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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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أتثري القدرات النووية اإليرانية على عالقاهتا مع دول جملس التعاون اخلليجي

املقدمة 
يعود أتسيس النشاطات النووية اإليرانية لألغراض السلمية إىل عام ١٩٥٦ويف حينها بدأ 
تنفيذ اتفاقية التعاون بني إيران واإلدارة األمريكية يف جمال استخدام الطاقة النووية لألغراض غري 

العسكرية.
الدولة اإليرانية وبعد قيامها بتأسيس منظمة الطاقة النووية يف عام١٩٧٤، توجهت إىل تنمية 
التقنية النووية وبناء املفاعالت النووية يف البالد. ولكْن مع انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران نقضت 
البلدان األوروبية مجيع تعهداهتا واتفاقياهتا الدولية مع إيران. كما مارست ضغوطاً على بلدان مثل 

روسيا والصني بسبب تعاوهنما املؤثر مع إيران على صعيد النشاطات النووية.
العلوم  جمال  الذايت يف  االكتفاء  اسرتاتيجية  إيران  اختذت  واألجواء  الظروف  هذه  ظل  يف 
الذرية،  للطاقة  السلمي  لالستخدام  لنفسها طريقاً  عبَّدت  النووية وقد  املتعلقة ابلطاقة  والتقنيات 
ملا هلا من أتثري عميق على خمتلف العلوم والتقنيات النووية وال سيما يف خمتلف القضااي العلمية، 
اإلسالمية  اجلمهورية  ظلت  ذلك  من  الرغم  وعلى  املستدامة.  والتنمية  االجتماعية  االقتصادية، 
ملتزمة بتعهداهتا والتزاماهتا مبعاهدة انتشار األسلحة النووية1 وقد أثبتت حسن نواايها جلميع الدول 

واملنظمات الدولية واإلقليمية.
بيان املوضوع  

بعد التجارب الثمينة اليت حصلت عليها إيران خالل احلرب املفروضة وبعد إدراكها أنَّ الغلبة 
يف معركة القوى هي من نصيب البلد الذي ميتلك القدرة األعلى، فقد ابدرت إىل تفعيل الربامج 
البحثية التالية: التنمية العلمية والتقنية احلديثة، التنمية االقتصادية، إعادة اإلعمار والقيام بدراسة 

Nuclear Non Proliferation Treaty.1

تأثري القدرات النووية اإليرانية 
على عالقاتها مع دول اخلليج

شهروز إبراهيمی-وحيد آسي 
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عسكرية يف سياق دعم القوات املسلحة واخنفاض مستوى التبعية واالعتماد على املصادر األجنبية. 
إنَّ القدرة على ختصيب اليورانيوم هي أبرز مصداق على تطور العلوم والتقنيات النووية ومثال ابرز 

لالستخدام السلمي للطاقة الذرية2 وهو أحد أهم العناصر اليت يدرسها هذا املقال.
تضرب  حضارة  متتلك  العاملي، كوهنا  النظام  يف  جداً  مهماً  اسرتاتيجياً  عنصراً  إيران  تُعدُّ 
جذورها يف أعماق التاريخ، وفيها أكرب دولة يف منطقة مألى ابألحداث يف اخلليج3 وشرق آسيا 
4وآسيا الوسطى5 حيث يصبح لألحداث فيها صدى واسع على مستوى العامل وابلتايل فهي تلعب 
تتطلب  اليت  األخرى  املوارد  بني  والسياسية. ومن  االقتصادية  املنطقة وظروفها  أمن  يف  ابرزاً  دوراً 
املناقشة هو طبيعة موقف دول جملس التعاون يف اخلليج جتاه قدرة إيران النووية، والذي يتأثر بشدة 
بطبيعة عالقات إيران مع العامل واملنظمات الدولية فيما يتعلق ابلسياسات النووية، ألن قبول کون 
إيران بلداً نووايً يعين مطالبة دول جملس التعاون6 من أجل احلصول على الطاقة النووية وابلتايل تغيري 
السياسات اليت حتكم العالقات الثنائية ألعضاء اجمللس مع بعضهم البعض وعالقاهتم الدولية، ومن 

احملتمل أن يتفاعلوا مع إيران النووية بطريقتني: 
منع إيران من أْن تصبح نووية. . ١
التوافق مع إيران النووية واستخدام الدبلوماسية.. 	

