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 مم ّخص 
يتعرض ىذا البحث لخروج الواليات المتحدة األمريكية من االتفاق النووي اإليراني وأبعاده عمى مختمف الدول ،ويركز
ّ
بشكل خاص عمى دول الخميج وانعكاسات ىذا الحدث عمييا ،وييدف لمتعريف بأىمية إيران وتاريخيا مع البرنامج
النووي ،وعالقاتيا الخارجية مع الواليات المتحدة ودول الخميج العربي قبل االتفاق النووي ،وأىم المحطات التي مر بيا

االتفاق النووي ومواقف الدول منو ،كما يستعرض األسباب التي ساقتيا الواليات المتحدة لمخروج من االتفاق النووي
وقانونية ىذا الخروج وآراء الدول حولو ،كما يشير ألىم االنعكاسات السياسية واالقتصادية لخروج الواليات المتحدة من
االتفاق النووي عمى دول الخميج العربي ،وتوصل البحث إلى العديد من النتائج ،وقدم بعض التوصيات.
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 ABSTRACT 

This research is exposed to the United States of America exit from the Iranian nuclear
agreement and its dimensions in various countries, and focuses in particular on the Gulf
States and the repercussions of this event on them, And aims to identify the importance of
Iran and its history with the nuclear program and its external relations with the United
States and the Gulf countries before the nuclear agreement, And the most important
stations passed by the nuclear agreement and the attitudes of the countries from it, and
reviewed the reasons of the United States to exit from the nuclear agreement and the
legality of this getting out and the attitudes of the countries from that, And then examine
the most important political and economic implications for the US exit from the nuclear
agreement on the Gulf states, and the search reached many results, and made some
recommendations.
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مقدمة:
تعد الطاقة النووية بحد ذاتيا احد التقنيات التي اكتشفيا العقل البشري لتوليد الطاقة ،والقائمة عمى شطر الذرة (إما ذرة

يورانيوم  235أو يورانيوم  ، 239أو من البموتنيوم  ،أو غيرىا من النظائر المشعة) مما يتسبب بظيور طاقة وح اررة
كبيرة جداً ،وقد ظيرت االكتشافات األولى لمشطر في نياية القرن التاسع عشر  ،إالأن العقل البشري اخذ يتجو إلى
البحث عن توظيف عصري لالنشطار،وىو ما تسبب بصنع القنبمة الذرية  ،والتي تطورت عممية تصنيعيا الحقا منذ

نياية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم.
يعد امتالك التكنولوجيا النووية سالحاً ذو حدين  ،فيو من جية يقوي قدرة الدولة التي تمتمكيا عمى مواكبة التطورات

العممية الحديثة  ،ومن جية أخرى تعد خط اًر في حال وصوليا لتطوير سالح نووي ،ومن حق جميع الدول أن تمتمك

التكنولوجيا النووية ألغراض سممية ،ومنافسة الدول المتقدمة عممياً وتكنولوجياً في ىذا المجال.

ولقد مر البرنامج النووي اإليراني بالعديد من المراحل ،بدءاً بمباركة وموافقة من الدول الكبرى في الوقت التي كانت فيو

سياسات إيران متوافقة مع سياسات ىذه الدول ،وذلك في حكم الشاه محمـد رضا بيموي  ،إلى رفض تام ومعارضة بعد
قيام الثورة اإلسالمية في إيران واستالم اإلمام الخميني الذي رفض في البداية امتالك ىذه التكنولوجيا قبل إن يعود

ويحاول امتالكيا وتطويرىا ،حيث شكل ذلك خالفاً مع الدول الكبرى ودول الخميج وخاصة السعودية التي تخشى أن

يكون النموذج اإليراني خط اًر عمى استمرار وبقاء النظام السعودي غير الشرعي ،إضافة لمخالفات الطائفية والمذىبية

بينيما ،وقد كانت مساعي السياسة الخارجية في إيران دوماً في اتجاه التوافق مع الدول الكبرى والوكالة الدولية لمطاقة

الذرية إلبراز سممية برنامجيا النووي ،وتوصمت لعديد من التوافقات معيا وكان آخرىا االتفاق النووي اإليراني بينيا وبين
الدول الخمس دائمة العضوية في مجمس األمن باإلضافة إلى ألمانيا أو ما يسمى بمجموعة  1+5في عام  2015الذي

صمد حتى خروج الواليات المتحدة األميركية منو في أيار  ،2018والذي تسبب برفع معدل عدم اليقين ،وأصبح
المستقبل غامضاً أمام كل من االتفاق النووي ،وايران في عالقاتيا مع الواليات المتحدة ودول الخميج العربي،والبيئة
اإلقميمية التي ستتأثر بمرحمة ما بعد اإلعالن عن الخروج من االتفاق من جانب اإلدارة األمريكية.

مشكمة البحث:

تكمن مشكمة البحث في خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي اإليراني الذي وافق عميو مجمس األمن وأعطاه

الصفة الرسمية وأكدت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التزام إيران بو ،وتبعات ىذا الخروج عمى المنطقة وبخاصة دول

الخميج وعمى رأسيا السعودية التي عارضت ىذا االتفاق بشدة وانعكاسات الخروج األمريكي عمى العالقات اإليرانية
الخميجية و العالقات الخميجية األمريكية ،والتبعات السياسية واالقتصادية عمى دول الخميج العربي ،وتقودنا ىذه المشكمة
لمتساؤالت التالية:

 _1ما ىو مستقبل العالقات اإليرانية الخميجية بعد الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني ؟
 _2ما ىو مستقبل العالقات الخميجية األمريكية بعد الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني ؟
 _3ما ىي التبعات السياسية واالقتصادية عمى دول الخميج العربي بعد الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني؟
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أىمية البحث و أىدافو:
أىمية البحث:

تكمن أىمية البحث في الدور الكبير لالتفاق النووي اإليراني وتأثيره عمى االستقرار في المنطقة وخاصة في العالقات

األمريكية اإليرانية والعالقات اإليرانية الخميجية ،والتبعات المترتبة عمى خروج الواليات المتحدة منو في زعزعة ىذا
االستقرار ،واآلثار االقتصادية والسياسية عمى دول الخميج العربي وخصوصاً في عالقتيا مع الواليات المتحدة ،كما

تكمن أىمية البحث في عدم معالجة آثار الخروج األمريكي من االتفاق النووي في األبحاث والدراسات االقتصادية
والسياسية المعاصرة بشكل كاف نظ اًر لحداثتيا.
أىداف البحث:

ييدف البحث إلى تحقيق مجموعة من األىداف ،أىميا:

 -1التعريف باألىمية اإلستراتيجية إليران وأىمية التكنولوجيا النووية ليا.
 -2دراسة تاريخ البرنامج النووي اإليراني والتطورات التي مر بيا.

 -3دراسة األسس التي بنيت عمييا العالقات األمريكية اإليرانية واإلي ارنية الخميجية قبل االتفاق النووي.
 -4التنبؤ أل ىم الجوانب السياسية واالقتصادية التي ستتأثر بيا دول الخميج العربي جراء الخروج األمريكي من االتفاق
النووي اإليراني.
 -5دراسة االنعكاسات عمى العالقات الخميجية األمريكية.

 -6دراسة السيناريوىات واالنعكاسات عمى العالقات الخميجية اإليرانية.

منيجية البحث:
تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي في ىذا البحث والذي يساعد عمى التعريف بقضية البرنامج النووي اإليراني
واالتفاق النووي حولو وخروج الواليات المتحدة منو،وتحميل ىذه المعطيات لمعرفة مدى تأثير ىذا الحدث عمى دول
الخميج العربي سياسياً واقتصادياً.

فرضيات البحث:

ينطمق البحث ىادفاً إلى إثبات صحة أو نفي الفرضيات التالية:

 -1توجد عالقة ايجابية بين خروج الواليات المتحدة األمريكية من االتفاق النووي اإليراني من جية ،وخرقيا لمقانون

واألعراف الدولية نتيجة ىذه الخطوة من جية أخرى.

