف فإف النظرية ىي تركيب تصكرم رمزم يسػتكعب سمسمة مف
المقدمات الضركرية التي تسيـ في الكصػكؿ إلػى التفسػير كاستبصار مستقبؿ الظاىرة المدركس.

 .1النظرية الكاقعية في العبلقات الدكلية  ،دراسات ك أبحاث في العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية  ،متاح عمى
الرابط التالي http://30dz.justgoo.com/t63-topic?highligh :

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

39

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

كيقكؿ إسػماعيؿ مقمد "إف النظرية ىي مجمكعة مف المفػاىيـ كالفرضػيات كالقػكانيف المرتبطة
عضكيا كمنطقيا ببعضيا ،كالتي تستطيع مف خبلؿ ىذا التػرابط أف تقدـ تفسي ار مقنعا كمحددا
لمظاىرة التي تتناكليػا بالتحميػؿ  ،كمػا إف بمقدكرىا أف تجعؿ مف الممكف التنبؤ بما يحتمؿ أف يؤكؿ
إليو تطكر مثؿ ىذه الظكاىر.
مف ىنا يرل ىانس مكرغانتك اف السياسة الدكلية ىي صراع في سبيؿ القكة الف القكة ىي سبيؿ
كؿ أمة مف اجؿ البقاء ك النمك ك احبلؿ تكازف القكل الذم ىك احبلؿ لمسمـ ك االمف الدكلييف ك
بيذا صنؼ مكرغانتك سياسيات الدكؿ ضمف صراعات القكل الى ثبلث اصناؼ:
 .1سياسات تسعى لمحفاظ عمى القكة.
 .2سياسات تسعى لزيادة القكة مف اجؿ النفكذ كقمب الكضع القائـ.
 .3سياسة التظاىر بالقكة كعرض العضبلت.1
لذلؾ نقكؿ اف النظرية الكاقعية ارتكزت عمى عدة مبادئ فمسفية كعناصر كافكار اساسية ميمة
كىي:
اكالن :المبادئ الفمسفية لمنظرية الكاقعية
 .1اساس العبلقات الدكلية ىي القكة ك يعكد سببيا الى الطبيعة الشريرة لؤلشخاص  ,كالتي اكصفيا
تكماس ىكبز (حرب الكاحد ضد االخر) ك (حرب الجميع ضد الجميع).2
 .2المصمحة ك دكرىا الحاكـ في العبلقات الدكلية  ,حيث يعتبر الكاقعيكاف اف المصمحة ىي
المعيار الدائـ كالتي تحكـ بكاسطتيا االفعاؿ السياسية.3
1

Hans morgenthan , politics Among Nation , 4th Ed , Alfred knoph , new York , .

1978 , p 4_15

2

 .الطعاف عبدالرضا حسيف  ,ك اخركف  ,مدخؿ الى الفكر السياسي الغربي الحديث ك المعاصر  ,الجزء االكؿ ,

لسنة 2008ـ  ,العراؽ  ,بغداد  ,ص.39

3

 .الخزرجي  ,ثامر كامؿ محمد  ,العبلقات الدكلية ك استراتيجية ادارة االزمات  ,ط , 1دار مجدالكم  ,لمنشر

كالتكزيع  ,لسنة 2009ـ  ,االردف  ,عماف  ,ص.216
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القوة:
حاكلت المدرسة الكاقعية تفسير السياسة الدكلية  ,كما ىي عميو ال كما يجب اف تككف عميو
فيي تدرس المتغيرات ك القكل الحقيقية الفاعمة في السياسة الدكلية  ,اعتبر مكرغانتك اف جكىر
السياسة الدكلية يتـ الكصكؿ اليو عف طريؽ كاحد كىك القكة.1
حيث يقكؿ ( اف السياسة الدكلية شأنيا في ذلؾ شأف أم ساسة اخرل ىي صراع عمى القكة)

2

أم اف القكة ىي القاعدة المحكرية في العبلقات الدكلية , 3كمف خبلليا تتحرؾ االطراؼ البلعبة في
العبلقات الدكلية كبذلؾ عرفيا شكار زنبجر ( اف القكة ببل منازع محكر االرتكاز في حركة العبلقات
الدكلية ك يعمؿ السبب في ذلؾ في حاؿ غياب مجتمع دكلي حقيقي فأف المجمكعات الدكلية
المتنافسة تتصرؼ بناء عمى ما تمتمكو مف امكانات مادية ك عسكرية كليس مف منطؽ قانكني اك
اخبلقي ).4
كلمقكة عناصر متعددة مادية ك معنكية "السكاف  ,المكارد الطبيعية  ,المكقع االستراتيجي ,
التطكر التكنمكجي  ,الجياز االنتاجي  ,نظاـ الحكـ  ,االيدلكجية  ,الدبمكماسية  ,الدعاية ك الرام
العاـ  .....الخ" كميا عناصر ميمة لمقكة كمحرؾ اساسي ليا.5
كلذلؾ يرل الكاقعيكف اف حقيقة النظاـ الدكلي ىك ال مركزية كبلن مف القيـ اك القكة فأف
التاريخ يشيد اف التنافس بيف الدكؿ العظمى ليس عمى اساس القكة فقط ك انما لمدبمكماسية الدكر
الفاعؿ فييا ايضان  ,كىذا يعني اف امكانية الحيمكلة دكف الكصكؿ الى العنؼ يمكف في أم حاؿ مف
االحكاؿ.6
1
2
3

.Frederick H.Hart mann , world crisis , 3Ed , the macimllan company , 1967 , p 19 .
 .مقمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.24
 .العقابي  ,عمي عكدة  ,العبلقات الدكلية دراسة تحميمة في االصكؿ ك النشأة  ,لسنة 2010ـ  ,العراؽ  ,بغداد ,

ص.146

4

 .مقمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.26

6

 .دكرتي  ,مرجع سابؽ  ,ص.16_15

5

 .مقمد  ,المصدر نفسة  ,ص.50_49
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المصمحة الوطنية:
يقكؿ ىانس مكرغانتك في المصمحة ( اف القائد السياسي يفكر ك يتصرؼ طبقان لممصمحة
التي ىي القكة  ,ك التاريخ يثبت صحة ذلؾ  ,حيث اف مفيكـ المصمحة الكطنية يفترض بكجكد
صراع مستمر ك تيديد دائـ يساعد الدبمكماسية في تسكية المصالح المتعارضة ).1
تأتي نظرة المنيج الكاقعي لممصمحة ضمف اطار تفسير ك تحميؿ الكاقع الدكلي  ,ام
تحميميـ لطبيعة العبلقات الدكلية قائـ كبالدرجة االكلى عمى مفيكـ المصمحة فيعتبرىا ىي اليدؼ
النيائي ك المستمر لمسياسات الخارجية لمدكؿ كانيا محكر االرتكاز اك القكة الرئيسية المحركة
لمعبلقات الدكلية.2
ثانيان :عناصر الكاقعية.
يقكؿ "أندرك فنسنت"" :كؿ النظريات تشػمؿ عناصػر أك مقكمػات محدكدة كىناؾ مبادئ كبديييات
كافتراضات أساسية معينة  ,ىذا كيضيؼ "عمي محمد شمبس" إلى ذلؾ إف ما نسميو نظرية
التعريفات ىك عبارة عف أم مجمكعة مف المقكالت كاالفتراضات المكضكعة مػف قبؿ البشر كىي
تمؾ التعبيرات التي يمكف مجادلتيا كايجػاد مػا يثبػت مف خبلؿ ما سبؽ كالعناصر األساسية في كؿ
نظرية ىي:
 التعريفات :تحتكم النظرية عمى "جمؿ"  sentencesتقػدـ تعريفػات لممصطمحات التي
تشػير إلػى "المفػاىيـ األساسػية " concepts basic.كالتعريفات تبيف كيؼ يستعمؿ الباحث
تعابير أساسية  ،يتضػمف اختيػا ار كتجريدا عمى درجة مف األىمية.
 الفرضيات :العبارات النظرية التي يمكف مبلحظتيا كفحصيا تسمى الفرضيات أم افتراض
كجكد قكاعد معينة في المكضكع قيد التحميػؿ ،كتمعب الفرضيات دك ار كبي ار في بناء

1
2

 .دكرتي  ,مرجع سابؽ  ,ص.69
 .مقمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.20
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النظريات كينظر إلى الفػرض عمى إنو أداة تعمؿ عمى كشؼ حقائؽ كعبلقات جديدة  ،كما
إنو أداة لترتيب كتكجيو البحث.
 الكصؼ  Descriptionكىك عرض حكؿ أجزاء أك عبلقات لشػيء معيف كيمكف أف يربط
بالتصنيؼ كالتعريؼ كالتحديد.
 التحميؿ Analysis

كىك التجزئة كتفتيت الكؿ إلى أجزائو األساسػية كاخضاعيا إلى

التجربة الكمية أك الكيفية التفصيمية كيمكػف أف يػرتبط التحميؿ بالشرح كالتكضيح.
 التركيب  : Synthesisكىك تجميع األجزاء في شػكؿ الكػؿ ،مػف األفكار كالقكل المختمفة
إلى تركيب معقد متماسؾ متصؿ.

1

ثالثان :افكار الكاقعية.
 .1المسرح الفكضكم لمعبلقات الدكلية :ك ىك مرادؼ لحالة الحرب ألنو ال تكجد أية قكة عميا قادرة
عمة منع الفكاعؿ الدكلية مف المجكء إلى العنؼ المسمح في عبلقاتيا مع األفراد أك عبلقة الدكؿ فيما
بينيا أم منطؽ القكة ىك المحدد الفعمي لمسار العبلقات الدكلية .
 .2الفكاعؿ األساسية في العبلقات الدكلية  :ىي فكاعؿ الصراع ك منذ ظيكر نظاـ اسبانيا ىذه
الفكاعؿ ىي الدكؿ القكية المنظمة ك المعرفة في حدكد إقميمية ( جماعات قكمية معرفة بحدكد
جغرافية ).
 .3الدكؿ القكمية ىي الفكاعؿ العقبلنية الكحيدة في العبلقات الدكلية ك ىذه الدكؿ يجسدىا الحكاـ
عمى رأس السمطة كعقبلنية ىذه الفكاعؿ تتمحكر في فكرة تعظيـ المصالح الكطنية المعرفة بالقكة
في مكاجية األطراؼ األخرل ك ىنا المنضمات الحككمية ك الغير الحككمية ىي منظمات غير
عقبلنية كىنا تتجسد مقكلة ( أستعمؿ قكتي ألحافظ عمى قكتي ألزيد قكتي ).
 .1المصدر مكتبة إلكتركنية جزائرية www.koutoub.jimdo.com _ http://acps.edu.jo/esdarat.html :

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

43

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

 .4القانكف الكاقعي يتمثؿ في ميزاف القكل الذم يمثؿ أداة لتحقيؽ السمـ ك األمف الدكلي بقدر ما
يمثؿ قانكف لضبط النظاـ ك االستقرار الدكلييف.
حيث ي قكؿ كمكزكفيتش ( تبدأ الحرب حينما تنتيي الدبمكماسية  /الحرب ىي استمرار لمسياسة
لكف بكسائؿ أخرل ) كما أقرك بأسبقية السياسة الخارجية عمى السياسة الداخمية كعميو فقد تجسدت
افكار النظرية الكاقعية عند اىـ اعبلميا كىـ:
أ .إدكارد ىارم كار :في تحديده لمفيكـ الساسة انتقد فكرة تجانس المصالح ك فكرة السبلـ الدكلي
المشترؾ " السياسة في معناىا الدائـ ىي سياسة القكة " ك نبلحظ أنو ال يفسر لماذا سياسة القكة في
العبلقات الدكلية.1
 .2ركنالد نيبك :السياسة ىي صراع دائـ مف أجؿ القكة ك يعتبر أف مصدر الصراع ىك الطبيعة
البشرية المحدد ة بالمصالح فكؿ إنساف أك نظاـ يسعى لمحصكؿ عمى القكة ك الييمنة ك بالتالي
يصطدـ مع اآلخريف.
 .3ىانس مكرغانتك :انتقد جميع الذيف سبقكه في محاكلة منو لبناء نظرية كاقعية لمسياسة الدكلية
فذىب إلى دراسة الظاىرة الدكلية كما ىي لخصيا في ( غريزة الحياة  ,غريزة التنافس  ,غريزة
الييمنة ) ففي عالـ يعاني مف ندرة المكارد يصبح االنساف فيو محككما في عبلقاتو مع اآلخريف
بإرادة متنامية القكة ( السياسة الدكلية ىي مثؿ أم سياسة صراع مف أجؿ القكة ).
 .4ريمكف آركف :يقكؿ المصمحة القكمية يجب أال تتحدد في المصالح الفردية ىذا في سياؽ أسبقية
السياسة الخارجية عف السياسة الداخمية فالبحث عف القكة ىك اليدؼ الحاسـ ك القار في سمككيات
الدكؿ.

 .1منتدل قالمة لمعمكـ السياسية  ،مدخؿ لمعبلقات الدكلية  ،2012 ،متاح عمى الرابط التالي:
http://guelma.moontada.net/t109-topic
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ىذا كقد اتخذت النظرية الكاقعية منحييف ميميف البد مف االشارة ليما:
 الكاقعية الغربية :كتميؿ إلى التشاؤـ ،كتصكير رذائؿ المجتمع كمخازيو  ،مع حرص عمى
تسجيؿ األحداث بكؿ فطنة كميؿ إلى األعماؿ اليزلية كالسخرية.
 الكاقعية الشرقية :فتعارض عنؼ الكاقعية الغربية  ،رافضة أف يككف اإلنساف بؤرة لمشركر
كاآلثاـ كلذا تكصؼ الكاقعية الشرقية بأنيا أكثر تفاؤالن مف الغربية.
مف ىنا كجدنا اف ليذه النظرية االثر الكبير في العبلقات الدكلية كمف خبلؿ ما تقدـ نستطيع
تكظيؼ ىذه النظرية التي اعتمدت عمى ركيزة ميمة كىي جمب المنافع المشركعة لمدكلة عمى ىذه
الدراسة مف خبلؿ تحميؿ الكاقع الدكلي ك االطراؼ الدكلية البلعبة في مكضكع البرنامج النككم
ابداء لما تمتمكو مف قكة
االيراني كما قامت بو الجميكرية االسبلمية في ايراف كفي ىذا الجانب ك
ن
عمى الجانب العسكرم كقكة في الجانب الدبمكماسي كىذا ما اثمر خبلؿ المفاكضات مع الدكؿ

العظمى الخمسة ك ممثمية االتحاد االكربي ك تسكية الخبلقات العالقة ك الكصكؿ الى االتفاؽ
النككم  ,حيث نستطيع اف نقكؿ اف المنظكمة الدكلية اك السياسة الدكلية تتحرؾ كفؽ مبدئيف ميميف
مف مبادئ النظرية الكاقعية  ,فاف االساس الذم اعتمد عميو الباحث كراء اختيار النظرية الكاقعية
كجعميا اساس ميـ كعامؿ مؤثر كراء تطكر البرنامج النككم االيراني ىك
 .1أف الكاقعية تنظر إلى الدكلة باعتبارىا البلعب األساس في النظاـ الدكلي كاف ىذه الحالة تنطبؽ
نظر لسيطرة الدكلة عمى اغمب مفاصؿ الحياة السياسية
تماما عمى الجميكرية االسبلمية في ايراف ان
ن
كاالقتصادية كعدـ كجكد دكر ألم العب مف خارجيا سكاء كانت مؤسسات أك أفراد.

 .2باألضافة الى أف الدكؿ تبحث عف الحد األقصى مف القكة كاألمف لمحفاظ عمى سيادتيا كتحقيؽ
متطمبات في السيطرة كالتحكـ القكمي مف الداخؿ كالخارج كىذا ما ترمي لو الجميكرية االسبلمية
ىك حفظ كرامتيا كأمنيا مف أم تدخؿ خارجي كاف استخداميا لمطاقة النككم حؽ مشركع كمكفكؿ
لمجميع.
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تحديدا ,
 .3تنظر ىذه النظرية لمفيكـ البقاء عمى أنو أمر ىاـ في تكجيو سمككيات الدكؿ الكبرل
ن
كتطبيقنا عمى حالة البرنامج النككم االيراني مف خبلؿ االستمرار في العمؿ كعدـ التكقؼ  ,ىذا ما

يشير الى عدـ العكدة الى الخمؼ كما كانت عميو في عيد الشاه حيث ايراف كبرنامجيا النككم لعبة
بيد الغرب.
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اهداف البرنامج النووي االيراني
نحتاج اف نبيف بعض المفاىيـ الميمة ك المقاربة مف اجؿ التميز بيف بعضيا البعض ك سكؼ
نكضح في مقدمة ىذا الفصؿ مفيكـ ( الدكافع _ االىداؼ ) حيث يعرؼ الدافع عمى أنو مثير
كيعرؼ عمى أنو القكة التي تدفع الفرد
داخمي يحرؾ سمكؾ الفرد كيكجيو لمكصكؿ إلى ىدؼ معيف ٌ
ألف يقكـ بسمكؾ مف أجؿ تحقيؽ حاجة أك ىدؼ.1

اما اليدؼ فقد عرفو لساف العرب بانو كؿ شيء عظيـ مرتفع كقاؿ الجكىرم (اف اليدؼ ىك كؿ
شيء مرتفع مف البناء).2
كعميو اف اليدؼ ىك الغاية المطمكبة لتحقيقيا فيي العمك ك العظمة كاف ىذا اليدؼ انما يتحرؾ
بدافع مسبؽ مف قبؿ الفرد  ,اما "االىداؼ" في السياسة ك العبلقات الدكلية ليس ليا تعريفان ك حدكد
معينة ك شاممة كذلؾ الف االىداؼ عبارة عف مزيج مف المعتقدات ك الذىنيات لحاضر ك مستقبؿ
رجاؿ الدكلة تجاه الكاقعيات الداخمية ك الخارجية لكؿ بمد  ,مف خبلؿ ىذه المقدمة نستطيع اف
ن ميز بيف اىداؼ الدكؿ الكطنية عف اىداؼ الدكؿ االيديكلكجية  ,كاف االىداؼ االيديكلكجية ك
االىداؼ الكطنية ربما تككف منسجمة اك تككف متنافر لذلؾ نستطيع اف نقكؿ اف االىداؼ التي
تضعيا الجميكرية االسبلمية في ايراف ألم مشركع تختمؼ عف اىداؼ دكؿ اخرل ألنيا دكلة ذات
ايديكلكجية خاصة "اسبلمية"  ,فأف ايراف االسبلمية تتحرؾ سياستيا النككية في اطار مجمكعة
معقدة مف الدكافع ك النكايا منيا المعمنة ك اخرل الغير معمنة كالتي صرح بعض المسؤكلكف
االيرانيكف اف "اليدؼ االساس مف البرنامج النككم ىك مف اجؿ االستخدامات السممية لمطاقة
الذرية" ك بما اف امتبلؾ التكنمكجيا النككية ليس ىدفان مجردان لذاتو ك انما ليدؼ ك غايات اخرل
لذلؾ سكؼ نعمد في ىذا الفصؿ عمى ايضاح بعض الدكافع ك االىداؼ االساسية التي تبحث
عنيا الجميكرية االسبلمية كراء امتبلؾ الطاقة النككية.

1
2

 .المنتدل العربي إلدارة المكارد البشرية https://hrdiscussion.com/hr59801.html ,
 .ابف منظكر محمد بف مكرـ  ,لساف العرب  ,الجزء  , 9مادة اليدؼ  ,دار الفكر  ,بيركت  /لبناف  ,ص.346
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المبحث االول :االهداف السياسية وتعزيز المكانة الدولية
االىداؼ السياسية ىي عبارة عف المصالح الكطنية ك االىداؼ االساسية الحاسمة
لمسياسة الخارجية ك التي مف خبلليا يتـ صناعة القرار ك اتخاذ الق اررات الصائبة  ,فأف ىذا
المفيكـ يشمؿ عمى اكثر المتطمبات ك االحتياجات الحيكية في الدكؿ مف قبيؿ الثبات  ,البقاء ,
االستقبلؿ  ,الحفاظ الكامؿ عمى التراب الكطني ك االمف ك الرخاء االقتصادم.1
ىذا كقد عرفيا ىانس مكرغانتك( اف المصالح الكطنية معيار ثابت يجب عمى اساسو تقييـ
العمؿ السياسي ) كاف العبلقة بيف المصالح الكطنية ك القدرة ىك اف معيار القدرة يعطي الدكؿ
القدرة عمى ات باع مرشد كاحد كمعيار فكرم كاحد ك قاعدة اقداـ ك بكممة كاحدة تككف في خدمة
المصالح الكطنية.2
ىذا كيعني اف المصالح الكطنية ك االىداؼ السياسية لكؿ بمد انما مرتبطان بمستكل قكة ك
قدرة ذلؾ البمد كعميو اف افضؿ عامؿ ك اىـ عنصر لتحديد المصالح الكطنية ك االىداؼ
السياس ية ىك القكة ك العناصر المككنة ليا  ,كبأختصار يمكف اف نقكؿ اف اليدؼ االكؿ ك
االساس كراء كؿ السياسات الخارجية لمدكؿ ىك الحفاظ عمى كيانيا ك استقبلليا.
بناء عمى ما تقدـ فأف اغمب المفكريف ك المختصيف في العبلقات السياسية ك الدكلية
ن

يقسمكف االىداؼ السياسية لكؿ بمد انما ىك قائـ عمى اساس الزمف ك تبعان لمظركؼ الزمنية
كمف ىنا فقد اكضحيا السيد صادؽ حقيقت في كتابو الى:

1

 .صادؽ حقيقت  ,السياسة الخارجية لمدكؿ االسبلمية "اسسيا  ,اصكليا  ,اىدافيا"  ,تعريب حسف عمي مطر ,

ترجمة مركز اليدؼ لمدراسات  ,الككثر  ,ايراف  /قـ  ,ط , 1لسنة 2013ـ  ,ص.182

2

 .سيؼ زادة  ,السيد حسيف  ,تحكيؿ در مفيكـ منافع ممي (التحكؿ في المصالح الكطنية) سيد عمي قادكرم ,

مجمكعة مقاالت في المؤتمر االكؿ لدراسة تحكؿ المفاىيـ  ,دفتر مطالعات سياسي ك بيف المممي (معيد الدراسات
السياسية ك الدكلية)  ,ايراف  ,طيراف  ,لسنة  1370 ,ى ػ ش  ,ص.104
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اكالن :اىداؼ قصيرة االمد :ىي تمؾ االىداؼ الطارئة ك المرحمية ك التي تسعى في الغالب الى
تمبية متطمبات عاجمة لمدكلة لمدكلة مف قبيؿ ابراـ المعاىدات االقتصادية ك اعداد التسييبلت
الجمركية عمى البضائع ك غيرىا الكثير.
ثانيان :اىداؼ متكسطة االمد :كىي تمؾ االىداؼ التي تضعيا الدكلة لرفع مستكل اعتبارىا مف
قبيؿ التخطيط العمراني ك القدرة عمى التأثير االقميمي ك الدكلي.
ثالثان :اىداؼ بعيدة االمد :كيقصد بيا تمؾ االىداؼ الطكيمة االمد ك التي ىي الخطط ك الرؤل
ك التصكرات الفكرية المرتبطة بالمؤسسة السياسية فأف ىذه االىداؼ ناد انر ما تخضع لحدكد
الزمف.1
كعميو ك مف خبلؿ ما تقدـ نستنتج :اف االىداؼ السياسية القصيرة االمد انما ىي اىداؼ
قريبة ك حيكية نشأت مف حاجة المجتمع الييا كىي قائمة عمى مباني عقمية ك نقمية  ,اما
االىداؼ المتكسطة فيي غالبان ما تككف عمى المستكل االقميمي لمدكلة مف قبيؿ المعاىدات ك
االحبلؼ ك االتفاقات ك التعاكنات  ,كاالىداؼ البعيدة المدل فيي اىداؼ غائية ثابتو تركـ
الدكلة في تحقيقيا كغالبان ما تككف ىذه االىداؼ ايديكلكجية.
كعميو اف كاحدان مف اىـ االىداؼ التي تسعى ليا الجميكرية االسبلمية في ايراف كذلؾ
مف خبلؿ برنامجيا النككم ىك تعزيز المكانة السياسية ك الدكلية إليراف كذلؾ عمى الصعيديف
االقميمي ك الدكلي  ,حيث اف امتبلؾ الطاقة النككية يساعد الدكؿ في الحصكؿ عمى اكبر قدر
ممكف مف المكاسب السياسية خصكصان في تفاكضاتيا السياسية مع الدكؿ سكاء عمى المستكل
االقميمي اك الدكلي كاف ما تتبناه ايراف مف خبلؿ مكاجيتيا لمقكة العظمى الكحيدة في العالـ

1

 .صادؽ حقيقت  ,مرجع سابؽ  ,ص.194_190
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تيديد ألمنيا ك سيادتيا ك ال يمكف مكاجية ىذا التيديد لؤلمف اال مف خبلؿ امتبلؾ قكة
يشكؿ
ن

رادعة كالطاقة النككية.1

حيث يكمف اليدؼ االساس كراء تطكير القدرات النككية االيرانية ىك مف اجؿ الكصكؿ الى
سياسية خارجية متكاممة ك التي تسعى الى:
 . 1رغبة الجميكرية االسبلمية في ايراف مف اف تكجد ليا مكانة متميزة عمى الساحة االقميمية ك
ابرزىا ترتيب امف منطقة الخميج.
 .2تحقيؽ االستقرار في منطقة شماؿ غرب اسيا.
 .3كضع استراتيجية مف اجؿ مؿء الفراغ االيديكلكجي في منطقة دكؿ العالـ الثالث كىي
استراتيجية استقطابية قائمة عمى اساس نظاـ قيمي مستمد مف االسبلـ ك مكاجية االيديكلكجية
االمريكية.2
ىذا ك باإلضافة الى اف امتبلؾ القدرات النككية يعطي إليراف المكانة السياسية ك القدرات
التفاكضية  ,اكبر مما ىك عميو كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ المكاسب السياسية ك التي اىميا.:
أ .االمف
ب .االستقرار

3

اف اىـ درس تعممتو الجميكرية االسبلمية ىك مف خبلؿ حربيا مع العراؽ عاـ 1988 _ 1980ـ
كذلؾ مف خبلؿ تعرضيا لمغارات الكيماكية ك سككت العالـ عف ذلؾ ىذا ك باإلضافة الى

1

 .اليبيده  ,سعد مجبؿ فبلح  ,البرنامج النككم االيراني ك اثره عمى تكجيات السياسة الخارجية الككيتية لمفترة

(2003ـ _ 2012ـ)  ,رسالة ماجستير في العمكـ السياسية  ,جامعة الشرؽ االكسط  ,لسنة 2013ـ  ,رسالة غير
منشكرة  ,ص42

2

 .محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني بيف الدكافع العسكرية ك التطبيقات السممية  ,مختارات ايرانية

3

 .المطيرم  ,عبداهلل فالح  ,امف الخميج العربي ك التحدم النككم االيراني  ,مرجع سابؽ  ,ص.54

الععدد , 6مركز الدراسات السياسية ك االستراتيجية  ,باألىراـ  ,مصر  ,القاىرة 2001 / 1 ,ـ  ,ص.57_54
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التيديدات "االمريكية _ االسرائيمية" المستمرة ك عزؿ ايراف اقميميان ك دكليان عف العالـ , 1باإلضافة
الى ذلؾ كجكد قكل اقميمية قريبة مف ايراف كىي دكؿ نككية كباكستاف في الشرؽ " ,اسرائيؿ" مف
الغرب ك ركسيا مف الشماؿ.
فضبلن عف كجكد القكات االمريكية في مختمؼ انحاء العالـ ك خصكصان في دكؿ الخميج
التي تقع جنكب ايراف , 2ىذه العكامؿ ك االسباب دفعت ايراف االسبلمية ك بعد الحرب العراقية
_ االيرانية  1988ـ  ,الى كضع الخطط الشاممة مف اجؿ تطكير القدرات الدفاعية ك التركيز
عمى البرنامج النككم ك اعادة العمؿ فيو باعتباره كاحد مف اىـ الركائز السياسية في مكاجية
التحديات , 3مف ىنا لعبت القدرات النككية كحصمت عمى المكانة الميمة في التفكير
االستراتيجي االيراني ك تطكير القدرات الدفاعية مف خبللو ك اعتبرتو ايراف االداة االساسية ك
الميمة في سير ك تقدـ السياسة االيرانية ك المحافظة عمى السيادة ك االمف القكمي اماـ ام
تدخؿ خارجي.4
فايراف تعتبر برنامجيا النككم االكثر اىمية في تاميف سيادتيا الكطنية ك الضمانة االكيدة
ألمنيا داخميان ك خارجيان  ,حيث لعب الممؼ النككم دك انر كبي انر في اثبات الحؽ الشرعي مف
امتبلؾ الطاقة النككية كىذا حؽ الدكؿ الطبيعي ك القانكني في امتبلؾ الطاقة السممية ك
االنتقاؿ مف ايراف الدكلة النفطية الى ايراف الدكلة الصناعية المتقدمة.5
1

 .محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني التطكرات ك الدكافع ك الدالالت االستراتيجية  ,مجمة السياسية

الدكلية  ,مركز االىراـ  ,مصر  ,القاىرة  ,العدد , 131لسنة 1998ـ  ,ص.136

2

 .حسنيف  ,رائد  ,البرنامج النككم االيراني ك انعكاساتو عمى االمف القكمي االسرائيمي 2010 _ 1979 ,ـ ,

رسالة ماجستير غير منشكرة  ,جامعة االزىر  ,كمية اآلداب ك العمكـ االنسانية  ,قسـ العمكـ السياسية  ,غزة ,
2011ـ  ,ص.34

3

 .محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني التطكرات ك الدكافع ك الدالالت االستراتيجية  ,مرجع سابؽ ,

ص .136 _ 135

4
5

 .انظر :عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.83

 .تركي  ,احمد السيد  ,ابعاد احالة الممؼ النككم االيراني الى مجمس االمف  ,السياسية الدكلية  ,العدد 4 , 164

2006 /ـ  ,مركز االىراـ لمدراسات السياسية ك االستراتيجية  ,مصر  ,القاىرة  ,ص.155
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فأ ف تعزيز المكانة ألم دكلة في المجتمع السياسي كعمى الصعيديف االقميمي ك الدكلي
انما يككف مف خبلؿ امتبلؾ تمؾ الدكلة لممقدرات التي تفتقرىا غيرىا مف الدكؿ ك اف كاحدان مف
اىـ ىذه المقكمات ىك االمتبلؾ لمطاقة النككية فأنيا تساعد في تقكية الدكلة ك حصكليا عمى
المكاسب السياسية مف خبلؿ مفاكضاتيا سكاء كانت مفاكضات اقميمية اك دكلية.
كذلؾ تعتبر القدرة النككية ضركرة ميمة الف امتبلكيا يعد بمثابة القكة الرادعة اماـ خطر
التيديدات  ,اف الجميكرية االسبلمية في ايراف تمتمؾ مقكمات متعددة تجعؿ منيا دكلة ذات
تأثير كبير اقميمي ك دكلي حيث انيا تعتبر اكبر دكلة في الشرؽ االكسط كالتي تقدر مساحتيا
حكالي "1648,195كـ "2كىذا يعني تمتعيا بجغرافية سياسية "جيكبكلتيؾ" عالية كميمة حيث
الشماؿ _ بحر قزكيف  ,الغرب _ العراؽ ك الجنكب _ دكؿ الخميج التي ترتبط معيا ايراف في
حدكد بحرية كاف ليذه الحدكد البحرية االىمية الكبرل في العالـ حيث تعتبر المعبر االساس
لمنفط االيراني ك العالمي الى دكؿ العالـ ك الذم يشكؿ نسبة " "%80مف صادراتيا.1
كما ك حدد محسف رضائي عددان مف نقاط القكة التي تتمتع بيا الجميكرية االسبلمية في
ايراف كمف اىميا:
 .1اف ايراف تمتمؾ مجتمع ذا اغمبية شبابية.
 .2المكقع الجيك سياسي الفعاؿ ك المتميز لمجميكرية في العالـ.
 .3امتبلؾ الجميكرية بنى تحتية كبيرة ك عالية.
 .4امتبلؾ ايراف القابميات الفكرية في المذىب الشيعي االثني عشرم القادر عمى ادارة المجتمع
ك تمبية متطمباتو.
 .5االمكانات ك الطاقات االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية الكبيرة.
 .6الكحدة الكطنية ك التكاتؼ االجتماعي في الببلد.
 .7التركيبات االجتماعية ك الحقكقية ك القانكنية ك التنظيمية ك االعتماد عمى الحمكؿ المحمية.
1

 .انظر :عتريسي  ,طبلؿ  ,ايراف التاريخ ك الكاقع المعاصر  ,عف كتاب اىؿ السنة في ايراف  ,مركز المسبار

لمدراسات ك البحكث  ,دبي  ,االمارات العربية المتحدة  ,لسنة 2011ـ  ,ص.18
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 .8كجكد مكارد بشرية خبلقة ك متعممة.1
ىذا ك مف خبلؿ كممة السيد القائد الخامنئي ( اننا في ايراف االسبلمية نمتمؾ المقكمات ك
الثركات ك الركائز البلزمة لمعزة ك الكرامة عمى الصعيديف االقميمي ك العالمي كاف لدينا بمدان
عظيمان  ,فنحف دكلة غنية مف حيث المكارد البشرية ك الثركات الطبيعية ك تتمتع بمكقع جغرافي
فريد مف نكعو كخطير  ,كما كاف ايراف تقع اليكـ عمى مفترؽ مف الطرؽ كقد كرثنا ىذه الحضارة
ك الثقافة سكاء في عصر االسبلـ اك قبمو "بدرجة اقؿ طبعان" مف ىنا البد اف يككف الشعب
االيراني ثاقب النظر ك كاعيان ك مثقفان ).2
اف ىذا التاريخ العريؽ ك الثركات الطبيعية مف نفط ك غاز ك مكارد اقتصادية اخرل كالماء
ك الزراعة ك المكقع الجغرافي االستراتيجي كقدرتيا في التحكـ بإمدادات النفط المتجو نحك العالـ
الخارجي عبر مضيؽ ىرمز

3

 ,كؿ ىذه المعطيات تعتبر بمثابة القكة لفرض الييبة ك المكانة

الدكلية اال انو البد مف تعزيز ىذه المعطيات مف خبلؿ االمتبلؾ الفعمي لمطاقة النككية كذلؾ
ألنيا البلعب االساس ك المحدد لقكة الدكلة في العصر الحالي لذلؾ نبلحظ اف ايراف االسبلمية
سعت الى بناء شبكة مف الركابط ك التحالفات في الدائرة الجيكبكليتيكة المحيطة بيا السيما في
الجانب الشرؽ اكسطي ك بحر قزكيف.
ىذا مف اجؿ امتبلؾ اكبر قدر ممكف مف التيديدات المختمفة جنبان الى جنب مع زيادة
فرص ايراف ك تعزيز مكانتيا االقميمية ك الدكلية ك حماية مصالحيا االستراتيجية , 4عمى الرغـ
مف كجكد كؿ ىذه المعطيات الكبيرة اال اف ايراف االسبلمية لـ تستطيع اف تقكؿ ىذه المقدرات
1

 .رضائي  ,محسف ك دىكردم  ,عمي مبيني  ,ايراف االسبلمية في افؽ الرؤية المستقبمية  ,ترجمة رعد الحجاج ,

مركز الحضارة لتنمية الفكر االسبلمي  ,لبناف  ,بيركت  ,لسنة 2013ـ  ,ص.599

2
3

 .المصدر نفسو  ,ص.222
 .نافعو  ,حسف  ,سياسات القكل االقميمية تجاه العالـ العربي 2010/3/22 ,ـ .

. http://bohoth.blogspot.com/2010/03/blog_post_2354.html

4

 .التقرير االستراتيجي العربي 2001ـ  ,مركز الدراسات السياسية ك االستراتيجية باألىراـ  ,مصر  ,القاىرة ,

لسنة 2002ـ  ,ص.224_222
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الى امتيازات سياسية فيي دكلة تنظر الييا االنظمة العربية بانيا دكلة شيعية غير عربية مما
يجعميا تفتقر الى التكحد الطبيعي مع محيطيا االقميمي ك العالمي كما ك تفتقد اصدقاء كحمفاء
استراتيجييف يمكف االعتماد عمييـ كلذلؾ لـ تستطع اقامت العبلقات ذات االىمية فيي عمى
سبيؿ المثاؿ غير مكجكدة في مجمس التعاكف الخميجي كما ك بالرغـ مف عبلقتيا مع اليند ك
الصيف في تطكر مستمر اال اف ىاتيف الدكلتيف ال ترغباف في رؤيتيا دكلة نككية.1
فأف بحثيا عف الطاقة النككية ىك مف اجؿ اف يككف ليا مكضع قدـ في المجتمع االقميمي
ك الدكلي لذلؾ نراىا تبذؿ قصارل جيدىا مف اجؿ امتبلكيا لمطاقة النككية فأف ىذا االمتبلؾ
يعطييا المكانة ك يكفر ليا الميزة التفاكضية مع خصكميا كبالتالي الكصكؿ الى االىداؼ التي
تسعى ليا اك عمى االقؿ االقتراب منيا.2
حيث يرل القادة االيرانيكف انيـ ام الجميكرية االسبلمية في ايراف يمكف اف تقكـ بدكر
اقميمي مؤثر في ضكء ما تممكو مف قدرات اقتصادية كعسكرية كىـ يؤكدكف ذلؾ عف طريؽ
التدرج في بناء الدكلة القكية  ,مف ىنا نبلحظ اف البرنامج النككم االيراني ارتبط بالرؤية
االستراتيجية الجديدة لمجميكرية , 3فقد قدـ القادة االيرانييف منظك انر خاصان يقكـ عمى استبعاد
القكة االجنبية ك منعيا مف التدخؿ ك عف عبء حؿ المشكبلت في المنطقة البد اف يقع عمى
ابناء المنطقة انفسيـ لحميا.4
فأف الحصكؿ عمى الطاقة النككية يشكؿ الييبة لمدكلة فيك ناتجان متكافقان مع امكانية الردع ك
اف كاف ردع العدك يستمزـ الحصكؿ عمى اىـ ركائزه في الكقت الحاضر كىك السبلح النككم ,
1

 .شاىراـ تشكبيف  ,طمكحات ايراف النككية  ,ترجمة بساـ شيحا  ,لبناف  ,بيركت  ,الدار العربية لمعمكـ ناشركف ,

لسنة 2007ـ  ,ص.84_55

2

 .انظر :ريتشارد رسؿ  ,البرنامج النككم االيراني :االنعكاسات االمنية عمى دكلة االمارات العربية ك منطقة

الخميج  ,ترجمة مركز االمارات لمدراسات ك البحكث االستراتيجية  ,االمارات  ,ابكظبي  ,لسنة2008ـ  ,ص.7

3

 .ريتشارج دالتكف  ,كسب السبلـ في الخميج  ,ترجمة حسيف مكسى  ,لبناف  ,بيركت  ,دار الكنكز االدبية ,

4

 .انظر :المرجع نفسو  ,ص.28

لسنة1994ـ  ,ص.27
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فقد نجحت الجميكرية االسبلمية في ايراف كفي ظؿ ظركفيا الجيكستراتيجية الى االسراع
بتطكير برنامجيا النككم كىك ما يسمى بالخيار النككم الكسيط (المدني _ العسكرم).1
اف الردع ك مف خبلؿ الحفاظ عمى الطاقة النككية ك اإلصرار عمى بقاء الدكلة نككية  ,ىذا
ينقؿ الدكلة الى مستكل اعمى كفؽ سمـ التدرج اليرمي "البراىاـ ماسمك*" ك الذم كظفو "ككلف
كرام*" كفؽ امتبلؾ الدكلة لمطاقة النككية ك الصعكد الى مستكل اعمى.

1

 .محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني كاثره عمى منطقة الشرؽ االكسط  ,مرجع سابؽ ,

ص.35_34
* ىك احد اىـ عمماء النفس  ,امريكي االصؿ اشتير بنظرية تدرج الحاجات ك المكلكد في 1908ـ كالمتكفي
.1970

* ىك استاذ جامعي لمسياسة الدكلية ك مدي انر لدراسات االمف ك جامعة ىكؾ في المممكة المتحدة منذ عاـ 1993ـ

كلو العديد مف المؤلفات.
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* رسـ تكضيحي ليرـ "ماسمك" يقابمو تكظيؼ "ككلف كرام" كفؽ كجكد الطاقة النككية

حتقيق الذات

1

قوة عظمى
االمن و اهليبة و االستقالل

التملك

هيبة و مسعة دولية

احلب

مستلزمات الردع

توفري االمان
اشباع احلاجات الضرورية
ابراهام ماسلو (هرم احلاجات)

احلفاظ على بقاء الدولة نووية
كولن كراي توظيف اهلرم وفق وجود الطاقة النووية

فضبلن عما تقدـ فأف المكانة الدكلية لمدكلة يؤدم بدكر ميـ كذلؾ عمى صعيد البناء النفسي
المجتمعي في الدكلة اذ ال شؾ اف مف شأف ذلؾ اف يقكد الى تنامي شعكر المكاطف بالفخر ك
االعتزاز بدكلتو كبما يعزز ذلؾ ايضان , 2فاف الجميكرية االسبلمية في ايراف ك مف خبلؿ امتبلكيا
1
2

 .رياض الراكم  ,البرنامج النككم االيراني كاثره عمى منطقة الشرؽ االكسط  ,مرجع سابؽ  ,ص.22

David Jablonsky, strategie Rationality Is not Enough: hitler and the concept of .

crazy states carlisle Barracks , pa: strategie studies Institute 1991, p:6.
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لمطاقة النككية فأنيا كفؽ ىرـ "ماسمك" سكؼ تصؿ الى مستكيات اعمى مما ىي عميو كانو سكؼ
يككف ليا المكانة الدكلية كالسياسية البالغة االىمية لكف مف دكف اف تككف ىذه االىمية ىي الغاية
االساس فقد اكضحنا سابقان ىنالؾ اىداؼ متعددة اخرل كذات اىمية كبرل مف كراء امتبلكيا لمطاقة
النككية فاف اعتبار ايراف االسبلمية دكلة نككية ىذا ما يجعميا دكلة في مصاؼ القكل االقميمية
العظمى ك يزيد مف حضكرىا الدكلي.1
كنرل اف المتابع لمسياسية الخارجية لمجميكرية االسبلمية تتضح لو الصكرة باف ايراف بدأت تأخذ
مساحتيا في ممارسة دكرىا االقميمي الفاعؿ كذلؾ مف خبلؿ تشكيميا لمحكر ميـ في المنطقة كىك
محمكر الممانعة ك المقاكمة ك المتمثؿ في "ايراف  ,عراؽ  ,لبناف  ,سكريا" ك كذلؾ حربيا الناعمة
انشر المذىب الشيعي االثني عشرم.
كبيذا فاف البرنامج النككم لو الدكر الفعاؿ في رسـ سياسة الدكلة ك تكجيات السياسية الخارجية
كاىدافيا التي ترسـ كفؽ المنظكمة النككية  ,لما تمتمكو ىذه المنظكمة مف تقدـ تكنمكجي يساعد في
تقدـ البمد ك جعمو مف الببلد المؤثرة في رسـ تكجيات النظاـ السياسي الدكلي ك تطمعاتو المستقبمية.

1

 .المطيرم  ,عبد اهلل فالح  ,مرجع سابؽ  ,ص.56
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المبحث الثاني :االهداف االقتصادية
مف خبلؿ كممة سماحة السيد القائد عمي الخامنئي في مجمس الخبراء عمـ 2006ـ حيث قاؿ
( اف القدرة العممية ىي اساس القدرة االقتصادية ك السياسية كاية دكلة ال تمتمؾ الطاقة الكيربائية
كال تعتمد الطاقة النككية ستكاجو مشكمة اساسية  ,لذا فالطاقة النككية احتياج حقيقي كعمى
المسؤكلكف اف يستمركا في التحرؾ باتجاه التقنية المتقدمة ).1
مف ىنا كلعدة عكامؿ ك اسباب اساسية اخرل دفعت بالجميكرية االسبلمية في ايراف الى العمؿ
عمى الطاقة النككية ك اعتبارىا مدخبلن اقتصاديان ميما:
 . 1مف خبلؿ الفجكة الكبيرة بيف القطاعات االقتصادية مف حيث االنتاج  ,حيث نبلحظ اف
قطاع الزراعة ال يسيـ بأكثر مف " "%11.6مف الناتج المحمي االجمالي ك " "%50لقطاع
الخدمات اما قطاع الصناعة فيسيـ بنسبة " "38.4ك التي " "%11.2منيا صناعات تحكيمية ك
الباقي ناجمة بصكرة اساسية عف استخراج النفط.2
 . 2اف ايراف االسبلمية ك رغـ ما تمتمكو مف اقتصاد متنكع في عدة جكانب كالزراعة ك
الصناعة كغيرىا اال انيا تعتبر مف الدكؿ الريعية ك التي تعتمد باألساس عمى تصدير النفط ك
الغاز  ,فقد يسيـ النفط بنسبة " "30%مف الناتج المحمي االجمالي فقد احتمت ايراف عالميان
المرتبة الثانية في احتياطي الغاز ك الثالث في احتياطي النفط.3
1

 .راجع :دراسة عتريسي  ,طبلؿ  ,البرنامج النككم االيراني ليس خداعان مف اجؿ التسمح  ,مجمة معمكمات المركز

العربي لممعمكمات بالتعاكف مع جريدة السفير  ,بيركت  ,لبناف  ,العدد , 39الخاص بالممؼ النككم االيراني / 2 ,

2007ـ  ,ص.134

2

 .زكي  ,محمد عادؿ  ,االقتصاد االيراني  ,صحيفة الحكار المتمدف االلكتركنية 2013/11/18 ,ـ.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=387475

3

 .نعناع  ,عبد القادر  ,دكر التبادؿ االقتصادم في اتفاؽ جنيؼ النككم مع ايراف  ,مكقع البصرة نت ,

2013/12/8ـ.

http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=/ar_articles_2013/12/13/n3

na3_081213.htm
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 .3يرل الساسة االيرانيكف اف الدكافع كراء اقامت المحطات النككية المتمثمة في تأميف طاقة
نككية بديمة عف الطاقة األحفكرية كاف السبب االساس كراء ذلؾ ىك بسبب التكاليؼ العالية
الستخراجو كباإلضافة الى اسعاره المتقمبة بيف الصعكد ك النزكؿ  ,فأف ايراف تسعى الى تاميف
" "%20مف طاقتيا الكيربائية مف خبلؿ الطاقة النككية مما يخفؼ عمييا مف استيبلؾ الغاز ك
النفط في ظؿ الزيادة السكانية المستمرة ك الخطط العمرانية االقتصادية.1
 . 4اف البحث عف الطاقة النككية ىك اف النفط ك الغاز عمى اعمى تقدير انو يستمر الى ثبلثيف
اك اربعيف عاـ فقط ك ألنيما مف الطاقات الغير متجددة كىذا يعني ضركرة البحث عف البدائؿ
مف اجؿ استمرار التقدـ ك التطكر.2
 .5اف لعامؿ الزيادة السكانية ك التي تقدر بػ ػ ػ " 79مميكف نسمة" كفؽ احصائية عاـ
1394ق ش.3
فأف ىذه الزيادة أدت كبالتالي الى زيادة االستيبلؾ المحمي ك التي كصمت الى ""%8
سنكيان مما يعني اف زيادة االنتاج البد اف تككف مف اجؿ سد الحاجات الحمية ك الحفاظ عمى
العائدات النفطية ك التي تقدر ب ""%80مف عممتيا الصعبة.4
 .6كمف خبلؿ ميزانية عاـ 2008ـ كالتي اقرت في مجمس الشكرل االيراني بتاريخ
2008/2/16ـ فقد خصصت " 3مميار دكالر" كذلؾ الستيراد البنزيف.5

1

Lieutenant coloel Jimmy D.Davis , Irans Nuclear strategy options and u.s.foreign .

policy implications , usawc strategy research project u.s.army war college Carlisle
barracks pennsly / Vania/ 8,mar,2005,p.3.

2
3
4
5

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.10
 .االنترنت  ,كيكبيديا المكسكعة الحرة.
 .رياض الركام  ,مرجع سابؽ  ,ص.180 _ 179
 .ككالة االنباء االيرانية  :المكقع االلكتركني.

http://ww2.iran.ir/ar/news/view/lien_26/0802/68648124043.htm
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مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ ك بكضكح اف سممية البرنامج النككم االيراني ىي الصفة التي
تسمكا عميو كاف كاحد مف ابرز اىدافو ىك تقكية ك تدعيـ االقتصاد االيراني  ,اال اف المخاكؼ
لدل الغربييف ك المحمميف لـ تقؼ عند ذلؾ الحد فقد يعد في عاـ 2006ـ تقري انر في احدل
مراكز ك ازرة الطاقة االمريكية مشككيف في سممية البرنامج النككم االيراني كقد خمص التقرير

الى ما يمي:
خمص التقرير الذم اعده الباحثكف في اثنيف مف اكبر مختبرات البحث التابعة لك ازرة
الطاقة االمريكية ىما مختبرم "باسيفيؾ نكرث القكمي" ك "لكس امكس القكمي" الى اف البرنامج
النككم االيراني ال يتفؽ مع ما اعمنتو الحككمة االيرانية عف اف ىدؼ البرنامج ىك تطكير
الطاقة النككية لبلستخداـ في االغراض السممية ىذا كقد اصدر ىذا التقرير في اذار 2006 /ـ
بعنكاف ( اقتصاديات استقبللية الطاقة في ايراف ) , 1حيث جاء فيو:
 .1تكصؿ الباحثكف الى اف االستثمارات الضخمة الضركرية لكي تتمكف ايراف مف انتاج الدكرة
الكاممة لمكقكد النككم ال تبررىا االحتياطيات اليزيمة المتكفرة لدييا مف اليكرانيكـ كلف تسفر عف
انتاج كقكد نككم بأسعار تنافسية عمى المستكل العالمي.
 .2اشار التقرير اف االساس ألم برنامج نككم يستيدؼ تحقيؽ االكتفاء الذاتي ىك كجكد خادـ
اليكرانيكـ الطبيعي الذم يمكف استخراجو ك تحكيمو الى كقكد  ,غير اف ما تمتمكو ايراف مف
احتياطيات اليكرانيكـ المعركفة كالتي ال تتجاكز " "1,427طنان متريان ستككف كافية إلمداد برنامج
تطكير مفاعميا النككم المقترح حتى عاـ 2010ـ فحسب كحتى اذا اخذنا في االعتبار
االحتياطيات التي لـ نستخرج كالتي تقدر بػػ" "13,850طنان متريان  ,فأف كقكد البرنامج سينفذ
بحمكؿ عاـ 2023ـ ام بعد كقت قصير مف استكماؿ مشركع انتاج الطاقة.

1

 .ديفيد شمبي  ,دراسة منشكرة عمى المكقع االلكتركني لمكتب برامج االعبلـ الخارجي بك ازرة الخارجية االمريكية ,

بعنكاف "دراسة تثبت اف البرنامج النككم ليست لو جدكل اقتصادية /24 ,نيساف2006/ـ.
http://usinfo.state.gov/ar/Home/products/washfile.htm1
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 .3يشير الباحثكف الى اف ايراف تضيع حكالي " "%7مف اجمالي انتاجيا مف الغاز الطبيعي ,
بحيث ال تتحصؿ عميو كمنتج فرعي عندم القياـ بعمميات التنقيب عف البتركؿ  ,ىذه النسبة
ىي اعمى نسبة لما يفقد مف الغاز الطبيعي في كبرل الدكؿ المنتجة لمبتركؿ ىذا كقد اشار
التقرير اف ايراف لك استخدمت التكنمكجيا الحديثة لتقميؿ نسبة ما تفقده مف الغاز الطبيعي بحيث
تصؿ الى المعدالت المعركفة لممفقكد مف الغاز الطبيعي في العالـ فانو سيككف بإمكانيا
استخداـ الغاز في تكليد طاقة كيربائية تساكم ما تنتجو ثبلث مشاريع نككية.
ىذا ك قد تناكؿ التقرير جكانبان اخرل ك متعددة كالتي ىدفيا ىك التشكيؾ في سممية النككم
االيراني ك اعتبار اف انتاج الطاقة النككم في ايراف ام انر غير مجدم اقتصاديان.
اال اف الساسة ك الباحثيف اإليرانييف يرفضكف كبشده ىذه التكينات معتبريف اف السبلح النككم
خيا انر غير عقبلئي كذلؾ لعكامؿ متعددة منيا حرمة االسمحة النككية كفؽ المنظكر االسبلمي
كىذا ما تنطمؽ منو ايراف االسبلمية  ,باإلضافة الى التزاميا بمعاىدة الحظر الدكلية لعاـ
1968ـ.
ىذا كقد أكد مسؤكؿ االمف القكمي االيراني السابؽ "عمي الريجاني" مف خبلؿ محاضرة لو
( تقع عمى عاتقنا مسؤكلية ضماف مستقبؿ افضؿ المبلييف االيرانييف اذا اخذنا بالحسباف معدؿ
النمك االقتصادم فايراف ستحرـ مف الصادرات النفطية عاجبلن اـ اجبلن كىذا يعني حاجتيا
لمصادر بديمو لمطاقة  ,ىذا ك قاؿ معرجان حكؿ تكينات الغربييف في نكايا ايراف  ,اننا لك ركزنا
عمى نكايا الدكؿ فسيككف لدينا نظاـ دكلي يتسـ بالفكضى كما انو ال يستطيع احد اكتشاؼ
النيات ) فقد اكضح اف فرنسا تعتمد عمى " "%70في سد حاجاتيا مف الطاقة النككية ك اف
الكاليات المتحدة االمريكية ك ركسيا االتحادية رغـ ما يمتمككف مف النفط ك الغاز فأنيـ يعتمدكف
الطاقة النككية ايضان.1

1

 .الريجاني  ,عمي  ,محاضرة القاىا في مركز الدراسات االستراتيجية لمشرؽ االكسط في طيراف  ,شؤكف الشرؽ

االكسط  ,مركز الدراسات االستراتيجية  ,بيركت  ,لبناف  ,العدد 2006 , 121ـ  ,ص.35 _ 29
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كفي نفس االطار فأف رئيس مجمع تشخيص مصمحة النظاـ السابؽ في ايراف "ىاشمي
رفسنجاني" معب انر اف المنطؽ القائؿ باف ايراف ال تحتاج لمطاقة النككية إلنتاج الكيرباء كذلؾ بسبب
ما تممكو مف مخزكف النفط ك الغاز كاف ىذا المنطؽ غير سميـ كفؽ المعايير ,فأف الكاليات
المتحدة االمريكية ك ركسيا االتحادية تمتمكاف مخزكنان مف النفط الغاز كىما تستعمبلف الطاقة
النككية  ,حيث يعكد الشيخ متسائبلن لماذا قدمت امريكا الدعـ لمشاه في بناء المحطات النككية مف
اجؿ الطاقة الكيربائية فيؿ كانت ايراف الشاه بحاجو اليو ك اليكـ لـ تعد بحاجو اليو؟.1
لذلؾ ك مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ اف الدكافع االقتصادية لمجميكرية االسبلمية في ايراف كاضحة
كىذا ما يجعؿ البحث عف الطاقة النككية انما ىي دكافع عقبلئية  ,منطقية كمعقكلة قائمة عمى
اسس عممية رصينة ناتجة مف دراسة لمكضع االقتصادم القائـ ك استشراؼ ما تككف عميو االسس
االقتصادية لمبمداف في المستقبؿ.

1

 .نزار عبد القادر  ,الدكافع النككية االيرانية كالجيكد الدكلية لبلحتكاء  ,مجمة الدفاع الكطني المبناني  ,اصدار

قيادة الجيش المبناني  ,مدير التكجيو  ,البرزة  ,العدد , 54تشريف االكؿ 2005 /ـ  ,ص.134
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المبحث الثالث :االهداف العممية و التكنموجية
أكد الدكتكر "سعيد عبد الرحمف" االستاذ في جامعة عيف الشمس في مصر ( اف العمـ ىك احد
مقكمات الحياة فيك ضركرة مف ضركرياتو كالمأكؿ ك المشرب ك النكـ ك غيرىا كىك العمكد
االساس في تطكر المجتمع كما ك اف اىمية العمـ ال تتكقؼ عمى تحصيؿ المعمكمات فقط بؿ
تتعدل الى ما بعد ذلؾ بمراحؿ فالعمـ نكر ك الجيؿ ظبلـ كما يقاؿ كنكر اهلل ال يؤتي لعاص فيك
شعمة االمـ ك نكرىا الذم يضئ الككف  ,فيك يصنع الحياة الكريمة  ,فبالعمـ تنيض االمـ ك
تتحضر الشعكب ك تقضي عمى األمية ك الفقر ك الجيؿ ككسر كؿ الحكاجز كالتخمص مف
االزمات التي تعيؽ تقدميا ).1
مف ىنا البد اف نقؼ عمى اىمية الطاقة النككية كالتي تتنكع استخداماتيا في الجانب العممي ك
التكنمكجي ك ليا الفضؿ في تقدـ الكثير مف الجكانب عمى المستكل الصناعي ك الزراعي ك الطبي
كالكثير  ,كذلؾ ألنيا تعتبر مف الطاقات المتجددة التي تسيـ في التطكر كاىـ اسياماتيا العممية:
 .1عمى مستكل تكليد الطاقة _ فانو يكجد في العالـ اكثر مف " 600محطة" نككية لتكليد
الطاقة الكيربائية في مختمؼ دكؿ العالـ منيا اليند ك باكستاف.2
 . 2عمى مستكل الصحة _ فأف الطاقة النككية ليا الدكر الكبير في تطكير المجاؿ الطبي حيث
استخداـ النظائر المشعة لمعرفة ك تشخيص اخطر االمراض كىي "السرطاف" فيعتبر قسـ
النظائر المشعة بفضؿ الطاقة النككية مف احدث التقنيات في المجاؿ الطبي.3
 . 3عمى مستكل الزراعة _ فأف لمطاقة النككية الفضؿ في تطكير التقنية الزراعية حيث التقدـ
التكنمكجي لئلنساف مف خبلؿ استخدامو لمطاقة النككية في مجاؿ الزراعة مف حيث القضاء

1
2
3

 .احمد الشايب  ,مقاالت متعمقة _ بالعمـ تنيض االمـ ك تكاجو العقبات  , 2014/1/16شبكة األلككة الثقافية.
 .الحمك  ,ماجد راغب  ,قانكف حماية البيئة  ,دار المطبكعات الجامعية  ,االسكندرية  ,لسنة 1994ـ  ,ص.225
 .مارتف ماف  ,الذرة ك منافعيا السممية  ,ترجمة الدكتكر عبد الحميد اميف  ,عالـ الكتب  ,مصر  ,القاىرة  ,لسنة

1961ـ  ,ص.102
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عمى الحشرات كصنع المبيدات ك االسمدة ككذلؾ مف خبلؿ تحسيف الجينات ك السبلالت
الكراثية لمنباتات.1
كغيرىا الكثير مف االستخدامات العممية ك التكنمكجية الحديثة  ,ففي عاـ 2013ـ اعتبرت
مؤسسة العمكـ الكطنية كمية انتاج المقاالت العممية ك اليندسية المكتكبة ك المنشكرة مف طرؼ
العمماء االيرانييف االكلى عالميان مف حيث النمك حيث سجمت نمكان يقدر ب ".2 "%25.2
ىذا كقد اكد سماحة السيد القائد الخامنئي في 2015 / 11 / 11ـ خبلؿ استقبالو جمعان
مف االساتذة ك الخبراء ك رؤساء الجامعات ك المراكز العممية في ك ازرة العمكـ االيرانية عمى
مكاصمة التطكر العممي ك التقني في ايراف ك ىذا ما أكد عميو الغربيكف مف خبلؿ اعترافيـ باف
سرعة النمك العممي في ايراف ىي اكبر مف المعدؿ العالمي بثبلث عشر مرة ك اف نجاح العمماء
في تخصيب اليكرانيكـ بنسبة " "%20لسد حاجاتيا قد أربؾ الغربيف الذيف كضعكا شركطاى مذلة
لبيع الكقكد النككم لطيراف  ,لكف االمر انتيى االف فقد استطاع عمماء ايراف مف انتاج ىذا
المستكل مف اليكرانيكـ المخصب ك الذم يعتبر المرحمة االصعب في دكرة الكقكد.3
ىذا ك قد اشار احد الباحثيف حكؿ التقدـ العممي ك التكنمكجي االيراني الى عدة مقدمات
اسيمت في ىذا التطكر:
 .1التعميـ الجامعي ك التكنمكجي المتقدـ ك المتاح الذم كرستوي الثكرة االسبلمية بكصفو حقان
يتساكل فيو جميع المكاطنيف ببل استثناء.

 .2حرص الحككمة االسبلمية عمى رصد المكاىب العممية ك القدرات المتميزة في
االختصاصات العممية ك االىتماـ بالطاقات ك النخب اىتمامان بالغان ك رعايتيا بشكؿ مكثؼ ك
السعي مف اجؿ تطكيرىا ك استثمارىا في المياديف العممية.
1

 .حمزة  ,خضر عبد العباس  ,الطاقة النككية ك استخداماتيا  ,منشكرات منظمة الطاقة الذرية العراقية  ,لسنة

1984ـ  ,ص23

2

The united states and Iran , science & Diplomacy , march , 2013 .

3

 .التقدـ العممي في ايراف يسر الصديؽ ك يغيض االعداء  +فيديك 2015/11/11 ,ـ  ,قناة العالـ االخبارية

www.scienced,Diplomacy.org/article/2013/united_states_iran
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 .3فرض العقكبات عمى ايراف اعطى نتائج عكسية خبلؼ ما تكقعو الغربييف فانو يعتبر الش اررة
االكلى النطبلؽ ش اررة التقدـ العممي.
 .4تغيير المنيج الدراسي بعد الثكرة االسبلمية فقد حرص السيد االماـ عمى اف يككف التكجو
العممي مناسبان مع حاجات ايراف في مختمؼ المجاالت االقتصادية ك العممية ك الصناعية ك
غيرىا.1
كاف الكاقع يظير بالفعؿ اف ايراف قطعت شكطان كبي انر عمى طريؽ النيضة العممية ك
مظاىر ذلؾ عديدة ابرزىا زيادة عدد الجامعات ك التقدـ الصناعي  ,فقد تضاعفت عدد
الجامعات خبلؿ فترة قصيرة فقد كصؿ الى " "2,276جامعة حككمية ك خاصة ك بمغ ما قدمو
الباحثكف مف انتاج عممي في سنة 2009ـ نحك " "20,228انتاجان عمميان كىك ما يزيد عف
" "%1مف االنتاج العالمي فقد احتمت المرتبة  22عالميان عمى المستكل العممي ك لقد افرز ىذا
التقدـ العممي اطبلؽ القمر الصناعي "أميد".2
كربما اننا نعيش عصر العمـ ك المعمكمات فأف الدكؿ تتباىى في امتبلكيا ناصية ك اسرار
عممية قد ال تمتمكيا غيرىا مف الدكؿ كىذا ما تسعى اليو ايراف مف خبلؿ برنامجيا النككم عمى
المستكل العممي  ,كاف تمكف ايراف مف امتبلؾ الكقكد النككم تككف بذلؾ قد حققت اكبر انجاز
عممي كربما ىك ما تسعى اليو في ىذا الجانب , 3كما كصؼ جكاد كعيدم عضك الكفد
المشارؾ في اجتماعات الككالة اف السمكؾ النككم لببلده ايراف بحركة النكر مؤكدان عمى تطمعات
االيرانييف لمتكنمكجيا النككية ك تشكقيـ الى رؤية عبارة صنع في ايراف عمى المنتجات التي

1

 .محسف  ,عمي  ,ايراف االسبلمية مقكمات التطكر العممي ك التكنمكجي  ,مركز الخدمة الخبرية  ,اسبلـ تايمز ,

2011/8/2ـ.

2
3

 .زىرة  ,عطا محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص.12
 .عجرش  ,نكر عبد االلو  ,مرجع سابؽ  ,ص236
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يستخدمكنيا  ,ىذا كقد اكد القادة االيرانييف في نفس المكضع عمى اف امتبلؾ التكنمكجيا النككية
سيفتح اماـ ببلدىـ افاؽ كاسعة مف العمـ ك التقدـ العممي.

1

لذلؾ نبلحظ اف القيادات االيرانية سكاء كانت محافظة اك اصبلحية ترفض فكرة ايقاؼ
عممية تخصيب اليكرانيكـ الف ىذه العممية تبيف مدل التقدـ العممي ك التقني االيراني , 2فقد
انجزت ايراف الكثير مف الصناعات فقد انتجت عبلجان لمسكتات القمبية ك الجمطات الدماغية
باإلضافة الى صناعة المصابيح البيكلكجية الصديقة لمبيئة كصناعة طائرة نفاثة تستكعب "150
راكب" ك كذلؾ عمى مستكل انتاج االسمحة ك تطكير الصكاريخ البالستية ك غيرىا الكثير.

1
2

 .انظر :عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.76

 .احمد عبد الحميـ  ,خريطة القكل النككية في الشرؽ االكسط في القرف الكاحد ك العشريف  ,محمد منصكر محرر

(الخيار النككم في الشرؽ االكسط) لبناف  ,بيركت  ,مركز دراسات الكحدة العربية  ,لسنة 2001ـ  ,ص.463
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العوامل الداخمية االيرانية التي عجمت في انضاج االتفاق النووي
أف لمعكامؿ الداخمية النابعة مف داخؿ الدكلة نفسيا ليا األثر الكبير في رسـ السياسة الخارجية
لمدكلة ك تطمعاتيا كحؿ الكثير مف المكاضع العالقة  ,فكاف لمعكامؿ الداخمية االيرانية الدكر
االساس في تكقيع االتفاقية النككية بيف ايراف ك دكؿ " "1+5كاف ىذه العكامؿ تقسـ الى قسميف
اساسيف عكامؿ أجبرت الدكؿ االطراؼ ام دكؿ " "1+5كىي التي تعتبر بمثابة عكامؿ القكة داخؿ
الجميكرية االسبلمية منيا "قكة االمكانات العسكرية ك الرادعة لما تمتمكو ايراف مف قكة بشرية  ,قكة
جيكسياسية  ,منظكمة دفاعية ك دكرىا الفعاؿ في الممفات االقميمية" ك عكامؿ أجبرت الجميكرية
االسبلمية عمى االتفاقية النككية منيا "المشاكؿ االقتصادية التي سببيا الحظر  ,الضغكطات
االمنية عمى ايراف مما اضطرىا لدفع خطر الحرب  ,اغتياؿ العمماء النككييف ك كذلؾ حرب
الفيركسات" كغيرىا الكثير مف االسباب  ,كعميو سكؼ نعالج في ىذا الفصؿ ابرز ك أىـ تمؾ
العكامؿ الحاسمة كالتي ليا الدكر المباشر ك الفعاؿ في حؿ مشكمة الممؼ النككم ك الكصكؿ الى
االتفاؽ النككم حيث:
المبحث االكؿ :قكة القدرات العسكرية االيرانية.
المبحث الثاني :كصكؿ التيار االعتدالي "حسف ركحاني" الى سدة الحكـ.
المبحث الثالث :المشاکؿ االقتصادية التي سببيا الحظر عمی أيراف.
المبحث الرابع :تنامي الدكر االيراني في الممفات االقميمية (عراؽ  ,سكريا  ,لبناف ك اليمف).
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المبحث االول :قوة القدرات العسكرية االيرانية
القكة كاحدة مف اىـ المفاىيـ االساسية ك التي تككف عمى نقيض الضعؼ ك قد اشار القراف
الكريـ اشارة كاضحة الى ىذا المفيكـ كفي آيات متعددة منيا قكلو تعالى( :كأ ً
ىع ُّدكا لىيي ٍـ ىما
ى
َّ ً
ً
ً
ً
آخ ًريف ًم ٍف يدكنً ًيـ ىال تىعمىم ى َّ
كنيي يـ الموي
كف بًو ىع يد َّك المو ىك ىع يد َّك يك ٍـ ىك ى ى
استىطى ٍعتي ٍـ م ٍف قي َّكوة ىك ًم ٍف ًرىباط اٍل ىخٍي ًؿ تيٍرًىيب ى
ٍ
ٍ
ٍ ي
ىي ٍعمىميـ كما تيٍن ًفقيكا ًم ٍف ىشي وء ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًو ييك َّ
كف).1
ؼ إًلىٍي يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ ىال تي ٍ
ظمى يم ى
ى
ي يٍ ى ى
ى
ٍ
كغيرىا الكثير مف اآليات القرآنية اما في المغة فقد عرفيا الراغب االصفياني حيث قاؿ "القكة
تستعمؿ في معنى القدرة نحك قكلو تعالى (خذكا ما اتيناكـ بقكة) ككذلؾ تستعمؿ لمتييؤ ك اكثر مف
يستعمميا ىـ الفبلسفة ك يقكلكف ىي عمى كجييف اما مف لو القكة اك مف لو القدرة عمى كسب
القكة.2
اما في االصطبلح فقد عرفيا الكثير مف المفكريف ك الفبلسفة السياسييف فقد عرفيا "ربرتراند
رسؿ" انيا القدرة التي يتمتع بيا البعض ك تمكنيـ مف احداث تأثيرات مقصكدة عمى االخريف

3

ىذا كقد عرفتيا المدارس السياسية تعاريؼ مختمفة كبلن مف منطمقو:
 . 1المدرسة التقميدية "ادكاردكار" حيث عرؼ القكة عمى انيا ثبلثة اقساـ متداخمة مع بعضيا
البعض (عسكرية  ,اقتصادية ك قكة التحكـ بالرأم) كقد ركز عمى القكة العسكرية كنظر عمى
اساس انيا عنصر اساسي في حياة الدكلة كىي ليست اداة فقط بؿ غاية بحد ذاتيا  ,اما القكة
االقتصادية فيقكؿ ىي احد ادكات القكة السياسية اما قكة التحكـ في اآلراء فأنو يؤكد عمى دكر

1
2

 .القراف الكريـ  ,سكرة االنفاؿ  ,االية .60
 .الشيخ الككراني  ,عمي  ,مفردات الراغب االصفياني مع مبلحظات العاممي  ,دار المعركؼ لمطباعة ك النشر ,

قـ  ,ايراف 1434 ,ق ؽ  ,ص.615

3

 .السيد  ,مصطفى كامؿ  ,دراسات في النظرية السياسية  ,كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية  ,لسنة 1989ـ ,

جامعة القاىرة  ,ص.11_10
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الدعاية ك االعبلـ النيما يمعباف الدكر االساسي في السيطرة عمى اآلراء ىذا كقد ريط العناصر
الثبلثة لمقكة مككنان القكة السياسية لمدكلة.1
 .2المد رسة الكاقعية "ىانس مكرغانتك" اكضح اصحاب ىذه المدرسة ال سيما "مكرغانتك" عمى اف
القكة كما ىي ال كما يجب اف تككف عميو ك قاؿ انيا القدرة عمى التأثير في سمكؾ االخريف ك اف
جكىر السياسية الدكلية ال يتـ الكصكؿ اليو اال مف خبلؿ القكة فيك ينظر الى العالـ عمى انو
ينط كم عمى المصالح المتضاربة التي يسكد الصراع فيما بينيا ك ال يمكف ادراؾ االخبلؽ بصكرة
كاممة ك اف التكازف بيف الدكؿ انما تكازف مؤقت قائـ عمى اساس المصالح ك ال يكجد تكازف
مستمر ك مستقر.2
 .3المدرسة السمككية "ركبرت داؿ" يعرؼ "داؿ" القكة عمى انيا اشبو بالعبلقة بيف (أ) ك (ب)
حيث اف لمطرؼ (أ) سمطة عمى الطرؼ (ب) لمحد الذم يدفع بو لئلتياف بأشياء ال يقكـ بيا مف
غير القكة كعميو فأف القكة ىي العبلقة بيف طرفيف اك اكثر ك انيا تكجد عند تكاجد ثبلث عكامؿ.
أ .نزاع عمى اىداؼ معينة
ب .التكافؽ بيف االطراؼ ك لك باإلكراه
ج .عبلقة القكة تفترض انزاؿ عقكبات يغيرىا الطرؼ االخر كفيمة بالحاؽ الضرر في االخر.3
مف ىنا فأف القكة في الجميكرية االسبلمية تقكـ عمى عدد ليس بالقميؿ مف المميزات ك التي
تميزىا عف غيرىا مف الدكؿ كالبد اف نقؼ عمى كؿ كاحدة مف ىذه المميزات ك اعتبارىا مصد انر
مف مصادر القكة:

1

Edward H.carr , the Twenty years crisis macmilland and co , limited London , 1942 .

, p 132_ 144

2

 .ىانس مكرغانتك  ,السياسة بيف االمـ  ,ترجمة خيرم حماد  ,مصر  ,القاىرة  ,الدار القكمية لمطباعة ك النشر ,

لسنة 1964ـ  ,ص. 38_24

3

Robert Dahl , the concept of power Behaviour (science review) vol2 , 1957 , .

p200_202
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اكالن :المكقع الجيكسياسي المتميز.
ثانيان :القكة العسكرية البشرية.
ثالثان :المنظكمة الدفاعية الضخمة (الصكاريخ البالستية).
ىذا ك قد سعت ايراف الى تطكير ىذه المميزات كبناء قكة عسكرية متكاممة تكفر ليا الييمنة
عمى المبلحة الدكلية مف خبلؿ سيطرتيا عمى اكثر الممرات المائية حيكية ك فاعمية "مضيؽ
ىرمز" ىذا ك قد اكضح "أيميت سايفكف" في كتابو حكؿ االىداؼ االستراتيجية االيرانية كىي بناء
قكة عسكرية قكية مؤثرة معمبلن ذلؾ بما يمي:
 . 1مف اجؿ تأسيس كبناء مكقع اقميمي متميز يميزىا عف الدكؿ المجاكرة ليا كخمؽ حالة مف
التكازف االقميمي مع القكل النككية في المنطقة مثؿ "اسرائيؿ" ك اليند
 .2مف اجؿ فرض قكتيا كقكة اسبلمية اسيكية مقابؿ القكل العظمى
 .3مف اجؿ منافسة تركيا ك ركسيا بالتأثير االقميمي.1
اوالً :الموقع الجيوسياسي او الجيوبوليتكي المتميز.
الجيكبكليتؾ :كاحدة مف اىـ المصطمحات في عمـ السياسة ك الدراسات الدكلية كالتي تعني
بدراسة التأثير الجغرافي "االرض" عمى السياسية كىك مصطمح التيني كمتككف مف كممتيف ( Geo
 )Politicsحيث تعني ( )Geoاالرض ك ( )Politicsتعني السياسة كمف ىنا نبلحظ اف
المصطمح يعني سياسة االرض  ,ىذا كقد عرفيا المفكركف السياسيكف في تعاريؼ مختمفة.