 أمهية وضرورة البحث
السياسة  هنج  على  وأتثريها  النووية  إيران  قدرة  زايدة  البحث يف  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 
اخلارجية جلمهورية إيران اإلسالمية جتاه دول جملس التعاون يف اخلليج إضافة إىل تغيري املنهج املتقابل 
لدى تلك الدول  جتاه بلد مسلم شيعي ميتلك القدرات النووية. تُعدُّ معرفة مستوى القدرات النووية 
السياسات  للبالد عاماًل مهماً يف عملية صنع  السياسات اخلارجية  اإليرانية وأتثريها على طبيعة 
وحتديدها لدى البلدان يف املنطقة والعامل. إنَّ أمهية اكتساب هذه التقنية تعود إىل ظهورها كمؤشر 
على مستوى التطور العلمي لكل بلد واملکانة التی سيحتلها يف إطار القدرة السياسية واالقتصادية 

Enrichment.2
Persian Gulf.3
Middle East.4
Central Asia.5

Cooperation Council.6
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وإنتاج العلم و على إثر ذلك أتثري هذه اإلمكانية يف اجملاالت الدولية واإلقليمية. إىل جانب هذه 
األمهية، فإنَّ معرفة دول جملس التعاون يف اخلليج للقدرات النووية اإليرانية إضافة إىل طبيعة سياستها 
األجنبية اليت تنسجم مع رؤية الدول الغربية إىل امللف النووي اإليراين، هي األخرى ترتك أتثرياً على 

املستقبل السياسي واألمين ملنطقة اخلليج. 
خلفيات الدراسة 

املقال، ميکن  هذا  يدرسه  الذي  املوضوع  ُأجريت حول اتريخ  اليت  الدراسات  وفق  وعلى 
اإلشارة إىل أنَّ املصادر احمللية مل يوجد فيها حبث متکامل احملتوى ذو صلة ابملسألة النووية إال القليل، 
ومن حيث الزاوية اليت تنظر املصادر األجنبية إىل املوضوع فإهنا تشري عادة إىل حالة التصادم املوجود 
بني إيران ودول جملس التعاون. ولکْن يف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل مقال للدكتور سعيد وثوقي، 
املنطقة  إيران يف  إذ يبني فيه مكانة  النووية اإليرانية  للقضية  التحليل اجليوسياسي7  حول موضوع 

وقدراهتا النووية واحتمالية اصطدامها مع دول إقليمية وعاملية.  
ويف مقال آخر لقاسم ترايب حول "جملس تعاون دول اخلليج والربانمج النووي اإليراين، إذ 
يعرب عن خماوف دول جملس التعاون وجهودها إلقناع إيران ابلتخصيب خارج حدودها الوطنية ويف 

دولة اثلثة.
سؤال الدراسة 

السؤال األساس الذي يطرحه هذا املقال هو عن مدی أتثري القدرات النووية اإليرانية علی 
كيفية العالقات الثنائية وطبيعتها مع دول جملس تعاون اخلليج؟

األسئلة الفرعية 
هل تقوم دول جملس التعاون بسياسة التقارب8 فيما بينها من أجل مواجهة امللف النووي؟
ما هي ضرورة اكتساب التكنولوجيا النووية ابعتبارها تقنية حتقق طموحات اجملتمع وغاايته؟

Geopolitics.7
Convergence.8
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فرضية الدراسة 
ينظر إىل مسار حركة إيران وتطورها يف املفاوضات النووية كمتغري مستقل وذلك يف إطار 
نظرية موازنة القوى9 يف املنطقة  اليت أصبحت املفاوضات فيها مقبولة من قبل دول العامل، ويتم 
تعاون اخلليج.  اإليرانية جتاه دول جملس  السياسة اخلارجية  تقييمها من انحية أتثريها على متغري 
الفرضية هي »أن التجارب التارخيية واملوضوعية والعملية يف السياسة والعالقات الدولية، ُتظهر أنَّ 
لعنصر القوة اليت متتلكها البالد من خالل القوة النووية والتقدم يف خمتلف اجملاالت املرتبطة أتثرياً كبرياً 