 -2توجد عالقة ايجابية بين خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي اإليراني من جية ،وتكريس العداء األمريكي
إليران رغم التزاميا بتنفيذ بنود االتفاق النووي من جية أخرى.
 -3توجد عالقة ايجابية بين خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي اإليراني من جية ،وتكريس السيطرة األمريكية
عمى القرار السياسي واالقتصادي الخميجي من جية أخرى.

 -4توجد عالقة ايجابية بين خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي اإليراني من جية وىدر دول الخميج ألمواليا
وثرواتيا من جية أخرى.
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النتائج و المناقشة:
 _1العالقات الخارجية اإليرانية:

1_1الموقع اإلستراتيجي إليران:

تعتبر دولة إيران من الدول التي تحتل موقعاً إستراتيجياً ىاماً بالنسبة لقارة آسيا والعالم أجمع ،وتمتمك مكانة وقوة إقميمية

ساعدتيا في أن تأخذ دو اًر في مختمف المجاالت ( السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،والعسكرية).

ويترك الموقع الجغرافي إليران أىمية كبيرة وخاصة بالنسبة لدول الجوار ،وىذا ما ترك أث اًر عمى العالقات بين ىذه الدول
سواء في وقت السمم أو في وقت الحرب ،حيث تطل إيران عمى مضيق ىرمز ،كما أنيا تمتمك سواحل بحرية مطمة عمى

منطقة الخميج العربي ،كما أن إطاللتيا عمى بحر قزوين يعطييا أىمية أكبر كونيا دولة عبور إلى مختمف دول العالم.

كما تمتمك دولة إيران أىمية اقتصادية ،فيي تعتبر من أىم الدول النفطية وتمتمك احتياطيات ىامة وتحتل المرتبة
الرابعة] [1من حيث االحتياطيات النفطية العالمية ،وجعمت ىذه األسباب من إيران محل اىتمام القوى العظمى باعتبارىا

تقع في منطقة صراع إستراتيجي دائم ،فضالً عن أثرىا الجغرافي واالقتصادي اليام.

2-1العالقات الخارجية اإليرانية مع الواليات المتحدة األمريكية قبل الممف النووي:

اتسمت العالقات السياسية بين الواليات المتحدة األمريكية وايران في زمن الشاه بالكثير من الحميمية] ،[2وظمت العالقة
ممتازة مع الحاكم الذي اعتبرتو رجل أمريكا القوي ،بعد أن استدعتو وثبتت حكمو في إيران  ،1941ليخمف والده رضا

شاه ،الذي أقمق واشنطن ودول الحمفاء في الحرب العالمية الثانية بتعاونو مع ألمانيا النازية بقيادة ىتمر وتزويدىا بالنفط اإليراني.

وقد انتيج الشاه سياسات الحفاظ عمى المصالح األمريكية خالل السنوات الطويمة ،ومنح واشنطن في بالده امتيازات،
وأدخل مستشارين عسكريين أمريكيين ،لمراقبة األوضاع في إيران ،بيدف الحفاظ عمى مصالح أمريكا ،كما كانت أمريكا
تتحكم في تعيين نواب البرلمان وتحديد أدوارىم ،وفرضت قانون الحصانة القضائية لألجانب الذي يعفى بموجبو األجانب
أيضا لمواليات المتحدة بأن تقيم قواعد ليا
من التساؤل القانوني عمى أرض إيران حتى لو ارتكبوا جرائم ،كماسمح الشاه ً
في شمال إيران بالقرب من الحدود الروسية ،لمتجسس عمى السوفييت.
وفي  16كانون الثاني من عام  ،1979اضطر الشاه إلى مغادرة إيران ،بعد أن تخمت أمريكا عنو ،في أعقاب الثورة
اإلسالمية وخروج مظاىرات واضرابات مناىضة لنظام حكمو ،وبعد أسبوعين من تمك األحداث عاد الزعيم الديني
اإلسالمي آية اهلل الخميني من منفاه في فرنسا ،وبعد انتصار الثورة اإلسالمية في  11فبراير  ،1979تم تنصب
الخميني عمى رأس الدولة ،بعد استفتاء في األول من إبريل ،وكان ذلك بداية التحول السياسي بين طيران وواشنطن،

فأصبحت الواليات المتحدة في االعتبارات اإليرانية ىي العدو األول ،وناىبة ثروات العالم وأكبر عدو لإلسالم والمسممين
في شتى أرجاء األرض ،كما رفع شعار “الموت ألمريكا” خالل الثورة اإليرانية اإلسالمية].[3

وعمى عكس إيران في زمن حكم الشاه والتي تحالفت مع أمريكا واعترفت بالكيان الصييوني بعد عامين من تأسيسو في
 6آذار  ،1950فإن إيران الثورة قمبت كل ىذه الموازين ،وأغمقت السفارة اإلسرائيمية في طيران ،واحتمت السفارة
األمريكية في شباط  ،1979األمر الذي رسم الخطوط العريضة في سياسة طيران المتبعة مع واشنطن ،ولم تختمف
سياسة إيران المناىضة ألمريكا بعد وفاة الخميني عام  ،1989وتسمم المرشد الحالي آية اهلل عمي الخامنئي.

وقد اختمفت صورة العالقات اإليرانية األمريكية في  ،1997فقد فاز الرئيس اإليراني محمـد خاتمي بأغمبية %70
في انتخابات حرة أحرجت الواليات المتحدة التي ظل خطابيا الرسمي الذي يستخدم مفردات تتيم إيران بكل الشرور
أيضا،ومن ثَّم لم يعد من الممكن لمواليات
وأنواع القمع لمحريات ،بل وتتناوليا بدرجة عالية من االستيانة واالتيام ً
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خصوصا أن الجالية اإليرانية كانت قد بدأت تنظم نفسيا بشكل أفضل،
المتحدة أن تظل تستخدم مثل تمك المفردات،
ً
عددا من رموز النخبة السياسية األمريكية،وبدأت بعض األصوات الرشيدة تعمو داخل المجتمع األمريكي
وتستقطب ً
خصوصا بعد دعوة الرئيس خاتمي لمحوار
نفسو ،تطالب بإعادة النظر في مجمل السياسة األمريكية تجاه إيران،
ً
سعيا إلحداث انفراجة في العالقات اإليرانية األمريكية ،لكن لم يحدث أي تقدم يذكر.
الحضاري بين الشعبين ً

مع وقوع أحداث الحادي عشر من أيمول  2001في الواليات المتحدة ،فقدأظيرت بعض األصوات اإليرانية قمقاً بالغاً
من التصريحات األمريكية التي وردت عمى لسان الرئيس بوش وعدد من أركان إدارتو[4]،والتي عدت أن العالم قد غدا

اآلن منقسماً بين معسكرين :مع التحالف ضد اإلرىاب ،أو مع اإلرىاب ،وبعبارة أخرى من ليس مع الواليات المتحدة

األمريكيةفإنو مع اإلرىاب ،وقد عبرت إيران بشكل واضح وعمى أكثر من مستوى عن إدانتيا لميجمات عمى الواليات
المتحدة ،ورفضيا لإلرىاب بكل صوره وأشكالو،إال أن الواليات المتحدة بقيت عمى موقفيا وتيديداتيا خاصة بالنظر إلى

أنيا تضع إيران عمى قائمة الدول المتيمة برعاية اإلرىاب الدولي.
وقد ازدادت الخالفات األمريكية اإليرانية في ضوء كثرة الخالفات ،سواء ما ىو متعمق باستمرار الحظر االقتصادي
األمريكي الشام ل أو الخالفات اإلقميمية نتيجة تواجد القوات األمريكية في الخميج وتواجدىا الحالي في أفغانستان وبعض
الدول األخرى إضافة إلى عداء إيران لمكيان الصييوني ودعميا حركات المقاومة المبنانية ضد االحتالل اإلسرائيمي في

مقابل االنحياز األمريكي إلسرائيل من جية أخرى ،ومما عمق من ىذه الخالفات تصنيف الرئيس األمريكي جورج بوش
االبنفي  2002/1/29بأن كالً من إيران والعراق وكوريا الشمالية دول إرىابية تيدد السالم العالمي وأنيا تسعي المتالك
أسمحة دمار شامل وتشكل خط اًر تزداد حدتو ،ووصف الدول الثالث بأنيا " محور لمشر يسمح نفسو لتيديد سالم العالم"

وفي األول من شباط قال بوش" أن تصريحاتو المتشددة ضد كوريا الشمالية وايران ال تعني اإلشارة إلى التخمي عن
الحوار السممي مع البمدين]".[5
 3-0العالقات الخارجية اإليرانية_الخميجية قبل الممف النووي:

مرت العالقات الخارجية اإليرانية الخميجية قبل الممف النووي بثالث مراحل وىي:

 0-3-0مرحمة ما قبل الثورة اإلسالمية في إيران:

اتسمت العالقات بين دول الخميج وايران في الفترة ما قبل الثورة اإلسالمية في العام  1979بالخالف حول الحدود بين
إيران وىذه الدول ،والتدخل األمريكي البريطاني بشكل دائم إلبقاء الخالف مشتعالُ بينيا.