1

 .انظر //المجالي  ,عصاـ نايؿ  ,تأثير التسمح االيراني عمى االمف الخميجي منذ الثكرة االسبلمية 1979ـ ,

رسالة ماجستير غير منشكرة  ,مقدمة الى كمية العمكـ السياسية  ,جامعة مؤتة لمدراسات العميا  ,لسنة 2007ـ  ,ص
.46_45
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حيث عرفيا "مكنتسيكيك" في كتابو "ركح القكانيف" عمى اف الجغرافيا ك المناخ ليما الدكر
الكبير في تحديد التطكر السياسي لمدكلة.1
كما ك عرفيا "كانت" معب انر اف المسار التاريخي لممجتمعات االنسانية ىي كليدة تأثير عامؿ
الجغرافيا.2
ىذا كالبد مف االشارة الى اىـ النظريات الجيكسياسية كىي:
 . 1ىالفرد ماكندر ك نظرية "قمب العالـ" :يعتبر ماكندر احد مؤسسي الجغرافيا السياسية في
بريطانيا حيث تصكر ماكندر اف العالـ مككف مف كتمو ضخمة ك متصمة اتصاالن بريان متكامبلن
(قارات العالـ القديمة اسيا_ افريقيا_ أكربا) فيك يقسـ العالـ الى ثبلث اقساـ
أ .القمب.
ب .اليبلؿ الداخمي.
ت .اليبلؿ الخارجي.
فقد عرؼ المنطقة الكسطى ك قاؿ انيا قمب االرض ( )Heart Landكاف ىذا القمب محاط
بيبلليف داخمي ك خارجي ك قاؿ اف قمب العالـ قارم ك اطرافو مناطؽ جزرية ك كفؽ نظرية
اؿ( )Heart Landاف مف يتحكـ بمنطقة القمب يتحكـ بالجزيرة العالمية ك مف يتحكـ بالجزيرة
العالمية يتحكـ بالعالـ.3
 .2سبيكماف ك نظرية "االطار" :اف نظرية االطار ألستاذ العبلقات الدكلية في جامعة "بيؿ"
االمريكية "نيككالس سبيكماف" تقكـ عمى اساس نقض ما قالو ماكندر في "قمب العالـ" كانيا تقكـ
عمى اساس ما يسميو منطقة االطار اك حافة االرض ( )Rim Landحيث يقكؿ سبيكماف انيا

1

 .فيمي  ,عبد القادر محمد  ,استاذ العبلقات الدكلية  ,المدخؿ الى دراسة االستراتيجية  ,ط , 1عماف  ,االردف ,

دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع  ,لسنة 2006ـ  ,ص .54

2

 .محمد رياض  ,االصكؿ العامة في الجغرافيا السياسية ك الجيكبكليتيكية  ,ط , 2بيركت  ,لبناف  ,دار النيضة

3

 .فيمي  ,عبد القادر محمد  ,مرجع سابؽ  ,ص .90 _89 _88

العربية  ,لسنة 1979ـ  ,ص. 30
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اعظـ تأثير مف منطقة القمب ألنيا منفتحة ك محيطة بمنطقة القمب ك ىذا ما يكسبيا اىمية
اكبر.1
 .3دكىية ك سفرنسكي ك نظرية "القكة الجكية" :تقكـ ىذه النظرية عمى اساس السيطرة عمى الجك ,
فمف يسيطر عمى الجك تتاح لو امكانية السيطرة عمى االرض "العالـ".2
 .4بريجنسكي ك نظرية "الماكندرية الجديدة" :كىي اعادة ك تصحيح لنظرية ماكندر قمب االرض
ك التي جاء بيا مستشار االمف القكمي االمريكي بريجنسكي في مؤلفو "رقعة الشطرنج الكبرل"
حيث ينطمؽ مف اف سيطرة الكاليات المتحدة االمريكية عمى العالـ مفتكحة ك غير مكتممة مالـ
تعزز ىذه السيطرة بالسيطرة عمى اكراسيا التي يعتبرىا بمثابة الفراغ الجيكستراتيجي.3
مف خبلؿ ما سبؽ مف النظريات نبلحظ اف ايراف شغمت حي انز ميمان في ىذه النظريات ففي
نظرية (قمب العالـ) تقع ايراف في منطقة اليبلؿ الداخمي ك اف سكاحميا مطمة عمى خميجيف ميميف
ىما بحر الخميج ك خميج عماف  ,اما في نظرية (االطار) فقد منح المكقع الجغرافي أليراف اىمية
جيكستراتيجية ك التي كظفتيا ايراف مف خبلؿ عبلقاتيا مع العالـ االقميمي ك الدكلي.4
حيث اف الدارس لمعبلقات الدكلية يعمـ اف مكقع الدكؿ ك طبيعة اقميميا ك الدكؿ المجاكرة ليا
كميا تدخؿ كعكامؿ مؤثرة في بناء الدكلة حيث تتـ دراسة المكقع مف حيث االقتصاد الدكلي ك
التجارة العالمية كغيرىا الكثير فأيراف ليا المكانة مف حيث المكقع كالدكؿ المجاكرة  ,فمف حيث
المكقع تعتبر ايراف ذات مكقع جيكستراتيجي ميـ لككنيا تعتبر معب انر ارضيان بيف كسط اسيا ك
شرقيا مف جية ك ربط غرب اسيا مع البحر المتكسط مف جية اخرل  ,اما مف حيث الدكؿ
المجاكرة فتتمتع ايراف بمساحة ك مكقع جغرافي منحيا فرصان ميمة حيث تتمتع بحدكد كاسعة مع
1
2

المصدر نفسو  ,ص .96 _95 _94
 .راجع نظرية (كارؿ ىاكسيكفر) ك لممزيد مف التفاصيؿ الدكتكر صبلح الديف الشامي  ,دراسات في الجغرافية

السياسية  ,القاىرة  ,مكتبة النيضة المصرية  ,لسنة 1977ـ  ,ص .34 _33

3
4

 .المصدر نفسو اعبله  ,ص .111

 .خراز  ,فيد مزياف  ,العبلقات مع ايراف في ضكء خصائص مكقعيا الجغرافي ك اىميتيا الجيكستراتيجية ك

الجيكبكليتيكية  ,جامعة البصرة  ,مركز الدراسات االيرانية  ,لسنة 2002ـ  ,ص.43
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عدد ليس بقميؿ مف الدكؿ حيث الشماؿ ( بحر قزكيف  ,تركمانستاف  ,ارمينيا  ,اذربيجاف ك تركيا)
ك مف الجنكب ( بحر العرب ك دكؿ الخميج التي يفصؿ بينيا ك بيف ايراف بحر الخميج ) اما
الشرؽ ( افغانستاف ك باكستاف ) كمف الغرب( العراؽ )  ,كالتي يبمغ طكؿ الحدكد االيرانية
" 6780كـ" كىذه الحدكد الكبيرة جعؿ مف ايراف دكلة ذات عمؽ استراتيجي تستطيع امتصاص ام
زخـ ىجكمي قادـ مف ام جية كانت.1
ىذا كقد عبر الكاتب "محمد حسنيف ىيكؿ" عف مكقع ايراف الجيكبكليتكي المؤثر قائبلن ( اف
ايراف تمثؿ الجسر ما بيف شبو الجزيرة اليندية ك المحيط اليندم  ,ايراف في مكقع ال يدانيو مكقع
اخر تقريبان اال مصر ك ال يمكف الحد اف يستغني عنيا ).2
اف ىذه الحدكد ك الطبيعة الجغرافية جعؿ إليراف مكقعان ميمان ك اعتبر عنص انر مف عناصر
القكة ك الذم لو الدكر المؤثر عمى عبلقتيا مع الدكؿ االقميمية ك الدكلية ىذا كباإلضافة الى
سيطرتيا عمى اىـ المعابر البحرية في العالـ "مضيؽ ىرمز" الذم يعتبر الشرياف االساسي لحركة
السفف العالمية مف ك الى العالـ ك الذم يمثؿ عنؽ الزجاجة بالنسبة لمطريؽ المبلحي البحرم
االستراتيجي  ,حيث يعتبر الممر المائي الفاصؿ بيف مياه بحر الخميج ك مياه خميج عماف
كالمحيط اليندم ك الذم يبمغ عرضو عند اضيؽ نقطة (34كـ) ك عمؽ (60ـ) , 3ىذا ك يبمغ
عرض ممريف الدخكؿ ك الخركج فيو الى ميميف بحرييف , 4حيث يمثؿ مضيؽ ىرمز شرياف الحياة
لمصناعة الغربية حيث مركر البضائع الى اغمب الدكؿ ككذلؾ مركر النفط الى دكؿ العالـ
المتعطش حيث تصدر ايراف عبر ىذا المضيؽ " "%80مف عائداتيا النفطية الى العالـ ككذلؾ
1

 .العبادم  ,خالد جكيعد  ,تأثير النفكذ االيراني عمى الدكؿ العربية (سكريا  ,لبناف)  ,رسالة ماجستير غير منشكرة

مقدمة الى كمية العمكـ السياسية  ,جامعة مؤتة لمدراسات العميا  ,لسنة 2008ـ  ,ص .22

2

 .انظر :ابعاد المشيد االيراني ك جكانبو االستراتيجية حمقة خاصة عف تكتر الكضع الداخمي االيراني ك تبعاتو ,

حسيف عبد الغني  ,حكار مع محمد حسنيف ىيكؿ  ,قناة الجزيرة  ,لسنة 2009/6/29ـ.

3

 .العراؽ ك شبح االزمة القادمة  ,رسالة مف مضيؽ ىرمز  ,الدكتكر البكرم جكاد كاظـ  ,دراسة في جامعة بابؿ ,

4

 .الميؿ البحرم الكاحد يساكم (1,852كـ) ميؿ بحرمhttp://ar.wikipedia.org/wiki

العراؽ .
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دكؿ الخميج فأف السعكدية تصدر حكالي " "%88ك العراؽ " "%98ك االمارات " "%99ك الككيت
" , 1 "%100ففي كؿ عشر دقائؽ تبحر ناقمة مف ك الى العالـ عبر مضيؽ ىرمز حيث يمر مف
خبللو ما يقارب " "% 90مف احتياجات الياباف النفطية كما يزيد عف نصؼ احتياجات أكربا
النفطية كربع االحتياجات االمريكية لمنفط بحدكد ( 2مميكف برميؿ) يكميان فيك بكابة الخميج الى
المحيط اليندم ك العالـ.2
لذل اذا ما عزمت ايراف عمى غمؽ ىذا المضيؽ فأف اغمب دكؿ الخميج ك العالـ سكؼ
تتضرر ألنو معبر حيكم ك ميـ كيقع ضمف القكة الجيكستراتيجية االيرانية المشتركة مع سمطنة
عماف مف الطرؼ االخر.
ثانياً :القوة العسكرية البشرية.
تعتبر ايراف اكثر الدكؿ كثافة سكانية بالنسبة لدكؿ الخميج ىذا ما يكفر ليا قكة جكىرية متميزة
عف غيرىا مف حيث عدد الجند  ,كفؽ اخر تعداد سكاني فأف نسبة الذككر اكبر مف عدد االناث
فقد اعمف رئيس مؤسسة االحكاؿ المدنية االيراني في عاـ 2010ـ اف سكاف ايراف قد بمغ
" "72,874,50نسمة.3
اضافتان الى ذلؾ فأف ايراف مجتمع فسيفسائي متعدد القكميات ك العرقيات ك كفؽ الدكتكر
السيد عدم الطائي استاذ النظـ السياسية في كمية االماـ الكاظـ (عميو السبلـ) فقد قسـ مف خبلؿ
محاضراتو المجتمع االيراني الى قسميف اساسيف:4

1
2
3
4

 .العراؽ ك شبح االزمة القادمة  ,مرجع سابؽ.
 . .العبادم  ,خالد جكيعد  ,تأثير النفكذ االيراني عمى الدكؿ العربية (سكريا  ,لبناف)  ,مرجع سابؽ  ,ص .36
 .صحيفة عصر ايراف االلكتركنية 2010/4/26ـ http://www.asriran.com/ar/news/22304

 .عدم فالح  ,محاضرات في النظاـ السياسي االيراني  ,كمية االماـ الكاظـ  ,العراؽ  ,بغداد  ,العمكـ السياسية ,

لسنة 2014ـ .
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 .1حسب القكميات
القومية

النسبة المئوية

الفرس

%62

الترؾ

%20

الكرد

%7

العرب

%7

البمكش

%2

التركماف

%2

 .2حسب الديانات
الديانة

النسبة المئوية

االسبلمية

%98

الديانات

االخرل

(اليهود,

النصارى,

الشيعة

%90 _%85

السنة

%8 _%13

%2

الزرادشت)...

ىذا كقد تشير الدراسات الى اف ارتفاع نسبة الذككر في ايراف دالة ايجابية الف نظاـ الخدمة
االلزامية في الجيش تت اركح مف  30 _ 21شير.1

1

 .د .ظافر ناظـ سمماف ك انيس محمد حسف  ,التسمح العسكرم االيراني في التسعينات دراسة في اثر المتغيرات

االقميمية ك الدكلية  ,مجمة الدراسات االستراتيجية  ,العدد  , 7مركز الدراسات الدكلية  ,جامعة بغداد  ,لسنة 200ـ
 ,ص .152
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ىذا ك كفؽ معدؿ النمك االيراني الذم نسبتو ( )%1,51ىذا يؤشر الى زيادة في عدد الذككر
كالتي ربما تصؿ كفؽ شيماء جكاد كاظـ التقديرات في عاـ 2025ـ الى ( ,1)62,177,000مف
ىنا فأف ايراف ادركت اىمية العامؿ البشرم مف اجؿ بناء جيش عسكرم قائـ عمى قكة بشرية
متفكقة مف حيث العدد كخصكصان في ايراف باإلضافة الى العدد البشرم فأف جيشيا لو عقيدة
عسكرية فريدة ك متميزة عمى غيره مف الجيكش بعد الثكرة االسبلمية كمف خبلؿ ذلؾ نستطيع اف
نقكؿ اف الييكمية البشرية ك التنظيمية لمجيش االيراني تتككف مف الصنكؼ التالية:
 .1الجيش (االرتش)
 .2الحرس الثكرم (الباسدراف)
 .3قكات التعبئة الشعبية (الباسيج)
فأف القكة العسكرية في الجميكرية االسبلمية التي اساسيا العامؿ البشرم ىي االساس فيحفظ
كياف الدكلة ك امنيا ك استقرارىا كحماية مصالحيا العظمى  ,حيث اف ام دكلة في العالـ اذا ما
اريد معرفة قكتيا اك ضعفيا ىك مف خبلؿ الكـ النكعي لمقكة العسكرية البشرية ليا التي تعزز مف
مكانتيا في المنطقة ك تكسبيا احتراـ الدكؿ االخرل كبيذا فأف ايراف تسعى الى تعزيز مكانتيا في
الساحة الدكلية ك االقميمية مف خبلؿ بناء منظكمة عسكرية متكاممة ك التي لبنتيا االساس ىي
القكة البشرية مف اجؿ الحفاظ عمى الدكلة كتشكيؿ قكة رادعة ك الحفاظ عمى الردع التقميدم كالغير
تقميدم , , 2فمف الصعب معرفة اعداد كمقدرات الجيش ك القكات المسمحة االيرانية ألنو شيد
تغيرات جكىرية متميزة بعد الثكرة ك بعد الحرب "العراقية _ االيرانية"  ,ىذا ك كفقان لمتقديرات التي
اطمقيا المعيد الدكلي لمدراسات االستراتيجية اف القكات المسمحة االيرانية قد بمغت في عاـ2016ـ
الى اكثر مف ( )520,000مقاتؿ ك عدد االحتياطي منيـ ( )350,000مقاتؿ ىذا مف دكف قكل
1

 .شيماء جكاد كاظـ  ,السياسة االقميمية االيرانية ك اثرىا في المصالح االمريكية بعد احداث /11ايمكؿ  ,رسالة

ماجستير غير منشكرة  ,كمية العمكـ السياسية  ,جامعة النيريف  ,بغداد  ,لسنة 2008ـ  ,ص .49

2

 .سييمة عبد االنيس محمد  ,التسمح االيراني في التسعينات كاثره عمى االمف القكمي العربي  ,رسالة دبمكـ عالي ,

الجامعة المستنصرية  ,المعيد العالي لمدراسات السياسية  ,ص .8_6
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االمف الداخمي , 1اما في الظركؼ الغير اعتيادية فقد تصؿ القكات االيراني الى ( 4اك  )5مميكف
مقاتؿ بفضؿ كجكد قكات التعبئة الشعبية  ,اما مف حيث المعدات ك التجييزات الخاصة في
المقاتؿ االيراني فقد نشرت مجمة المستقبؿ في عاـ 2006ـ عدد ك نكع االسمحة ك المعدات
العسكرية ك الحربية لمقكات المسمحة االيرانية ك كانت احصائية المعدات قد تمت في عاـ 2005ـ
كاف ىذه المعدات مكزعة عمى االقساـ االساسية لمنظكمة القكات المسمح االيرانية (جيش  ,حرس
ثكرم ك قكات التعبئة).
ىذا كقد بيف الباحث مف خبلؿ أعداد جدكؿ يكضح فيو اعداد المعدات الحربية كالتجييزات
العسكرية ك المكجستية القابمة لمزيادة  ,الف الباحث اعتمد عمى احصائية عاـ  2005التي نشرتيا
مجمة المستقبؿ العربي:

1

https://arabic.rt.com/news/819551 .
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القوات البرية

القوات البحرية

القوات الجوية

 1913دبابة قتالية

 3غكاصات

 821طائرة مقاتمة

 35دبابة استطبلعية

 3مدمرات  /فرقاطات

 852طائرة ىيمككبتر مصفحة

 21دبابة خفيفة

5كاسحة الغاـ مائية

 911عربة قتالية

 85زكرؽ اسناد

 981ناقمة جند مصفحة

 35برمائية
 8طرادات

الجدكؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى

1

ثالثاً :المنظومة الدفاعية الضخمة (الصواريخ البالستية).
كشؼ تقرير خاص في المعيد الدكلي لمدراسات االستراتيجية في لندف عاـ 2001ـ عف
امتبلؾ الجميكرية االسبلمية في ايراف الى ترسانة متميزة مف نكعيا مف حيث الصكاريخ كاف ىذه
المنظكمة ىي نتاج تطكير محمي تكنمكجي.2

1

 .مجمة المستقبؿ العربي  ,الممؼ االحصائي  ,العدد  , 325بيركت  ,لبناف  ,مركز دراسات الكحدة العربية ,

2006/3ـ  ,ص.256 _ 253

2

 .معيد الدراسات الدكلية في لندف  ,تقرير حكؿ تطكير الشبكة الصاركخية االيرانية 2001/12ـ  ,مكقع الجزيرة

االلكتركني ww3.aljazeera.net/nr/exeres/b6a0e43d
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فقد حاكلت ايراف جاىدة كخصكصان بعد الحرب "العراقية _ االيرانية" الى اعادة بناء المنظكمة
الدفاعية ليا كذلؾ مف خبلؿ ابراـ صفقات العقكد حيث استكردت مف الصيف في اكاخر عاـ
1989ـ ( )200صاركخ مف نكع  css_8ك الذم يبمغ مداه (150كـ) كبحمكلة (190كغـ), 1
بدأت الجيكد االيرانية الحثيثة منذ تمؾ الفترة بأبراـ العقكد ك المعاىدات مف اجؿ انشاء قاعدة
لتصنيع الصكاريخ البالستية البعيدة المدل ك كانت ىذه العقكد بالتعاكف مع كؿ مف ( ككريا
الشمالية  ,ركسيا كالصيف )  ,فأف رغبة ايراف في تطكير منظكمتيا الصاركخية الدفاعية يعد ركنان
جكىريان في عممية البناء العسكرم كذلؾ مف اجؿ تمكينيا مف امتبلؾ المكانة المتميزة في الساحتيف
االقميمية ك الدكلية , 2ىذا كقد تشير الدراسات االستخباراتية الغربية الى امتبلؾ ايراف ألكبر
مخزكف مف الصكاريخ في المنطقة "منطقة الشرؽ االكسط" ك انيا مستمرة في شراء ك تطكير
الصكاريخ  ,حيث انيا اجرت اختبا انر لصاركخ "شياب  "3المعمف عنو ك الذم دخؿ في الخدمة ك
الذم يبمغ مداه الى (1300كـ) ىذا ما يعني مف الكصكؿ الى "اسرائيؿ" اك اكثر مف ذلؾ.
كما كتشير الدراسة الى انو ىنالؾ ابحاث حكؿ تطكير صكاريخ اكثر دقة ك مدل مثؿ صاركخ
(ككثر ك شياب  )6 _5 _4البعيدات المدل ك العابرة لمقارات كانيف في مراحؿ مختمفة مف التقدـ
ك غير معمف عنيا لحد االف.3
ىذا كباإلضافة الى استبلـ ايراف لمدفعة االكلى بعد جكلة مف المفاكضات مع ركسيا لصكاريخ
" "S_300كالتي ابرـ عقدىا في عاـ 2007ـ كالذم نصو ( تكريد ايراف لخمس منظكمات مف
صكاريخ " ) "S_300كلكف ك بسبب الحظر تعطؿ العقد ك في حمكؿ عاـ 2015ـ امر الرئيس
Richard speier , Iranian missles and payloads , in: Geoffrey kemp Geoffrey kemp .1
and athors , irans nuclear weapons options: Isses and Analysis , the Nixon center ,
january , 2001

2

 .محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,ايراف ك جيكد تطكير الصكاريخ البالستية  ,مجمة السياسة الدكلية  ,العدد  , 136لسنة

1999/4ـ.

3

 .انظر //الجزائرم  ,محمد نجاح كاظـ  ,االمكانات العسكرية االيرانية ك اثرىا عمى التكازف االستراتيجي االقميمي

بعد 2003ـ  ,ط , 1دار البصائر لمنشر ك التكزيع  ,لسنة 2014ـ  ,بيركت  ,لبناف  ,ص.54_53
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الركسي "الفبلدمير بكتف" برفع الحظر ك تزكيد ايراف بالمنظكمة , 1كبذلؾ تككف المنظمة
الصاركخية البالستية لمجميكرية االسبلمية في ايراف تتككف مف صكاريخ ايرانية الصنع كصكاريخ
مستكردة مف كؿ مف ككريا الشمالية  ,ركسيا االتحادية ك الصيف.
 .1الصواريخ الكورية االصل "شهاب" "1شهاب"8
أ .شياب :1كىك الصاركخ الككرم االصؿ "سككد_بي" الذم يبمغ مداه (200كـ) كيعمؿ بالكقكد
السائؿ  ,حيث تمتمؾ ايراف مف ( 150صاركخ).
ب .شياب :2كىك الصاركخ الككرم االصؿ "سككد_سي" كالذم يبمغ مداه (600كـ) ك يعمؿ
بالكقكد السائؿ كالذ تمتمؾ منو ايراف ( 130صاركخ)  ,حيث استممت ايراف مف ككريا الشمالية في
عاـ 1987ـ ىذا العدد اك اكثر بقميؿ مف صكاريخ (شياب , )1كما كقدمت ككريا الشمالية الدعـ
ك المساعدة ليا مف خبلؿ بناء مصنع إلنتاج ىذه الصكاريخ لما يمكنيا مف تحقيؽ االكتفاء الذاتي
حيث بنيت ىذه المصانع في (خرـ اباد  ,شيراز  ,بارشيف ك سمناف) , 2ك(شياب )2الذم ال يفرؽ
كثي انر عف (شياب )1سكل في المدل فقد استممت ايراف في عاـ 1991ـ مف ميناء بندر عباس
الصكاريخ ك قكاعدىا التي نصب مركز اطبلقيا بالقرب مف مدينة قـ جنكب شرؽ طيراف.3
كبتالي تككف صكاريخ "شياب 1ك شياب "2ىي صكاريخ تعاكف ككرم شمالي _ ايراني.

1

 .الخارجية االيرانية  ,كصكؿ اكؿ مجمكعة مف صكاريخ ()S_300

https://arabic.rt.com/news/818647

2
3

نقبلن عف //رياض الراكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.163
 .المصدر نفسو اعبله  ,نفس الصفحة.
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 .8الصاروخ "شهاب"3
يعتبر صاركخ (شياب )3مف اخطر الصكاريخ البالستية االيرانية المعمف عنيا في منطقة
الشرؽ االكسط كالذم يعمؿ بالكقكد السائؿ كيعتبر صناعة ايرانية محمية ك الذم يبمغ مداه ما بيف
(1300كـ _ 1500كـ) ذك رأس تزف ( 1000 _ 760كغـ) ك الذم اجريت اكؿ التجارب عميو
في عاـ 1998ـ كىك شبيو الصاركخ الككرم الشمالي (نكدنغ) ك الصاركخ الباكستاني (غكرم).1
كما كفي العقد االكؿ مف قرف الكاحد ك العشريف كشفت تقارير استخباراتية عف اف ايراف
اجريت اختبار طيراف "لمشياب "3كالذم انفجر بعد فترة قميمة مف انطبلقة قاطعان مسافتو االصمية.2
 .3الصاروخ "شهاب "8او زلزال
اختمفت المصادر حكؿ ىذا الصاركخ المحمي الصنع في الجميكرية االسبلمية في ايراف كالذم
يتراكح مداه بيف ( 4000 _2000كـ) فيك صاركخ عابر لمقارات حيث يعمؿ بالكقكد السائؿ  ,اال
اف ىذا الصاركخ غير معمف عنو رسميان اال انو جارم التطكير عميو مف قبؿ العمماء اإليرانييف ك
الذم تصؿ زنة رأسو الحربية الى ( 1000 _760كغـ).3
 .8الصاروخ "شهاب"5
ىك الصاركخ البعيد المدل المحمي الصنع ك الذم يبمغ مداه الى اكثر مف (4000كـ) ك الذم
جرل الحديث عنو ألكؿ مرة عاـ 1996ـ حيث نشرت تقارير ايرانية في كانكف االكؿ عاـ1996ـ
مف اف ايراف تطكر صاركخان بالستيان بعيد المدل ربما يصؿ الى (5632كـ) كىك يعمؿ بالكقكد

1

 .الجزائرم  ,مرجع سابؽ  ,ص.52

2

janes Intelligence Review , nov _ 2005 , p.5and see; Washington times , sept 22, .

3

 .الجزائرم  ,مرجع سابؽ  ,ص.54

2000
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السائؿ ك كصؿ الى مرحمتو الثالثة , 1فقد نشرت تقارير اخرل مف اف ايراف تحتاج الى مدة زمنية
ليست بالقميمة تتراكح بيف ( )10 _5اعكاـ حتى تتمكف مف استخدامو كفؽ المطمكب.2
كىنالؾ مجيكد حكؿ تطكير الصكاريخ العابرة لمقارات ك التي عرفت باسـ "شياب_6
شياب _7الصامد كغيرىا" ك التي ىي بمراحؿ مختمفة.3
 .5الصاروخ الروسي ""S_300
كىي منظكمة دفاع جكية بعيدة المدل أنتجت مف قبؿ شركة "الماز" لمصناعات العممية, 4
حيث تتميز ىذه المنظكمة بخصائص فريدة كىي تأميف الحماية الذاتية باإلضافة الى الدفاع
الجكم  ,حيث تستطيع ضرب " 6اىداؼ" في اف كاحد ب " 12صاركخ" عمى مسافة (400كـ).5
حيث استممت الجميكرية االسبلمية في ايراف الدفعة االكلى مف الصكاريخ ك التي ىي العقد
االكؿ ك الذم قدرهي ( 5منظكمات) ىذا ك قد نقمت ككالة االعبلـ الركسية انو يمكف لمصاركخ

" "S_300االنطبلؽ بسرعة (4500كـ) في الثانية ك يصؿ مداه الى (2500كـ) ك باستطاعتو
ضرب االىداؼ المرتفعة ك المنخفضة كالذم يبمغ كزف رأسو الحربي (145كغـ).6
بعد ىذا العرض حكؿ ابرز كاىـ الصكاريخ التي بحكزة الجميكرية االسبلمية كالتي مف
المبلحظ انيا تشكؿ المحكر االساس لمقكة العسكرية االيرانية ك التي مف خبلليا تستطيع
الجميكرية االسبلمية اف تشكؿ خط انر عمى الدكؿ التي ليا اطماع ك رادعان اماـ كؿ التكجيات التي
1
2

 .المجالي ,عصاـ نايؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص.48

charlesp.vick , Iranian missiles , October , 15 , 2001 , on , line: .

www.fas.org/nuke/guide/iran/missile/shahab_5.

3

 .د .سمير محمكد قديح  ,صكاريخ الرعب التي تمتمكيا اسرائيؿ ك ايراف ك حزب اهلل ك سكريا  ,جريدة مغربنا

االلكتركنية  ,ايطاليا لممكقع . http://www.maghribouna.com

4

https//:ar.wikipedia.org/wiki/3ov_c .

6

alkhaleejonline.net/infographic/1429355660613422000 .

5

 .الخارجية االيرانية كصكؿ اكؿ مجمكعة مف صكاريخ  , S_300مرجع سابؽ.
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تريد بيا الى الحرب ك اليبلؾ حيث اعتبرت القكة العسكرية ك عمى جميع اشكاليا ( جيكسياسية ,
بشرية اك دفاعية ) ىي البلعب االكؿ لجعؿ ايراف قكة اقميمية كىذا ما اتاح ليا التفاكض مف
محكر القكة اماـ الدكؿ العظمى في مكضكعة الممؼ النككم.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

84

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

المبحث الثاني :وصول التيار االعتدالي "حسن روحاني" الى سدة الحكم
مف اجؿ معرفة تأثير كصكؿ الدكتكر "حسف ركحاني" كرئيس لجميكرية ايراف االسبلمية في
عاـ  2013ـ عمى اىـ الممفات اال كىك الممؼ النككم حتى كصكلو الى االتفاقية مع دكؿ ""1+5
عاـ 2015ـ  ,حيث كاف لمدكتكر االثر الكبير ك الميـ في الممؼ النككم كذلؾ لما تسممو مف
مناصب ميمة في ىذا الشأف كعميو البد مف معرفة منطمقةي ك خصكصان انو ينطمؽ مف تيار ميـ
مف تيارات ايراف السياسية حيث ال نستطيع اف نتعرؼ عمى تكجو السياسة الخارجية لوي مالـ
نتعرؼ مف ام تيار سياسي ينطمؽ  ,اف الدارس ك الباحث في الشأف االيراني ال يستطيع اف
يطمؽ كممة حزب عمى التجمعات السياسية رغـ اف السجبلت االيرانية تشير الى كجكد "39حزب"
 57" ,جمعية اسبلمية "  21" ,مجمع اسبلمي" ك

" 18مركز اسبلمي" , 1ىذا ك باإلضافة الى

الدستكر االيراني الذم اشار في مكاده " "27,14,12,5تعريفان لمحزب ك االقميات ك المنظمات اال
اف الخمؿ كاضح في التنظيـ الحزبي كاف ىذا الخمؿ انما ناتج بيف االحزاب ك افراد المجتمع كذلؾ
الف نشاط االحزاب يككف مقصك انر في االنتخابات فقط كانيا تختفي بعد االنتخابات  ,ىذا ك مف
خبلؿ ىذه المقدمة نستطيع اف نطمؽ عمى ىذه التجمعات باسـ "التيارات السياسية" كالتي تتكزع
داخميا االحزاب.
يعتقد الباحث كمف خبلؿ البحث ك الدراسة الى كجكد ثبلث تيارات سياسية ميمة في الكقت
الحالي كىي:
اكالن :التيار المحافظ "اليميف"
ثانيان :التيار االصبلحي "اليسار"
ثالثان :التيار االعتدالي "البارغماتي"
مف خبلؿ عالـ السياسة ك االجتماع "بشيريو" في كتابو "عمـ االجتماع السياسي االيراني" حيث
يقكؿ ىنالؾ عدة عكامؿ مؤثرة ك ميمة تتدخؿ في تككيف التيارات السياسية كلعؿ ابرزىا ىك
1

 .رضا  ,باشا  ,ايراف المعاصر  ,دار نشرني  ,ايراف  ,تيراف  ,لسنة 2003ـ  ,ص.340
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 .1مستكل التحكؿ لدل المجتمع مف مجتمع تقميدم الى مجتمع حداثكم.
 .2معدالت النمك االقتصادم.
 .3ككذلؾ مدل تبني المجتمع لمديمقراطية.
حيث اف كؿ ىذه العكامؿ تؤثر في شكؿ ك بناء المؤسسات ك التيارات االجتماعية ك السياسية
في ايراف , 1مف ىنا نبلحظ ك بسبب تمؾ العكامؿ فأف المكاجية انما قائمة عمى الدكاـ بيف التيارات
السياسية ك التي عبر عنيا "حسيف بشيريو" ( النزاع الناشئ عف الفجكة الفاصمة بيف التقميد ك
التجديد ) 2كلئلشارة الى التيارات السابقة الذكر فأف مفيكـ اليسار اك اليميف في ايراف يككف
مفصكالن عف االرضية الماركسية اك الميبرالية كاف ىذا التعبير انما لمتفريؽ بيف الجماعات
االسبلمية االيرانية.
اوالً :التيار المحافظ "اليمين"
نشاء التيار المحافظ ك الذم ينشد الى دكلة دينية قائمة عمى اساس المذىب االمامي االثني
عشرم حيث يعتبر تيار الكلي الفقيو ك الداعـ لو ك لسمطاتو  ,تتمخص مبادئ التيار المحافظ
بما يمي:
 .1االلتزاـ بالتشيع.
 .2ينظر التيار المحافظ اال اف مؤسسات النظاـ السياسي في ايراف انما تستمد شرعيتيا مف سمطة
الكلي الفقيو كاف سمطتو ليست قضية انتخابية كانما ىي قضية تشخيصية مكجكدة في صمب
المجتمع ك تقع عمى عاتؽ الخبراء اكتشافيا كانو منكط ام الكلي الفقيو بالمد االليي.1

1

 .بشيريو  ,حسيف  ,ديباجو ال برجامعو شناسى سياسى ايراف :دكره جميكرل اسبلمى  ,تيراف  ,نشرنكاه معاصر

 ,ساؿ 1381ق ش  ,ص.12

2
1

 .بشيريو  ,المصر نفسو  ,نفس الصفحة.

 .دارايي  ,عمي  ,جرياف شناسى در ايراف (عمـ التيارات السياسية في ايراف) تيراف  ,سازماف انتشار بزكىشكاه

فرىنؾ كانديشو اسبلمى  ,ط , 7ساؿ 1389ق ش  ,ص.122
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 .3التأكيد عمى نظرية المؤامرة ك العمؿ بيا  ,فأف التيار المحافظ محتاط في تعامبلتو مع الغرب
كانو يرفض االتصاؿ المباشر ك الغير مباشر مع الكاليات المتحدة االمريكية كالتي يعتبرىا ال
تنسجـ مع السيد االماـ الخميني "رحمو اهلل"  ,اال انو يؤكدان عمى االحتراـ المتبادؿ بيف الطرفيف
,كما كعمى العكس في تعاممو مع العالـ العربي فيك تعامؿ اكثر اعتداالن ك انفتاحان فيك يعمؿ عمى
تطبيع العبلقات مع العالـ العربي.1
 .4يعمؿ التيار المحافظ في ادارة الببلد اقتصاديان كفؽ نظاـ الخصخصة , 2حيث العمؿ باقتصاد
ذك قطاع خاص ك يعتبر تدخؿ الحككمة في االقتصاد انما ىك قتؿ لمعممية االقتصادية  ,كما
كيعمؿ عمى سياسة التحكؿ االقتصادم.3
ىذا كيتػألؼ التيار مف مجمكعة ليست بقميمة مف االحزاب السياسية النخبكية كابرزىا ( حزب
جماعة رجاؿ الديف المقاتميف  ,حزب تحالؼ تنمية ايراف  ,حزب مؤتمفة االسبلمي  ,حزب
الجميكرية االسبلمي  ,مجتمع مدرسي حكزة قـ  ,جمعية مؤيدم الثكرة االسبلمية كغيرىا ).4
ثانياً :التيار االصالحي "اليسار"
تعكد خمفيات تأسيس التيار االصبلحي الى بداية عاـ 1988ـ كبسبب الخبلفات داخؿ التيار
المحافظ حكؿ البعض القضايا ك اختبلؼ كجيات النظر حكؿ المرشحيف لبلنتخابات البرلمانية ,
اف ىذه الخبلفات ادت الى تأسيس (مجمع عمماء الديف المجاىديف) الذم اعتبر البذرة االساس
1

 .الصمادم  ,فاطمة  ,التيارات السياسية في ايراف  ,المركز العربي لبلبحاث ك دراسة السياسات  ,ط ,1بيركت ,

2

 .الخصخصة :ىي فمسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية تعمؿ عمى تحكيؿ االقتصاد مف القطاع العاـ الى

لسنة 2012ـ  ,ص.74_73

الخاص كاف الدكؿ البد اف تككف متفرغة لبلمكر الكبيرة كالسياسة ك االمف ك غيرىا.
www.alshahedkw.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=8945

3
4

 .صحيفة اخبار " مقابمة مع محمد الريجاني" 1384/8/30ق ش.

انظر :حميد بارسا نيا  ,الخريطة الفكرية االي ارنية عشية الثكرة دراسة اجتماعية معرفية  ,ترجمة خميؿ زامؿ

العصامي  ,مركز الحضارات لتنمية الفكر االسبلمي المعاصر  ,بيركت  ,لسنة 2012ـ  ,ص.418
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لتأسيس ىذا التيار ك الذم اطمؽ عميو اسـ التيار االصبلحي بعد كصكؿ "محمد خاتمي" لرئاسة
الجميكرية عاـ 1997ـ , 1فأف اغمب االحزاب التي تأسست تحت ظؿ حككمة اك االحزاب
الداعمة لو كانت رافعة لشعار دكلة القانكف ك المجتمع المدني ك االصبلح السياسي ك سيادة
الشعب , 2ىذا كقد تمثمت استراتيجية الرئيس خاتمي في اإلصبلح التدريجي لمجميكرية اإلسبلمية,
مف داخؿ مؤسساتيا ,إذ استجاب خاتمي لمطالب الناس المتعاظمة بقدر أكبر مف الحرية عبر
اتباع مقاربة مزدكجة " ,الضغط مف الداخؿ كالتفاكض مف الخارج" كما تقكؿ العبارة الشائعة.3
كصار مصطمح ( إصبلح  /إصبلحي ) بعد نجاح خاتمي في انتخابات الرئاسة عاـ 1997ـ
شائعان كمثار حديث عاـ كيضع البركفسكر ىادم سيماتي تعريفان لممصطمح بقكلو" :ينطكم
اإلصبلح عمى ايجاد اساليب مف اجؿ التكصؿ الى تكافؽ الديمقراطية مع الثكرة اإلسبلمية
كاحداث إصبلح جذرم في الفكر الديني ,كايضان احراز تقدـ اقتصادم في عالـ عمماني يحكمو
اقتصاد متشابؾ  ,مف دكف أف يؤدم ذلؾ إلى خسارة المضمكف الديني كاالخبلقي لممسمـ".4
فأف االختبلؼ الناتج بيف التيارات انما ناتج مف تعدد القراءات لمنظاـ االسبلمي ام انو ال
يكجد خبلؼ بيف التيارات السياسية في ايراف مف حيث المنيج ك انما مف حيث القراءات كبيذا
يمخص الكاتب المختص في الشؤكف االيرانية "سعد بف نامى" اف اغمب رجاالت التيار االصبلحي
ىـ محافظيف اال اف التحكؿ في الخطاب الثكرم الى اصبلحي انما ىك ناتج عف انتياء اسطكرة
الشخصية الكارزمية لمسيد االماـ الخميني "رحمو اهلل" ىذا ك كفقان لمسجبلت االيرانية اف اكثر مف

1

 .الدكتكر عدم  ,محاضرات في النظاـ السياسي االيراني  ,كمية االماـ الكاظـ (ع)  ,العمكـ السياسية  ,العراؽ ,

بغداد  ,لسنة 2014ـ.

2
3

 .فاطمة الصمادم  ,مرجع سابؽ  ,ص.141_140
 .رام تقية ,ايراف الخفية الشطرنج السياسي السرم بجميكرية كالية الفقيو "تناقضات السمطة في الجميكرية

االسبلمية" ,دار الكتاب العربي ,دمشؽ – القاىرة  ,لسنة  ,2007ص69
ً
عدلت خانو ككالية الفقيو  ,رياض الريس لمكتاب كالنشر  ,بيركت  ,لسنة , 2010
 . 4ىالة العكرم  ,ايراف بيف
ص. 352
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" " 47حزب ك جمعية منظكية ك مؤيدة لمتيار االصبلحي الذم يؤمف في الديمقراطية ك الحريات
في ظؿ النظاـ االسبلمي ك الذم تتمخص مبادئو بما يمي:
 . 1ينظر ىذا التيار الى اف كالية الفقيو ىي كالية مطمقة في ظؿ الدستكر االيراني فقط ك اف
صبلحياتوي محددة في الدستكر ليس اال  ,كانو بمثابة ام الكلي الفقيو الككيؿ عف االماـ في عصر

الغيبة.

 .2يعمؿ التيار االصبلحي في سياستو الخارجية عمى اساس التفاكض مع الغرب حيث يقكلكف
اننا ننقد الحضارة الغربية ال ننفييا كىذا ما اشار اليو كتاب الرئيس السابؽ "محمد خاتمي" حكار
الحضارات.1
 .3يعارض التيار االصبلحي نظاـ الخصخصة في ادارة اقتصاد الببلد كيقكؿ البد اف تتدخؿ
الدكلة في العمؿ االقتصادم اال انو في الكقت الحالي بدأ يؤمف نكعان ما في ىذا النظاـ  ,حيث
يرل ىذا التيار المجتمع االيراني يعاني مف التخمؼ االقتصادم كاف النمك ال يتحقؽ اال مف خبلؿ
حككمة ذات برنامج اقتصادم كاسع.2
ىذا كاف ابرز االحزاب التي تنطكم تحت ىذا التيار ( جمعية رجاؿ الديف المناضميف  ,جبية
المشاركة االسبل مية  ,منظمة تعزيز الكحدة الطبلبي  ,مجاىدك الثكرة االسبلمية  ,حزب ككادر
البناء ).3

1
2
3

 .فاطمة الصمادم  ,مرجع سابؽ  ,ص.161
 .الدكتكر عدم  ,مرجع سابؽ.

 .شفيؽ شقير  ,التيارات السياسية في ايراف ابناء الثكرة ك المعارضة.

www.aljazeera.net/special coverage/coverage 2004/2004/10/3
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ثالثاً :التيار االعتدالي "البارغماتي"
برز ىذا التيار السياسي في ايراف بعد تجمع عدة عكامؿ عمى الساحة السياسية كمنيا:
 .1انتياء الحرب العراقية _ االيرانية.
 .2كفاة السيد االماـ الخميني الذم كاف يعتبر الشخصية الكارزمية المؤثرة.
 .3كصكؿ "ىاشمي رفسنجاني" الى سدة الحكـ ام رئاسة الجميكرية عاـ 1989ـ كلدكرتيف
انتخابيتيف حتى عاـ 1997ـ.
حيث يعتقد انصار ىذا التيار أف انتياء الحرب "العراقية _ االيرانية"

يعني أف مرحمة

السياسات الحربية قد انتيت ,كدخمت الدكلة اإليرانية مرحمة جديدة كذلؾ مف خبلؿ أقامت
استراتيجية جديدة قائمة عمى اساس البناء االقتصادم كالفكر البناء النافع في السياسة الخارجية.1
حيث يدعك ىذا التيار السياسي الى حككمة شعبية تدار مف قبؿ عمماء تقنييف ك عمماء ديف
فيك ك كما عرفو الدكتكر عدم في محاضراتو المسجمة ( بانو عبلقة كسطية في ادارة شؤكف الببلد
بيف النخب السياسية ك رجاؿ الديف ) , 2حيث يعتبر رفسنجاني االب الركحي كالقائد ليذا التيار ,
فعندما سئؿ رفسنجاني ىؿ ىك يسارم أك يميني أك إصبلحي أك محافظ؟ أجاب "إنني ال يسارم
كال يميني كال إصبلحي كال محافظ  ,كانا في طبيعتي ال أميؿ الى شؽ الصفكؼ كالقسمة داخؿ
صفكؼ الثكار كالمناضميف  ,كما أنني أعمؿ بفكرم كباستقبللية تامة عف تمؾ الميكؿ كاالتجاىات
كالتعصبات الحزبية سكاء التقميدية منيا أك الثكرية الجديدة".1
حيث تعتبر رؤية الرئيس رفسنجاني ىي الرؤية االساس لمتيار االعتدالي لمعالجة المشاكؿ
االقتصادية تمؾ  ,حيث انطمؽ مف رؤية أكسع إلدارة الدكلة  ,تمثمت بتغميب المصمحة عمى
األيديكلكجيا لخمؽ نكع مف المركنة في التعامؿ مع الدكؿ األخرل بما فييا الدكؿ األكربية رغبة في
1

 .حجت مرتجى  ,التيارات السياسية في إيراف المعاصرة  ,ترجمة محمكد عبلكم  ,المجمس األعمى لمثقافة ,

القاىرة  ,لسنة 2002ـ  ,ص.73

2
1

 .الدكتكر عدم  ,مرجع سابؽ.

محمد صادؽ الحسيني  ,الشيخ الرئيس (مف قرية الياقكت االحمر الى عرش الزعامة الذىبي) رياض الريس

لمكتب كالنشر  ,بيركت  ,لسنة 2004ـ  ,ص. 131
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استقطاب إمكاناتيا التقنية كرؤكس األمكاؿ لبلستثمار في إيراف  ,فضبلن عف تشجيع رؤكس األمكاؿ
اإليرانية المكجكدة في الخارج في السياؽ نفسو , 1كما ك كصفت بعض الدراسات ىذا التيار في
ايراف عمى انو تيار "بارغماتي عممي".
ىذا كتعني البارغماتية :تيار فمسفي سياسي ظير في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر
الميبلدم كاصمو مشتؽ مف الكممة البلتينية ( )pragmaك التي تعني العمؿ  ,ىذا ك قد عرفيا
قامكس العميد ( انيا تيار سياسي يعتبر نجاح العمؿ المعيار الكحيد لمحقيقة كاف السياسي
البارغماتي يعمؿ كفؽ النتائج العممية المثمرة ).2
ىذا كقد عرفيا قامكس كيبستر العالمي ( بانيا تيار فمسفي انشاءه تشارلز بيرس كتبعو كلياـ
جيمس ك جكف ديكم حيث يقكؿ اف كؿ المفاىيـ ال تثبت اال مف خبلؿ التجربة العممية )

3

كالبارغماتية بكجو عاـ كصؼ لكؿ مف ييدؼ الى النجاح اك المنفعة الخاصة.4
كعميو اف ابرز ركاد ىذا التيار في الجميكرية االسبلمية ىك الشيخ "ىاشمي رفسنجاني" الذم
منح الشيخ الدكتكر "حسف ركحاني" التفكيض المطمؽ إلدارة ىذا التيار حتى اطمؽ عميو رفسنجاني
باسـ "رفسنجاني الصغير" كىذا ما نبلحظو مف خبلؿ دعمو المستمر لوي ك لسياستو الخارجية في

حؿ الممفات العالقة  ,كفي ىذا السياؽ صرح مستشار الرئيس االيراني السابؽ "محمد خاتمي"

المستشار "عمي زاده" ( اف الرئيس ركحاني ليس اصبلحيان بؿ بارغماتيان حيث انو يحاكؿ رفع
شعارات ال تزعج المرشد االعمى السيد القائد عمي خامنئي  ,كفي الكقت نفسو يحافظ عمى شعرة

1

 .عبد العظيـ كريـ غافؿ ,صنع السياسة العامة في الجميكرية اإلسبلمية االيرانية بعد عاـ  ,1989رسالة

ماجستير(غير منشكرة) ,جامعة بغداد ,كمية العمكـ السياسية ,بغداد ,لسنة  ,2013ص.177

2

 .الشطرم  ,شاكر مجيد  ,قامكس العميد  ,مرجع سابؽ  ,ص.54

4

 .انظر :المعجـ الفمسفي  ,مجمع المغة العربية  ,مصر  ,القاىرة  ,لسنة 1983ـ  ,ص.32

3

 .الدكتكر منصكر بف عبد العزيز  ,البراجماتية عرض ك نقدwww.pdffactory.com .

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

91

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

معاكية مع رئيس مجمع تشخيص مصمحة النظاـ "ىاشمي رفسنجاني" كىذا عمى عكس خاتمي
الذم كاف اصبلحيان حقيقيا ).1
يتميز ىذا التيار في ايراف عمى انو مف الناحية االقتصادية يعمؿ عمى التنمية السريعة
لبلقتصاد كاف نظاـ الخصخصة عنده فقط في الكحدات االقتصادية الكبيرة كما ك يؤمف بقياـ نظاـ
رأسمالي صناعي  ,اما لمعرفة تكجيات التيار االعتدالي في السياسة الخارجية ك المكاقؼ لحؿ
الممفات البد مف معرفة تأثير كصؿ الدكتكر "حسف ركحاني" الى سدة الحكـ بعد انتخابات
2013ـ الى بمغت نسبة المشاركة فيا " "%72ك حصؿ ركحاني عمى " "%50,71مف االصكات
لصالحو , 2اف السياسة الخارجية في عيد الرئيس ركحاني تميزت عف السياسة الخارجية المتبعة
مف قبؿ الرئيس السابؽ "محمكد احمدم نجاد" فقد ساعد كصكؿ التيار االعتدالي الى حؿ ابرز
الممفات ك اىميا اال كىك الممؼ النككم االيراني  ,حيث يتمسؾ الرئيس ركحاني مف حيث المبدأ
في البرنامج النككم االيراني الذم عمد الى تحكيؿ ممفو الى ك ازرة الخارجية السيما الى كزير
خارجيتو المقرب "محمد جكاد ظريؼ" بعد اف كاف الممؼ النككم مف مسؤكليات المجمس االعمى
لؤلمف القكمي الذم يييمف عميو السيد القائد الخامنئي.1

1

 .سياسيكف عرب ك ايرانيكف :ركحاني سينجح في تحسيف العبلقات مع الدكؿ العربية ككالة انباء الشرؽ االكسط ,

القاىرة /23 ,يكنيك2013/ـ كقناة الجزيرة الفضائية برنامج ما كراء الخبر
http;//wwww.aljaazeera.net/programs/pages/2a127c59_adb2_4fcb_b1b9_85555a418f
2
1

a4
 .ككالة مير لؤلنباء.

 .ىذا يعني خركجو الى مرحمو تفاكضيو رغـ اف المجمس االعمى تكلى المفاكضات ككانت اخرىا مفاكضات امينو

العاـ السابؽ "سعد جميمي" اال انيا لـ تأتي بثمار تفاكضية جيدة.
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كما كصرح الرئيس ركحاني فكر كصكلو الى سدة حكـ رئاسة الجميكرية االسبلمية في ايراف
( اف ىنالؾ فرصة سانحة إلقامة عبلقات صداقة بيف ايراف ك العالـ حيث نؤيد ابداء المزيد مف
الشفافية ك الثقة المتبادلة في البرنامج النككم خدمة ليذا البمد ك سنعمؿ عمى تفعيؿ المحادثات بيف
ايراف ك " "1+5ىذا كباإلضافة فأف الحككمة لف تتخمى عف الدفاع عف حقكؽ الشعب االيراني )

1

كما كقاؿ الرئيس االمريكي "باراؾ اكباما" اذا كنا جاديف في مكاصمة الدبمكماسية فبل حاجة
إلضافة عقكبات جديدة كاف ىذا ما اتى بإيراف الى طاكلة الحكار ك المفاكضات في المقاـ االكؿ.2
كبذلؾ نبلحظ اف مبدأ الرئيس االيراني "حسف ركحاني" في المفاكضات النككية انما كاف قائـ
عمى اساس ميـ يمثؿ نيجو ك سياستو الخارجية كاف ىذه المنطقة التي ىي منطقة االتفاؽ الممكف
اطمؽ عمييا بمنطقة المصالح المشتركة اك المصالح المتصكرة لكؿ طرؼ مف اطراؼ االتفاؽ
النككم  ,كنبلحظ اف المصمحة العب اساس في خطابات ركحاني البارغماتي حيث يقدـ تصكره
الخاص بأف ( مبدأ العزة ك الحكمة ك المصمحة ينبغي اف يككف اساس السياسة الخارجية لمببلد
كمف ثـ فمف الضركرم دعـ العبلقات مع كؿ الدكؿ التي تعترؼ بالحقكؽ الطبيعية ك القانكنية
لمجميكرية االسبلمية كال تتبع سياسة العدكاف ك التسمط عمييا كاقامة عبلقات عادلة خاصة مع
دكؿ الجكار كاف حكار ايراف مع العالـ ينبغي اف يككف عمى اساس قكاعد منطقية ك أصكلية ك
معايير مقبكلة لمشعب ).1
ىذا كقد اجرل اصبلحات جذرية في سياستو الخارجية لمببلد كاف ىذه االصبلحات انما نابعة
مف الفيـ الكاقعي لمنظاـ الدكلي المعاصر كما كدعا الى خطاب "االعتداؿ ك الحكمة" الذم ييدؼ
الى تكثيؼ الحكار كتبعيد المكاجية  ,كفؽ الدكتكر "محمد جكاد ظريؼ" الذم يقكؿ اف االعتداؿ
عند الرئيس "حسف ركحاني" انما ىك ناتج مف الجمع بيف مثؿ الثكرة االسبلمية مع تقييـ القدرات
1
2
1

 .انظر :ككالة فارس لؤلنباء االيرانية.
 .انظر :ككالة ركيترز http://ara.reuters.com

 .محمد السعيد عبد المؤمف  ,الخطاب السياسي لمرئيس الجديد حسف ركحاني  ,مختارات ايرانية

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1337987&eid=929
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الفعمية إليراف ككذلؾ الرغبة في اصبلح السياسات القائمة مف اجؿ تحيؽ المصالح المنشكدة فأف
نيج ركحاني انما قائـ عمى اساس التكازف الدقيؽ بيف االحتياجات الكطنية  ,االقميمية ك العالمية
مف جية ك الكسائؿ المتاحة ك السياسات مف جية اخرل.1
ىذا كفي الخبلصة نستطيع اف نقكؿ اف كصكؿ التيار االعتدالي برئاسة الدكتكر "حسف
ركحاني" الى سدة الحكـ في الجميكرية االسبلمية كاف لوي الدكر الفاعؿ ك االساس في الكصكؿ

الى االتفاقية التاريخية عاـ 2015ـ  ,ألنو عمؿ عمى تغميب المصمحة ك تقميؿ مكانة االيديكلكجية
ك الفكر الديني في تعاممو كىذا ناتج كفؽ تصكر االستاذ معصكمي زارع مف ( عدـ قناعة الرئيس

ركحاني في الغيب ك العكامؿ الغيبية ك ضركرة بناء عبلقات جيدة مع الغرب ك تحديدان امريكا
ألنيا الطريؽ الكحيد كفؽ كجية نظره  ,لمتنمية ك التطكر ).

1

mohammad Javad zarif , what Iran Really wants , Iranian foreign policy in the .

Rouhani Era , foreign affairs , Rmay / june 2014 ISSUE
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المبحث الثالث :المشاکل االقتصادية التي سببها الحظر عمی ايران
يعتبر االقتصاد عنص انر ميمان ك اساسيان كمف العناصر المؤثرة في تطكير قدرات الدكلة  ,حيث
يشكؿ االقتصاد قكة سياسية بحد ذاتو لما يكفره مف كسائؿ ضغط كاغراء لمدكؿ االخرل كمنعيا مف
االضرار بمصالح االمة , 1حيث تمتمؾ الجميكرية االسبلمية في ايراف مخزكنان ك مكاردان ليست
بقميمة كميمة في العصر الحديث كلعؿ اىميا ( النفط  ,الغاز الطبيعي  ,الفحـ  ,اليكرانيكـ كغيرىا
مف المعادف االخرل باإلضافة الى الزراعة ك الصناعة ) حيث تمتمؾ ايراف ( )%11,4مف
االحتياطي العالمي النفطي ام ثاني اكبر احتياطي بعد المممكة العربية السعكدية كالتي احتياطيا
يشكؿ بنسبة ( , )%25اما الغاز فتمتمؾ ايراف ثاني اكبر احتياطي لمغاز بعد ركسيا ()26,69
تريميكف متر مكعب ام ما يعادؿ ( )%15,2مف االحتياطي العالمي.2
كما كيتراكح يتراكح انتاجيا لمنفط بيف ( )3500 _2900مميكف برميؿ في اليكـ الكاحد ام انيا
تحتؿ المرتبة الرابعة عالميان مف حيث انتاج النفط  ,ىذا كعمى الرغـ مف ايراف مف االعضاء
البارزيف في منظمة (االكبؾ) اال اف عبلقاتيا مع الدكؿ المستكردة لمنفط قد تككف محدكدة كالتكاد
تذكر , 1رغـ ما تقدـ مف ايجابيات عمى المستكل االقتصادم في النفط ك الغاز كمصدريف ميميف
في االقتصاد االيراني اال انو يعاني مف مشاكؿ كبيرة كذلؾ بسبب الحظر االقتصادم.

1

 .الخبليمة  ,احمد عبد الرحيـ  ,الغرب ك التأثير في النظاـ العالمي  ,المؤتمر السنكم الخامس  ,العرب ك القرف

القادـ  ,تشريف الثاني  ,لسنة 2000ـ  ,ص.7

2
1

 .ياسر عبد الحسيف  ,مستقبؿ السياسة الخارجية في عيد الرئيس ركحاني  ,مرجع سابؽ  ,ص.33
 .الصاكم  ,عبد الحافظ  ,اثر العقكبات عمى عبلقات ايراف العربية الجزيرة نت

htpp://Aljazeera.net/home/get page

/f138ebfe_da_4e0b_ade7_9c3d3eeff3416aa06ad6a_4c67_4add_b4ba_2994edef548d
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حيث تعاني الجميكرية االسبلمية في ايراف مف ازمو اقتصادية كمشاكؿ ىيكمية استمرت
لسنكات منذ فرض الحظر التجارم االمريكي عمييا نياية التسعينات كالعقكبات الدكلية ك الغربية
عمييا منذ عاـ 2006ـ كالتي سببيا البرنامج النككم.
كىنا البد مف االشارة الى ابرز مصاديؽ الحظر الدكلي في ق ارراتو التي تـ ذكرىا سابقان عمى
ايراف:
 .1قرار ()1232
أ .منع ايراف مف استراد اك تصدير المكاد ك المعدات النككية الحساسة.
ب .تجميد االصكؿ المالية لمشركات اك المؤسسات المشاركة في االنشطة النككية االيرانية.
ج .طمب مجمس االمف تجميد االمكاؿ ك االرصدة المالية ك المكارد االقتصادية المكجكدة في
اراضييا.
د .منع ( )10مؤسسات ك ( )12شخص مف السفر كتجميد امكاليـ ك ارصدتيـ العتبارىـ
اشخاص يعممكف في المجاؿ النككم ك الصاركخي.1
 .8قرار ()1282
أ .فرض قيكد عمى ش ار ء االسمحة مف ايراف ككذلؾ في حاؿ تزكيد ايراف بالسبلح.
ب .تجميد االصكؿ ك الممتمكات االيرانية في الخارج.1

1

 .االسطؿ  ,عادؿ محمد عايش  ,المتغير النككم في العبلقات االيرانية بالكياف الصييكني  ,باحث لمدراسات

الفمسطينية ك االستراتيجية  ,ط , 1لسنة 2014ـ  ,بيركت  ,ص.364

1

 .مكقع تكاصؿ العبرم التابع لك ازرة الخارجية االسرائيمية  ,القدس 2007/3/24 ,ـ .

http://www.altawasul.com
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 .3قرار ()1213
أ .التدقيؽ في تعامبلت البنكؾ االيرانية.
ب .تفتيش السفف ك طائرات الشحف مف ك الى ايراف.
ج .اقامت حظر تجارم عمى السمع ذات االستخداـ المزدكج.
د .تفتيش الشحنات البحرية ك البرية مف ك الى ايراف.
ق .مراقبة عمؿ انشطة كؿ مف بنؾ ( ممي ) ك (صادرات ) الرتباطيما بالبرنامج النككم.
ك .زيادة عدد الشركات ك االشخاص المحظكر عنيـ مسبقان في قرار ( )1737فقد اصبح عدد
الشركات ( )12ك عدد المسؤكليف (.1)13
 .8قرار ( )1181حيث يعتبر القرار االكثر شمكالن ك االثقؿ كطأة عمى الجميكرية االسبلمية في
ايراف فيك باإلضافة الى تمؾ العقكبات فقد زيد فييا.
أ .زيادة االجراءات االحت ارزية ضد البنكؾ االيرانية الجديدة التي تعمؿ في الخارج
ب .مراقبة الصفقات مع ام بنؾ ايراني بما في ذلؾ البنؾ المركزم االيراني.2
ىذا ك اشارت مؤسسة (جالكب) االمريكية عاـ 2013ـ استطبلعان لمرام ككانت النتائج
كبسبب العقكبات االقتصادية اف نصؼ الشعب االيراني ال يمتمؾ ما يكفي لشراء الغذاء كالحصكؿ
عمى السكف ىذا كقد اشار التقرير ايضان الى اف اغمب الشعب االيراني يعاني مف القمؽ ك الحزف ك
الغضب طكاؿ اليكـ بسبب تردم االكضاع المعيشية , 1فالمؤشرات االقتصادية الى معاناة ايراف

1

 . .االسطؿ  ,عادؿ محمد عايش  ,المتغير النككم في العبلقات االيرانية بالكياف الصييكني  ,مرجع سابؽ

ص.368 _ 367

2
1

 .المصدر نفسو اعبله  ,ص .369 _ 368
Steve crabtrre , Half of Iranians lack Adequate money for food shelter majorities .

aaythey feel worry , sadness , anger during much of the say , Gallup , July , 1/2013 at
http://www.gallup.com/poll/63295/half_iranians_lack_adequate_money_food_shetter
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مف مشاكؿ متعددة حيث بمغ الناتج المحمي االجمالي االيراني ( )%2,8في عاـ 2015ـ كبمعدؿ
تضخـ كصؿ الى ( )%17مف نفس العاـ.1
ىذا كقد سببت المشاكؿ االقتصادية في الببلد الى ارتفاع نسبة األمية بيف السكاف البالغيف
حيث كصمت الى ( )%18ككذلؾ البطالة فقد كصمت نسبتيا الى ( )%13,2في عاـ 2010ـ
اضافتان الى زيادة معدالت التضخـ االقتصادم فقد كاف معدؿ التضخـ في عاـ 2010ـ
( , 2)%10ىذا كيمكف رصد بعض المؤشرات عمى االقتصاد االيراني كانغبلقو بسبب الحظر ك
العقكبات حيث انخفاض معدؿ االستثمارات االجنبية  ,في عاـ 2010ـ سجؿ كأفضؿ معدؿ
لبلستثمارات بنحك ( )3,6مميار دكالر امريكي بعد اف كاف في االعكاـ السابقة بحدكد ( )1,1مميار
دكالر امريكي.3
اضافتان الى ذلؾ فأف معدالت الفقر كبسبب البطالة في حالة تزايد فقد اكد تقرير صادر عف
مركز دراسات البرلماف اف عدد العاطميف عف العمؿ قد تجاكز اؿ ( )7مميكف عاطؿ بعد اف كاف
ال يتجاكز ( )2,7مميكف  ,ىذا يعني اف حالة البطالة في تزايد مستمر مؤديان الى زيادة الفقر
المجتمعي في ايراف , 4فقد صدر تقرير اخر عف البنؾ المركزم اف العكائؿ االيرانية تعاني حيث
اف اكثر مف ( )%26مف العكائؿ ليس لدييا فرد عامؿ كاف ( )%55مف االسر ليس لدييا اال فرد
كاحد عامؿ فقط.1

1

 .مركز الخميج العربي لمدراسات االيرانية  ,مستقبؿ اقتصاد ايراف بعد رفع العقكبات الدكلية  /25مايك2016 /ـ.

الرابط . Arabiangcis.org/1

2

 .الصاكم  ,عبد الحافظ  ,المرتكزات االقتصادية لممشركع االيراني في المنطقتيف العربية كاالسبلمية  ,ط , 1دار

عمار لمنشر ك التكزيع  ,عماف لسنة 2013ـ  ,ص.43_42

3

 .الصاكم  ,عبد الحافظ  ,مرجع سابؽ.

4

 .مكقع جكاف انبليف  ,تاييد بيكارم 7مميكني از سكم مركز بزكىش ىام مجمس  /6 ,مير1395 /ق ش ,

1

 .صحيفة كطف امركز  ,يؾ جيارـ خانكارىام ايراني شاغؿ ندارند /24 ,سبتمبر2016/ـ http://so.gd/urtv

http://soo.gd/slp7
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كالكثير مف المشاكؿ المجتمعية التي سببيا ضعؼ االقتصاد ك العزلة الدكلية بسبب الحظر
كمنيا:
 .1زيادة عدد الطبلؽ  ,حيث سجمت التقارير انو في عاـ 2015ـ كؿ ساعة كاحدة ( )18حالة
طبلؽ.1
 . 2االدماف عمى المخدرات ىذا كبسبب البطالة كعدـ العمؿ ك زيادة نسبة الفقر ادة ىذه العكامؿ
مجتمعة الى اقباؿ الشباب عمى المخدرات حيث تشير االحصائيات الرسمية الى اف عدد الكفيات
جراء تعاطي المخدرات يصؿ الى ( )10اشخاص في اليكـ.2
 .3كذلؾ يعكس االداء السياحي إليراف حالة التكتر السياسي االقميمي ك الدكلي ىذا ككفؽ التقارير
اف افضؿ عائد سياحي تحصؿ عميو ايراف في عاـ 2006ـ فقد كصؿ الى ( )2,7مميكف سائح
بينما ىذا العدد في تراجع فقد سجمت احصائية عاـ 2008ـ الى اف عدد السكاح كصؿ الى
( )1,9سائح.3
كباإلضافة الى كؿ تمؾ المشاكؿ التي سببيا تردم الكضع االقتصادم بسبب الحظر فقد تشير
الدراسات الى انو اثر عمى حجـ العبلقات االقميمية ايضان سكاء مع الدكؿ العربية اك مع الدكؿ
االسبلمية فعمى مستكل التبادؿ التجارم "العربي _ االيراني" حيث ىنالؾ ثبلث مف اكبر الدكؿ
العربية المستقبمة لممنتكج االيراني حيث االمارات بنحك ( )2,3مميار دكالر امريكي  ,العراؽ بنحك
( )2,1مميار دكالر امريكي ك السعكدية بنحك ( )454مميكف دكالر امريكي اما عمى مستكل
االستيراد فأف االمارات تحتؿ الصدارة فأف نسبة ما تستكرده ايراف مف االمارات بنحك ()12,9
مميار دكالر امريكي كبيذا تعتبر الشريؾ التجارم العربي االكبر مف بيف الدكؿ العربية بعد االتحاد

1
2

 .تقرير الحالة االيرانية  ,مركز الخميج العربي لمدراسات االيرانية سبتمبر 2016/ـ www.arabiangcis.org
 .صحيفة ارماف  ,مرؾ ركزانة  10ايراني برايش استعماؿ مكاد مخدر  /15سبتمبر2016 /ـ

http://soo.gd/trmy

3

 .منظمة المؤتمر االسبلمي  ,مركز االبحاث االحصائية ك االقتصادية ك االجتماعية ك التدريب لمدكؿ االسبلمية

السياحة الدكلية في البمداف االعضاء بمنظمة المؤتمر االسبلمي  ,االفاؽ ك التحديات عاـ 2010ـ ص.33_32
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االكربي , 1الذم يعد الشريؾ االكؿ مع الجميكرية االسبلمية ايراف فأف حجـ التبادؿ التجارم
بينيما يصؿ الى ( )28مميار دكالر امريكي حيث صادرات االتحاد االكربي الى ايراف بنحك
( )18,4مميار دكالر امريكي ك استيراد االتحاد االكربي مف ايراف النفط بنحك ( )10,3مميار دكالر
امريكي.2
اما العبلقات التجارية مع باقي الدكؿ العربية فقد تككف اكثر ىشاشة مف الدكؿ السابقة الذكر
فحجـ التبادالت التجارية مع سكريا ( )1,2مميار دكالر امريكي  ,مع العمـ اف ايراف اعتبرت السند
ك الظيير لسكريا في ازمتيا الحالية  ,االردف حيث صادرات ايراف تصؿ الى ( )126مميكف دكالر
امريكي كتستكرد ايراف منتكجات لبنانية بنحك ( )112مميكف دكالر امريكي كمع مصر فقد بمغ
حجـ الصادرات االيرانية الييا بنحك ( )42مميكف دكالر امريكي ك تستكرد ايراف منيا بنحك ()110
مميكف دكالر امريكي.3
ىذا ك مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ اف مستكل التبادؿ التجارم بيف ايراف ك الدكؿ العربية تشيد
حالة مف اليشاشة كربما يعكد المرتكز االساس ليذه اليشاشة في التعامبلت االقتصادية بسبب
الحظر ك الذم بدكره ساعد عمى تأخير التكنمكجيا االقتصادية في التجارة اإليرانية  ,كاف المبلحظ
مف حجـ التبادؿ التجارم بيف ايراف ك االمارات التي تككف نكعان ما جيدة قياسان بالدكؿ العربية
االخرل انما كراء ىذا التعاكف ىك الحظر ك الحصار عمى ايراف حيث تعتبر االمارات محطة
"الترانسيت" لممنتكجات المستكردة مف الخارج كذلؾ بسبب أمنيا كقربيا عمى ايراف  ,كعميو فاف
العامؿ االقتصادم شكؿ نقطة ضغط عمى ايراف في المفاكضات االيرانية حيث يعتبر رفع الحظر
االقتصادم عنيا يعني استفادة ايراف مف عدة مزايا ك عمى رأسيا تحرير االمكاؿ المتجمدة ك كذلؾ
زيادة الصادرات النفطية كالغير النفطية كالدعكة لبلستثمارات االجنبية ك تحديث التكنمكجيا مما
يشكؿ ىذا في رفع مستكل الدخؿ ك الحد مف البطالة ك حؿ اغمب المشاكؿ المجتمعية التي سببيا
1

الصاكم  ,عبد الحافظ  ,مرجع سابؽ  ,ص.44

3

 .الصاكم  ,عبد الحافظ  ,مرجع سابؽ  ,ص.46_45

2

 .صندكؽ النقد الدكلي  ,احصائيات عاـ 2008ـ التجارية.
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الفقر حيث اشارت بعض الدراسات اف الحظر االقتصادم الدكلي عمى ايراف مسؤكؿ عف ()%20
مف المشاكؿ التي يعاني منيا االقتصاد ك ربما اكثر مف ذلؾ.1
اال اف رفع الحظر التجارم عف ايراف ال يعني حؿ المشاكؿ الجذرية ك الييكمية بصكرة سريعة
في االقتصاد االيراني كانما يحتاج الى كقت لذلؾ ام انو يتـ بصكرة تدريجية.