على عالقاهتا مع الدول املؤثرة وصاحبة الكلمة املسموعة يف املنطقة والعامل.
منهج الدراسة 

املؤثرة على  العوامل  النظر يف  لبلد ما، جيب  السياسة اخلارجية  أداء  يف إطار معرفة كيفية 
السلوك والسياسة اخلارجية للدول. وللقيام بذلك، فإنه من الضروري حتديد اإلطار النظري لتحليل 
املقال  النووية. متت دراسة هذا  املعرفة  إىل  الوصول  اإليرانية يف جمال  قرارات وإجراءات احلكومة 
انطالقاً من زاوية نظرية الواقعية 10 مع الرتكيز على عنصر القوة. )هانز مورغنثاو11(، بصفته منظِّراً 
للسياسة والعالقات الدولية، ومؤسساً لنظرية توازن القوى، حيدد املصاحل الوطنية من حيث القوة 
وجيعل من مفهوم »املصاحل الوطنية« احملور الرئيس ملناقشاته. لقد شدد دائماً على مفهوم املصاحل 

الوطنية كحقيقة موضوعية ومهمة يف طريق التعرف على أفكار وأفعال صانعي السياسات. 
اإلجراءات  تقييم  خالدة وجيب  الوطنية  املصاحل  أنَّ  هي  يبعثها  اليت  األساسية  الرسالة  إنَّ 
السياسية على وفقها12 إىل أنه "كلما زادت قوة الشخص، قلَّ احتمال تعرضه للهجوم، فضاًل عن 
قدرته على فرض نفسه على اآلخرين". يعترب دايفيد سينجر13 أنَّ رؤية الدول القومية ابعتبارها 
الوحدة املكونة للنظام الدويل واليت حتدد سلوك مكوانته تكون ذات قيمة من حيث النهج الواقعي. 
تُعدُّ الدوالنية 14، البقاء ومساعدة الذات15، من العناصر احملورية يف نظرية الواقعية. وانطالقاً منها 
االستخدام  يواكب  الذي  واملفهوم  الدولية.  السياسة  أهم العب يف جمال  الدولة هو  فإنَّ عنصر 

Balance theory.9
Realism.10

Hans Morgenthau.11
Raymond Aron.12

David Singer.13
Government activism.14

Self-help.15
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الدولة هي عبارة عن احتكار االستخدام  احلديث له. واعتماداً على تعريف ماكس ويرب16 فإن 
املشروع للقوة . إنَّ عنصر البقاء الذي مل يتفق حوله أصحاب نظرية الواقعية فيما إذا كان تراكم القوة 
على الساحة الدولية هدفاً أم وسيلة، لكْن ال شك أنَّ أهم هدف للدولة هو بقاؤها على الساحة 
الدولية. أما فيما خيص عنصر املساعدة الذاتية، فإنًّ هناك فرقاً جوهرايً بني النظام احمللي والنظام 
الدولة لضماانت  املبدأ، فال ميكن أبي حال من األحوال االعتماد على بقاء  الدويل.وَوفق هذا 
تقدمها دولة أخری. وعلى الصعيد احمللي، فليست هناك حاجة للدول ألْن تقوم ابلدفاع عن أمنها، 
ولكْن يف السياسة الدولية، وبسبب عدم وجود سلطة أعلى ملنع ومكافحة استخدام القوة ضدها، 
تضطر احلكومات إىل احلفاظ على أمنها. ونتيجة ذلك فإنَّ زايدة القوة أو املساعدة الذاتية ستکون 