وقد تبنت ىذه الدول إسناد ميمة الحفاظ عمى أمن الخميج إليران التي يحكميا الشاه ،كونو حميفاً وضامناً لممصالح

األمريكية البريطانية ،ولكن قيام الثورة اإلسالمية في إيران قمب كل الموازين].[6

 8-3-0مرحمة ما بعد الثورة اإلسالمية في إيران:

وقد أزعجت الثورة اإلسالمية في إيران دول الخميج وخاصة اإلمارات ،التي تطالب إيران بالجزر الثالث (أبو موسى،
طنب الكبرى ،وطنب الصغرى) ،كما وقفت ضدىا كل من العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر ،وذلك ألنيا دعت

إلى إسقاط األنظمة الممكية واستبداليا بجميوريات إسالمية ،باإلضافة لتبني الخميني لمقدس والقضية الفمسطينية
واعطائيا حظاً واف اًر من الثورة ،واعالن يوم لمقدس ،وىو ما أزعج السعودية التي توقعت أن تأخذ إيران دو اًر قيادياً في
العالم اإلسالمي.

ومن أبرز األحداث التي أثرت عمى العالقات الخميجية اإليرانية في ىذه الفترة:
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 -1الحرب اإليرانية العراقية :حيث ظير الوجو العسكري إليران ،األمر الذي أثار قمق دول الخميج وأدى ذلك إلى سعي
إيران ودول الخميج لتطوير قدراتيا العسكرية تحسباً المتداد اإلقتتال إلى أراضييا.

 -2قيام مجمس التعاون الخميجي :وىو ما زاد العداء بين إيران ودول الخميج كون الكتمة المعادية إليران قد بدأت
بالتعاون فيما بينيا ،ولو قمنا باستثناء عمان والكويت المتين لم تظي ار أي موقف عدائي إليران ،فيما اعتبرتو دول الخميج
قوة سياسية موحدة في وجو التحديات الموجية ضدىا[7].

 -3الحرب العراقية الكويتية أو حرب الخميج الثانية :والتي كان من أىم نتائجيا االنفتاح الجزئي بين دول الخميج وايران
بحكم العداء المشترك لمعراق وتأييدىم لمحرب عمييا ،باإلضافة لسياسة االنفتاح التي انتيجيا الرئيس رفسنجاني
والزيارات المتبادلة التي قامت بيا دول الخميج وايران عمى مستوى وزراء الخارجية.
 3-3-0مرحمة وصول الرئيس خاتمي لمرئاسة في إيران:

والذي تبنى سياسة االنفتاح عمى دول الجوار بشكل عام ودول الخميج بشكل خاص ،وقد بدأ في عيده التقارب اإليراني

الخميجي يأخذ منحاً تصاعدياً من خالل تشغيل خطوط الطيران بين البمدان الخميجية وايران والزيارات المتبادلة ،والتطور

األىم وىو توقيع االتفاقية األمنية بين السعودية وايران في العام  ،2001والتي تضمنت بنوداً لمكافحة اإلرىاب وغسيل
األموال ومراجعة الحدود البحرية والمياه اإلقميمية بين البمدين].[8

ولكن يمكن القول بأن الرغبة األمريكية في بقاء سياسة العداء مع إيران وضعف قدرة الدول الخميجية عمى مقاومة

الخضوع لمواليات المتحدة وسيطرتيا عمى قرارىا السياسي واالقتصادي ،فقد استغمت الواليات المتحدة ذلك في إحياء
الخالفات اإليرانية الخميجية من خالل استغالل القضايا اآلتية:
 -1النزاع اإلماراتي اإليراني حول الجزر الثالث (أبو موسى ،طنب الكبرى ،طنب الصغرى)
 -2الخالف المذىبي بين إيران ومعظم دول الخميج وعمى رأسيا السعودية.
 -3الخالفات حول الحصص من اإلنتاج النفطي بين إيران ودول الخميج.
 -4الوجود العسكري األمريكي وازدياده بعد احتالل العراق والعداء المعمن بين الواليات المتحدة األمريكية التي تمتمك
قواعد عسكرية في دول الخميج التي تعتبر حميفاً استراتيجياً ليا ،وايران.

 -5التخوف الخميجي من البرنامج النووي اإليراني ،حيث اتخذت الواليات المتحدة منو ذريعة إلبقاء الخالفات مشتعمة
من خالل التحذير الدائم لدول الخميج من خطر البرنامج النووي اإليراني عمييا.
 -8البرنامج النووي واالتفاق النووي اإليراني:

إن مبعث اكتشاف الطاقة النووية ىو بحث اإلنسان عن الطاقة ،والسعي إلى اكتشاف الجديد في حقول العمم المختمفة،
أي إن االستخدام السممي ىو الحاضر كأساس في الوصول إلى مرحمة شطر الذرة واستخراج الطاقة منيا.
وبعد استخدام الواليات المتحدة لمسالح النووي في نياية الحرب العالمية الثانية في اليابان ،وخشية الواليات المتحدة
واالتحاد السوفيتي من توسع الدول التي يمكن أن تحوز عمى السالح النووي ،اتجيت القوى الكبرى الى إنشاء الوكالة

الدولية لمطاقة الذرية في حزيران  ،1957بغرض تشجيع االستخدامات السممية لمطاقة النووية ،والحد من إمكانية اتساع
نطاق التسمح النووي ،ولالضطالع بيذه الميمة أي دعم االستخدام السممي ومنع االنتشار ،تقوم الوكالة بأعمال الرقابة
والتفتيش والتحقيق في الدول التي لدييا منشآت نووية ،كما تنظم عممية تبادل التكنولوجيا ليذا الغرض[9] .
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 0-8تاريخ إيران مع البرنامج النووي:

بدأت إيران ببرنامجيا النووي عام  1957عندما قام الشاه بوضع األساس لبرنامج نووي يوم  5آذار عام  ،1957وتم
اإلعالن عن ( :اتفاق لمتعاون في مجال البحوث ومجال االستخدامات السممية لمطاقة الذرية) ،تحت رعاية برنامج
أعدتو الواليات المتحدة في عيد الرئيس أيزنياور ،ومضمونو ( :الذرة من أجل السالم([10].

وفي عام  1967تأسس مركز طيران لمبحوث النووية وتديره منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،وجيز المركز بمفاعل
أبحاث نووية بقدرة ( )5ميغاواط قدمتو الواليات المتحدة ،كما منحت الواليات المتحدة المركز يورانيوم عالي التخصيب،

ثم وقعت إيران معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية عام  ،1968وصادقت عمى المعاىدة عام .1970

وقد عرضت واشنطن عمى طيران بناء ما بين خمسة وسبعة مفاعالت كيرونووية ،لكن الكمفة العالية لممفاعالت
األميركية جعمت الشاه يفضل عرض الشركة األلمانية "كرافتورك يونيون سيمنس" ،فكمّفيا بالبدء في بناء مفاعمين
كيرونوويين في مدينة بوشير جنوبي البالد ،وبدأ العمل فييما عام .1974

وبعد قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية عام  ،1979كان المفاعل األول قد أنجزت نسبة  %85من بنائو ،وكان من
المخطط لو أن يبدأ إنتاج القدرة الكيرونووية عام  ،1981توقف األلمان عن إكمال بناء مفاعمي بوشير فتباطأ العمل
فييما بعد استتباب الثورة اإليرانية إلى أن تصاعدت حدة القتال أثناء الحرب العراقية اإليرانية فقام العراقب قصف
المفاعمين عام .1987
وقد بحثت إيران عن بمد يكمل ليا ما بدأه الخبراء األلمان ،وبما أن الثورة اإلسالمية كانت تعد عدواً لمغرب وخاصة

الواليات المتحدة والكيان الصييوني ،لم تقبل أي دولة غربية أن تقوم بإكمال المشروع النووي اإليراني ،إال االتحاد

السوفيتي السابق الذي كان يرى في إيران حميفاً جديداً وجاى اًز يمكن أن يضيفو إلى حمفائو في العالم الثالث ،وقد تمكنت

طيران من التعاقد مع االتحاد السوفيتي عام  1995عمى تحوير المفاعمين األلمانيين المدمرين إلى النوع المعتمد في

االتحاد السوفيتي ،ورأت في ىذا التعاقد فرصة إلعادة الحياة إلى برنامجيا النووي السممي.