1

مركز الخميج العربي لمدراسات االيرانية  ,مستقبؿ اقتصاد ايراف بعد رفع العقكبات الدكلية  ,مرجع سابؽ.
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المبحث الرابع :تنامي الدور االيراني في الممفات االقميمية
(عراق  ,سوريا  ,لبنان واليمن)
يعد المكقع الجيكبكليتكي االيراني مف المكاقع الميمة كالفريدة مف نكعيا كالذم يجعميا متميزة
عف غيرىا مف الدكؿ المجاكرة ليا  ,حيث تقع في كسط جغرافي بيف الشرؽ االدنى ك الشرؽ
االقصى كبيف قارتي اسيا ك افريقيا باإلضافة الى امتبلكيا جغرافية طبيعية كعرة تشكؿ ليا
منظكمة دفاعية اماـ االعتداءات الخارجية .مف خبلؿ ذلؾ نبلحظ اف الجميكرية االسبلمية في
ايراف تسعى جاىدة مف أجؿ الحصكؿ عمى اعتراؼ دكلي يثبت ليا بأنيا دكلة اقميمية مؤثرة تمتمؾ
مقكمات ىذا الدكر كتسيطر عمى ادكاتو  ,ىذا كباإلضافة الى انيا تمتمؾ تأثي انر معنكيان عمى دكؿ
الجكار الجغرافي ليا مف خبلؿ امريف متناقضيف االكؿ تربط معيا بعبلقات سياسية  ,اقتصادية ,
ثقافية ك اجتماعية  ,االمر الثاني تعيش مع ىذه الدكؿ بكجكد حالة مف القمؽ  ,التكتر ك الحذر
االمر الذم جعؿ منيا طرفان ميمان في المعادالت االقميمية سكاء الشرؽ اكسطية اك العربية.
لعبت ايراف الدكر المؤثر في كؿ مف "لبناف  ,سكريا  ,العراؽ كاليمف" كما ساعدىا عمى ذلؾ ىك
ابتداء مف احتبلؿ الكاليات المتحدة االمريكية لمعراؽ عاـ
االحداث التي عصفت في المنطقة
ن

"2003ـ" مرك انر بالثكرات العربية عاـ "2011ـ" فأف دكرىا الفعاؿ في المنطقة مف خبلؿ الممفات
السابقة الذكر "لبناف _ حزب اهلل" " ,سكريا _ دعـ حككمة بشار االسد" " ,العراؽ _ الخبلص مف
داعش" ك "اليمف _ انصار اهلل" حيث عمؿ ىذا الدكر عمى تعزيز القكة التفاكضية االيرانية كعامؿ
قكة في المفاكضات النككية مع دكؿ " "1+5كاف ىذا الدكر أثبت اف ايراف قادرة عمى الحاؽ االذل
بالمصالح االمريكية في المنطقة كفي مكاقع مفصمية كحاسمة بالنسبة لؤلمف القكمي االمريكي.1

1

 .نيفيف مسعد كاحمد يكسؼ احمد  ,حالة االمة العربية ( )2008_2007ثنائية التفتيش ك االختراؽ  ,لبناف /

بيركت  ,مركز دراسات الكحدة العربية  ,لسنة 2008ـ  ,ص.40
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اوالً :الدور االيراني في سوريا.
تمتد العبلقات السكرية _ االيرانية الى زمف بعيد كالذم انشاء عمى اساسيا التحالؼ السكرم
_ االيراني كاف ىذا التحالؼ يعطي لمبمديف القكة لتككيف جبية مكحدة ضد دكؿ االستبداد
كاالستعمار "الصييك امريكي" حيث نبلحظ اف تكطيد العبلقة السكرية _ االيرانية منذ فجر الثكرة
االسبلمية في ايراف عاـ "1979ـ" فضبلن عف العكامؿ التاريخية ك االجتماعية التي حددتيا
الظركؼ الجغرافية ك الحفاظ عمى المصالح السياسية إليراف كعبر الزمف استطاعت ايراف الحفاظ
عمى العبلقة مع سكريا لتمتد مف خبلليا الى اقامة العبلقات مع حركات المقاكمة في كؿ مف لبناف
ك فمسطيف "حزب اهلل _ حماس".1
اف العبلقة بيف سكريا _ ايراف ىي عبلقة "شراكة استراتيجية" اكثر مما ىي عبلقة تعاكف بيف
البمديف كاف الجامع بينيما رغـ اختبلؼ االيدكلكجيات فأف سكريا تنطمؽ مف ايديكلكجية عممانية ك
ايراف تنطمؽ مف ايديكلكجية اسبلمية فيك:
 .1العداء المشترؾ لمبمديف لمنظاـ السابؽ في العراؽ "صداـ حسيف".
 .2الخكؼ المشترؾ مف الكاليات المتحدة باعتبارىا دكلة استبداد خصكصان بعد انتياء الحرب
الباردة ك زكاؿ االتحاد السكفيتي.
 .3الكره ك العداء كعدـ تطبيع العبلقات مع الكياف الصييكني "اسرائيؿ" عمى خبلؼ بقية الدكؿ
في المنطقة عدل العراؽ.1
فأف طيراف لف تتخمى عف حميفتيا دمشؽ كمف غير الممكف تصكر صمكد سكريا منذ بداية
االزمة في مارس 2011 /ـ كحتى االف مف غير الحميفة ايراف  ,حيث كصفت ايراف اغمب
الثكرات العربية بانيا صحكة اسبلمية ضد االنظمة االستبدادية التي تحالفت مع الغرب كاكدت

1

 .احمد الخالدم كاغا حسيف  ,سكريا ك ايراف تنافس كتعاكف  ,تعريب عدناف حسيف  ,دار الكنكز االدبية  ,ط, 1

1

 .اسبلـ احمد حسف  ,الدكر االيراني في سكريا  /31 ,مارس 2015 /ـ  ,نت www.masralarabia.com

لبناف  /بيركت  ,لسنة 1979ـ  ,ص.21
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عمى اف الثكرات العربية ىي بكادر يقظة اسبلمية مستكحاة مف الثكرة االسبلمية في ايراف , 1لكف
مع كصكؿ رياح التغيير الى سكريا فقد كقفت ايراف الى صؼ حميفتيا حككمة االسد كاعتبرت ىذه
االزمة انما مؤامرة غربية ضد محكر الممانعة كالمقاكمة.2
فيي ترل اف اليدؼ مف االزمة السكرية المفتعمة انما مف اجؿ ضرب محكر المقاكمة  ,كما
كاستمرت ايراف في التحذير مف ام تدخؿ غربي في سكريا باعتبارىا حمقة ميمة مف حمقات
المقاكمة في الشرؽ الكسط  ,ىذا كقد عبر عف اىمية سكريا بالنسبة لبلستراتيجية االيرانية اغمب
القيادات االيرانية فقد عبر الشيخ "ميدم طائب" في 2013/2/15ـ حيث قاؿ ( اننا لك خسرنا
سكريا ال يمكف اف نحتفظ بطيراف كلكف اذا خسرنا اقميـ خكزستاف "االىكاز" سكؼ نستعيده ما دمنا
نحتفظ بسكريا ) ىذا كقد عبر مجددان فقاؿ ( اف سكريا ميمة ك استراتيجية بالنسبة إليراف ) , 3ىذا
كقد اكد الرئيس االيراني السابؽ "محمكد احمد نجاد" ( اف سكريا كايراف في خندؽ كاحد كاف سكريا
ىي الخط االمامي لمدفاع عف األمة االسبلمية ) , 4ثـ اكد عمى دكر سكريا الفاعؿ بالنسبة إليراف
كزير الدفاع السابؽ شمخاني قائبلن ( اف سكريا عمؽ استراتيجي إليراف كىي جزء مف االمف القكمي
لمجميكرية االيرانية في المنطقة كتكلي طيراف دائمان اىمية ألمف االراضي السكرية ).1
مف خبلؿ ما تقدـ نستطيع اف نستنتج اف لسكريا اىمية كبيرة في أستراتيجية الجميكرية
االسبلمية في ايراف  ,كاف ىذه الرؤية تأتي مف ككف سكريا المعبر االساس لدعـ لمحكر المقاكمة (

1

 .فراس ابك ىبلؿ  ,ايراف ك الثكرات العربية  :المكقؼ ك التداعيات تقييـ الحالة  ,المركز العربي لؤلبحاث ك

2

 .فرح الزماف ابك الشعير  ,محددات المكقؼ االيراني مف مصر بعد الثكرة  ,مركز الجزيرة لمدراسات / 1 / 8

دراسة السياسات  ,الدكحة  ,تمكز 2001 /ـ.

2013ـ.

3
4
1

 .ميدم طائب  ,سكريا اىـ مف االىكاز ك لك خسرناىا نخسر طيراف  ,العربية نت 2013/2/15 ,ـ.
 .خالد جكيعد العبادم  ,تأثير النفكذ االيراني عمى الدكؿ العربية (سكريا _ لبناف)  ,مصدر سابؽ  ,ص.84

 .اشرؼ كشؾ  ,التحالفات االقميمية إليراف السياسة تتجاكز االيديكلكجيات  ,مجمة السياسة الدكلية  ,العدد , 165

يكليك 2006 /ـ  ,ص.117
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حماس _ حزب اهلل ) ىذا كقد تكصؿ الطرفاف في حمكؿ عاـ 2005ـ الى اتفاقية مشتركة لتعميؽ
االرتباط بيف البمديف حيث كاف مفاده ىذه االتفاقية :
 .1اف ام اعتداء عمى سكريا ىك اعتداء عمى ايراف.
 .2التزاـ ايراف في تقديـ المساعدة لسكريا في حاؿ تعرضيا الى ام اعتداء.
 .3التعاكف العسكرم المشترؾ بيف البمديف.1
ىذا كبالتالي فأف الجميكرية االسبلمية ايراف ترفض التدخؿ العسكرم الدكلي لحؿ االزمة
السكرية ىذا المكقؼ الذم تبنتو الكاليات المتحدة االمريكية  ,مف ىنا كمف خبلؿ ىذا المكقؼ
نبلحظ اف الدعـ االيراني لسكريا منذ االزمة كلحد االف فأف اغمب المعارؾ التي تقكدىا سكريا ىي
بأشراؼ قيادات الحرس الثكرم االيراني  ,ىذا كبحسب المخابرات االمريكية اف اغمب االسمحة
التي تستخدـ في الحرب ىي اسمحة ايرانية يتـ نقميا الى سكريا عف طريؽ الجك.2
في عاـ "2012ـ" طرحت عدة مبادرات سياسية لحؿ االزمة السكرية بالتزامف مع المفاكضات
النككية:
 .1المبادرة العربية الثانية 2012/1/22ـ كالتي فشمت بسبب الفيتك المزدكج (ركسيا _ الصيف)
كاف ايراف رفضت ىذه المبادرة ألنيا تنص عمى نقؿ صبلحيات الرئيس الى نائبو حيث رحبت
بالفيتك المزدكج.
 .2مبادرة "ككفي اناف" ذات النقطة الست التي جكبيت بالرفض مف قبؿ باقي الدكؿ ألنيا تنص
عمى عدـ تنحي االسد.
 .3اتفاقية جنيؼ التي تكصمت ليا مجمكعة العمؿ الدكلية في شأف سكريا /30حزيراف2012/ـ
كالتي اعتمدىا االخضر االبراىيمي.
 .4كضعت ايراف المبادرة السياسية الشبيو لمبادرة ككفي اناف ذات النقاط الست في  /16كانكف
األكؿ2012 /ـ لحؿ االزمة السكرية كالتي تنص عمى ما يمي:
1
2

 .خالد جكيعد العبادم  ,مصدر نفسو اعبله  ,نفس الصفحة.
 .دكر ايراف المحكرم في سكريا www.DW.com
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أ .الكقؼ الفكرم ألعماؿ العنؼ كالعمميات المسمحة كميا تحت اشراؼ االمـ المتحدة  ،كىذه
المرحمة يجب عمى الحككمة كجميع الجماعات المسمحة انياء تحركاتيا العسكرية فك انر  ،خصكصان
ف ي المناطؽ السكنية كالتعاكف مع ممثؿ االمـ المتحدة كالمجنة التي يشرؼ عمييا لتثبيت االكضاع
كاعادة االستقرار.
ب .بعد تكقؼ االشتباكات  ،يجب فك انر تقديـ المساعدات اإلنسانية إلى الشعب السكرم في
المناطؽ المتضررة  ،كلضماف ىذا االمر يجب الغاء العقكبات االقتصادية عمى سكرية.
ج .تزامنان مع تحقيؽ االستقرار ،يجب السعي فك انر إلى اجراء الحكار الكطني شامؿ بمشاركة ممثمي
مختمؼ االطياؼ كالتكجيات االجتماعية كالسياسية كالحككمة السكرية  ,كىذا الحكار يجب اف يييئ
األرضية لتأليؼ حككمة انتقالية تككف محؿ اجماع كتككف مسؤكليتيا الرئيسة تنظيـ انتخابات حرة
كتنافسية النتخاب برلماف جديد كجمعية تأسيسية لكتابة الدستكر كاجراء انتخابات رئاسة الجميكرية
في مكعدىا.
د .يجب االفراج عف جميع االشخاص بغض النظر عف الجماعة أك الطيؼ الذم ينتمكف اليو
كالذيف اعتقمتيـ الحككمة أك الجماعات المعارضة بسبب نشاطيـ السياسي السممي  ،كعمى
المحاكـ المتخصصة البت بشكؿ عادؿ بقضايا المتيميف بارتكاب الجرائـ.
ق .يجب كقؼ عممية نقؿ المعمكمات المغمكطة عف التطكرات عمى الساحة السكرية  ،كاف تكفر
لكسائؿ االعبلـ كميا االجكاء االمنة كامكانية تييئة االخبار عف االكضاع الميدانية في سكرية
كارساليا لتتمكف مف اطبلع الرأم العاـ عمى كجيات نظر جميع فئات الشعب السكرم بعيدان عف
المكاقؼ التمييزية.
ك .تأليؼ لجنة لتقكيـ االضرار كاعادة االعمار ،كنظ انر إلى االضرار التي لحقت بالبنى التحتية في
سكرية  ،فإف مسؤكلية ىذه المجنة ايجاد اآلليات المبلئمة إلعادة االعمار كتحديد كيفية مشاركة
المنظمات ك الدكؿ الصديقة في عممية اعادة االعمار.1
1

 .ك ازرة الخارجية اإليرانية تنشر تفاصيؿ مبادرة حؿ األزمة السكرية ،مصر (مكقع الكتركني) ،إيراف،

www.maharnews.com 2012/12/16
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ىذا ك باإلضافة الى دكر ايراف البلعب في الجانب االقتصادم السكرم فقد ابرمت مع سكريا
عدة اتفاقيات اقتصادية ميمة ك محركة لبلقتصاد السكرم ك كذلؾ االيراني الذم يعاني مف
المشاكؿ المتراكمة بسبب العقكبات الدكلية حتى اصبح االقتصاد السكرم معتمدان عمى المشاريع
االيرانية بالدرجة االكلى كفي قطاعات حيكية ك ميمة "كالنفط  ,الغاز  ,مصانع االسمنت ,
االتصاالت البلسمكية ك الزراعة كغيرىا" حتى كصؿ الدعـ االيراني الى سكريا حد تقديـ القركض
فكاف القرض االكؿ بداية االزمة في عاـ 2011ـ كقيمتو "مميار دكالر امريكي" مف اجؿ استيراد
السمع الغذائية  ,اما القرض الثاني في عاـ 2013ـ ك الذم قيمتو " 3.6مميار دكالر امريكي"
مخصصان الستيراد المشتقات النفطية كما كساعد ىذا القرض لمحد مف انخفاض سعر الميرة
السكرية مقابؿ الدكالر االمريكي ك القرض الثالث الذم صرح عنو حاكـ البنؾ المركزم السكرم
"أديب ميالية" عف حصكلو المكافقة االكلية لقرض ايراني جديد ك بقيمة "مميار دكالر امريكي" مف
اجؿ تمكيؿ الصادرات , 1كما كدخؿ البمداف في اتفاقية يعرفت باتفاقية التجارة الحرة ( حيث باتت

السمع ك المنتجات التي يجرم تبادليا بيف البمديف غير خاضعة لمتعريفة الجمركية ) مما ساعد في

ارتفاع حجـ التبادالت التجارية مف " 280مميكف دكالر" عاـ 2010ـ الى "مميار دكالر" في عاـ
2014ـ ك التي معظميا صادرات ايرانية الى سكريا.1
ىذا كقد ادرج الكاتب خالد العبادم كدكر ايراف البلعب في سكريا ك المؤثر مف حيث الدعـ
االقتصادم ليا كذلؾ مف خبلؿ ابرز القطاعات االستثمارية االيرانية كىي:
 .1في مجاؿ المكاصبلت :حيث بمغ االستثمار االيراني في سكريا الى " 60مميكف دكالر".
 .2في مجاؿ المكارد الطبيعية :حيث بمغ االستثمار كفؽ تصريح كزير الصناعة ك التعديف
االيراني الى " 10مميار دكالر" خبلؿ خمس سنكات.
1

 .سبلـ السعدم  ,باحث ك صحفي فمسطيني _ سكرم ميتـ بالشؤكف السياسية ك االقتصادية لبمداف الشرؽ

االكسط ( سكريا _ عراؽ _ فمسطيف)  ,مصالح ايراف االقتصادية تترسخ في سكريا  / 2 ,حزيراف 2015 /ـ
carnegieendowment.org/sada/60284

1

 .نفس المصدر اعبله .
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 .3في مجاؿ االسمنت :حيث تـ افتتاح معمؿ اسمنت ايراني في سكريا بكمفة " 250مميكف دكالر
امريكي" ك بقدرة انتاجية " "1,1مميكف طف سنكيان.
 .4في مجاؿ المياه :كذلؾ مف خبلؿ بناء السدكد ك تزكيد منطقة حمب في المياه.
 .5في مجاؿ التعميـ :حيث بناء جامعة ايرانية في سكريا باإلضافة الى تقديـ الدعـ لكمية المغة
الفارسية في جامعة دمشؽ.1
مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ اف الدكر االيراني الفعاؿ في الممؼ السكرم ك االزمة السكرية كاف
لوي االثر الكاضح كالكبير فقد عممت ايراف عمى دعـ كتثبيت النظاـ السكرم كتقكيتو كذلؾ مف اجؿ
حفظ مصالحيا في المنطقة كبرزكىا كدكلة اقميمية العبة كمؤثرة الى جنب القدرات النككية

كمفاكضاتيا مع " , "1+5حيث نستطيع اف نمتمس ذلؾ مف خبلؿ طمب ايراف مف مجمكعة ""1+5
في 2013 / 2 / 12ـ  ,ضـ الممؼ السكرم ك البحريني لممفاكضات النككية ككرقة ضغط لما
تتمتع بو مف دكر ميـ كحاسـ لمممؼ السكرم.
ثانياً :الدور االيراني في لبنان.
تعتبر لبناف منطقة رخكة كبالتالي فأنو يمكف اف تتقاطع عندىا االستراتيجيات االقميمية ك
الدكلية كذلؾ مف اجؿ اف يحصؿ كؿ فريؽ عمى ما يريده كفؽ معادالت كاف ىذه المعادالت
تتكقؼ عمى يحسف استغبلؿ كؿ مفاصؿ القكة لديو ك ترجمتيا الى مكاسب سياسية.1

مف ىنا نبلحظ اف الدكر االيراني في لبناف بداء منذ انتصار الثكرة االسبلمية في ايراف عاـ

1979ـ  ,حيث دعـ كنصرة المظمكميف الشيعة في لبناف  ,فقد تشكمت حركة المحركميف التي
أسسيا السيد المغيب "مكسى الصدر" عاـ 1974ـ كجناحيا العسكرم "امؿ" الذم تأسس عاـ
1975ـ

2

 ,ثـ كبعد نجاح الثكرة االسبلمية في ايراف كنتيجة اجتياح "اسرائيؿ" الى لبناف عاـ

1

 .خالد جكيعد العبادم  ,مصدر سابؽ  ,ص.88

2

 .الدكر االيراني في المعادالت المبنانية المؤشرات ك الدالالت

1

 .خير ببلؿ  ,انتصار لبناني شرط اف يبقى لبنانيان  ,الحياة 2006/8/20ـ
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 1982ـ بداء الحرس الثكرم النكاة العسكرية ك الثقافية ك الدينية لحزب اهلل في لبناف ك الذم اعمف
عنو رسميان عاـ 1985ـ مف اجؿ التصدم الى "اسرائيؿ".1
يكضح البياف التأسيسي لحزب اهلل الذم جاء عنكانو "مف نحف ك ماىي ىكيتنا" ؟ فقد عرؼ
نفسو ( اننا ابناء أمة حزب اهلل التي نصر اهلل طميعتيا في ايراف كاسست مف جديد نكاة دكلة
االسبلـ المركزية في العالـ  ...كاننا نمتزـ بأكامر ك قيادة كاحدة تتمثؿ بالفقيو الجامع لمشرائط ك
تتجسد حاليان في اية اهلل السيد ركح اهلل الخميني المكسكم مفجر الثكرة االسبلمية كباعث النيضة
في االمة المجيدة ).2
ىذا يؤشر عمى اف الدكر االيراني في لبناف فقد تجسد في حزب اهلل  ,كمف خبلؿ حزب اهلل
كدعـ الشيعة في لبناف فقد استطاعت ايراف مف اف تحقؽ طمكحيا كمشركعيا كدكلة اقميمية العبة
كمؤثرة كذات مصالح سياسية في المنطقة كاف الدافع كراء مد النفكذ في المنطقة ك البركز كبلعب
ىك مف اجؿ احتكاء المشاريع االخرل "االمريكية  ,الصييكنية" التي تقؼ دكف نمك الدكلة
االسبلمية ك كحدة المسمميف في المنطقة , 1اذ تعتبر السيطرة ك مد الذراع في لبناف سيطرة عمى
المشرؽ حيث تعتبر لبناف بكابة الشرؽ كالتي تتمتع بمكقع جغرافي حيث تشرؼ عمى الحكض
الشرقي لمبحر االبيض المتكسط ككذلؾ مكقعيا في قمب العالـ السيما اسيا ك افريقيا كىي محكر
ربط العالـ الدكلي ب انر  ,بح انر ك جكان كىذا ما جعؿ منيا ممر تجارم دكلي بيف العالـ ك المنطقة
العربية.
فأف اىمية لبناف بالنسبة إليراف ال تقؼ عند الجكانب الركحية ك السياسية كاعتبارىا دكلة
داعمة لمشيعة المظمكميف في لبناف كانما تكمف االىمية باإلضافة الى تمؾ الركابط الى اف ايراف
بدكف لبناف كالدكر المؤثر فييا فأنيا سكؼ تككف معزكلة عف المشرؽ لذل تعمؿ جاىدة مف اجؿ
1

 .عمي االميف  ,تجميات المشركع االيراني في لبناف جثث الدكؿ ال تبني جباؿ المجد  ,مركز امية لمبحكث ك

الدراسات االستراتيجية  ,ط , 1دار عمار لمنشر ك التكزيع  ,عماف  /االردف  ,لسنة 2013ـ  ,ص.79

2

 .راجع :البياف التأسيسي لحزب اهلل /16شباط , 1985/كذلؾ عمي حسيف باكير  .تقديـ مجمة الراصد ,

1

www.acrseg.org/40010 .

www.alrased.net
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الحفاظ عمى تكاجدىا في لبناف مف خبلؿ حزب اهلل , 1حيث نبلحظ ذلؾ الدكر ك االنصيار بيف
حزب اهلل ك ايراف مف خبلؿ كممة لمناطؽ الرسمي لحزب اهلل "ابراىيـ االميف" عاـ 1987ـ حيث
قاؿ ( نحف ال نقكؿ اننا جزء مف ايراف  ,نحف ايراف في لبناف ك لبناف في ايراف ) فقد برز الدكر
االيراني في لبناف ككاف لو االثر الكبير عمى تحجيـ المشاريع الغربية في المنطقة كقير الكجكد
"الصييكني امريكي البريطاني" حيث لعبت حرب تمكز عاـ 2006ـ بيف حزب اهلل لبناف ك الكياف
الصييكني "االسرائيمي" الى اعاقة المشركع االمريكي في المنطقة "الشرؽ االكسط الجديد".2
كما ك صرح كزير الدفاع االيراني عاـ 2014ـ عف الدكر االيراني ك تحقيؽ المشركع في
لبناف مف خبلؿ حزب اهلل حيث قاؿ ( اف حزب اهلل في لبناف ينفذ الفكر االيراني كاف الحضكر
االيراني عمى الحدكد االسرائيمية يتمثؿ في حزب اهلل ).3
مف خبلؿ ما تقدـ نستطيع اف نقكؿ اف حزب اهلل كاحد مف اىـ الحمفاء األستراتيجيف ك
الميميف أليراف في المنطقة ك قد حظى باىتماـ كاسع مف قبؿ الكثير مف الدكؿ في المنطقة
السيما جياز المخابرات االسرائيمية  ,حيث استطاعت الجميكرية االسبلمية في ايراف كمف خبلؿ
ما تقدمو مف دعـ ك مساعدات الى حزب اهلل مف جعمو قكة ضاربة ذات تأثير في المنطقة كجزنء
ميمان مف المعادالت فيك قادر عمى احداث حالة التدىكر االقميمي ك ضرب المصالح الغربية _

"االسرائيمية" دكف ام تدخؿ مباشر إليراف كىذا ما استطاعت اف تفيمو الكاليات المتحدة االمريكية
كخصكصان بعد احداث تمكز 2006 /ـ كتجسد ىذا الفيـ الغربي مف خبلؿ قبكليا في المفاكضات
النككية مع ايراف كبالتالي اعتبر التكاجد االيراني في لبناف نقطة قكة في المفاكضات مع دكؿ
" "1+5النككية  ,فقد اكضح االستاذ البركفيسكر االيراني "منكجير محمدم" عف اثر الثكرة
االسبلمية في لبناف حيث قاؿ ( فميس ثمة شؾ في اف لبناف كعمى الخصكص الشيعة فييا ك عمى
1

 .خالد جكيعد العبادم  ,مرجع سابؽ  ,ص.98

2

 .الدكر االيراني في لبناف ك اىمية حزب اهلل االستراتيجية  ,القدس العربي /16سبتمبر2014/ـ ,

3

 .الدكر االيراني في لبناف كاىمية حزب اهلل االستراتيجية  ,المصدر نفسو اعبله .

www.alquds.co.uk/?p=217263
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الرغـ مف البعد الجغرافي فقد تركت الثكرة االسبلمية اثرىا عمى المجتمع المبناني الذم عرؼ سابقان
بأكثر المجتمعات المبنانية حرمانان لكف بعد الثكرة االسبلمية فقد اصبحكا تركيبة قكية ليا اثر ك
صدل ليس عمى لبناف فحسب ك انما عمى الساحة الدكلية كبلعبيف اقميميف مؤثريف ك اقكياء فأف
حزب اهلل كليد الثكرة االسبلمية استطاع اف يؤدم دكره كتنظيـ عسكرم _ سياسي قكم ك مؤثر في
ساحة العبلقات الدكلية ك ىذا ما تجسد في الحاؽ اليزيمة في الكياف الصييكني "اسرائيؿ ).1
ثالثاً :الدور االيراني في العراق.
لـ تجد الجميكرية االسبلمية في ايراف نفكذ ليا في العراؽ منذ قياـ الثكر عاـ 1979ـ حتى
عاـ 2003ـ حيث سقكط نظاـ "صداـ حسيف" المعادم لجميكرية ايراف االسبلمية كاحتبلؿ
الكاليات المتحدة االمريكية لمعراؽ  ,فقد لعبت المتغيرات االقميمية ك الدكلية بسقكط نظاـ صداـ
حسيف دكرىا في الكجكد االيراني داخؿ العراؽ مما جعميا صاحب النفكذ االبرز مف خبلؿ دعـ
الحككمة العراقية كفصائؿ المقاكمة الشيعية  ,حيث برز الدكر االيراني بعد احداث 2003ـ في
العراؽ ىك مف أجؿ اقامة حككمة عراقية ك انياء االحتبلؿ في العراؽ عمى اف تككف ىذه الحككمة
صديقة ليا كيأتي ىذا الدكر كجزء مف المعادلة االقميمية حيث فتح ابكاب الحكار ك تنامي
العبلقات مع الدكؿ الجارة إليراف "دكؿ الخميج" مف خبلؿ العراؽ  ,حيث بمغ الدكر االيراني ذركتو
في العراؽ عندما اجتاح التنظيـ االرىابي "داعش" لمحافظة المكصؿ شماؿ العراؽ عاـ 2014ـ ,
فقد طمبت الحككمة العراقية ك بسبب ضعؼ القكات االمنية في تمؾ الفترة المساعدة مف دكؿ العالـ
ال سيما الدكؿ الجارة كلـ يمبي ىذا االستنجاد سكل الجميكرية االسبلمية االيرانية حيث قدمت
الدعـ لمحككمة العراقية خبلؿ  48ساعة ( دعمان بالسبلح ك الخبراء ).1
1

 .منكجير محم دم  ,تداعيات الثكرة االسبلمية في العالـ االسبلمي  ,مركز المصطفى العالمي لمترجمة ك النشر ,

ط , 1ص.253

1

 .عمي رضا نادر  ,الدكر الذم تضطمع بو ايراف في العراؽ  ,ص , 11نت

www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/pe100/pe151/RAND_PE151Z1
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في حيف اف الكاليات المتحدة االمريكية التي يرتبط معيا العراؽ في معاىدة أمنية منذ عاـ
 2008ـ ك التي عرفت باتفاقية "االتفاؽ االستراتيجي" لـ تقدـ الدعـ لمعراؽ اال بعد شيريف مف
سقكط المكصؿ ك اغمب المحافظات الغربية  ,حيث صرح عف ذلؾ المكقؼ المشرؼ إليراف ك
دعميا لحككمة ك شعب العراؽ  ,رئيس الكزراء العراقي الحالي "الدكتكر حيدر العبادم" في مقابمة
تمفزيكنية حيث قاؿ ( لـ يتررد االيرانيكف في تقديـ المساعدة لمعراؽ عندما كانت بغداد ميددة عمى
عكس االمريكييف الذيف تمكأكا في مساعدتنا ) , 1ىذا ك باإلضافة فأف تكاجد ايراف في دكلة مثؿ
العراؽ الذم يتمتع بمكقع استراتيجي ميـ عمى رأس الخميج ك غني بالمكارد الطبيعية كالنفط ك
غيرىا  ,يظير منيا دكلة كباقي دكؿ الشرؽ االكسط ذات النفكذ في القرار السياسي االقميمي ك
الدكلي كىذا ما ساعدىا عمى تعزيز ك تقكية دكرىا في المفاكضات النككية مع دكؿ " "1+5حيث
اصبح االطراؼ الدكلييف اكثر مركنتان ك لينان مما عميو في المفاكضات كىذا ادراؾ كاضح لمدكؿ
العالمية عمى نفكذ ك اثر ايراف في حفظ اك زعزعة االستقرار في المنطقة.2
رابعاً :الدور االيراني في اليمن.
تعتبر اليمف مف الدكؿ العربية اليشة حيث تعاني مف عدة انقسامات سياسية  ,اجتماعية ك
ثقافية كما كتعاني مف شحة كقمة المكارد االقتصادية كىذا ما يجعميا عرضة لمتدخؿ كمد النفكذ
بناء عمى طمب
كىذا ما أكضحو التاريخ  ,حيث شيدت اليمف عاـ 1962ـ تدخبلن لمقكات المصرية ن
منيا ك بعد نكسة عاـ 1976ـ ك انسحاب القكات المصرية ليدخؿ النفكذ السعكدم فييا عمى

منطقة الشماؿ ك االتحاد السكفيتي في الجنكب.1

1

 .تيـ ارانغك ك طكماس اردبرنؾ  ,الكاليات المتحدة االمريكية ك ايراف تياجماف داعش لكنيما تحاكالف اال تبدكا

حميفيف  ,نيكرؾ تايمز /3 ,كانكف االكؿ2014/ـ.

2
1

 .عمي رضا نادر  ,مصدر سابؽ  ,ص.13

 .ناصر محمد عمي الطكيؿ  ,ايراف ك الثكرة اليمنية  ,دار عمار لمنشر ك التكزيع  ,ط , 1عماف  /االردف  ,لسنة

2013ـ  ,ص.154_153
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ىذا كقد شيدت اليمف ك بسبب غياب النظاـ المؤسسي ك سكء ادارة حككمة "عمي عبد اهلل
صالح" انطبلقان لثكرة شعبية في اليمف يكـ سقكط "نظاـ حسني مبارؾ" في مصر حيث تـ اسقاط
نظاـ "صالح" في 2011/11/23ـ كتسميـ الحككمة الى نائبو "عبد ربو منصكر"

1

 ,لتعمف

الجميكرية االسبلمية في ايراف عف دعميا لمثكرة اليمنية ك بيذا شيدت اليمف كمف خبلؿ انصار
اهلل "الحكثيكف" دعمان اي ارنيان ك تكاجدان فعميان في اليمف.
ىذا كيرل الكاتب انو ىنالؾ عدة عكامؿ ساعدت عمى نمك النفكذ االيراني في اليمف كىي:
 .1غياب المنطقة مف ام مشركع داعـ لميمف اماـ المشركع "الصييك امريكي" لممنطقة.
 .2االكضاع االقتصادية المتردية في اليمف ك غياب الدعـ العربي ك الدكلي ليا.
 . 3االقتصاد السياسي ك االجتماعي في حككمة "عمي عبداهلل صالح" ساعد عمى بركز االنتماءات
الجديدة في اليمف كاالنتماء لممذىب  ,القبيمة ك الحزب.
 .4غياب المشركع العربي مف دعـ اليمف حيث ضعؼ الدكر السعكدم في دعـ الثكرة لمخبلص مف
حككمة "صالح" ك اقتصارىا عمى تسميـ الحككمة الى نائبو.
كؿ ىذه العكامؿ ساعدت ايراف عمى مد ذراعيا في اليمف ك تقديـ المساعدة ليا كقد تجسد الدكر
االيراني في اليمف عمى عدة محاكر كىي:
 . 1دعـ المقاكمة الشيعية الزيدية المتمثمة بأنصار اهلل "الحكثيكف" حيث سعت طيراف الى تقديـ
الدعـ المالي السياسي  ,االعبلمي ك العسكرم مف خبلؿ تدريب قيادات المقاكمة في لبناف اك ايراف
اك اليمف نفسيا.1

1

 .فادم شامية  ,المشركع االيراني في ظؿ الثكرات العربية الثكابت ك المتغيرات  ,دار عمار لمنشر ك التكزيع ,

ط , 1عماف  /االردف  ,لسنة 2013ـ  ,ص.112

1

 .عبد الحميد النيمي  ,المشركع االيراني في اليمف  ,دار عمار لمنشر ك التكزيع  ,ط , 1عماف  /االردف  ,لسنة

2013ـ  ,ص .176_175_174
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 .2دعـ الجميكرية االسبلمية في ايراف إلقامة مؤتمر ك الذم تـ عقده في لبناف /16مايك2016/ـ
كالذم تـ بحضكر قيادات يمنية ( عسكرية  ,سياسية  ,نكاب مجمس شكرل  ,أكاديمييف ك غيرىـ )
كاف ىذا المؤتمر عرؼ باسـ مؤتمر ( مستقبؿ اليمف ك متطمبات بناء الدكلة المدنية الحديثة ).1
 . 3انشاء االحزاب السياسية كذلؾ مف اجؿ انصاؼ الشيعة المضطيديف في اليمف حيث عبر عف
ذلؾ الزعيـ الحكثي "بدر الديف" مناشدان المرجعيات الشيعية في النجؼ ك قـ لمكقكؼ الى جنبيـ ضد
االنتياكات ك التميز العنصرم الذم يمارس ضد شيعة اليمف  ,حيث اصدر سماحة المرجع االعمى
السيد االماـ "عمي السيستاني" ك تبعتو حكزة قـ في اصدار بيانان بذلؾ طالبتان مف االمـ المتحدة ,
جامعة الدكؿ العربية ك منظمة التعاكف االسبلمي لمحد مف االبادة الجماعية لمشيعة في اليمف.2
ىذا ك يأتي النفكذ االيراني ككرقة ضغط عمى المجتمع الدكلي حيث تسعى الى تكسعة نفكذىا
في البحر االحمر  ,خميج عدف ك البحر العربي , 3كذلؾ الف ايراف تعمـ اف الكاليات المتحدة
االمريكية تعمؿ جاىدة مف اجؿ السيطرة عمى مضيؽ (باب المندب) ك مضيؽ (ىرمز) لبلمساؾ
بطيراف ك خنقيا اقتصاديان مما دفعيا ذلؾ الى تكسعة نفكذىا في اليمف كمطمب استراتيجي ك امني
ميـ , 4اذ تمثؿ اليمف البكابة الجنكبية لمكطف العربي حيث اطبلليا عمى كاحد مف اىـ الممرات
المائية (باب المندب) الذم تعبر منو الطاقة الى العالـ حيث مركر ما يقارب " "3,2مميكف برميؿ
نفط يكميا.1
كاف كجكد ايراف بالقرب مف باب المندب يشكؿ ضغطان عمى الكاليات المتحدة ك الدكؿ المتحالفة
معيا في حاؿ قياـ ام حرب كاف ىذا التكاجد كاف لوي الدكر ك االثر في المفاكضات النككية االيرانية

كعامؿ "جيكستراتيجي"
1
2

ميـ .

 .ناصر محمد عمي الطكيؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص.160
 .عبداهلل الصنعاني  ,الحرب في صعدة مف اكؿ صيحة الى اخر طمقة  ,الشرؽ االكسط 2005/4/16 ,ـ ,

ص.43

http://www.aljazeera.net/news/pages/f775b8b_891d_4d5e_8e8d_d9a9f1111d3a .3
4
1

 .د .عبد الحميد النيمي  ,مرجع سابؽ  ,ص.172

 .الشرؽ االكسط  ,التمدد االيراني في اليمف /9 ,يكليك2013/ـ  ,العدد .12642
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العوامل الدولية و االقميمية التي عجمت في انضاج االتفاق النووي
إف العكامؿ الخارجية سكاء الدكلية اك االقميمية كانت كمازالت ليا الدكر المؤثر ك الفاعؿ في
المكاضيع ك القضايا السياسية  ,اف المقصكد بالعكامؿ الدكلية ك االقميمية بأنيا تمؾ العكامؿ النابعة
مف طبيعة النظاـ السياسي الدكلي ك الدكؿ االقطاب المؤثرة فيو كما كحجـ الدكلة الطرؼ في
القضية ك تأثيرىا االقميمي ك الدكلي  ,فكاف لمعكامؿ الدكلية ك االقميمية الى جانب العكامؿ
الداخمية مف نفس الجميكرية االسبلمية في ايراف الدكر االساس في تكقيع االتفاقية النككية بيف
ايراف ك دكؿ " "1+5عاـ 2015ـ كاف ىذه العكامؿ تقسـ الى عدة اقساـ منيا عكامؿ أجبرت
الدكؿ االطراؼ ام دكؿ " "1+5عمى القبكؿ بالبرنامج النككم االيراني كىذا بسبب طبيعة المصالح
الدكلية ك االقميمية لمدكؿ في ايراف باإلضافة الى ألية تعامؿ دكؿ مجمس االمف مع البرنامج
النككم االيراني ك الرؤية المختمفة ليذه الدكؿ ىذا مف جانب ك مف جانب اخر القضايا االقميمية
كتأثير ايراف فييا السيما كاف ايراف تقع في مكقع حيكم مف العالـ كالغزير بالمشاكؿ "الشرؽ
االكسط" السيما االرىاب المعادم ليا  ,كؿ ىذه العكامؿ ك غيرىا الكثير كاف لو االثر الكبير في
الكصكؿ الى االتفاقية النككية كعميو سكؼ نعالج في ىذا الفصؿ ابرز تمؾ العكامؿ كالتي ليا الدكر
المباشر ك الفعاؿ في حؿ مشكمة الممؼ النككم ك الكصكؿ الى االتفاؽ النككم كىي
المبحث االكؿ :طبيعة النظاـ السياسي الدكلي.
المبحث الثاني :الخبلؼ بيف دكؿ " "1+5في كيفية التعامؿ مع الممؼ النككم االيراني.
المبحث الثالث :تيديد التيارات االرىابية لممنطقة "داعش نمكذجا".
المبحث الرابع :المصالح المشترکة لبمداف " "1+5مع ايراف في االتفاؽ النككم.
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المبحث االول :طبيعة النظام السياسي الدولي
عرفت المجتمعات ك الحضا ارت القديمة اف العبلقات بيف الدكؿ اك االمبراطكريات البد اف
تسير كفؽ شكؿ محدد مف االشكاؿ كتكازف بيف االطراؼ البلعبة ك المؤثرة في العالـ فعمى مر
العصكر طبقت الحضارات القديمة أشكاالن مختمفة مف التكازف الدكلي فقد اكضحت الكشكفات
القديمة جزنء منيا مثؿ:

 .1اف دكؿ ببلد ما بيف النيريف ك منذ نحك " 3000عاـ ؽ.ـ" قد طبقت شكبلن مف اشكاؿ التكازف

الدكلي فيما بينيا.
 .2المعاىدة بيف "رمسيس الثاني" فرعكف مصر ك "خاتكسيؿ" امير الحيثييف ك التي نصت عمى
مبادئ السبلـ ك االمف بيف البمديف ك اف ال تشف ام دكلة عمى االخرل ام اعتداء (غارات)

1

 . 3العبلقات بيف الدكؿ اليكنانية ك التي اعتمدت عمى الدبمكماسية ك عرفت بالثبات ك السمـ ك
التعاكف فيما بينيا كما اعتمدت عمى البعثات الدبمكماسية المؤقتة ك المجكء الى التحكيـ "معاىدة
الصمح بيف اسبارطة ك رجكس عاـ  470ؽ.ـ".2
 .4طبيعة العبلقات الدكلية في االمبراطكرية الركمانية فأنيا كانت تفضؿ استخداـ القكة لفرض
الييمنة عمى غيرىا مف االساليب كالدبمكماسية ىذا ال يعني انيا لـ تمجأ الى الدبمكماسية فأنيا
ابرمت معاىدات مع الدكؿ المستقمة في حكض البحر المتكسط القريبة منيا كجزء مف السمـ.3
ىذا ككصؼ لحالة العبلقات الدكلية في العصكر القديمة ك الكسطى  ,اما مصطمح النظاـ
السياسي الدكلي ك ىيكميتوي برز بعد ظيكر (الدكلة القكمية) ك التي نيضت عمى اعقاب الحركب
الدينية في أكربا ك التي حسمتيا معاىدة ك ستفاليا عاـ 1648ـ , 1ففي ىذه المرحمة ام منذ

1
2
3
1

 .د .محمد الركيفي  ,محاضرات في تاريخ العبلقات الدكلية  ,مكتبة المعارؼ  ,الرباط  ,لسنة 1957ـ  ,ص.15
 .جكرج سبايف  ,تطكر الفكر السياسي  ,ترجمة حسف جبلؿ العركسي  ,ط , 2مصر  ,لسنة 1954ـ  ,ص.53
 .عمي عكدة العقابي  ,مصدر سابؽ  ,ص.39

 .معاىدة ك ستفاليا :ىي سمسمة مف المعاىدات ك التي أنيت حرب السنكات الثبلثيف ( )1648 – 1618حيث

يعتبر الكثيركف أنيا كانت إيذانان ببداية النظاـ الحديث لمعبلقات الدكلية كفيما يتعمؽ بأكركبا القرف السابع عشر فقد
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كستفاليا ك حتى االف يمكف اف نطمؽ عمى طبيعة العبلقات الدكلية باسـ النظاـ الدكلي ىك ذلؾ
النظاـ "الذم ترتبط الدكؿ فيو مع بعضيا البعض عمى اساس االعتماد المتبادؿ ضمف اطار
سياسي  ,اقتصادم  ,استراتيجي اك عسكرم كيمكف اف يأخذ ىذا النظاـ شكبلن محددان صراع اك
تعاكف  ,مكاجية اك تنافس".1
حيث اتخذ النظاـ السياسي الدكلي منذ تمؾ الفترة اشكاالن مختمفة ك عمى مر السنيف كىي:
المرحمة االكلى :منذ عاـ  1918 _ 1648نظاـ تكازف قكل متعدد
المرحمة الثانية :منذ  1939 _ 1920نظاـ االمف الجماعي
المرحمة الثالثة :منذ  1989 _ 1945نظاـ تكازف قكل "ثنائي القطبية"
المرحمة الرابعة :منذ  2001 _ 1989نظاـ احادم القطبية "ىيمنة الكاليات المتحدة االمريكية"
المرحمة الخامسة :منذ  _ 2001حتى االف نظاـ تكازف قكل "احادم القطبية متعدد القكل"
حيث اثر النظاـ الدكلي الجديد بظيكر قكل الى جانب الكاليات المتحدة االمريكية ألنياء اىـ
المم فات في العصر الحديث اال كىك الممؼ النككم االيراني فكاف ليذه القكل االثر الكبير عمى
تقريب كجيات النظر بيف الكاليات المتحدة االمريكية ك الجميكرية االسبلمية في ايراف ك الكصكؿ
الى االتفاقية النككية عاـ 2015ـ  ,كمف ىنا كجدنا اف لطبيعة النظاـ السياسي الدكلي االثر

كانت ذركة النضاؿ المناىض لمييمنة ضد مطامح أسرة ىابسبكرغ في إقامة امبراطكرية تتخطى الحدكد القكمية
ككانت إشارة تنبئ بانييار القكة االسبانية ،كشرذمة المانيا (مما أخر الكحدة االلمانية لمدة أكثر مف مائتي سنة)
كبركز فرنسا بصفتيا القكة األكركبية الرئيسية كقد تـ في كستفاليا إرساء قكاعد ك عدد مف المبادئ اليامة  ،التي كاف

مف شأنيا الحقان أف تشكؿ اإلطار القانكني كالسياسي لمعبلقات الحديثة بيف الدكؿ كقد اعترفت صراحة بمجتمع مف
الدكؿ يقكـ عمى أساس السيادة اإلقميمية كاستقبلؿ الدكؿ كأكدت أف لكؿ دكلة حقكقان قانكنية يتكجب عمى الجميع
احتراميا كاعترفت بشرعية جميع أشكاؿ الحككمة كأرست قكاعد الحرية الدينية كالتسامح الديني.

انظر :غراىاـ ايفانز  -جيفرم نيكنياـ  ,قامكس بنغكيف لمعبلقات الدكلية  ,ترجمة مركز الخميج لؤلبحاث  ,لسنة
1998ـ  ,ص292

1

 .عمر مجدم  ,التغييرات في النظاـ الدكلي ك اثرىا عمى منطقة الشرؽ االكسط  ,مركز دراسات الشرؽ االكسط ,

دار البشير لمنشر ك التكريع  ,عماف  /االردف  ,لسنة 1995ـ  ,ص.17
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الكبير ك األىـ في الكصكؿ الى االتفاقية خصكصان منذ االعبلف عف البرنامج النككم االيراني عاـ
2002ـ  ,الى تكقيع االتفاقية.
كعميو فقد خصص ىذا المبحث لد ارسة ىيكمية النظاـ السياسي الدكلي الحديث حيث يمر
النظاـ الدكلي منذ عاـ 2002ـ  ,كالى حد االف بشكبلن كطك انر خاص اختمؼ المفكركف كالمنظركف
السياسيكف حكلو.
النظام السياسي الدولي منذ  _ 8118حتى االن "احادي القطبية متعدد القوى".
تعتبر الكاليات المتحدة االمريكية ىي القكة العالمية المييمنة عمى العالـ لكنيا لـ تعد تتمتع
بذات المكانة ك القدرات الدكلية التي تمكنيا مف فرض ىيمنتيا ك نفكذىا عمى العالـ  ,حيث تـ
اتخاذ الكثير مف الق اررات العالمية الميمة خارج كاشنطف فقد أفضت التطكرات الى بركز الياباف ,
المانيا ك الصيف كقكة اقتصادية ميمة باإلضافة الى ركسيا ك بركزىا كقكة عسكرية مف جديد ك
االتحاد االكربي كقكة سياسية كاف بركز ىذه الدكؿ الى جانب الكاليات المتحدة االمريكية لوي الدكر

البلعب في القضايا اإلقميمية ك الدكلية.

حيث ركز النظاـ الدكلي الحديث ك المعاصر عمى ثبلث محاكر اساسية ( القكة العسكرية ,
القكة االقتصادية كالقكة السياسية ) باعتبار اف ىذه االقطاب الثبلثة ىي االقطاب الميمة بالنسبة
لنظاـ عالمي قائـ عمى اساس االعتمادية  ,فقد شيد العالـ قكة عسكرية لصالح الكاليات المتحدة
االمريكية بفارؽ الرؤكس النككية ك تعددية سياسية بفكاعؿ سياسية لصالح االتحاد االكربي ك
تعددية اقتصادية بفارؽ اقتصادم لصالح الياباف ك الصيف كقكة اقتصادية صاعدة

1

 ,كقد يككف

النظاـ الدكلي خماسي فبل يمكف تجاىؿ ركسيا ك الصيف الى جنب تمؾ الدكؿ فركسيا تمتمؾ
ترسانة عسكرية نككية ميمة ك ينبع مستقبميا مف خبلؿ امتبلكيا المساحات الكاسعة ك الثركات

1

الخزرجي ,ثامر ,العبلقات السياسية الدكلية كاستراتيجية ادارة االزمات  ,مرجع سابؽ  ,ص .204
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الطبيعية ك المكارد االقتصادية اليائمة كىذا ما ساعدىا لمنيكض بسرعة مف ازمتيا االقتصادية
عقب الحرب الباردة.1
اما الصيف فأنيا تعد مف ابرز القكل المرشحة الف تككف قطبان دكليان بار انز لما تمتمكو مف قكة
اقتصادية ك تكسعة ىائمة في التصدير حيث تمتمؾ حكالي ( )100بميكف دكالر امريكي مف
احتياطي النقد االجنبي ك بيذا تصبح اكبر دكلة تمتمؾ احتياطي مف النقد االجنبي.2
مف خبلؿ ما تقدـ نستطيع اف نبيف اآلراء حكؿ شكؿ النظاـ الدكلي الجديد ك ىيكميتو:
 .1الرأي االول :يرل مف الكاليات المتحدة  ,المانيا  ,كالياباف دكؿ سكؼ تتربع عمى قمة اليرـ
الدكلي.
 .8الراي الثاني :يرل اف الكاليات المتحدة االمريكية  ,االتحاد االكربي ك الياباف ىي االقطاب
الدكلية الجديدة.
 .3الراي الثالث :ىذا الرام يتكسع فيرل اف الكاليات المتحدة االمريكية  ,االتحاد االكربي  ,الياباف
 ,الصيف ك مجمكعة النمكر االسيكية ىي دكؿ التكازف في المستقبؿ القريب.
 .8الراي الرابع :يرل اف النظاـ الدكلي ىك نظاـ التكتبلت ك المجمكعات االقتصادية الثبلث كتمة
امريكا  ,كتمة أكربا ك كتمة شرؽ اسيا.3

1

 .يامف خالد يكسؼ  ,كاقع التكازف الدكلي لعد الحرب الباردة ك احتماالتو المستقبمية  ,منشكرات الييئة العامة

السكرية لمكتاب  ,ك ازرة الثقافة _ دمشؽ  ,لسنة 2010ـ  ,ص .320

2

 .مارؾ ىيمر  ,النظاـ الدكلي بعد الحرب عمى العراؽ  ,شؤكف االكسط  ,بيركت  ,مركز الدراسات االستراتيجية ,

3

 .يامف خالد يكسؼ  ,مرجع سابؽ  ,ص.201

العدد  , 118لسنة 2005ـ  ,ص.86
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ىذا ك يرل الباحث اف شكؿ النظاـ الدكلي ك االطراؼ الفاعمة فيو قد تجمى في االتفاقية
النككية االيرانية عاـ 2015ـ حيث دكؿ " "1+5ىي الدكؿ المؤثرة ك البلعبة كالحاسمة ألم
مكضكع في العبلقات الدكلية ( الكاليات المتحدة االمريكية  ,ركسيا  ,الصيف  ,بريطانيا  ,فرنسا ك
المانيا كدكلة ممثمة عف االتحاد االكربي ) فأف النظاـ الدكلي ال يسير اال تحت رعاية ىذه الدكؿ ك
اما باقي الدكؿ فيي ليس اال دكؿ اقميمية مؤثرة ك ال ترتقي الى قمة اليرـ الدكلي ىذا ك يكاجو
النظاـ الدكلي الجديد مسافة ال تزاؿ طكيمة بيف القطب االمريكي ك القكل الفاعمة التي تسعى
لبلقتراب مف مستكاىا فيي مازالت تمتمؾ القكة العسكرية التي ال يستطيع احد اف يضاىييا باستثناء
ركسيا االتحادية ك القكة االقتصادية ك التكنمكجية _ العممية.1
كىذا ال يعني اف تتخذ الكاليات المتحدة االمريكية ام قرار بعيدان عف النظاـ الدكلي ك الدكؿ
المؤثرة فيو السيما دكؿ الفيتك في مجمس االمف كخير دليؿ عمى ذلؾ التعامؿ مع الممؼ النككم
االيراني.
فقد كاف لتعدد القكل الدكلية البلعبة كالمؤثرة في المجريات الدكلية كابراز قكتيا كالكقؼ اماـ
الكاليات المتحدة االمريكية االثر في الكصكؿ الى االتفاؽ النككم  ,فمك كاف النظاـ السياسي
الدكلي يدار مف قبؿ قطب كاحد اك قطبيف لما قبؿ ببقية االطراؼ كجزء مف المفاكضات كما قبؿ
بإيراف كبرنامجيا النككم اصبلن  ,حيث نبلحظ التيديدات االمريكية العمنية لمجميكرية االسبلمية
كبرنامجيا النككم اال انيا اقتصرت عمى التيديدات كالتصعيد فقط  ,الف امريكا تعمـ انيا تعيش
في نظاـ دكلي جديد مختمؼ عما كاف عميو قبؿ عاـ 2002ـ  ,يتككف مف قكل متعددة ليا
مكانتيا كرؤيتيا مف كتعامميا مع ايراف  ,مف ىنا نبعت اىمية ىذا المكضكع كأثره البالغ عمى
االتفاؽ النككم.

1

 .د .مصطفى عمكم  ,القطب المنفرد الكاليات المتحدة االمريكية ك التغير في ىيكؿ النظاـ العالمي  ,المركز

العربي لمبحكث كالدراسات  ,السبت /10يناير2015/ـ
www.acrseg.org/36519
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المبحث الثاني :الخالف بين " "1+5في كيفية التعامل مع الممف النووي االيراني
اف احالة البرنامج النككم االيراني مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية الى مجمس االمف بمكر
مكاقؼ دكلية متباينة ك مختمفة في كيفية التعامؿ مع الممؼ النككم االيراني كذلؾ تبعان لمصالح ك
متشدد معاد إليراف كصديقان داعـ كطرفان بيف ىذا ك ذاؾ فأف الرؤل
عبلقات ىذه الدكؿ بإيراف بيف
ن

المتناقضة لدكؿ مجمس االمف ك المصالح المشتركة بينيا كبيف ايراف أثرت عمى اتخاذ الق اررات

الدكلية ك العقكبات المفركضة حيث ترل الكاليات المتحدة االمريكية اف الخيار العسكرم ك التمكيح
باستخداـ الضربة العسكرية ىك الحؿ االمثؿ لمتخمص مف شبح الممؼ النككم االيراني  ,كما ك اف
االتحاد االكربي اراد اثبات كجكده دكليان ك فرض رؤيتو ك منع الكاليات المتحدة مف التفرد في
القرار الدكلي فكاف كاحد مف اىـ أكلكياتوي حؿ ازمة الممؼ النككم االيراني باإلضافة الى العامؿ

االقتصادم المشترؾ بيف ايراف ك دكؿ االتحاد االكربي ك عف المكقؼ الركسي _ الصيني فيك
مكقؼ خجكؿ أتسـ بالمعارضة فيك يرل اف الحؿ التكافقي الذم يكفؿ المصالح لجميع الدكؿ
االطراؼ ىك االسمـ حيث تقع عمى رأس اكلكيات ىذه المسألة بالنسبة لركسيا ىك فرض االمف في
المنطقة ك بركز الدب الركسي كبلعب مؤثر فييا  ,اما الجانب الصيني فينظر الى المسألة مف
جانب اقتصادم بالدرجة االكلى اضافة الى الجانب االمني ك التخكؼ مف القكاعد العسكرية
االمريكية حيث تعتبر الصيف اف ايراف شريكان ميان ك حيكيان ليا.
مف ىنا سكؼ نبحث حكؿ المكاقؼ الدكلية ك كيفية تعامميا مع الممؼ النككم االيراني ك اف
الختبلؼ الرؤل ك المكاقؼ الدكلية الفضؿ في الكصكؿ الى االتفاقية النككية عاـ 2015ـ

اكالن :الكاليات المتحدة االمريكية.
ثانيان :االتحاد االكربي.
ثالثان :ركسيا االتحادية.
رابعان :الصيف.
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اوالً :الواليات المتحدة االمريكية.
تتبنى الكاليات المتحدة االمريكية في تعامميا مع ايراف السيما فيما يخص برنامجيا النككم
مكقفان معاديان ك رافضان  ,حيث يعتبر ىذا المكقؼ امتداد لممكقؼ العدائي الذم تتبناه امريكا اتجاه
ايراف منذ قياـ الثكرة االسبلمية في عاـ 1979ـ  ,حيث اف السياسة االمريكية في جكىرىا تجاه
البرنامج النككم االيراني ال تختمؼ باختبلؼ الحككمات ك االدارات ك اف ىذا االختبلؼ في
االدارات ظؿ مرك انز عمى ما يسمى بػ(الحظر االيراني) ك اف اختبلؼ الحككمات انما في طريقة
التعاطي ك التعامؿ مع ذلؾ الحظر كعميو فأف النظرة االمريكية لمبرنامج النككم االيراني انما
تنطمؽ مف اف ذلؾ يؤمف كضع امريكا كعدـ بركز دكلة اقميمية تقؼ عائقان اماـ اطماعيا ك
طمكحيا كيمكف اجماؿ عدة عناصر معتمدة لممكقؼ االمريكي تجاه ايراف كىي:
 .1اصرار امريكا عمى رفع الممؼ النككم االيراني الى مجمس االمف ك الغرض منو ىك فرض
العقكبات.
 .2تكثيؼ الضغكط عمى الدكؿ التي تقدـ التكنمكجيا إليراف كركسيا ك باكستاف.
 .3المزاكجة بيف الخيار السممي ك التيديد بالخيار العسكرم.1
كما ك يتعامؿ االمريكيكف مع ايراف عمى اساسيف:
أ .يعتبر االمريكيكف اف ايراف عمى عبلقة متينة باإلرىاب ك انيا الدكلة االكثر نشاطان في ىذا
المجاؿ ك اف ىذه الرؤية االمريكية تستند عمى اساس معمكمات مضممو زكدت بيا المخابرات
"االسرائيمية" الكاليات المتحدة كذلؾ حكؿ حماية ايراف لػػ(المبل محمد عمر) زعيـ حركة طالباف ك
(اسامة بف الدف) زعيـ تنظيـ القاعدة بعد اف تسمبل الييا ك انيما تحت الحماية االيرانية.2

1

 .احمد ابراىيـ محمكد  ,النككم االيراني _ افاؽ االزمة  ,مرجع سابؽ  ,ص , 189كذلؾ انظر //عامر عباس ,

مرجع سابؽ  ,ص.136

2

 .احمد سميماف البرصاف  ,ايراف ك الكاليات المتحدة االمريكية كمحكر الشر :الدكافع السياسية ك االستراتيجية

االمريكية  ,مجمة السياسة الدكلية  ,العدد  , 148مركز الدراسات السياسية ك االستراتيجية  ,مؤسسة االىراـ  ,مصر
 ,لسنة 2002ـ  ,ص.36
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ب .تعتقد امريكا اف ىدؼ ايراف انما ىك انتاج السبلح النككم كىذا ما شكؿ خكفان ك قمقان امريكيان
مف البرنامج النككم االيراني الف مجرد امتبلؾ ايراف لمتقنية النككية ىذا يعني استخداميا في
المجاؿ العسكرم مما يؤدم الى اختبلؿ التكازف في المنطقة لصالح ايراف اماـ الكياف الصييكني
"اسرائيؿ" حيث يمكف اف نبلحظ ىذا القمؽ القائـ عمى اساس التقارير المغمكطة مف خبلؿ
تصريحات المسؤكلكف االمريكيكف حيث صرح كزير الدفاع االمريكي السابؽ "دكنالد رامسفمد" ( اف
لدل االيرانييف برنامج نشيط جدان ك مف المحتمؿ اف يككف لدييـ اسمحة نككية خبلؿ مدة زمنية
قصيرة ) , 1ككذلؾ كزير الخارجية االمريكي السابؽ "ككلف بأكؿ" ( بانو يتعيف عمى االمـ المتحدة
اف تعالج مسألة طمكحات ايراف النككية اال اذا حافظت طيراف عمى التزاماتيا ك تحركت بسرعة
إلرضاء ك طمأنة مخاكؼ المجتمع الدكلي كنحف نرل اف االيرانييف لـ يطمئنكا مخاكفنا ك يجب
عمى الككالة الدكلية احالة الممؼ الى مجمس االمف فنحف ال نريد اف تككف قكة نككية اخرل فمدينا
ما يكفي مف ىذه القكل ) ,2مف ىنا نجد اف ىدؼ الكاليات المتحدة االمريكية كاحد كثابت ىك منع
ايراف مف امتبلؾ القدرة النككية الف ذلؾ يضر بمصالح الكاليات المتحدة ك االستقرار بالمنطقة
لكجكد "اسرائيؿ" فييا.3
كاف امريكا تعتقد اف انتشار االسمحة النككية سكؼ يؤدم الى بركز دكؿ اقميمية كىذا ما يعني
عدـ تمكنيا مف فرض ام مكاجية ضد ام قكة  ,ىذا كقد عانى المكقؼ االمريكي مف مشاكؿ
كثيرة عمى المستكل الداخمي كذلؾ بسبب عدـ قدرتيا عمى تقديـ صكرة كاضحة كتقييـ دقيؽ بشأف
البرنامج النككم االيراني كاف ىذا يعكد الى تمؾ التقارير االستخباراتية "االسرائيمية" المزيفة فقد
فرضت ادارة بكش قانكنان بفرض العقكبات عمى الدكؿ المتعاكنة مع يراف بشأف البرنامج النككم, 4

1

Iran's nuclear program , very active Rums feld , Toronto star , june , 12 , 2003 .

2

 .نقبلن عف  //بأكؿ :قضية ايراف النككم قد تعرض عمى االمـ المتحدة قريبان  ,ك ازرة الخارجية االمريكية  ,مكتب

3

 .د .رياض الراكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.227

برامج االعبلـ الخارجي  ,نشر كاشنطف  /13 ,ايمكؿ 2004 /ـ http://usinfo.state.gov/arabic

4

 .جريدة الحياة 2006/10/2 ,ـ
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كما ك فرضت ادارة اكباما قبؿ الكصكؿ الى االتفاؽ عدة عقكبات عمى ايراف في عدة مجاالت
منيا النقد  ,البنكؾ  ,االستثمار ك تأميف النفط  ,كىذا ما يشير الى انو كرغـ االتفاؽ اال اف الخيار
العسكرم االمريكي ضد ايراف ما زاؿ قائمان كىذا الخيار انما ينبع مف سياسة امريكا في منطقة
الشرؽ االكسط ك الحفاظ عمى مصالحيا ك ضماف أمف "اسرائيؿ" في المنطقة كبقائيا دكلة متفكقة
عمى دكؿ المنطقة حيث صرح الرئيس االمريكي السابؽ بكش في نياية ايمكؿ 2004 /ـ كعمى
جميع الكسائؿ اف الخيار العسكرم ك المجكء الى القكة انما قائـ لمنع ايراف مف امتبلؾ السبلح
النككم كىذا غير مستبعد.1
حيث يطرح المختصكف ىؿ مف الممكف اف تقكـ امريكا بضربة عسكرية جكية الى المنشآت
النككية االيرانية؟
فأف الخيار االمريكي العسكرم لضرب الجميكرية االسبلمية ام انر قائمان عند االمريكييف اال انو
ام انر في غاية الصعكبة كذلؾ بسبب تكزع المنشآت النككية االيرانية في مناطؽ مختمفة كمتعددة
عمى عكس المنشأة النككية العراقية التي كانت في مكاف كاحد كبعيد  ,اذ تـ ضربيا عاـ 1981ـ
ك بسيكلة  ,ىذا ك باإلضافة الى عكاقب الضربة ريما سكؼ تكقع المنطقة في صراع كاسع اضؼ
الى ذلؾ اف تكرط امريكا في حربيا ضد العراؽ ال يسمح ليا فتح جبية جديدة ربما تثير غضب
الشيعة في العراؽ ك المنطقة كبيذا يقكؿ "رسكؿ جعفرياف" ( اف امريكا ال يمكنيا مياجمة ايراف
فأف مثؿ ىذا اليجكـ ال يحصؿ اال اذا كقعت احداث تقمب الكضع الراىف رأسان عمى عقب ك
تصنع ايراف مختمفة عف ايراف الحالية ).2
حيث يشير الدكتكر رياض الراكم مبينان المكقؼ االمريكي ك تعاممو مع البرنامج النككم
االيراني ك يقكؿ ( انو لكال الضغكط الدكلية كقكة ايراف االقميمية ك المؤثرة في المنطقة لما حصؿ
التفاكض بيف الطرفيف ك الكصكؿ الى االتفاؽ النككم عاـ 2015ـ ) معمبلن ذلؾ بأف امريكا تيدؼ
الى منع ايراف مف حيازة ام برنامج نككم متقدـ ليس خشية مف احتماؿ حصكليا عمى السبلح
1
2

 .راجع :عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.141
 .د .عبد المنعـ محمد نكر الديف  ,النشاط النككم االيراني  ,مرجع سابؽ  ,ص.45
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النككم ك انما مف اجؿ منعيا مف الحصكؿ عمى التكنمكجيا النككية المتطكرة الف ىذا يؤدم بإيراف
الى نيضة اقتصادية قكاميا تسخير النفط ك الغاز ألغراض التصدير ك الحصكؿ عمى اكبر قدر
ممكف مف العمبلت الصعبة ك الحد مف زيادة الطمب المحمي عميو مف خبلؿ تكفير الطاقة
الكيربائية عف طريؽ المفاعبلت النككية ك بالتالي ابقاء ايراف في حالة مف التخمؼ المستديـ.1
ثانياً :اال تحاد االوربي.
يعتبر االتحاد االكربي كاحد مف اىـ االطراؼ الدكلية الميمة في المعادلة النككية االيرانية فقد
أنتيج االتحاد االكربي منيجان كسطيان رافضان تطكير قدرات ايراف النككية لما يتيح ليا انتاج االسمحة
النككية كمف جية اخرل رفضو لمتدخؿ العسكرم لحؿ االزمة ك ىذا ما يبيف لنا عزـ االتحاد
االكربي عمى اظيار استقبلليتو ك تكحده ازاء التفرد ك التعنت االمريكي كذلؾ مف اجؿ:
 .1الحفاظ عمى المصالح االكربية في ايراف.
 .2اظيار قدرة االتحاد ك خبرتو السياسية في مكاجية االزمات ك حميا مف خبلؿ ما يمتمكو مف
رؤية سياسية تفتقر ليا امريكا.
 .3السعي لمتصدم اماـ التفرد االمريكي كما في قضية العراؽ عاـ 2003ـ.2
كعميو نبلحظ اف المكقؼ االكربي ك منذ بداية االزمة النككية االيرانية قائمان عمى ضركرة
اعطاء الفرصة اماـ الحؿ الدبمكماسي حيث حاكلت جاىدة في اقناع "بكش" عاـ 2003ـ بعدـ
ضرب ايراف عسكريا.3

1

 .انظر :رياض الراكم  ,البرنامج النككم االيراني كاثره عمى منطقة الشرؽ االكسط  ,مرجع سابؽ ,

ص.231_230

2
3

 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.142
 .د .عادؿ محمد عايش االسطؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص.169
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فقد اتبع االتحاد االكربي لمكاجية االزمة سياسية الترغيب ك الترىيب حيث عند تشدد المكقؼ
االمريكي كصدكر قرار الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ايمكؿ 2003 /ـ ك الذم يميؿ ايراف حتى
تشريف االكؿ كقؼ التخصيب فقد جدد االتحاد االكربي الفرصة السانحة لمتدخؿ ك ايجاد المخرج
المناسب ك بيذا تحصؿ عمى المكانة لتبدأ اكلى المفاكضات المباشرة مع ايراف في فيينا ثـ في
طيراف  /22_21تشريف االكؿ2003 /ـ.
كبيذا تكصؿ الطرفاف الى صيغة مقبكلة في تمؾ الفترة ىك تنازؿ ايراف عف التخصيب ك
القبكؿ في شركط الككالة الدكلية ك التعاكف معيا مقابؿ اعتراؼ االتحاد االكربي باألحقية إليراف
في كسب التكنمكجيا السممية ك ضماف سيادتيا ك كرامتيا مع تكسعة الحكار ك التعاكف االقتصادم
ك التكنمكجي بيف الطرفيف , 1ىذا كيأتي المكقؼ االكربي في كيفية التعامؿ مع الممؼ النككم
االيراني كدعمو لمحؿ السممي ك دخكؿ االتحاد كطرؼ في المفاكضات حتى الكصكؿ الى االتفاقية
مف رؤية اكربية ربما تعكد جذكرىا الى بياف لككسمبرغ الصادر عف كزراء خارجية االتحاد االكربي
في 2003 /6 /23ـ ك الذم كضع االساس لقيادة اكربية مف نكع جديد ك ىك منع انتشار
االسمحة النككية في العالـ باإلضافة الى عدـ ترؾ سياسة العالـ حك انر عمى الكاليات المتحدة
االمريكية التي اثبتت بغزكىا لمعراؽ انيا مستعدة الستخداـ القكة متى تشاء بحجة مكافحة اسمحة
الدمار الشامؿ خارج الشرعية الدكلية.2
بعد ذلؾ بداء التعاكف االكربي _ االمريكي بشاف الممؼ النككم االيراني ك الذم بداء بعد
اجتماع القمة لمدكؿ الثماف الصناعية ك الذم عقد في صيؼ 2004 /ـ في كاشنطف ك اف ابداء
ىذا التعاكف ىك دليؿ عمى فشؿ الكاليات المتحدة في تعامميا االنفرادم في قضايا العالـ السيما في
العراؽ.3

1

 .انظر :عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص.134

3

 .يكسؼ عزيزم  ,ايراف ك المبادرة االكربية  ,جريدة الشرؽ الكسط القطرية  /27 ,تشريف االكؿ 2004 ,ـ.

2

 .د .رياض الراكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.233
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ىذا ك بالتالي نستطيع اف نقكؿ اف المكقؼ االكربي ال يختمؼ عف المكقؼ االمريكي كثي انر
فاليدؼ كاحد ك االختبلؼ انما في االداة فقط فكبلىما ييدفاف الى عدـ كصكؿ ايراف الى التقنية
النككية لكف امريكا كانت مصرة عمى الحؿ العسكرم كىك مازاؿ قائـ رغـ ابراـ االتفاؽ اما االتحاد
االكربي فقد فرض دكره المتمثؿ بالحؿ السممي ك الدبمكماسي لبلزمة النككية االيرانية ك اف ما تـ
الكصكؿ اليو مف اتفاقية عاـ 2015ـ بيف لنا دكر االتحاد االكربي الميـ في حؿ ىذه االزمة.
ثالثاً :روسيا االتحادية.
لعبت ركسيا الدكر الميـ ك المؤثر منذ بداية االزمة النككية لما تمتمكو مف عبلقات مع جميع
االطراؼ حيث اعتبر دكرىا بالمحكرم ك المتميز بالفاعمية ك الديناميكية فمف خبلؿ أزمة البرنامج
النككم االيراني استطاعت ركسيا اف تجد ليا مكضع قدـ كعكدة الى الساحة الدكلية كقطب فاعؿ
ك مؤثر كذلؾ مف خبلؿ امساؾ العصا مف المنتصؼ  ,مف جية تقديـ الدعـ الكامؿ لبناء مفاعؿ
بكشير بعد تكقؼ الدكؿ الغربية عف دعمو بسبب قياـ الثكرة االسبلمية عاـ 1979ـ  ,حيث
استمر ىذا الدعـ حتى اكماؿ اكؿ محطة كيرك ذرية ايرانية في اغسطس 2010 /ـ كمف جية
اخرل تحرص ركسيا في نياية المطاؼ عمى عدـ امتبلؾ ايراف الى السبلح النككم ك يعزك ذلؾ
الى اف امتبلؾ ايراف لمسبلح النككم ىذا يعني تغيير المعادالت االستراتيجية القائمة في منطقة
اسيا الكسطى , 1فقد ترتبط ركسيا ك ايراف بعبلقات ميمة ك أىميا ىي:
 .1عبلقات سياسية ذات عمؽ استراتيجي بالدرجة االكلى كاف ىذه العبلقة تندرج في االطار
االستراتيجي الدفاعي.
 .2عبلقات اقتصادية حيث تعتبر ركسيا كاحدة مف اقكل الشركاء التجارييف إليراف اذ يتعاكف
الطرفاف في عدة مجاالت.2

1
2

 .رائد حسيف عبداليادم حسنيف  ,رسالة ماجستير  ,مرجع سابؽ  ,ص .85
 .فصمية شؤكف االكسط  ,العدد  , 119صيؼ 2005ـ  ,ص .54
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أ .التعاكف في مجاؿ انشاء المفاعبلت النككية
ب .التعاكف في مجاؿ التطكر العسكرم
ج .التبادؿ التجارم في مجاؿ الصناعات الثقيمة ك المنسكجات
كبيذا تعاممت ركسيا مع الممؼ النككم االيراني عمى اساس التكازف بيف طرفيف االكؿ الكاليات
المتحدة االمريكية ك الثاني الجميكرية االسبلمية فقد بداء التعاكف الركسي _ االيراني منذ عاـ
1989ـ بعد زيارة الرئيس االيراني االسبؽ ىاشمي رفسنجاني الى مكسكك.1
مف خبلؿ ما تقدـ نستنتج اف ركسيا ال ترفض البرنامج النككم االيراني ك امتبلؾ ايراف لمكقكد
النككم  ,فدكرىا ك جيكدىا مف اجؿ حؿ ىذه القضية ك الكصكؿ الى االتفاقية النككية عاـ
2015ـ  ,كاف الدكر الركسي االثر الكاضح حيث كانت االداة التي تطرحيا ركسيا لحؿ ىذه
االزمة ىك تشجيع االتحاد االكربي عمى حميا ك اخذ مساحتوي الدكلية كما كحث ايراف عمى التعامؿ

بجدية مع الككالة ك المجتمع الدكلي ك االبتعاد عف الحؿ العسكرم الذم تطرحو الكاليات المتحدة

االمريكية.
رغـ اف ركسيا كانت طرفان فاعبلن ك مؤث انر في البرنامج النككم االيراني كذلؾ مف خبلؿ
االتفاقيات ك المعاىدات بيف الطرفيف في ىذا الجانب ككاف ابرزىا ىك اتفاقية عاـ 1995ـ كالتي
تنص عمى بناء محطة بكشير ك تزكيدىا بالكقكد , 2اال اف مكقفيا عانى مف التأرجح بيف المنافع
االقتصادية ك السياسية التي تجنييا مف ايراف ك بيف خسارتيا لمعبلقة الجديدة مع الكاليات المتحدة
االمريكية فيي تعرضت لمضغكط االمريكية بسبب ىذا التعاكف عندىا عبر كزير الخارجية الركسي
"سيرغي الفركؼ" في 2005 /5 /16ـ ( ال يستطيع ام بمد اف يجبر ركسيا عمى التخمي عف
التزاماتيا تجاه طيراف ك إليراف مثؿ الدكؿ االخرل الحؽ في تطكير التكنمكجيا السممية ك ليس

1
2

 .المكقع االلكتركنيwww.euronews.net/..../eu_imposes_toughe :
 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص .147
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ألمريكا االعتراض عمينا في بناء ك تطكير محطة بكشير ) , 1ىذا ما يدؿ عمى الرغبة الركسية
في التعامؿ مع الممؼ النككم االيراني مف أجؿ المحافظة عمى المصالح السياسية ك االقتصادية ك
االستراتيجية في المنطقة , 2االمر الذم يزيد مف فرص استمرار البرنامج النككم كفؽ االتفاقية ك
يفتح المجاؿ لمزيد مف الدعـ الركسي إليراف سكاء كاف دعمان تقنيان اك سياسيان ما لـ يكاجو الركس
اعتراضات مؤثرة عمى االقتصاد الركسي مف قبؿ امريكا.
رابعاً :الصين.
ال يختمؼ المكقؼ الصيني كثي انر عف المكقؼ الركسي  ,فقد اصرت الصيف عمى التمسؾ
بدكرىا المؤثر في مجمس االمف حيث كاف دكرىا في التعامؿ مع الممؼ النككم االيراني منذ االزمة
حتى اتفاقية فيينا عاـ 2015ـ ىك دعـ الحؿ السممي ك االبتعاد عف الحؿ العسكرم ك اف ىذا
الحؿ البد اف يككف في ظؿ الشرعية الدكلية.3
باإلضافة الى اف مكقفيـ الداعـ لمحؿ السممي ينطمؽ مف طبيعة الصيف القائمة عمى اساس
رفض ا لعنؼ ك القكة ك الدفع نحك الحكار  ,باإلضافة الى طبيعة العبلقة بيف بكيف ك طيراف ك
التي قامت عمى اساس المصالح االقتصادية بالدرجة االكلى ك االستراتيجية السياسية بالدرجة
الثانية حيث تعتبر ايراف بمثابة الممر الذم يربط الصيف بالشرؽ االكسط ك تقع ايراف في المحيط
الكبير ك المدل الحيكم لمصيف  ,ىذا المحيط الذم ال يسمح الصينيكف المس بو اك تغيير معالمو
ك يريدكنو منطمقان لتمدد استراتيجياتيـ االقتصادية ك خط دفاع اكؿ عف مصالحيـ العميا.4

1

 .ركجرىا كرد  ,نفط ايراف ك دكره في تحدم نفكذ الكاليات المتحدة االمريكية  ,ترجمة :مركاف سعد الديف  ,دار

العربية لمعمكـ  ,ناشركف  ,بيركت  ,ط , 1لسنة 2007ـ  ,ص .63

2
3
4

 .انظر :نكر عبد االلو عجرش  ,رسالة ماجستير  ,مرجع سابؽ  ,ص .292
 .عامر عباس  ,مرجع سابؽ  ,ص .15

 .انظر :حبيب فياض  ,البرنامج النككم االيراني ك الق اررات الدكلية  ,شؤكف االكسط  ,العدد  , 129لسنة

1429ق  ,ص .111 _ 110
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اف استراتيجية المحيط الكبير التي تبنتيا الصيف تضع ايراف بمكقع ك مكاف ميـ كذلؾ بسبب
مكقعيا االستراتيجي المتميز حيث ربط الصيف بأكريا ك الشرؽ االكسط باإلضافة الى امتبلؾ ايراف
لمطاقات الكفيرة منيا "النفط ك الغاز" , 1فقد تعتبر الصيف ثاني اكبر مستيمؾ لمنفط بعد الكاليات
المتحدة االمريكية , 2ىذا ك تصؿ كاردات بكيف مف نفط طيراف الى ( )%14ك اف ىذه النسبة في
حالة تزايد باإلضافة الى حجـ االستثمارات الصينية في قطاع الطاقة االيرانية ك الذم كصؿ عاـ
2005ـ الى عشر مميار دكالر  ,حيث اشار السفير الصيني ( اف ببلده تساىـ في اكثر مف مئة
مشركع في ايراف ك اىميا اكتشاؼ ك تطكير حقكؿ النفط ك الغاز ك صناعة البترككيمياكيات كاف
ضغط الكاليات المتحدة االمريكية عمى الصيف ال يثني ىذا التعاكف ).3
رغـ ىذه العبلقات االقتصادية بيف الطرفيف ك مكقؼ الصيف الداعـ إليراف كحؿ االزمة النككية
االيرانية سمميان خصكصان بعد القمة الركسية _ الصينية في تشريف االكؿ 2004 /ـ حيث اصدرت
ىذه القمة بيانان رافضان لسياسة امريكا ك تعامميا مع البرنامج النككم االيراني ك الحاجة الممحة
لتسكية النزاعات في اطار الشرعية الدكلية ك القانكف الدكلي اال اف المكقؼ الصيني في االزمة لـ
يكف بحجـ ك دكر الصيف المؤثر ك انما كاف مكقفان متأرجحان ال يناسب حجميا ك مركزىا الدكلي
المؤثر كذلؾ بسبب الحسابات السياسية ك االقتصادية ك ارضاء جميع االطراؼ فقد فسر
الصينيكف ذلؾ المكقؼ لعدـ كجكد مكضع قدـ لمصيف في منطقة الشرؽ االكسط عمى خبلؼ بقية
الدكؿ االخرل االطراؼ في " , "1+5اال اف الكصكؿ الى االتفاقية كاف نتيجتان لمدكر الركسي _
الصين ي المؤثر ك الداعـ إليراف ك لمصالحيـ المتعمقة مع الجميكرية االسبلمية في ايراف سكاء
كانت سياسية اك اقتصادية لتخرج ىذه االزمة الى الشرعية الدكلية عاـ 2015ـ.