أهم مبدأ يف ملف األمن القومي ألي بلد.
املبادئ النظرية 

ملاذا تسعی إيران إىل امتالك التكنولوجيا النووية؟
والغاايت  والطموحات  األفكار  حتقيق  يف  العوامل  أهم  أحد  ابعتبارها  التكنولوجيا  اليوم، 
العلم  قوة  تستخدم  والدول  فاحلكومات  اجملتمع.  يف  وحامسة  مهمة  مکانة  حتتل  فهي  اجملتمعية 
والتكنولوجيا لتطوير أهدافها وتقدمها وحتقيق غاايهتا. لقد مارست التقنية النووية حتواًل جذرايً يف 
حياة البشر كوهنا تقنية مفضلة من زاوية رؤية العلوم االسرتاتيجية يف القرن العشرين. استطاعت 
تنطلق  أْن  النووية  التقنية  قفزة وحركة علمية كبرية واستثمار  إيران اإلسالمية ومن خالل  مجهورية 
بنهضة علمية كربى وخطوة جبارة يف مضمار تثبيت دعائمها الوطنية ونشر االعتماد على الذات، 
إنَّ هذا األمر أدى إىل اختاذ الدول الكربى موقفاً معاكساً هلا، وتبعتها دول جملس التعاون يف اخلليج. 
كذلك وعلى وفق نظرية ابري بوزان17 يف كتاب األنظمة اإلقليمية، فإنَّ إيران تقع يف منطقة غري 
مستقرة أمنياً، وإنَّ القدرات املؤثرة اليت توجد يف هذه البقعة اجلغرافية، حباجة إىل اختاذ إدارة األزمة 
الدفاعية واليت من املفروض أْن يتم أتطريها حبيث حتول دون حتميل الكلفة الباهظة. ألنَّ التاريخ يؤكد 
أنَّ الدول اجلارة إليران كانت تفكر دوماً يف خلق وتشديد أدوات الضغط االقتصادي والسياسي 

والعسكري ضد إيران.  

Max Weber.16
Barry Buzan.17
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لذلك ينبغي على مجهورية إيران اإلسالمية أْن تدرس كيفية التفاعل مع القضااي االسرتاتيجية 
من منطلق الرؤية األمنية القومية، ويف هذا الصدد، فإنَّ أتسيس العلوم النووية  اعتماداً على املواهب 
احمللية ولألغراض السلمية إبمكانه أْن خيلق نوعاً من القوة الرادعة القائمة على أساس القوة الناعمة 
إيران  بدوافع  يتعلق  وفيما  والدولية.  اإلقليمية  املناسبات  يف  وهيبتها  إيران  مكانة  من  ترفع  وأْن 
للحصول على الطاقة النووية لألغراض السلمية، فيمكن أْن تشارك العوامل التالية: زايدة املصداقية 
والنفوذ الدويل واإلقليمي، التقشف االقتصادي، التأثري على املعادالت اإلقليمية، زايدة القدرة على 

مواجهة الشرق والغرب. 
ومن أهم األسئلة املثارة يف جمال التكنولوجيا النووية هو السؤال عن األسباب وراء استخدام 
هذه التكنولوجيا على مستوى العامل وخاصة عن أسباب جهود إيران لالستفادة من هذه الطاقة. 

لذلك نسعی إىل احلديث عن هذه األسباب بشكل عام: 
النادي النووي: إنَّ التوسع الكمي والنوعي للنشاطات النووية هو ما يعرف ابلتنمية النووية. 
کما أنَّ وجود أحباث متنوعة يف خمتلف جماالت العلوم النووية، ووجود أقسام وطالب وخرباء يف 
خمتلف جماالت العلوم النووية، فضاًل عن املنشآت واملنظمات واالجهزة النووية، کل ذلك يعد معياراً 

لتقدم أيِّ بلد يف العلوم والتكنولوجيا النووية.
والتقنية،  العلم،  إنتاج  القيام خبطوات حنو  إذا شاهد  فيما  البلد  النووية يف  التنمية  تتحقق 
والصناعة؛ ال أْن يكون مستهلكاً هلا وحسب . لقد متكنت إيران من تسجيل تطور ملحوظ من 

خالل الربجمة والتخطيط يف كال اجملالني أْي جمال الربجميات واألجهزة النووية.  
هي  النووية  التكنولوجيا  ،فإنَّ  االسرتاتيجية  العلوم  دائرة  يف  النووية:  التكنولوجيا  تطوير 
احلصول علی املعرفة واألدوات اخلاصة لتحويل اليورانيوم أو أيِّ عنصر مشع آخر موجود يف الطبيعة 