وقد بذل الرئيس اإليراني رفسنجاني في فترتو الرئاسية جيوداً حثيثة إلكمال المشروع النووي ،وكذلك المتعاقبون عمى
الحكم من بعده ،مؤكدين أن ىذه الجيود مكرسة لمحصول عمى التكنولوجيا النووية ألغراض سممية فقط ،إال أن الجيود

اإليرانية لحيازة التقنية النووية جوبيت بع ارقيل عدة سياسية واقتصادية وأمنية].[11

وفي تشرين األول  2003قام وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بزيارة مشتركة لطيران حصموا فييا عمى موافقة
إيران عمى توقيع البروتوكول اإلضافي الذي يسمح بتفتيش منشآتيا النووية ،وعمى وقف عمميات تخصيب اليورانيوم التي
تعد الخطوة األولى نحو امتالك السالح النووي ،مقابل اعتراف االتحاد األوروبي بحق إيران في امتالك التكنولوجيا
النووية السممية ،ووعده إياىا بدفع العالقات االقتصادية والسياسية بينيما ،وقد ألحق ذلك بإصدار مجمس حكام الوكالة

الدولية لمطاقة الذرية يوم  12أيمول  2003ق ار اًر يمزم إيران بـالوقف الفوري الكامل لكافة نشاطاتيا المتعمقة بتخصيب
اليورانيوم ،وبتوقيع البروتوكول اإلضافي الخاص بمعاىدة الحد من انتشار األسمحة النووية ،والسماح الفوري بتفتيش

المنشآت النووية اإليرانية دون قيد أو شرط.
واستأنفت إيران تخصيب اليورانيوم في أصفيان في آب  ،2005وصوالً إلى إعالن طيران في نيسان  2006نجاحيا

في عمميات التخصيب بنسبة  %3.5الصالحة ألغراض سممية ،والبعيدة عن األغراض العسكرية التي تتطمب نسبة

تخصيب تزيد عمى ،%90ورغم ذلك قامت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في العام  2006بإحالة ممف إيران النووي إلى
مجمس األمن ،والذي وافق بدوره عمى بيان بشأن سبل الحد من طموحات إيران النووية ،بعد تقديم تنازالت لكل من
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موسكو وبكين تتعمق بحذف فقرة كانت تشير إلى أن عدم امتثال إيران لممطالب لمنع األسمحة النووية "يشكل تيديدا
لمسالم واألمن الدوليين" ،ولم يكن البيان ممزما كما أنو لم يتضمن تيديدات بفرض عقوبات عمى إيران.

وفي  23كانون األول  2006أصدر مجمس األمن الدولي ق ارره رقم  1737األول من نوعو ،والذي يمنع أي دولة من
تسميم إيران أو بيعيا أي معدات أو تجييزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدىا في نشاطات نووية وبالستية ،باإلضافة
إلى تجميد أصول عشر شركات و 12شخصا ليم عالقة بالبرامج ،وفي قرار آخر في آذار 2007برقم  1747صرح
المتحدث باسم مجمس األمن إنو "يساوره القمق إزاء مخاطر االنتشار التي يطرحيا البرنامج النووي اإليراني".

وفي آذار  2010أعمنت إيران أنيا مستعدة لتسميم  1200كيموغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب فو اًر مقابل
حصوليا عمى وقود لتشغيل مفاعل أبحاثيا الطبية في طيران ،مشترطة أن يتم التبادل بإشراف كامل من الوكالة الدولية

لمطاقة الذرية داخل إيران خالل  24ساعة ،وليس خارجيا كما تقترح خطة لموكالة ،وحتى أيار  2012ظمت
التصريحات اإليرانية تشير إلى إمكانية تجميد عمميات تخصيب اليورانيوم لمستوى  %20الذي أعمنت الوصول إليو

أوائل عام  ،2010مع االحتفاظ بالحق في التخصيب لمستوى  %3.5الذي يستخدم عادة وقوداً في محطات الطاقة

النووية ،عمى أن تحصل طيران عمى احتياجاتيا التكنولوجية األخرى من الدول المعنية بتسوية ممفيا النووي ،وفي

المقابل ،تعيدت إيران بأنيا تسعى الستخدام ما تممكو من مخزون اليورانيوم ألغراض تزويد المفاعالت بالوقود الالزم
من أجل أغراض تتعمق باألبحاث الطبية.
وقد استمرت المفاوضات بين مجموعة  1+5مع إيران التي وصمت إلى مرحمة متقدمة في اجتماعات مسقط نياية عام
 2014ومستيل عام  ،2015وانتيت إلى توقيع االتفاق النووي في صيف .2015

8-8االتفاق النووي اإليراني:

بدأت المفاوضات حول الممف النووي اإليراني في العام  2013بعد وصول حسن روحاني إلى الرئاسة ،والذي أكد عمى
احتياج إيران لموصول إلى اتفاقية دبموماسية مع المجتمع الدولي حول برنامجيا النووي وخروج إيران من عزلتيا الدولية.

وقد تم التوقيع عمى اتفاقية جنيف المؤقتة بين بمدان  11+5وجميورية إيران اإلسالمية في  24تشرين الثاني 2013بعد
عدة اجتماعات بين مختمف األطراف ،وتتألف االتفاقية من بند قصير األجل يقضي بتجميد األقسام الرئيسية لمبرنامج
النووي اإليراني مقابل تخفيض العقوبات ،كما يعمل الجانبان عمى عقد اتفاقية طويمة األجل .ستتوقف إيران عن

تخصيب اليورانيوم أقل من  ،%5وستتوقف عن تطوير محطة أراك لمطاقة النووية،وسيتم منح األمم المتحدة إمكانية
إطار زمنياً مدتو ستة شيور إليران لتخفيض كميات اليورانيوم الذي يتم
أكبر لوصول مفتشييا ،ووضعت االتفاقية
اً

تخصيبو إلى  ،%20ولموصول التفاق أكثر شموالً بين إيران وبمدان  ،1+5لصياغة العالقة النووية إليران مع العالم،
أما المرحمة األخيرة من االتفاق فكانت في لوزان /سويس ار في نيسان [12].2015

ضم  159صفحة ما بين وثيقة االتفاق األساس
وكما في اتفاق اإلطار ،يقوم اإلطار العام لالتفاق النيائي  -الذي ّ
وخمسة مالحق تقنية  -عمى تقييد البرنامج النووي اإليراني ،مقابل رفع العقوبات االقتصادية والمصرفية المفروضة عن
يعزز ىذا االتفاق اإلجراءات والضمانات الرقابية الصارمة
إيران بعد التأكد من وفائيا بالتزاماتيا بموجب االتفاق ،كما ّ
ِّ
ويحدد عدد أجيزة
قيودا عمى مستوى تخصيب اليورانيوم والبموتونيوم
عمى األنشطة والمنشآت النووية اإليرانية ويضع ً
الطرد المركزي التي تممكيا إيران ،وزيادة فترة اإلنذار قبل محاولة إيران صناعة قنبمة نووية من شيرين إلى عام عمى

األقل ،ما يوفِّر وقتًا أطول لقيام الواليات المتحدة وحمفائيا باتخاذ إجراءات لمحيمولة دون ذلك .وفي حال انتياك إيران
1تضم دول  1+5الذول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن باإلضافة أللمانيا.
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لبنود االتفاق ،فثمة مواد تنص عمى عودة فورية إلى العقوبات الدولية واألميركية عمييا ،وقد عرض االتفاق عمى مجمس
األمن لتحويمو إلى قرار دولي ترفع بموجبو العقوبات الدولية عن إيران.