1
2

 .عامر عباس المصدر نفسو  ,نفس الصفحة اعبله
 .جف ليانغ زيانغ  ,استراتيجية المحيط الكبير تمتقي مع ايراف  ,شؤكف االكسط  ,العدد  , 119لسنة صيؼ/

2005ـ  ,ص .55_54

3

 .ركجرىاكرد  ,نفط ايراف ك دكره في تحدم نفكذ الكاليات المتحدة  ,ترجمة مركاف سعد الديف  ,الدار العربية لمعمكـ

 ,ناشركف  ,بيركت  /لبناف  ,ط ,1لسنة 2007ـ  ,ص_145ذ.47
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المبحث الثالث :تهديد التيارات االرهابية لممنطقة "داعش أنموذجاً"
يعتبر ىذا المبحث مف المباحث االمنية الميمة لؤلمف الدكلي ك العالمي فأف الحدث "الداعشي"
اك االرىابي في المنطقة لـ يكف باألمر الجديد عمى صعيد لعبة االمـ ك لكف الجديد في ذلؾ ىك
كصكلو الى منطقتنا ك مجتمعاتنا  ,فأف ام انر كيذا تـ تحضير أرضيتو منذ احتبلؿ العراؽ عاـ
2003ـ  ,حتى اف ساعة انطبلقو قد تحددت تزامنان مع االنسحاب االمريكي مف العراؽ.1
كمف ىنا كجدنا انو البد مف التعريؼ بمفيكـ االمف بصكرة مكجزة ك قصيرة ككيؼ اثرت
التيارات االرىابية في المنطقة عمى االتفاؽ النككم االيراني ك اف التعرؼ عمى مفيكـ االمف البد
مف االعتراؼ بأف مفيكـ االمف يتميز بدرجة عالية مف التعقيد كاخي انر الكصكؿ استنتاج باف مفيكـ
االمف مفيكـ اشكالي معقد ك مثير لمجدؿ:
حيث يعد مفيكـ األمف كاحدا مف المفاىيـ الخبلفية الغامضة ك المثيرة لمجدؿ  ،اذ يتبادر الى
و
معاف ك قيـ مختمفة حكؿ األمف لدل الدارسيف ك صانعي القرار  ,يعني األمف في ابسط
الذىف
صكره الطمأنينة مف الخكؼ  ،لكف ىذه ىي الصكرة المثالية التي ال يكجد عمييا مف البشر سكل قمة
قميمة ال تمثؿ االتجاه العاـ ك ترتبط بعناصر ك تقكـ عمى صبلت ال تتحقؽ لؤلكثرية مف الناس

2

كاألمف قد يعني القدرة عمى رد التيديد  ،كىك ما يقتضي تكافر جممة مف االمكر قد ال يتيسر تكافرىا
أك تكافر معمكمات بشأنيا ك في مقدمتيا حسف إدراؾ ذلؾ التيديد كمصدره كدرجة خطكرتو كما
ييدده مف قيـ أك مصالح ك نكع ذلؾ التيديد , 3كما يرجع غمكض مفيكـ االمف الى عدد مف
االسباب:
1

 .نضاؿ حمادة  ,خفايا ك اسرار داعش مف عمامة اسامة بف الدف الى قبعة صداـ حسيف  ,بيساف لمنشر ك

التكزيع  ,بيركت  /لبناف  ,ط , 1لسنة 2015ـ  ,ص.11

2

 . .د.مصطفى عمكم  ،االمف االقميمي بيف االمف الكطني ك االمف العالمي (سمسمة المفاىيـ)  ،المركز الدكلي

3

 .المصدر نفسو اعبله.

لمدراسات المستقبمية ك االستراتيجية  ،القاىرة  ،السنة االكلى  ،العدد ، 4لسنة  ، 2005ص .8
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 .1التزاؿ العمكـ االجتماعية فريسة لمفكضى المغكية كتزداد ىذه المشكمة تعقيدا في العالـ الثالث
حيث ال يزاؿ العمماء االجتماعيكف يعانكف العجز عف تقديـ اسس كافية لممارسة عممية اصيمة ك
تمثؿ مفاىيـ األمف احد النماذج التي تعكس الفكضى ك العجز معا.
 .2اف دراسات األمف ما زالت جزءان مف حقؿ العبلقات الدكلية الذم تتقاسمو الكثير مف المنظكرات
اك النماذج االرشادية المتنافسة بشاف القضايا االنتكلكجية ك االبستمكلكجية المعرفية.
 .3اف مفيكـ األمف يحكم بعض العناصر المعيارية التي ال يمكف االتفاؽ عمى تعريفيا  ،سكاء مف
الناحية النظرية اك باالعتماد عمى البيانات ك الدراسات االمبريقية كقد اصبح ىذا الخبلؼ اكثر
كضكحا بعد انتياء الحرب الباردة  ،حيث يزداد نفكذ تيار ما بعد الكضعية في العبلقات الدكلية ،
كىك التيار الذم يرفض النظر الى االمبريقية بكصفيا االداة االساسية لمفيـ ك التحميؿ.1
فقد تطكر مفيكـ االمف عبر الزمف ك اصبح مفيكـ االمف حديثان اكثر عمقان ك تكسعان ليشمؿ
جميع االصعدة ( االمف المجتمعي  ,الثقافي  ,السياسي ك البيئي ك ) ....الكثير  ,نحف اشرنا
اجماالن الى مفيكـ االمف ك لـ نتكسع في ذلؾ فقد ارتبط االرىاب ك اعماؿ العنؼ باألمف الدكلي ك
تحقيؽ المكاسب الدكلية ارتباطان كثيقان فقد ساعد ظيكر الحركات الجيادية التكفيرية في المنطقة
االمريكاف ك الغرب عمى تحقيؽ مشركعيـ في تقسيـ المنطقة ك تفكيكيا  ,اال اف تكسعة رقعة نشاط
ىذه المجمكعات ك كصكليا الى أكربا لـ يكف في الحسباف ىذا ما ادل الى قياـ عمميات ارىابية
ىناؾ:
 .1العمميات االرىابية في فرنسا كالتي راح ضحيتيا " "130شخص ،كأصيب أكثر مف ""386
آخريف ،في ىجمات متزامنة كقعت في  6أماكف في العاصمة الفرنسية باريس كفؽ احصائية عاـ
2016ـ.
1

 .د.محمد السيد سعيد ،الجامعة العربية بيف امف النظـ ك االمف القكمي ،مجمة المنار ،باريس ،العدد(،1985 ،)4

ص .10ك د.حسف برارم ،امف اسرائيؿ :صراعات االيدلكجيا ك السياسة (الدراسات االستراتيجية) ،مركز االىراـ
لمدراسات االستراتيجية ،العدد( ،)143السنة الرابعة عشر ،2004 ،مف شبكة المعمكمات الدكلية:

http://www.acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/Reado.html
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 . 2العمميات االرىابية في بمجيكيا سمسمة مف التفجيرات التي استيدفت مناطؽ مختمفة مف بمجيكا ,
حيث كقعت ثبلثة انفجارات في مدينة برككسؿ ،اثنيف منيما في مطار برككسؿ الدكلي ،ك آخر في
محطة مترك ،أسفرت عف مقتؿ " "35شخص ،كاصابة " "200آخريف.
 .3اليجكـ االرىابي عمى مدينة ميكنخ االلمانية في اطبلؽ نار عمى احدد مراكز التسكؽ التجارية
ىناؾ حيث قيتؿ " "8أشخاص كأصيب اخريف.1
ىذا ما زيد مف القمؽ االكربي كبالتالي ادراكيـ جيدان انو ال يمكف التعامؿ بتمؾ االزدكاجية مع
االرىاب ألنو سكؼ يؤثر عمى االمف الدكلي ك تحديدان االمف الغربي كىذا ما يقكد الى الفكضى ك
التي ال تتـ معالجتيا اال مف خبلؿ مساعدة ايراف ك االستنجاد بيا ؟ كذلؾ الف ايراف اقكل قكة عمى
ارض الكاقع ضد االرىاب كيمكف اف نقكؿ انيا القائد الميداني إلدارة الحرب عمى االرىاب في
"سكريا ك العراؽ" ىذا ما منح الجميكرية االسبلمية في ايراف جانبان مف القكة ك التأثير االقميمي الف
التحالؼ الدكلي ك عمى رأسيـ الكاليات المتحدة االمريكية يعممكف انو ال يمكف احتكاء االرىاب
"داعش" مف خبلؿ الضربات الجكية فقط ك البد مف القبكؿ بإيراف كقكة برية ضاربة لئلرىاب.
مف خبلؿ المكالمة الشخصية مع الباحث في الحركات االرىابية ك الشرؽ االكسط الدكتكر
"ىادم معصكمي زارع" حكؿ دكر االرىاب ك اثره في الكصكؿ الى االتفاقية ك حؿ ازمة الممؼ
النككم االيراني فتحدث قائبلن ( اف ارتقاء دكر التيارات التكفيرية في المنطقة ك العالـ  ,اصبح ام انر
مف الصعب السيطرة عميو ك ىذا ما سجؿ خط انر استراتيجيان لؤلمف العالمي كمف عدة زكايا ):
أ .التفجيرات االرىابية التي ك صمت الى أكربا ك العالـ الغربي.
ب .ضركرة الثبات النسبي في الشرؽ االكسط لؤلسكاؽ النفطية ك اسكاؽ االمتعة الغربية حيث
يعتبر الشرؽ االكسط السكؽ االستيبلكية لتمؾ االمتعة ك المصدر الرئيسي لتجييز العالـ بالطاقة
"النفط".
ج .مف اجؿ اعادة الييبة لمكاليات المتحدة االمريكية كحامي لممنطقة كشرطي مييمف عمييا.
1

 .يا ار صالح  ,اإلرىاب يضرب أكركبا في  ..2016فرنسا كبمجيكا كألمانيا عشرات الضحايا كالعمميات اإلرىابية..

ك«داعش» يتبنى  ,جريدة البداية 2016 /7 /22 ,ـ.
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ىذا ك باإلضافة الى اف ايراف تعتبر القكة البرية المؤثرة في الحرب عمى "داعش" في العراؽ ك
سكريا كذلؾ نفكذىا في الدكؿ ك التصدم لئلرىاب (يمف  ,لبناف )....ىذه العكامؿ ك الزكايا الميمة
اجبرت دكؿ " "1+5الى التراجع بعض الشيء بشأف الق اررات العسكرية ك الحمكؿ الغير سياسية
فنح ف نعرؼ انو ال يمكف الفصؿ بيف الممفات االمنية فاألطراؼ تحتاج في بعض االحياف الى تقديـ
التنازالت لمطرؼ المقابؿ كفي ممفات اخرل كىذا ما حصؿ مف خبلؿ تقديـ الغرب لبعض التنازالت
ك القبكؿ بالبرنامج النككم االيراني مف خبلؿ االتفاقية النككية النككية عاـ 2015ـ.1
فقد صرح "بي جي كراكلي" المساعد السابؽ لكزير الخارجية االمريكي السابؽ في ىذا الشأف
( انو ال تكجد ىنالؾ تكافؽ في الرؤل بيف امريكا ك ايراف تجاه االزمات في المنطقة قائبلن اف لمبمديف
رؤيتيف مخالفتيف في "سكريا ك العراؽ" لكف ال يمكف اف تمحؽ القكات الجكية االمريكية اليزيمة
"بداعش" دكف دعـ مف القكات االقميمية المتكاجدة عمى ارض الكاقع مثؿ ايراف  ,عراؽ ك سكريا ك
اف دكر الكاليات المتحدة االمريكية ليس اال دكر المساعد في ىذه الحرب ).2
حيث يعد الممؼ النككم االيراني كاحد مف اىـ المسائؿ التي اعتمدت عمييا امريكا لكقؼ عممية
ابتزازىا في سكريا ك العراؽ حيث يعتقد "اكباما" انو نجح ك بالضغكط االقتصادية كمف خبلؿ
"داعش" في اقناع االيراني عمى فصؿ الممؼ النككم عف الممفات االخرل العالقة بيف الطرفيف ك
الكصكؿ الى اتفاؽ , 3أم يمكف اف تعتبر مسألة التكاجد االيرانية في أرض الميداف ك المكاجية
لمتيارات االرىابية "داعش  ,النصرة  ,الجياد  " ...جانبان مف جكانب القكة في المفاكضات النككية ك
القبكؿ بيا كدكلة ذات تأثير سياسي ك اقميمي في المنطقة حيث بعد سقكط المكصؿ بيد "داعش"
حصمت اتصاالت امريكية _ ايرانية ك عقد اجتماع في المنطقة الخض ارء كسط العاصمة بغداد
بحضكر ممثمكف عف السنة كعف العشائر السنية في االنبار فقد تعيد االمريكي كاف اليدؼ منو دفع
1

 .ىادم معصكمي زارع  ,مكالمة خاصة عبر التمغراـ 2017/1/1 ,ـ االحد.

2

 .قناة الجزيرة  ,برنامج حديث الثكرة  ,دكر ايراف في الحرب عمى تنظيـ الدكلة  ,مع المقدـ محمكد مراد /4 ,

3

 .نضاؿ حمادة  ,مرجع سابؽ  ,ص .245

2014 /12ـ.
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العشائر السنية في القتاؿ ضد "داعش" مقابؿ مكافقة ايراف بثني المالكي عف الترشيح لكالية ثالثة
ككاف صمت الجميكرية االسبلمية كاتخاذىا الحياد بيذا الشأف مميدان لخركج المالكي مف رئاسة
الكزراء.1
كىذا ما يمكف اعتبارهي جزنء ميمان مف التقدـ في المفاكضات بيف الطرفييف االمريكي _ االيراني

ك عامبلن مف عكامؿ القكل لمجانب االيراني خبلؿ المفاكضات ك الكصكؿ الى االتفاقية النككية.

1

 .حمادة نضاؿ  ,المصدر نفسو اعبله  ,ص .246 _ 245
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المبحث الرابع :المصالح المشترکة لبمدان ""1+5
تعتبر المصالح المشتركة العامؿ االساس كالمحدد في العبلقات الدكلية بيف الدكؿ كاف لممصالح
المشتركة بيف االطراؼ الدكلية كالجميكرية االسبلمية في ايراف كاف ليا االثر الكاضح في تقريب
كجيات النظر ك الكصكؿ الى االتفاؽ النككم عاـ 2015ـ.
كما كيمكف دراسة مصالح الدكؿ عمى اساس محكريف ميميف اال كىك المحكر االمني ك المحكر
االقتصاد كقطبيف اساسييف محركيف لسياسة الدكؿ مع بعضيا البعض  ,حيث تكجد لدكؿ ""1+5
مصالح مشتركة مع بعضيا البعض في ايراف ( الصيف  ,ركسيا كاالتحاد االكربي ) حيث ترتبط
ىذه الد كؿ مع بعضيا بمصالح امنية كاقتصادية في ايراف  ,كذلؾ مف اجؿ تصدير النفط كالغاز
كايضان مكافحة التيارات االرىابية التي اثرت عمى المنطقة مف خبلؿ تعزيز االزمات كتكتر
االكضاع  ,اف ىذه المصالح مجتمعة بيف تمؾ الدكؿ مما اثر كمف خبلؿ ضغط ىذه الدكؿ عمى
الكاليات المتحد ة االمريكية كقبكليا باالتفاقية  ,الف امريكا ال تستطيع اف تحارب ايراف دكف اف
تتكجو الى مصالح تمؾ الدكؿ مع ايراف  ,مف ىنا البد اف نبيف تمؾ المصالح مع ايراف كىي عمى
قسميف:
اكالن :مصالح امنية مشتركة.
ثانيان :مصالح اقتصادية مشتركة.
اوالً :المصالح األمنية المشتركة
كاحد مف اىـ مف المصالح المرتبطة بيف دكؿ العالـ ك ايراف ك التي عجمت في االتفاؽ النككم
ىي المصالح االمنية المرتبطة بمنطقة الشرؽ االكسط كذلؾ لما لعبتو ايراف مف دكر رئيسي في
المنطقة خصكصان كاف كؿ بمداف العالـ اصبح لدييا تخكؼ بعد احتبلؿ التنظيـ االرىابي "داعش"
اراضي مف العراؽ ك سكريا كتطكر كتنامي التيارات التكفيرية ىذا ما اجبرىـ عمى التعامؿ مع ايراف
كبسبب مكقفيا مف االرىاب  ,كقائد ميداني في الحرب ضد االرىاب  ,فأصبحت ىنالؾ قناعة دكلية
بأف منطقة الشرؽ األكسط تكاجو ىزات كبرل ك إيراف تمعب دكر أساسي في معظـ المناطؽ التي
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يتكاجد فييا االرىاب كقائد لمحرب في تمؾ المناطؽ كأنو مف الممكف مستقببلن االعتماد عمى إيراف
إلى جانب القكل التقميدية في المنطقة مف اجؿ معالجة ازمات المنطقة المختمفة كمف أبرزىا مكاجية
تنظيـ "داعش".1
فقد تحرؾ الجانب الصيني _ الركسي كبسبب قربيـ كتأثرىـ في مجريات المنطقة الى دعـ
ايراف كاعتبارىا حميفان امنيان ميمان  ,مف اجؿ دفع خطر الحركات االرىابية بعيدان عنيا كذلؾ ايمانان
منيـ مف اف المنطقة غير قادرة عمى تحمؿ ام حرب اخرل ربما تمقي بظبلليا عمى كؿ مف ركسيا
_ الصيف القريبتيف مف المناطؽ الحاضنة لئلرىاب ك الحركات التكفيرية ك ىذا ما يعيؽ المصالح
االقتصادية ك تنامي الحركة االقتصادية لتمؾ الدكؿ في المنطقة خصكصان كاف المنطقة تعتبر سكؽ
استيبلكية كبيرة.
الصين _ ايران
تعتبر ايراف حميفنا استراتيجيان ميمان لمصيف كذلؾ لمكاجية زعامة الغرب الدكلية  ،حيث ترغب
متعدد األقطاب كاف ىذا النظاـ يتيح فرصة ك مساحةن
"الصيف _ ايراف" بنشكء نظاـ عالمي جديد ٌ
العالمية  ,كما كاف رفع الحظر ك العقكبات عف
أكبر لمعب أدكار مركزية في القضايا اإلقميمية ك
ٌ
الجميكرية االسبلمية في ايراف يزيد مف افاؽ التعاكف بيف البمديف كىذا ما يسمح ليا باالنضماـ الى

منظمة "شنغيام" لمتعاكف كالتي يرل البعض انيا سكؼ تككف منافسان قكيان لمنظمة "حمؼ الشماؿ
االطمسي" في المستقبؿ.2

1

 .أحمد دياب  ,أبعاد االنفتاح األكركبي الجديد عمى إيراف  ,المستقبؿ لؤلبحاث ك الدراسات المتقدمة  ,الجمعة 7 /

 /أغسطس2015 /ـ.

2

 .المصالح الصينية في ايراف  /17 ,سبتمبر 2015 /ـ المكقع :

https://www.sasapost.com/chinese_interests_in_iran/
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اقميمية متميزة في المنطقة حيث انيا بكابة الصيف لمشرؽ األكسط كأشرس
كما كتعد ايراف قكل
ٌ

معارض لمنفكذ األميركي في المنطقة  ,كما كاف بركز التكافؽ السياسي بيف البمديف قد تجسد في

سكريا عندما كقفت الصيف الى جانب حمفائيا في دعـ نظاـ "االسد" كذلؾ مف خبلؿ استخداـ حؽ
النقض "الفيتك" في مجمس االمف كعارضت ام تدخؿ عسكرم في سكريا ىذا ك ال يتكقؼ التكافؽ
"الصيني _ اإليراني" عمى سكريا فحسب  ،بؿ اف الدافع االمني اكثر عمقان مف اف يقؼ عند ىذا
الحد  ,فقرب الصيف مف افغانستاف كتنامي التيارات التكفيرية في تركستاف الصيف "كالية ايغكر" في
االسبلمية التكفيرية ذات
شماؿ غرب الصيف  ,عزز التعاكف بيف البمديف مف اجؿ احتكاء الحركات
ٌ

االصكؿ السني ك التي يصعب السيطرة عمييا  ,ىذا األمر ال يقمؽ الصيف كحدىا بؿ ٌإنو يقمؽ

الدكلتيف معان.1

روسيا _ ايران
كاحدة مف اىـ المحددات اليامة لسياسة مكسكك الخارجية ىي عدـ القبكؿ بأم تكاجد عسكرم
نشط لمكاليات المتحدة االمريكية "منظمة حمؼ شماؿ األطمسي" بالقرب مف الحدكد الركسية أك في
المناطؽ التي تعتبرىا داخمة في نطاؽ المصالح كالتطمعات السياسية الركسية كبسبب عدـ قدرة
ركسيا عمى مجاراة التحديات السياسية العسكرية لمكاليات المتحدة تتجو مكسكك إلى اتخاذ تدابير
انتقامية غير متماثمة كتشمؿ ىذه التدابير التكثيؼ المؤقت لمتعاكف مع معارضي كاشنطف كأكركبا
كنتيجة لذلؾ يمكف لممرء أف يتتبع دائمان االرتباط الحاصؿ بيف فترات تحسف العبلقات "الركسية _
اإليرانية" كفترات تعثر حكار مكسكك مع الغرب.
إف مكقع إيراف الجيكستراتيجي يتيح ليا السيطرة عمى التطكرات في مناطؽ منيا "أقاليـ بحر
قزكيف  ,القكقاز  ,آسيا الكسطى  ,الشرؽ األكسط كالخميج الفارسي" كؿ ىذا يحتـ عمى مكسكك
مناقشة العديد مف قضايا السياسة الخارجية مع طيراف كعند النظر إلى حاالت متشابية بيف

1

https://www.sasapost.com/chinese_interests_in_iran/ .
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منيجيما في التعامؿ مع عدد مف القضايا اإلقميمية نجد أف مكسكك ترل طيراف شريكان ىامان حكؿ
قضايا معينة كفي الكقت نفسو ال تثؽ بيا بصكرة تامة فبل تزاؿ تشعر بالقمؽ إزاء بعض أنشطة
إيراف اإلقميمية  ,حيث غالباي ما تتـ دراسة العبلقات "الركسية اإليرانية" كنظاـ منعزؿ ال يتأثر بعكامؿ
خارجية كيناقش بعض المحمميف الدكر األمريكي في ىذا النظاـ  ،لكف ناد انر ما يتـ التطرؽ إلى
القكل الخارجية  ,اال انو حقيقتان كمما يبدكا اف الحكار الركسي مع الجميكرية االسبلمية يتأثر تأث انر
كبي انر باألحداث في الشرؽ األكسط كالقكقاز ككسط آسيا , 1عدل عف أف مكسكك ترل بأف حركب
االرىاب في المنطقة انما تستيدفيا ىي كطيراف مما تعتقد أنيا حرب أسعار تشنيا السعكدية
ضدىما بالتنسيؽ مع كاشنطف لمحصكؿ عمى تنازالت في ممفات إقميمية عديدة كىي اتيامات رددىا
الرئيس "فبلديمير بكتيف" في حيف ىدد الرئيس حسف ركحاني أكلئؾ الذيف يقكدكف سياسة تخفيض
أسعار النفط العالمية بدفع الثمف.2
ثانياً :المصالح االقتصادية المشتركة
لعبت الدكؿ العظمى السيما أكربا بخبلؼ الكاليات المتحدة االمريكية مع ايراف فيما يتعمؽ
بممفيا النككم سياسة النفس الطكيؿ كىذا ألنيا حريصة كؿ الحرص في الحفاظ عمى مصالحيا
االقتصادية باإلضافة الى مصالحيا السياسية ك االمنية التي ال تقؿ اىمية عف ذلؾ  ,حيث تدرؾ
ىذه الحككمات أىمية إ يراف بالنسبة القتصادىا  ,حيث لعب الغرب مع الجميكرية االسبلمية فيما
يخص ىذا الممؼ "سياسة العصا كالجزرة".
ىذا مف جانب اما إيراف فيي تعي جيدا أىميتيا بالنسبة لبلقتصاد العالمي عمكما كاالقتصاديات
الغربية عمى كجو الخصكص حيث اف المفاكضات الماراثكنية بخصكص الممؼ النككم االيراني
1

 .نيككالم ككزىانكؼ(الخبير في معيد الشرؽ األكسط في مكسكك .ك ممحؽ السفارة الركسية في طيراف الفترة

 , )2009 – 2006عبلقات ركسيا مع إيراف  ,حكار مف دكف التزامات  ,معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ االدنى ,
حزيراف /يكنيك 2012ـ.

2

 .نقبلن  //ركسيا ك ايراف كمصر مصالح استراتيجية ك مكاقؼ سياسية متطابقة  ,مؤسسة السكرية .نت  ,الثبلثاء ,

 / 10شباط 2015 /ـ  ,المنشكرة في المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات  ,في 2015 /01 /27ـ.
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يعكس إدراؾ كمى الطرفيف لحاجتو لآلخر انطبلقا مف أرضية "المصالح المشتركة"  ,فقد عبر
الرئيس اإليراني السابؽ "احمدم نجاد" عف ذلؾ قبيؿ اجتماع كزراء خارجية دكؿ التركيكا آنذاؾ
بقكلو ( إنيـ في النياية يحتاجكف إلينا أكثر مما نحتاج إلييـ ) , 1كىذا ما يكضح لنا اف ايراف ك
حككماتيا المتعاقبة منذ الثكرة االسبلمية ك حتى االف كاعية تمامان الى اف الغرب يحتاج الييا ألنيا
تمثؿ سكقان استيبلكيان جيدان ككذلؾ مصد انر ميمان مف مصادر الطاقة حيث تعتبر مصد انر ميمان "لمنفط
_ الغاز" كبيذا نبلحظ تنافس الدكؿ مف اجؿ كسب سكؽ األمتعة ك السمع االيرانية الكبيرة اضافتان
الى اف ايراف تعتبر المصدر االساس لمنفط ك الغاز الى أكربا ك الصيف.
أوربا _ ايران
العبلقات االقتصادية بيف أكربا ك الجميكرية االسبلمية في ايراف تختمؼ مف دكلو الى اخرل في
االتحاد حيث تتمتع ألمانيا بعبلقات اق تصادية عريقة مع إيراف ك التي تعتبر كاحدة مف اىـ الشركاء
التجارييف ليا في منطقة الشرؽ األكسط  ,فقد بمغت احصائيات حجـ الصادرات األلمانية الى إيراف
عاـ 2005ـ حكالي ( )4.5مميار يكرك  ،بزيادة حجميا  30%عف العاـ الذم سبقو , 2اما في
عاـ 2010ـ فقد كصؿ حجـ الصاد ارت الى ( )4.7مميار يكرك  ,لكنيا انخفضت الى ( )1.8مميار
بحمكؿ عاـ 2013ـ كذلؾ بسبب تشديد العقكبات الدكلية عمييا عاـ 2011ـ.3
كاف مجاالت الشركات االلمانية في ايراف متعددة كمختمفة ( السيارات  ،بناء السفف  ،صناعة
األلمنيكـ  ،الصناعات البترككيماكية  ،رصؼ الشكارع  ،النقؿ  ،الصناعات المائية كالكيربائية
كغيرىا )  ,حيث يقكؿ الخبير األلماني في الشؤكف االيرانية "فكلكر بيرتيز" ( أذا كنا نفكر في

1

http://m.dw.com/ar/a_1861764 .

3

 .أحمد دياب  ,مصدر سابؽ.

2

http://m.dw.com/ar/a_1861764 .
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الحصكؿ عمى بدائؿ أخرل لمصادر الطاقة في المستقبؿ القريب  ،فإننا نحتاج إليراف أكثر مما
تحتاج ىي لنا ).1
فمنذ تكقيع االتفاؽ النككم بيف إيراف كالقكل الكبرل في  14يكليك2015 /ـ  ،تكافدت الكفكد
االكربية الى طيراف  ،كذلؾ مف اجؿ الحصكؿ عمى االستثمارات االقتصادية فييا ففي  20يكليك
الماضي  ،زار كزير االقتصاد األلماني نائب المستشارة "أنجيبل ميركؿ" السيد "سيجمار جابرييؿ"
طيراف ضمف كفد مف ممثمي الشركات األلمانية  ،كأكؿ مسؤكؿ ألماني رفيع المستكل يزكر طيراف
خبلؿ  13عاـ معمنان أف اجتماعان ك ازريان لمجنة االقتصادية األلمانية _ اإليرانية سيعقد أكائؿ العاـ
القادـ في طيراف  ,كىكذا بدأت الزيارات ك الدعكات الرسمية مف قبؿ االتحاد االكربي الى طيراف
منذ انتياء االتفاؽ النككم عاـ 2015ـ كالتي يمكف اف نطمؽ عمييا بالمكجة الدبمكماسية التي
شيدتيا طيراف في ىذه الفترة ك التي لـ تشيدىا منذ فترة طكيمة ربما تصؿ " "10 _12اعكاـ بسبب
الحظر ك العقكبات.
فقد شدد االتحاد األكركبي في برككسؿ كعمى لساف كزراء خارجيتو عمى رغبة أكربا في تعميؽ
العبلقات السياسية كالتجارية كاالستثمارية مع إيراف ضمف أطر "المصالح المشتركة" معبريف عمى
اف االتفاقية النككية مع ايراف ىي "مرجعية دكلية ىامة" في العبلقات مع طيراف , 2كاف المبلحظ
ليذا االنفتاح االكربي عمى ايراف يبلحظ اف أكربا تعمؿ جاىدة مف اجؿ معالجة األزمة االقتصادية
التي تمر بيا القارة العجكز منذ عاـ 2008ـ  ،حيث تسعى بعض الحككمات كالمؤسسات
كالشركات األكركبية إلى تكسيع نشاطاتيا االقتصادية التي تكفرىا السكؽ اإليرانية الضخمة  ،التي
تقدر بػ()600
يقارب الناتج المحمي اإلجمالي ليا حكالي ( )400مميار دكالر كحركة مالية سنكية ٌ

مميار دكالر.3

1

http://m.dw.com/ar/a_1861764 .

3

 .أحمد دياب  ,أبعاد االنفتاح األكركبي الجديد عمى إيراف  ,مصدر سابؽ.

2

 .ككالة (آكي) اإليطالية لؤلنباء  14تشريف الثاني/نكفمبر 2016
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الصين _ ايران
تعتبر الصيف كاحدة مف اىـ القكل الصاعدة في المجتمع الدكلي السيما في الجانب االقتصادم
حيث تعتبر الصيف أكبر مصدر في العالـ ففي عاـ 2014ـ اعتبرت الصيف البمد االكؿ في
االقتصاد  ,ىذا ك أعمنت عف انشائيا مؤخ انر لمبنؾ اآلسيكم لبلستثمار في البًىنى التحتية ككانت أكثر
مف  50دكلة قد شاركت في التكقيع عمى بنكد االتفاؽ ليصبحكا أعضاء في المنظٌمة مف ضمنيـ
"دكؿ في االتحاد االكربي  ,ركسيا ك ايراف".1
اف قطب الرحى في العبلقات بيف الصيف _ ايراف تتجسد في المصالح االقتصادية حيث تعتبر
الطاقة ىي االساس لتطكر اقتصاديات الدكؿ السيما كاف الصيف تحتاج الى النفط ك الغاز كىذه
االحتياجات تكفرىا ليا إيراف التي تمتمؾ االحتياطي األكبر لمغاز الطبيعي في العالـ  ،كرابع أكبر
فالصيف ىي أكبر
احتياطي نفط كىذا ما جعميا كاحدة مف ابرز البمداف المصدرة لمطٌاقة في العالـ ,
ٌ

النفط اإليراني لمصيف في
لمنفط اإليراني  ،حيث تشير اإلحصائيات إلى ازدياد إيرادات ٌ
يمشترم ٌ
عامي 2014ـ _2015ـ إلى أعمى مستكيات ليا عمى اإلطبلؽ كىذا ما يعيني زيادة الحاجة

الصينية لمنفط االيراني.2
روسيا _ ايران
كفؽ ما ذكره الرئيس الركسي السابؽ ك رئيس الكزراء الحالي "دميترم ميدفيديؼ" إف الخبلؼ
الرئيسي بيف كاشنطف كمكسكك بشأف المسألة النككية اإليرانية ىك أف ايراف ليست شريكان لمكاليات
المتحدة بينما تتفاعؿ مكسكك بشكؿ مثمر مع طيراف كخبلؿ السنكات الثبلث الماضية  ،أكد بشكؿ
متكرر عمى أنو بغض النظر عف العبلقات االقتصادية "ركسيا _ إيراف" كلكف لدينا تحديات
مشتركة ( االتجار بالمخدرات كالتيديدات اإلرىابية ) كسكؼ نستمر في التعاكف مع إيراف بصفتيا

1
2

/https://www.sasapost.com/chinese_interests_in_iran .
 .نفس المصدر اعبله.
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الجار كالشريؾ السياسي" , 1مف ىنا نستطيع اف نبيف اف ركسيا ترل اف المصالح التي بينيا ك بيف
جارىا ايراف ىي مصالح مشتركة مترابطة ذات ابعاد امنية سياسية ك اقتصادية كعميو تسعى ركسيا
جاىدة في كسب سكؽ االمتعة ك السمع االيرانية كذلؾ الفتقارىا شريكان حقيقيان في ىذا الجانب
كيعزكا سبب ذلؾ الى التدخؿ العسكرم لركسيا في أككرانيا عاـ 2014ـ  ,ىذا ما ادل الى فقداف
ركسيا ألغمب شركائيا التجارييف السابقيف بما فييـ االتحاد األكربي  ،الكاليات المتحدة  ،الياباف ،
كندا  ،النركيج ك أستراليا كىذا ما ادل الى حدكث رككد اقتصادم فييا.
كفي كانكف األكؿ/ديسمبر  ،2015كفي محاكلة أخرل لتعزيز العبلقة االقتصادية  ،نظمت
ركسيا أ كبر معرض كمؤتمر لؤلعماؿ في تاريخ العبلقات الثنائية بيف البمديف كقد حضر المؤتمر
الذم عقد في إيراف  ,ممثمك أكثر مف ثمانيف شركة ركسية رائدة في مجاالت الدفاع  ،الطاقة
كالصناعات األخرل ككفقان لػ "تمفزيكف برس" اإليراني  ،فقد حضر المؤتمر كزير الطاقة الركسي
"ألكسندر نكفاؾ" الذم صرح قائبلن ( أف طيراف تمثؿ الشريؾ االقتصادم كالتجارم األكثر أىمية
لمكسكك)  ,كأف البمديف قد كضعا حزمة تجارية جديدة تتراكح قيمتيا مف ()40 -35مميار دكالر.2
اال انو مازالت ىنالؾ مخاكؼ "ركسية _ ايرانية" ك العكس كذلؾ كىذا ما تستطيع اف تبينو
الكرقة البحثية الصادرة عف المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ك التي تناكلت العبلقات
الثنائية بيف ركسيا كايراف  ,حيث بداء البحث في تساءؿ ىؿ يكجد حقان تحالؼ استراتيجي بيف
الدكلتيف أـ أنو مجرد لقاء مصالح عرضي؟

1

 .نيككالم ككزىانكؼ :الخبير في معيد الشرؽ األكسط في مكسكك ك ممحؽ في السفارة الركسية في طيراف في

الفترة 2006ـ – 2009ـ  ,عبلقات ركسيا مع إيراف  ,حكار مف دكف التزامات معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ االدنى
 ,حزيراف/يكنيك 2012ـ.

2

 .حسيف باناىكؼ :المحمؿ السياسي المستقؿ كالعضك في ىيئة تحرير "معيد السياسة العامة في أذربيجاف ,

التكقعات الركسية مف إيراف في مرحمة ما بعد العقكبات  ,معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ االدنى 19 ,شباط /

2016ـ http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russian-
 expectations-for-post-sanctions-iranنقبلن عف //منتدل فكرة.
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ىذا ك بسبب تعرض كمى الطرفيف الى ضغكط دكلية شديدة  ،إيراف بسبب برنامجيا النككم
كركسيا بسبب األزمة األككرانية  ،فإف االتفاقية العسكرية االخيرة بيف الطرفيف ال تشير بالضركرة
إلى حصكؿ تغيِّر استراتيجي في العبلقة بيف البمديف  ,كذلؾ بسبب المخاكؼ ك انعداـ الثقة بيف
الطرفيف:

اف كرقةى ضغط كمساكمة في عبلقاتيا مع الغرب
الجانب االيراني :إذ طالما استخدمت ركسيا إير ى

صكتت إلى جانب جميع الق اررات الدكلية الصادرة ضد ايراف بشأف برنامجيا النككم ,
 ,حتى انيا ٌ
كما ك امتنعت في عاـ 2010ـ  ,عف تنفيذ التزاماتيا المتعمقة بتزكيد طيراف بنظاـ ()S_300
الدفاعي الصاركخي عمى الرغـ مف تسديد قيمتو البالغة ( )800مميكف دكالر اال انو كبعد رفع دعكة
قضائية ضد ركسيا في محكمة التحكيـ في باريس ك رفع العقكبات بعد تكقيع االتفاقية النككية ,
كصمت الدفعة االكلى مف المنظكمة في العاـ السابؽ الى الجميكرية االسبلمية في ايراف  ,بسبب
ىذه المكاقؼ ا لمتذبذبة فأف تيار قكم في طيراف ال يثؽ بالركس كيخشى مف اإلفراط في االعتماد
عمييـ.
الجانب الركسي :أما الركس فمدييـ ىكاجس كبيرة تجاه السياسات اإليرانية  ،فمف جية ال تخفي
مكسكك قمقيا إزاء احتماؿ حصكؿ طيراف عمى السبلح النككم كانيا تخشى ام تناغـ "ايراني _
بعيدا عف صيغة " "1+5اضافتان الى انيا
امريكي" تجاه فتح مسار تفاكض ثنائي بيف أميركا كايراف ن
قمقة مف طمكحات إيراف في أف تحؿ محميا كمصدر رئيسي لمطاقة إلى أكركبا ,1كرغـ ذلؾ فأف
ركسيا تسعى جاىدة إلى تحكيؿ صداقتيا السياسية مع طيراف إلى فكائد اقتصادية حيث صرح
"أندري ا باكميتسكمي" الخبير في الشؤكف اإليرانية كالباحث في مركز الدراسات السياسية في مكسكك
1

 .ركسيا كايراف كمصر مصالح استراتيجية كمكاقؼ سياسية متطابؽ  ,مؤسسة السكرية .نت  ,الثبلثاء  10فبراير /

شباط 2015

نقبلن عف  //المركز العربي لؤلبحاث ك دراسة السياسات .2015 /01 /27
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إلى أف "ثمة شعكر في ركسيا بأننا كنا أصدقاءكـ طكاؿ ىذا الكقت كاآلف عميكـ بالمقابؿ أف تعطكنا
شيئان".1

لكف البعض يرل أيضان أف ركسيا قد فكتت الفرصة إلقامة شراكة اقتصادية متينة مع ايراف
حيث يرل الخبير الركسي المختص بالشأف االيراني "رجب سفاركؼ" بأنو قبؿ رفع العقكبات  ،كاف
بإمكاف ركسيا أف تككف الممكة الفعمية في إيراف  ،إذ لـ يكف أماـ اإليرانييف في ذلؾ الحيف أم خيار
سكل مكسكك , 2كىذا كقد بينا في ىذا المبحث المصالح المرتبطة ألغمب الدكؿ في المجتمع الدكلي
كالمنطقة في ايراف الدكلة االستراتيجية الميمة بالنسبة لمدكؿ لما تمتمكو مف مقكمات تجعميا قكة
صاعدة تتأثر ك تأثر في مصالح الدكؿ العظمى.

1
2

 .حسيف باناىكؼ  ,مصدر سابؽ.
 .حسيف باناىكؼ  ,المصدر نفسو.
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مستقبل االتفاق النووي بين ايران ودول " 1+5السيناريوهات المستقبمية"
تعد الد ارسات المستقبمية مف مياديف المعرفة اإلنسانية التي تحظى باىتماـ كبير في الدكؿ
المتقدمة  ,اذ تـ إعطاء األىمية ليذا المجاؿ في كؿ مياديف النشاط اإلنساني مف "اقتصاد سياسة
 ,اجتماع كحتى الجانب القيمي" تـ إدراجو في اىتمامات عمماء المستقبؿ.
كرغـ كؿ ىذه التخصصات التي تتحرؾ فييا دراسة المستقبؿ  ،إال أف الجانب النظرم منو
مازاؿ يعرؼ تطكرات متسارعة إذ مازالت ثمة عممية كبيرة مف أجؿ التأصيؿ ليذا الحقؿ بحيث أف
محاكالت كبيرة تسعى إلى رفعو إلى مرتبة العمكـ الدقيقة كىك حقيقة ما يشيده ىذا الحقؿ مف
استعارات متعددة مف عمكـ دقيقة لفيـ كشرح كبناء تصكرات مستقبمية.
اف الدراسات المستقبمية  ،تعد مف اإلف ارزات كالخبرات المكتسبة مف الحرب العالمية الثانية التي
استقر رأم أطرافيا عمى ضركرة معرفة احداث المستقبؿ  ,لتجنب التكرط في حرب عالمية أخرل
كارتأت أف يككف نمط الدراسة نابعان مف كاقع الحركة السياسية كاالقتصادية كاالستراتيجية  ،في
خبلؿ مدة سابقة  ،ليمكف الكقكؼ عمى االتجاىات األساسية كالتي تحكـ التطكرات المستقبمية ،
مف كاقع ما تكشؼ عنو النتائج المقدرة  ،كما ككذلؾ التعمؽ في العبلقات المستقبمية كقياسيا بيف
لتحسب ما يمكف أف تصؿ إليو مستقببل  ،فضبلن عف تبلفي
مختمؼ األنشطة كالقطاعات
ٌ
الصراعات أك االستعداد لمتصدم ألم أزمات مفاجئة أك غير متكقعة.

مف ىنا فقد خصص ىذا الفصؿ مف أجؿ دراسة مستقبؿ االتفاقية النككية ك التعرؼ عمى نكايا
الدكؿ ك ما تنكم الكصكؿ اليو مف خبلؿ تمؾ االتفاقية كعميو سكؼ نتناكؿ فيو ابرز المباحث
كىي:
المبحث االكؿ :مفيكـ ك أنماط الدراسات المستقبمية.
المبحث الثاني :االحتماالت المستقبمية لبلتفاقية.
المبحث الثالث :الخاتمة ك التكصيات.
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المبحث االول :مفهوم و أنماط الدراسات المستقبمية
اوالً :مفهوم الدراسات المستقبمية.
الدراسات المستقبمية أك االستشراؼ المستقبمي ىك جيد عممي منظـ يرمي إلى صكغ مجمكعة
مف التنبؤات المشركطة التي تشمؿ المعالـ الرئيسة ألكضاع مجتمع ما أك مجمكعة مف
المجتمعات ك عبر مدة زمنية مقبمة  ،تمتد قميبلن ألبعد مف عشريف عامان كتنطمؽ مف بعض
االفتراضات الخاصة حكؿ الماضي ك الحاضر الستكشاؼ أثر دخكؿ عناصر مستقبمية عمى
المجتمع , 1كيذىب "بيؿ دانياؿ" في تعريفو ليذا الحقؿ الى القكؿ "ىك عمـ الحاضر كليس تخيؿ
المستقبؿ كتركز المستقبمية عمى تفسير كاقع التشكيمة االجتماعية كتحديد مشاكميا ك استخبلص
البدائؿ ك اختيار الحمكؿ".2
ك"استش ارؼ المستقبؿ" ىك ضد العشكائية كاالستسبلـ لمقتضيات الكاقع أك ما سيقع  ،كىك في
جكىره مجمكعة البحكث المتعمقة بالتطكر المستقبمي لمبشرية  ،مما يسمح باستخبلص عناصر
تنبؤيو كمحاكلة سبر أغكار القادـ بيدؼ التعامؿ مع المستقبؿ  ،ليس برفضو ك إنما محاكلة
المتجدد كمعايشة المستجدات كمراجعة األصكؿ كاألطر
تحسينو كتطكيره كتثقيفو لمسايرة الجديد
ٌ
التي تحكـ الكاقع الستنباط آليات التعامؿ مع الكقائع , 3فيك منيج ال يسعى الى التنبؤ بالمستقبؿ

اك التخطيط لو  ،بؿ يقكـ بأجراء مجمكعة مف التنبؤات المشركطة اك المشاىد التي تفترض الكاقع
تارة كالمأمكؿ فيو تارة اخرل.4
1

 .د.ابراىيـ سعد الديف (ك آخريف)  ،صكر المستقبؿ العربي  ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت  ،ط، 2

2

 .نقبل عف :صبلح الديف حسيف  ،شبكة المعمكمات الدكلية:

لسنة 1985ـ  ،ص.23

=http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid

3

 .سامح جاد  ،إدارة المستقبؿ  ،نكافذ  ,االثنيف  6جمادل األكلى  1426المكافؽ  13يكنيك 2005ـ ,

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-58-5767.htm

4

 .د.خير الديف حسيب ( كاخركف)  ،مستقبؿ االمة العربية :التحديات ك الخيارات  ،مركز دراسات الكحدة العربية

 ،بيركت  ،ط ، 1لسنة  ، 1988ص.77
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فقد عرؼ الدكتكر كليد عبد الحي الدراسات المستقبمية بأنو "العمـ الذم يرصد التغير في ظاىرة
معينة ك يسعى لتحديد االحتماالت المختمفة لتطكيرىا في المستقبؿ ك تكصيؼ ما يساعد عمى
ترجيح احتمالو عمى غيره".1
فالدراسات المستقبمية كفقا لػ "كيندؿ بيؿ" ىي اكتشاؼ أك ابتكار كفحص ك تقكيـ كاقتراح
مستقببلت ممكنة أك محتممة أك مفضمة , 2كيعرفيا الدكتكر مازف الرمضاني الدراسات المستقبمية
بأنيا "دراسات تعمد إلى تكظيؼ المنيج العممي الستشراؼ المجيكؿ استعدادان لو.3
كما تعرؼ الدراسات المستقبمية مف قبؿ الدكتكر فاركؽ عبده ك الدكتكر عبد الفتاح الزكي بأنيا
"مجمكعة الدراسات ك البحكث التي تيدؼ إلى تحديد اتجاىات األحداث ك تحميؿ مختمؼ المتغيرات
التي يمكف أف تؤثر في إيجاد ىذه االتجاىات أك حركة مسارىا أك مجمكعة الدراسات ك البحكث
التي تكشؼ عف المشكبلت أك التي بات مف المحتمؿ أف تظير في المستقبؿ ك تتنبأ باألكلكيات
التي يمكف أف تحددىا كحمكؿ لمكاجية ىذه المشكبلت.4
كيقكؿ األستاذ ميدم المنجرة" :ال يكمف دكر االستشراؼ في إصدار التنبؤات  ،إذ يتجمى ىدفو
في تحديات االتجاىات كتخيؿ مستقبؿ مرغكب فيو كاقتراح استراتيجيات تحكيمو عمى مستقبؿ ممكف
كىكذا فإف األمر يتعمؽ بتسميط األضكاء عمى االختيارات قصد مساعدة صانعي الق اررات لمتكجو
نحك األىداؼ بعيدة المدل  ،مع اطبلعيـ عمى التدابير الكاجب اتخاذىا في الحيف  ،قصد الكصكؿ

1

 .د.كليد عبد الحي  ،الدراسات المستقبمية في العبلقات الدكلية  ،شركة الشياب لمنشر ك التكزيع  ،الجزائر  ،ط1

2

 .د.إبراىيـ العيسكم  ،الدراسات المستقبمية كمشركع مصر 2020ـ  ،شبكة المعمكمات الدكلية  ،عمى مكقع:

 ،لسنة 1991ـ  ,ص.13

http://www.egypt2020.org/alldoe/ctnp/future.studies.dos .

3

 .د.مازف اسماعيؿ الرمضاني  ،الدراسات المستقبمية ك الكطف العربي  ،مجمة قضايا سياسية  ،كمية العمكـ

السياسية-جامعة النيريف  ،بغداد  ،المجمد االكؿ  ،العدداف ( ، )4-3لسنة 2000ـ  ,ص.5

4
فميو ك د.عبدالفتاح الزكي  ،الدراسات المستقبمية :منظكر تربكم  ،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك
 .د.فاركؽ عبده ٌ
الطباعة  ،عماف  ،ط , 1لسنة  ، 2003ص.17
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إلييا , 1كحقيقة فإف أغمب التعاريؼ اشتركت حكؿ أف دراسة المستقبؿ ىك آليات مف الحاضر
تساعد في فيـ المستقبؿ مف أجؿ أخذ الحيطة كاالستعداد لما ىك قادـ  ،بمعنى آخر ىي دراسة
لحاؿ المجتمع مف خبلؿ حاضره ألجؿ أكضاع مستقبؿ أكثر أمنا كأكثر تحر ار مف مشاكمو اآلنية
الحاضرة.
ثانياً :مرحمة الدراسات المستقبمية.
بدأ التفكير الحديث بالمستقبؿ ك دراستو بالتبمكر في أكاخر الخمسينيات مف القرف العشريف ،
حينما شرع "التفكير مف خبلؿ النظيـ  ،يأخذ طريقو إلى الدراسات السياسية كاإلنسانية  ,ثـ تطكر
فأمسى "ديناميكية النظيـ" الذم طبقتو أكؿ مرة األمـ المتحدة في نادم ركما لدراسة نمك المػكارد
العالمية اكائؿ الستينيات مف ذلؾ القرف كظيرت أىمية ىذا العمـ.
شيدت السنكات األكلى مف عقد الستينيات طفرة كبيرة في دراسات المستقبؿ كذلؾ أنو منذ ذلؾ
العاـ كفي أعقاب انتياء أزمة الصكاريخ السكفيتية في ككبا أعمف "ركبرت ماكنمارا" كزير الدفاع
األمريكي كقت ذاؾ" أف ىذه األزمة  ،آذنت بنياية عصر االستعدادات العسكرية  ،كبداية عيد
تصكر كامؿ
جديد يسمى إدارة األزمات" ما حفز إلى التعمؽ في الدراسات االستراتيجية كخمؽ
ٌ
لؤلزمات المستقبمية ككيفية مكاجيتيا باإلمكانيات المتاحة أك بتكفير إمكانيات إضافية.2
كقد شكمت تمؾ الدراسات منظكمة  ،أطمؽ عمييا "سيناريكىات األحداث" ،أك "سيناريكىات
التخطيط المستقبمي" ،لمكاجية األزمات كالسيطرة عمييا.
في الكقت نفسو  ،ظيرت ضركرة االعتماد عمى الحسابات الدقيقة في مجاؿ العمؿ المستقبمي
كالكصكؿ إلى معرفة أسمكب بناء المستقبميات البديمة المحتممة كارتباطيا بعمميات التخطيط

1
2

 .نقبل عف :صبلح الديف حسيف  ،مصدر سبؽ ذكره  ،شبكة المعمكمات الدكلية.
 .صبلح الديف حسيف ،مصدر سبؽ ذكره ،شبكة المعمكمات الدكلية.
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كتصكر األزمات مف خبلليا , 1كقد تميز عقدا الستينيات كالسبعينيات
االستراتيجي طكيؿ المدل،
ٌ
يسمى بحكث" المستقبميات " المبنية عمى تكقعات لتطكرات عممية أك
مف القرف العشريف  ،بما َّ
تكنكلكجية محددة كتمي انز بإيجاد الحقائؽ الثابتة مع الخياؿ العممي.
رافقت ىذه" المستقبميات "بحكث كدراسات عممية  ،مؤسسة عمى نماذج رياضية يعالجيا
عقدم الثمانينيات كالتسعينيات تطكر ىذا الحقؿ ليشمؿ دراسات مستقبمية
الحاسب اآللي ك خبلؿ ى
محددة المحتكل كمحددة المكضكع كاإلطار كالمدل الزمني كالمنيج العممي  ،تساير عالـ اليكـ ،

الذم يتصؼ بتسارع معدالت التغيير.2
ثالثاً :انماط الدراسات المستقبمية.
يمكننا التميز بيف أربعة انماط لمدراسات المستقبمية مف حيث طبيعتيا كمصداقيتيا كدرجة
كثكقيتيا كىي عمى الشكؿ اآلتي:
 .1النمط الحدسي  :كيستند ىذا النمط الى الخبرة الذاتية كيفتقر إلى القاعدة المكضكعية  ،مف
البيانات كالمعمكماتت كينبثؽ ىذا النمط مف رؤية حدسية  ،تعكس ذاتية المرء كخبراتو الخاصة
كالحدس في ىذه الحالة ليس إليامان كانما تقدير ،يراه الباحث مبلئمان لبعض الحاالت المستقبمية.
 .8النمط االستطالعي :كيعتمد ىذا النمط عمى إيجاد تقاطعات العبلقات السائدة كفؽ نمكذج ما
معتمد في ذلؾ عمى القاعدة المكضكعية لممعمكمات ذات الطابع الكيفي ك الكمي كىذا يتطمب
االستعانة بأساليب البحث العممي المتقدمة كاالعتماد عمى العمكـ التطبيقية كاإلنسانية مثؿ العمكـ
1

 .مكسكعة المقاتؿ  ،السيناريك غير الفني  ،شبكة المعمكمات الدكلية:

http://www.moqatel.com/mokatel/Data/Behoth/Fenon_Elam14/Senaryo/Mokatel1_12.htm
2

 .صبلح الديف حسيف ،مصدر سبؽ ذكره ،شبكة المعمكمات الدكلية.
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الرياضيات ك نظرية االحتماالت ك اإلحصاء الكصفي كالتطبيقي كعمـ تحميؿ النظـ ك بحكث
العمميات ك نظرية الق اررات كعمـ االجتماع كعمـ النفس ك نظرية القياس كغيرىا.
حيث يركز ىذا األسمكب عمى ضركرة الكشؼ عف المؤثرات لمظاىرة المدركسة ك تحديدىا
كصكالن الستطبلع آفاقيا المستقبمية المحتممة.
 .3النمط االستهدافي او المعياري :ييعد ىذا النمط تطكي انر لمنمط الحدسي  ،إال أنو يتجاكزه

مستفيدان مف شتى اإلضافات المنيجية التي استحدثتيا العمكـ التطبيقية كالرياضية حيث يحدد اليدؼ
مف الدراسة بشكؿ مسبؽ ثـ يصاغ عمى شكؿ يسمح بتحديد الخطكات األساسية الكفيمة بتحقيؽ
أىداؼ الدراسة المستقبمية لمظاىرة المدركسة كيتميز ىذا النمط بالتدخؿ الكاعي مف اجؿ تغيير
المسارات المستقبمية لمظاىرة المدركسة في ضكء األىداؼ المرسكمة بشكؿ مسبؽ.
 .8نمط االنساق الكمية :ىذا الشكؿ مف الدراسات يأخذ بعيف االعتبار كؿ المزايا التي استعرضناىا
في االنماط السابقة  ،حيث يأخذ بمزايا البحكث االستطبلعية القائمة عمى البيانات كالحقائؽ
المكضكعية مف جية ك مف جية أخرل البحكث القياسية التي تكلي أىمية خاصة لمقدرات اإلبداعية
التخيؿ كاالستبصار .كيأخذ باألسباب المكضكعية التي سكؼ تفرض لتغير المسارات المستقبمية
ليا.1
ىذا كلـ يتفؽ الباحثكف حكؿ نمط محدد مف االنماط لدراسة الدراسات المستقبمية فيي مازالت
مكضع جدؿ العمماء في ىذا االختصاص.

1

 .د.ابراىيـ سعد الديف (ك آخريف)  ،مصدر سبؽ ذكره ،ص .24ك د.فاركؽ عبده فميو  ,د.أحمد عبدالفتاح

الزكي  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص .52-51ك مكسكعة المقاتؿ  ،السيناريك غير الفني  ،مصدر سبؽ ذكره  ،شبكة
المعمكمات الدكلية.
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المبحث الثاني :االحتماالت المستقبمية لالتفاقية النووية
في ىذا المبحث يضع الباحث ثبلث سيناريكىات مستقبمية لبلتفاقية النككية  ,كذلؾ مف خبلؿ
المعطيات التي تكفرت لديو مف خبلؿ المطالعة المستفيضة في ىذا الجانب كىي:
اكالن :البقاء عمى الكضع الراىف.
ثانيان :تكسع االتفاؽ النككم الى سائر المجاالت (السياسية ،االمنية ،الثقافية  ،االقتصادية).
ثالثان :انييار االتفاقية.
اوالً :البقاء عمى الوضع الراهن.
كيعني ذلؾ ىك عدـ التفعيؿ ك العمؿ في االتفاقية النككية المبرمة كعدـ رفع العقكبات ك
الق اررات الدكلية الصادرة في حؽ ايراف  ,كما كيعني عدـ االلغاء  ,فيك ام انر كسطي بيف (عدـ
االلغاء كعدـ تطكر االتفاقية ك انفتاح العبلقات مع ايراف) مع العمـ التزاـ الطرؼ االيراني في كؿ
تعيداتوي التي قطعيا عمى نفسو في االتفاقية ىذا ك باإلضافة الى مجيء الرئيس الجديد لمكاليات
المتحدة "دكنالد ترامب" كتصريحاتو االنفعالية بشأف ايراف ك برنامجيا النككم يضع ىذا االحتماؿ

مف االحتماالت الضعيفة.
حيث يكضح الدكتكر "سمطاف محمد النعيمي" معارضة االتفاؽ مف قبؿ بعض القكل في
الداخؿ االيراني المتمثؿ في "تيار المحافظيف" ك مف الداخؿ االمريكي المتمثؿ في"الككنغرس" ىذه
المعارضة ك الضغكط تجعؿ مف الصعب البقاء عمى الكضع الراىف حيث يرل كؿ مف:
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 .1التيار المحافظ :حيث يبدم ىذا التيار تشاؤمو كشكككو مف االتفاؽ كيعتبره منتقصان لحقكؽ
الشعب االيراني.
 .2الككنغرس االمريكي :حيث يسعى فرض المزيد مف العقكبات عمى الجانب االيراني معتب انر
اف ىذه العقكبات ىي مف جمبت ايراف الى طاكلة المفاكضات كاف فرض المزيد مف العقكبات
سكؼ يحقؽ اليدؼ المنشكد.1
مف خبلؿ المؤشرات السابقة نستطيع اف نستنتج انو مف الصعب البقاء عمى الكضع الراىف
كاف المستقبؿ القريب سكؼ يشيد تغي انر كاضحان يط أر عمى االتفاقية النككية كىذا ما يقكدنا الى اف
نبيف احتماالن مستقبميان اخر ,ىذا ككفؽ لغة النسب المئكية فأف ىذا السيناريك يأخذ نسبة الػ ػ %20
كىنا البد اف نشير الى انو ىنالؾ عدة اسباب لسرياف ىذا السيناريك مف عدمو:
اسباب سرياف ىذا السيناريك ىك عدـ كفاء االطراؼ بالتعيدات ك االلتزامات ككذلؾ عدـ تفعيؿ
رفع الحظر عف ايراف  ,اما عدـ سرياف ىذا السيناريك كالخركج منو ىك خكؼ االطراؼ مف انييار
االتفاقية النككية ك التي ربما تؤدم الى حرب اقميمية.
ثانياً :توسع االتفاق النووي الى سائر المجاالت (السياسية ،االمنية ،الثقافية  ،االقتصادية).
العمؿ في االتفاقية النككية ك االلتزاـ فييا مف قبؿ جميع االطراؼ تعني التكسعة كالتطكر كفي
جميع المجاالت ك االصعدة حيث تعتبر تجربة االتفاقية النككية مف التجارب الناجحة كالميمة في
مجريات العبلقات الدكلية لما ليا مف االثر ك االنعكاس في تنمية العبلقات سياسية اك اقتصادية
اك امنية اك ثقافية  ,كعميو كمف اجؿ المصالح المشتركة لمدكؿ في ايراف كبغرض تنمية العبلقات
البد مف االنفتاح كذلؾ االنفتاح لف يتـ اال مف خبلؿ العمؿ في االتفاؽ النككم كىك سيناريك ميـ
جدان.
1

 .د .النعيمي سمطاف محمد  ,مستقبؿ االتفاؽ النككم بيف ايراف ك دكؿ  , 1+5الشرؽ االكسط  ,العدد , 12829

االحد  /12 ,يناير2014 /ـ.
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ىنا نبلحظ اف دكر الكسطاء سكؼ يككف مؤثر عمى الحككمة الجديدة في الكاليات المتحدة
االمريكية مف اجؿ اإلبقاء عمى االتفاقية النككية باعتبارىا اتفاقان متعدد األطراؼ الدكلية كليس ثنائيان
بيف الكاليات المتحدة كايراف  ,سكؼ نبلحظ دك انر ىامان لمرئيس "فبلديمير بكتيف" الذم ظير أف لديو
عبلقة مريحة مع "ترامب" حيث اتصؿ بو بعد فكزه ليبارؾ لو كىك في الكقت نفسو لديو عبلقات
قكية مع القيادة اإليرانية لذلؾ قد يككف كسيطان فاعبلن مف اجؿ العمؿ في االتفاقية كتكسعة
العبلقات ك االنفتاح عمى ايراف.
باإلضافة الى االتحاد األكركبي حيث ال تريد معظـ الدكؿ األكركبية التخمي عف ىذا االتفاؽ
بعد مباشرتيا لعبلقات اقتصادية كاسعة فالشركات الفرنسية كاأللمانية كحتى البريطانية سارعت إلى
طيراف كباتت لدييا أعماؿ بمئات مبلييف الدكالرات عمى صعيد صناعة السيارات كالنفط كغيرىا

1

التكسعة بصفة عامة تعني انفتاح العالـ عمى ايراف مف خبلؿ العبلقات الدبمكماسية ك
المشتركات االقتصادية ك االتفاقات االمنية كغيرىا الكثير  ,كبسبب ما تمتمكو ايراف مف مقكمات
يجعميا شريكان ميمان ك مؤث انر في المنطقة كقكة اقميمية كىذا ما كجدنو كاضحان في مفاكضات
(أستانا) حكؿ اليدنة في سكريا بينما غياب كاضح لمكاليات المتحدة االمريكية كحضكرىا كمراقب
لممفاكضات فقط حيث مثؿ السفير األمريكي لدل كازاخستاف "جكرج كركؿ" ببلده في مباحثات
أستانا بصفة مراقب.2
ىذا االمر كغيره الكثير يجعؿ الباحثيف ك المتخصصيف يطرحكف ىذا الخيار كأفضؿ خيار
مستقبمي بيف ايراف ك الدكؿ االطراؼ في االتفاقية حيث اف العمؿ في االتفاقية النككية يجعؿ مف
الجميكرية االسبلمية شريكان ميمان مف اجؿ ترتيب االكضاع االمنية في منطقة الشرؽ االكسط
1

 .د .تركي صقر  ,سيناريكىات ما بعد إلغاء االتفاؽ النككم اإليراني  ,صحيفة الببلد المستقمة الجامعة  ,األثنيف

 12ديسمبر 2016ـ ,
http://al-belad.net/d/modules.php?name=News&file=article&sid=12758

2

 .نائب كزير الخارجية الكازاخستاني ركماف فاسيمينكك  ,أستانا ال ترل أف حضكر أمريكا ممثمة بسفيرىا فقط في

المفاكضات حكؿ سكريا أمر سمبي  ,االثنيف 2017/1/23ـ ,

https://arabic.sputniknews.com/world/201701231021869345
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ككذلؾ شريكان اقتصاديان حيكيان مف خبلؿ تصديرىا "لمنفط ك الغاز" كايضان سكؽ استيبلكية جيدان
لمسمع ك الخدمات كىذا ككفؽ النسب المئكية يمكف اف يعطى ىذا السيناريك  ,ام سيناريك العمؿ
في االتفاقية نسبة ال ػ . %50
كمف ىنا البد اف نكضح عكامؿ ك اسباب سرياف ىذا السيناريك مف عدمو:
اسباب سرياف ىذا السيناريك ىك احتياج الطرفيف الى تنمية العبلقات فيما بينيا كذلؾ مف اجؿ
ترتيب االكراؽ االقميمية ك الدكلية كعمى سبيؿ المثاؿ احتياج الطرؼ الغربي إليراف في الممفات
االقم يمية (سكريا _ اليميف)  ,اما عدـ سرياف ىذا السيناريك ىك عدـ التفعيؿ ك العمؿ في بنكد
االتفاقية كذلؾ بسبب عدـ التزاـ االطراؼ بالتعيدات اك عدـ الرغبة في االنفتاح عمى ايراف.
ثالناً :انهيار االتفاقية النووية.
أف عمد الرئيس الجميكرم الجديد لمكاليات المتحدة االمريكية "دكنالد ترامب" عمى إلغاء ك
انياء االتفاقية النككية فاف ذلؾ انما نابع مف عدة دكافع ينطمؽ منيا كىي:
 . 1االلتزاـ بتصريحاتو العمنية التي تبناىا اثناء حممتو االنتخابية أماـ ناخبيو مف انو سيمزؽ
االتفاقية فكر تسممو مقاليد األمكر في البيت األبيض.
 .2إرضاء األكثرية الجميكرية في الككنغرس التي ترفض االتفاؽ منذ البداية.
 .3كسب كد تؿ أبيب التي حاكلت المستحيؿ لكي ال يكقع ىذا االتفاؽ.1
كلكف ك اف كاف بمقدكر الرئيس االمريكي "ترامب" أف يفعؿ ما يفعمو مف تمزيؽ لبلتفاقية
النككية  ,فقد صرح المكاء المتقاعد ك المختص "كفيؽ السامرائي" عبر مكقعو عمى تكتير في مقالو
الذم بدائو بتساؤؿ الرئيس االمريكي الجديد ىؿ يغير الكضع العراقي كىؿ سيحارب ايراف ؟

1

 .د .تركي  ,مصدر سابؽ.
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فقد تناكؿ ( اف الغاء االتفاؽ النككم مع ايراف بجرة قمـ متيكرة ك منفعمة لف يحدث ك اف حدث
فمف تككف لو انعكاسات ايجابية عمى حككمة "ترامب" ).1
كاف ىذه االنعكاسات الغير ايجابية كالتي لف تصب في الصالح االمريكي ىي:
أ .سيككف مثؿ ىكذا قرار مكمفان عمى لكاليات المتحدة األمريكية الف االتفاقية النككية ليست
اتفاقية ثنائية بيف طرفيف فحسب ك انما اتفاقية متعددة االقطاب ك اطرافيا القكل الدكلية الفاعمة
في المجتمع الدكلي.
ب .كما كانيا اتفاقية مصادؽ عمييا مف قبؿ مجمس االمف الدكلي الحاكـ كىذا ما يحتـ عمى
الطرؼ الناقض كىك امريكا اف تبمغ مجمس االمف بذلؾ كتثبت اف تمزيؽ االتفاقية انما نابع مف
خرؽ الطرؼ االخر لبلتفاقية كىك الجميكرية االسبلمية في ايراف كاف ىذا االمر يتطمب تأكيدان
مف الناحية الفنية عمى اف ايراف فعبلن قد خرقت االتفاقية النككية كىذا مف اختصاص الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية لكف في حقيقة األمر  ،انو ال يكجد ام خرؽ لبلتفاقية مف الجانب
االيراني.
ج .ىذا ك باإلضافة الى اف خيار إنياء الصفقة النككية سكؼ يظير امريكا أماـ العالـ بأنيا
دكلة ال تحترـ التزاماتيا كأنيا دكلة ال تحترـ المكاثيؽ كال يمكف الكثكؽ بتعيداتيا كتكاقيعيا
الدكلية ىذا مما يؤدم الى استنفار المجتمع الدكلي منيا ال سيما أكربا  ,ركسيا ك الصيف.
ىذا كقد عبر المتحدث باسـ الخارجية االمريكية "مارؾ تكنر" ( انو ليس ىنالؾ ما يمنع
الكاليات المتحدة االمريكية مف االنسحاب مف االتفاقية اذا ما اراد الرئيس االميركي الجديد "دكنالد
ترامب" ذلؾ كقاؿ اف ام طرؼ يمكنو االنسحاب مف االتفاؽ الذم ابرمتو الدكؿ الكبرل كايراف

1

 .كفيؽ السامرائي  ,الرئيس االمريكي الجديد ىؿ يغير الكضع في العراؽ كىؿ سيحارب ايراف  ,تكتير

 , @wafik_alsamuraiاالحد المصادؼ 2017/1/22ـ.
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العاـ الماضي كلكف حذر "تكنر" مف انو في حاؿ قرر ترامب االنسحاب مف االتفاؽ فاف ىذه
الخطكة ستككف ليا عكاقب كخيمة عمى سبلمة االتفاؽ ).1
مف خبلؿ ما تقدـ نستطيع اف نبيف اف احتمالية انييار االتفاقية النككية مف االحتماالت الكاردة
كالتي ربما تككف نسبتيا  , %30حيث اف انسحاب الطرؼ الميـ في ىذه االتفاقية قد يؤدم الى
انيائيا  ,ألننا نتكمـ عف جانب سياسي ك منظار سياسي ك ليس قانكني  ,الف كفؽ الجانب ك
المنظكر القانكني اف انسحاب طرؼ كاحد مف القكل العظمى الست ال يؤثر عمى االتفاقية النككية
لككنيا اتفاقية متعددة االطراؼ  ,لكف كفؽ المنظكر ك الكاقع السياسي فأف تمزيؽ الكاليات المتحدة
االمريكية لبلتفاقية كخصكصان انيا طرفان ميـ كمؤثر ك ربما مسيطر عمى مجريات السياسة
الدكلية  ,ما يعني ردان ايرانيان ربما يككف بالمثؿ كىذا ما يعني خركقات كاضحة سكؼ تؤدم الى
اعادة العقكبات عمى ايراف ك ربما تشديدىا كيعني نياية ك انييار االتفاقية  ,مف ىنا نستنتج اف
االرادة السياسية اقكل مف االرادة القانكنية المثبتة عمى الكرؽ.
كعميو ىنالؾ عدة عكامؿ ايضا ليذا السيناريك ربما السرياف ك ربما عدـ السرياف:
اف كاحد مف اىـ اسباب سرياف ىذا السيناريك ىك مجيء "ترامب" الى رئاسة الكاليات المتحدة
االمريكية ككذلؾ عدـ رفع الحظر عف البنكؾ االيرانية  ,اما عدـ سرياف ىذا السيناريك فينالؾ
اسباب متعددة ككثيرة كمنيا مخاكؼ الطرفيف مف نشكب حرب  ،احتياج الطرفيف الى االتفاقية
ككذلؾ الكضع المتكتر في المنطقة كنفكذ ايراف فييا كقدراتيا العسكرية يككف عائؽ اماـ عدـ
سرياف ىذا السيناريك.