من خالل انشطار أو ذوابن الذرات إىل طاقة عالية جداً.   
املفاعالت النووية : يُعدُّ هذا القسم من املفاعالت النووية خطوة أساسية حنو النشاطات 
التقنية  البالد على  البارز حلصول  املصداق  املفاعالت هي ابألساس  إنَّ هذه  النووية،  والتجارب 

النووية.
املفاعالت النووية املنتجة للطاقة : إنَّ موضوع إنتاج الكهرابء من الطاقة النووية هو أهم 
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بتشعيل  قامت  السياق  هذا  ويف  النووية.  نشاطاهتا  من خالل  إليه  للوصول  إيران  تسعى  هدف 
مفاعل بوشهر النووي وإنَّ إجناز هذا املشروع ووصول إيران إىل هذه التقنية سيرتك أتثرياً مباشراً على 

املستقبل السياسي واالقتصادي يف املنطقة ال سيما يف جمال تصدير الطاقة.
دورة الوقود النووي18: ابلنظر إىل قرار بناء جمموعة متنوعة من حمطات الطاقة النووية، فإنَّ 
اخلطة اإليرانية الرئيسة األخرى هي التطوير النووي واالكتفاء الذايت يف إنتاج الوقود النووي. وهذا 
النشاط يشمل، التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه ومعاجلة مركباته وختصيبه داخل البالد وبناء جممع 

الوقود وقد أصبحت إيران الدولة الثامنة على مستوى دول العامل يف هذا اجملال.
تنمية العلوم النووية املستخدمة لألغراض الطبية والصناعية والزراعية واملوارد املائية: 
ميكن جلمهورية إيران اإلسالمية أْن تساهم يف االستخدام السلمي للطاقة من خالل إنشاء مراكز 
تساعد   . النظيفة  للطاقة  توفريها  إىل  ابإلضافة  وصيانتها،  الطاقة  إلنتاج  خمتلفة  وخمتربات  حبث 
التغذية  وحتسني  وعالجها،  األمراض  وتقليل  الطيب  التشخيص  حتسني  على  النووية  التكنولوجيا 
وصحة اجملتمع و سريه يف االجتاه الصحيح.كما تساهم يف حتسني املوارد املائية واإلنتاجية الزراعية 
ومراقبة اجلودة الصناعية والتنمية والعلوم واملعرفة البيئية. توفري الطاقة املستدامة - امليزة االجتماعية 

واالقتصادية - امليزة التكنولوجية هي أيضاً من ميزات امتالك التقنية النووية.
الطاقة النووية واملفاهيم ذات الصلة هبا

إيران كوهنا دولة تنتهج دائماً سياسة مستقلة عن الغرب والشرق، حتاول يف الوضع احلايل 
استخدام الطاقة كأداة للتفاعل البناء، والغرض من ذلك هو حتقيق السياسة اخلارجية املنشودة.

مفهوم أمن الطاقة19 : 
الباردة،  احلرب  ابلنفط خالل  استبداله  ومت  للطاقة  احلجري كمصدر  الفحم  تراجع  مثلما 
كذلك ستنخفض احلاجة املتزايدة للطاقة يف املستقبل  وستظهر أمهية هذا النوع من الطاقة وذلك 
سيکون نتيجة عدم التفاعل والتفاهم بني املنتجني واملستهلكني. ولقد تطور مفهوم أمن الطاقة مبرور 
الوقت. ففي التسعينيات، كانت أمهية الطاقة تعين ضرورة احلفاظ على عرض وإمدادات الطاقة، 
الباردة، جتاوزت  احلرب  العظمى. وخالل  للقوى  للمستهلكني، وخاصة  توفريها  واليت كان جيب 