لم يشترط االتفاق عمى إيران تفكيك منشآتيا النووية،وبقيت إيران محتفظة ببنيتيا التحتية النووية ،ما يعني االحتفاظ
بقدرتيا عمى التحول إلى قوة نووية بعد انتياء مدة االتفاق ،إذا قررت ذلك .ومن أىم التنازالت التي قدمتيا إيران أربع
آليات عمل وىي:
 .1وضع قيود عمى إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة نتنز.

 .2وضع قيود عمى إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فوردو.
 .3منع إنتاج البموتونيوم عالي التخصيب في مفاعل أراك.
 .4ضمان وصول مفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى أي منشأة في إيران ،بما في ذلك المنشآت العسكرية ،وذلك
لمتأكد من عدم وجود برامج نووية تسميحية سرية.
 3-8مواقف الدول والوكالة الدولية لمطاقة الذرية من االتفاق النووي:

تباينت ردود األفعال الدولية عمى توصل دول  1+5وايران إلى االتفاق النووي ،وفي الوقت الذي رحبت فيو معظم

الدول باالتفاق التاريخي ،عارضو الكيان الصييوني بشدة وأعربت السعودية عن شكوكيا بشأنو[13].

بأن إيران تعتزم
وقد أكد الرئيس اإليراني أن اتفاق لوزان ىو اعتراف صريح بحق إيران في تخصيب اليورانيوم ،ثم أكد ّ
االلتزام باتفاق لوزان.

كما رّحب الرئيس السوري بشار األسد باالتفاق ووصفو "باالنتصار العظيم"،أماسمطنة عمان التي توسطت في محادثات
 2013التي أدت في النياية ليذا االتفاق فوصفتو بأنو "نصر تاريخي لمطرفين".

وعول الدبموماسي الروسي عمى عدم إعادة النظر في االتفاق الذي تم تحقيقو .وأن
رحَّبت روسيا بنتائج المفاوضات ّ
االتفاق بين إيران والدول الكبرى لو تأثير إيجابي عمى الوضع األمني العام في المنطقة ،ودعت الصين وتركيا أطراف
المفاوضات إلى الحفاظ عمى االتفاقات الموجودة وتييئة الظروف المناسبة وازالة العقبات أمام اكتمال ىذه العممية التاريخية.

واعتبرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا واالتحاد األوربي والعراق أن االتفاق يوفر أساساً جيداً لمتوصل لما قد يكون

اتفاقاً شامالً "جيداً جداً".

كما ىنأت كل من الكويت وقطر واليند األطراف التي تفاوضت عمى االتفاق ورحبت بنتائجو وعدتو انتصا اًر لمدبموماسية الدولية.

وفيما يخص منظمة األمم المتحدة فقد رحب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بتوقيع االتفاق النووي التاريخي
بين إيران والسداسية ،مؤكدا أن ذلك سيساعد عمى تحقيق االستقرار والسالم في الشرق األوسط وخارجو .وجاء في بيان
صادر عن المكتب اإلعالمي األممي ،أن األمم المتحدة مستعدة لمتعاون الكامل مع جميع األطراف في عممية تنفيذ ىذا

االتفاق التاريخي الميم.
كما أعمن مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان والعقوبات الدولية إدريس جزائري ،أنو يجب رفع العقوبات عن
إيران فو ار نظ ار لمتوصل إلى االتفاق.

فيما عبرت كل من الواليات المتحدة والسعودية والبحرين واإلمارات عن ترحيبيا بالقرار دون أن تخفي قمقيا من تبعاتو

واتياميا المسبق إليران بأنيا سوف تستغل االتفاق لمتدخل في الشؤون الداخمية لمبمدان العربية ،وصرح مسؤولوىا بأنو
يتعين عمى إيران مراجعة سياساتيا بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخمية في المنطقة.
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أما بالنسبة لمكيان الصييوني فقد صدرت تصريحات عديدة عمى لسان مسؤولين تنتقد االتفاق وتصفو بـ"الخطأ
التاريخي" ،واعتبر نتنياىو أن اتفاق لوزان بين إيران والدول الست يميد الطريق أمام طيران لحيازةالقنبمة النووية وأنو

"ييدد بقاء إسرائيل".

ويمكن القول بأن االتفاق النووي شيد ترحيباً من معظم دول العالم والمنظمات المسؤولة عن تطبيقو ،وقد وجدت فيو
مالذاً لموصول إلى األمن واالستقرار في المنطقة ،كما أن الواليات المتحدة وجدت فيو الطريقة المثمى لمتخمص من
تيديد حصول إيران عمى القدرات العسكرية النووية ،إال أن التوافق الخميجي المتمثل في مواقف كل من السعودية

واإلمارات والب حرين من جية والكيان الصييوني من جية أخرى يدعو لألسف كونو توافق بين دول عربية والخطر
األكبر الذي ييدد األمن في الوطن العربي والقضية األىم وىي القضية الفمسطينية.
 -3االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي اإليراني:

أعمن الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" يوم الثامن من أيار لعام  2018انسحابو األحادي من االتفاق النووي مع

إيران ] ،[14الموقع من قبل سمفو باراك أوباما سنة  ،2015وصادق عمييا مجمس األمن الدولي ،في خطوة اعتبرىا
الكثيرون غير مبررة وغير مدروسة وستكون ليا انعكاسات سمبية عمى المجتمع الدولي بشكل عام ،والمنطقة العربية

بشكل خاص.
 0-3األسباب التي ادعتيا الواليات المتحدة األمريكية لمخروج من االتفاق النووي:

أفصح الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" عن موقفو من االتفاق النووي مع "إيران" إبان حممتو االنتخابية لمرئاسة ،إذ

اعتبره أسوأ اتفاق في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية ،وتعيد باالنسحاب منو إن صار رئيسا لمواليات المتحدة
األمريكية ،لينفذ تعيده ويخرج من االتفاق الذي أكد أن مجموعة من العيوب تعتريو ،وليعيد فرض مجموعة من العقوبات
المشددة عمى االقتصاد اإليراني ومعامالتو الخارجية].[15

وقد ساق الرئيس األمريكي بعض المبررات بقصد تبرير ق ارره ،أبرزىا أن االتفاق تشوبو عيوب في مقدمتيا عدم تطرقو
لمبرنامج الصاروخي الباليستي اإليراني ،والسماح إليران بمواصمة برنامجيا النووي بعد عام  ،2025وكذلك دعم إيران

لمتنظيمات التي تعدىا الواليات المتحدة إرىابية عمى غرار حزب اهلل المبناني ،وكذا زعزعتيا لالستقرار بمنطقة الشرق
األوسط عبر أنشطتيا المشبوىة في كل من العراق ،سوريا ،اليمن ولبنان.
 8-3البعد القانوني لمخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني:

بالتطرق أوالً إلى القوانين المحمية األمريكية ال يمكن منع الرئيس من الخروج من االتفاق النووي واعادة فرض العقوبات
عمى إيران ،كون إلغاء العقوبات كان أم اًر تنفيذياً من الرئيس ،وحسب القوانين األمريكية يمكن لمرئيس إلغاء أمر تنفيذي
دون الرجوع إلى مجمس الشيوخ ،كما يجب تجديد تعميق العقوبات خالل فترة بين  120يوماً وسنة ،وقد كان آخر تعميق
لمعقوبات في فترة الرئيس باراك أوباما في كانون األول  ،2016ولكن إدارة ترامب لم تقم بتعميق العقوبات بعدىا والذي

كان مقر اًر في أيار  ،2017بل وبدأت بالتيديد بالخروج من االتفاق واعادة العقوبات].[16