1

 .ككالة تسنيـ الدكلية لبلنباء  ,كاشنطف ليس ىناؾ ما يمنع ترامب مف االنسحاب مف االتفاؽ النككم مع ايراف ,

مز الخبر 1237355 :الفئة :دكلية  ,لسنة 2016/11/11ـ ,

https://www.tasnimnews.com/ar/news/2016/11/11/1237355
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المبحث الثالث :الخاتمة و التوصيات
اوالً :الخاتمة
لقد تناكلت ىذه الرسالة المكسكمة ( االتفاؽ النككم بيف ايراف دكؿ " "1+5دراسة تحميمية )
كإطار عاـ كتخصصنا في جانب ميـ كجديد اال كىك العكامؿ التي ساعدت عمى تقكيـ ىذه
االتفاقية  ,اال اف ىذه الرسالة أنطكت عمى عدة صعكبات شاقة كاف ىذه الصعكبات ال تقؼ عمى
عامؿ كاحد كانما عمى عدة عكامؿ مجتمعة منيا أىمية المكضكع كالتجاذبات الدكلية ك االقميمية
حكلوي ككذلؾ قمة الدراسات المتكفرة عنو ك االىـ مف ذلؾ اف الصعكبة الكبرل تكمف كراء حداثة

المكضكع فيك مف المكاضيع الحديثة في العصر الحالي  ,حيث درسنا كمف خبلؿ ىذه الرسالة
تاريخ البرنامج النككم االيراني كاىـ المنعطفات التاريخية لوي مرك انر بسير المفاكضات مع الدكؿ

الغربية حيث كانت المميد لمكصكؿ الى االتفاقية عاـ 2015ـ  ,ككقفنا كمف خبلؿ ىذه الرسالة

عمى اىـ االسباب التي ساىمت كدعمت في الكصكؿ الى االتفاقية كىي عكامؿ ك اسباب دكلية ك
اقميمية  ,فمنذ قياـ الثكرة االسبلمية عاـ 1979ـ كبعد بداء مرحمة االندفاع المكثؼ ك الجيكد
االيرانية لتطكير برنامجيا النككم بدأت الشككؾ ك التيـ االمريكية _ "االسرائيمية" ك الغربية تجاه
ايراف عمى انيا تسعى كراء ذلؾ الى تطكير برنامج سرم لؤلسمحة النككية بادعاء انيا مف اكبر
الدكؿ المنتجة لمنفط ك الغاز كال حاجة ليا بيذا االنفاؽ اليائؿ عمى الطاقة النككية مف اجؿ تكليد
الطاقة الكيربائية  ,اال اف ايراف نفت ذلؾ مف خبلؿ تبنييا عدة اىداؼ كراء ذلؾ البرنامج كىي
اىداؼ سياسية  ,اقتصادية  ,استراتيجية كغيرىا مف االىداؼ ميمة  ,معتبرة اف النفط مف المكاد
القابمة لمزكاؿ كانو سكؼ ينضب عاجبلن اـ اجبلن كاف ىذا التطكر حؽ شرعي بمكجب معاىدة
الحظر الدكلي.
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مف ىنا بدأت المكاقؼ االقميمية ك الدكلية الحتكاء ىذا المكضكع كتباينت فيما بينيا بيف مكقؼ
متشدد كاخر معتدؿ كصكالن لبلتفاقية النككية  ,حيث كاف المكقؼ المتشدد داعمان الى قياـ حرب
ضد الجميكرية االسبلمية متمثبلن بالمكقؼ االمريكي ك حمفائو كمكقؼ داعمان لمحؿ السممي مقابؿ
ايقاؼ عممية التخصيب متمثبلن بدكؿ االتحاد االكربي كحبلن سمميان داعمان خالقان حالة مف التكازف
كىك المكقؼ الركسي _ الصيني  ,باإلضافة الى الرغبة االيرانية ك الطمكح مف اجؿ االعتراؼ بيا
كدكلة نككية حيث نبلحظ منذ بداء المفاكضات عاـ 2003ـ كىي مستمرة في التطكير كلـ تتكقؼ
ككاف العمؿ متكاصؿ مف اجؿ التطكير كبناء المنشآت النككية كتجييزىا بأجيزة الطرد المركزم
الحديثة  ,ىذه المكاقؼ ك تبايف اآلراء ساعد في الكصكؿ الى ىذه الصيغة كالخركج مف االزمة
النككية الى االتفاقية النككية عاـ 2015ـ.
ثانياً :التوصيات
 .1عمى ايراف عدـ االنخداع بالدكؿ الغربية ك االعتماد عمييـ كذلؾ بسبب عدـ التزاـ الطرؼ
الغربي ك االمريكي عمى كجو الخصكص في كثير مف تعيداتيـ ك التزاماتيـ في االتفاقية.
 .2عمى ايراف االنتباه الى الخطط التي تيدؼ الى تغيير طبيعة النظاـ كمشاريع النفكذ فييا.
 .3فصؿ مصير االقتصاد االيراني عف الممفات الخارجية  ,كدرس كعبره إليراف كنقطة ضعؼ
كضغط استخدمت عمييا.
 .4الحفاظ عمی العمماء ك الخبراء النككييف ك البنى التحتية الضركرية البلزمة لمعكدة الى النشاط
في حاؿ انييار االتفاقية.
 .5االستعداد ك االىبة العسكرية مف خبلؿ تطكير االمكانات الدفاعية.
 .6استغبلؿ الممفات االقميمية لمضغط عمی الطرؼ االخر مف اجؿ االلتزاـ بتعيداتيـ مف دكف
المتاجرة في محكر المقاكمة ك االصدقاء المتحالفيف في المنطقة.
 .7نأمؿ مف المجتمع الدكلي النظر بعيف االعتبار في االتفاقية النككية مع ايراف.
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 .8عمى دكؿ االتحاد االكربي  ,ركسيا ك الصيف كمف اجؿ الحفاظ عمى المصالح الدكلية ك
االقميمية ك السيما بكجكد المصالح المشتركة مع ايراف كعدـ االنجرار كراء التكجيات االمريكية
كتكثيؼ الضغكط عمى الكاليات المتحدة االمريكية مف اجؿ العمؿ عمى االتفاقية.
 .9عمى الدكؿ العربية عدـ االنصياع لمق اررات ك الطمبات االمريكية في القطيعة مع ايراف
كمحاصرتيا بؿ العكس الكقكؼ معيا ك الى جانبيا كجارة مسممة كذلؾ مف اجؿ االستفادة مف
قدراتيا كامكاناتيا النككية.
 .10عمى المجتمع الدكلي السيما دكؿ (الفيتك) عدـ التسرع في اتخاذ الق اررات كخصكصان فيما
يخص اعادة العقكبات الدكلية عمى ايراف ك التعامؿ معيا كفؽ المنطؽ العقبلني كدكلة مؤثرة
كتمتمؾ كؿ المقكمات في المنطقة السيما ك انيا تحارب االرىاب كقائد ميداني مع اغمب دكؿ
المنطقة.
 .11عمى مجمس االمف اف يككف جادان في رفع الحظر ك العقكبات عمى االمكاؿ االيرانية ,
البنكؾ ,االشخاص ك المؤسسات الف ىذا يعزز الثقة بيف الطرفيف.
 .12االستفادة مف رفع العقكبات ك الحظر الدكلي عمى ايراف مف خبلؿ تكثيؽ العبلقات
االقتصادية العربية مع ايراف كذلؾ مف خبلؿ اقامة مشاريع كبيرة تعزز الثقة ك تبادؿ المصالح
االقتصادية بيف الطرفيف العربي _ االيراني.
 .13استغبلؿ الفرصة مف اجؿ مكافحة االرىاب بمساعدة ايراف ك حمفائيا.
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الممحق االول :نص بنود االتفاقية النووية بين ايران ودول " "1+5عام 8115م
تمييد

ترحب مجمكعة دكؿ " "1+5ممثَّمةن بالصيف كفرنسا كألمانيا كاالتحاد الركسي كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة ،
ٌ
كالممثؿ األعمى لبلتحاد األكركبي لمشؤكف الخارجية كالسياسة األمنية كالجميكرية اإليرانية اإلسبلمية  ،بخطة العمؿ
مقتصر عمى األغراض السممية
نا
الشاممة المشتركة التي تشكؿ نقمةن تاريخيةن  ،حيث ستضمف بقاء برنامج إيراف النككم
أساسيا في مقاربة األطراؼ المشاركة فييا لمممؼ النككم اإلي ارني كتأمؿ كافة
 ،كما تشكؿ ىذه الخطة تحكنال
ن
األطراؼ المشاركة في ىذه الخطة بأف يسيـ التنفيذ الكامؿ ليا إيجابيان في السبلـ كاألمف عمى المستكييف اإلقميمي

أبدا كتحت أم ظرؼ كاف  ،المتبلؾ أم أسمحة نككية أك
كالدكلي كتعيد إيراف التأكيد بأنيا لف تسعى في المستقبؿ ن
قدما في برنامج نككم يتـ تطكيره محمي ان كيقتصر عمى
تطكيرىا كترل إيراف بأف ىذه الخطة ستسمح ليا بالمضي ن
األغراض السممية كيكاكب المعطيات العممية كاالقتصادية كفؽ خطة العمؿ الشاممة المشتركة ككفؽ رؤية تيدؼ

لبناء الثقة كتشجيع التعاكف الدكلي كفي ىذا السياؽ  ،سيتٍىبع القيكد المبدئية التي حددىا الطرفاف بشكؿ ثنائي
تطكر تدريجي  ،ضمف خطكات معقكلة لبرنامج إيراف النككم السممي  ،بما في ذلؾ
كالمكصكفة في ىذه الخطة
ه

أنشطتيا في مجاؿ التخصيب بحيث يؤدم إلى برنامج تجارم يقتصر عمى األغراض السممية كذلؾ كفقنا لمعايير
دكليا.
حظر انتشار األسمحة النككية المتعارؼ عمييا ن

يجيا عمى الثقة في طبيعة البرنامج
كترل مجمكعة دكؿ " "!1+5بأف تطبيؽ ىذه الخطة  ،سيسمح ليا بأف تحكز تدر ن
النككم اإليراني المقتصرة عمى األغراض السممية.
كما تعكس ىذه الخطة المعايير التي حددىا الطرفاف بشكؿ ثنائي كالمتكافقة مع االحتياجات العممية كمع القيكد
المتفؽ عمييا المفركضة عمى نطاؽ برنامج إيراف النككم  ،بما في ذلؾ أنشطة التخصيب كاألبحاث كالتطكير

كتستجيب ىذه الخطة لممخاكؼ التي تساكر مجمكعة دكؿ " "1+5كالتي تتضمف فيما تتضمنو اإلجراءات الشاممة
اليادفة لتكفير الشفافية كالتحقؽ مف تطبيؽ بنكد الخطة كستؤدم ىذه الخطة إلى الرفع الشامؿ لكافة العقكبات التي
فرضيا مجمس األمف في األمـ المتحدة  ،باإلضافة إلى العقكبات المتعددة األطراؼ كالعقكبات التي فرضيا كؿ بمد
عمى حدة  ،كالمتعمقة ببرنامج إيراف النككم بما فييا خطكات لتأميف منفذ إليراف إلى مياديف التجارة كالتكنكلكجيا

كالتمكيؿ كالطاقة.

الديباجة واألحكام العامة

 .1تتفؽ الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية كدكؿ مجمكعة " "1+5ممثَّمةن بالصيف كفرنسا كألمانيا كاالتحاد الركسي

كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة ،كالممثؿ األعمى لبلتحاد األكركبي لمشؤكف الخارجية كالسياسة األمنية  ,عمى
خطة العمؿ الشاممة المشتركة طكيمة األمد كتتضمف ىذه الخطة  ،التي تعكس مقاربةن تدريجية االلتزامات المتبادلة ،

كما تـ إرساء أسسيا في ىذه الكثيقة كالمبلحؽ المرفقة بيا التي مف المأمكؿ أف يصادؽ عمييا مجمس األمف الدكلي.
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 .2يضمف التطبيؽ الكامؿ ليذه الخطة طبيع ىة البرنامج النككم اإليراني المقتصرة عمى األغراض السممية.

 .3تعيد إيراف التأكيد بأنيا لف تسعى أبد ان في المستقبؿ ،كتحت أم ظرؼ كاف ،المتبلؾ أم أسمحة نككية أك

تطكيرىا.

 .4سيم ٌكف التطبيؽ الكامؿ ليذه الخطة إيراف مف التمتع الكامؿ بحقيا في الطاقة النككية لؤلغراض السممية ،

بمكجب المكاد ذات الصمة كالكاردة في معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية ،بما يتفؽ مع التزاماتيا الكاردة في ىذه
الخطة ،كيتـ التعامؿ مع البرنامج النككم اإليراني بالطريقة نفسيا التي يتـ التعامؿ فييا مع أم دكلة أخرل غير
نككية كعضك في معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية.

 .5تؤدم ىذه الخطة إلى الرفع الشامؿ لكافة العقكبات التي فرضيا مجمس األمف في األمـ المتحدة  ،باإلضافة إلى
العقكبات المتعددة األطراؼ كالعقكبات التي فرضيا كؿ بمد عمى حدة ،كالمتعمقة ببرنامج إيراف النككم ،بما فييا

خطكات لتأميف منفذ إليراف إلى مياديف التجارة كالتكنكلكجيا كالتمكيؿ كالطاقة.
 .6تعيد مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف التأكيد عمى التزاميا بأىداؼ األمـ المتحدة كمبادئيا الكاردة في ميثاؽ األمـ
المتحدة.

 .7تقر مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف بأف معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية ،تبقى الركف األساسي في منظكمة
حظر االنتشار النككم كالقاعدة األساسية لمسعي إلى نزع األسمحة النككية ،بغية اقتصار استخدامات الطاقة النككية
عمى األغراض السممية.
استنادا إلى االحتراـ
 .8تتعيد مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف بتنفيذ ىذه الخطة انطبلقنا مف حسف النكايا كفي جك ٌبناء ك ن
المتبادؿ كما تتعيد بالنأم بالنفس عف أم عمؿ غير متكافؽ مع رسالة ىذه الخطة كركحيا كفحكاىا ككؿ ما مف
شأنو أف يؤدم إلى تقكيض التطبيؽ الناجح ليا كتمتنع مجمكعة دكؿ " "1+5عف فرض متطمبات تنظيمية كاجرائية
تمييزية تحؿ محؿ العقكبات كاإلجراءات المقيِّدة التي تشمميا
ىذه الخطة كتضيؼ ىذه الخطة مدما نكا في بناء تطبيؽ خطة العمؿ المشتركة المتفؽ عمييا في جنيؼ في 24

نكفمبر. 2013

 .9يتـ تأسيس لجنة مشتركة تضـ مجمكعة دكؿ ""1+5كايراف لئلشراؼ عمى تنفيذ ىذه الخطة  ،حيث تقكـ بتنفيذ
المياـ المنصكص عمييا في ىذه الخطة ،كتنظر ىذه المجنة المشتركة في القضايا الناشئة عف تنفيذ ىذه الخطة
كتعمؿ كفؽ األحكاـ المفصمة في الممحؽ ذم الصمة.
 .10ييطمىب مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية اإلشراؼ عمى اإلجراءات الطكعية المتصمة بالجانب النككم كالتحقؽ
مفصؿ في ىذه الخطة كيطمىب مف الككالة تقديـ تحديثات منتظمة لمجمس الحكماء كالى مجمس
منيا حسب ما ىك
َّ

األمف كذلؾ كفقنا لما تنص عميو ىذه الخطة كتقكـ كافة األطراؼ المعنية بمراعاة كافة القكاعد كاألنظمة ذات الصمة
الخاصة بالككالة الدكلية لمطاقة الذرية فيما يتعمؽ بحماية المعمكمات.

 .11إف الغرض مف كافة األحكاـ كاإلجراءات الكاردة في ىذه الخطة  ،ىك أف تقكـ مجمكعة دكؿ ""1+5كايراف فقط

بتطبيقيا كال ينبغي اعتبارىا تؤسس لسابقة ألم دكلة أخرل ،أك ألم مباد أساسية في القانكف الدكلي كالحقكؽ
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كااللتزامات الكاردة في معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية كاآلليات األخرل ذات الصمة  ،باإلضافة إلى المبادئ
دكليا.
كالممارسات المتعارؼ عمييا ن

 .12يتـ التعامؿ مع التفاصيؿ الفنية الخاصة بتنفيذ ىذه الخطة في مبلحؽ ىذه الكثيقة.

 .13تتعاكف مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف ،في إطار ىذه الخطة كبالصيغة التي تراىا مناسبة  ،في مجاؿ
االستخدامات السممية لمطاقة النككية كتتشارؾ في مشاريع تعاكف نككية مدنية يتـ تحديدىا بشكؿ ثنائي كما ىك
مفصؿ في الممحؽ  3كالذم يتضمف في محتكاه اشتراؾ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في تمؾ المشاريع.

ِّ .14
تقدـ مجمكعة دكؿ " "1+5مسكدة قرار إلى مجمس األمف تصادؽ فيو عمى ىذه الخطة  ،مؤكدة بأف التكصؿ

نكعيا فيما يخص ىذا الممؼ كالتعبير عف رغبتيا في بناء عبلقة جديدة مع إيراف .
النيائي ليذه الخطة يمثؿ تحكنال ن
كينص قرار مجمس األمف ىذا ،بدءان مف يكـ التنفيذ ،عمى إنياء األحكاـ المفركضة بمكجب ق اررات سابقة ،ككضع
قيكد خاصة ،كانياء قياـ مجمس األمف بالنظر في الممؼ النككم اإليراني بعد مضي  10سنكات مف تاريخ اليكـ
الذم يتـ فيو تبني القرار.

 .15يتـ تنفيذ األحكاـ المنصكص عمييا في ىذه الخطة بحسب مددىا الزمنية المقررة كما ىك محدد أدناه كمفصؿ
في المبلحؽ.
 .16تجتمع مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف عمى المستكل الكزارم كؿ سنتيف أك قبؿ ذلؾ عند المزكـ  ،بغية مراجعة
التقدـ الحاصؿ كتقييمو كبغية تبني ق اررات مناسبة تحظى باإلجماع.
المفصؿ في ىذه الخطة كفي
تتخذ إيراف كمجمكعة دكؿ " "1+5اإلجراءات الطكعية التالية ضمف اإلطار الزمني
ٌ
مبلحقيا.
المجال النووي

أ .التخصيب ،كأبحاث التخصيب كتطكيره ،كاالحتياطيات
قيكدا محددةن متفؽ عمييا عمى كافة نشاطات تخصيب اليكرانيكـ كالنشاطات
 .1تتضمف خطة إيراف الطكيمة األمد ن
و
و
كتطكير بعينيا خبلؿ السنكات الثماني األكلى
أبحاث
قيكدا محددةن عمى أنشطة
المرتبطة بتخصيبو كما تتضمف ن

كيتمكىا تطكر تدريجي كفؽ سرعة معقكلة  ،يصؿ بيا إلى المرحمة التالية مف نشاطاتيا التخصيبية المقتصرة عمى
األغراض السممية  ،حسبما ىك مكصكؼ في الممحؽ  1كتتعيد إيراف بالتزاماتيا الطكعية  ،المنصكص عمييا في
خطة تخصيبيا الخاصة الطكيمة األمد كيتـ تقديـ خطة أبحاث التخصيب كتطكيره كجزء مف اإلعبلف األكلي
لمبركتكككؿ اإلضافي التفاقية الضمانات الخاصة بإيراف.
 .2تبدأ إيراف باإلزالة التدريجية ألجيزة الطرد المركزية في مفاعؿ الماء الثقيؿ ) ( IR-1في  10سنكات كتحتفظ

خبلؿ ىذه المدة بقدرتيا عمى التخصيب في مكقع نطنز عند قيمة تخصيب يكرانيكـ مركب إجمالية تبمغ 5060
جياز طرد مركزم في مفاعؿ الماء الثقيؿ ) ) IR-1كيتـ تخزيف أجيزة الطرد المركزية الزائدة كالبنية األساسية

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

163

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدي سميم الموسوي

المرتبطة بالتخصيب في مكقع نطنز تحت اإلشراؼ المستمر لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية حسب ما ىك كارد في
الممحؽ 1
 .3تستمر إيراف بإجراء أبحاث التخصيب كتطكيره بطريقة ال تؤدم إلى تراكـ اليكرانيكـ المخصَّب كتتضمف أبحاث

إيراف لمتخصيب كتطكيره لمدة  10سنكات أجيزة الطرد المركزية في مفاعبلت الماء الثقيؿ )  ( IR-4ك ) ( IR-5
ك )  ( IR-6ك )  ( IR-8حسب ما ىك محدد في الممحؽ  1كلف تنخرط إيراف في تكنكلكجيات فصؿ النظائر
المشعة لتخصيب اليكرانيكـ حسب ما ىك محدد في الممحؽ  , 1في حيف تستمر إيراف باختبار أجيزة الطرد المركزية
في مفاعبلت الماء الثقيؿ )  ( IR-6ك )  ( IR-8كتبدأ باختبار ما يصؿ إلى  30جياز طرد مركزم في

مفاعبلت الماء الثقيؿ )  ( IR-6ك )  ( IR-8بعد ثماني سنكات كنصؼ  ،كما ىك كارد في الممحؽ. 1

 .4في الكقت الذم تقكـ فيو إيراف باإلزالة التدريجية ألجيزة الطرد المركزم في مفاعؿ الماء الثقيؿ )  ( IR-1فإنيا
تجمع أجيزة طرد مركزية أخرل  ،باستثناء ما ىك منصكص عميو في الممحؽ  ، 1كتستبدؿ أجيزة
لف ٌ
تصنع أك ٌ
الطرد المركزم المعطٌمة بأجيزة أخرل مف النكع نفسو كتصنع إيراف آالت طرد مركزم متقدمة فقط لؤلغراض
المحددة في ىذه الخطة  ،كبدءان مف نياية السنة الثامنة  ،كحسب ما ىك مكصكؼ في الممحؽ  1ستبدأ إيراف

بتصنيع األعداد المتفؽ عمييا مف آالت الطرد المركزم في مفاعمي الماء الثقيؿ )  ( IR-6ك )  ( IR-8بدكف

استخداـ عنفات عمى أف ِّ
َّ
المصنعة في مكقع نطنز تحت المراقبة المستمرة لمككالة الدكلية لمطاقة
تخزف كافة األجيزة
الذرية ،إلى أف تدعك الحاجة الستخداميا
ضمف خطة إيراف الطكيمة األمد لمتخصيب كخطة أبحاث التخصيب كتطكيره.

استنادا إلى خطتيا الطكيمة األمد  ،التي تصؿ إلى 15
 .5تقكـ إيراف بإجراء أنشطتيا المتعمقة بتخصيب اليكرانيكـ
ن
عاما  ،كيتضمف ذلؾ حماية األبحاث كالتطكير بشكؿ حصرم في مجمع تخصيب نطنز كتحتفظ إيراف بمستكاىا مف
ن

تخصيب اليكرانيكـ حتى نسبة ، 3.67 %كتمتنع عف إجراء أم تخصيب لميكرانيكـ كأبحاث تخصيب اليكرانيكـ
كتطكيره في مكقع فكردك  ،كما تمتنع عف االحتفاظ بأم مادة نككية في
المكقع المذككر.

 .6تقكـ إيراف بتحكيؿ منشأة فكردك إلى مركز نككم كفيزيائي كتكنكلكجي ،كيتـ إقامة تعاكف دكلي متضمف بشكؿ
اتفاقات شراكة عممية في مجاالت األبحاث المتفؽ عمييا ،كيبقى  1044جياز طرد مركزم في مفاعؿ الماء الثقيؿ
) ( IR-1في ستة أجيزة ضخ تسمسمية في جناح كاحد في منشأة فكردك ،حيث يدكر اثناف مف ىذه األجيزة
التسمسمية دكف يكرانيكـ كسيتـ تحكيميما ،بعد إجراء التعديؿ المبلئـ لبنيتيما األساسية  ،إلنتاج النظائر المشعة

المستقرة كتبقى األجيزة األربعة الباقية مع كافة بنيتيا األساسية المرتبطة بيا في حالة خمكد كيتـ إزالة كافة أجيزة
الطرد المركزية األخرل كالبنى األساسية المتعمقة بالتخصيب كتخزينيا تحت المراقبة المستمرة لمككالة الدكلية لمطاقة
الذرية كما ىك كارد في
الممحؽ1
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يجيا لتحقيؽ معايير التأىيؿ العالمية الخاصة
عاما ،كأثناء انتقاليا تدر ن
 .7تحتفظ إيراف خبلؿ مدة الخمسة عشر ن
بالكقكد النككم المنتج في إيراف  ،باحتياطي مف اليكرانيكـ أقؿ مف  300كغ كفؽ نسبة تصؿ حتى  3.67 %مف
سادس فمكريد اليكرانيكـ أك ما يكافئو في صيغ كيميائية أخرل كيتـ بيع الكميات الزائدة حسب األسعار العالمية
كيجرم تسميميا إلى الجيات الدكلية المشترية مقابؿ اليكرانيكـ الطبيعي المسمَّـ إلى إيراف أك يتـ خمطيا لتعكد

َّ
المصنعة مف ركسيا أك
مجـ عات الكقكد
لمستكل اليكرانيكـ الطبيعي ،كال يتـ احتساب اليكرانيكـ المخصب في ٌ
مصادر أخرل لبلستعماؿ في مفاعبلت إيراف النككية مقابؿ كمية  300كغ المذككرة أعبله مف احتياطي سادس
فمكريد اليكرانيكـ ،إذا تـ تحقيؽ المعيار المحدد في الممحؽ 1فيما يخص المصادر األخرل كتقكـ المجنة المشتركة

بمد يد العكف إليراف ،مف خبلؿ تعاكف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كفؽ األصكؿ المناسبة  ،في تحقيؽ معايير

المخصب الذم يتراكح بيف
التأىيؿ العالمية لمكقكد النككم المنتىج في إيراف  ،أما كافة ما تبقى مف أككسيد اليكرانيكـ
ٌ
 %5ك  %20فسيتـ تصنيعو بشكؿ كقكد خاص بمفاعؿ طيراف البحثي ،كيتـ تأميف أم كقكد إضافي تحتاجو إيراف
لذلؾ المفاعؿ كفؽ أسعار السكؽ العالمية.

ب .منشأة أراؾ ،كالماء الثقيؿ ،كاعادة المعالجة
مطكر يعمؿ بالماء الثقيؿ في مكقع أراؾ ،بناء عمى تصميـ تصكرم
 .8تعيد إيراف تصميـ كبناء مفاعؿ أبحاث َّ

مخصب حتى نسبة ، 3.67 %بشكؿ شراكة دكلية تقكـ بتصديؽ التصميـ النيائي،
متفؽ عميو  ،باستخداـ كقكد
ٌ
األبحاث النككية السممية كانتاج النظائر المشعة ألغراض طبية كصناعية كلف ينتج مفاعؿ أراؾ
كسيدعـ المفاع يؿ
ى
المعاد تصميمو كبناؤه بمكتكنيكـ يمكف استخدامو في األسمحة كباستثناء محتكيات قمب المفاعؿ األكؿ ،تجرم في

مجمعات الكقكد لممفاعؿ المعاد تصميمو ،كيتـ شحف كافة الكقكد
إيراف كافة نشاطات إعادة التصميـ كتصنيع َّ

المستيمؾ مف مكقع أراؾ إلى خارج إيراف طيمة فترة حياة المفاعؿ .كتتضمف ىذه الشراكة الدكلية أطراؼ دكؿ

مجمكعة " "1+5المشاركة كايراف كبعض الدكؿ األخرل حسب ما يتفؽ عميو بشكؿ ثنائي ،كتتكلى إيراف دكر القيادة
باعتبارىا صاحبة المشركع كمديرتو كتقكـ مجمكعة دكؿ ""1+5كايراف قبؿ يكـ التنفيذ بالتكصؿ لكثيقة رسمية يتـ فييا

تحديد المسؤكليات الكاقعة عمى كاىؿ ممثمي مجمكعة دكؿ "."1+5

 .9تخطط إيراف لمكاكبة اتجاه التقدـ التكنكلكجي العالمي في االعتماد عمى الماء الخفيؼ مف أجؿ مفاعبلتيا
المستقبمية الخاصة بالطاقة كاألبحاث مع تعزيز التعاكف الدكلي بيذا الخصكص ،بما في ذلؾ ضماف إمدادات الكقكد
الضركرية.
عاما كسيتـ إتاحة كافة
 .10لف يككف لدل إيراف مفاعبلت تعمؿ بالماء الثقيؿ أك تجميع لمماء الثقيؿ لمدة  15ن
كميات الماء الثقيؿ الزائد لمتصدير إلى السكؽ العالمية.
 .11تنكم إيراف شحف كافة الكقكد المستيمىؾ إلى الخارج كالمتأتي مف كافة المفاعبلت النككية المستقبمية كالحالية
الخاصة بالطاقة كاألبحاث ،مف أجؿ المعالجة اإلضافية أك التخمص منو كفقنا لشركط العقكد ذات الصمة المقرر
التكصؿ إلييا حسب األصكؿ مع الطرؼ المستقبؿ لمكقكد.
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عاما كال تنكم القياـ بذلؾ فيما بعد  ،عف المشاركة في أم إعادة معالجة لمكقكد
 .12تمتنع إيراف كلمدة  15ن
المستيمىؾ أك بناء أم منشأة قادرة عمى إعادة معالجة الكقكد المستيمىؾ  ،أك نشاطات أبحاث كتطكير إعادة المعالجة
التي يتمخض عنيا الكصكؿ إلى القدرة عمى إعادة معالجة ذلؾ الكقكد ،كيستثنى مف ذلؾ فقط أنشطة الفصؿ

اليادفة حصرنيا إلنتاج نظائر مشعة طبية كصناعية مف أىداؼ يكرانيكـ مخصبة
غير مشعة.
ج .إجراءات الشفافية كبناء الثقة

تطبؽ إيراف مؤقتنا البركتكككؿ اإلضافي
.13
انسجاما مع المياـ المنكطة بالرئيس كالمجمس) البرلماف (في إيرافٌ ،
ن
عمى اتفاقية الضمانات الشاممة الخاصة بإيراف كفؽ المادة )  17ب ( مف البركتكككؿ اإلضافي كأف تتابع المصادقة
عميو ضمف اإلطار الزمني المحدد في الممحؽ  5كأف تطبؽ بالكامؿ البند المعدؿ  1.3مف الترتيبات الفرعية التفاقية
الضمانات الخاصة بإيراف.
 .14تنفٌذ إيراف بشكؿ كامؿ" خارطة طريؽ خاصة بتكضيح قضايا بارزة سابقة كراىنة" ،متفؽ عمييا مع الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية كتتضمف تمؾ الخارطة ترتيبات لمعالجة القضايا السابقة كالراىنة التي تثير القمؽ كالمرتبطة
ببرنامجيا النككم ،حسب ما ىك مطركح في الممحؽ الخاص بتقرير الككالة الصادر في  8نكفمبر ) 2011مجمس
الحكماء  ) 2011 / 65 /كتكمؿ إيراف التنفيذ الكامؿ لمنشاطات المنضكية تحت خارطة الطريؽ بحمكؿ 15
أكتكبر  ، 2015كبعد ذلؾ يقدـ المدير العاـ لمككالة بحمكؿ  15ديسمبر  2015التقييـ النيائي إلقرار كافة القضايا
البارزة السابقة كالراىنة إلى مجمس الحكماء كتقدـ مجمكعة دكؿ" "1+5بصفتيا دكنال أعضاء في مجمس الحكماء ,
ار لمجمس الحكماء التخاذ اإلجراء البلزـ  ،مع إبداء الرأم في إغبلؽ القضية  ،دكف اإلخبلؿ بصبلحيات مجمس
قرنا
الحكماء.

 .15تسمح إيراف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية بمراقبة تنفيذ اإلجراءات الطكعية حسب مددىا الزمنية المحددة ،
باإلضافة إلى تطبيؽ إجراءات الشفافية  ،حسب ما ىك منصكص عميو في خطة العمؿ الشاممة المشتركة كمبلحقيا،
كتتضمف ىذه اإلجراءات حضكر عمى المدل الطكيؿ لمككالة في إيراف كمراقبة الككالة لخامات اليكرانيكـ ) أك ما

يعرؼ بالكعكة الصفراء ( التي تنتجيا إيراف مف كافة محطات خامات
عاما ككضعيا تحت
عاما  ،كاحتكاء عنفات أجيزة الطرد المركزم كأجيزة الضخ لمدة  20ن
اليكرانيكـ لمدة  25ن
المعتمدة التي تصادؽ عمييا الككالة كمف ضمنيا قياس كمية
المراقبة المصيقة كاستخداـ التكنكلكجيات الحديثة
ى

التخصيب عبر اإلنترنت كاستخداـ األختاـ اإللكتركنية كتكفير آلية مكثكقة لضماف اتخاذ قرار سريع  ،يستجيب

عاما حسب ما ىك
لمخاكؼ الككالة الخاصة بالنفاذ إلى المكاقع لمدة  15ن
كارد في الممحؽ.1

 .16لف تشارؾ إيراف في أنشطة كمنيا ما يتعمؽ باألبحاث كالتطكير  ،كالتي مف شأنيا أف تسيـ في تطكير كسائؿ
نككية متفجرة كمف ضمنيا أنشطة تعديف اليكرانيكـ أك البمكتكنيكـ ،حسب ما ىك كارد في الممحؽ1.
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 .17تتعاكف إيراف كتعمؿ كفؽ قناة الحيازة المنصكص عمييا في ىذه الخطة التي يصادؽ عمييا مجمس األمف ،
مفصؿ في الممحؽ.1
حسب ما ىك
ٌ
العقوبات

 .18ينيي قرار مجمس األمف في األمـ المتحدة بمصادقتو عمى ىذه الخطة العمؿ بكافة ق اررات المجمس الصادرة

بشأف الممؼ النككم اإليراني كىي الق اررات  2006 / 1696ك  2006 / 1737ك 2007 / 1747ك / 1803
2008ك 2008 / 1835ك  2010 / 1929ك 2015 / 2224كما تقكـ إيراف في الكقت نفسو بتطبيؽ
اإلجراءات المرتبطة بممفيا النككم ،كتتحقؽ مف ذلؾ الككالة الدكلية لمطاقة
الذرية كتقكـ بكضع قيكد خاصة  ،حسب ما ىك كارد في الممحؽ)1(5

 .19ينيي االتحاد األكركبي كافة األحكاـ الكاردة في الئحة االتحاد األكركبي ،كما سيتـ تعديميا كفقنا لذلؾ كالقاضية
بتطبيؽ كافة العقكبات االقتصادية كالمالية المرتبطة بالممؼ النككم  ،بما فييا تحديد أسماء ككيانات بعينيا  ،كما
تقكـ إيراف في الكقت نفسو بتطبيؽ اإلجراءات المتفؽ عمييا المرتبطة بممفيا النككم كتتحقؽ مف ذلؾ الككالة الدكلية
لمطاقة الذرية حسب ما ىك كارد في الممحؽ ، 5كالتي تشمؿ كافة العقكبات كاإلجراءات المقيِّدة في المجاالت التالية،
كحسب ما ىك مكصكؼ في الممحؽ: 2

 .1تحكيبلت األمكاؿ ما بيف أفراد ككيانات مف االتحاد األكركبي ،بما فيو المؤسسات المالية األكركبية مع أشخاص

ككيانات إيرانية ،بما فييا المؤسسات المالية اإليرانية.
 .2النشاطات المصرفية ،بما فييا تأسيس عبلقات مصرفية متطابقة جديدة ،كافتتاح فركع جديدة كفركع تابعة
لممصارؼ اإليرانية في أراضي الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي.

 .3إتاحة خدمات التأميف كاعادة التأميف.

 .4تكفير خدمات المراسمة المالية المتخصصة  ،بما فييا خدمة  SWIFTلؤلشخاص كالكيانات المحددة في الممؼ
المرفؽ  1بالممحؽ ، 2بما فييا البنؾ المركزم اإليراني كالمؤسسات المالية اإليرانية.
 .5الدعـ المالي لمتجارة مع إيراف) اعتمادات الصادرات أك الضمانات أك التأميف(

الميسرة الشركط لمحككمة اإليرانية.
 .6االلتزامات بتقديـ المنح ،كالمساعدة المالية كالقركض
َّ
 .7معامبلت السندات العامة كالسندات العامة المكفكلة.

 .8استيراد كتصدير النفط اإليراني ،كالمنتجات النفطية ،كالغاز كالمنتجات البترككيماكية.
 .9تصدير المعدات األساسية أك التكنكلكجية الخاصة بالنفط كالغاز كقطاعات البترككيماكيات.
 .10االستثمار في قطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات.
 .11تصدير المعدات كالتكنكلكجيا البحرية األساسية.
 .12تصميـ سفف البضائع كناقبلت النفط كبناؤىا.
 .13تقديـ خدمات مراقبة حركة النقؿ كالتصنيؼ.
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 .14كصكؿ رحبلت الشحف الجكم اإليرانية إلى مطارات االتحاد األكركبي
 .15تصدير الذىب كالمعادف الثمينة كالمجكىرات.
 .16تسميـ األكراؽ المالية اإليرانية كسؾ عممتيا.

َّ
المصنعة كاأللمنيكـ كالفكالذ كصادرات أك برمجيات العمميات
 .17تصدير الغرافيت كالمعادف الخاـ أك شبو
الصناعية التجميعية.
 .18تحديد أسماء األشخاص كالكيانات كالييئات) المتعمقة بتجميد األصكؿ كحظر الحصكؿ عمى التأشيرة (
المحددة في الكثيقة المرفقة  1الخاصة بالممحؽ. 2

 .19الخدمات المرتبطة بأم مف األصناؼ الكاردة أعبله.
 .20ينيي االتحاد األكركبي العمؿ بكافة األحكاـ الخاصة بتنفيذ كافة العقكبات المفركضة مف االتحاد األكركبي
كالمرتبطة بانتشار األسمحة النككية ،بما فييا تحديد أسماء بعينيا ،بعد  8سنكات مف يكـ تبني القرار أك عندما تصؿ
الككالة الدكلية لمطاقة الذرية لبلتفاؽ النيائي المكسع القاضي بإبقاء كافة المكاد النككية في إيراف الستخداميا في

أنشطة سممية ،كتطبؽ الحالة التي تحصؿ أكنال.

 .21تكًقؼ الكاليات المتحدة تطبيؽ العقكبات المحددة في الممحؽ  1كتستمر في فعؿ ذلؾ كفؽ خطة العمؿ
الشاممة المشتركة  ،كيسرم مفعكؿ ذلؾ بالتزامف مع تطبيؽ إيراف لئلجراءات المتفؽ عمييا المتعمقة بالممؼ النككم ،
كما ىي محددة في الممحؽ  5كالتي تتحقؽ منيا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كتشمؿ تمؾ العقكبات المجاالت التالية
كما ىك مكصكؼ في الممحؽ: 1

 .1التحكيبلت المالية كالمصرفية مع المصارؼ اإليرانية كالمؤسسات المالية المحددة في الممحؽ  2بما فييا البنؾ
َّ
المحدديف كالكيانات المندرجة تحت مسمى الحككمة اإليرانية  ،مف قبؿ مكتب مراقبة
المركزم اإليراني كاألفراد

المكجكدات األجنبية الخاص بالمكاطنيف المحددة أسماؤىـ بشكؿ
خاص كقائمة األشخاص الممنكعيف ) قائمة المكاطنيف المحددة أسماؤىـ بشكؿ خاص ( كما ىك كارد في الكثيقة

المرفقة  3الخاصة بالممحؽ  2بما في ذلؾ افتتاح كاالحتفاظ بالحسابات المدفكعة كالمرتبطة في المؤسسات المالية

غير األمريكية كاالستثمارات كتحكيبلت التبادؿ
األجنبية كرسائؿ االعتمادات.
 .2التحكيبلت باللاير اإليراني.
 .3تكفير عمبلت بنكية أمريكية لمحككمة اإليرانية>

 .4قيكد التجارة الثنائية عمى العائدات اإليرانية في الخارج ،بما فييا القيكد عمى تحكيؿ تمؾ العائدات.
 .5شراء الديكف السيادية اإليرانية كالمساىمة فييا أك تسييؿ إصدارىا  ،بما فييا السندات الحككمية.
 .6خدمات المراسبلت المالية إلى البنؾ المركزم اإليراني كالمؤسسات المالية اإليرانية الكاردة في
المرفؽ 3مف الممحؽ .2

 .7خدمات االكتتاب كالتأميف كاعادة التأميف.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

168

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدي سميم الموسوي

 .8الجيكد المبذكلة لخفض مبيعات إيراف مف النفط الخاـ.
 .9االستثمار كيتضمف ذلؾ المشاركة في المشركعات المشتركة كالسمع كالخدمات كالمعمكمات كالتكنكلكجيا كالخبرات
التقنية كدعـ قطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات في إيراف.

 .10شراء النفط كامتبلكو كبيعو كنقمو كتسكيقو.

 .11تصدير المنتجات النفطية المكررة كالمنتجات البترككيماكية كبيعيا كتأمينيا إلى إيراف.
 .12التعامبلت مع قطاع الطاقة في إيراف.
 .13التعامبلت مع قطاعات السفف كبناء السفف في إيراف كمشغمي المكانئ.
 .14تجارة الذىب كالمعادف الثمينة األخرل.

َّ
المصنعة كاأللمنيكـ كالفكالذ كالفحـ كالبرمجيات الخاصة بالعمميات
 .15تصدير الغرافيت كالمعادف الخاـ أك نصؼ
الصناعية التجميعية.
 .16بيع السمع كالخدمات المرتبطة بقطاع إنتاج السيارات في إيراف كتكفيرىا كنقميا.
 .17العقكبات المتعمقة بالخدمات المرتبطة بأم مف األصناؼ الكاردة أعبله.

 .18إزالة أسماء األفراد كالكيانات الكاردة في المرفؽ  3الخاص بالممحؽ  2مف قائمة األشخاص المحددة أسماؤىـ
عمى نحك خاص كمف قائمة المتيربيف مف العقكبات األجنبية  ،ك/أك قائمة قانكف العقكبات اإليرانية غير المستيدفة
لشخصيات محددة االسـ بشكؿ خاص.
 .19إنياء العمؿ باألكامر التنفيذية  13574ك  13590ك  13622ك  13645كالفقرات  5 – 7ك  15مف
األمر التنفيذم رقـ . 13628

 .22تسمح الكاليات المتحدة  ،حسب ما ىك كارد في الممحؽ  2ككفؽ الممحؽ  ، 5ببيع طائرات الركاب التجارية
كقطع الغيار الخاصة بيا كخدماتيا إلى إيراف ،كترخص لؤلشخاص غير األمريكييف التابعيف أك العامميف مع مكاطف
أمريكي أف ينخرطكا في أنشطة مع إيراف بما ينسجـ مع خطة العمؿ الشاممة المشتركة كما يتـ ترخيص استيراد
السجاد اإليراني المنشأ كالمكاد الغذائية اإليرانية.

 .23بعد مركر  8سنكات مف تاريخ تبني القرار أك عندما تتكصؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية إلى االتفاؽ النيائي
الشامؿ  ،القاضي بإبقاء كافة المكاد النككية في إيراف الستخداميا في أنشطة سممية كعند حصكؿ أم مف المكعديف
السابقيف  ،تطالب حينيا الكاليات المتحدة بإجراء تشريعي حسبما ىك مناسب إلنياء العقكبات المنصكص عمييا في
الممحؽ  2أك تعديميا بغية التأثير عمى إنيائيا كالخاصة بحيازة سمع

كخدمات مرتبطة بالمكضكع النككم التي تنظر فييا ىذه الخطة ،بما ينسجـ مع مقاربة الكاليات المتحدة لمدكؿ
األخرل غير النككية بمكجب معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية.
 .24تحدد مجمكعة دكؿ " "1+5كالكاليات المتحدة في الممحؽ 2قائمة كاممة كشاممة بكافة العقكبات المرتبطة
بالممؼ النككم كاإلجراءات المقيِّدة كتقكـ برفعيا كفقنا لمممحؽ 5كما يحدد الممحؽ  2أيض ان التأثيرات الناجمة عف
ابتداء مف" يكـ التنفيذ ".كاذا رأت إيراف في أم كقت يمي يكـ التنفيذ بأف أم عقكبة أخری مرتبطة
رفع العقكبات
ن

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

169

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدي سميم الموسوي

بالممؼ النككم أك أم إجراء مقيد مف مجمكعة دكؿ"  "1+5سيمنع التنفيذ الكامؿ لرفع العقكبات بحسب ما ىك كارد
في ىذه الخطة  ،فإف المشاركيف في الخطة كالمعنييف باألمر سيتشاكركف مع إيراف مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ
مناسبا  ،فإف المشارؾ الذم نحف بصدده في ىذه
أقركا بأف رفع ىذه العقكبة أك اإلجراء المقي
ن
القضية ،كاذا ما ٌ
الخطة يتخذ اإلجراء المناسب كاذا لـ يكف بمقدكر األطراؼ حؿ القضية  ،يمكف إليراف أك ألم دكلة عضك أف تحيؿ
القضية إلى المجنة المشتركة.
 .25اذا منع قانكف ما عمی مستكی الكالية أك عمی المستكی المحمي في الكاليات المتحدة تطبيؽ رفع العقكبات كما
محدد في ىذه الخطة ،فإف الكاليات المتحدة ستتخذ اإلجراءات المناسبة ،آخذة بعيف االعتبار كافة الصبلحيات
ىك ٌ
المتاحة مع محاكلة تحقيؽ مثؿ ىذا التطبيؽ ،كستشجع الكاليات المتحدة بشكؿ حثيث المكظفيف عمی مستكی الكالية
أك المستكی المحمي بأف يأخذكا بعيف االعتبار التغيرات في سياسة الكاليات المتحدة
التي تنعكس عمى رفع العقكبات بمكجب ىذه الخطة ،كأف يمتنعكا عف األفعاؿ التي ال تتكافؽ مع ىذا التغيير في
السياسة.

 .26يمتنع االتحاد األكركبي عف إعادة طرح العقكبات أك إعادة فرضيا كالتي قاـ بإنيائيا تطبيؽ ان ليذه الخطة دكف
اإلخبلؿ بعممية فض النزاعات الكاردة في ىذه الخطة .كلف يككف ىناؾ عقكبات جديدة مرتبطة بالممؼ النككم

مفركضة مف مجمس األمف كال مف االتحاد األكركبي أك أم إجراءات مقيدة ،كتبذؿ الكاليات المتحدة قصارل جيدىا
كفؽ مبدأ حسف النية مف أجؿ استدامة ىذه الخطة كمنع التدخؿ مع مراعاة المصمحة التامة إليراف مف رفع العقكبات
حسب ما ىك كارد في الممحؽ  2كتمتنع اإلدارة األمريكية التي تعمؿ بشكؿ متكافؽ مف خبلؿ األدكار المناطة بكؿ

مف الرئيس كالككنغرس عف إعادة طرح العقكبات أك إعادة فرضيا كالمحددة في الممحؽ  2كالتي تكقفت عف تطبيقيا
بمكجب ىذه الخطة دكف اإلخبلؿ بعممية فض النزاعات المنصكص عمييا بمكجب ىذه الخطة كتمتنع اإلدارة
األمريكية  ،التي تعمؿ بشكؿ متكافؽ مف خبلؿ األدكار المناطة بكؿ مف الرئيس كالككنغرس  ،عف إعادة فرض
ً
ستعامؿ إعادة طرح العقكبات أك إعادة فرض العقكبات
عقكبات جديدة مرتبطة بالممؼ النككم كقد أكدت إيراف بأنيا

الكاردة في الممحؽ  2أك مثؿ ىذا الفرض لعقكبات جديدة مرتبطة بالممؼ النككم كمبرر لكقؼ تطبيؽ التزاماتيا
الكاردة في ىذه الخطة بشكؿ كمي أك جزئي.

 .27تتخذ مجمكعة دكؿ"  "1+5اإلجراءات اإلدارية كالتنظيمية الكافية لضماف الكضكح كالفعالية فيما يخص رفع
ً
كيصدر االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء باإلضافة إلى الكاليات المتحدة اإلرشادات
العقكبات بمكجب ىذه الخطة،
ذات الصمة كتقكـ بإصدار البيانات المتاحة لمعمكـ حكؿ تفاصيؿ العقكبات أك اإلجراءات المانعة التي رفعت بمكجب

ىذه الخطة كيمتزـ االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء كالكاليات المتحدة ،بالتشاكر مع إيراف فيما يخص مضمكف تمؾ
اإلرشادات كالبيانات بشكؿ منتظـ ككمما كاف ذلؾ
مناسبا.
ن

 .28تتعيد مجمكعة دكؿ"  "1+5كايراف بتطبيؽ ىذه الخطة في أجكاء مف حسف النية كاالحتراـ المتبادؿ  ،كما تمتنع

يقكض التطبيؽ الناجح
عف القياـ بأم عمؿ ال ينسجـ مع رسالة ىذه الخطة كركحيا كمضمكنيا كالذم مف شأنو أف ِّ
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ليا ،كيبذؿ المسؤكلكف الحككميكف الرفيعكا المستكل في كؿ مف مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف الجيكد لدعـ التطبيؽ
الناجح ليذه الخطة مضمنيف ذلؾ في تصريحاتيـ العمنية))2
كتتخذ مجمكعة دكؿ"  "1+5كافة اإلجراءات المطمكبة لرفع العقكبات كتمتنع عف فرض متطمبات تنظيمية كاجرائية
تمييزية  ،بدال مف العقكبات كاإلجراءات التقميدية التي تتناكليا ىذه الخطة.

 .29يمتنع االتحاد األكركبي كالدكؿ األعضاء كالكاليات المتحدة ،كفقنا لمقكانيف المتعارؼ عمييا ،عف أم سياسة
تيدؼ بشكؿ خاص لمتأثير بشكؿ مباشر كعكسي عمی تطبيع العبلقات التجارية كاالقتصادية مع إيراف كبما ال
ينسجـ مع التزاماتيا بعدـ تقكيض التطبيؽ الناجح ليذه الخطة.

تطبؽ مجمكعة دكؿ"  "1+5عقكبات أك إجراءات تقييدية عمی األشخاص كالكيانات لدی مشاركتيـ في
 .30ال ٌ
أنشطة يشمميا رفع العقكبات المنصكص عميو في ىذه الخطة ،شريطة أف تككف ىذه األنشطة منسجمة مع قكانيف

كأنظمة مجمكعة دكؿ"  "1+5سارية المفعكؿ كيجكز بعد رفع العقكبات بمكجب ىذه الخطة كما ىك محدد في
الممحؽ  2مراجعة التحريات المستمرة عف حصكؿ حاالت خرؽ ممكنة ليذه العقكبات كفقنا لمقكانيف الكطنية
المعمكؿ بيا.
 .31كفقنا لممدة الزمنية المحددة في الممحؽ  ، 5ينيي االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء تنفيذ اإلجراءات المطبقة
عمى كيانات كأفراد معينيف  ،بما فييا البنؾ المركزم اإليراني كالمصارؼ كالمؤسسات المالية اإليرانية األخرل  ،كما
ىك مفصؿ في الممحؽ  2كمرفقات كذلؾ كفؽ المدة الزمنية المحددة في الممحؽ  5كتمغي الكاليات المتحدة تسمية
كيانات كأشخاص محدديف مف قائمة المكاطنيف المحددة أسماؤىـ بشكؿ خاص كقائمة األشخاص الممنكعيف
كالكيانات كاألفراد المدرجيف عمى قائمة المتيربيف مف العقكبات األجنبية  ،كما ىك كارد في الممحؽ  2كممحقاتو.

 .32يشارؾ االتحاد األكركبي كمجمكعة دكؿ " "1+5كاألطراؼ الدكلية في مشركعات مشتركة مع إيراف كمنيا
مشركعات التعاكف التقنية مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،في مجاؿ التكنكلكجيا النككية السممية كيتضمف ذلؾ
محطات الطاقة النككية ،كمفاعبلت األبحاث ،كتصنيع الكقكد ،كخطط األبحاث كالتطكير المتقدمة المتفؽ عمييا مثؿ

تسييؿ الكقكد النككم ،كانشاء مركز طبي نككم يحتكم آخر منجزات التكنكلكجيا كتدريب الككادر البشرية ك السبلمة

كاألمف النككييف  ،كالحماية البيئية  ،كما ىك مفصؿ في الممحؽ 3كتقكـ تمؾ األطراؼ باتخاذ اإلجراءات الضركرية،
حسبما ىك مناسب  ،لتنفيذ ىذه المشركعات.
 .33تتفؽ مجمكعة دكؿ" "1+5كايراف عمى الخطكات لضماف كصكؿ إيراف إلى مياديف التجارة  ،كالتكنكلكجيا
كالتمكيؿ كالطاقة كسينظر االتحاد األكركبي في المجاالت الممكنة لمتعاكف بيف االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء

مع إيراف ،كسيتـ في ىذا السياؽ النظر في استخداـ اآلليات المتاحة كاعتمادات الصادرات لتسييؿ التجارة كتمكيؿ
المشاريع كاالستثمار في إيراف.
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خطة التنفيذ

تطبؽ إيراف كمجمكعة دكؿ"  "1+5التزاماتيا الكاردة في خطة العمؿ الشاممة المشتركة كفقنا لمتسمسؿ المحدد في
ٌ .34
الممحؽ  5كتعد النقاط التالية المعالـ البارزة لمسار التنفيذ:
 .1يككف يكـ اإلتماـ ىك تاريخ اختتاـ المفاكضات حكؿ ىذه الخطة بيف دكؿ مجمكعة "  "1+5كايراف  ،عمى أف

يمييا مباشرةن تقديـ قرار التصديؽ عمى ىذه الخطة إلى مجمس األمف ليتـ تبنيو دكف تأخير.
يكما مف المصادقة عمى خطة العمؿ الشاممة المشتركة
 .2يككف يكـ تبني القرار ىك التاريخ الكاقع بعد انقضاء  90ن
ىذه مف قبؿ مجمس األمف أك في أم تاريخ يسبؽ ذلؾ حسبما يتفؽ عميو المشارككف في ىذه الخطة باإلجماع

المشترؾ كيسرم مفعكؿ ىذه الخطة كااللتزامات الكاردة فييا عند حمكؿ أم مف المدتيف السابقتيف كابتداء مف ذلؾ
اليكـ  ،يقكـ المشارككف في ىذه الخطة باتخاذ الترتيبات كاالستعدادات
الضركرية لتطبيؽ التزاماتيـ الكاردة في الخطة.

 .3يككف يكـ التنفيذ ىك التاريخ الذم يقكـ فيو االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة باتخاذ اإلجراءات المكصكفة في
الفقرات  16ك  17مف الممحؽ  5عمى التكالي ككفقنا لقرار مجمس األمف  ،أما اإلجراءات المكصكفة في الفقرة 18
مف الممحؽ 5فيتـ اتخاذىا تحت مظمة األمـ المتحدة كيتزامف ذلؾ مع تقديـ تقرير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،
الذم يثبت قياـ إيراف بتطبيؽ اإلجراءات المرتبطة بممفيا النككم المكصكفة في الفقرات  1.15كحتى  11.15مف
الممحؽ5

 .4يككف اليكـ االنتقالي ىك تاريخ انقضاء  8سنكات عمى تاريخ تبني القرار  ،أك التاريخ الذم يقدـ فيو المدير العاـ
يحدد فيو بأف الككالة قد تكصمت إلى االتفاؽ النيائي الشامؿ  ،الذم ينص عمى
لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية تقري انر ٌ
كيعتىمد التاريخ الذم يحؿ أكنال كفي ذلؾ التاريخ
إبقاء كافة المكاد النككية في إيراف مقتصرةن عمى األنشطة السممية ي

يتخذ االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة اإلجراءات المكصكفة في الفقرات  20ك  21مف الممحؽ  5عمى التكالي

كتسعى إيراف كفقنا لممياـ الدستكرية المنكطة بالرئيس كالبرلماف فييا  ،لمتصديؽ عمى البركتكككؿ اإلضافي.
 .5يككف يكـ إنياء العمؿ بقرار مجمس األمف ،ىك التاريخ الذم ينتيي فيو العمؿ بقرار مجمس األمف المصادؽ عمى
اعتبار مف تاريخ تبني القرار ،بشريطة عدـ
نا
ىذه الخطة كفقنا لؤلحكاـ الكاردة فييا ،كىك تاريخ انقضاء  10سنكات
تكرار أحكاـ القرارت السابقة كيقكـ االتحاد األكركبي في ذلؾ التاريخ ،باتخاذ اإلجراءات المكصكفة في الفقرة  25مف
الممحؽ5
 .6يسرم تسمسؿ األحداث كالمعالـ البارزة المحددة أعبله كفي الممحؽ  5دكف اإلخبلؿ بالمدة البلزمة لتنفيذ
االلتزامات الكاردة في خطة العمؿ الشاممة المشتركة.
آلية فض النزاعات

 .36إذا ما رأت إيراف بأف نأيا مف أعضاء مجمكعة"  "1+5أك كافة أعضاء المجمكعة ال يمتزمكف بتعيداتيـ الكاردة
في ىذه الخطة  ،فيمكف ليا أف تحيؿ القضية إلى المجنة المشتركة لمبت فييا ،كبالمثؿ ،إذا ما رأت أم مف دكؿ
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مجمكعة "  "1+5بأف إيراف ال تمتزـ بتعيداتيا الكاردة في ىذه الخطة  ،فيمكف ألم مف دكؿ المجمكعة أف تقكـ
يكما لحؿ القضية  ،ما لـ يتـ تمديد تمؾ المدة باإلجماع كبعد
باإلجراء نفسو كتحتاج المجنة المشتركة إلى مدة  15ن
صدكر رأم المجنة المشتركة  ،يمكف ألم عضك أف يحيؿ القضية إلى كزراء الخارجية  ،إذا ما اعتقد بأنو لـ يتـ

يكما لحؿ القضية  ،ما لـ يتـ تمديد تمؾ الفترة
كي ى
حؿ مسألة االمتثاؿ لرأم المجنة المشتركة ي
منح الكزراء مدة  15ن
الزمنية باإلجماع كبعد نظر المجنة المشتركة في المسألة ،بالتكازم مع المراجعة عمى المستكل الكزارم ) أك في حاؿ

بديبل عف رأم المجنة الك ازرية( يمكف إما لمعضك المشتكي أك العضك الذم يككف أداؤه مثار السؤاؿ
كاف رأم المجنة ن
أف يطمب مف المجمس االستشارم النظر في القضية  ،حيث يتككف المجمس مف ثبلثة أعضاء ) عضك يمثؿ كؿ

طرؼ كتعينو أطراؼ النزاع كعضك ثالث مستقؿ (كينبغي عمى المجمس االستشارم أف يبدم رنأيا غير ممزـ حكؿ
يكما البلزمة ليذه العممية
يكما كاذا لـ يتـ التكصؿ إلى أم حؿ بعد انقضاء مدة  30ن
مسألة االمتثاؿ ضمف مدة  15ن
 ،فإف المجنة المشتركة ستنظر في رأم المجمس االستشارم لمدة ال تزيد عف  5أياـ لكي تحؿ القضية ،كاذا لـ تحؿ
جميا لسكء األداء،
القضية بطريقة ترضي الطرؼ المشتكي ،كاذا اعتبر العضك المشتكي بأف القضية تشكؿ ن
مثاال ن
عندىا يمكف لذلؾ العضك أف يعتبر المسألة العالقة كأساس يستند إليو لكقؼ أداء التزاماتو الكاردة في ىذه الخطة
بشكؿ كمي أك جزئي ،ك/أك ً
يخطر مجمس األمف بكجية نظره التي تتمحكر حكؿ حصكؿ سكء أداء بالغ التأثير.
 .37لدل تمقي اإلخطار مف الطرؼ المشتكي  ،كفؽ اآللية الكاردة آنفنا بحيث يتضمف اإلخطار كصفنا لمجيكد
المبذكلة بدافع حسف النية التي بذليا العضك الستنفاذ كافة كسائؿ فض النزاعات المحددة في ىذه الخطة  ,يجب
يصكت عمى قرار االستمرار في رفع العقكبات ،كاذا لـ يتـ تبني
عمى مجمس األمف ،ككفقنا إلجراءاتو المتبعة ،أف
ٌ
يكما مف تاريخ اإلخطار ،يتـ عندىا إعادة فرض أحكاـ الق اررات السابقة
القرار المكصكؼ أعبله خبلؿ مدة  30ن
الصادرة عف مجمس األمف ،ما لـ يقرر مجمس األمف خبلؼ ذلؾ .كفي حاؿ حدكث ذلؾ  ،ال تطبَّؽ ىذه األحكاـ

بأثر رجعي عمى العقكد المكقَّعة بيف أم طرؼ مع إيراف أك مع أفراد ككيانات إيرانية قبؿ تاريخ التطبيؽ  ،بشرط أف
منسجما مع ىذه الخطة كق اررات مجمس األمف
تككف األنشطة التي تـ النظر فييا ككذلؾ تنفيذ مثؿ تمؾ العقكد،
ن
تعبير عف نيتو منع إعادة تطبيؽ األحكاـ إذا تـ خبلؿ ىذه المدة حؿ القضية
السابقة كالحالية .كينكم مجمس األمف ،نا
التي أدت لحصكؿ اإلخطار ،أف يأخذ بعيف االعتبار آراء الدكؿ المشتركة في القضية كأم رأم في القضية مف
كميا أك جز نئيا ،فإنيا ستعتبر ذلؾ كأساس تستند
المجمس االستشارم ،كقد أكدت إيراف أنو في حاؿ تكرار العقكبات ن
إليو لكقؼ أداء التزاماتيا الكاردة في ىذه الخطة كميا أك جز نئيا.
______________________________________________________________________

أحكاما في خطة العمؿ الشاممة المشتركة.
( )1ال تشكؿ أحكاـ ىذا القرار
ن
( )2يقصد بمصطمح" المكظفيف الحككمييف "بالنسبة لمكاليات المتحدة المكظفيف رفيعي المستكل في اإلدارة
األمريكية.
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الممحق الثاني :الممحق ( )1من االتفاقية االجراءات المتعمقة بالممف النووي
أ .أحكام عامة

َّ .1
يحدد تسمسؿ تطبيؽ االلتزامات المفصمة في ىذا الممحؽ في الممحؽ  5الخاص بخطة العمؿ الشاممة المشتركة .
كما لـ يرد خبلؼ ذلؾ  ،يعتبر يكـ التنفيذ بداية المدة الزمنية لبللتزامات في ىذا الممحؽ.

ب .مفاعل أبحاث أراك العامل بالماء الثقيل

 .2تقكـ إيراف بتحديث مفاعؿ أبحاث أراؾ العامؿ بالماء الثقيؿ لدعـ األبحاث النككية السممية ،كانتاج النظائر
المشعة ألغراض طبية كصناعية ،كتعيد إيراف تصميـ المفاعؿ كبناءه ،بناء عمى تصميـ تصكرم متفؽ عميو ) كما

ىك مرفؽ بيذا الممحؽ ( لدعـ احتياجاتيا كأىدافيا الخاصة باألبحاث النككية السممية كاإلنتاج السممي  ،كيتضمف

ذلؾ اختبار قضباف الكقكد كنماذج التجميع كمكاد البناء الييكيمية كسيككف اليدؼ مف التصميـ تخفيض نسبة إنتاج
البمكتكنيكـ  ،كليس إنتاج البمكتكنيكـ الذم يمكف استخدامو في صناعة األسمحة ذات المستكل العادم في التشغيؿ،
كما يجب أال تتجاكز قكة المفاعؿ المعاد تصميمو قيمة  20ميغا كات حرارم كتتفيـ مجمكعة دكؿ"  "1+5كايراف
مسألة خضكع

المعايير في التصميـ التصكرم لتعديبلت محتممة كضركرية خبلؿ عممية التطكير حتى الكصكؿ إلى الشكؿ النيائي
 ،مع الحفاظ التاـ عمى ما سبؽ ذكره مف أغراض كمبادلء في التحديث.
بناء عمى تصميمو األصمي ،كستقكـ بإزالة كعاء التسخيف المكجكد
 .3ال تسعى إيراف لبناء المفاعؿ المكجكد ن
كاالحتفاظ بو في إيراف .كما سيتـ تعطيؿ كعاء التسخيف المكجكد كمؿء الفتحات المكجكدة بالخرسانة بحيث تصبح

مستقببل  ،كبحيث يتسنى لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية التحقؽ مف ذلؾ .كما ستقكـ
غير قابمة لبلستخداـ النككم
ن

إيراف مف خبلؿ إعادة تصميـ مفاعؿ أراؾ لمماء الثقيؿ ،باالستفادة القصكل مف البنى األساسية المكجكدة كالمثبَّتة في
مفاعؿ أبحاث أراؾ.
 .4تضطمع إيراف بالدكر القيادم بصفتيا مالكة المشركع كمديرتو ،كما كستتحمؿ كامؿ المسؤكلية في تنفيذ مفاعؿ
أراؾ كتحديثو  ،باإلضافة لمجمكعة دكؿ"  "1+5المشاركة في مسؤكلية تحديث المفاعؿ كما ىك مكضح في ىذا

الممحؽ .كما سيتـ إنشاء مجمكعة عمؿ تضـ مجمكعة دكؿ " "1+5المشاركة كتككف ميمتيا تسييؿ تصميـ المفاعؿ
كاعادة بنائو ،باإلضافة لكجكد شراكة دكلية تضـ إيراف
كمجمكعة العمؿ كالذم مف شأنو تنفيذ مشركع تحديث أراؾ ،كيمكف تكسيع مجمكعة العمؿ لتشمؿ دكنال أخرل بناء
عمى إجماع المشاركيف في مجمكعة العمؿ كايراف ،كما سيككف عمى إيراف كمجمكعة دكؿ"  "1+5المشاركة في
مشركع إبراـ كثيقة رسمية يعربكف فييا عف التزاميـ القكم بمشركع تحديث مفاعؿ أراؾ قبؿ حمكؿ يكـ التنفيذ ،كالذم
أكيدا لتحديث المفاعؿ ،كما سيتـ
مف شأنو أف يكفر نا
مسار ن
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تحديد المسؤكليات التي ستتحمميا الدكؿ المشاركة ليتـ إبراـ العقكد بعد ذلؾ كسيقكـ المشارككف في مجمكعة العمؿ
بتقديـ المساعدة البلزمة إليراف ،إلعادة بناء المفاعؿ كتصميمو بما يتفؽ كالقكانيف الكطنية لكؿ منيا ،كبطريقة
َّ
المحدث كاالنتياء في الكقت المناسب مف بدء التكميؼ.
تضمف البناء اآلمف لممفاعؿ

المحدث ،كتقكـ إيراف بتصميـ
 .5تتعاكف كؿ مف إيراف كمجمكعة العمؿ لتطكير التصميـ النيائي لممفاعؿ
ٌ
المختبرات التابعة كمراجعة تكافقيا مع معايير السبلمة العالمية ،كمف تمؾ المعايير أف يككف المفاعؿ مرٌخص ان مف

المحدث
قبؿ السمطة التنفيذية اإليرانية المختصة في عممية التشغيؿ كالعمؿ .كيتـ تسميـ التصميـ النيائي لممفاعؿ
ٌ

كلممختبرات التابعة إلى المجنة المشتركة ،كتيدؼ المجنة المشتركة الستكماؿ مراجعة العمؿ كاق ارره في غضكف ثبلثة

أشير مف تاريخ تسميـ التصميـ النيائي ،كفي حاؿ عدـ استكماؿ المجنة المشتركة لمراجعة العمؿ كاق ارره في غضكف

ثبلثة أشير ،فيمكف إليراف االعتراض كحؿ النزاع بالشكؿ كاآللية التي تقرره لجنة العمؿ المشتركة.
 .6تقكـ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بمراقبة عممية البناء ،كما تقكـ بتقديـ التقرير لمجمكعة العمؿ لمتأكيد عمى
تماشي عممية بناء المفاعؿ كتحديثو مع التصميـ النيائي المطمكب.

 .7تتكلى إيراف مسؤكلية جيكد البناء ككنيا المدير األساسي لممشركع ،بينما تقكـ مجمكعة دكؿ " "1+5باتخاذ
التدابير القانكنية كالفنية كاإلدارية كالتنظيمية كالتقنية المناسبة ،بما يتفؽ كقكانينيا الخاصة لدعـ التعاكف كما ستقكـ

تمؾ الدكؿ بدعـ الشراء مف قبؿ إيراف ،كنقؿ كتكريد المكاد البلزمة كالمعدات كنظـ القياس كالتحكـ كالتقنيات
المحدث مف خبلؿ اآللية التي أنشأتيا لجنة العمؿ
الضركرية لبناء المفاعؿ
ٌ
المشتركة كمف خبلؿ إيجاد مساىميف ممكليف ذكم صمة.

بناء عمى طمب مف إيراف
 .8تقكـ مجمكعة دكؿ " "1+5بدعـ كتسييؿ بناء المفاعؿ
ٌ
المحدث كالمختبرات التابعة لو ن
ممكنا ،كيشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال
 ،عف طريؽ التعاكف التقني مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية إذا كاف ذلؾ
ن
الحصر المساعدات التقنية كالمالية ،كتكريد المكاد كالمعدات البلزمة ،كتأميف نظـ القياس كالتحكـ كالمعدات كاألجيزة
الفنية البلزمة كالدعـ في إصدار التراخيص كاألذكف.

 .9يستيمؾ المفاعؿ المعاد تصميمو مانسبتو  3.67بالمئة مف اليكرانيكـ المخصب عمى شكؿ) ثاني أككسيد
اليكرانيكـ( مع حمكلة أساسية كاممة تصؿ إلى حكالي  350كغ مف) ثاني أككسيد اليكرانيكـ( ،كيأتي ذلؾ مع تصميـ
كقكد خاضع لمراجعة لجنة العمؿ المشتركة كمكافقتيا ،كما ستقكـ الشراكة الدكلية بتصنيع الكقكد األساسي األكلي
المصنع داخؿ إيراف كاختبارىا
لممفاعؿ خارج إيراف كبمشاركتيا .كما ستقكـ بالتعاكف مع إيراف لتصنيع قدرات الكقكد
ٌ
مستقببل في ىذا المفاعؿ،
كترخيصيا ،كبمساعدتيا التقنية إلعادة تعبئة الكقكد األساسي في كقت الحؽ الستخدامو
ن

كتجرم االختبارات اإلتبلفية كغير اإلتبلفية لمكقكد ،بما في ذلؾ فحص ما بعد اإلشعاع في إحدل الدكؿ المشاركة
خارج إيراف،

َّ
المحدث
المصنع في المفاعؿ
كستقكـ تمؾ الدكلة بالتعاكف مع إيراف مف أجؿ ترخيص استعماؿ الكقكد البلحؽ
ٌ
كمراقبتو مف قبؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.
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 .10لف تقكـ إيراف بإنتاج أك اختبار أم كريات يكرانيكـ طبيعية أك قضباف لمكقكد أك حزـ لمكقكد تـ تصنيعيا
المصمـ مف قبؿ ككالة الطاقة الذرية .كما ستقكـ إيراف
خصيصا لدعـ مفاعؿ الماء الثقيؿ األصمي )  ( IR-40ك
َّ

بتخزيف كريات اليكرانيكـ الطبيعية تحت مراقبة الككالة المستمرة لجميع كريات اليكرانيكـ الطبيعية كلحزـ الكقكد
َّ
المحدث  ،حيث سيتـ تحكيؿ تمؾ
الحالية )  ( IR-40حتى يتـ تفعيؿ مفاعؿ أراؾ

الحزـ كالكريات الطبيعية إلى مقر األمـ المتحدة عند تمؾ النقطة ،أك تبادليا مع كمية معادلة مف اليكرانيكـ الطبيعي .
أيضا بإجراء التعديبلت التقنية البلزمة لخط إنتاج كقكد اليكرانيكـ الطبيعي كالذم كاف ييدؼ إلى
كما ستقكـ إيراف ن
تزكيد الكقكد لتصميـ مفاعؿ الماء الثقيؿ )  ) IR-40بحيث يمكف استخدامو لتصنيع كاعادة تحميؿ الكقكد
َّ
المحدث.
لمفاعؿ أراؾ

المحدث  ،بغض النظر عف منشأه كطيمة فترة عمر المفاعؿ
 .11يتـ شحف كؿ الكقكد المستيمؾ مف مفاعؿ أراؾ
ٌ
إلى خارج إيراف  ،إلى إحدل دكؿ مجمكعة"  "1+5كلمكقع متفؽ عميو  ،أك إلى طرؼ ثالث إلجراء المزيد مف
المعالجة كالتخمص منو عمى النحك المنصكص عميو في العقكد المبرمة ذات الصمة كبما يتفؽ مع القكانيف الكطنية

لكؿ بمد ،مع الطرؼ المتمقي في غضكف سنة كاحدة مف التفريغ مف المفاعؿ  ،أك كمما اقتضت الحاجة لنقمو بشكؿ
آمف عف طريؽ البمد المتمقي.
متضمنا معمكمات عف عممية إنتاج
المحدث لككالة الطاقة الذرية،
 .12تقكـ إيراف بتسميـ استبياف عف المفاعؿ
ٌ
ن
النظائر المشعة المخطط ليا كعف برنامج تشغيؿ المفاعؿ ،كما كسيتـ تشغيؿ المفاعؿ تحت مراقبة الككالة.
 .13تقكـ إيراف بتشغيؿ محطة تصنيع الكقكد ،لغرض إنتاج حزـ الكقكد المراد استخداميا لتشغيؿ مفاعبلت الماء
المحدث.
الخفيؼ كإلعادة تعبئة مفاعؿ أراؾ
ٌ

ج .مصنع إنتاج الماء الثقيل

 .14تتـ إتاحة كؿ الماء الفائض عف احتياجات إيراف كاستخداميا لو في أبحاث مفاعؿ أراؾ المحدث أك مفاعؿ
الماء الثقيؿ المتكقؼ ،أك الكميات البلزمة لمبحكث الطبية كانتاج محاليؿ الديكتريكـ كالمركبات الكيميائية البلزمة
لذلؾ ،حسب الحالة ،أك لمخزكف الطكار  ،لمتصدير إلى السكؽ الدكلية كفؽ األسعار العالمية مع تسميميا لمجية

عاما َّ .
كتقدر احتياجات إيراف ،بما يتفؽ مع المعايير
الدكلية المشترية لمدة  15ن
المذككرة أعبله  ،بكمية  130طف مترم مف صنؼ الماء النككم الثقيؿ أك ما يعادلو بتخصيب مختمؼ قبؿ التكميؼ

المحدثَّ ،
كتقدر تمؾ الكمية ب  90طف مترم مف الماء النككم الثقيؿ بعد التكميؼ  ،بما في
بأبحاث مفاعؿ أراؾ
ٌ
ذلؾ الكمية المكجكدة في المفاعؿ.