Fuel Cycle.18
Energy Security.19
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اقتصادات  مركزايً يف  والتجارة دوراً  الطاقة  تبادل  إذ لعب  البحت،  الطاقة اإلطار األمين    سياسة 
البلدان الصناعية، حبيث كانت الطاقة تُعدُّ حمركاً للتنمية يف البلدان الصناعية،  ويشهد سوق الطاقة 
أتثرياٍت ميارسها أكثر من عامل يف مثل هذه األجواء . إنَّ أي تغيري يف مثل هذا السوق يرتبط 
مبتغريات سياسية واقتصادية وأمنية، ولقد أدى أمن الطاقة يف الوضع احلايل إىل تقريب املستهلكني 
ويف  بينهم.  فيما  والتشاور  التفاعل  إىل  احلاجة  عن  البعض وکشف  بعضهم  من  الطاقة  ومنتجي 
الظروف احلالية، ال تستطيع أي جمموعة مبفردها أْن توفر املساحة اآلمنة للطاقة، فإن أية أزمة يف 
سوق الطاقة العاملي تتحدى االقتصاد العاملي بشكل عام وستؤثر على كليهما. وبعبارة أخرى، فإن 
أحد اجلوانب املهمة للغاية يف عالقة املؤثرين املرتابطني هو االشرتاك بني الضعف املتبادل واملصاحل 
املشرتكة. ويف الواقع، ميكن القول إنَّ املصاحل املشرتكة والضعف املتبادل مها وجهان لعملة واحدة 
هي التبعية املتقابلة 20. وهذا ميكن أْن ميهد الطريق إلنشاء منوذج من االعتماد املتبادل 21بني منتجي 

الطاقة ومستهلكيها، حبيث يتم توفري أمن الطاقة لكال الطرفني.
دبلوماسية الطاقة 

يرتبط هذا املفهوم ارتباطاً وثيقاً ابلدبلوماسية االقتصادية، واليت مت أخذها يف االعتبار خالل 
العقود األخرية يف العالقات بني الدول وذلك من أجل استثمار الفرص واملناسبات الثنائية واملتعددة 
خدمة للمصلحة الوطنية، وهذا يعين استخدام األدوات االقتصادية للتأثري على سلوك األطراف 
األجنبية. وعلى الرغم من الغموض والعقد اليت تلف االقتصاد العاملي، مبا يف ذلك العوملة والرتكيز 
على املنافسة واستخدام املزااي النسبية، إال أنه يرتبط بشدة مبوضوع الطاقة وأمنها، ألنَّ الطاقة هي 
حجر الزاوية يف التنمية االقتصادية للبلدان. ومن انحية أخرى، تُعدُّ الطاقة نفسها أحد العناصر 
توفريها  يلعب  اسرتاتيجية،  سلعة  عن  عبارة  هي  الطاقة  فإنَّ  ولذلك،  االقتصادية.  للقوة  املهمة 

واحلفاظ على أمنها، دوراً رئيسياً يف العالقات اخلارجية للدول فيما بينها. 
من  البعض  ببعضها  ترتبط  واليت  أكثر،  أو  دولتني  بني  التفاعل  الطاقة هي  إن َّدبلوماسية 
خالل قطاعات خمتلفة من جماالت الطاقة، أو مكوانت أخرى مثل التجارة واخلدمات واالستثمار 
والتكنولوجيا ونقل الطاقة. واليوم يف ظل ما أوجدته الطاقة النووية واكتساب املعرفة يف هذا اجملال 
اليت  العظمى  القوى  املؤثرة، وخاصة  الدولية  الدولية، واجلهات  العالقات  من أمهية اسرتاتيجية يف 

Interdependence.20
Interdependence.21
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متتلك هذه التكنولوجيا وهلا أتثري كبري على السياسة اخلارجية للدول األخرى فإنه ميكن للقوة النووية 
جلمهورية إيران اإلسالمية أْن تزيد من القدرة على املساومة 22يف مواجهة اجلهات الدولية. إنَّ حتديد 
دبلوماسية الطاقة حيتل أمهية كبرية لو مت يف إطار مرتبط ابملشاريع التنموية من جانب ومن جانب 
يشدد ضرورة  الذي  األمر  األخرين،  على  التأثري  اخلارجية هبدف  ابلسياسة  مرتبطاً  يكون   آخر 
مشاركة إيران يف الشؤون الدولية، خاصة يف املنطقة، بدافع استخدام االمكاانت األجنبية من أجل 

التنمية وإزالة احلواجز والتهديدات اإلقليمية وحتويل إيران إىل دولة صانعة للفرص.
   القدرة النووية اإليرانية

إنَّ تطوير املعرفة والقدرة النووية السلمية إليران سيرتك أتثرياً واسعاً يف طبيعة ونوعية ميزان 
القوى والعالقات السياسية مع دول اخلليج واألمن اإلقليمي.                            