كما أن الواليات المتحدة قد حمت نفسيا بجعل االتفاق النووي يركز عمى سمسمة من "اإلجراءات الطوعية" التي تحتم
عمى الدول العظمى الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمن باإلضافة إلى ألمانيا ،إلغاء جميع العقوبات التي
فرضتيا الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وق اررات مجمس األمن ضد إيران ولكن لم يقم أحد من تمك األطراف بالتوقيع
نصية بالموافقة عميو أو تنفيذه ولكن تمك األطراف قامت بإلغاء
عمى ىذا االتفاق النووي ولم يتضمن ىذا االتفاق أحكاماً ّ
بعض العقوبات عمى إيران بمقابل التزاميا باالتفاق.
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ومع تضمين االتفاق النووي ،باإلضافة إلى تعميق جميع العقوبات األمريكية التي فرضتيا عمى إيران ،بنودًا تطالب برفع
جميع ق اررات العقوبات الصادرة عن مجمس األمن التابع لألمم المتحدة فيما يتعمق ببرنامج إيران النووي ولقد وافق

مجمس األمن التابع لألمم المتحدة باإلجماع عمى القرار رقم  2231في  20يوليو  2015ولقد ألغى ىذا القرار جميع
ق اررات العقوبات السابقة لمجمس األمن التي كانت مفروضة ضد إيران وتم إلحاق ىذا القرار بمعاىدة "االتفاق النووي"
وفي حين كان نص االتفاق النووي قد ُكتب عمى أساس "التدابير الطوعية" ،إال أن القرار رقم  ،2231قام بتبديل
االلتزامات السياسية الطوعية الواردة في االتفاق النووي إلى التزامات قانونية ُممزمة تحت ميثاق األمم المتحدة ،وبالتالي
فإن الواليات المتحدة األمريكية قد قامت بخرق القانون الدولي بخروجيا األحادي من قرار أصبح ممزماً بعدما وافق
عميو مجمس األمن وأشار بوجوب تنفيذ البنود المتفق عمييا ،وىذا يثبت صحة الفرضية األولى.

إال أن الجانب األىم ىو مخالفة الواليات المتحدة لممواثيق واألعراف الدولية من خالل نقضيا لمعيود وضربيا عرض
الحائط لمرأي العام العالمي الذي يطالبيا بعدم الخروج من االتفاق والحفاظ عمى األمن والسمم الدوليين ،ومن المحتمل

أن يكون لذلك االنسحاب تبعات وآثار سياسية واقتصادية خطيرة.
 3-3ردود األفعال األمريكية والعالمية عمى خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي اإليراني:
تنوعت ردود الفعل بين معارض وداعم لمخروج األمريكي من االتفاق النووي وأبرزىا]:[17

أ -الداخل األمريكي :أيد كل من مسؤولي الحزب الجميوري الذي يتبع لو الرئيس دونالد ترامب والمسؤولين في الحكومة
األمريكية قرار الرئيس بالخروج من االتفاق النووي.

فيما عا رضو كل من الرئيس السابق باراك أوباما ووزير الخارجية األسبق ريكستيمرسون والذي اضطر لالنسحاب من
الحكومة بسبب دعمو لالتفاق ،كما عارضو كل من مسؤولي الحزب الجميوري ووزراء الخارجية السابقين جون كيري
وىيالري كمينتون ومستشارة األمن القومي السابقة سوزان رايس والعديد من المسؤولين السابقين واعتبروه ق ار اًر أحمقاً ،كما

عارضو العديد من عمماء السياسة واألساتذة الجامعيين المختصين بالسياسة الدولية في كبرى الجامعات األمريكية كونو

تراجعاً عن اتفاق أقره مجمس األمن الدولي ونفساً لمساعي اإلدارة السابقة إلغالق ىذا الممف ،مما أدى إلى حدوث
خالفات داخمية في الواليات المتحدة األمريكية.

ب -األمم المتحدة :عبر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قمقو الشديد من الخروج األمريكي من
االتفاق النووي ،واعادة فرض العقوبات عمى إيران ،كما أعرب األمين العام السابق كوفي عنان عن أسفو العميق لقرار
الرئيس ترامب باالنسحاب من خطة العمل المشتركة.
ج-

إيران :وصف المرشد األعمى لمثورة اإلسالمية في إيران عمي خامنئي كممات ترامب بال"رخيصة وتافية" ،وبأن

الواليات المتحدة تتخذ الموضوع النووي كذريعة ،وأن مشكمة الواليات المتحدة مع طبيعة النظام الذي قطع نفوذىا عن

إيران وثرواتيا ،وأن أي تنازل سيجعل الواليات المتحدة تأتي بذرائع أخرى لمسيطرة عمى مقدرات إيران ،وقد أكد عزم
إيران عمى مواصمة االتفاق النووي ،ووجوب وجود ضمانات من األطراف األوربية لمواصمة االتفاق النووي خالفاً لرغبة

الواليات المتحدة.

ويتضح ىنا بأن الحكومة اإليرانية تصر عمى االلتزام باالتفاق النووي رغم خروج الواليات المتحدة منو ،مما يعد تكريساً

لمعداء األمريكي إليران وىذا يثبت صحة الفرضية الثانية.

د -الدول الموقعة :أعرب قادة فرنسا وألمانيا والمممكة المتحدة بشكل مشترك عن «أسفيم» لقرار ترامب ،فيما أكدت
روسيا أنو ستكون ىناك عواقب ضارة ال محالة ألي إجراءات تيدف إلى خرق االتفاق النووي ،كما أكدت الخارجية
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ار
الصينيةعمى وجوب استمرار جميع األطراف في االلتزام بنياية االتفاق ،وأن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قد ذكرت مرًا
أن إيران ممتثمة لالتفاقية.
ه -الدول األخرى :رحبت كل من السعودية والبحرين واإلمارات والكيان الصييوني بالقرار األمريكي وتذرعت بأن إيران
استخدمت المكاسب التي جنتيا من رفع العقوبات لالستمرار في نشاطاتيا الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة.

فيما أدانت سورية بشدة قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالنسحاب من االتفاق النووي اإليراني.

عبر المسؤولون في االتحاد األوربي والعديد من الدول األوربية والدول األخرى مثل استراليا ونيوزلندا واليابان واليند
وقد ّ
وتركيا ،عن أسفيا لمقرار التعسفي من الرئيس األمريكي ووجوب المحافظة عمى االتفاق ،وأن الخروج األمريكي منو ال
يغير موقفيا واحتراميا لالتفاق.
 -0آثار الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني عمى دول الخميج العربي:

تعددت الجوانب التي أثر فييا الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني عمى دول الخميج العربي ،ففي حين اعتبرتو

انتصا اًر ليا في معركتيا مع إيران ،فقد كان ليذا القرار عدة تبعات أخرى أىميا:

 0-0العالقات الخميجية مع الواليات المتحدة األمريكية:

ظيرت معضمة العالقة بين الواليات المتحدة ودول الخميج من خالل توقيع الواليات المتحدة لالتفاق النووي اإليراني،

حيث اعتبرتو دول الخميج تخمياً عن مصالح أنظمة الحكم الخميجية في المنطقة مقابل االكتفاء بضمان عدم امتالك

إيران لمسالح النووي ،ودون االلتفات إلى إنياء السموك العدواني اإليراني الذي تزعمو دول الخميج تجاىيا.

وقد كان أحد أىم أسباب انسحاب ترامب من االتفاق أنو يأتي بمثابة مجاممة لدول الخميج العربي والعودة لمتدخل في

قضايا المنطقة ،وذلك بعد االعتقاد بأنيا تركت دول الخميج وايران لتحل مشاكميا بنفسيا وىوما لم يعجب دول الخميج
وعمى رأسيا السعودية ،وقد كان الخروج من االتفاق النووي ىو الحل األفضل إلبقاء دول الخميج في الحظيرة األمريكية
وزيادة الضغط عمييا لمسيطرة عمى القرار السياسي واالقتصادي ليا.