 .15تقكـ إيراف بإببلغ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بما لدييا مف المخزكف كاإلنتاج مف مصنع الماء الثقيؿ  ،كما

أيضا ،خبلؿ زيارات الككالة لمصنع
تقكـ بالسماح لمككالة بمراقبة الكمية المخزنة مف الماء الثقيؿ كالكمية المنتجة ن
الماء الثقيؿ  ،كبناء عمى طمب الككالة.
د .المفاعبلت األخرل
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انسجاما مع خطتيا ،في مكاكبة التطكر التكنكلكجي العالمي ،معتمدة عمى الماء الخفيؼ فقط
 .16تستمر إيراف ،ك
ن
في أبحاثيا المستقبمية حكؿ طاقة المفاعبلت النككية ،مع تعزيز التعاكف الدكلي بما يتضمنو مف تكريد الكقكد البلزـ.
كمستقببل  ،كالخاص بأبحاث مفاعبلتيا كطاقتيا النككية لممزيد مف
حاليا
ن
 .17تعتزـ إيراف شحف كؿ الكقكد المستنفذ ن
المعالجة كالتخمص منو كما ىك منصكص عميو في العقكد ذات الصمة ،لتبرـ بشكؿ نيائي بحيث تتكافؽ مع القكانيف
الكطنية لمطرؼ المتمقي.
ه .إعادة معالجة الوقود المستنفذ

عاما بعد ذلؾ  ،أف تنخرط في إعادة إنتاج الكقكد المستنفذ أك
 .18ال تنكم إيراف ،كال تعتزـ أف تنكم كلمدة  15ن
االنخراط في أنشطة إعادة إنتاج الكقكد المستنفذ كأبحاثو كتطكيره ،لؤلىداؼ الكاردة في ىذ الممحؽ ،كيشمؿ الكقكد
المستنفذ جميع أنكاع الكقكد المشع.

عاما بعد ذلؾ  ،إعادة معالجة الكقكد المستيمؾ  ،باستثناء
 .19ال تنكم إيراف ،كال تعتزـ أف تنكم كلمدة  15ن
اليكرانيكـ المخصب المشع إلنتاج نظائر مشعة ألغراض طبية كأغراض صناعية سممية.
عاما بعد ذلؾ ،تطكير كامتبلؾ أك بناء المرافؽ القادرة عمى فصؿ
 .20ال تنكم إيراف كال تعتزـ أف تنكم كلمدة  15ن
البمكتكنيكـ كاليكرانيكـ أك النبتكنيكـ مف الكقكد المستنفد أكمف األىداؼ الخصبة كغيرىا إال إلنتاج نظائر مشعة

ألغراض طبية كسممية كألغراض صناعية.

عاما فقط بتطكير خبليا ساخنة أك حيازتيا أك بنائيا أك تشغيميا ) كىي التي تحتكم
 .21تقكـ إيراف عمى مدل  15ن
عمى خمية أك خبليا مترابطة ( كخبليا محمية أك الصناديؽ التي يمكف لمسيا بالقفازات المحمية ذات األبعاد األقؿ
مف  6متر مكعب  ،في حجـ متكافؽ مع المكاصفات المذككرة في الممحؽ األكؿ مف البركتكككؿ اإلضافي كتتـ

المحدث كمفاعؿ أبحاث طيراف كمجمعات إنتاج األدكية اإلشعاعية ،كالقادرة
مشاركة ذلؾ بيف مفاعؿ أبحاث أراؾ
ٌ
فقط عمى فصؿ كمعالجة النظائر الصناعية أك الطبية كالقياـ باختبارات ما بعد اإلشعاع غير اإلتبلفية  ،كيتـ
الحصكؿ عمى المعدات البلزمة مف خبلؿ آلية الشراء التي أنشأتيا لجنة العمؿ المشتركة .كتقكـ إيراف عمى مدل
أيضا بتطكير أك حيازة أك بناء أك تشغيؿ الخبليا الساخنة ) التي تحتكم عمى خمية أك خبليا مترابطة(،
عاما ن
 15ن
بناء عمى
كالخبليا المحمية أك الصناديؽ التي يمكف لمسيا بالقفازات المحمية ذات أبعاد أكبر مف  6متر مكعب ن
حجـ كمكاصفات مجمكعة الممحؽ األكؿ مف البركتكككؿ اإلضافي ،كذلؾ بعد مكافقة المجنة المشتركة.

 .22تككف مجمكعة دكؿ " "1+5عمى استعداد تاـ لتسييؿ جميع االختبارات اإلتبلفية كغير اإلتبلفية لعناصر الكقكد
المصنع في إيراف أك خارجيا
ك/أك نماذج تجميع الكقكد ،بما في ذلؾ اختبارات ما بعد اإلشعاع لجميع أنكاع الكقكد
ٌ
كالمشع في إيراف ،كذلؾ باستخداـ منشآتيا القائمة خارج إيراف باستثناء مجمع مفاعؿ أبحاث أراؾ ،فإف إيراف لف تقكـ
بتطكير أك بناء أك حيازة أك تشغيؿ أم خبليا ساخنة قادرة عمى القياـ باختبار ما بعد اإلشعاع ،كلف تسعى لمحصكؿ
عاما.
عمى المعدات البلزمة لبناء أك تطكير مثؿ ىذه القدرة لمدة  15ن
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عاما ،باإلضافة إلى استمرار أنشطة اختبار الكقكد الحالية في مفاعؿ طيراف
 .23تقكـ إيراف عمى مدل  15ن
البحثي ،بإجراء فحكص غير إتبلفية أخرل عمى اختبار ما بعد اإلشعاع لقضباف الكقكد كحزـ نماذج الكقكد كالمكاد
الييكمية ،كتقتصر ىذه االختبارات عمى مجمع مفاعؿ أراؾ البحثي .كمع ذلؾ ،تعمؿ مجمكعة دكؿ " "1+5عمى

إتاحة م ارفقيا إلجراء االختبارات اإلتبلفية مع الخبراء اإليرانييف  ،كما ىك متفؽ عميو كلف تككف الخبليا الساخنة في
ماديا مع الخبليا التي تعالج أك
مفاعؿ أبحاث أراؾ الذم تجرم فيو اختبارات ما بعد اإلشعاع غير اإلتبلفية متصمة ن
تتعامؿ مع المكاد الخاصة بإنتاج النظائر المشعة الطبية أك الصناعية.
عاما في إنتاج أك امتبلؾ معادف البمكتكنيكـ أك اليكرانيكـ أك سبائكيا ،كلف تقكـ
 .24لف تشارؾ إيراف  ،كلمدة  15ن
تشكيبل أك
صبا أك
ن
بإجراء أم بحث أك تطكير عمى معادف البمكتكنيكـ أك اليكرانيكـ أك سبائكيا سكاء أكاف ذلؾ ن

تقطيعا.
ن

فعميا ،أك تمتمؾ البمكتكنيكـ المنفصؿ كاليكرانيكـ عالي التخصيب ) كما ىك
 .25لف تسعى إيراف ألف تنتج ،كلف تنتج ن
مكضح  ٪ 20أك أكثر مف يكرانيكـ(  ، 235أك اليكرانيكـ  ، 233أك نبتكنيكـ) - 237باستثناء تصنيعيا
عاما.
الستخداميا كنماذج مختبرية أك في أدكات باستخداـ نبتكنيكـ ( - 237كذلؾ لمدة  15ن

 .26إذا سعت إيراف لمقياـ بأية بحكث كتطكير لكقكد معدف اليكرانيكـ األساسي لمفاعؿ طيراف لمبحكث بكميات
عاما ،فإف عمييا تقديـ خطتيا لمجنة العمؿ المشتركة لمحصكؿ
صغيرة مكافؽ عمييا بيف فترتي  10سنكات ك  15ن
عمى مكافقة المجنة.

و .سعة التخصيب

 .27تحتفظ إيراف بقدرتيا عمى التخصيب بما ال يزيد عف  5060جياز طرد مركزم في مفاعؿ الماء الثقيؿ (IR-
حاليا في محطات تخصيب
 ) 1كبما ال يزيد عف  30جياز ضخ تسمسمي في تركيبيا الحالي في الكحدات العاممة ن
الكقكد في مكقع نطنز) محطة إثراء الكقكد (لمدة  10أعكاـ.

عاما.
 .28تحافظ إيراف عمى مستكل تخصيب اليكرانيكـ حتى67 ، 3في المئة كلمدة  15ن

 .29تقكـ إيراف بإزالة أجيزة الطرد المركزم الزائدة ذات البنى األساسية غير المرتبطة بأجيزة الطرد المركزية البالغة
5060في مفاعؿ الماء الثقيؿ ) ( IR-1

المكجكد في محطة إثراء الكقكد ،كالتي سيتـ تخزينيا في مكقع نطنز

في القاعة ) ب (مف محطة إثراء الكقكد تحت مراقبة الككالة المستمرة:
 .30سكؼ تستخدـ جميع أجيزة الطرد المركزم الزائدة ،بما في ذلؾ أجيزة الطرد المركزم  IR-2Mك
( ) IR-1كبديؿ عف أجيزة الطرد المركزم التالفة أك المعطمة مف النكع نفسو كفؽ قاعدة" كاحد مقابؿ كاحد".
 .31أنابيب سادس فمكريد اليكرانيكـ بما في ذلؾ الرؤكس الفرعية كالصمامات كمحكالت الضغط عمى مستكل شبلؿ،

حاليا
كمحكالت التردد ،كمعدات سحب سادس فمكريد اليكرانيكـ مف كاحدة مف محطات االنسحاب) السحب( ىي ن
خارج الخدمة ،بما في ذلؾ مضخات الفراغ ك األفخاخ الكيميائية.
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 .32مف أجؿ األىداؼ الكارد في ىذا الممحؽ ،ستقكـ الككالة بتأكيد أم حالة فشؿ أك تمؼ في آالت الطرد المركزم
بناءا عمى الممارسة التابعة قبؿ أم إزالة.
 ،ن
عاما بتثبيت آالت الطرد المركزم الغازم كالبنى األساسية المرتبطة بالتخصيب  ،سكاء
 .33تقكـ إيراف كلمدة  15ن

خصيصا في األنشطة كالمكاقع
كانت مناسبة لتخصيب اليكرانيكـ كالبحث كالتطكير ،أك لتخصيب النظائر المستقرة
ن
المخصصة مف قبؿ لجنة العمؿ المشتركة.
ز .تطوير وبحوث أجهزة الطرد المركزي

 .34ستكاصؿ إيراف إجراء البحكث كتطكير التخصيب بطريقة ال تؤدم لتراكـ اليكرانيكـ المخصب كذلؾ لمدة عشرة
أعكاـ بما يتناسب مع خطة بحث كتطكير التخصيب ،كتشمؿ بحكث تطكير كتخصيب اليكرانيكـ أجيزة الطرد

المركزية في مفاعبلت  IR-6 ، IR-5 ، IR-4ك  IR-8فقط .كسيتـ تنفيذ االختبارات الميكانيكية عمى ما يصؿ

إلى اثنيف مف أجيزة الطرد المركزم كاحدة لكؿ نكع فقط عمى
 IR-7 ، IR-6S ، IR-6 ، IR-5 ، IR-4 ،IR-2Mك  ، IR-8كما ستقكـ إيراف باالختبارات مع أك بدكف
اليكرانيكـ كفقط مع أجيزة الطرد الغازية ىذه كالمحددة مف قبؿ لجنة العمؿ المشترؾ.
انسجاما مع خطتيا ،العمؿ مع  164جياز الضخ التسمسمي الذم يحكم  164جيا انز في مفاعؿ
 .35تكاصؿ إيراف،
ن
IR-2Mفي مصنع تخصيب الكقكد التجريبي ،مف أجؿ استكماؿ االختبارات البلزمة حتى 30نكفمبر  2015أك

تاليا لآلخر كبعد ذلؾ تخرج إيراف تمؾ
يكـ التنفيذ المحدد مف قبؿ لجنة العمؿ المشتركة ،في حاؿ كقكع أم منيما ن
اآلالت خارج مصنع تخصيب الكقكد التجريبي ،كتخزنيا تحت مراقبة الككالة المستمرة في مكقع نطنز في القاعة
)ب (في محطة إثراء الكقكد.

 .36تكاصؿ إيراف اختبارىا عمى جياز الطرد المركزم المفرد في مفاعؿ  IR-4كأجيزة الطرد المركزية المتسمسمة

في المفاعؿ  IR-4حتى عشرة أجيزة لمدة عشرة أعكاـ.
 .37تقكـ إيراف باختبار جياز طرد مركزم مفرد في المفاعؿ  IR-5لمدة  10أعكاـ.
 .38تكاصؿ إيراف اختبار جياز الطرد المركزم األحادم في المفاعؿ  IR-6ككسائطيا المتسمسمة  ،كما كسيبدأ

اختبار ما يصؿ إلى  30جياز لمطرد المركزم مف سنة كنصؼ قبؿ نياية  10أعكاـ .كستبدأ إيراف اختباراتيا عمى

جياز مركزم مفرد كأجيزة الضخ التسمسمية الصغيرة حتى تصؿ إلى عدد متكسط في تسمسؿ منطقي.
 .39كما ستعمؿ إيراف عمى بدء تنفيذ خطة لجنة العمؿ المشتركة باختبار آلة الطرد المركزم  IR-8األحادية
كأجيزة الضخ التسمسمي المتكسطة ،حتى تصؿ إلى  30جياز لمطرد المركزم في سنة كنصؼ قبؿ نياية اؿ 10
أعكاـ .كستبدأ إيراف اختباراتيا بجياز طرد مركزم أحادية كتسمسبلتيا مف أعداد صغيرة حتى تصؿ إلى أعداد

متكسطة في تسمسؿ منطقي.
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 .40تقكـ إيراف كلمدة عشرة أعكاـ ،كفقنا لئلجراءات المتبعة ،بضـ التيارات المخصبة كالمنضبة مف المفاعميفIR-
6ك  IR-8كأجيزة ضخيا التسمسمية ،مف خبلؿ استخداـ أنابيب ممحكمة عمى رؤكس أساسية مسحكبة بطريقة
تحكؿ دكف سحب مكاد اليكرانيكـ المخصبة كالمنضبة ،بإشراؼ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.

عاما عمى أجيزة الطرد المركزم كاليكرانيكـ في مصنع تخصيب
 .41تستطيع إيراف إجراء جميع التجارب كلمدة  15ن
الكقكد التجريبي كمركز طيراف لمبحكث فقط  .لغرض التكيؼ مع مصنع تخصيب الكقكد التجريبي ألنشطة البحث

كالتطكير في تخصيب اليكرانيكـ حسب خطة التطكير كالبحث كالتخصيب ،تقكـ إيراف بإزالة كافة أجيزة الطرد
المركزم باستثناء تمؾ المطمكبة لبلختبار كما ىك مكضح في الفقرات ذات الصمة أعبله ،باستثناء جياز الضخ

التسمسمي في المفاعؿ)  IR-1رقـ ( 1كما ىك مكضح أدناه .كلكامؿ أجيزة الضخ التسمسمي في المفاعؿ IR-1

)رقـ(  ، 6كما ستقكـ بتعديؿ كؿ ما يرتبط بالبنية األساسية عف طريؽ إزالة أنابيب سادس فمكريد اليكرانيكـ ،بما في
ذلؾ الرؤكس الفرعية كالصمامات كمحكالت ضغط الطاقة عمى مستكل جياز الضخ التسمسمي ،كمحكالت التردد كيتـ
االحتفاظ بأجيزة الطرد المركزم لجياز الضخ التسمسمي في المفاعؿ)  IR-1رقـ ( 1كلكنيا تككف غير صالحة
لمعمؿ  ،كما سيتـ التحقؽ منيا مف قبؿ ككالة الطاقة الذرية  ،مف خبلؿ إزالة مراكح الطرد المركزم كحقف مادة

راتنجات االيبككسي في الرؤكس الفرعية لمتغذية ،كفي المنتجات ،كفي األنابيب الطرفية  ،كعند إزالة الضكابط
كاألنظمة الكيربائية الفراغية ،كالطاقة كالتبريد كيتـ تخزيف أجيزة الطرد المركزم الزائدة كالبنية التحتية في مكقع نطنز
في القاعة) ب (في مصنع تخصيب الكقكد التجريبي تحت المراقبة المستمرة لككالة الطاقة الذرية .كتبقى مساحة
خط التطكير كالتحديث رقـ 6فارغة حتى تحتاج إيراف الستخداميا في برامجيا التطكيرية.

تماشيا مع أنشطة إثراء كاغناء خطة البحث كالتطكير ،تحافظ إيراف عمى سمسمة البنية التحتية الختبار جياز
.42
ن
الطرد المركزم األحادم كأجيزة ضخو التسمسمية الصغيرة كالمتكسطة في خطي التحديث كالتطكير) رقـ  2كرقـ 3

( ،كسكؼ تتكيؼ مع اثنيف مف خطكط اخرل رقـ  4كرقـ  5لتكفير بنية أساسية مماثمة لتمؾ التي في الخطكط رقـ
2كرقـ  ، 3كذلؾ لتمكيف أنشطة البحكث كالتطكير في المستقبؿ كما ىك محدد في ىذه الخطة .كسكؼ يشمؿ

التكيؼ تعديؿ جميع أنابيب سادس فمكريد اليكرانيكـ ) بما في ذلؾ إزالة كؿ الرؤكس الفرعية باستثناء ما ىك متفؽ
عميو حسب الحاجة لبرنامج التطكير كالتحديث ( كما يرتبط بيا مف األجيزة لتككف متكافقة مع جياز طرد مركزم
أحادم ،كأجيزة
بدال مف إجراء االختبار عمى نطاؽ كاسع.
ضخ تسمسمية صغيرة كمتكسطة ن

عالميا مكاصمة أبحاث التطكير كالتحديث الخاصة بيا
انسجاما مع خطتيا كالممارسات المتبعة
 .43تعتزـ إيراف
ن
ن
عمى أنكاع جديدة مف أجيزة الطرد المركزم  ،مف خبلؿ النمذجة الحاسكبية كالمحاكاة ،كيشمؿ ذلؾ الجامعات .
كيتطمب أم مشركع مف ىذا القبيؿ ألف يتقدـ إلى مرحمة النمكذج األكلي لبلختبارات الميكانيكية في غضكف 10
كامبل ،كمكافقة كتأكيد ان مف المجنة المشتركة.
سنكات،
عرضا ن
ن
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ح .محطة فوردو لتخصيب الوقود

 .44يتـ تحكيؿ محطة فكردك لتخصيب لكقكد إلى مركز نككم كفيزيائي كتكنكلكجي ،مع تشجيع دكلي لبلتفاؽ عمى

مجاالت بحث معينة ،كسيتـ إببلغ المجنة المشتركة مسبقنا عف المشاريع المحددة التي ستجرم في المصنع.
 .45لف تجرم إيراف أية محاكلة لتخصيب اليكرانيكـ أك أم بحث يتعمؽ بتخصيب اليكرانيكـ كتطكيره  ،كما كلف
عاما.
يككف لدييا أية مكاد نككية في محطة فكردك لتخصيب الكقكد لمدة  15ن

 .46تحافظ إيراف لمدة  15عامان عمى ما ال يزيد عف  1044مف أجيزة الطرد المركزم في المفاعؿ )  ( IR-1في

جناح كاحد في محطة فكردك لتخصيب اليكرانيكـ كتشمؿ:

 .46يتـ تعديؿ جيازم الضخ التسمسمييف المذيف لـ يحدث فييما مف قبؿ سادس فمكريد اليكرانيكـ إلنتاج نظائر
مستقرة ،كيتـ االنتقاؿ إلى إنتاج النظائر المستقرة ليذه األجيزة في محطة فكردك إلنتاج الكقكد كفؽ ترتيبات مشتركة

كمتبادلة متفؽ عمييا ما بيف االتحاد الركسي كايراف ،كإلعداد ىذيف الجيازيف لتركيب بنية ذات سمسمة جديدة مناسبة

إلنتاج النظائر المستقرة باالستفادة مف تمؾ الشراكة ،فإنو يتكجب عمى إيراف إزالة تكصيؿ الرأس األساسي لمغذم
سادس فمكريد اليكرانيكـ كنقؿ أنابيب سادس فمكريد اليكرانيكـ في جياز الضخ التسمسمي) باستثناء خط التفريغ مف
أجؿ الحفاظ عمى فراغ( ،إلى التخزيف في فكردك تحت المراقبة المستمرة لككالة الطاقة الذرية ،كسيتـ إببلغ المجنة
المشتركة عف اإلطار

التصكرم إلنتاج النظائر المستقرة في محطة فكردك لمكقكد.
 .47بالنسبة ألجيزة الضخ التسمسمية األربعة كما يرتبط بيا مف بنى أساسية ،باستثناء األنابيب التي تساعد عمى
كصؿ الرؤكس جنبا إلى جنب ,فسيتـ كضع اثنيف منيا في حالة خمكؿ بدكف دكراف ،أما الجيازاف اآلخراف
فسيستمراف بالدكراف حتى يكتمؿ االنتقاؿ إلى إنتاج النظائر المستقرة المكصكفة في الفقرة الفرعية السابقة ،كعند
الكصكؿ إلى اكتماؿ إنتاج النظائر المستقرة المكصكفة في الفقرة الفرعية
السابقة ,سيتـ كضع ىذيف الجيازيف في كضعية الخمكؿ ال الدكراف.
 .48تقكـ إيراف بما يمي:
 _47إزالة اثنيف مف أجيزة الضخ التسمسمي األخرل مف أجيزة الطرد المركزم لممفاعؿ  IR-1مف ىذا الجناح كازالة

كافة أجيزة الطرد المركزم كأنابيب سادس فمكريد اليكرانيكـ مف جياز الضخ التسمسمي  ،بما في ذلؾ الرؤكس
الفرعية ،كالصمامات كمحكالت ضغط الطاقة عمى مستكل جياز الضخ كمحكالت التردد.

 _47كتقكـ أيضا في كقت الحؽ بإزالة الكاببلت الكيربائية ألجيزة الضخ التسمسمية ,كخزانات تحكـ أجيزة الضخ
الفردية ,كمضخات التفريغ .كستتـ مراقبة كؿ أجيزة الطرد المركزم الزائدة كالبنية األساسية كتخزينيا في مكقع نطنز
في القاعة) ب (مف محطة الكقكد بشكؿ مستمر مف قبؿ الككالة.
 .49تقكـ إيراف بمايمي:

 _48إزالة جميع أجيزة الطرد المركزم لتخصيب اليكرانيكـ الزائدة كالبنية األساسية ذات الصمة بالجناح اآلخر مف
محطة فكردك لتخصيب لمكقكد .كسكؼ يشمؿ ذلؾ إزالة جميع أجيزة الطرد المركزم كأنابيب سادس فمكريد اليكرانيكـ
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بما في ذلؾ رؤكسيا الفرعية ،كالصمامات كأجيزة قياس الضغط كمحكالت الطاقة كمحكالت التردد كالمحكالت،
كمحطات تغذية كسحب سادس فمكريد اليكرانيكـ.
 _48يتـ أيض ان في كقت الحؽ إزالة الكاببلت الكيربائية ألجيزة الضخ التسمسمية ،كخزانات تحكـ أجيزة الضخ

الفردية كمضخات الفراغ كأجيزة الطرد المركزم ذات الكتؿ الزائدة ،كستتـ مراقبة كؿ أجيزة الطرد المركزم الزائدة

كالبنية األساسية كتخزينيا في مكقع نطنز في القاعة) ب (مف محطة الكقكد بشكؿ مستمر مف قبؿ الككالة.
 .49يمكف استخداـ أجيزة الطرد المركزم مف أجيزة الضخ التسمسمية األربعة ،كبديؿ عف أجيزة الطرد المركزية
التالفة أك المعطمة في إنتاج النظائر المستقرة في فكردك.

 .50تقكـ إيراف بالحد مف أنشطتيا في إنتاج النظائر المستقرة مع أجيزة الطرد المركزم لمغاز لمحطة فكردك
لتخصيب الكقكد لمدة  15عاما ،كستستخدـ ما ال يزيد عف  348جياز طرد مركزم في المفاعؿ  IR-1ليذه
األنشطة في محطة فكردك لتخصيب الكقكد ،كستتركز أنشطة التطكير كالبحكث اإليرانية المتعمقة بذلؾ في محطة
المصنعة ألجيزة الطرد المركزم مف أجؿ اختبار أجيزة الطرد
فكردك بإعبلف كمراقبة مف إيراف كفي مرفقاتيا
ٌ
المركزم لممفاعؿ  IR-1كتعديميا كمكازنتيا.
 .51تقكـ ككالة الطاقة الذرية بإنشاء قاعدة لمادة اليكرانيكـ المخصبة نتيجة عمميات سابقة مع اإلبقاء عمييا في
فكردك .كما كستسمح إيراف لمككالة بالكصكؿ يكميا كحسب الطمب إلى محطة فكردك لمكقكد المخصب لمراقبة إنتاج
ايراف مف النظائر المستقرة كالتأكد مف خمك المحطة مف كجكد مكاد نككية غير معمف عنيا لمدة  15عاما.
ط .جوانب أخرى لمتخصيب

 .52تمتزـ إيراف بتعيداتيا الطكعية التي عبرت عتيا في خطتيا الطكيمة األمد الخاصة بالتخصيب كأبحاث

التخصيب كتطكيره ,كالتي سيجرم تقديميا كتعد جزء ان مف اإلعبلف األكلي المنصكص عميو في المادة  2مف

البركتكككؿ اإلضافي ()1

إف الككالة ستؤكد كبشكؿ سنكم عمى طبيعة الخطة كنطاؽ كحجـ أنشطة إيراف في تخصيب اليكرانيكـ ،لتتماشى
مع خطتيا لتحديث التخصيب كتطكيره.

 .53تبدأ إيراف بتثبيت البنية األساسية البلزمة لممفاعؿ  IR-8في مكقع نطنز في القاعة) ب (مف محطة فكردك بعد
10أعكاـ.
 .54ىنالؾ قالب متكافؽ عميو يجب أف يتـ تنفيذه في اليكـ المتفؽ عميو ،يخص أشكاؿ كأنكاع الكصؼ المختمفة

ألجيزة الطرد المركزم

 IR-8 ، IR-7 ، IR-6S ، IR- ، IR-5 ، IR-4 ، IR-2M ، IR-1ككذلؾ

التعاريؼ المرتبطة بيا.

 .55يجب االنتياء مف اإلجراءات المتفؽ عمييا كالخاصة بقياس بيانات أداء أجيزة الطرد المركزم IR-، IR-1
2Mك  IR-4مع حمكؿ يكـ التنفيذ.
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ي .مخزونات ووقود اليورانيوم

 .56تقكـ إيراف بالحفاظ عمى مخزكنيا مف اليكرانيكـ المخصب الذم ال تزيد كميتو بالمجمؿ عما يعادؿ اؿ 300

كمغ أم  3.67 %مف سادس فمكريد اليكرانيكـ المخصب) أك ما يعادليا في أشكاؿ كيميائية مختمفة (لمدة  15سنة.
 .57يتـ مزج جميع سادس فمكريد اليكرانيكـ المخصب الزائد عف  300كجـ كالكاصؿ حتى  ٪ 3.67مف سادس
فمكريد اليكرانيكـ المخصب) أك ما يعادلو بصيغ كيميائية مختمفة( ،كصكنال إلى مستكل اليكرانيكـ الطبيعي ,أك يجب

أف يباع في السكؽ العالمية كيسمـ إلى المشترم الدكلي ،كبالمقابؿ يتـ تسميـ اليكرانيكـ الطبيعي إلى إيراف .كستقكـ
إيراف بإبراـ عقد تجارم مع كياف خارج إيراف لشراء كنقؿ مخزكف اليكرانيكـ المخصب الزائد عف  300كغ مف سادس
فمكريد اليكرانيكـ ،مقابؿ اليكرانيكـ الطبيعي الذم سيتـ تسميمو إلى إيراف .كستقكـ مجمكعة دكؿ " "1+5بتسييؿ عممية
إبراـ كتنفيذ ىذا العقد ,إذا اقتضى األمر ،كيمكف إليراف أف ترتئي بيع اليكرانيكـ المخصب الزائد لبنؾ كقكد ككالة
الطاقة الذرية في كازاخستاف عند بدء تشغيؿ ذلؾ البنؾ.

 .58يتـ تثبيت جميع أكسيد اليكرانيكـ المخصب إلى ما بيف  ٪ 5ك  ٪ 20عمى ألكاح كقكد لمفاعؿ األبحاث في
طيراف أك نقميا ،عمى أساس صفقة تجارية خارج إيراف أك إضعافيا إلى مستكل تخصيب بنسبة  ٪ 3.67أك أقؿ .
كما سيتـ نقؿ أكسيد الخردة كغيرىا مف األشكاؿ التي ال يمكف تركيبيا عمى ألكاح الكقكد في مفاعؿ طيراف البحثي ,
أيضا .كفي حالة
عمى أساس صفقة تجارية خارج إيراف أك إضعافيا إلى مستكل تخصيب بنسبة  ٪ 3.67أك أقؿ ن
التكريد المستقبمي ؿ  ٪ 19.75مف أكسيد اليكرانيكـ المخصب )  ( U3O8كالمرٌكب عمى ألكاح كقكد لمفاعؿ

طيراف البحثي ،فإنو سيتـ نقؿ جميع أنكاع أكسيد الخردة كغيرىا غير القابمة لمتركيب عمى ألكاح في مفاعؿ كقكد
طيراف البحثي ،كالتي تحتكم عمى اليكرانيكـ المخصب إلى ما بيف  ٪ 5ك  ،٪ 20بمكجب صفقة تجارية ،خارج

إيراف أك تخفيفيا لمستكل تخصيب يصؿ إلى  ٪ 3.67أك أقؿ في غضكف  6أشير مف تاريخ إنتاجيا .كسيتـ نقؿ
لكحات الخردة إلى خارج إيراف بمكجب صفقة تجارية .يجب أف تنظَّـ الصفقة التجارية بحيث يعاد ما يعادؿ كمية
عاما ،كلف تقكـ إيراف ببناء كتشغيؿ مرافؽ لتحكيؿ ألكاح
الخردة مف اليكرانيكـ الطبيعي إلى إيراف عمى مدل  15ن
كقكد أك إلغاء العكدة إلى سادس فمكريد اليكرانيكـ.
 .59ال تشمؿ االتفاقية مخزكف اؿ  300كغ مف سادس فمكريد اليكرانيكـ مف الكقكد المصنع كالمرخص كالخاص

بالمفاعبلت النككية الركسية العاممة داخؿ إيراف ،كما ال تشمؿ اليكرانيكـ المخصب في حزـ الكقكد المصنعة خارج
إيراف الستخداميا في مفاعبلت البحكث كالطاقة اإليرانية ،متضمنة تمؾ التي يتـ تصنيعيا خارج إيراف لتعبئة مفاعؿ
مكرد الكقكد كالسمطة اإليرانية بما يتماشى كالمعايير الدكلية .كستنشئ
البحكث المحدث أراؾ ،كالمعتمدة مف قبؿ ِّ
المجنة المشتركة فريؽ ان تقني ان بيدؼ تأميف كتكفير تصنيع الكقكد في إيراف كفؽ معايير المخزكف المتفؽ عمييا

) 300كغ تصؿ إلى  ٪ 3.67مف سادس فمكريد اليكرانيكـ المخصب أك ما يعادليا بصيغ كيميائية مختمفة (،

كسيقكـ ىذا الفريؽ التقني

العامؿ خبلؿ عاـ بالعمؿ عمى تطكير المكاد ككضع معايير فنية كمكضكعية ،لتقييـ ما إذا كاف الكقكد المصنع
كمنتجاتو الكسيطة قابمة لمتحكيؿ بسيكلة إلى سادس فمكريد اليكرانيكـ .كما لف تشمؿ االتفاقية حزـ كقكد اليكرانيكـ
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المخصبة كالمصنعة في إيراف كمنتجاتيا البسيطة التي ال يمكف أف تتحكؿ إلى سادس فمكريد اليكرانيكـ كالمعتمدة
لتحقؽ المعايير الدكلية ،بما في ذلؾ تمؾ المخصصة لمفاعؿ أراؾ البحثي عمى أف يكافؽ عمى ذلؾ فريؽ البحث
التقني .كيمكف تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ الشكائب) مثؿ السمكـ القابمة لمنسخ أك غير ذلؾ( ،الكاردة في الكقكد أك مف

خبلؿ الكقكد الكائف بشكؿ كيميائي بحيث تصبح قابميتو لمعكدة إلى شكؿ سادس فمكريد اليكرانيكـ بسيكلة ،صعبة
تقنيا بدكف عمميتي التنقية كالحؿ كسيقكد المعيار التقني اإليجابي لممكافقة عمى عمؿ الفريؽ التقني ،كستراقب الككالة
ن
عممية تصنيع الكقكد ألم كقكد ينتج في إيراف لمتحقؽ مف منتجات الكقكد المتكسطة كالتي تنسجـ مع عممية تصنيع
الكقكد التي أقرىا الفريؽ التقني العامؿ ،كما ستدعـ المجنة المشتركة إيراف كتساعدىا مف خبلؿ تعاكنيا التقني مع
الككالة الدكلية حسب الحاجة ،كذلؾ في تمبية معايير التأىيؿ العالمية لمحصكؿ عمى الكقكد النككم الذم تنتجو

إيراف.
 .60ستسعى إيراف إلبراـ عقد تجارم مع كيانات خارجيا لشراء الكقكد لمفاعؿ طيراف البحثي كألىداؼ أخرل
كتخصيب اليكرانيكـ .كستقكـ مجمكعة دكؿ " "1+5بتسييؿ إبراـ كتنفيذ ىذا العقد حسب الحاجة ،كفي حالة عدـ

مكرد الكقكد فإف مجمكعة دكؿ " "1+5ستكرد كمية مف  ٪ 19.75مف أكسيد اليكرانيكـ
كجكد عقد مبرـ مع ِّ

المخصب )  ( U3O8كتسممو إلى إيراف ،عمى أف يقتصر استخدامو عمى تصنيع الكقكد في إيراف لمفاعؿ طيراف
أيضا ،كسيتـ تزكيد إيراف بيذه اؿ  ٪ 19.75مف أكسيد
البحثي كتخصيب اليكرانيكـ مف أجؿ المفاعؿ البحثي ن
اليكرانيكـ المخصب )  ( U3O8عمى دفعات ال تزيد عف  5كغ .كما سيتـ تكفير كؿ زيادة جديدة فقط عندما يككف

قد تـ التحقؽ مف الزيادة السابقة مف ىذه المادة مف قبؿ ككالة الطاقة الذرية كالتحقؽ مف خمطيا مع األلكمنيكـ

إلنتاج كقكد لمفاعؿ طيراف البحثي أك تصنيعيا لتخصيب اليكرانيكـ .كتخطر إيراف مجمكعة دكؿ "  "1+5خبلؿ
عاميف قبؿ استنفاذ كقكد مفاعميا البحثي كي تستطيع الحصكؿ عمى أكسيد اليكرانيكـ المتكافر قبؿ  6أشير مف
نياية العاميف.
ك .تصنيع أجهزة الطرد المركزي

 .61كفؽ خطة التخصيب كاإلثراء كالتطكير البحثية ،تقكـ إيراف فقط بإنتاج أجيزة الطرد المركزم ،بما

في ذلؾ مراكح الطرد المركزم المناسبة لفصؿ النظائر أك أم مككف مف مككنات أجيزة الطرد المركزم األخرل،
لتمبية تخصيب اليكرانيكـ كتخصيب خطة البحث كالتطكير حسب متطمبات ىذا المرفؽ.
 .62كفؽ خطة إيراف ،فإنيا ستستخدـ مخزكف أجيزة الطرد المركزم  IR-1في التخزيف ،كالتي تزيد عف أجيزة
جياز في مكقع نطنز كأجيزة الطرد المركزية  IR-1المثبتة في مكقع
نا
الطرد المركزية  IR-1المتبقية البالغة 5060
فكردك ،الستبداؿ أية أجيزة معطمة أك تالفة .كعندما يقؿ مستكل مخزكف آالت  IR-1عف  500أك ما دكف ذلؾ
بدءا مف تنفيذ خطة العمؿ الشاممة المشتركة ،فيمكف إليراف أف تحتفظ بيذا المستكل مف
خبلؿ مدة السنكات العشر ن
المخزكف عبر استئناؼ إنتاج آالت  IR-1بنسبة تصؿ حتى نسبة االىتبلؾ الشيرم المتكسطة دكف أف تتجاكز

مخزكف اؿ  500جياز.
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كتماشيا مع خطتيا ،البدء بتصنيع أجيزة الطرد المركزية مف نكع IR-6ك
 .63يحؽ إليراف في نياية السنة الثامنة ,
ن
جياز لمطرد المركزم ستكم ان لكؿ نكع في السنة العاشرة .كيحؽ
نا
IR-8دكف عنفات حتى تصؿ إلى معدؿ 200

إليراف بعد  10أعكاـ أف تنتج أجيزة طرد مركزية كاممة بالمعدؿ نفسو لتمبية احتياجاتيا لتخصيب اليكرانيكـ كلخطة
التخصيب كاإلثراء .كستقكـ إيراف بتخزينيا في مكقع نطنز في مكاف فكؽ األرض ،تحت المراقبة المستمرة لمككالة

الدكلية لمطاقة الذرية ،حتى تتـ الحاجة إلييا لمتجميع النيائي كفقنا لتخصيب اليكرانيكـ كلخط التخصيب كاإلثراء.
ل .بروتوكوالت إضافية والرمز المعدل1.3

 .64تقكـ إيراف بإخطار ككالة الطاقة الذرية بالتطبيؽ المؤقت لمبركتكككؿ اإلضافي الخاص باتفاقية الضمانات
الخاصة بإيراف كفقنا لممادة)  17ب (مف البركتكككؿ اإلضافي في انتظار دخكليا حيز التنفيذ ،كالسعي بعد ذلؾ
لتصديقيا كدخكليا حيز التنفيذ ،بما يتفؽ مع دكر كؿ مف رئيس الجميكرية كمجمس الشكرل) البرلماف (في إيراف.
 .65عمى إيراف إخطار الككالة بأنيا ستنفذ القانكف  3.1المعدؿ مف االتفاؽ الفرعي المنبثؽ عف اتفاقية الضمانات
الخاصة بإيراف طالما كانت تمؾ االتفاقية سارية المفعكؿ.

م .القضايا السابقة والراهنة الممحة

 .66تستكمؿ إيراف كافة أنشطتيا عمى النحك المبيف في الفقرات  2ك  4ك  5ك  6مف" خارطة الطريؽ لتكضيح
القضايا العالقة السابقة كالراىنة" ،كما سيتـ التحقؽ منيا مف قبؿ الككالة في تقاريرىا المحدثة مف قبؿ مديرىا العاـ

بغية تنفيذ ىذه الخارطة.
ن .التكنولوجيا الحديثة وحضور الوكالة الطويل األمد

عاما أك أكثر ،يجب اتخاذ التدابير التالية:
 .67بيدؼ زيادة كفاءة مراقبة ىذه الخطة عمى مدل  15ن
 _67تسمح إيراف لمككالة باستخداـ مقاييس التخصيب عبر اإلنترنت كاألختاـ اإللكتركنية التي تجعميا عمى تكاصؿ
فضبل عف استخداـ أية تقنيات حديثة أخرل تتكافؽ مع الممارسة
داخمي مع المكاقع النككية لمفتشي الككالة الدكلية  ,ن

الدكلية تحت مكافقة الككالة ،كما أنو عمى إيراف تسييؿ التجميع اآللي لمقياسات كالتسجيبلت التي سجمتيا أجيزة
القياس المثبتة ،كالسماح بإرساليا ألماكف عمؿ ككالة الطاقة
الذرية في مكاقع نككية مفردة.

 _67عمى إيراف اتخاذ اإلجراءات كالتدابير البلزمة لحضكر الككالة في إيراف عمى المدل الطكيؿ  ,بما في ذلؾ
فضبل عف تكفير مساحة العمؿ السميـ في مكاقع الطاقة
إصدار التأشيرات كدخكؿ مفتشييا عمى المدل الطكيؿ،
ن

النككية مع بذؿ قصارل الجيكد ،في المكاقع القريبة مف مكاقع الطاقة النككية في إيراف لتسييؿ عمؿ مفتشي الككالة

الدكلية كالحفاظ عمى معداتيـ البلزمة.
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 _67عمى إيراف زيادة عدد مفتشي الككالة الدكلية المعينيف ،ليصؿ لما مجمكعو مف  130 - 150شخص ا في
غضكف  9أشير مف تاريخ تنفيذ خطة العمؿ الشاممة المشتركة ،مع السماح بتعييف مفتشيف مف الدكؿ التي ليا
عبلقات دبمكماسية مع إيراف بما يتفؽ مع قكانينيا كأنظمتيا.
س .الشفافية فيما يتعمق بمركزات خامات اليورانيوم ))UOC

 .68عمى إيراف السماح لمككالة بمراقبة عمميا مف خبلؿ التدابير المتفؽ عمييا كالتي ستشمؿ تدابير االحتكاء

كالمراقبة لمدة  25عاما ،عمى أف يتـ التركيز عمى خاـ اليكرانيكـ المنتج في إيراف ،أك الذم تـ الحصكؿ عميو مف
أم مصدر آخر ،كالذم يتـ نقمو إلى منشأة تحكيؿ اليكرانيكـ

(  )UCFفي أصفياف أك أم منشأة أخرل لتحكيؿ

اليكرانيكـ في المستقبؿ كالتي قد تقرر إيراف بناء كاحدة منيا

في إيراف خبلؿ ىذه الفترة.

 .69عمى إيراف تزكيد ككالة الطاقة الذرية بكافة المعمكمات الضركرية ،كتمؾ التي تجعؿ الككالة قادرة عمى التحقؽ
مف إنتاج مركزات خاـ اليكرانيكـ كالمخزكف مف خاـ اليكرانيكـ المركز ،كالذم أنتجتو إيراف أك تـ الحصكؿ عمييا مف
عاما.
أم مصدر آخر لمدة  25ن

ع .الشفافية المتعمقة بالتخصيب

 .70سكؼ تسمح إيراف لمككالة ,كلمدة  15سنة ،بإجراء مراقبتيا المستمرة ،بما في ذلؾ اتخاذ تدابير االحتكاء

كالمراقبة ،حسب الحاجة ،لمتحقؽ مف أف أجيزة الطرد المركزم كالبنية األساسية في التخزيف ستستخدـ فقط لتحؿ

محؿ أجيزة الطرد المركزم التالفة أك المعطمة ،عمى النحك المحدد في ىذا الممحؽ.

 .71تسمح إيراف كصكؿ الككالة بشكؿ منتظـ ،بما في ذلؾ الكصكؿ اليكمي عمى النحك المطمكب مف قبؿ الككالة
الدكلية لممباني ذات الصمة في مكقع نطنز ،كجميع أجزاء محطة إثراء الكقكد كمصنع تخصيب الكقكد التجريبي لمدة
عاما.
 15ن

 .72يككف مكقع نطنز لمتخصيب المكقع الكحيد لجميع عمميات تخصيب اليكرانيكـ اإليراني كاألنشطة المتعمقة
عاما.
بالتخصيب ،بما في ذلؾ عممية التطكير كالتحديث عمى مدل  15ن

 .73تعتزـ إيراف تطبيؽ سياسات كممارسات الصادرات النككية ،كفؽ المعايير الدكلية المكضكعة لتصدير المكاد

عاما ،مف خبلؿ تصديرىا ألم معدات أك تكنكلكجيا
النككية كالمعدات التكنكلكجية .كتتعامؿ إيراف عمى مدل  15ن
تخصيب أك متعمقة بالتخصيب ،مع أم بمد آخر ،أك مع أم كياف أجنبي في عممية التخصيب أك األنشطة المتعمقة
بالتخصيب فقط ،بما في ذلؾ البحكث المتعمقة باألنشطة اإلنمائية ،كذلؾ بعد الحصكؿ عمى مكافقة المجنة
المشتركة.
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ف .الدخول إلى المنشآت اإليرانية

 .74ستتاح طمبات الدخكؿ إلى المنشآت اإليرانية عمبلن بأحكاـ خطة العمؿ الشاممة المشتركة في جك مف حسف

النية ،مع المراعاة الكاجبة لمحقكؽ السيادية اإليرانية ،كاإلبقاء عمى الحد األدنى الضركرم لتنفيذ المسؤكليات الكاجبة

كفقنا ليذه الخطة .كتكافقنا مع الضمانات الدكلية االعتيادية  ،لف تيدؼ مثؿ ىذه الطمبات إلى التدخؿ في أنشطة
األمف القكمي أك الجيش اإليراني ,كلكنيا ستككف بيدؼ تبديد المخاكؼ بشأف الكفاء بالتزامات خطة العمؿ الشاممة
المشتركة في إيراف ،كالتخاذ التدابير االحتياطية البلزمة لسبلمة الدكلة المضيفة ،كستيدؼ اإلجراءات التالية إلى

تنفيذ االتفاؽ القائـ بيف لجنة التنفيذ المشتركة كمجمكعة دكؿ " "1+5كايراف  ،مع عدـ المساس باتفاؽ الضمانات
فضبل عف تدابير الشفافية األخرل كيطمب مف ككالة
كالبركتكككؿ اإلضافي الممحؽ بيا .كيجرم تنفيذ ىذا اإلجراء،
ن
الطاقة الذرية اتخاذ كافة االحتياطات البلزمة لحماية األسرار التجارية كالتكنكلكجية كالصناعية كغيرىا مف
المعمكمات السرية التي قد تصؿ إلى عمميا.

يز لتنفيذ خطة العمؿ الشاممة المشتركة ،إذا كاف لدل الككالة أية مخاكؼ بشأف مكاد أك أنشطة نككية غير
 .75تعز نا
مصرح عنيا ،أك كجكد أنشطة تتعارض مع الخطة المذككرة ،في المكاقع التي لـ يتـ اإلعبلف عنيا بمكجب اتفاؽ
الضمانات الشامؿ أك البركتكككؿ اإلضافي ،فإف بإمكاف الككالة أف تتقدـ بطمب تكضيح إليراف تع ٌبر فيو عف تمؾ
المخاكؼ التي تساكرىا.

 .76إذا لـ تقدـ إيراف تفسيرات مقنعة لحؿ مخاكؼ ككالة الطاقة الذرية ،فيمكف حينيا لمككالة أف تطمب الدخكؿ إلى
ىذه المكاقع لسبب كحيد ،كىك التحقؽ مف عدـ كجكد أم مكاد نككية غير معمف عنيا أك أنشطة تتعارض مع خطة
كتابيا يبيف أسباب الدخكؿ كستزكدىا
يحا ن
العمؿ الشاممة المشتركة في مثؿ ىذه المكاقع ،كستقدـ الككالة إليراف تصر ن
بالمعمكمات المتاحة ذات الصمة.
 .77قد تقترح إيراف كسائؿ بديمة خاصة بككالة الطاقة الذرية ،لتبديد مخاكفيا عبر تمكينيا مف التحقؽ مف عدـ

كجكد مكاد كأنشطة نككية غير معمنة أك أنشطة تتعارض مع سياسة خطة العمؿ الشاممة في المكقع المذككر ،كالتي
ينبغي أف تعطى االعتبار الكاجب كالعاجؿ.
 .78إذا لـ يكف باإلمكاف التحقؽ مف عدـ كجكد أم مكاد أك أنشطة نككية غير معمنة أك أنشطة تتعارض مع خطة
العمؿ الشاممة بعد تطبيؽ الكسائؿ البديمة لمترتيبات المتفؽ عمييا مف قبؿ إيراف كالككالة أك إذا كاف الجانباف غير

قادريف عمى الكصكؿ إلى ترتيبات مرضية لمتحقؽ مف عدـ كجكد مكاد نككية غير معمنة أك تحركات أك أنشطة
يكما مف طمب الككالة األصمي لمكصكؿ ،يجب التشاكر بيف
تتعارض مع الخطة في مكاقع محددة خبلؿ  14ن
أعضاء المجنة المشتركة كايراف ،كىك األمر الذم مف شأنو أف يبدد مخاكؼ الككالة مف خبلؿ الكسائؿ الضركرية
المتفؽ عمييا بيف إيراف كالككالة الدكلية ،ك في حاؿ عدـ كجكد اتفاؽ بيف أعضاء المجنة المشتركة ،يجرم التكافؽ

باألغمبية أك بكاقع  5أك أكثر مف أعضائيا الثمانية ،كمف شأف ذلؾ تقديـ المشكرة البلزمة لحؿ مشاكؿ الككالة ،

كلف تتجاكز عممية التشاكر أك أم إجراء مف جانب أعضاء المجنة المشتركة مدة  7أياـ كعمى إيراف تنفيذ الكسائؿ
البلزمة في غضكف  3إضافية أياـ.
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ص .الشفافية في تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي

 .79تتخذ إيراف كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية الخطكات البلزمة الحتكاء أنابيب عنفات أجيزة الطرد المركزم

عاما.
كمنافيخيا ككضعيا تحت الرقابة لمدة  20ن
 .80كفي ىذا السياؽ:

 _80عمى إيراف تزكيد الككالة بالجرد األكلي لجميع أنابيب عنفات أجيزة الطرد المركزم كمنافيخيا ،كتزكيدىا

بتقارير الحقة عف التغيرات في مثؿ ىذا المخزكف ،كما يجب عمييا السماح لمككالة بالتحقؽ مف المخزكف عف طريؽ
عد البنكد كترقيميا ،كمف خبلؿ االحتكاء كالمراقبة لكافة أنابيب
العنفات كمنافيخيا ،بما في ذلؾ في جميع أجيزة الطرد المركزم الحديثة المنتىجة.

 _80ستعمف إيراف عف جميع المكاقع كالمعدات ،كمنيا عمى كجو التحديد اآلالت المشكمة لمتدفؽ كاآلالت كالمماسؾ
التي تستخدـ إلنتاج أنابيب عنفات أجيزة الطرد المركزم أك منافيخيا ،كسكؼ تسمح لمككالة بإجراء المراقبة

المستمرة ،بما في ذلؾ تنفيذ سياسة االحتكاء كالمراقبة عمى ىذه المعدات  ،لمتحقؽ مف أف ىذه المعدات تستخدـ
لتصنيع أجيزة الطرد المركزم فقط لؤلنشطة التي
حددتيا خطة العمؿ الشاممة المشتركة.
ق .عممية الفصل لنظائر اليورانيوم المشعة األخرى

 .81ستستند البحكث اإليرانية المتعمقة بفصؿ نظائر اليكرانيكـ كأنشطة اإلنتاج كالتطكير عمى تكنكلكجيا الطرد

حصر كلمدة  10أعكاـ ()2
نا
الغازم المركزم
كعمى إيراف السماح لمككالة بالتأكد مف أف أنشطة البحث كالتطكير كانتاج اليكرانيكـ ك النظائر المشعة ىي أنشطة

متكافقة مع

ىذا الممحؽ.
ر .أنشطة يمكن أن تسهم في تصميم وتطوير جهاز نووي انفجاري

 .82عمى إيراف عدـ االنخراط في األنشطة التالية التي يمكف أف تسيـ في تطكير أجيزة نككية انفجارية:
 _82تصميـ نماذج حاسكبية أك تطكيرىا أك امتبلكيا أك استخداميا لمحاكاة أجيزة نككية
انفجارية.

___________________________________________________________
( )1تسمح ايراف لككالة الطاقة الذرية بتبادؿ محتكل إثراء خطة البحكث كالتطكير كاغنائيا ،كعرضيا كجزء مف
اإلعبلف األكلي ،مع أعضاء المجنة المشتركة.
( )2مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ مف ىذا الممحؽ ،فإف األبحاث أك عمميات التطكير كاإلنتاج المتعمقة بفصؿ نظائر
اليكرانيكـ غير الغازية لجياز الطرد
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المركزم ستشمؿ أنظمة فصؿ النظائر بالميزر ،كأنظمة فصؿ النظائر الكيركمغناطيسية ،كأنظمة التبادؿ الكيميائي،
كأنظمة االنتشار الغازم ،كاألنظمة الدكارة كاألنظمة الديناميكية اليكائية ،كغيرىا مف العمميات المتعمقة بفصؿ نظائر
اليكرانيكـ.
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الممحق الثالث :الممحق ( )8من االتفاقية االلتزامات المتعمقة بالعقوبات
يتـ تحديد تسمسؿ تنفيذ االلتزامات المفصمة في ىذا الممحؽ في الممحؽ ) 5خطة التنفيذ( لخطة العمؿ الشاممة
المشتركة ىذه.
أ .االتحاد األوروبي()1

 .1يمتزـ االتحاد األكركبي كالدكؿ األعضاء فيو بإنياء كافة أحكاـ الئحة مجمس (االتحاد األكركبي) رقـ / 267

 2012بصيغتيا المعدلة الحقا( القاضي بتنفيذ جميع العقكبات ذات الصمة بالمكاد النككية أك التدابير التقييدية
عمى النحك المحدد في المادتيف  1.10 - 1.1أدناه ،بإنياء جميع أحكاـ مجمس القرار CFSP / 413 / 2010
)بصيغتو المعدلة الحقا كما ىك محدد في األقساـ  1.10 - 1.1أدناه ،كانياء أك تعديؿ تشريعات تنفيذية كطنية

كما ىك مطمكب  ،كفقا لمممحؽ 5

 .1التدابير المالية كالمصرفية كالتأمينية ()2
 .1أنظمة الحظر كالترخيص عمى التحكيبلت المالية مف كالى إيراف ( المادة رقـ  10مف قرار المجمس / 2010
 ; CFSP / 413المادة  31 ،30b ،a 30 ، 30مف الئحة مجمس )االتحاد األكركبي (رقـ ) 2012 / 267
 .1عقكبات عمى األنشطة المصرفية (المادة  11مف قرار المجمس  ، CFSP / 413 / 2010المادة  33مف
الئحة مجمس )االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267

 .1عقكبات عمى التأميف (المادة  12مف قرار المجمس  CFSP / 413 / 2010المادة  35مف الئحة مجمس
)االتحاد األكركبي ( رقـ ) 2012 / 267
 .1عقكبات عمى خدمات الرسائؿ المالية ( المادة رقـ  12 / 20مف قرار المجمس ، CFSP / 413 / 2010
المادة رقـ ( 4 )23مف الئحة مجمس ) االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267

 .1عقكبات عمى الدعـ المالي لمتجارة مع إيراف ( المادة رقـ  8مف قرار المجمس ) CFSP / 413 / 2010
 .1عقكبات عمى تقديـ منح كمساعدات مالية كقركض ميسرة ( المادة  9مف قرار المجمس / 413 / 2010
) CFSP
 .1عقكبات عمى السندات العامة المضمكنة لحككمة إيراف ( المادة  13مف قرار المجمس/ 413 / 2010

 ، CFSPالمادة  34مف الئحة مجمس )االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267

 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة ( )3بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله).
.1قطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات
 .1عقكبات عمى استيراد النفط كالغاز مف إيراف ( المكاد  3c ،3b ،a 3مف قرار المجمس ،كالمكاد ، 12، 11
 ، a14كالممحؽ  4كالممحؽ  a4مف الئحة مجمس )االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267
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 .1العقكبات المفركضة عمى استيراد المنتجات البترككيماكية اإليرانية ( المكاد  3d ،b 3مف قرار المجمس
 ، CFSP / 413 / 2010المكاد  14 ، 13كالممحؽ  4مف الئحة مجمس االتحاد األكركبي رقـ2012 / 267
)

 .1عقكبات عمى تصدير المعدات الرئيسية لقطاعي النفط كالغاز كالبترككيماكيات ( المكاد  ، 4b ،a 4 ، 4مف
قرار المجمس  ، CFSP / 413 / 2010كالمكاد  10 ، 9 ، 8كالممحؽ  6كالممحؽ  a6مف الئحة مجمس )
االتحاد األكركبي ( رقـ ) 2012 / 267
 .1عقكبات عمى االستثمار في قطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات (المكاد  7 ،a 6 ، 6مف قرار المجمس

 CFSP / 413 / 2010كالمكاد  21 ،20 ،17(5) ،17(4) ،17(3) ،B)(c) )( 2 ( 17 )، 1 ( 17مف

الئحة مجمس )االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267
 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله)
قطاعات الشحف كبناء السفف كالنقؿ

 .1العقكبات المتعمقة بالشحف كبناء السفف )المكاد  18b ،18a ،8a ،4h ،g 4مف قرار المجمس/ 2010
 ، CFSP / 413المكاد  ، 37b ،37a ،10c ،10b ،a 10كالممحؽ  b6مف الئحة مجمس االتحاد
األكركبي

(رقـ )2012 /267

 .1العقكبات المتعمقة بقطاع النقؿ ( المكاد  18 ، 17 ، 16 ، 15مف قرار المجمس CFSP / 413 / 2010
المكاد  37 ، 36مف الئحة مجمس )االتحاد األكركبي ( رقـ ) 2012 / 267

 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله)
الذىب كالمعادف الثمينة األخرل كاألكراؽ النقدية كالعمبلت
 . 1عقكبات عمى الذىب كالمعادف الثمينة كاأللماس ،كاألكراؽ النقدية كالعمبلت المعدنية ( المكاد  4d ،c 4مف
قرار المجمس  ، CFSP / 413 / 2010المكاد  16 ، 15كالممحؽ السابع مف الئحة مجمس )االتحاد األكركبي

(رقـ ) 2012 / 267

 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله)
التدابير المتعمقة باالنتشار النككم
 . 1العقكبات المتعمقة باألنشطة الحساسة المتعمقة باالنتشار النككم السمع كاالستثمارات التكنكلكجية كالتدريب
المتخصص المكاد

 21 ،14 ،5 ،3 ،(4) 2 ،(3) ،(2) ،(e) ،(d) ،(b) ،a) ) 1 ( 1مف قرار

المجمس  ، CFSP / 413 / 2010كالمكاد 22 ،19 ،18 ،a )2( )1( ، 17 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2
كالممحؽ  3 ، 2 ، 1مف الئحة مجمس االتحاد األكركبي ( رقـ ) 2012 / 267
 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بالفئة المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله)
المعادف
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 .1عقكبات عمى المعادف المكاد  4f ،e 4مف قرار المجمس  ، CFSP / 413 / 2010كالمكاد ،15b ،a 15
 15cكالممحؽ  b7مف الئحة مجمس االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267
 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بالفئة المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله)
البرمجيات

 .1عقكبات عمى البرمجيات ( المكاد  4J ،I 4مف قرار المجمس  ، CFSP / 413 / 2010المكاد 10e ،d 10
 10f ،الممحؽ  a7مف الئحة مجمس ) االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267
 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بالفئة المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله)
األسمحة

 .1عقكبات عمى األسمحة المكاد  3 ،(4) ،c) (3) )( 1 ( 1مف قرار المجمس ، CFSP / 413 / 2010
كالمكاد  19 ،(2)(a) ،17(1) ،(c) ،a) )( 1 ( 5مف الئحة مجمس (االتحاد األكركبي) رقـ

(/ 267

) 2012

 .1عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بالفئة المذككرة أعبله (انظر المراجع أعبله)
قائمة األشخاص كالكيانات كالييئات تجميد األصكؿ كحظر التأشيرات
 .1تدابير تجميد األصكؿ كحظر التأشيرات المطبقة عمى:
 .1البنكؾ اإليرانية كالمؤسسات المالية المدرجة ،بما في ذلؾ البنؾ المركزم اإليراني.
 .2األشخاص كالكيانات كالييئات المدرجة المرتبطة بقطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات.
 .3األشخاص كالكيانات كالييئات المدرجة المرتبطة بالشحف كبناء السفف كالنقؿ.

 . 4غير ذلؾ مف األشخاص كالكيانات كالييئات المدرجة غير المرتبطة بحساسية انتشار األسمحة النككية
كاألنشطة المتعمقة بالصكاريخ الباليستية.
 .5األشخاص كالكيانات كالييئات المدرجة المرتبطة بحساسية انتشار األسمحة النككية كاألنشطة المتعمقة
بالصكاريخ الباليستية.

 . 6الكيانات كاألفراد المدرجيف مف قبؿ مجمس األمف كما ىك مبيف في المرفؽ  1الجزء األكؿ مف ىذا الممحؽ
لمفئات  ، 1.9.1.4 - 1.9.1.1كالمرفؽ  2الجزء األكؿ مف ىذا الممحؽ لفئة  ، 1.9.1.5كالجزء الثاني مف
المرفقات  1ك  2مف ىذا الممحؽ لفئة  1.9.1.6المكاد  19ك  20الممحقيف  1ك  2مف قرار المجمس / 2010
 ، CFSP / 413كالمكاد  29 ،b 28 ، a28 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23كالممحؽ  9 ، 8مف الئحة
مجمس (االتحاد األكركبي) رقـ ( ) 2012 / 267

 .2أحكاـ أخرل
 .1االلتزاـ بالقسـ  1يغطي جميع األحكاـ المتبقية مف قرار المجمس  ، CFSP / 413 / 2010كالئحة مجمس
)االتحاد األكركبي( رقـ  2012 / 267الغير محدد آنفنا.
 .1التعاريؼ (المادة  1مف الئحة مجمس ) االتحاد األكركبي( رقـ ) 2012 / 267
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 .1أحكاـ عامة كختامية المكاد  28 ،27 ،a 26 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22مف قرار المجمس / 2010
 ، CFSP / 413كالمكاد 49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،a 43 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38
 51 ،50 ،الممحؽ  10مف الئحة مجمس ( االتحاد األكركبي ) رقـ 2012 / 267

 .2يصرح االتحاد األكركبي بأف األحكاـ الكاردة في المادة  1أعبله تشكؿ قائمة كاممة كتامة لجميع عقكبات
االتحاد األكركبي المتعمقة بالمكاد النككية أك التدابير التقييدية .كسيتـ رفع ىذه العقكبات أك التدابير التقييدية كفقنا
لمممحؽ5
 .3اآلثار المترتبة عمى رفع العقكبات االقتصادية كالمالية في االتحاد األكركبي

 .3نتيجة لرفع العقكبات المنصكص عمييا في البند  1أعبله ،سيسمح باألنشطة التالية ،متضمنةن الخدمات
اعتبار مف يكـ التنفيذ ،كفقنا لخطة العمؿ الشاممة المشتركة كبشرط أف تككف ىذه األنشطة تماشي
نا
المرتبطة بيا ،
القكانيف كاألنظمة النافذة مع االتحاد األكركبي كالدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي ()4
التدابير المالية كالمصرفية كالتأمينية انظر الفقرات  1.1.1إلى 1.1.8

 . 1تحكيبلت األمكاؿ بيف شخصيات ككيانات أك ىيئات االتحاد األكركبي ،بما في ذلؾ مؤسسات االتحاد
األكركبي المالية كاالئتمانية ،كالشخصيات كالكيانات أك الييئات اإليرانية ،بما في ذلؾ المؤسسات المالية
كاالئتمانية اإليرانية ،دكف الحاجة إلذف أك إخطار.
 . 1افتتاح فركع جديدة ،أك مكاتب تمثيؿ تابعة لمبنكؾ اإليرانية في أراضي الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي.
كاقامة مشاريع مشتركة جديدة ،أك حيازة مصمحة ممكية أك إنشاء عبلقات مراسمة جديدة مصرفية مف قبؿ البنكؾ
اإليرانية مع بنكؾ االتحاد األكركبي كفتحيا مف قبؿ شخصيات في االتحاد األكركبي  ،بما في ذلؾ مؤسسات
االتحاد األكركبي المالية كاالئتمانية  ،مف مكاتب التمثيؿ كالشركات التابعة كالمشاريع المشتركة أك الحسابات
المصرفية في إيراف.
 . 1إتاحة خدمات التأميف أك إعادة التأميف إلى إيراف أك حككمة إيراف ،أك الشخصيات االعتبارية أك الكيانات أك
الييئات اإليرانية ،أك األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف أك الكيانات أك الييئات العاممة نيابة عنيـ أك بمكجب

تكجيياتيـ.
 .1تكريد خدمات الرسائؿ المالية المتخصصة ألم أشخاص طبيعييف أك اعتبارييف أك كيانات أك ىيئات إيرانية ،
بما في ذلؾ تمؾ الكاردة في الممحؽ 1ليذا الممحؽ.
 . 1إبراـ تعيدات مف الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي لتقديـ دعـ مالي لمتجارة مع إيراف  ،بما في ذلؾ منح
ائتمانات التصدير كالضمانات أك التأميف .كابراـ اتفاقات المنح كالمساعدات المالية كالقركض الميسرة لحككمة

إيراف.
 .1بيع أك شراء السندات الحككمية أك العامة المضمكنة مف كالى إيراف ،كالحككمة اإليرانية كالبنؾ المركزم
اإليراني ،أك البنكؾ االيرانية كالمؤسسات المالية أك األشخاص الذيف يتصرفكف نيابة عنيـ.

قطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات انظر الفقرات  1.2.1إلى 1.2.5
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 . 1استيراد كشراء كمبادلة أك نقؿ النفط الخاـ كالمنتجات النفطية اإليرانية ،كالغاز الطبيعي كالمنتجات البترككيماكية
كالتمكيؿ المتعمؽ بيا.
 .1بيع كتكريد كنقؿ أك تصدير المعدات أك التكنكلكجيا ،كالمساعدة التقنية ،بما في ذلؾ التدريب  ،بغرض
استخداميا في قطاعات صناعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات في إيراف كالتي تشمؿ التنقيب عف النفط كالغاز

الطبيعي كانتاجيما كتكريرىما ،كتسييؿ الغاز الطبيعي ،إلى أم شخص إيراني ،داخؿ أك خارج إيراف أك بغرض
استخداميا في إيراف.
 .1منح أم قرض مالي أك ائتماني ،كحيازة أك تمديد المشاركة في أم مشركع مشترؾ كالمباشرة بمشركعات
مشتركة مع أم شخص إيراني يعمؿ في قطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات في إيراف أك خارج إيراف.

قطاعات الشحف كبناء السفف كالنقؿ انظر الفقرات  1.3.1إلى 1.3.3
 .1بيع كتكريد كنقؿ أك تصدير المعدات البحرية كتكنكلكجيا بناء السفف كصيانتيا أك تجديدىا ،إلى إيراف أك إلى
أم شخص إيراني يعمؿ في ىذا القطاع ،كتصميـ كبناء ،أك المشاركة في ،تصميـ أك بناء سفف البضائع كناقبلت

النفط إليراف أك لؤلشخاص اإليرانييف ،كتكفير السفف المصممة أك المستخدمة في نقؿ أك تخزيف النفط كالمنتجات

البترككيماكية لؤلشخاص أك الكيانات أك الييئات اإليرانية ،كالسماح بخدمات النقؿ البحرم كتصنيؼ الخدمات ،بما
في ذلؾ تمؾ المتعمقة بالمكاصفات الفنية ،كأرقاـ التسجيؿ كالتحديد ألم نكع ،لناقبلت النفط االيرانية كسفف
البضائع.
 .1الكصكؿ إلى المطارات الكاقعة ضمف نطاؽ كالية دكؿ أعضاء االتحاد األكركبي في جميع رحبلت الشحف التي

تشغميا شركات النقؿ اإليرانية أك التي يككف مصدرىا إيراف.
ٌ
 .1كقؼ التفتيش كالضبط كالتصرؼ مف قبؿ دكؿ أعضاء االتحاد األكركبي في الشحنات مف كالى إيراف في
أراضييا ،فيما يتعمؽ بالبنكد التي لـ تعد محظكرة.
 . 1تكفير خدمات تمكيف أك تزكيد السفف أك أم خدمة أخرل لمسفف المممككة أك المتعاقد فييا مع إيراف ،كالتي ال
تحمؿ مكاد محظكرة .كتكفير خدمات الكقكد كاليندسة كالصيانة لطائرة الشحف اإليرانية التي ال تحمؿ مكاد محظكرة.

الذىب كالمعادف الثمينة األخرل ،األكراؽ النقدية كالعمبلت المعدنية انظر الفقرتيف  1.4.1إلى 1.4.2
 .1بيع كتكريد كشراء كتصدير كتحكيؿ أك نقؿ الذىب كالمعادف الثمينة ،فضبل عف األلماس ،كتقديـ
خدمات السمسرة كالتمكيؿ كالخدمات األمنية المتعمقة بيا ،لمحككمة اإليرانية ،كالييئات العامة ،الشركات كالككاالت،
أك البنؾ المركزم اإليراني أك منيا أك لصالحيا.

المقكمة المطبكعة أك المسكككة حديثان أك غير الصادرة ،إلى
 .1تسميـ األكراؽ النقدية كالعمبلت المعدنية اإليرانية َّ
البنؾ المركزم اإليراني أك لصالحو.

معادف أنظر الفقرات  1.6.1إلى 1.6.2
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 .1بيع كتكريد كتحكيؿ أك تصدير الجرافيت كالمعادف الخاـ أك نصؼ المصنعة ،مثؿ األلكمنيكـ كالفكالذ ألم
شخص ،أك كياف أك ىيئة إيرانية أك لبلستخداـ في إيراف ،بحيث تككف مرتبطة باألنشطة كفؽ خطة العمؿ
المشتركة الشاممة ىذه.

برمجيات انظر الفقرات  1.7.1إلى 1.7.2
 .1بيع كت كريد كتحكيؿ أك تصدير البرمجيات الخاصة بالعمميات الصناعية التجميعية ،بما في ذلؾ التحديثات،
ألم شخص ،أك كياف أك ىيئة إيرانية ،أك الستخداميا في إيراف ،بحيث تككف مرتبطة باألنشطة كفؽ خطة العمؿ
المشتركة الشاممة ىذه.

قائمة األشخاص كالكيانات كالييئات ( تجميد األصكؿ كحظر التأشيرات) (انظر القسـ ) 1.9.1

 . 1نتيجة لمشطب عمى النحك المحدد في ىذا الممحؽ ،كاإلفراج عف جميع األمكاؿ كالمكارد االقتصادية التي تنتمي
إلييا ،كتكفير األمكاؿ أك المكارد االقتصادية لؤلشخاص كالكيانات كالييئات ،بما في ذلؾ المصارؼ اإليرانية
كالمؤسسات المالية كالبنؾ المركزم اإليراني ،المدرجة في المرفؽ )  ( 1ليذا الممحؽ ك  3.8.2نتيجة لمشطب
عمى النحك المحدد في ىذا الممحؽ ،أك الدخكؿ إلى أراضي الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي أك المركر فييا

مف األفراد المدرجة في المرفؽ  1ليذا الممحؽ.
ب .الواليات المتحدة ()5

مناسبا
 .4تمزـ الكاليات المتحدة بكقؼ تطبيؽ العقكبات ،كالسعي إلى مثؿ ىذا اإلجراء التشريعي حسب ما تراه
ن
إلنياء أك تعديؿ تفعيؿ إنياء كافة العقكبات المتعمقة باألسمحة النككية ()6

كما ىك محدد في الفقرات  4.9 - 4.1أدناه ،كانياء األكامر التنفيذية  13622 ، 13590 ، 13574ك 13645

،

كالفقرات  7 - 5ك  15مف األمر التنفيذم  ، 13628كفقا لمممحؽ)7( 5
التدابير المالية كالمصرفية:
 1.1.4عقكبات عمى المعامبلت مع األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ 3ليذا الممحؽ ،بما في ذلؾ :البنؾ
المركزم اإليراني (  ) CBIكالمؤسسات المالية اإلي ارنية األخرل المحددة :شركة النفط الكطنية اإليرانية ) NIOC

 ))8كشركة نافتيراف انترتريد (  ) NICOكشركة الناقبلت الكطنية اإليرانية (  )NITCكأفراد ككيانات أخرل
محددة تـ تحديدىا عمى أنيا حككمة إيراف مف قبؿ مكتب مراقبة األصكؿ األجنبية .كبعض األفراد كالكيانات
المعينة ،عمى القائمة الخاصة باألشخاص كالجنسيات المحظكرة SDN Listكقانكف العقكبات الشاممة عمى إيراف
كالمساءلة كسحب االستثمارات مف عاـ (  CISADA ) 2010الفقرة )c)(2)(E)(ii)(I ( 104ك قانكف تفكيض
الدفاع الكطني لمسنة المالية (  NDAA ) 2012الفقرات  d (( )1( 1245ك( )3كقانكف حرية إيراف كحظر

االنتشار  IFCA 2012الفقرات ) c)(1 ( 1244ك) )( (i)(II ،(a)(1)(C) ،1245(a)(1)(A) ،dك( )،c
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( 1246(aك  (a ( 1247الفقرات  ) a)(i ( 1ك  5مف األمر التنفيذم  13622كالفقرات  ) a) (i ( 2ك ( 3
 ) a) (iمف األمر التنفيذم 13645.
 2.1.4عقكبات عمى اللاير اإليراني )فقرة قانكف تفكيض الدفاع الكطني ( d) 1 ( 1245ك 3فقرة قانكف حرية إيراف
كحظر االنتشار  ،(1246 ( a ،c)(1) ( 1244كالفقرة  (a ( 5مف األمر التنفيذم  ، 13622كالفقرات a) ( 1

 ) 2(a)(i ،ك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم 13645
 3.1.4عقكبات عمى حصكؿ إيراف عمى الدكالر األمريكي )الفقرة الخاصة بقانكف تفكيض الدفاع الكطني 1245
( ) d)(1ك 3كفقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار ) c)(1 ( 1244ك (  ) d) 1246 (aك )a ( 1247

كالفقرة  )a ( 5مف األمر التنفيذم  3622كالفقرات ) a)(i ( 2ك ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم . 13645

 4.1.4قيكد التجارة الثنائية عمى العائدات اإليرانية في الخارج ،بما في ذلؾ القيكد عمى نقميا )الفقرة الخاصة
بقانكف تفكيض الدفاع الكطني)  )d)(1 ( 1245ك  3فقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار ) c)(1 ( 1244ك
( ) dك ) ) h)(2ك  )a ( 1246ك  1247كالفقرات  )2)(a)(i( ،(a)(i) (ii) 1ك  ) a ( 5مف األمر
التنفيذم  13622كالفقرات  ) a)(i ( 2ك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم . 13645

 5.1.4عقكبات عمى الشراء ،كاالشتراؾ في ،أك تيسير إصدار الديكف السيادية اإليرانية ،بما في ذلؾ السندات
الحككمية فقرات قانكف تفكيض الدفاع الكطني ) d)(1 ( 1245ك (  )3الحد مف تيديد إيراف كقانكف حقكؽ
اإلنساف في سكريا عاـ  2012كفقرة قانكف الحد مف التيديد اإليراني كالفقرة ) a ( 213كفقرات قانكف تفكيض
الدفاع الكطني ) d)(1) 1245ك (  )a ( 1246) 3ك  1247كالفقرة ) a)(i ( 1ك  )a ( 5مف األمر التنفيذم

 13622كالفقرات 2

( ) a)(iك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم 13645عقكبات عمى خدمات الرسائؿ

المالية إلى البنؾ المركزم اإليراني كالمؤسسات المالية اإليرانية المبينة في المرفؽ  3مف ىذا الممحؽ فقرات قانكف
تفكيض الدفاع الكطني ) d)(1 ( 1245ك  3كالفقرة  220مف قانكف الحد مف التيديد اإليراني كفقرة قانكف حرية
إيراف كحظر االنتشار  c( 1 ( 1244ك  ) (d) 1246)aك  )a ( 1247كالفقرة  ) a ( 5مف األمر التنفيذم
 13622كالفقرات  ) a)(i ( 2ك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم. 13645

 7.1.4عقكبات عمى الخدمات المرتبطة ( )9بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله (انظر مراجع االقتباس الفردية
أعبله)
تدابير التأميف
 1.2.4عقكبات عمى تكفير خدمات التأميف ،كالتأميف ،أك إعادة التأميف فيما يتعمؽ بأنشطة تتفؽ مع خطة العمؿ
الشاممة المشتركة ىذا ،بما في ذلؾ األنشطة مع األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  3ليذا الممحؽ )قانكف

العقكبات ضد إيراف لعاـ  ) ISA ( 1996الفقرة  ) a)7 5كفقرة قانكف تفكيض الدفاع الكطني ( d)(1 ( 1245ك
(  TRA ) 3كالفقرات  )a ( 211ك  212كفقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار ) c)(1 ( 1244ك ( )d
 ) 1246 (aك  )a ( 1247كالفقرة  5مف األمر التنفيذم  13622ك الفقرة  ) a)(i ( 2ك  ( )a)(i( 3مف األمر
التنفيذم 13645
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قطاعات الطاقة كالبترككيماكيات
 1.3.4الجيكد المبذكلة لمحد مف مبيعات النفط االيراني الخاـ ،بما في ذلؾ القيكد عمى كميات مف النفط الخاـ
االيراني المباع كالدكؿ التي يمكنيا شراء النفط الخاـ اإليراني )  ISAفقرة  ( a) 7 ( 5كفقرة قانكف تفكيض الدفاع

الكطني ) d)(1 ( 245ك (  TRA) 3األقساـ  )a ( 212قسـ قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار ( 1244
) c)(1ك ) ) 1246(a) 1247(a) ،(dكالفقرة  1مف األمر التنفيذم  13574كالفقرة 2(a)(i ،a)(i) (ii) ( 1
)ك  )a ( 5مف األمر التنفيذم  ، 13622كالفقرة  5مف األمر التنفيذم  ، 13628كالفقرات  ) a)(i ( 2ك ( 3
 ) a)(iمف األمر التنفيذم . 13645

 2.3.4العقكبات المفركضة عمى االستثمار ،بما في ذلؾ المشاركة في المشاريع المشتركة ،كالسمع كالخدمات
كالمعمكمات كالتكنكلكجيا كالخبرات الفنية كالدعـ لقطاعات النفط كالغاز كالبترككيماكيات )  ISAالفقرة a) 1_ ( 5
( 2ك  TRA 8 )-( 4كالفقرة  )a ( 212كفقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار  )c)(1 ( 1244ك  dك (
) )(a)(1)(C)(i)(I)- (II) (a)(1)(C)(ii)(I)-(II ،1245(a)(1)(B) ،h)(2ك ) ( c) 1246(aك ( 1247

 ( aكالفقرة  1مف األمر التنفيذم  13574كالفقرة  1مف األمر التنفيذم  ، 13590كالفقرات ،a)(i)-(ii) ( 1

) 2(a)(i)-(iiiك  )a ( 5مف األمر التنفيذم  13622كالفقرات ) a)(i ( 2ك  ) a)(i ( 3مف األمر
التنفيذم. 13645
 3.3.4عقكبات عمى شراء كحيازة كبيع كنقؿ أك تسكيؽ النفط كالمنتجات البترككيماكية كالغاز الطبيعي مف إيراف
)فقرة قانكف تفكيض الدفاع الكطني ( d)1 ( 1245ك  TRA 3كالفقرات  ) a ( 212كفقرة قانكف حرية إيراف

كحظر االنتشار  )c)(1 ( 1244ك ( ) dك( )) 1246(a ،h) (2ك  ) a ( 1247كالفقرات ،a)(i)-(iii) ( 1
) ) 5(a ،2(a)(i)-(iiمف األمر التنفيذم  13622كالفقرات ) a)(i 2ك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم 13645
عقكبات عمى تصدير أك بيع أك تكفير المنتجات البتركلية المكررة كالمنتجات البترككيماكية إليراف )  ISAالفقرة 5

(  a( 3كفقرة قانكف تفكيض الدفاع الكطني  d( 1 ( 1245ك (  TRA ) 3كالفقرة  )a ( 212كالفقرة الخاصة

بقانكف حرية إيراف كحظر االنتشار  )c) (1 ( 1244ك ( )) 1246(a،dك  )a ( 1247كالفقرة  1مف األمر
التنفيذم  ، 13574كالفقرات ) a)(i ( 1ك  5مف األمر التنفيذم  ، 13622كالفقرة  5مف األمر التنفيذم 13628
 ،كالفقرات 2

( ) a)(iك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم 13645

 5.3.4عقكبات عمى المعامبلت مع قطاع الطاقة اإليراني ،بما في ذلؾ مع شركة النفط الكطنية اإليرانية NIOC
 ،كمركز تكنكلكجيا المعمكمات الكطني( ) NITCفقرة قانكف تفكيض الدفاع الكطني) d)(1 ( 1245ك (  ) 3كفقرة

قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار ) c)(1) 1244ك (  ) dك ) 1246(a،h)(2ك  )a) TRA 1247كالفقرة

 )a) 212كالفقرات ) 2(a)(i)-(ii ،a)(i)- (iii) ( 1ك  )a (5مف األمر التنفيذم  ، 13622كالفقرات ( 2
) a)(iك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم 13645
 6.3.4عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بيا لكؿ مف الفئات المذككرة أعبله )انظر مراجع االقتباس الفردية
أعبله(.
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قطاعات الشحف كبناء السفف كالميناء
 1.4.4عقكبات عمى المعامبلت مع قطاعات الشحف كبناء السفف اإليرانية كمشغمي المكانئ بما في ذلؾ مجمكعة
 ، IRISLكخط الشحف الجنكبي ،كشركة  NITCكمشغؿ بندر عباس لممكانئ()10

 TRAقانكف الحد مف التيديد اإليراني الفقرات  (a ( 211ك  ( 212كفقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار

) c)(1 ( 1244ك (

)) (a)(1)(C)(i)(I)-(II), (a)(1)(C)(ii)(I)-(II ،1245(a)(1)(B) ،dك

)،(c

)) 1246(aك  )a ( 1247كالفقرة  5مف األمر التنفيذم  13622كالفقرات ) a)(i ( 2ك  ) a)(i ( 3مف األمر
التنفيذم 13645

 2.4.4عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله )انظر مراجع االقتباس الفردية أعبله(.
الذىب كالمعادف النفيسة األخرل
 1.5.4عقكبات عمى تجارة إيراف بالذىب كالمعادف النفيسة األخرل )فقرات قانكف تفكيض الدفاع الكطني 1245
( ) d)(1ك (  ) 3كفقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار 1244

)) 1245(a)(1)(A،c)(1ك

)،)c

)) 1246(aك  )a ( 1247كالفقرة  5مف األمر التنفيذم  13622ك الفقرات ) a)(i ( 2ك  ) a)(i ( 3مف األمر
التنفيذم 13645
 2.5.4عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله (انظر مراجع االقتباس الفردية أعبله)
البرمجيات كالمعادف

 1.6.4عقكبات عمى التجارة مع إيراف فى الغرافيت كالمعادف الخاـ أك نصؼ المصنعة مثؿ األلكمنيكـ كالفكالذ

كالفحـ ،كبرمجيات العمميات الصناعية التجميعية ،المرتبطة باألنشطة كفؽ خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه ،بما

في ذلؾ التجارة مع األفراد كالكيانات المحددة في المرفقات  3ك  4مف ىذا الممحؽ )فقرات قانكف تفكيض الدفاع
الكطني ( d) 1 ( 1245ك

(  )3كفقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار ( 1244

)،c)(1

 )1245(a)(1)(B)-(Cك ) 1246(a( ، )cك  ) a ( 1247كالفقرة  )a ( 5مف األمر التنفيذم 13622
كالفقرات() a)(i( ) 2ك  ) a)(i ( 3مف األمر التنفيذم 13645

 2.6.4عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بيا لكؿ مف الفئات المذككرة أعبله (انظر المراجع االقتباس الفردية
أعبله).
قطاع السيارات
 1.7.4عقكبات عمى بيع أك تكريد أك نقؿ السمع كالخدمات المستخدمة كالمتعمقة بقطاع السيارات اإليراني )فقرات
قانكف تفكيض الدفاع الكطني ( d)(1 ( 1245ك )  ،(3كفقرة قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار (c)(1) ( 1244

)(a)(1)(C)(i)(II ،1245(a)(1)(B) ،
() a)(1)(C)(ii)(IIك ( )) 1246(a ،cك  )a ( 1247كالفقرة  )a ( 5مف األمر التنفيذم  13622كالفقرات 2
( ) a)(iك  a)(i)-(ii) 5( 3ك  6مف األمر التنفيذم 13645

 2.7.4عقكبات عمى الخدمات المرتبطة بكؿ مف الفئات المذككرة أعبله )انظر مراجع االقتباس الفردية أعبله(.
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التسميات كقكائـ عقكبات أخرل
 1.8.4إزالة األفراد كالكيانات الكاردة في المرفقات  3ك  4مف ىذا الممحؽ مف قائمة األفراد كالكيانات المحددة،
عمى قائمة خاصة باألشخاص كالجنسيات المحظكرة (  ) SDN Listكقائمة المتيربيف مف العقكبات الخارجية،
ك/أك قانكف األشخاص غير المكجكديف عمى قائمة العقكبات اإليرانية )إزالة التسميات ك/أك العقكبات التي فرضت

بمكجب قانكف العقكبات ضد إيراف الفقرة  a ( 5كفقرة قانكف تفكيض الدفاع الكطني ) d)(1 ( 1245ك قانكف
الحد مف التيديد اإليراني الفقرة  212كازالتيا كفقنا لمقانكف الدكلي لمسمطات االقتصادية الطارئة لبعض األشخاص
عمبل باألمر التنفيذم  ، 13382كاألمر التنفيذم  ، 13608كاألمر التنفيذم  13622كاألمر
المدرجة أسماؤىـ ن
التنفيذم . 13645

التدابير المتعمقة باالنتشار النككم
 1.9.4العقكبات المفركضة عمى إيراف كككريا الشمالية كسكريا ،بمكجب قانكف حظر االنتشار القتناء السمع
كالخدمات لؤلنشطة النككية المنصكص عمييا في خطة العمؿ الشاممة المشتركة ،كأف تككف متكافقة مع نيج
الكاليات المتحدة مع غيرىا مف الدكؿ التي ال تممؾ األسمحة النككية في إطار معاىدة حظر االنتشار النككم

 . 1عقكبات عمى المشاريع المشتركة المتعمقة بالتعديف كاإلنتاج ،أك نقؿ اليكرانيكـ )قانكف العقكبات ضد إيراف
الفقرة )b)(2) 5
 . 2استبعاد المكاطنيف اإليرانييف مف الدكرات التعميمية العالية المتعمقة بكظائؼ في مجاؿ العمكـ النككية كاليندسة
النككية أك قطاع الطاقة )قانكف العقكبات ضد إيراف الفقرة . 501

تدابير تجارية أخرل

 1.5تمتزـ الكاليات المتحدة بما يمي ()11
 1.1.5السماح ببيع طائرات الركاب التجارية كقطع الغيار كالخدمات ذات الصمة إليراف بكاسطة ترخيص ( ) i
التصدير كاعادة التصدير ،أك البيع أك التأجير أك النقؿ إلى إيراف مف طائرات الركاب التجارية لبلستخداـ النيائي

لمطيراف المدني حص انر (  ) iiتصدير كاعادة التصدير ،بيع أك تأجير أك نقؿ إلى إيراف مف قطع الغيار كمككنات
طائرات الركاب التجارية ،ك (  ) iiiتكفير الخدمات المرافقة ،بما في ذلؾ الضماف كالصيانة كخدمات إصبلح

كعمميات التفتيش المتعمقة بالسبلمة  ،لجميع ما تقدـ ،شريطة أف تستخدـ العناصر المرخصة حص انر لخدمات

طيراف

الركاب التجارم ()12

 2.1.5الكيانات المرخصة مف غير الكاليات المتحدة التي يممكيا أك يديرىا شخص مف الكاليات المتحدة ()13
لبلنخراط في األنشطة مع ايراف التي تنسجـ مع خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه.
 3.1.5ترخيص استيراد الكاليات المتحدة لمسجاد كالمكاد الغذائية ذات المنشأ اإليراني ،كمنيا الفستؽ كالكافيار.
 .6تقر الكاليات المتحدة بأف األحكاـ الكاردة في الفقرة  4أعبله تشكؿ قائمة كاممة كتامة لجميع العقكبات المتعمقة
بالممؼ النككم في الكاليات المتحدة ،كسيتـ رفع ىذه العقكبات كفقا لمممحؽ 5
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اآلثار المترتبة عمى رفع العقكبات االقتصادية كالمالية في الكاليات المتحدة:
ابتداء مف يكـ
 .7نتيجة لرفع العقكبات المنصكص عمييا في المادة  4أعبله ،لف يطبؽ تنفيذ مثؿ ىذه العقكبات
ن
التنفيذ  ،بما في ذلؾ الخدمات المرتبطة بيا ،عمى األشخاص غير األمريكييف الذيف ينفذكف ما يمي أك الذيف

يرتبطكف بمايمي()14

 .7التدابير المالية كالمصرفية ( )15انظر الفقرات  4.1.1إلى 4.1.7
االنخراط في األنشطة ،بما في ذلؾ المعامبلت المالية كالمصرفية ،مع الحككمة اإليرانية كالبنؾ المركزم اإليراني
كالمؤسسات المالية اإليرانية كأشخاص إيرانييف آخريف محدديف في المرفؽ  3ليذا الممحؽ ،بما في ذلؾ إتاحة

القركض كالتحكيبلت كالحسابات )بما في ذلؾ فتح حسابات مرتبطة ككاجبة الدفع كاالحتفاظ بيا مف خبلؿ
الحسابات في المؤسسات المالية غير األمريكية( ،كاالستثمارات كاألكراؽ المالية كالضمانات ،كالعمبلت
األجنبية )بما في ذلؾ اللاير المتعمؽ بالصفقات( ،كخطابات االعتماد كالسمع اآلجمة أك الخيارات ،كتكفير خدمات
الرسائؿ المالية المتخصصة كتسييؿ الكصكؿ المباشر أك غير المباشر بيا ،كشراء أك االستحكاذ مف قبؿ حككمة

إيراف عمى األكراؽ النقدية األمريكية ،كالشراء ،كاالشتراؾ ب ،أك تيسير إصدار الديكف السيادية اإليرانية()16
تدابير التأميف انظر الفقرة 1.2.4

تقديـ خدمات التأميف ،كالتأميف ،أك إعادة التأميف فيما يتعمؽ بأنشطة تتفؽ مع خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه ،
بما في ذلؾ األنشطة مع األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  3ليذا الممحؽ ،بما في ذلؾ خدمات التأميف
كالتأميف أك إعادة التأميف فيما يتعمؽ باألنشطة في قطاعات الطاقة كالنقؿ البحرم كبناء السفف اإليرانية ،لشركة
النفط الكطنية االيرانية

(  ) NIOCأك شركة الناقبلت الكطنية االيرانية (  ) NITCأك لمسفف التي تنقؿ النفط

الخاـ كالغاز الطبيعي ،كالغاز الطبيعي المساؿ كالنفط كالمنتجات البترككيماكية مف كالى ايراف.
قطاعات الطاقة كالبترككيماكيات أنظر الفقرات مف  1.3.4إلى 6.3.4
كىي جزء مف قطاع الطاقة في إيراف كتشمؿ شراء ،أك حيازة ،كبيع أك نقؿ البتركؿ كالمنتجات النفطية )بما في

ذلؾ المنتجات البتركلية المكررة( كالمنتجات البترككيماكية كالغاز الطبيعي )بما في ذلؾ الغاز الطبيعي المساؿ (
مف كالى إيراف .تقديـ االستثمار لدعـ إيراف )بما في ذلؾ المشاريع المشتركة( ،كالسمع كالخدمات )بما في ذلؾ
الخدمات المالية( كالتكنكلكجيا التي يمكف استخداميا لمتكاصؿ مع قطاع الطاقة اإليراني ،كتنمية المكارد
النفطية ،كاإلنتاج المحمي مف المنتجات البتركلية المكررة كالبترككيماكيات؛ أك المشاركة في األنشطة مع قطاع
الطاقة اإليراني ،بما في ذلؾ شركات  ، NIOCك  ، NITCك . NICO

قطاعات الشحف كبناء السفف كالمكانئ انظر الفقرات مف  1.4.4إلى 2.4.4
كىي جزء مف قطاعات النقؿ البحرم كبناء السفف اإليرانية ،كتشمؿ امتبلؾ كتشغيؿ كمراقبة أك تأميف سفينة
تستخدـ في نقؿ النفط الخاـ كالمنتجات البتركلية بما في ذلؾ المنتجات البتركلية المكررة

( كالمنتجات

البترككيماكية كالغاز الطبيعي )بما في ذلؾ الغاز الطبيعي المساؿ ( مف كالى إيراف .كتشغيؿ الميناء في إيراف

كاالنخراط في األنشطة معو أك تقديـ الخدمات المالية كغيرىا مف السمع كالخدمات المستخدمة في التكاصؿ مع
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قطاعات النقؿ البحرم كبناء السفف اإليرانية أك مشغؿ لممكانئ اإليراني )بما في ذلؾ مشغؿ ميناء بندر عباس
( )17متضمنة خدمات المكانئ ،مثؿ التزكد بالكقكد كالتفتيش ،كالتصنيؼ ،كالتمكيؿ ،كبيع كتأجير كتكفير سفف
إليراف ،بما في ذلؾ شركة خطكط شحف جميكرية إيراف اإلسبلمية

الجنكب اإليراني أك الشركات التابعة ليا.

(  ) IRISLكشركة  NITCكخط شحف

الذىب كالمعادف النفيسة األخرل أنظر الفقرات مف  1.5.4إلى 2.5.4
بيع كتكريد كتصدير أك نقؿ ،الذىب كالمعادف النفيسة األخرل بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ،مف كالى إيراف أك
إجراء أك تسييؿ المعامبلت المالية أك تقديـ الخدمات لما سبؽ بما في ذلؾ األمف كالتأميف كالنقؿ.

البرمجيات كالمعادف أنظر الفقرات مف  1.6.4إلى 2.6.4

بيع كتكريد أك نقؿ الجرافيت ،أك المعادف الخاـ أك نصؼ المصنعة مثؿ األلكمنيكـ كالفكالذ كالفحـ ،بشكؿ مباشر أك
غير مباشر ،كبرمجيات العمميات الصناعية التجميعية ،مف كالى إيراف فيما يتعمؽ بأنشطة تتفؽ مع خطة العمؿ
الشاممة المشتركة ىذه ،بما في ذلؾ التجارة مع األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  3ليذا الممحؽ كبيع كتكريد
ك/أك نقؿ ىذه المكاد إلى قطاعات الطاقة كالبترككيماكيات كالنقؿ البحرم كبناء السفف ،كالمكانئ اإليرانية ،أك إجراء

أك تسييؿ المعامبلت المالية أك تقديـ الخدمات لما سبؽ ،بما في ذلؾ التأميف كالنقؿ.
قطاع السيارات انظر الفقرات مف  1.7.4إلى 2.7.4
إجراء أك تسييؿ المعامبلت المالية كغيرىا لمبيع أك التكريد أك النقؿ إلى إيراف ،مف السمع كالخدمات المستخدمة
كالمتصمة بقطاع السيارات في إيراف.

التسميات كقكائـ العقكبات األخرل انظر الفقرة 1.8.4
إزالة األسماء المحددة ك/أك العقكبات كما كصفت في الفقرة  ، 1.8.4كقؼ تطبيؽ الجزاءات الثانكية لممعامبلت

مع األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  3ليذا الممحؽ؛ كرفع الحظر عف الممتمكات كالمصالح في الممتمكات
الكاقعة داخؿ اختصاص الكاليات المتحدة لؤلفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  3ليذا الممحؽ.

___________________________________________________________
( )1كفقنا ألىداؼ االتحاد األكركبي التشريعية  ،يقصد بعبارة "شخص أك كياف أك ىيئة إيرانية مايمي:
 . iدكلة إيراف أك أم سمطة عامة ليا.
 . iiأم شخص طبيعي مكجكد أك مقيـ في إيراف.
 . iiiأم شخص اعتبارم أك كياف أك ىيئة ليا مكتبيا المسجؿ في إيراف.

 . ivأم شخص اعتبارم أك كياف أك ىيئة ،داخؿ أك خارج إيراف ،يممؾ أك يدير بشكؿ مباشر أك غير مباشر،
كاحد أك أكثر مف األشخاص أك الييئات المذككرة أعبله.
( )2العناكيف كالعناكيف الفرعية في ىذا الممحؽ ىي ألغراض كصفية فقط.
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( )3كفقنا لؤلىداؼ الكاردة في ىذا المرفؽ  ،فإف مصطمح "الخدمات المرتبطة بيا" يعني أم خدمة _ بما في ذلؾ
المساعدة التقنية كالتدريب كالتأميف كاعادة التأميف كالسمسرة كالنقؿ أك الخدمات المالية _ في الحدث الضركرم
عمبل بخطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه.
كالعادم إلى النشاط األساسي كالذم رفعت العقكبات رفعت ن

تحديدا عمى خبلؼ ذلؾ ،فإف رفع العقكبات المكصكفة في ىذه الفقرة ال تنطبؽ عمى المعامبلت
( )4ما لـ يرد
ن
التي تنطكم عمى األشخاص الذيف ما زالكا يخضعكف لتدابير تقييدية ،كدكف إخبلؿ بالعقكبات التي قد تطبؽ في
إطار أحكاـ قانكنية أخرل غير تمؾ المشار إلييا في الفقرة  . 1كال يكجد شيء في خطة العمؿ الشاممة المشتركة
ىذه  ،يعكس تغيي انر في مكقؼ ايراف عمى عقكبات االتحاد األكركبي.

انيا أك مف
()5كفقنا ألىداؼ الكاليات المتحدة التشريعية ،يقصد "بالشخص اإليراني" )أ( الفرد الذم يككف مك ن
اطنا إير ن
رعايا إيراف .ك )ب( أم كياف منظـ كفقنا لقكانيف إيراف أك يخضع الختصاص الحككمة اإليرانية.

( )6إف العقكبات التي ستكقؼ الكاليات المتحدة تطبيقيا ،كبالتالي إنياءىا أك تعديميا لتفعيؿ إنيائيا ،عمبلن

بالتزاميا بمكجب الفقرة  4ىي تمؾ المكجية نحك األشخاص غير األمريكييف .كتحقيقنا ألىداؼ الفقرات  4ك 6 / 7
مف خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه  ،فإف مصطمح "شخص غير أمريكي"يعني أم فرد أك كياف ،باستثناء ( )i

أم مكاطف مف الكاليات المتحدة ،أجنبي مقيـ دائـ ،أك كياف منظـ بمكجب قكانيف الكاليات المتحدة أك أم كالية
داخؿ الكاليات المتحدة )بما في ذلؾ الفركع األجنبية( أك أم شخص في الكاليات المتحدة ،ك (  ) iiأم كياف يممكو
أك يديره شخص في الكاليات المتحدة .لؤلىداؼ (  ) iiالكاردة في الجممة السابقة  ،كىك كياف "يممكو أك يديره"
شخص أمريكي في حاؿ كاف ذلؾ الشخص(  ) iحاصؿ عمى  ٪ 50أك أكثر كحصة في رأس الماؿ عف طريؽ

التصكيت أك القيمة في الكياف؛ (  ) iiحاصؿ عمى أغمبية المقاعد في مجمس إدارة المنشأة .أك (  ) iiiيدير
اإلجراءات كالسياسات كالق اررات الفردية لمكياف .كسيبقى األشخاص األمريكيكف
عمكما مف إجراء المعامبلت مف النكع المسمكح
كاألمريكيكف الذيف يممككف أك يديركف كيانات أجنبية ،محظكريف
ن
كفقنا لخ طة العمؿ المشتركة ىذه ،إال إذا تـ الترخيص ليـ مف مكتب مراقبة المكجكدات األجنبية التابع لك ازرة
الخزانة األمريكية ( ). OFAC

( ) 7تشير جميع االقتباسات لمقكانيف كاألكامر التنفيذية الكاردة في خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه إلى النظاـ
اعتبار مف تاريخ إبراـ خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه  ،بما في
نا
األساسي أك األكامر التنفيذية كتعديبلتو كذلؾ
ذلؾ:
قانكف عقكبات ايراف لعاـ  ، 1996بصيغتو المعدلة بالفقرة  102مف قانكف عقكبات إيراف الشاممة كلمساءلة

كقانكف سحب االستثمارات عاـ  ) CISADA ( 2010كالفقرات  207 - 201ك  311مف قانكف الحد مف
التيديد اإليراني كقانكف حقكؽ اإلنساف سكريا عاـ  ) TRA ( 2012كىذا القانكف بصيغتو المعدلة مف الفقرات
 403 - 402 ، 312 - 311 ، 224 ، 222 ، 216 - 214ك  605مف ىيئة تنظيـ االتصاالت كالفقرة
 1249مف قانكف حرية إيراف كحظر االنتشار  ) IFCA ( 2012كقانكف تفكيض الدفاع الكطني لمسنة المالية
 ، )NDAA ( 2012بصيغتو المعدلة بالفقرات  504 - 503مف ىيئة تنظيـ االتصاالت كالفقرة  1250مف
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 ، IFCAكاألمر التنفيذم  ، 13622بصيغتو المعدلة بالفقرة  15مف األمر التنفيذم  13628كالفقرة  16مف
األمر التنفيذم  13645كتشمؿ االقتباسات الكاردة في الفقرة  4الصبلحيات التي لف تطبؽ بمكجبيا العقكبات
الثانكية نتيجة لئلجراءات المبينة في القسـ . 1.8.4

( ) 8يتضمف رفع اسـ شركة النفط الكطنية اإليرانية مف قائمة المكاطنيف المدرجة أسماؤىـ ،عمى النحك المنصكص
عميو في القسـ  ، 1.8.4القرار الخاص بالتسميات كالق اررات ذات الصمة.
( )9انظر الحاشية  3لمعنى "الخدمات المرتبطة بيا".
( )10كيستند ىذا االلتزاـ في القسـ  1.4.4عمى أف مشغؿ ميناء بندر عباس لـ يعد تحت سيطرة شخص مدرج
اسمو عمى قائمة المكاطنيف المدرجة أسماؤىـ.

( )11لتنفيذ التدابير المبينة في الفقرة  ، 1.5سترخص الكاليات المتحدة األنشطة التي ال تنطكم عمى أم شخص
مدرج عمى قائمة المكاطنيف المدرجة أسماؤىـ أك تنسجـ مع قكانيف كأنظمة الكاليات المتحدة المعمكؿ بيا ،كىي
تتضمف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عمى قانكف إدارة التصدير ،كقانكف األغذية االتحادية كاألدكية كمستحضرات

التجميؿ كقانكف منع انتشار األسمحة النككية بيف إيراف كالعراؽ.

( )12التراخيص الصادرة في تعزيز الفقرة  1.1.5ستشمؿ الظركؼ المبلئمة لضماف أف األنشطة المرخصة ال
تنطكم  ،كالترخص الطائرات ،كالسمع ،أك الخدمات التي أعيد بيعيا أك أعيد نقميا إلى أم شخص في قائمة
المكاطنيف المدرجة أسماؤىـ .كيجب عمى الكاليات المتحدة أف تحدد بأف الطائرات ،كالسمع كالخدمات المرخصة قد
استخدمت ألغراض تتجاكز مجرد اقتصارىا عمى االستخداـ النيائي الطيراف المدني ،أك تـ إعادة بيعيا أك إعادة

نقميا إلى األشخاص المدرجيف عمى قائمة المكاطنيف المدرجة أسماؤىـ ،فإف الكاليات المتحدة سترل أف ىذا يدعك
كميا أك جز نئيا.
إلى الكؼ عف أداء التزاماتيا بمكجب المادة  1.1.5ن
( )13تحقيقا لؤلىداؼ الكاردة في الفقرة  2.1.5مف خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه ،يككف الكياف غير
األمريكي مممكؾ أك يدار مف قبؿ شخص أميركي ،إذا كاف ىذا الشخص األمريكي (i ) :يممؾ  % 50أك أكثر

مف حصة في رأس الماؿ عف طريؽ التصكيت أك قيمة في الكياف؛ (  ) iiحاصؿ عمى أغمبية المقاعد في مجمس
إدارة المنشأة ،أك (  ) iiiيممؾ اإلجراءات كالسياسات كالق اررات الفردية لمكياف.

( )14ما لـ يرد تحديدا خبلؼ ذلؾ ،فإف رفع العقكبات المكصكفة في ىذه الفقرة ال ينطبؽ عمى المعامبلت التي
تنطكم عمى األشخاص المدرجيف عمى قائمة أسماء المكاطنيف المدرجة كدكف إخبلؿ بالعقكبات التي قد تطبؽ في
إطار األحكاـ القانكنية األخرل مف تمؾ المذككرة في الفقرة  .4كال يكجد في خطة العمؿ الشاممة المشتركة ىذه ما

تغيير في مكقؼ ايراف مف العقكبات االمريكية.
يعكس نا
( )15تحقيقنا ألىداؼ كقؼ تطبيؽ األحكاـ المنصكص عمييا في المادتيف  ، 4.1.7 - 4.1.1تشمؿ اآلثار

المكصكفة لممؤسسات المالية غير األمريكية أنشطة خارج نطاؽ سمطة الكاليات المتحدة مف المؤسسات المالية

الدكلية.
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( )16لف تش ارؾ المؤسسات المالية غير األمريكية كغير اإليرانية في المعامبلت مع المؤسسات المالية اإليرانية (
بما في ذلؾ البنؾ المركزم اإليراني( التي ال تظير في قائمة المكاطنيف المدرجة أسماؤىـ لف تتعرض لعقكبات
نتيجة النخراط تمؾ المؤسسات المالية االيرانية في المعامبلت أك العبلقات المصرفية التي تشمؿ األفراد كالكيانات
اإليرانية  ,ما في ذلؾ المؤسسات المالية ،عمى قائمة المكاطنيف المدرجة أسماؤىـ ،شريطة أف تككف المؤسسات

غير األمريكية كغير اإليرانية ال تجرم أك تسيؿ تمؾ المعامبلت المحددة أك العبلقات المصرفية مع األفراد
كالكيانات اإليرانية ،بما في ذلؾ المؤسسات المالية المدرجة في قكائـ المنع كال تنطكم عمى خبلؼ ذلؾ.
( )17كتستند اآلثار المذككرة في الفقرة  7.5فيما يتعمؽ بمشغؿ ميناء بندر عباس عمى أنو لـ يعد تحت سيطرة
شخص عمى قكائـ الممنكعيف.

مبلحظة:
ىنا تكجد في النسخة األصمية لبلتفاقية أسماء الشركات كاألشخاص المكجكديف في قكائـ المنع كالتي تقع في 32
صفحة ،يمكف الرجكع ليا مف النسخة األصمية االنكميزية لمف ييتـ.
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الممحق الرابع :الممحق ( )3من االتفاقية التعاون النووي المدني
أ .أحكام عامة

 .1قررت إيراف كمجمكعة دكؿ" "1+5مف بيف جممة أمكر أخرل ،إجراء التعاكف التقني مع الككالة الدكلية لمطاقة
الذرية  ،حسب ما ىك مناسب ،دكف المساس باالتفاقات الثنائية القائمة في مجاالت مختمفة مف التعاكف المدني
النككم كالتي سيتـ تطكيرىا داخؿ إطار ىذه االتفاقية )خطة العمؿ الشاممة المشتركة( ،كما ىك مفصؿ في ىذا
الممحؽ .كستقدـ المجنة المشتركة الدعـ إليراف مف خبلؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كمشاريع التعاكف  ,حسب ما

ىك مناسب.

 . 2يتـ تحديد جميع مشاريع التعاكف النككم السممي المندرجة في إطار ىذه الخطة مف خبلؿ الدكؿ المشاركة بما
يتفؽ مع بنكد خطة العمؿ الشاممة المشتركة كالقكانيف كاألنظمة المرعية في ىذه الدكؿ.
 . 3يمكف إجراء مشاريع التعاكف النككية كالعممية كالمدنية المنتظرة بيف إيراف كمجمكعة دكؿ " "1+5كجزء مف

الخطة الشاممة كفؽ عدة أشكاؿ كمع مجمكعة متنكعة مف المشاركيف المحتمميف ،كلف تشمؿ المشاريع المحددة

بالضركرة مشاركة جميع أعضاء مجمكعة دكؿ ""1+5
 _ 3بؿ سكؼ تعتمد عمى ترتيبات ثنائية أك متعددة األطراؼ مف ضمف أعضاء المجمكعة ،بالتعاكف مع الجانب
َّ
ستحدد ىذه الترتيبات مباشرة مف الدكؿ المعنية كايراف.
اإليراني حيث

 _3كستككف ىذه المشاريع تحت إشراؼ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بمشركعيا الخاص بالتعاكف التقني بما في
ذلؾ التمكيف كاالتفاقيات
 _3مف خبلؿ المركز الدكلي لمعمكـ كالتكنكلكجيا.
كسيقكـ الطرفاف عمى كجو التحديد بتطكير التعاكف النككم مع إيراف في المجاالت التالية :
ب .المفاعالت والوقود النووي مع التقنية المتعمقة به باإلضافة إلى المنشآت وعممية التخصيب

 .4طاقة المياه الخفيفة كمفاعبلت األبحاث مع التكنكلكجيا كالمرافؽ المتعمقة بيا تقكـ مجمكعة دكؿ " "1+5بتسييؿ
حصكؿ إيراف عمى الماء الخفيؼ ككقكد المفاعبلت ألغراض األبحاث كاالختبارات كانتاج الطاقة الكيربائية كتحمية
المياه ،مع إيجاد ترتيبات مؤكدة لتكريد الكقكد النككم كازالة الكقكد المستيمؾ ،كما ىك منصكص عميو في العقكد
ذات الصمة لكؿ مفاعؿ .كيمكف أف يشمؿ التعاكف المجاالت
التالية:

بناء مفاعبلت تعمؿ بالماء الخفيؼ بحيث تككف آمنة كفعالة ،كتكفير المعدات المرتبطة بيا مف الجيؿ الثالث

كالمتطمبات البلزمة إلنشائيا ،بما في ذلؾ المفاعبلت النككية متكسطة كصغيرة الحجـ كالمشاركة في التصميـ
كالتصنيع حسب الحاجة.
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 _ 4بناء مفاعؿ الدكلة الفني العامؿ بالماء الخفيؼ متعدد األغراض القادر عمى اختبار قضباف الكقكد كحزـ الكقكد
المجمعة كالمكاد اإلنشائية ،كما يرتبط بيا مف المعدات ذات الصمة ،كالمشاركة في التصميـ كالتصنيع حسب
الحاجة.

 _4تكريد أحدث أنظمة القياس كالتحكـ لممفاعبلت المذككرة أعبله ،كالمشاركة في التصميـ كالتصنيع
حسب الحاجة.
 _4تكريد أجيزة المحاكاة كحساب الرمكز النككية كالحمكؿ البرمجية فيما يتعمؽ بالمجاالت المذككرة أعبله،
كالمشاركة في التصميـ كالتصنيع حسب الحاجة.

 _4تكريد الشحنة األكلى كالثانية مف المعدات األساسية باإلضافة إلى القمب المركزم لممفاعبلت المذككرة
أعبله ،كالمشاركة في التصميـ كالتصنيع حسب الحاجة.
 _4إجراء التدريبات البلزمة عمى سيناريكىات إدارة الكقكد ،كاجراء التعديبلت لممفاعبلت البحكث كالطاقة المذككرة
أعبله.

بناء عمى طمب مف إيراف مف أجؿ رفع مستكل
 _4الدراسة الفنية المشتركة لممفاعبلت النككية اإليرانية الحالية ،ن
المعدات كالنظـ الحالية ،بما في ذلؾ إجراءات السبلمة النككية.
 .5مشركع تحديث مفاعؿ أراؾ
 _5كما ىك مكضح في الفقرة ب مف الممحؽ )  ،( 1يتـ تشكيؿ شراكة دكلية مف مجمكعة دكؿ " "1+5مف جية
كايراف مف جية أخرل كالتي مف الممكف تكسيعيا الحقا لتشمؿ طرفنا ثالثنا تعمؿ عمى إعادة بناء كتصميـ مفاعؿ
بناء
أبحاث  IR-40في أراؾ كتحديثو عمى أف ال تتجاكز طاقتو  20ميغا كاط حرارم كيعمؿ كيبرد بالماء الثقيؿ ن
عمى التصميـ التصكرم (المرفؽ بالممحؽ ) 1

 _5تتكلى إيراف قيادة مشركع تحديث أراؾ بصفتيا مالؾ المشركع كما تضطمع بمسؤكلية التنفيذ كاممةن كسيتـ إنشاء
مجمكعة عمؿ تتألؼ مف دكؿ " "1+5لتعمؿ عمى دعـ كتسييؿ إعادة التصميـ كالبناء في مفاعؿ أراؾ ،كستتكلى

شراكة دكلية تتألؼ مف إيراف كمجمكعة العمؿ تنفيذ مشركع تحديث مفاعؿ أراؾ مع تحمؿ دكؿ " "1+5لمسؤكلياتيا

المشار إلييا في الممحؽ  1كيمكف تكسيع مجمكعة العمؿ لتشمؿ بمدانا أخرل بتكافؽ آراء المشاركيف كايراف.
كستكقع إيراف كمجمكعة دكؿ " "1+5عمى كثيقة رسمية تعبر عف التزاميا الجاد بمشركع تحديث مفاعؿ أراؾ في
مؤكدا لتحديث المفاعؿ كسيتـ بمكجب ىذه الكثيقة
مسار
نا
كقت يسبؽ يكـ التنفيذ ،األمر الذم مف شأنو أف يكفر
ن
تحديد المسؤكليات التي يتحمميا
كؿ مف مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف ،كخصكصا في المجاالت الرئيسية ،مثؿ إعادة التصميـ كمراجعة التصميـ
كاصدار الشيادات كصناعة قمب المفاعؿ كتصميـ الكقكد كتصنيع كتكريد أدكات السبلمة كاألماف كالتخمص مف
الكقكد المستيمؾ ،ككذلؾ بخصكص تكريد المكاد كالمعدات كاألجيزة كأنظمة التحكـ حيث سيتـ تكقيع العقكد الحقان.

كستقكـ الدكؿ المشاركة بمجمكعة العمؿ بتقديـ المساعدة التي تحتاجيا إيراف إلعادة تصميـ كبناء المفاعؿ بما
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يتفؽ مع األنظمة كالقكانيف المرعية لكؿ منيا ،كبيذه الطريقة يمكف بناء المفاعؿ المحدث بأماف في الكقت المناسب
كتجريبو.
 _5تتعاكف إيراف كمجمكعة العمؿ لتطكير التصميـ النيائي لممفاعؿ المحدث ،كتصميـ المختبرات التابعة لو كالتي
ستنفذىا إيراف ،كمراجعة تطبيؽ معايير السبلمة الدكلية ،كيمكف حينيا إعطاء المفاعؿ رخصة مف قبؿ السمطة

التنظيمية اإليرانية المعنية لتجريب المفاعؿ كتشغيمو.
 _5ستستمر إيراف في تحمؿ المسؤكلية األساسية لتمكيؿ مشركع التحديث ،كأم ترتيبات إضافية لتمكيؿ المشركع
بما في ذلؾ مشاريع دعـ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ستحدد استنادا إلى الكثيقة الرسمية كالعقكد المكقعة الحقنا.
 .6الكقكد النككم
 .6تتكلى مجمكعة دكؿ " "1+5تقديـ يد العكف إليراف في حاؿ الضركرة مف خبلؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
تمبية لمعايير التأىيؿ الدكلية لمكقكد النككم المنتج إيرانيان.

 .6سيسعى أعضاء مجمكعة دكؿ " "1+5لمتعاكف بشأف إمدادات الكقكد الحديثة بما في ذلؾ كعند الحاجة
التصميـ المشترؾ كالتصنيع كالتراخيص البلزمة ،كتقنيات التصنيع كالمعدات كالبنية األساسية ذات الصمة

لممفاعبل ت الحالية كالمستقبمية ذات األغراض البحثية كالطاقة ،بما في ذلؾ المساعدة التقنية في عمميات المعالجة
كتشكيؿ كتخصيب أنكاع مختمفة مف الكقكد النككم لمفاعؿ أراؾ المحدث العامؿ بالماء
الثقيؿ.
ج آليات البحث والتطوير

كدعما النفتاح عممي أكسع كاندماج أكبر بيف مجمكعة دكؿ ""1+5
 .7تنفي نذا لجكانب أخرل مف الخطة الشاممة
ن
كايراف سيسعى الطرفاف إلى التبادؿ العممي كالتعاكف في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا النككية:
 _7المسرعات المعتمدة عمى الفيزياء الفمكية كالفيزياء النككية ،كانتاج النظائر المستقرة كالتعاكف الدكلي في منشأة
فكردك لؤلبحاث النككية كالفيزياء كالتكنكلكجيا ،كستطمب إيراف مف مجمكعة دكؿ كغيرىا مف األطراؼ المعنية
مقترحات محددة لمشاريع دكلية تعاكنية في الفيزياء كاألبحاث النككية

كالتكنكلكجيا ،كسكؼ تستضيؼ كرشة عمؿ دكلية الستعراض ىذه المقترحات ،كاليدؼ مف ذلؾ ىك تنفيذ المشاريع

التع اكنية الدكلية في غضكف بضع سنكات ،كسيجرم االنتقاؿ إلى إنتاج النظائر المستقرة مف مجمكعتيف ،بإنشاء
شراكة بيف ركسيا كايراف عمى أساس ترتيبات سيتـ االتفاؽ عمييا الحقا بيف الطرفيف.
 _7فيزياء الببلزما كاالندماج النككم.
 _7تطبيقات مفاعؿ األبحاث في مفاعؿ طيراف البحثي ،كتحديث مفاعؿ أراؾ ،أك في غيرىا مف مفاعبلت
البحكث المستقبمية في إيراف مثؿ:

 .1التدريب
 .2إنتاج النظائر المشعة كاالستفادة منيا
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 .3التحمية النككية
 .4تنشيط التحكالت النيكتركنية
 .5تحميؿ تنشيط النيكتركنات
.6معالجة التقاط النيكتركنات

 .7التصكير النيكتركني كدراسة خصائص المكاد باستخداـ أشعة النيكتركف
 _7يمكف إليراف كمجمكعة دكؿ " "1+5استكشاؼ أفؽ التعاكف المتاحة في المجاالت التالية:
 .1تصميـ القمب الداخمي لممفاعؿ كأجيزة القياس التكنكلكجية كتصنيعيا كتجميعيا.
 .2تصميـ التجييزات النككية كأنظمة التحكـ اإللكتركنية كتصنيعيا كتجميعيا.

 . 3تكنكلكجيا االنصيار كفيزياء الببلزما كالبنية األساسية ذات الصمة ،كتسييؿ مساىمة إيراف في مشركع المفاعؿ
الحرارم التجريبي الدكلي  ITERك مشاريع مماثمة ،بما في ذلؾ مشاريع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية التعاكنية
التقنية ذات الصمة.

.4عمـ الفمؾ النيكتركني.
المسرعات كتكريد المعدات ذات الصمة ،عبر مشاريع تعاكف الككالة
 .5تصميـ كتصنيع كتكريد كأنكاع مختمفة مف
ِّ
الدكلية لمطاقة الذرية.

 .6الحصكؿ عمى البيانات كتجييز البرمجيات كمعدات الكاجية.
د السالمة النووية إجراءات الوقاية واألمن

 .8السبلمة النككية

تبدم مجمكعة دكؿ" "1+5كربما دكؿ أخرل حسب الحاجة  ،استعدادىا لمتعاكف مع إيراف عمى إنشاء مركز األمف
النككم في إيراف ،كالمشاركة في كرش عمؿ كدكرات تدريبية في إيراف لدعـ التفاعؿ بيف السمطات التنظيمية النككية
اإليرانية كمجمكعة دكؿ )  ،(1 + 5كتبادؿ الدركس المستفادة بشأف إنشاء كصيانة االستقبلؿ التنظيمي كالفعالية،
كالتدريب عمى إجراءات السبلمة النككية كأفضؿ الممارسات كتسييؿ تبادؿ الخبرات كالزيارات لمسمطات التنظيمية
النككية إلى محطات الطاقة النككية خارج إيراف لمتركيز عمى أفضؿ اإلجراءات المتبعة في التشغيؿ اآلمف ،كتعزيز

كتقكية التأىب لحاالت الطكار المحمية ،كتعزيز القدرة عمى إدارة الحكادث .كتقديـ الدعـ كالمساعدة لتمكيف إيراف
مف االنضماـ إلى االتفاقيات ذات الصمة بشأف السبلمة النككية كاألمف ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ كرش العمؿ أك
الندكات الخاصة بتعزيز االنضماـ إلى ىذه االلتزامات .كيمكف ليذه الحمقات أك الندكات أيضا أف تتـ تحت رعاية
الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.

تتعاكف مجمكعة دكؿ " "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة مع إيراف في مجاالت السبلمة النككية كمجاالت
أخرل يتفؽ عمييا :
 _8إبراـ اتفاقات متعددة األطراؼ أك ثنائية األطراؼ مع المنظمات كم اركز البحكث ذات الصمة.
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 _8تكريد رمكز صالحة كأدكات كمعدات متعمقة بالسبلمة النككية؛
 _8تسييؿ تبادؿ المعرفة كالخبرة في مجاؿ السبلمة النككية.
 _8تعزيز كتقكية التأىب لحاالت الطكار المحمية ،كتعزيز القدرة عمى إدارة األزمات؛

 _8إجراء دكرات تدريبية مينية عمى تشغيؿ المفاعؿ كالمنشآت لمعامميف في المنشآت النككية اإليرانية،
مف قبؿ المنظمات الداعمة ذات الصمة في مجاؿ السبلمة النككية داخؿ إيراف كخارجيا.
مجيز باألدكات البلزمة كالتقنيات كالمعدات ،مف
نا
 _8إنشاء مركز األماف النككم في إيراف ،كالذم يجب أف يككف
أجؿ دعـ التدريب التقني كالميني كتسييمو كتبادؿ الدركس المستفادة في تشغيؿ المفاعؿ كالمنشآت  ،مف قبؿ
العامميف في المنشآت النككية اإليرانية كالمنظمات الداعمة ذات الصمة.

 .9الضمانات النككية
تتعاكف مجمكعة دكؿ " "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة مع إيراف عمى التنفيذ الفعاؿ كالكؼء لمضمانات كتدابير
الشفافية المفركضة مف قبؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،كيمكف تصكر التعاكف في المجاالت التالية:

 _ 9التعاكف في شكؿ دكرات تدريبية عممية ككرش عمؿ لتعزيز عممية مراقبة كتنمية المكارد البشرية كعمميات
الرقابة لضماف الجكدة النكعية.
 _9تتعاكف مجمكعة دكؿ " "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة مع إيراف عمى التنفيذ الفعاؿ كالكؼء لمضمانات
كتدابير الشفافية المفركضة مف قبؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية عمى إيراف.
 _ 9قد يأخذ ىذا التعاكف شكؿ تدريب ككرش عمؿ لتعزيز قدرات إيراف التنظيمية ،كتعزيز عمميات المحاسبة
كالرقابة عمى المكاد النككية ،كتنمية المكارد البشرية ،كضماف الجكدة مف خبلؿ عمميات مراقبة الجكدة.

 .10األمف النككم
تتعاكف مجمكعة دكؿ " "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة مع إيراف عمى تنفيذ تكجييات السبلمة النككية كأفضؿ
الممارسات .كيمكف تصكر التعاكف في المجاالت التالية :

 _10التعاكف في شكؿ دكرات تدريبية ككرش عمؿ لتعزيز قدرة إيراف عمى منع كحماية كالرد عمى التيديدات
األمنية النككية عمى المرافؽ كاألنظمة النككية ،ككذلؾ لتمكيف أنظمة األمف النككم كالحماية المادية الفعالة
كالمستدامة .التعاكف مف خبلؿ التدريب ككرش العمؿ لتعزيز قدرة إيراف عمى حماية المنشآت كالرد عمى التيديدات
األمنية النككية ،بما في ذلؾ التخريب ،فضبل عف تمكيف أنظمة األمف النككم كالحماية المادية الفعالة كالمستدامة.
ه الطب النووي والنظائر المشعة والتكنولوجا والتجهيزات والعمميات المرتبطة بها

تتعاكف مجمكعة دكؿ " "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة مع إيراف لتحسيف االستفادة مف الطب النككم في إيراف ،
كتعزيز الخبرة اإليرانية في مجاؿ التصكير التشخيصي كالعبلج اإلشعاعي ،كزيادة تكافر النظائر المشعة الطبية
لتشخيص كعبلج المكاطنيف اإليرانييف ،كتسييؿ مشاركة إيراف في المجتمع الطبي العممي كالنككم الدكلي األكسع،

كقد يشمؿ ىذا التعاكف:
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 . 11تحديثات البنية التحتية المرتبطة بمرافؽ مسارع الرنيف المغنطيسي (سيكمكتركف) المكجكدة كذلؾ إلنتاج
النظائر المشعة الطبية.
 _ 11تسييؿ حصكؿ إيراف عمى مسارع الرنيف المغنطيسي (السيكمكتركف) الجديد ،كما يرتبط بو مف معدات
اإلشعاع الصيدالنية ،إلنتاج النظائر المشعة الطبية.

 _ 11تعزيز القدرة التشخيصية كمعدات التصكير كالعبلج اإلشعاعي لمراكز الطب النككم المكجكدة أك الجديدة،
بما في ذلؾ التعاكف بيف المستشفيات لعبلج كؿ مريض عمى حدة.
 _11التعاكف بشأف إجراءات قياس الجرعات المينية لممرضى.
 _11تحسيف استغبلؿ المكاد لزيادة إنتاج النظائر المشعة.

 _ 11تسييؿ الحصكؿ عمى مصادر النظائر المشعة لمعبلج المكضعي كالعبلج اإلشعاعي كأدكات المعايرة كغيرىا
مف التطبيقات الطبية كالصناعية.
 _11تكريد تجييزات اإلشعاع الطبي كالمختبرات البلزمة.
و إدارة النفايات وايقاف تشغيل المنشآت

 .12تتعاكف مجمكعة دكؿ " "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة مع إيراف في حفظ النفايات النككية كاإلشعاعية
الناجمة عف أنشطة إيراف النككية كادارتيا كالتخمص منيا ،كحرؽ الكقكد كالطب النككم كانتاج النظائر المشعة
كأنشطة االستيبلؾ الفعالة.

 .13تتعاكف مجمكعة دكؿ" "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة مع إيراف في مجاالت آمنة كفعالة كصديقة لمبيئة ،
تتبع أفضؿ اآلليات مف أجؿ تنظيؼ المنشأة كايقاؼ التشغيؿ ،بما في ذلؾ التعاكف عمى مرافؽ تخزيف عمى المدل
الطكيؿ لمستكدع النفايات المنخفضة كالمتكسطة المستكل.
 .14تبدم مجمكعة دكؿ " "1+5كدكؿ أخرل حسب الحاجة استعدادىا لتسييؿ تبادؿ المعمكمات كالزيارات إلى
المكاقع كاألماكف ذات الصمة خارج إيراف كالمتعمقة باإلدارة الفعالة لمنفايات النككية.

 .15تقكـ مجمكعة دكؿ " "1+5بتسييؿ كتكريد المعدات كالنظـ المبلئمة إلدارة النفايات كمرافؽ التخزيف.
ز مشاريع أخرل
 .16يمكف تنفيذ مشاريع أخرل بيف مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف في الشؤكف ذات الصمة ،باالتفاؽ بيف الطرفيف
المشاركيف في الخطة الشاممة بما في ذلؾ المجاالت التالية :

 _16بناء محطات التحمية النككية كما يرتبط بيا مف البنية التحتية في إيراف.
مثبل)
 _16تطكير تكنكلكجيا الميزر لمتطبيقات الطبية (جراحة العيكف ن
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الممحق الخامس :الممحق ( )8من االتفاقية المجنة المشتركة
 .1اإلنشاء كالتركيب كالتنسيؽ
 .1تؤسَّس المجنة المشتركة لتنفيذ المياـ المسندة إلييا المذككرة في اتفاقية الخطة الشاممة ،بما في ذلؾ مبلحقيا.
 .1تتألؼ المجنة المشتركة مف ممثميف عف إيراف كمجمكعة دكؿ " "1+5الصيف كفرنسا كألمانيا كاالتحاد الركسي
كالمممكة المتحدة ،كالكاليات المتحدة األمريكية ،مع الممثؿ األعمى لبلتحاد األكركبي لمشؤكف الخارجية كسياسة
األمف( ،الذم يشكمكف مجتمعيف األطراؼ المشاركيف في
اتفاقية الخطة الشاممة.
مناسبا.
 .1يجكز لمجنة المشتركة إنشاء مجمكعات عمؿ في مجاالت معينة ،بحسب ما تراه
ن

 .1يعيَّف الممثؿ السامي لبلتحاد األكركبي لمشؤكف الخارجية كالسياسة األمنية) الممثؿ السامي (بمثابة منسؽ المجنة
المشتركة.

 .2مياـ المجنة
 .1ستقكـ المجنة المشتركة بأداء المياـ التالية:

 .1مراجعة كاعتماد التصميـ النيائي ألبحاث الماء الثقيؿ الحديثة في المفاعؿ كتصميـ المختبرات الفرعية قبؿ
الشركع في البناء ،كمراجعة كاعتماد تصميـ كقكد المفاعؿ ألبحاث الماء الثقيؿ كتحديثيا عمى النحك المنصكص
عميو في القسـ ب مف الممحؽ 1
بناء عمى طمب إيراف تقكـ المجنة بمراجعة كالمكافقة عمى تطكير كبناء كتشغيؿ خبليا ساخنة ) التي تحتكم عمى
 .2ن
خمية أك خبليا مترابطة( ،ذات خبليا محمية أك صناديؽ القفازات المحمية ذات أبعاد أكبر مف  6متر مكعب في
الحجـ كالمكاصفات المبينة في المرفؽ األكؿ مف البركتكككؿ اإلضافي  ،كما ىك مذككر في الفقرة  21مف الممحؽ
1
 .3مناقشة كاقرار الخطط المقدمة مف قبؿ إيراف لبدء البحث كالتخصيب عمى معدف اليكرانيكـ ككقكد في مفاعؿ
طيراف البحثي عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة  26مف الممحؽ1

 .4الطرد المركزم لمشركع في مرحمة النمكذج األكلي لبلختبارات الميكانيكية ،عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة
43مف الممحؽ 1
 .5تمقٌي المعمكمات في كقت مبكر عف أنشطة محددة تجرم في منشأة فكردك ،عمى النحك المنصكص عميو في
الفقرة  44مف الممحؽ 1
 .6تمقٌي معمكمات حكؿ اإلطار المفاىيمي مف النظائر المستقرة اإلنتاج في منشأة فكردك ،عمى النحك المنصكص
بناء عمى طمب مف إيراف بتقييـ كمف ثـ المكافقة عمى  ،أف حزـ
عميو في الفقرة  1.46مف المرفؽ األكؿ تقكـ المجنة ن
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الكقكد التي صنعت في إيراف كمنتجاتيا الكسيطة ال يمكف إعادتيا بسيكلة في صيغة سادس فمكريد اليكرانيكـ ،
استنادا إلى معايير فنية مكضكعية ،كذلؾ بيدؼ تمكيف إيراف مف تصنيع الكقكد،
ن
عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة  59مف الممحؽ 1

 .2تقديـ الدعـ كالمساعدة إليراف ،بما في ذلؾ التعاكف التقني مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية عند الحاجة إلى تمبية
معايير التأىيؿ الدكلية لمحصكؿ عمى الكقكد النككم المنتج في إيراف عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة  59مف
الممحؽ1
بناء عمى طمب مف إيراف كبمشاركة منيا ،بمراجعة كاعطاء المكافقة مسبقا عمى أم نشاط يتعمؽ
 .3تقكـ المجنة ن
بتصدير أك تخصيب أك نقؿ المعدات كالتكنكلكجيا المتعمقة بتخصيب اليكرانيكـ  ،مع أم بمد آخر أك أم جية أجنبية
تعمؿ في تخصيب اليكرانيكـ كاألنشطة المتعمقة
بو  ،بما في ذلؾ األبحاث كالتحديثات ذات الصمة عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة 73مف الممحؽ1
 .4تقديـ المشكرة كالنصح بشأف الكسائؿ البلزمة لمسماح بدخكؿ المكاقع عمى النحك المحدد في الفقرة  78مف
الممحؽ1

 .5تقكـ المجنة بناء عمى طمب مف إيراف بمراجعة كاعطاء المكافقة مسبقا عمى تصميـ كتطكير كتصنيع ك امتبلؾ،
كاستخداـ ألغراض غير نككية ألنظمة التفجير متعددة النقاط المناسبة لجياز متفجر نككم كأنظمة التشخيص
المتفجرة) كاميرات متتالية ،تأطير الكاميرات
ككاميرات فبلش األشعة السينية(  ،مناسبة لتطكير جياز تفجير نككم ،عمى النحك المنصكص عميو في الفقرتيف
2.82ك  3.82مف الممحؽ1

 .6المراجعة كالتشاكر لمعالجة القضايا الناشئة عف تنفيذ رفع العقكبات عمى النحك المحدد في ىذه الخطة كممحقيا
الثاني.
 .7المراجعة كاتخاذ قرار بشأف مقترحات لنقؿ األنشطة اإليرانية المتصمة بالطاقة النككية ،كفقا لممادة  6مف ىذا
الممحؽ ،كقرار األمـ المتحدة مجمس األمف الذم يصادؽ عمى ىذه الخطة.

 .8المراجعة بيدؼ حؿ أم قضية يعتقد أحد المشاركيف في ىذه االتفاقية أف عدـ تنفيذىا مف قبؿ طرؼ آخر مف
المشاركيف في ىذه االتفاقية يخؿ بالتزاماتيا بمكجب بنكد الخطة ،كفقا لمعممية المذككرة في الخطة ذاتيا.
 .9تقكـ المجنة المشتركة باعتماد أك تعديؿ اإلجراءات لتنظيـ أنشطتيا حسب مقتضى الحاجة.
 .10التشاكر كتقديـ اإلرشادات بشأف مسائؿ التنفيذ األخرل التي قد تنشأ في إطار ىذه االتفاقية )الخطة (
 .3اإلج ارءات
 .3سكؼ تجتمع المجنة المشتركة عمى أساس ربع سنكم أك في أم كقت ،بناء عمى طمب يرفعو أحد المشاركيف في
ىذه الخطة إلى المنسؽ العاـ ،كيعقد المنسؽ العاـ اجتماع لمجنة المشتركة التي ستعقد في مكعد أقصاه أسبكع كاحد

مف تاريخ استبلـ ىذا الطمب ،باستثناء المشاكرات كفقا لمفقرة) ؼ( الكرادة في الممحؽ  1كأية مسألة أخرل يراىا
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المنسؽ أك أحد المشاركيف عاجمة ،فإنو كفي ىذه الحالة سيتـ عقد االجتماع في أقرب كقت ممكف كفي مكعد ال
يتجاكز ثبلثة أياـ ميبلدية مف تاريخ استبلـ الطمب.
 .3سكؼ تعقد اجتماعات المجنة المشتركة في نيكيكرؾ كفيينا كجنيؼ حسب الحاجة .حيث يعمؿ البمد المضيؼ
عمى تسييؿ إجراءات الدخكؿ لممشاركيف الذيف يحضركف ىذه االجتماعات.

 .3يجكز لمجنة المشتركة أف تقرر بتكافؽ اآلراء دعكة مراقبيف لحضكر االجتماعات.
 .3باستثناء ما ىك منصكص عميو في المادة  6مف ىذا الممحؽ كالتي ستخضع إلجراءات سرية لؤلمـ المتحدة ،فإف
عمؿ المجنة المشتركة ىك كثيقة سرية يمكف تداكليا فقط بيف المشاركيف في ىذه االتفاقية) الخطة ( كالمراقبيف حسب
الحاجة  ،ما لـ تقرر المجنة المشتركة خبلؼ ذلؾ.

.4الق اررات
 .4تككف ق اررات المجنة المشتركة بتكافؽ اآلراء باستثناء ما ينص عمى خبلؼ ذلؾ في ىذا المرفؽ.

 .4يككف لكؿ مشارؾ في ىذه الخطة الشاممة صكت كاحد ،كتتخذ ق اررات المجنة المشتركة مف قبؿ الممثؿ أك نائب
الممثؿ أك شخص بديؿ يمكف لمدكلة المشاركة تسميتو.
 .4سيتـ إعبلـ جميع أعضاء خطة العمؿ الشاممة بتصكيت بقية األعضاء في حاؿ طمب أم عضك ذلؾ.
 .4تقر المسائؿ المعركضة عمى المجنة المشتركة كفقنا لمفقرة) ؼ ( مف الممحؽ  1بتكافؽ اآلراء ،أك بالتصكيت
اإليجابي مف خمسة مشاركيف في خطة العمؿ الشاممة  ،حيث ال يشترط اكتماؿ النصاب.

 .4لف يشارؾ المنسؽ العاـ في صنع الق اررات المتعمقة بالتحكيبلت كاألنشطة النككية كذلؾ عمى النحك المبيف في
المادة  6مف ىذا الممحؽ.
 .5قضايا أخرل

 .5يتحمؿ كؿ عضك مشارؾ في خطة العمؿ الشاممة تكاليفو الخاصة لممشاركة في المجنة المشتركة  ،ما لـ تقرر
المجنة المشتركة خبلؼ ذلؾ.
 .5يحؽ لكؿ عضك مشارؾ في خطة العمؿ الشاممة ،أف يطمب مف المنسؽ العاـ تعميـ إخطار لبقية المشاركيف
كعمى المنسؽ العاـ بناء عمى ىذا الطمب ،أف يقكـ بالتعميـ دكف تأخير لجميع المشاركيف في الخطة.
 .6فريؽ المشتريات
 .6اف الغرض مف إنشاء قناة المشتريات كما لـ ينص قرار مف مجمس األمف بخبلؼ ذلؾ ىك أف تقكـ المجنة
المشتركة بمراجعة المقترحات المقدمة كالبت فييا ،كىي مقدمة مف الدكؿ التي تسعى لممشاركة في:
 .7التكريد أك البيع أك النقؿ المباشر أك غير المباشر مف أراضييا أك بكاسطة مكاطنييا أك باستخداـ السفف التي

ترفع أعبلميا أك طائراتيا ،أك الستخداميا في مصمحة إيراف ،كعما إذا كانت أك لـ تصنع في أراضييا كمف جميع

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

213

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدي سميم الموسوي

األصناؼ كالمكاد كالمعدات ،كالسمع كالتكنكلكجيا المنصكص عمييا في  INFCIRC / 254 / Rev.12 /الجزء، 1
كاذا كاف االستخداـ النيائي سيككف لمبرنامج النككم االيراني الكارد في ىذه الخطة الشاممة أك غيرىا مف
االستخدامات المدنية غير النككية ،كجميع البنكد كالمكاد كالمعدات كالسمع كالتكنكلكجيا المنصكص عمييا في

INFCIRC / 254 / Rev.9 /الجزء)  2أك اإلصدار األحدث مف ىذه الكثائؽ ،كالتي يتـ تحديثيا مف قبؿ

مجمس األمف( ،ككذلؾ
أم أصناؼ أخرل إذا كانت الدكلة ذات الصمة يمكف أف تسيـ في أنشطة تتعارض مع خطة العمؿ الشاممة.
 .8تزكيد إيراف بأم نكع مف المساعدة التقنية كالتدريب كالمساعدة المالية كاالستثمار كالسمسرة أك غيرىا مف

الخدمات ذات الصمة ،لتكريد أك بيع أك نقؿ أك تصنيع أك استخداـ األصناؼ كالمكاد كالمعدات كالسمع كالتكنكلكجيا

الكاردة في الفقرة الفرعية) أ (أعبله؛
 .9اكتساب إيراف مصمحة في النشاط التجارم مع دكلة أخرل تنطكم عمى استخراج اليكرانيكـ أك إنتاج أك استخداـ
المكاد النككية كالتكنكلكجيات عمى النحك الكارد في  INFCIRC / 254 / Rev.12 /الجزء  ، 1كىذه االستثمارات

تجرم في األقاليـ الخاضعة لكاليتيا مف قبؿ إيراف أك أحد مكاطنييا ،أك الكيانات المدرجة في إيراف أك الخاضعة
لكاليتيا القضائية ،أك مف قبؿ أفراد أك كيانات
تعمؿ نيابة عنيـ أك تكجيو ،أك الكيانات التي يمتمكيا أك يتحكـ بيا.
 .6تقكـ المجنة المشتركة بأداء مياميا في مراجعة كتقديـ تكصيات بشأف مقترحات متعمقة بالتحكيبلت
كاألنشطة النككية مف خبلؿ فريؽ المشتريات.

 .6يحؽ لكؿ دكلة مف دكؿ " "1+5كايراف المشاركة في فريؽ المشتريات كيعتبر المنسؽ العاـ بمثابة منسؽ لفريؽ
المشتريات.
 .6باستثناء ما ىك منصكص عميو مف قبؿ المجنة المشتركة ،أك ق اررات مجمس األمف المتعمقة بيذه االتفاقية ) خطة
العمؿ الشاممة المشتركة ( فإف الفريؽ العامؿ سيعمؿ كفقا لممقترحات التالية:

 .1عند استبلـ المقترح  ،بما في ذلؾ جميع المعمكمات الداعمة البلزمة ،مف قبؿ الدكلة التي تسعى إلى االنخراط
في عمميات النقؿ كاألنشطة المشار إلييا في الفقرة  ، 1.6فإف عمى المنسؽ العاـ إحالة المقترح مف خبلؿ الكسائؿ
المناسبة كدكف تأخير إلى فريؽ المشتريات ،كعند تصديؽ
الطمب كتحكيمو إلى مكاد كمعدات كسمع كتكنكلكجيا يعتزـ استخداميا في األنشطة النككية التي أذف بيا في خطة
العمؿ الشاممة المشتركة ،مف قبؿ الككالة ،يمكف لفريؽ المشتريات أف يستغرؽ  30يكـ عمؿ لمنظر كالبت في

االقتراح.

 .2المعمكمات الضركرية "ألغراض المادة  1.4.6تعني) :أ (كصؼ البند) .ب (االسـ كالعنكاف كرقـ الياتؼ كعنكاف
البريد اإللكتركني لمجية المصدرة) .ج (االسـ ،العنكاف ،رقـ الياتؼ كعنكاف البريد اإللكتركني لمجية المستكردة ؛) د (
بياف مف االستخداـ النيائي كاالستخداـ
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النيائي كالمكقع المقترح ،جنبا إلى جنب مع شيادة االستخداـ النيائي التي كقعتيا منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أك
السمطة المختصة في إيراف تثبت االستخداـ النيائى لممادة المذككرة؛) ق( رقـ رخصة التصدير إذا كانت متكفرة .
)ك (تاريخ العقد ،إف كجدت .ك) ز (مف التفاصيؿ حكؿ النقؿ ،إف كجدت .شريطة أف يتـ التعيد بتقديـ أم مف أرقاـ
رخصة التصدير ،تاريخ العقد ،أك التفاصيؿ حكؿ النقؿ غير المتكفرة في كقت تقديـ الطمب ،تقديـ ىذه المعمكمات

في أسرع كقت ممكف ،كعمى أم حاؿ كشرط لممكافقة عمى الطمب قبؿ الشحف.
 .3يتكاصؿ جميع األعضاء العامميف في فريؽ المشتريات مع المنسؽ العاـ خبلؿ عشريف يكما بغض النظر عف
قبكؿ أك رفض الطمب .يجكز تمديد فترة النظر بالطمبات لمدة عشرة أياـ أخرل بناء عمى طمب أحد األعضاء
العامميف في فريؽ المشتريات بالتكافؽ مع المنسؽ العاـ.

 .4يقدـ المنسؽ العاـ الطمب لمتصديؽ حالما يتمقى نسخة مصدقة مف الطمب صادرة عف جمع أعضاء فريؽ
المشتريات ،أك في نياية مدة الثبلثيف يكما المذككرة في حاؿ لـ يتمؽ أم رفض مف أحد أعضاء فريؽ المشتريات،
في نياية مدة الثبلثيف يكما كفي حاؿ لـ يتمؽ الطمب التصديؽ

يمكف أف يحاؿ الطمب إلى المجنة المشتركة كذلؾ بناء عمى طمب عضكيف مف أعضاء فريؽ المشتريات كخبلؿ
خمسة أياـ عمؿ ،كالتي مف شأنيا المكافقة عمى الطمب بتكافؽ اآلراء خبلؿ عشرة أياـ عمؿ ،كاال فإف الطمب سيقابؿ
بالرفض ،عمى األعضاء الذيف صكتكا بالرفض إبداء
األسباب لمجنة المشتركة في حاؿ الضركرة مع مراعاة الحاجة إلى حماية المعمكمات السرية
 .5ييطمع المنسؽ العاـ مجمس األمف عمى تكصيات المجنة المشتركة في مدة ال تتجاكز  35يكـ عمؿ ،كفي حالة
اإلحالة تصبح المدة  45يكـ عمؿ مف تمرير المنسؽ العاـ لمطمب مع كؿ المعمكمات الضركرية إلى فريؽ
المشتريات.
.6سيجتمع الفريؽ العامؿ كؿ ثبلثة أسابيع لمراجعة المقترحات ما لـ يتـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ ،عند الحاجة
لمراجعة بعض البنكد المتعمقة بالمكاد كالمعدات كالسمع كالتكنكلكجيا التي يعتزـ استخداميا في األنشطة النككية التي
أذف بيا في خطة العمؿ الشاممة ،كيمكف دعكة الككالة

الدكلية لمطاقة الذرية لحضكر االجتماع بصفة مراقب.
 _6يمتزـ جميع المشاركيف في خطة العمؿ الشاممة المشتركة بالتصرؼ كفقا لقناة الشراء ،كالمشاركة فقط في النقؿ
كاألنشطة المشار إلييا في القسـ  1.6بعد مكافقة المجنة المشتركة كمجمس األمف ،كما تمتزـ إيراف بعدـ استخداـ
كحيازة أك السعي لشراء األصناؼ كالمكاد كالمعدات كالسمع كالتكنكلكجيا المشار إلييا في المادة  1.6مف ىذا الممحؽ
لؤلنشطة النككية التي تتعارض مع ىذه الخطة الشاممة.

 _6يجكز ألم مشارؾ في خطة العمؿ الشاممة ،أف يشير إلى األنشطة المتعمقة بالمشتريات إلى المجنة المشتركة
في إطار آلية تسكية المنازعات ،إذا كاف القمؽ مف أف ىذا النشاط ال يتفؽ مع ىذه الخطة.
 _6يحؽ ألم عضك في خطة العمؿ الشاممة ،اإلشارة إلى نشاط شراء لمجنة المشتركة في إطار آلية تسكية
المنازعات إذا كاف يعتبر ىذا النشاط مخالفا لخطة العمؿ الشاممة المشتركة.
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 _6ستتيح إيراف لمفتشي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية الكصكؿ إلى مكاقع االستخداـ لكؿ األصناؼ كالمكاد كالمعدات
كالسمع كالتكنكلكجيا المنصكص عمييا في INFCIRC / 254 / Rev.12 /الجزء )  1أك النسخة األحدث مف
ىذه الكثائؽ التي استكمميا مجمس األمف (المستكردة كفقا لئلجراءات المنصكص عمييا في المادة  6مف ىذا
الممحؽ.

 _6ستسمح إيراف لمدكؿ المصدرة أف تتحقؽ مف االستخداـ النيائي لجميع األصناؼ كالمكاد كالمعدات كالسمع
كالتكنكلكجيا المنصكص عمييا في  INFCIRC / 254 / Rev.9 /الجزء )  2أك النسخة األحدث مف ىذه الكثائؽ
التي استكمميا مجمس األمف (المستكردة كفقا لئلجراءات المنصكص عمييا في المادة  6مف ىذا الممحؽ .بناء عمى

طمب مف الدكلة المصدرة ،أك إذا ارتأت المجنة المشتركة ذلؾ

عند المكافقة عمى اقتراح النقؿ ،تكفر المجنة المشتركة الخبرات لمدكلة المصدرة ،بما في ذلؾ الخبراء ،حسب الحاجة،
لممشاركة في التحقؽ مف االستخداـ النيائي.
 _6يقكـ فريؽ المشتريات بالتكافؽ مع المنسؽ العاـ بالرد عمى طمبات التكجيو لعمميات الشراء ككيفية التعامؿ مف

قبؿ طرؼ ثالث ،يجب عمى فريؽ المشتريات االستجابة لطمبات التكجيو في غضكف 9أياـ عمؿ مف تاريخ تقديـ
المنسؽ العاـ الطمب إلى فريؽ المشتريات.
 _6ستقدـ المجنة المشتركة تقري ار إلى مجمس األمف عمى األقؿ مرة كؿ  6أشير ،لمعمؿ عمى كضع ق اررات فريؽ
المشتريات ك أم ق اررات أخرل مكضع التنفيذ.
 .7لجنة العمؿ المعنية بتنفيذ رفع العقكبات
 .7ستقكـ المجنة المشتركة باالضطبلع بمياميا لمراجعة كتقديـ المشكرة حكؿ تنفيذ عممية رفع العقكبات عمى النحك
المحدد في ىذه االتفاقية) خطة العمؿ الشاممة المشتركة(  ،كذلؾ بالتعاكف مع فريؽ العمؿ المعني بتنفيذ رفع
العقكبات.

 .7يشارؾ أعضاء المجنة المشتركة بالفريؽ العامؿ المعني ،بتنفيذ رفع العقكبات باإلضافة إلى الممثؿ السامي
كمنسؽ عمؿ ليذه المجمكعة.
 .7إذا رأت إيراف في أم كقت بعد يكـ بداية تفعيؿ االتفاقية بأف أم عقكبات أخرل متعمقة باألنشطة النككية ،أك
تدبير النقؿ تقيدىا بما في ذلؾ التسميات مف قبؿ الدكؿ األعضاء في مجمكعة دكؿ"  "1+5كيمنع التنفيذ الكامؿ
لرفع العقكبات عمى النحك المحدد في ىذه الخطة الشاممة ،سيككف عمى العضك المشارؾ في ىذه الخطة التشاكر مع

إيراف بيدؼ حؿ القضية ،كفي حاؿ لـ يستطع الطرفاف التكصؿ إلى حؿ ،سيتـ إحالة القضية إلى فريؽ العمؿ
المشار إليو آنفا.
 .7عمى المشاركيف في مجمكعة العمؿ المراجعة كالتشاكر بيدؼ حؿ القضية في مدة ثبلثيف يكما.
 .7يحؽ ألم عضك مشارؾ إحالة القضية إلى المجنة المشتركة في حاؿ لـ يتـ حميا في المدة المذككرة
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الممحق السادس :الممحق ( )5من االتفاقية خطة التنفيذ()1
 . .1يصؼ ىذا الممحؽ تسمسؿ اإلجراءات المحددة في الممحقيف  1ك 2ليذه االتفاقية ) خطة العمؿ الشاممة
المشتركة (
أ يكـ الصياغة النيائية
 .2يكافؽ المشارككف كىـ) الصيف كفرنسا كألمانيا كاالتحاد الركسي كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة  ،مع الممثؿ
السامي لبلتحاد األكركبي لمشؤكف الخارجية كالسياسة األمنية (كايراف عمى الصيغة النيائية لخطة العمؿ الشاممة
المشتركة.