وتسعى الواليات المتحدة من وراء ىذا القرار لتنصيب نفسيا المسؤول األول عن أمن الخميج والمتحكم بالمقدرات
الخميجية وزيادة قواعدىا العسكرية فييا من خالل تيديد دول الخميج بمصطمحات مثل الخطر النووي اإليراني أو المد
الشيعي في المنطقة والصراعات الطائفية والمذىبية.
وبالنظر إلى الكم اليائل من العداوات التي اكتسبتيا الواليات المتحدة من خالل خروجيا من االتفاق النووي اإليراني،

وخاصة مع الدول األوربية ،فإن نظرتيا لمسيطرة عمى دول الخميج العربي ومقدراتيا ىي نظرة إستراتيجية تأتي بالمقام

األول بالنسبة ليا ،حيث تعتبرىا بمثابة قاعدة انطالق ومصد اًر ىاماً لألموال التي تدعم اقتصادىا ،مع العمم أن الرئيس
ترامب قد أتى من عالم المال واألعمال وقد حول الواليات المتحدة وعالقاتيا الدولية إلى صفقات تجارية ،وبالتالي فإن

عالقتو مع دول الخميج ىي الورقة التجارية األكثر ربحاً.

ويمكن القول ىنا بأن دول الخميج قد فقدت فرصة كبيرة لمخروج من السيطرة األمريكية عمييا من خالل إحداث تحول
في عالقاتيا مع الدول المنافسة لمسيطرة األمريكية وعمى رأسيا روسيا والصين وايران وىو األمر الذي كان الخطوة
األولى في طريق التخمص من السيطرة األمريكية ،واختارت لنفسيا الطريق المعاكس.
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 8-0العالقات الخميجية – اإليرانية بعد الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني:

اتصفت العالقات الخميجية اإليرانية بالتوتر الشديد وبدأت بالظيور عمى السطح بشكل كبير بعد أزمات المنطقة وخاصة

في سورية والعراق واليمن ،وقد شكل البرنامج النووي اإليراني أحد أسباب التوتر في ىذه العالقة بشكل كبير.
ومع وقوف دول الخميج في موقف معاد إليران ودورىا الكبير في خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي ،فإن ىناك
ثالث سيناريوىات محتممة لمستقبل العالقات اإليرانية الخميجية:

أ -المواجية المباشرة :وىو أمر مستبعد في ظل معارضة الدول الكبرى لو ،وخاصة الواليات المتحدة التي تسعى لبقاء
التوتر ألكبر وقت ممكن دون حدوث احتكاك مباشر لما يخدميا ذلك في السيطرة عمى دول الخميج ،ولكن تبقى

المواجية أم اًر ممكناً في ظل األجواء المشحونة بين الطرفين.

ب -سباق تسمح بين الطرفين :وقد يصل ذلك إلى التسمح النووي في حال خروج إيران من االتفاق النووي ،وتطوير
إمكانياتيا بعيداً عن الخطوات التي التزمت بيا في االتفاق ،ويعد سباق التسمح إذا ما استثنينا التسمح النووي ىو أىم ما
تشجعو الواليات المتحدة كونيا المستفيد األكبر من بيع السالح لدول الخميج وبكميات كبيرة ،باإلضافة لالبتزاز المالي
لقاء الحماية التي تؤمنيا قواعدىا العسكرية في الخميج ،وىو االحتمال األبرز.
ج -االلتجاء إلى المفاوضات وتقريب وجيات النظر بين األطراف المختمفة :وىو ما يساىم في ضمان عدم حدوث
احتكاك مباشر وتقميل األضرار ،وىو الخيار األمثل دائماً ،ولكنو من المستبعد أن يتم بشكل مباشر في ظل األجواء

المحمومة بين الطرفين والمعارك التي تدور بينيما بالوكالة وخاصة في سورية واليمن ،باإلضافة لمتغذية األمريكية

لمصراعات بينيما بشكل دائم.

ويعد أمن الخميج مرتبطاً بشكل دائم في شكل العالقات القائمة بين دول الخميج وعمى رأسيا السعودية من جية ،وايران

من جية أخرى ،ومن مصمحة الطرفين التوافق عمى القضايا المختمفة لضمان األمن واالستقرار ،والذي كان سيتم بشكل

أفضل في حال االلتزام باالتفاق النووي ،ولكن نقضو جعل من التوافق اإليراني السعودي أم اًر مستبعداً في الوقت الحالي

وبالتالي فإن أمن الخميج أصبح في خطر.

 3-0االنعكاسات السياسية لمخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني عل دول الخميج:

يعد الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني حدثاً محورياً في المنطقة والعالم بشكل عام ،والمنطقة الخميجية بشكل
خاص ،وكان لو انعكاسات سياسية عمى دول الخميج وخاصة المعارضة لو ،وأىميا:

أ -التصدع في العالقات البينية الخميجية :فما بين تأييد سعودي إماراتي بحريني وتريث كويتي عماني ،وعدم حسم
قطر لموقفيا خاصة وأن عالقاتيا التجارية مع إيران قد تطورت بعد األزمة الخميجية ،ظيرت خالفات ىذه الدول لمعمن

أكثر من أي وقت مضى ،فالدول التي تحفظت عمى القرار كانت تعتقد بوجود نوع من االستقرار في المنطقة ،بينما ترى
الدول األخرى بأن حصار إيران اقتصادياً وسياسياً يمنع امتداد نفوذىا ،وىذا الخالف قد شطر الرأي العام الخميجي وقد

ال تستطيع ىذه الدول الخروج من تبعاتو في المستقبل القريب وأن يفضي لخالفات أكبر من ذلك.

ب -البعد عن القضية العربية :شكمت إيران في اآلونة األخيرة حميفاً إستراتيجياً لمعديد من الدول العربية ،وأىميا:
سورية والعراق ولبنان واليمن ،كما حسنت عالقاتيا بمصر والسودان والجزائر وغيرىا من الدول ،وبالتالي فإن كيل
العداء ليا يعني وقوف دول الخميج وعمى رأسيا السعودية بموقف مضاد لمصالح ىذه الدول ،مما سيؤدي لزيادة انشقاق

وحدة الصف العربي واندفاع دول الخميج إلى الواليات المتحدة األمريكية والكيان الصييوني (أشد المعادين إليران) وقبول

المشاريع التي تطرحيا والتي كانت عمى الدوام مضادة لمشروع الوحدة العربية والقضية األىم وىي القضية الفمسطينية.
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ج -إثارة القالقل وتدىور العالقات في المنطقة :حيث تعتبر إيران دولة إقميمية ىامة وخاصة بالنسبة لدول مجمس
التعاون الخميجي ،بحكم قربيا منيا واشتراكيا معيا في العديد من القضايا ،ولن تنعم دول الخميج وايران عمى حد سواء

باألمن واالستقرار بعيدة عن بناء عالقات متينة مع بعضيا ،وبالتالي فإن خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي
اإليراني ووقوف بعض دول الخميج معيا في ذلك ،وعدم رفض الدول األخرى لو ،يعتبر تيديداً لألمن والسمم في المنطقة

ومنبعاً لمقالقل والفتن التي ستتولد جراء ىذا الموقف.

د -خسارة مكانتيا الدولية :حيث أن وقوف دول الخميج بموقف الداعم لخروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي
اإليراني دليل عمى فقدان ىذه الدول لمصداقيتيا الدولية ،حيث أنيا أيدت موقفاً مخالفاً لمقوانين واألعراف الدولية وما
يرافق ذلك من فقدان لمثقة بيذه الدول في االتفاقيات والمواثيق الدولية التي قد تبرميا ،وبالتالي فإن ىذه الدول أصبحت
ميزوزة الثقة في نظر المجتمع الدولي ،كما أن الفجور في الخصومة مع دولة أثبتت التحقيقات التي قامت بيا المنظمة
المكمفة بمراقبة برنامجيا النووي التزاميا بو ،ما ىو إال دليل فقدان ىذه الدول لالعتبارات األخالقية التي تعد جزءاً ىاماً

من العالقات مع الدول األخرى ،وال يمكن إغفال أن ىذه الدول أصبحت في نظر العالم دوالً منقوصة السيادة وتابعة
لإلمالءات األمريكية ،وبالتالي فإن المعاىدات واالتفاقيات معيا يجب أن تخضع لمموافقة األمريكية.