 .3بعد انتياء المفاكضات عمى الفكر يقدـ مشركع القرار المشار إليو في المادة  18مف ىذا الممحؽ إلى مجمس
األمف العتماده.
 .4يصادؽ االتحاد األكركبي عمى مشركع القرار المشار إليو أعبله في مداكالت مجمس األمف.

 .5تبدأ إيراف كالككالة الدكلية بتطكير الترتيبات البلزمة لتنفيذ جميع تدابير الشفافية المنصكص عمييا في ىذه
الخطة  ،بحيث يتـ االنتياء مف ىذه الترتيبات ،في مكانيا ،كجاىزة لمتنفيذ في يكـ بدء التنفيذ.
ب يكـ اإلقرار
 .6بعد تسعيف يكما مف قرار مجمس األمف المشار إليو أعبله ،أك في تاريخ سابؽ بالتراضي بيف جميع المشاركيف

في خطة العمؿ الشاممة المشتركة ،يككف يكـ اإلقرار كعنده تدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ.

 .7بدءا مف يكـ اإلقرار ،سيقكـ المشارككف في خطة العمؿ الشاممة المشتركة باتخاذ الترتيبات كاالستعدادات
البلزمة ،بما في ذلؾ التحضيرات القانكنية كاإلدارية ،لتنفيذ االلتزامات الخاصة بيـ.
 .8ستبمغ إيراف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية رسميا ،اعتبا ار مف يكـ التنفيذ ،أنيا تطبؽ بصفة مؤقتة البركتكككؿ
اإلضافي ،في انتظار المصادقة عمييا مف قبؿ مجمس الشكرل) البرلماف( ،كسكؼ تنفذ بالكامؿ التعديؿ المرمز

1.3.
 .9تنفذ إيراف البند  66مف الفقرة) ـ (المتعمقة" بالمسائؿ الميمة السابقة كالراىنة "مف الممحؽ 1
 .10ينيي االتحاد األكركبي كجميع الدكؿ األعضاء فيو اعتبا ار مف يكـ التنفيذ جميع أحكاـ الئحة االتحاد األكركبي
لمعقكبات المتعمقة باألنشطة النككية كالعقكبات االقتصادية كالمالية عمى النحك المحدد في المادة 1.16مف ىذا

الممحؽ ،بالتزامف مع تحقؽ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مف اتخاذ إيراف لمتدابير المتفؽ عمييا ذات الصمة.
 .11ستقكـ الكاليات المتحدة ،التي تعمؿ كفقا لمسمطات الرئاسية بتقديـ التنازالت ،حتى تصبح نافذة المفعكؿ يكـ
التنفيذ مف كقؼ تطبيؽ عقكبات تتعمؽ باألسمحة النككية القانكنية كما ىك محدد في الفقرات 2،1 - 17، 17مف ىذا
الممحؽ .كما يقكـ الرئيس أيضا باتخاذ اإلجراءات البلزمة كجميع التدابير اإلضافية المناسبة الكاجب اتخاذىا لتنفيذ
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كقؼ تطبيؽ العقكبات عمى النحك المحدد في الفقرات4 ،1 - 17، 17مف ىذا الممحؽ ،بما في ذلؾ إنياء األكامر
التنفيذية عمى النحك المحدد في الفقرة  ، 4.17كالترخيص ألنشطة عمى النحك المحدد في الفقرة5.17.
 .12ستبدأ مجمكعة دكؿ " "1+5كايراف مناقشات بشأف إقرار كثيقة رسمية في كقت مبكر مف يكـ التنفيذ كالتي

ستعبر عف التزامات قكية مف قبؿ مجمكعة " "1+5في مشركع تحديث مفاعؿ أراؾ لممياه الثقيمة ،كتحديد
المسؤكليات التي يتكالىا كؿ مف إيراف كمجمكعة دكؿ""1+5
 .13تبدأ المشاكرات بيف إيراف كاالتحاد األكركبي كالدكؿ األعضاء فيو كالكاليات المتحدة عف االقتضاء بشأف المباد
التكجييية ذات الصمة كالبيانات المتاحة لمجميكر عمى تفاصيؿ العقكبات كرفع التدابير التقييدية بمكجب ىذه الخطة.
د يكـ التنفيذ
 .14يككف يكـ التنفيذ ىك عندما تؤكد الككالة الدكلية لمطاقة الذرية تنفيذ إيراف لمتدابير النككية الكاردة في الفقرة
 .15أدناه ،كتتخذ مجمكعة دكؿ (  ) 5 + 1في الكقت نفسو اإلجراءات المكصكفة في الفقرتيف  16ك  17أدناه ،

كتفعؿ اإلجراءات الكاردة في الفقرة  18أدناه كالتي تجرم في مجمس األمف.

 _15ستنفذ إيراف التدابير النككية المتعمقة عمى النحك المحدد في المرفؽ األكؿ:
 _15الفقرتيف  3ك  10مف القسـ) ب (في" مفاعؿ أراؾ ألبحاث الماء الثقيؿ".
 _15الفقرات  14ك  15مف القسـ) ج (عمى" محطة انتاج الماء الثقيؿ".
 _15الفقرات  29.1 ، 29 ، 28 ، 27ك  29.2مف القسـ) ك (عمى" قدرة التخصيب".

 _15الفقرات  41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32ك  42مف القسـ) ز (عمى"أبحاث
الطرد
المركزم كالتنمية".
 _15الفقرات  48.1 ، 47.1 ، 46.2 ، 46.1 ، 46 ، 45مف القسـ) ح (عمى " مصنع فكردك لمكقكد
المخصب".

 _15الفقرات  52ك  54ك  55مف القسـ األكؿ عمى" الجكانب األخرل لمتخصيب".
 _15الفقرات  57ك  58مف القسـ ) م ( عمى" مخزكف اليكرانيكـ كالكقكد".
 _15الفقرة  62مف القسـ ) ؾ ( عمى" تصنيع الطرد المركزم".
 _15إكماؿ جميع الترتيبات كالمرافؽ المحددة التي تسمح لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية بتنفيذ جميع تدابير
الشفافية المنصكص عمييا في الممحؽ األكؿ

 _15الفقرات  64ك  65مف القسـ ) ؿ ( عمى" البركتكككؿ اإلضافي كقانكف التعديؿ"1.3 .
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 _15الفقرات  80.1ك  80.2مف القسـ ) ص ( عمى" تصنيع جياز طرد مركزم مراقب "في غضكف سنة كاحدة
مف يكـ التنفيذ ،فإف إيراف تككف قد أكممت اإلجراءات المحددة في الفقرتيف  47.2ك  48.2مف القسـ ) ح ( في
"مصنع فكردك لمكقكد المخصب".
 .16يقكـ االتحاد األكركبي بما يمي:
 _16إنياء أحكاـ الئحة المجمس) االتحاد األكركبي ( 267 / 2012كتعميؽ األحكاـ المقابمة في قرار المجمس
2010 / 413 / CFSPالمحددة في األقساـ 1.1.1 - 1.1.3 . 1.1.5 - 1.1.8 . 1.2.1 - 1.2.5 .

 1.3.2 )،1.3.1بقدر ما يتعمؽ األمر بالمادتيف  16ك  17مف قرار المجمس)  2010 / 413 / CFSPك
1.3.3 . 1.4.1ك)  1.4.2 . 1.10.1.2بقدر ما يتعمؽ األمر المادتيف  43A ، 43 ، 39مف الئحة المجمس
)االتحاد األكركبي ( ( 267 / 2012مف الممحؽ  ) 2(.كعمى الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي إنياء أك
تعديؿ التشريعات المحمية كما ىك مطمكب.

 _16تعديؿ أحكاـ الئحة المجمس) االتحاد األكركبي ( 267 / 2012كاألحكاـ المقابمة في قرار المجمس
2010 / 413 / CFSPالمحددة في أقساـ  1.6.1 - 1.7.2مف الممحؽ( ، ) 2ذات الصمة مع األنشطة كفؽ

ىذه الخطة.
 _16إزالة أسماء األفراد كالكيانات المحددة في الممحؽ (  ) 1إلى الممحؽ ( ) 2مف ىذه الخطة مف الممحقيف الثامف

كالتاسع في الئحة المجمس) االتحاد األكركبي ( 267 / 2012 .كتعميؽ أحكاـ قرار المجمس 2010 / 413 /
CFSPالمحددة في الفقرة  1.9.1مف الممحؽ (  ) 2فيما يتعمؽ باألفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  1مف
الممحؽ 2
 _16تعديؿ أحكاـ الئحة المجمس) االتحاد األكركبي ( 267 / 2012كقرار مجمس2010 / 413 / CFSP

المحددة في أقساـ  1.5.1ك  1.5.2مف الممحؽ (  ) 2لتنفيذ األحكاـ ذات الصمة مف قرار مجمس األمف المشار

إليو أعبله.

 .17تقكـ الكاليات المتحدة األمريكية بما يمي ()2
 _17كقؼ تطبيؽ العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف5 ،1 - 4، 4ك  4.7مف الممحؽ الثاني ،باستثناء المادة
)  211أ ( المتعمقة بالحد مف التيديد اإليراني كقانكف حقكؽ اإلنساف سكريا عاـ) 2012 ( TRA

 _17كقؼ تطبيؽ العقكبات المنصكص عمييا في المادة  4.6مف الممحؽ  2المتفقة مع األنشطة الكاردة في ىذه
الخطة ،بما في ذلؾ التجارة مع األفراد كالكيانات المحددة في مرفؽ  3إلى الممحؽ 2
 _17إزالة األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  3لمممحؽ  IIمف المكاطنيف المعنييف كقائمة األشخاص المحظكريف

 ،المتيربيف مف قائمة العقكبات الخارجية ،ك قائمة قانكف العقكبات اإليرانية عمى النحك المبيف في القسـ  4.8.1مف
الممحؽ الثاني.
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 _17إنياء األكامر التنفيذية  13645 ، 13622 ، 13590 ، 13574كاألقساـ  5 - 7ك  15مف األمر
التنفيذم  13628عمى النحك المنصكص عميو في المادة  4مف الممحؽ  2ك  17إنياء أنشطة الترخيص
المنصكص عمييا في المادة  5مف الممحؽ 2

 .18مجمس األمف الدكلي

كفقا لق ارر مجمس األمف الدكلي المؤيد ليذه الخطة ،يتـ إنياء األحكاـ التي فرضت في ق اررات األمـ المتحدة
مجمس األمف ) 1835 ) 2008 ) 1803 ) 2008 ) 1747 ) 2007 ) 1737 ) 2006 ) 1696 ) 2006
(1929) 2010 (2224 ) 2015كلكنيا تبقى خاضعة إلعادة فرض في حالة عدـ التزاـ إيراف بيذه الخطة،
كالقيكد المحددة ،بما في ذلؾ القيكد المتعمقة بنقؿ انتشار السمع الحساسة ()3
 _18ستتخذ دكؿ مجمكعة دكؿ " "1+5التدابير البلزمة لتنفيذ قرار مجمس األمف الجديد.
د يكـ االنتقاؿ
 .19يكـ االنتقاؿ يحدث بعد  8سنكات مف اإلقرار ،أك بناء عمى تقرير مف المدير العاـ لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية
إلى مجمس محافظي الككالة كبشكؿ مكاز إلى مجمس األمف الدكلي ،يقر فيو أف الككالة قد كصمت إلى استنتاج يفيد

أف جميع المكاد النككية في إيراف ال تزاؿ في األنشطة السممية.
 .20سيقكـ االتحاد األكركبي بما يمي:

 _20إنياء أحكاـ الئحة المجمس) االتحاد األكركبي ( 267 / 2012كتعميؽ األحكاـ المقابمة في قرار المجمس
2010 / 413 / CFSPالمحددة في أقساـ  1.3.2 )، 1.1.4بقدر ما يتعمؽ األمر المادتيف  15ك  18مف قرار
مجمس كالمادتيف  36ك  37مف الئحة المجمس(؛  1.5.1ك)  1.5.2بقدر ما يتعمؽ األمر القيكد الصكاريخ
البالستية(؛  1.6.1 - 1.9.1مف المرفؽ الثاني.

 _20إزالة األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  2إلى الممحؽ الثاني مف الممحقيف الثامف كالتاسع الئحة المجمس
)االتحاد األكركبي( 267 / 2012.
 _20إزالة األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  1إلى الممحؽ الثاني مف الممحقيف األكؿ كالثاني لمقرر المجمس
2010 / 413 / CFSP .

 _20إنياء جميع األحكاـ الكاردة في قرار المجمس  2010 / 413 / CFSPكالتي تـ تعميقيا في يكـ التنفيذ.
 .21ستقكـ الكاليات المتحدة بما يمي:
 _21يسعى ىذا اإلجراء التشريعي إلنياء أك إجراء التعديؿ لتفعيؿ انياء ،العقكبات القانكنية المنصكص عمييا في
المادتيف 4.7 ،5 ،1 - 4، 4ك  4.9مف الممحؽ الثاني
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 _21يسعى ىذا اإلجراء التشريعي إلنياء أك إجراء التعديؿ لتفعيؿ انياء  ،العقكبات القانكنية المبينة في القسـ 4.6
مف الممحؽ الثاني ذات الصمة مع األنشطة الكاردة في ىذه االتفاقية  ، JCPOAبما في ذلؾ التجارة مع األفراد
كالكيانات المحددة في المرفقات  3ك  4إلى الممحؽ الثاني.

 _21إزالة أسماء األفراد كالكيانات المحددة في المرفؽ  4إلى الممحؽ الثاني مف قائمة األشخاص الممنكعيف  /أك
قائمة المتيربيف مف قائمة العقكبات الخارجية عمى النحك المبيف في القسـ  1.8.4مف الممحؽ 2
 .22تقكـ إيراف بما يمي:

تسعى إيراف ،بما يتفؽ مع األدكار الدستكرية لرئيس الجميكرية كالبرلماف ،إلى التصديؽ عمى البركتكككؿ اإلضافي.
ق يكـ إنياء قرار مجمس األمف
 .23يكـ إنياء قرار مجمس األمف الدكلي المصادؽ عمى خطة العمؿ الشاممة المشتركة ذم الرقـ ) رقـ قرار مجمس
األمف ( ىك تاريخ اليكـ الكاقع بعد  10سنكات مف يكـ التنفيذ كأف تككف األحكاـ السابقة قد نفذت كلـ تستأنؼ.

 .24في يكـ إنياء قرار مجمس األمف ،تعتبر األحكاـ كالتدابير المفركضة في ذلؾ القرار منتيية كليس لمجمس
األمف الدكلي النظر في القضية النككية اإليرانية.
 .25سيقكـ االتحاد األكركبي بما يمي:
.25إنياء جميع األحكاـ المتبقية مف الئحة المجمس) االتحاد األكركبي (ال  267 / 2012كقرار المجمس 2010 /

413 / CFSP .
ك أمكر أخرل

 .26اإلنياءات المبينة في ىذا الممحؽ  5تراعي عدـ اإلخبلؿ بالتعيدات المبينة في خطة العمؿ الشاممة المشتركة
 ،كالتي مف شأنيا أف تستمر إلى ما بعد تكاريخ اإلنياء.
______________________________________________________________________
( )1ىذا الممحؽ ىك فقط لغرض تحديد تسمسؿ تنفيذ االلتزامات المكضحة في ىذه الخطة ،كمرفقاتو ال تقيد أك تكسع
نطاؽ ىذه االلتزامات.

( )2ستقكـ الكاليات المتحدة األمريكية بإيقاؼ العقكبات عمى األشخاص عمى النحك المبيف في المادة  4مف
الممحؽ2
( )3أحكاـ ىذا القرار ال تشكؿ أحكاـ ىذه االتفاقية ) خطة العمؿ الشاممة المشتركة(.
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 القران الكريم
 المصادر العربية
 الكتب
 .1احمد الخالدم كاغا حسيف  ,سكريا ك ايراف تنافس كتعاكف  ,تعريب عدناف حسيف  ,دار
الكنكز االدبية  ,ط , 1لبناف  /بيركت  ,لسنة 1979ـ.
 .2االسطؿ  ,عادؿ محمد عايش  ,المتغير النككم في العبلقات االيرانية بالكياف الصييكني ,
باحث لمدراسات الفمسطينية ك االستراتيجية  ,ط , 1لسنة 2014ـ  ,لبناف  ,بيركت.
 .3اسماعيؿ صبرم مقمد  ,االستراتيجية ك السياسة الدكلية المفاىيـ ك الحقائؽ االساسية ,
بيركت  /بناف  ,مؤسسة االبحاث العربية  ,لسنة 1979ـ.
 .4ثامر كامؿ الخزرجي  ,العبلقات السياسية الدكلية كاستراتيجية ادارة االزمات  ,دار
مجدالكم لمنشر ك التكزيع  ,عماف  /االردف  ,ط , 1لسنة 2009ـ.
 .5الجزائرم  ,محمد نجاح كاظـ  ,االمكانات العسكرية االيرانية ك اثرىا عمى التكازف
االستراتيجي االقميمي بعد 2003ـ  ,ط , 1دار البصائر لمنشر ك التكزيع  ,لسنة 2014ـ ,
بيركت  ,لبناف.
 .6جكرج سبايف  ,تطكر الفكر السياسي  ,ترجمة حسف جبلؿ العركسي  ,ط , 2مصر  ,لسنة
1954ـ.
 .7حجت مرتجى  ,التيارات السياسية في إيراف المعاصرة  ,ترجمة محمكد عبلكم  ,المجمس
األعمى لمثقافة  ,القاىرة  ,لسنة 2002ـ.
 .8حميد بارسا نيا  ,الخريطة الفكرية االيرانية عشية الثكرة دراسة اجتماعية معرفية  ,ترجمة
خميؿ زامؿ العصامي  ,مركز الحضارات لتنمية الفكر االسبلمي المعاصر  ,بيركت ,
لسنة 2012ـ.
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 .9د .ابراىيـ سعد الديف (ك آخريف)  ،صكر المستقبؿ العربي  ،مركز دراسات الكحدة العربية
 ،بيركت  ،ط ، 2لسنة 1985ـ.
.10

د .خير الديف حسيب ( كاخركف)  ،مستقبؿ االمة العربية :التحديات ك الخيارات ،

مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت  ،ط ، 1لسنة .1988
.11

د .رياض الصمد  ,العبلقات الدكلية في القرف العشريف  ,المؤسسة الجامعة

لمدراسات ك النشر ك التكزيع  ,ط , 3ج , 2بيركت  /لبناف  ,لسنة 1986ـ.
.12

فميو ك د .عبدالفتاح الزكي  ،الدراسات المستقبمية :منظكر تربكم ،
د .فاركؽ عبده ٌ

.13

د .محمد الركيفي  ,محاضرات في تاريخ العبلقات الدكلية  ,مكتبة المعارؼ ,

دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة  ،عماف  ،ط , 1لسنة  2003ـ.
الرباط  ,لسنة 1957ـ.
.14

د .محمد طو بدكم  ,مدخؿ الى عمـ العبلقات الدكلية  ,دار النيضة العربية

لمطباعة ك النشر  ,لسنة 1971ـ.
.15

د .كليد عبد الحي  ،الدراسات المستقبمية في العبلقات الدكلية  ،شركة الشياب

لمنشر ك التكزيع  ،الجزائر  ،ط ، 1لسنة 1991ـ.
.16

دكرتي  ,جيمس  ,النظريات المتضاربة في العبلقات الدكلية  ,ترجمة كليد عبد

الحي  ,شركة كاظمة لمنشر كالتكزيع  ,لسنة 1985ـ  ,لبناف  ,بيركت.
.17

رام تقية  ,ايراف الخفية الشطرنج السياسي السرم بجميكرية كالية الفقيو "تناقضات

السمطة في الجميكرية االسبلمية" ,دار الكتاب العربي ,دمشؽ – القاىرة  ,لسنة .2007
.18

رضائي  ,محسف ك دىكردم  ,عمي مبيني  ,ايراف االسبلمية في افؽ الرؤية

المستقبمية  ,ترجمة رعد الحجاج  ,مركز الحضارة لتنمية الفكر االسبلمي  ,لبناف  ,بيركت
 ,لسنة 2013ـ.
.19

ركجرىا كرد  ,نفط ايراف ك دكره في تحدم نفكذ الكاليات المتحدة االمريكية ,

ترجمة :مركاف سعد الديف  ,دار العربية لمعمكـ  ,ناشركف  ,بيركت  ,ط , 1لسنة 2007ـ.
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رياض الراكم  ,البرنامج النككم االيراني كاثره عمى الشرؽ االكسط  ,ط , 1دار

االكائؿ  ,لسنة 2006ـ  ,سكريا.
.21

ريتشارد التكف  ,كسب السبلـ في الخميج  ,ترجمة حسيف مكسى  ,لبناف  ,بيركت ,

دار الكنكز االدبية  ,لسنة1994ـ.
.22

ريتشارد رسؿ  ,البرنامج النككم االيراني :االنعكاسات االمنية عمى دكلة االمارات

العرب ية ك منطقة الخميج  ,ترجمة مركز االمارات لمدراسات ك البحكث االستراتيجية ,
االمارات  ,ابكظبي  ,لسنة 2008ـ.
.23

ريتشارد ىانس  ,الفرصة  ,لحظة امريكا لتغيير مجرل التاريخ  ,ترجمة اسعد كامؿ

الياس  ,العبيكاف لمنشر  ,الرياض  ,لسنة 2007ـ.
.24

سعد حقي تكفيؽ  ,مبادئ العبلقات الدكلية  ,المكتبة القانكنية  ,العراؽ  /بغداد ,

شارع المتنبي  ,ط , 5لسنة 2010ـ.
.25

سككت ريتر  ,استيداؼ ايراف _ حقيقة الخطط التي يعدىا البيت االبيض لتغيير

النظاـ  ,ترجمة اميف االيكبي  ,الدار العربية لمعمكـ  ,ناشركف  ,ط , 1لسنة 2007ـ.
.26

شاىراـ تشكبيف  ,طمكحات ايراف النككية  ,ترجمة بساـ شيحا  ,لبناف  ,بيركت ,

الدار العربية لمعمكـ ناشركف  ,لسنة 2007ـ.
.27

صادؽ حقيقت  ,السياسة الخارجية لمدكؿ االسبلمية "اسسيا  ,اصكليا  ,اىدافيا" ,

تعريب حسف عمي مطر  ,ترجمة مركز اليدؼ لمدراسات  ,الككثر  ,ايراف  /قـ  ,ط, 1
لسنة 2013ـ.
.28

الصا كم  ,عبد الحافظ  ,المرتكزات االقتصادية لممشركع االيراني في المنطقتيف

العربية كاالسبلمية  ,ط , 1دار عمار لمنشر ك التكزيع  ,عماف لسنة 2013ـ.
.29

الصمادم  ,فاطمة  ,التيارات السياسية في ايراف  ,المركز العربي لؤلبحاث ك

دراسة السياسات  ,ط ,1بيركت  ,لسنة 2012ـ.
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الطع اف عبد الرضا حسيف  ,ك اخركف  ,مدخؿ الى الفكر السياسي الغربي الحديث

ك المعاصر  ,الجزء االكؿ  ,لسنة 2008ـ  ,العراؽ  ,بغداد.
.31

عامر عباس  ,البرنامج النككم االيراني في ضكء القانكف الدكلي  ,سمسمة ابحاث ك

دراسات ( , )1الطبعة االكلى  ,منشكرات زيف الحقكقية  ,لسنة 2012ـ  ,لبناف  ,بيركت.
.32

عبد الحميد النيمي  ,المشركع االيراني في اليمف  ,دار عمار لمنشر ك التكزيع ,

ط , 1عماف  /االردف  ,لسنة 2013ـ.
.33

عبد المنعـ  ,محمد نكر الديف  ,النشاط النككم االيراني مف النشأة حتى فرض

العقكبات  ,مكتبة االنجمك مصرية  ,لسنة 2009ـ.
.34

عطا  ,محمد زىرة  ,البرنامج النككم االيراني  ,ط , 1مركز الزيتكف لمدراسات

كاالستشارات  ,لسنة 2015ـ  ,لبناف  ,بيركت.
العقابي  ,عمي عكدة  ,العبلقات الدكلية دراسة تحميميو في االصكؿ ك النشأة ,

.35

لسنة 2010ـ  ,العراؽ  ,بغداد.
.36

عمي االميف  ,تجميات المشركع االيراني في لبناف جثث الدكؿ ال تبني جباؿ المجد

 ,مركز امية لمبحكث ك الدراسات االستراتيجية  ,ط , 1دار عمار لمنشر ك التكزيع  ,عماف
 /االردف  ,لسنة 2013ـ.
.37

عمر مجدم  ,التغييرات في النظاـ الدكلي ك اثرىا عمى منطقة الشرؽ االكسط ,

مركز دراسات الشرؽ االكسط  ,دار البشير لمنشر ك التكريع  ,عماف  /االردف  ,لسنة
1995ـ.
.38

فادم شامية  ,المشركع االيراني في ظؿ الثكرات العربية الثكابت ك المتغيرات  ,دار

عمار لمنشر ك التكزيع  ,ط , 1عماف  /االردف  ,لسنة 2013ـ.
.39

فريد ىاليدام  ,ساعتاف ىزتا العالـ /11ايمكؿ2001/ـ االسباب ك النتائج  ,دار

الساقي  ,بيركت  /لبناف  ,لسنة 2002ـ.
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فيمي  ,عبد القادر محمد  ,استاذ العبلقات الدكلية  ,المدخؿ الى دراسة

االستراتيجية  ,ط , 1عماف  ,االردف  ,دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع  ,لسنة 2006ـ.
.41

مارتف غريفيش كتيرم اككاالىاف  ,المفاىيـ االساسية في العبلقات الدكلية  ,مركز

الخميج لؤلبحاث  ,دبي  /االمارات العربية المتحدة  ,لسنة 2008ـ.
.42

مارتف ماف  ,الذرة ك منافعيا السممية  ,ترجمة الدكتكر عبد الحميد اميف  ,عالـ

الكتب  ,مصر  ,القاىرة  ,لسنة 1961ـ.
.43

مجمكعة باحثيف  ,العبلقات االقتصادية الدكلية  ,السنيكرم لمنشر  ,العراؽ  ,بغداد

 ,شارع المتنبي.
.44

مجمكعة كتاب ك باحثيف  ,اسرائيؿ ك المشركع النككم االيراني  ,ترجمة احمد ابك

ىدية  ,مركز الدراسات الفمسطينية  ,ط , 1لسنة 2006ـ.
.45

محمد رياض  ,االصكؿ العامة في الجغرافيا السياسية ك الجيكبكليتيكة  ,ط, 2

بيركت  ,لبناف  ,دار النيضة العربية  ,لسنة 1979ـ.
.46

محمد صادؽ الحسيني  ,الشيخ الرئيس ( مف قرية الياقكت االحمر الى عرش

الزعامة الذىبي ) رياض الريس لمكتب كالنشر  ,بيركت  /لبناف  ,لسنة 2004ـ.
.47

مقمد  ,اسماعيؿ صبرم  ,العبلقات السياسية الدكلية :دراسة في االصكؿ ك

النظريات  ,مكتبة االكاديمية  ,ط , 1لسنة 1991ـ.
.48

مقمد  ,اسماعيؿ صبرم  ,نظريات السياسية الدكلية  ,دراسة تحميمية مقارنة  ,دار

السبلسؿ  ,لسنة 1987ـ  ,الككيت.
.49

منكجير محمدم  ,تداعيات الثكرة االسبلمية في العالـ االسبلمي  ,مركز

المصطفى العالمي لمترجمة ك النشر  ,ط.1
.50

ناصر محمد عمي الطكيؿ  ,ايراف ك الثكرة اليمنية  ,دار عمار لمنشر ك التكزيع ,

ط , 1عماف  /االردف  ,لسنة 2013ـ.
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.51
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نضاؿ حمادة  ,خفايا ك اسرار داعش مف عمامة اسامة بف الدف الى قبعة صداـ

حسيف  ,بيساف لمنشر ك التكزيع  ,بيركت  /لبناف  ,ط , 1لسنة 2015ـ.
.52

نظرية (كارؿ ىاكس ىكفر) ك لممزيد مف التفاصيؿ الدكتكر صبلح الديف الشامي ,

دراسات في الجغرافية السياسية  ,القاىرة  ,مكتبة النيضة المصرية  ,لسنة 1977ـ.
.53

نيفيف مسعد كاحمد يكسؼ احمد  ,حالة االمة العربية ( )2008_2007ثنائية

التفتيش ك االختراؽ  ,لبناف  /بيركت  ,مركز د ارسات الكحدة العربية  ,لسنة 2008ـ.
.54

ً
عدلت خانو ككالية الفقيو  ,رياض الريس لمكتاب كالنشر ,
ىالة العكرم  ,ايراف بيف

بيركت  ,لسنة 2010ـ.
.55

ىانس مكرغانتك  ,السياسة بيف االمـ  ,ترجمة خيرم حماد  ,مصر  ,القاىرة ,

الدار القكمية لمطباعة ك النشر  ,لسنة 1964ـ.
.56

ياسر عبد الحسيف  ,السياسة الخارجية االيرانية مستقبميا في عيد حسف ركحاني ,

شركة المطبكعات لمنشر ك التكزيع  ,ط , 1لسنة 2015ـ  ,لبناف  ,بيركت.
.57

يامف خالد يكسؼ  ,كاقع التكازف الدكلي لعد الحرب الباردة ك احتماالتو المستقبمية ,

كزرة الثقافة _ دمشؽ  ,لسنة 2010ـ.
منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب  ,ا
 الرسائؿ كالبحكث العممية
.58

حسنيف  ,رائد  ,البرنامج النككم االيراني ك انعكاساتو عمى االمف القكمي

االسرائيمي 2010 _ 1979 ,ـ  ,رسالة ماجستير غير منشكرة  ,جامعة االزىر  ,كمية
اآلداب ك العمكـ االنسانية  ,قسـ العمكـ السياسية  ,غزة 2011 ,ـ.
.59

د .عبد المطيؼ الصباغ  ,العبلقات الدكلية  ,استاذ التاريخ الحديث ك المعاصر ,

كمية اآلداب جامعة بنيا  ,لسنة 2014ـ.
.60

د .عدم  ,محاضرات في النظاـ السياسي االيراني  ,كمية االماـ الكاظـ (ع) ,

العمكـ السياسية  ,العراؽ  ,بغداد  ,لسنة 2014ـ.
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.61

عمر سعدم سميـ المكسكم

الدكتكر البكرم  ,جكاد كاظـ  ,العراؽ ك شبح االزمة القادمة  ,رسالة مف مضيؽ

ىرمز  ,دراسة في جامعة بابؿ  ,العراؽ.
.62

الدكتكر صبلح البصيصي  ,المعاىدات الدكلية ك الرقابة عمييا في ظؿ الدستكر

العراقي الجديد  ,جامعة كرببلء  ,كمية القانكف.
.63

الدكتكر عباس االميف الشيخ محمد  ,محاضرات بعنكاف تعريؼ مفيكـ التفاكض ,

في امانة التدريب كالتعميـ المستمر  ,المعيد العالي لعمكـ الزكاة.
.64

الدكتكر ىادم معصكمي زارع  ,محاضرات في الدراسات االقميمية  ,لمرحمة

الماجستير في العبلقات الدكلية  ,جامعة المصطفى العالمية  ,كمية العمكـ االنسانية  ,لسنة
1016ـ  ,قـ  /ايراف.
.65

رائد حسيف عبد اليادم  ,البرنامج النككم االيراني ك انعكاساتو عمى االمف القكمي

االسرائيمي  ,رسالة ماجستير  ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية اآلداب كالعمكـ ,
جامعة االزىر  ,غزة  ,لسنة 2011ـ.
.66

ركماف كلتفيد  ,نسخة بحث قدمت في االجتماع السنكم لجمعية العمكـ السياسية

الذم انعقد بيف 2003/8/31_28ـ في جامعة القاىرة.
.67

سعد مجبؿ فبلح اليبيده  ,البرنامج النككم االيراني كأثره عمى تكجيات السياسية

الخارجية الككيتية لمفترة ( , )2012_2003رسالة ماجستير  ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى
مجمس كمية العمكـ  ,جامعة الشرؽ االكسط  ,لسنة 2013ـ.
.68

السيد  ,مصطفى كامؿ  ,دراسات في النظرية السياسية  ,كمية االقتصاد كالعمكـ

السياسية  ,لسنة 1989ـ  ,جامعة القاىرة.
.69

شيماء جكاد كاظـ  ,السياسة االقميمية االيرانية ك اثرىا في المصالح االمريكية بعد

احداث /11ايمكؿ  ,رسالة ماجستير غير منشكرة  ,كمية العمكـ السياسية  ,جامعة النيريف ,
بغداد  ,لسنة 2008ـ.
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.70

عمر سعدم سميـ المكسكم

العبادم  ,خالد جكيعد  ,تأثير النفكذ االيراني عمى الدكؿ العربية (سكريا_ لبناف) ,

رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة الى كمية العمكـ السياسية  ,جامعة مؤتو لمدراسات العميا
 ,لسنة 2008ـ.
.71

عبد العظيـ كريـ غافؿ ,صنع السياسة العامة في الجميكرية اإلسبلمية االيرانية

بعد عاـ  ,1989رسالة ماجستير(غير منشكرة) ,جامعة بغداد ,كمية العمكـ السياسية ,بغداد,
لسنة .2013
.72

عبداهلل فالح المطيرم  ,امف الخميج العربي ك التحدم النككم االيراني  ,رسالة

ماجستير  ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية اآلداب ك العمكـ  ,جامعة الشرؽ
االكسط  ,لسنة 2001ـ .
.73

عصاـ نايؿ  ,تأثير التسمح االيراني عمى االمف الخميجي منذ الثكرة االسبلمية

1979ـ  ,رسالة ماجستير غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس جامعة مؤتو  ,قسـ الدراسات
العميا العبلقات الدكلية  /العمكـ السياسية  ,لسنة 2007ـ.
.74

العكمة  ,كساـ الديف  ,دكر الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في الرقابة عمى استخداـ

الطاقة النككية لؤلغراض السممية  ,اطركحة دكتكراء  ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس
كمية الحقكؽ  /قسـ العمكـ السياسية ,جامعة دمشؽ  ,لسنة 2011ـ.
.75

منظمة المؤتمر االسبلمي  ,مركز االبحاث االحصائية ك االقتصادية ك

االجتماعية ك التدريب لمدكؿ االسبلمية السياحة الدكلية في البمداف االعضاء بمنظمة
المؤتمر االسبلمي  ,االفاؽ ك التحديات عاـ 2010ـ .
.76

نكر عبد االلو عجرش  ,البرنامج النككم االيراني ك التكازف االستراتيجي في الشرؽ

االكسط  ,رسالة ماجستير غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية العمكـ السياسية  /جامعة
النيريف ,لسنة 2007ـ .
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.77

عمر سعدم سميـ المكسكم

ىاشـ اجريد الخكالدة  ,السياسة االمريكية اتجاه ازمة البرنامج النككم

( )2012_1991رسالة ماجستير  ,غير مطبكعة  ,مقدمة الى مجمس كمية اآلداب كالعمكـ
السياسية  /العبلقات الدكلية  ,جامعة الشرؽ االكسط  ,لسنة 2013ـ.
.78

اليبيده  ,سعد مجبؿ فبلح  ,البرنامج النككم االيراني ك اثره عمى تكجيات السياسة

الخارجية الككيتية لمفترة (2003ـ _ 2012ـ)  ,رسالة ماجستير في العمكـ السياسية ,
جامعة الشرؽ االكسط  ,لسنة 2013ـ  ,رسالة غير منشكرة.
 الصحؼ كالدكريات
.79

االتفاؽ النككم خطكة اكلى في مسيرة اعادة تأىيؿ ايرانية طكيمة  ,المركز العربي

لؤلبحاث كحدة تحميؿ السياسات 2013 / 11 / 28ـ.
.80

احمد الشايب  ,مقاالت متعمقة _ بالعمـ تنيض االمـ ك تكاجو العقبات

 , 2014/1/16شبكة األلككة الثقافية.
.81

أحمد دياب  ,أبعاد االنفتاح األكركبي الجديد عمى إيراف  ,المستقبؿ لؤلبحاث ك

الدراسات المتقدمة  ,الجمعة  / 7 /أغسطس2015 /ـ.
.82

احمد سميماف البرصاف  ,ايراف ك الكاليات المتحدة االمريكية كمحكر الشر :الدكافع

السياسية ك االستراتيجية االمريكية  ,مجمة السياسة الدكلية  ,العدد  , 148مركز الدراسات
السياسية ك االستراتيجية  ,مؤسسة االىراـ  ,مصر  ,لسنة 2002ـ.
.83

احمد عبد الحميـ  ,خريطة القكل النككية في الشرؽ االكسط في القرف الكاحد ك

العشريف  ,محمد منصكر محرر (الخيار النككم في الشرؽ االكسط) لبناف  ,بيركت  ,مركز
دراسات الكحدة العربية  ,لسنة 2001ـ .
.84

اشرؼ كشؾ  ,التحالفات االقميمية إليراف السياسة تتجاكز االيديكلكجيات  ,مجمة

السياسة الدكلية  ,العدد  , 165يكليك 2006 /ـ.
.85

اكبر اعتماد  ,الممؼ النككم االيراني  ,صحيفة القدس 2010/4/10 ,ـ.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

230

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

عمر سعدم سميـ المكسكم

.86

ايراف تميؿ الدكؿ الكبرل شي انر  ,صحيفة القدس  ,السبت 2010/1/2 ,ـ .

.87

تركي  ,احمد السيد  ,ابعاد احالة الممؼ النككم االيراني الى مجمس االمف ,

السياسية الدكلية  ,العدد 2006 / 4 , 164ـ  ,مركز االىراـ لمدراسات السياسية ك
االستراتيجية  ,مصر  ,القاىرة.
.88

التقرير االستراتيجي العربي 2001ـ  ,مركز الدراسات السياسية ك االستراتيجية

باألىراـ  ,مصر  ,القاىرة  ,لسنة 2002ـ.
.89

تيـ ارانغك ك طكماس اردبرنؾ  ,الكاليات المتحدة االمريكية ك ايراف تياجماف

داعش لكنيما تحاكالف اال تبدكا حميفيف  ,نيكرؾ تايمز /3 ,كانكف االكؿ2014/ـ.
.90

جريدة الحياة 2006/10/2 ,ـ.

.91
.92

جريدة النيار 2004 / 6 / 22 ,ـ.
جمكد  ,ميثاؽ خير اهلل 2011 ,ـ  ,مكقؼ الكاليات المتحدة مف البرنامج النككم

االيراني  ,مجمة الحكار المتمدف  ,العدد (.)3304
.93

جف ليانغ زيانغ  ,استراتيجية المحيط الكبير تمتقي مع ايراف  ,شؤكف االكسط ,

العدد  , 119لسنة صيؼ2005 /ـ.
.94

حبيب فياض  ,البرنامج النككم االيراني ك الق اررات الدكلية  ,شؤكف االكسط  ,العدد

 , 129لسنة 1429ىػ.
.95

الحمك  ,ماجد راغب  ,قانكف حماية البيئة  ,دار المطبكعات الجامعية  ,االسكندرية

 ,لسنة 1994ـ.
.96

حمزة  ,خضر عبد العباس  ,الطاقة النككية ك استخداماتيا  ,منشكرات منظمة

الطاقة الذرية العراقية  ,لسنة 1984ـ.
.97

خراز  ,فيد مزياف  ,العبلقات مع ايراف في ضكء خصائص مكقعيا الجغرافي ك

اىميتيا الجيكستراتيجية ك الجيكبكليتيكة  ,جامعة البصرة  ,مركز الدراسات االيرانية  ,لسنة
2002ـ.
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.98

عمر سعدم سميـ المكسكم

الخبليمة  ,احمد عبد الرحيـ  ,الغرب ك التأثير في النظاـ العالمي  ,المؤتمر

السنكم الخامس  ,العرب ك القرف القادـ  ,تشريف الثاني  ,لسنة 2000ـ.
.99

خير ببلؿ  ,انتصار لبناني شرط اف يبقى لبنانيان  ,الحياة 2006/8/20ـ.

.100

د .النعيمي سمطاف محمد  ,مستقبؿ االتفاؽ النككم بيف ايراف ك دكؿ , 1+5

الشرؽ االكسط  ,العدد  , 12829االحد  /12 ,يناير2014 /ـ.
.101

د .ظافر ناظـ سمماف ك انيس محمد حسف  ,التسمح العسكرم االيراني في

التسعينات دراسة في اثر المتغيرات االقميمية ك الدكلية  ,مجمة الدراسات االستراتيجية ,
العدد  , 7مركز الدراسات الدكلية  ,جامعة بغداد  ,لسنة 200ـ.
.102

د .مازف اسماعيؿ الرمضاني  ،الدراسات المستقبمية ك الكطف العربي  ،مجمة

قضايا سياسية  ،كمية العمكـ السياسية-جامعة النيريف  ،بغداد  ،المجمد االكؿ  ،العدداف
( ، )4-3لسنة 2000ـ.
.103

د .محمد السيد سعيد ،الجامعة العربية بيف امف النظـ ك االمف القكمي ،مجمة

المنار ،باريس ،العدد(.1985 ،)4
.104

د .مصطفى عمكم  ،االمف االقميمي بيف االمف الكطني ك االمف العالمي (سمسمة

المفاىيـ)  ،المركز الدكلي لمدراسات المستقبمية ك االستراتيجية  ،القاىرة  ،السنة االكلى ،
العدد ، 4لسنة .2005
.105

الزكيرم  ,محجكب  ,مفاكضات الممؼ النككم االيراني مف جنيؼ الى فيينا ,

المركز العربي لؤلبحاث ك الدراسات السياسية  ,لسنة نكفمبر . 2014 /
.106

الشرؽ االكسط  ,التمدد االيراني في اليمف /9 ,يكليك2013/ـ  ,العدد .12642

.107

عبداهلل الصنعاني  ,الحرب في صعدة مف اكؿ صيحة الى اخر طمقة  ,الشرؽ

االكسط 2005/4/16 ,ـ.
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.108

عمر سعدم سميـ المكسكم

عتريسي  ,طبلؿ  ,البرنامج النككم االيراني ليس خداعان مف اجؿ التسمح  ,مجمة

معمكمات المركز العربي لممعمكمات بالتعاكف مع جريدة السفير  ,بيركت  ,لبناف  ,العدد39
 ,الخاص بالممؼ النككم االيراني 2007 / 2 ,ـ.
.109

عتريسي  ,طبلؿ  ,ايراف التاريخ ك الكاقع المعاصر  ,عف كتاب اىؿ السنة في

ايراف  ,مركز المسبار لمدراسات ك البحكث  ,دبي  ,االمارات العربية المتحدة  ,لسنة
2011ـ.
.110

فراس ابك ىبلؿ  ,ايراف ك الثكرات العربية  :المكقؼ ك التداعيات تقييـ الحالة ,

المركز العربي لؤلبحاث ك دراسة السياسات  ,الدكحة  ,تمكز 2001 /ـ.
.111

فرح الزماف ابك الشعير  ,محددات المكقؼ االيراني مف مصر بعد الثكرة  ,مركز

الجزيرة لمدراسات 2013 / 1 / 8ـ.
.112

فصمية شؤكف االكسط  ,العدد  , 119صيؼ 2005ـ.

.113

فكزم دركيش  ,الفتكل النككية الديف كالسياسة في استراتيجية االنتشار النككم

االيراني  ,مختارات ايرانية  ,العدد ( , )136مؤسسة االىراـ  ,القاىرة  ,مصر / 11 ,
2011ـ.
.114

الريجاني  ,عمي  ,محاضرة القاىا في مركز الدراسات االستراتيجية لمشرؽ االكسط

في طيراف  ,شؤكف الشرؽ االكسط  ,مركز الدراسات االستراتيجية  ,بيركت  ,لبناف  ,العدد
2006 , 121ـ.
.115

مارؾ ىيمر  ,النظاـ الدكلي بعد الحرب عمى العراؽ  ,شؤكف االكسط  ,بيركت ,

مركز الدراسات االستراتيجية  ,العدد  , 118لسنة 2005ـ.
.116

مجمة المستقبؿ العربي  ,الممؼ االحصائي  ,العدد  , 325بيركت  ,لبناف  ,مركز

دراسات الكحدة العربية 2006/3 ,ـ.
.117

محسف  ,عمي  ,ايراف االسبلمية مقكمات التطكر العممي ك التكنمكجي  ,مركز

الخدمة الخبرية  ,اسبلـ تايمز 2011/8/2 ,ـ.
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.118

عمر سعدم سميـ المكسكم

محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني افاؽ االزمة بيف التسكية الصعبة

ك مخاطر التصعيد  ,مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية  ,مؤسسة االىراـ  ,لسنة
2006ـ  ,مصر  ,القاىرة.
.119

محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني التطكرات ك الدكافع ك الدالالت

االستراتيجية  ,مجمة السياسية الدكلية  ,مركز االىراـ  ,مصر  ,القاىرة  ,العدد , 131لسنة
1998ـ.
.120

محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,البرنامج النككم االيراني بيف الدكافع العسكرية ك

التطبيقات السممية  ,مختارات ايرانية العدد , 6مركز الدراسات السياسية ك االستراتيجية ,
باألىراـ  ,مصر  ,القاىرة 2001 / 1 ,ـ.
.121

محمكد  ,احمد ابراىيـ  ,ايراف ك جيكد تطكير الصكاريخ البالستية  ,مجمة السياسة

الدكلية  ,العدد  , 136لسنة 1999/4ـ.
.122

المركز العربي لؤلبحاث ك دراسة السياسات .2015 /01 /27

.123

مزاحـ  ,ىيثـ  ,عقدة العبلقات بيف كاشنطف ك طيراف  ,شؤف الشرؽ االكسط ,

العدد  , 84حزيراف.
.124

معمر عطكم  ,البرنامج النككم االيراني الكقت كالتخصيب معان  ,شؤكف الشرؽ

االكسط  ,العدد ( , )136لسنة 2013ـ.
.125

ميدم طائب  ,سكريا اىـ مف االىكاز ك لك خسرناىا نخسر طيراف  ,العربية نت ,

2013/2/15ـ.
.126

نزار عبد القادر  ,الدكافع النككية االيرانية كالجيكد الدكلية لبلحتكاء  ,مجمة الدفاع

الكطني المبناني  ,اصدار قيادة الجيش المبناني  ,مدير التكجيو  ,البرزة  ,العدد , 54تشريف
االكؿ 2005 /ـ.
.127

النعيمي  ,سمطاف محمد  ,النككم االيراني بيف خاتمي ك نجاد ك ركحاني  ,جريدة

الشرؽ االكسط  ,العدد ( )12738لسنة 2013/10/13ـ.
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النككم االيراني :ارباح اتفاؽ جنيؼ ك تكاليفو  ,مركز الجزيرة لمدراسات  ,االحد 1

2013 / 12 /ـ.
.129

نيككالم ككزىانكؼ(الخبير في معيد الشرؽ األكسط في مكسكك .ك ممحؽ السفارة

الركسية في طيراف الفترة  , )2009 – 2006عبلقات ركسيا مع إيراف  ,حكار مف دكف
التزامات  ,معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ االدنى  ,حزيراف /يكنيك 2012ـ.
.130

يا ار صالح  ,اإلرىاب يضرب أكركبا في  ..2016فرنسا كبمجيكا كألمانيا عشرات

الضحايا كالعمميات اإلرىابية ..ك «داعش» يتبنى  ,جريدة البداية 2016 /7 /22 ,ـ.
.131

يكسؼ عزيزم  ,ايراف ك المبادرة االكربية  ,جريدة الشرؽ الكسط القطرية /27 ,

تشريف االكؿ 2004 ,ـ.
 المقاءات كالمكاقع االلكتركنية
.132
.133

شفيؽ شقير  ,التيارات السياسية في ايراف ابناء الثكرة ك المعارضة.
www.aljazeera.net/special coverage/coverage

2004/2004/10/3
.134

ابعاد المشيد االيراني ك جكانبو االستراتيجية حمقة خاصة عف تكتر الكضع

الداخمي االيراني ك تبعاتو  ,حسيف عبد الغني  ,حكار مع محمد حسنيف ىيكؿ  ,قناة
الجزيرة  ,لسنة 2009/6/29ـ.
.135

االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ محفػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكظ بك اربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ,مفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ اإلقميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة bou4w26- ,

notebook.blogspot.com
.136

اسبلـ احمد حسف  ,الدكر االيراني في سكريا  /31 ,مارس 2015 /ـ  ,نت

www.masralarabia.com
.137

اضاءات عالمية  ,ماىي دكؿ الخمس زائد كاحد 2013/12/30 ,ـ ,

najeyah2008.wordpress.com
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.138
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امؿ خيرم  ,خصائص النظاـ الدكلي الجديد  ,خربشات صحفية

/Amalpress.blagspot.com/2010/04/blog-post-25.htm
.139

االمـ المتحدة  ,مجمس االمف  ,قرار ( )1929المتخذ في جمستو ()6335

المعقكدة في حزيراف 2010 /ـ .S/Res/1929 ,
.140

االنترنت  ,كيكبيديا المكسكعة الحرة.

.141

بأكؿ :قضية ايراف النككم قد تعرض عمى االمـ المتحدة قريبان  ,ك ازرة الخارجية

االمريكية  ,مكتب برامج االعبلـ الخارجي  ,نشر كاشنطف  /13 ,ايمكؿ 2004 /ـ
http://usinfo.state.gov/arabic
.142

برنامج التفاكض Arab British Academy for Highter Education ,

.143

www.abahe.com

.144

البرنامج النككم االيراني (مفاكضات لكزاف بيف طيراف ك القكل الكبرل تدخؿ يكميا

االخير) BBCعربي 2015 / 3 / 31 ,ـ.
.145

البرنامج النككم االيراني بيف الظاىر ك المسككت عنو ك حتمية التدخؿ  ,مكقع

منتدل الجيش العربي http:www.arabic_military.com/t888_topic ,
.146

بكابة فمسطيف القانكنية . www.pal-lp.org ,

.147

البياف التأسيسي لحزب اهلل /16شباط , 1985/كذلؾ عمي حسيف باكير  .تقديـ

مجمة الراصد www.alrased.net ,
.148

التقدـ العممي في ايراف يسر الصديؽ ك يغيض االعداء  +فيديك ,

2015/11/11ـ  ,قناة العالـ االخبارية.
.149

تقرير الحالة االيرانية  ,مركز الخميج العربي لمدراسات االيرانية سبتمبر 2016/ـ

www.arabiangcis.org
.150

تقري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الككال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدكلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمطاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الذري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

http:www.iaea.org/sites/default,files/gov.2014_58_ar.pdf
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جكناثاف مارككسي  ,تحميؿ  ,االتفاؽ النككم االيراني محدكد كلكنو ميـ  ,اؿ بي

بي سي لمشؤكف الدبمكماسية 2013 / 11 / 24 ,ـ .
.152

حسػ ػػيف بانػ ػػاىكؼ :المحمػ ػػؿ السياسػ ػػي المسػ ػػتقؿ كالعضػ ػػك فػ ػػي ىيئػ ػػة تحريػ ػػر "معيػ ػػد

السياسػػة العامػػة فػػي أذربيجػػاف  ,التكقعػػات الركسػػية مػػف إيػراف فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد العقكبػػات ,
معيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كاشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنطف لسياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ االدنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى 19 ,شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباط 2016 /ـ
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russian expectations-for-post-sanctions-iranنقبلن عف //منتدل فكرة.
.153

الخارجي ػ ػ ػػة االيراني ػ ػ ػػة  ,كص ػ ػ ػػكؿ اكؿ مجمكع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف صػ ػ ػ ػكاريخ

)(s_300

.https://arabic.rt.com/news/818647
.154

د .إبػ ػ ػراىيـ العيس ػ ػػكم  ،الد ارس ػ ػػات المس ػ ػػتقبمية كمش ػ ػػركع مص ػ ػػر 2020ـ  ،ش ػ ػػبكة

المعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع:
. http://www.egypt2020.org/alldoe/ctnp/future.studies.dos
.155

د .تركي صقر  ,سيناريكىات ما بعد إلغاء االتفاؽ النككم اإليراني  ,صحيفة الػببلد

المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقمة الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ,األثنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف  12ديسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمبر 2016ـ  ,المكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
http://albelad.net/d/modules.php?name=News&file=article&sid=12758
.156

د .حسػ ػ ػػف ب ػ ػ ػرارم ،امػ ػ ػػف اس ػ ػ ػرائيؿ :ص ػ ػ ػراعات االيػ ػ ػػدلكجيا ك السياسػ ػ ػػة (الد ارسػ ػ ػػات

االسػػتراتيجية) ،مركػػز االى ػراـ لمد ارسػػات االسػػتراتيجية ،العػػدد( ،)143السػػنة الرابعػػة عشػػر،
 ،2004م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:
http://www.acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/Reado.html
.157

د .سمير محمكد قديح  ,صكاريخ الرعب التي تمتمكيا اسػرائيؿ ك ايػراف ك حػزب اهلل

ك س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكريا  ,جري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة مغربن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا االلكتركني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ,ايطالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لممكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
.http://www.maghribouna.com
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د .مصطفى عمكم  ,القطب المنفرد الكاليات المتحدة االمريكيػة ك التغيػر فػي ىيكػؿ

النظ ػ ػ ػػاـ الع ػ ػ ػػالمي  ,المرك ػ ػ ػػز العرب ػ ػ ػػي لمبح ػ ػ ػػكث كالد ارس ػ ػ ػػات  ,الس ػ ػ ػػبت /10ين ػ ػ ػػاير2015/ـ
www.acrseg.org/36519
.159

د .منصكر بف عبد العزيز  ,البراجماتية عرض ك نقدwww.pdffactory.com .

.160

الػ ػ ػ ػ ػػدكر االي ارنػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػػي المعػ ػ ػ ػ ػػادالت المبنانيػ ػ ػ ػ ػػة المؤش ػ ػ ػ ػ ػرات ك الػ ػ ػ ػ ػػدالالت تػ ػ ػ ػ ػػارير

_arabiangcis.org
.161

ال ػ ػػدكر االي ارنػػ ػػي فػ ػ ػػي لبن ػ ػػاف ك اىمي ػ ػػة حػ ػ ػػزب اهلل االس ػ ػػتراتيجية  ,القػػ ػػدس العربػػ ػػي

/16سبتمبر2014/ـ www.alquds.co.uk/?p=217263 ,
.162

دكر ايراف المحكرم في سكريا www.DW.com

.163

ديفيػ ػػد شػ ػػمبي  ,د ارسػ ػػة منشػ ػػكرة عمػ ػػى المكقػ ػػع االلكتركنػ ػػي لمكتػ ػػب ب ػ ػرامج االعػ ػػبلـ

الخػػارجي بػػك ازرة الخارجيػػة االمريكيػػة  ,بعن ػكاف "د ارسػػة تثبػػت اف البرنػػامج النػػككم ليسػػت لػػو
جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكل اقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية /24 ,نيسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف2006/ـ
http://usinfo.state.gov/ar/Home/products/washfile.htm1
.164

ركسػػيا ك اي ػراف كمصػػر مصػػالح اسػػتراتيجية ك مكاقػػؼ سياسػػية متطابقػػة  ,مؤسسػػة

السػػكرية نػػت  ,الثبلثػػاء  / 10 ,شػػباط 2015 /ـ  ,المنشػػكرة فػػي المركػػز العربػػي لؤلبحػػاث
كدراسة السياسات  ,في 2015 /01 /27ـ.
.165

زركؽ عبػ ػ ػػدالحفيظ  ,المعاىػ ػ ػػدات ك االتفاقيػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػػة /28 ,نػ ػ ػػكفمبر2014/ـ ,

. www.law_dz.net
.166

زكػػي  ,محمػػد عػػادؿ  ,االقتصػػاد االي ارنػػي  ,صػػحيفة الح ػكار المتمػػدف االلكتركنيػػة ,

2013/11/18ـ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=387475
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سامح جاد  ،إدارة المستقبؿ  ،نكافذ  ,االثنيف  6جمادل األكلى  1426المكافؽ 13

يكنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك 2005ـ http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-58- ,
5767.htm
.168

السػػعيداف  ,الحػػرب الرىينػػة المنتظ ػرة بػػيف امريكػػا ك اي ػراف  ,لسػػنة 2007ـ  ,مكقػػع

 www.muslem.netشحاتو.
.169

سػػبلـ السػػعدم  ,باحػػث ك صػػحفي فمسػػطيني _ سػػكرم ميػػتـ بالشػػؤكف السياسػػية ك

االقتصادية لبمداف الشرؽ االكسط ( سكريا _ عراؽ _ فمسطيف)  ,مصالح ايراف االقتصػادية
تترسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكريا  / 2 ,حزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف 2015 /ـ
carnegieendowment.org/sada/60284
.170

سػػميـ محمػػد السػػيد  ,دكر العكامػػؿ الخارجيػػة فػػي الصػراع العربػػي االسػرائيمي  ,مكقػػع

االى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ الرقمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة
Httpp://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?seria
.171

سييمة عبد االنيس محمد  ,التسمح االيراني في التسعينات كاثره عمى االمػف القػكمي

العربػػي  ,رسػػالة دبمػػكـ عػػالي  ,الجامعػػة المستنص ػرية  ,المعيػػد العػػالي لمد ارسػػات السياسػػية
https://arabic.rt.com/news/819551
.172

سياسيكف عرب ك ايرانيكف :ركحاني سينجح في تحسيف العبلقات مع الدكؿ العربية

ككالة انباء الشرؽ االكسط  ,القاىرة /23 ,يكنيك2013/ـ كقناة الجزيرة الفضػائية برنػامج مػا
كراء الخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
_http;//wwww.aljaazeera.net/programs/pages/2a127c59_adb2_4fcb
b1b9_85555a418fa4

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

239

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

.173

عمر سعدم سميـ المكسكم

الصػػاكم  ,عبػػد الحػػافظ  ,اثػػر العقكبػػات عمػػى عبلقػػات اي ػراف العربيػػة الجزي ػرة نػػت

htpp://Aljazeera.net/home/get
page/f138ebfe_da_4e0b_ade7_9c3d3eeff3416aa06ad6a_4c67_4ad
d_b4ba_2994edef548d
.174

صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلح الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف حسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف  ،شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة المعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:

=http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid
.175

عمػ ػػي رضػ ػػا نػ ػػادر  ,الػ ػػدكر الػ ػػذم تضػ ػػطمع بػ ػػو اي ػ ػراف فػ ػػي الع ػ ػراؽ  ,ص , 11نػ ػػت

www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/pe100/pe151/R
AND_PE151Z1
.176

قناة الجزيرة  ,برنامج حديث الثكرة  ,دكر ايراف في الحػرب عمػى تنظػيـ الدكلػة  ,مػع

المقدـ محمكد مراد 2014 /12 /4 ,ـ.
.177

القنبمة النككية  /http://ar.wikipedia.org/wikiبمكتكنيكـ .

.178

محمػػد السػػعيد عبػػد المػػؤمف  ,الخطػػاب السياسػػي لم ػرئيس الجديػػد حسػػف ركحػػاني ,

مخت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات ايراني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
.http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1337987&eid=929
.179

محمػػد سػػيد عبػػد الػػرحيـ  ,سػػت محطػػات رسػػمت طريػػؽ االتفػػاؽ النػػككم االي ارنػػي ,

دكت مصر  ,الثبلثاء /14 ,يكليك2015/ـ http://www.dotmsr.com/details ,
.180

محمد ضياء الديف محمد  ,اتجاىات العبلقات الدكلية بعد احداث /11سػبتمبر ص

www.alukah.net 37
.181

مركز الخميج العربي لمد ارسػات االيرانيػة  ,مسػتقبؿ اقتصػاد ايػراف بعػد رفػع العقكبػات

الدكلية  /25مايك2016 /ـ .الرابط . Arabiangcis.org/1
.182

المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػينية ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ايػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف  /17 ,س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبتمبر 2015 /ـ المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع :

/https://www.sasapost.com/chinese_interests_in_iran
إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

240

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

.183

عمر سعدم سميـ المكسكم

معيد الدراسات الدكليػة فػي لنػدف  ,تقريػر حػكؿ تطػكير الشػبكة الصػاركخية االيرانيػة

2001/12ـ  ,مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الجزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ww3.aljazeera.net/nr/exeres/b6a0e43d
.184

المنت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل العرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي إلدارة المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد البشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية ,

https://hrdiscussion.com/hr59801.html
.185

مكس ػ ػ ػ ػػكعة المقات ػ ػ ػ ػػؿ  ،الس ػ ػ ػ ػػيناريك غي ػ ػ ػ ػػر الفن ػ ػ ػ ػػي  ،ش ػ ػ ػ ػػبكة المعمكم ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػػة:

http://www.moqatel.com/mokatel/Data/Behoth/Fenon_Elam14/Sena
ryo/Mokatel1_1-2.htm
.186

المكقع االلكتركنيwww.euronews.net/..../eu_imposes_toughe :

.187

مكقع تكاصؿ العبرم التابع لك ازرة الخارجية االسرائيمية  ,القدس 2007/3/24 ,ـ .

http://www.altawasul.com
.188

مكق ػػع ش ػػبكة رؤي ػػة االخب ػػارم 2015/4/2ـ (محادث ػػات ل ػػكزاف النككي ػػة تفض ػػي ال ػػى

اتفاؽ).
.189

نافع ػػو  ,حس ػػف  ,سياس ػػات الق ػػكل االقميمي ػػة تج ػػاه الع ػػالـ العرب ػػي 2010/3/22 ,ـ

http://bohoth.blogspot.com/2010/03/blog_post_2354.html
.190

نائػػب كزيػػر الخارجيػػة الكازاخسػػتاني ركمػػاف فاسػػيمينكك  ,أسػػتانا ال تػػرل أف حضػػكر

أمريكا ممثمة بسفيرىا فقط في المفاكضات حكؿ سكريا أمر سػمبي  ,االثنػيف 2017/1/23ـ
https://arabic.sputniknews.com/world/201701231021869345 ,
.191

نعناع  ,عبد القػادر  ,دكر التبػادؿ االقتصػادم فػي اتفػاؽ جنيػؼ النػككم مػع ايػراف ,

مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع البص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت 2013/12/8 ,ـ
http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=/ar_articl
es_2013/12/13/n3na3_081213.htm
.192

ىادم معصكمي زارع  ,مكالمة خاصة عبر التمغراـ 2017/1/1 ,ـ االحد.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

241

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

.193

عمر سعدم سميـ المكسكم

ك ازرة الخارجيػػة اإليرانيػػة تنشػػر تفاصػػيؿ مبػػادرة حػػؿ األزمػػة السػػكرية ،مصػػر (مكقػػع

الكتركني) ،إيرافwww.maharnews.com 2012/12/16 ،
.194

كفي ػػؽ الس ػػامرائي  ,الػ ػرئيس االمريك ػػي الجدي ػػد ى ػػؿ يغي ػػر الكض ػػع ف ػػي العػ ػراؽ كى ػػؿ

سيحارب ايراف  ,تكتير @ , wafik_alsamuraiاالحد المصادؼ 2017/1/22ـ.
.195

ككالة (آكي) اإليطالية لؤلنباء  14تشريف الثاني/نكفمبر .2016

.196

ككالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االنبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء االي ارنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  :المكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

http://ww2.iran.ir/ar/news/view/lien_26/0802/68648124043.htm
.197

ككالة تسنيـ الدكلية لبلنباء  ,كاشنطف ليس ىناؾ ما يمنع ترامب مف االنسحاب مف

االتفاؽ النككم مع ايراف  ,رمز الخبر 1237355 :الفئة :دكلية  ,لسنة 2016/11/11ـ ,
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2016/11/11/1237355
.198

ككالة ركيترز http://ara.reuters.com

.199

ككالة فارس لؤلنباء االيرانية.

.200

ككالة مير لؤلنباء.
 المعاجـ

.201

ابف منظكر محمد بف مكرـ  ,لساف العرب  ,الجزء  , 9مادة اليدؼ  ,دار الفكر ,

بيركت  /لبناف.
.202

الشطرم  ,شاكر مجيد  ,قامكس العميد في المصطمحات السياسية  ,ط , 2دار

الجكاىرم  ,لسنة 2012ـ  ,العراؽ  ,بغداد.
.203

الشيخ الككراني  ,عمي  ,مفردات الراغب االصفياني مع مبلحظات العاممي  ,دار

المعركؼ لمطباعة ك النشر  ,قـ  ,ايراف 1434 ,ق ؽ .
.204

غراىاـ ايفانز  -جيفرم نيكنياـ  ,قامكس بنغكيف لمعبلقات الدكلية  ,ترجمة مركز

الخميج لؤلبحاث  ,دبي  /االمارات العربية المتحدة  ,لسنة 1998ـ .
إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

242

االتفاق النووي بين ايران و دول ( 1+5دراسة تحميمية)

.205

عمر سعدم سميـ المكسكم

المعجـ الفمسفي  ,مجمع المغة العربية  ,مصر  ,القاىرة  ,لسنة 1983ـ .
 خطة العمؿ الشاممة ك المشتركة (االتفاؽ النككم االيراني)  ,الديباجة كاالحكاـ
العامة
 قرار مجمس االمف في جمستو _  5848الكثيقة S/RES , 1803 ( 3 _ 2008
) , 2008
 قرار مجمس المحافظيف  ,الكثيقة 2004ـ  march /13 ,البند (ز) / 6 / 4

 المصادر الفارسية
.206

بشيريو  ,حسيف  ,ديباجو ال برجامعو شناسى سياسى ايراف :دكره جميكرل

اسبلمى  ,تي ارف  ,نشرنكاه معاصر  ,ساؿ 1381ق ش.
.207

دارايي  ,عمي  ,جرياف شناسى در ايراف (عمـ التيارات السياسية في ايراف) تيراف ,

سازماف انتشار بزكىشكاه فرىنؾ كانديشو اسبلمى  ,ط , 7ساؿ 1389ق ش.
.208

دريايي محمد حسف  ,مجمكعة اسناد مذكرات ىستو ال جميكرم اسبلمى ايراف با

كشكرىام  1+5اداره نشر "معاكنت بزكىش مركز امكزش ك بزكىش ىال بيف المممى" ط1
 ,لسنة 1394ق ش  ,ايراف  ,طيراف.
.209

رضا  ,باشا  ,ايراف المعاصر  ,دار نشرني  ,ايراف  ,تيراف  ,لسنة 2003ـ.

.210

سيؼ زادة  ,السيد حسيف  ,تحكيؿ در مفيكـ منافع ممي (التحكؿ في المصالح

الكطنية) سيد عمي قادكرم  ,مجمكعة مقاالت في المؤتمر االكؿ لدراسة تحكؿ المفاىيـ ,
دفتر مطالعات سياسي ك بيف المممي (معيد الدراسات السياسية ك الدكلية)  ,ايراف  ,طيراف
 ,لسنة  1370 ,ى ػ ش.
.211

صحيفة اخبار " مقابمة مع محمد الريجاني" 1384/8/30ق ش.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا -برليف 2018

243

عمر سعدم سميـ المكسكم

) (دراسة تحميمية1+5 االتفاق النووي بين ايران و دول

/ سبتمبر/15  ايراني برايش استعماؿ مكاد مخدر10  مرؾ ركزانة, صحيفة ارماف

.212

http://soo.gd/trmy ـ2016
ـ2010/4/26 صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيفة عصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف االلكتركنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

.213

http://www.asriran.com/ar/news/22304
,  يػ ػ ػ ػػؾ جيػ ػ ػ ػػارـ خانكارىػ ػ ػ ػػام اي ارنػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػاغؿ ندارنػ ػ ػ ػػد, صػ ػ ػ ػػحيفة كطػ ػ ػ ػػف امػ ػ ػ ػػركز

.214

http://so.gd/urtv ـ2016/سبتمبر/24
, مميكني از سكم مركز بزكىش ىام مجمس7  تاييد بيكارم, مكقع جكاف انبليف

.215

http://soo.gd/slp7 , ق ش1395 / مير/6
 المصادر االنجميزية
A.Etemad"Iran in European Non proliferation policy" edited by

.216

H.Mueller.oxford university press , 1978
Alvinj.cottelland james.Dongherty Irans Quest for Security u.s

.217

Arms trasfers and the Nuclear option , Institute for foregian policy
Anaglysis , foreign policy Report may , 1977
charlesp.vick , Iranian missiles , October , 15 , 2001 , on ,
line:

.218

www.fas.org/nuke/guide/iran/missile/shahab_5David

Jablonsky, strategie Rationality Is not Enough: hitler and the
concept of crazy states carlisle Barracks , pa: strategie studies
Institute 1991
Edward H.carr , the Twenty years crisis macmilland and co ,

.219

limited London , 1942

244

2018  برليف-إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

عمر سعدم سميـ المكسكم

) (دراسة تحميمية1+5 االتفاق النووي بين ايران و دول

Frederick H.Hart mann , world crisis , 3Ed , the macimllan

.220

company , 1967
Haidar , j.1 , 2015 , "sanction and exports deflection from

.221

Iran" paris school of economics , university of paris 1 pan thean
Sorbonne , mimeo
Hans morgenthan , politics Among Nation , 4th Ed , Alfred

.222

knoph , new York , 1978
Hassan Rouhani , Andishha_ye_siyasi_eIslam (Islamic

.223

political thought) vol.2 , Tehran , Intisharat _ekumayl , 2009
http://m.dw.com/ar/a_1861764
http://www.aljazeera.net/news/pages/f775b8b_891d_4d5e_8

.224
.225

e8d_d9a9f1111d3a
http://www.un.org/ar/conflnpt/2010/background.shtm
https//:ar.wikipedia.org/wiki/3ov_c
.Interfax , march , 15 , 2001
Iran's nuclear program , very active Rums feld , Toronto star ,

.226
.227
.228
.229

june , 12 , 2003
Isabel kershner july , "Iran Deal Denounced by Netunyahu as

.230

Historic Mistake" The NEW YORK Times , july , 14 , 2015 , at ,
http://ny.ms/1Rwmlsy
janes Intelligence Review , nov _ 2005 , p.5and see;

.231

Washington times , sept 22, 2000

245

2018  برليف-إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

) (دراسة تحميمية1+5 االتفاق النووي بين ايران و دول

عمر سعدم سميـ المكسكم

Joint comprehensive plano of Action , "Vienna' 4, july , 2015

.232

at http:bit.Ly/1HWR4W9
Lieutenant coloel Jimmy D.Davis , Irans Nuclear strategy

.233

options and u.s.foreign policy implications , usawc strategy research
project u.s.army war college Carlisle barracks pennsly / Vania/
.8,mar,2005
mohammad Javad zarif , what Iran Really wants , Iranian

.234

foreign policy in the Rouhani Era , foreign affairs , Rmay / june
2014 ISSUE
MOSCOW Times distemper , 5 , 2001

.235

Richard speier , Iranian missles and payloads , in: Geoffrey

.236

kemp Geoffrey kemp and athors , irans nuclear weapons options:
Isses and Analysis , the Nixon center , january , 2001
Robert Dahl , the concept of power Behaviour (science

.237

. review) vol2 , 1957
See:Anthony H.Coreles man , weapons of mass Destruction

.238

in the Gulfaud Greater middle eest force trends strategy tacties and
damage ffectes op.cit
see:what Is Iam is bomb? Post cold war proliferation ,

.239

Interriew op:cit
Steve crabtrre , Half of Iranians lack Adequate money for

.240

food shelter majorities aaythey feel worry , sadness , anger during
much
246

of

the

say

,

Gallup

,

July

,

1/2013

at:

2018  برليف-إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

عمر سعدم سميـ المكسكم

) (دراسة تحميمية1+5 االتفاق النووي بين ايران و دول

http://www.gallup.com/poll/63295/half_iranians_lack_adequate_mo
ney_food_shetter
The united states and Iran , science & Diplomacy , march ,

.241

2013 www.scienced,Diplomacy.org/article/2013/united_states_iran
www.acrseg.org/40010
www.aljazeera.net/special

coverage/coverage

.242
.243

2004/2004/10/3
www.france24.com/ar/1010/5-17/brazil-agreement-fule-

.244

nuclear-deal-sign- uranium-swap-turkey-enrichment20%

247

2018  برليف-إصدارات المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

) (دراسة تحميمية1+5 االتفاق النووي بين ايران و دول

عمر سعدم سميـ المكسكم

Abstract
The nuclear agreement between Iran and the "5 + 1" countries is an important
stage in the international political system, as Western convergence and openness
to the Islamic Republic of Iran is an important aspect of highlighting the factors that
helped to ripen the nuclear agreement. and access to him and is among Factors
internal from within the Islamic Republic and Factors regional and international,
internal factors were among the factors that forced Iran to enter into negotiations
and push the risk of war and factors bargaining states forced the "5 + 1", which
factors of power for Iran.
And other factors between regional and international
These factors have a great impact and the fundamental role and influence in the
issues and political and international issues and resolve them through the
possession of those countries of the international status and influential player in the
nature of the international political system.
Among what we dealt with in this research study for the future of this agreement
and put forward a number of future scenarios are between the survival of the
status quo he ordered medial between the lack of activation and work in the
agreement and not to lift sanctions, and this possibility is weak, especially after the
advent of the new US president and his statements, and between the collapse and
cancellation agreement and this likely a guest at what too, because this collapse
and tearing up the agreement as stated "Trump" will not be in the interests of the
international community and will be costly to the United States of America, and
another is the activation scenario and expansion to multiple areas of any work in
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terms of the Convention and Alanaft H where he came to the conclusion that
scenario, the strongest and most likely, because of Iran from the advantages in
favor of bargaining states so as to be considered an important economic partner
through the export of oil and gas, as well as a consumer market for Western
Besaia in addition to her influential role and an important player in the order of the
conditions and the security of the region.
This is a summary of what we have reached, accompanied by scientific
investigations and logical inferences that are based on the method of analysis
away from commissioning and redundancy and several important recommendations
that must be paid attention to them.
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