ه -تكريس فكرة السيطرة األمريكية عمى القرار السياسي واالقتصادي الخميجي :فالسيطرة األمريكية عمى المقدرات
الخميجية أمر واقع يدعمو الكثير من الدالئل والمواقف المختمفة ،ولكن ىذا الواقع قد تكرس بشكل أكبر في أزمة النووي

اإليراني ،حيث أن استجابة الواليات المتحدة لرغبة ىذه الدول وخروجيا من االتفاق النووي ،ما ىو إال دين ستدفعو دول
اء من خالل اإلذعان لإلمالءات األمريكية أو من خالل دفع األموال ليا ،وبالتالي تكريس نقص سيادة ىذه
الخميج ،سو ً
الدول عمى مقدراتيا تجاه السيطرة األمريكية والصييونية ،وىذا يثبت صحة الفرضية الثالثة.

 0-0االنعكاسات االقتصادية لمخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني عمى دول الخميج:
ومن أىم ىذه االنعكاسات:

أ -زيادة اإلنفاق الخميجي عمى التسمح عمى حساب التنمية :فدول الخميج وعمى رأسيا السعودية تعد من أكبر مشتري
األسمحة من الواليات المتحدة األمريكية ،وقبل الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني بدأ سباق التسمح بين دول

الخميج وايران ،وقد أنفقت دول الخميج أرقاماً فمكية عمى السالح األمريكي وذلك بسبب التيويل األمريكي من التيديد
الذي يشكمو الخطر اإليراني عمييا ،وكان ذلك عمى حساب األموال التي يجب أن تنفقيا دول الخميج عمى التنمية التي

ستساعدىا عمى تعويض النقص في موارد النفط الذي يعتبر مورداً ناضباً يجب تعويضو بالمشروعات التنموية واألبحاث.

ومع خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي فإن سباق التسمح سيأخذ أبعاداً جديدةً وبالتالي فإن دول الخميج ستتحول
إلى منجم حقيقي لمدول المصدرة لمسالح وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية ،وقد وصل حجم اإلنفاق إلى 1739
مميار دوالر في العام  ،2017ومن المتوقع ارتفاعو ألكثر من ذلك في نياية العام .2018
ب -ىدر الثروات الخميجية :لم يعمن ترامب الخروج األمريكي من االتفاق النووي اإليراني قبل التعيد السعودي بدعم

استقرار أسعار النفط ،وقد صرح العديد من المسؤولين السعوديين بالتزام المممكة بدعم استقرار األسواق البترولية،
والعمل مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجيا لمحد من آثار أي نقص في اإلمدادات ،وىو ما يفضي إلى أن السعودية

ستضغط عمى دول الخميج وغيرىا من الدول المصدرة لزيادة اإلنتاج بيدف سد العجز الذي سيولده نقص الصادرات
اإليرانية ،وىو ما يعني استنزافاً متزايداً لمثروات الخميجية لدعم مصالح الدول المعادية إليران،كما أن رفع حجم استخراج
النفط بسبب طمب الواليات المتحدة يعتبر سيطرة أمريكية عمى الثروات الخميجية ،وأم اًر يتناقض مع ميثاق أوبك.
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ج -االبتزاز المالي األمريكي لدول الخميج :فالواليات المتحدة ال تفوت مناسبة تستطيع من خالليا ابتزاز دول الخميج
دون أن تقوم بذلك ،ويعد الخروج من االتفاق النووي مع إيران فرصة كبرى ليا في ىذا المجال في ظل الرغبة الخميجية

اء من خالل تنفيذ طمباتيا أو ما يمحق ذلك من سيطرة
في ذلك ،فيذا الخروج لو تكمفتو الكبرى عمى دول الخميج سو ً
أمريكية عمى ق ارراتيا واإلذعان ألي مطالب مالية تطالب بيا الواليات المتحدة.
ومن الواضح أن حدة المطالبات األمريكية لدول الخميج وعمى رأسيا السعودية بدفع األموال ليا قد زادت بعد الخروج

األمريكي واتخذت ليجات جديدة ومنيا التيديد األمريكي بعدم بقاء النظام السعودي في السمطة في حال سحب الواليات
المتحدة حمايتيا عنو ،وىو المصطمح الذي يطمق عميو ترامب "الدفع مقابل الحماية" وىو ابتزاز غذاه الرئيس األمريكي
من خالل خروجو من االتفاق النووي اإليراني وىذا يثبت صحة الفرضية الرابعة.

االستنتاجات و التوصيات:
االستنتاجات:

توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج ،نذكر أىميا:
 -1إن المساعي اإليرانية الكتساب التكنولوجيا النووية السممية حق من حقوقيا كأي دولة تسعى لتطوير قدراتيا ومواكبة
التحديات في مجاالت العموم الحديثة والطاقة المتجددة.

 -2كانت الواليات المتحدة من أوائل الداعمين لمبرنامج النووي اإليراني حين كانت إيران إحدى أدواتيا في المنطقة
وداعماً لتحقيق السياسات األمريكية فييا ،إال أنيا أصبحت من أكبر المعارضين عندما خرجت إيران من تحت الوصاية
األمريكية بعد الثورة اإلسالمية.

 -3أدى االنفتاح اإل يراني عمى دول العالم بعد تولي الرئيس حسن روحاني إلى انفراج وحمول في شأن أزمة البرنامج
النووي اإليراني ،حتى الوصول لالتفاق النووي في العام .2015

 -4كانت ردة الفعل حول االتفاق النووي اإليراني عالمياً تبشر بحالة من الرضا واالستقرار في المنطقة والعالم إال أن

موقف الكيان الصييوني وبعض دول الخميج كان عثرة في وجو إجماع عالمي حول ىذا االتفاق.

 -5لم تستطع الواليات المتحدة في عيد ترامب مقاومة الرغبة الصييونية السعودية في خروجيا من االتفاق النووي ،إلى
جانب رغباتيا في السيطرة واثارة المشاكل في المنطقة والعالم.

 -6اتخذت الواليات المتحدة بخروجيا من االتفاق النووي ق ار اًر مخالفاً لمقوانين واألعراف الدولية ،حيث أن مجمس األمن
قد صادق عميو ،وبالتالي فيي قد خالفت ق ار اًر في مجمس األمن رغم التزام إيران بتعيداتيا.

 -7فتح خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي الباب أمام زيادة التوتر في العالقات اإليرانية الخميجية ،وىو ما قد
يقود المنطقة لمزيد من عدم االستقرار.

 -8أصبح الخروج األمريكي من االتفاق النووي وسيمة لتكريس سيطرتيا عمى القرار السياسي واالقتصادي الخميجي.
 -9ييدد الخروج األمريكي من االتفاق النووي العالقات البينية الخميجية وتصدع عالقاتيا الخارجية مع دول العالم.

 -10ييدد الخروج األمريكي من االتفاق النووي تصدع أمن الخميج ،وزيادة السيطرة األمريكية عمى الفرار السيادي واالقتصادي.

 -11يشكل خروج الواليات المتحدة من االتفاق النووي ودعم دول الخميج ليذا الخروج دول الخميج من الخروج من
المظمة األمريكية واستعادة السيطرة عمى مقدراتيا.
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 -12ييدد الخروج األمريكي من االتفاق النووي بزيادة ىدر دول الخميج لثرواتيا وأمواليا ومضاعفة اإلنفاق عمى التسمح
عمى حساب التنمية.
التوصيات:

 -1وجوب استمرار البرنامج النووي اإليراني والحفاظ عمى حقيا في امتالك التكنولوجيا النووية السممية.

 -2عمى جميع األطراف المشاركة والمتأثرة بالبرنامج النووي اإليراني العودة إلى طاولة المفاوضات ومناقشتو بشكل عميق.

 -3إعادة مجمس األمن لدوره الطبيعي في حفظ األمن والسمم الدوليين ومعاقبة األطراف المخالفة ليا.
 -4وجوب أن تحافظ دول الخميج عمى ثرواتيا وعدم زيادة إنتاجيا النفطي وااللتزام بتعميمات منظمة أوبك.
 -5الحد من اإلنفاق الخميجي عمى التسمح وتوجيو التمويل إلى قطاعات التنمية.
 -6تحسين دول الخميج لعالقاتيا مع إيران وروسيا والصين ،ليدعم ذلك محاوالتيا لمخروج من المظمة األمريكية

واستغالليا الكبير ليا.
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