حمطة بوشهر للطاقة النووية: تعدُّ هذه احملطة بطاقة ١٠٠٠ ميغاواط أوَل حمطِة طاقٍة نوويٍة 
يف البالد. متتلك حمطة بوشهر لتوليد الطاقة، تقنية معقدة وهي مهمة لتعزيز الشؤون الصناعية للبالد، 
حيث تبلغ الطاقة احلرارية حملطة توليد الكهرابء  ٣٣٠٠  ميغاواط وتصل قدرهتا يف توليد الطاقة 

إلی ١٠٠٠ ميغاواط. وهذه احملطة تعمل على أساس نظام PWR )مفاعل ابملاء املضغوط(.
منشأة نطنز النووية: تعدُّ املعرفُة إبنتاج وتشغيل الوقود النووي واحدًة من أكثر التقنيات 
تطوراً. تتكون دورة الوقود النووي من عدة مراحل، لكل منها تعقيدها اخلاص. األمر الذي يتطلب 
ويعدُّ  التكنولوجيا.  هلذه  الصناعية  العمليات  إتقان  مع  واملواهب،  املعرفة  وتفعيل  القدرات  إنشاء 
ختصيب اليورانيوم أحد مراحل دورة الوقود النووي. ومن اجلدير ذكره أنَّ  مركز التخصيب الوحيد يف 
البالد هو منشأة نطنز.وعلى الرغم من عدم إمكانية الوصول إىل تقية ختصيب اليورانيوم علمياً وتقنياً 
وجتريبياً وتقنياً، فقد متكن العلماء النوويون إضافة إىل تصميم وبناء حمركات تصل فيها قدرة الدوران 
إىل واحد ابأللف دورة يف الثانية، متكنوا من إدخال تلك احملركات يف عملية اإلنتاج واالستثمار، 

األمر الذي أاثر دهشة اخلرباء الدوليني. 

Bargaining.22
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مفاعل أراك للماء الثقيل: من أجل الرتكيز على مبدأ البحث والتطوير وتوفري النظائر املشعة 
العالجية 23، أجنزت إيران مفاعل أراك للمياه الثقيلة24، وهو ينتج املاء الثقيل أو الديوترييوم25 الذي 

. HWRs تتطلبه
حمطة  يف  االحرتاق  دورة  عملية  من  جزء  تنفيذ  يتم  أصفهان:  يف  اليورانيوم  حتويل  حمطة 

أصفهان لتحويل اليورانيوم ،
منتوج  تبديل  يتم  وابلتايل  املعادن  مركزات  من  للتخصيب  األولية  املواد  فيها  تنتج  حيث 
التخصيب إىل مسحوق صلب ومن مث إىل أقراص وذلك يف وحدة أخرى بعنوان معمل أصفهان 
لصناعة القضبان وجممعات الوقود النووي. ويف مصنع إنتاج الزيركونيوم يتم تبديله إىل قضبان قابل 

لالحرتاق26.
 Safeguard( اجلدول1 - األماكن اخلاضعة لقوانني اتفاقية الضماانت جلمهورية إيران اإلسالمية

Agreement( َوفق الوثيقة GOV 2004 / 38 / الوكالة الدولية للطاقة الذرية

احلالةاملوقعالتسلسل

مركز طهران لألحباث النووية
Tehran Nuclear Research Center

مفاعل طهران لألحباث
Tehran Nuclear Reactor

انشط

منشأة إنتاج نظائر املوليبدينوم واليود والزينون املشعة 
)MIXمنشأة(

Molybdenum, Iodine and Xenon 
Radioisotope Production Facility 

)MIX Facility(

مت إنشاؤها ومل تنشط حىت 
الساعة

1
منشأة التحكم يف النفاايت النووية

Waste Handling Facility )WHF(
انشطة

خمترب جابر بن حيان متعدد األغراض
Jabr Ibn HayanMultipurposde 

Laboratories )JHL(
انشط
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احلالةاملوقعالتسلسل

	
شركة كاالهه للكهرابء

KalayeElectiric Company

مت فيها تركيب منشأة ختصيب 
خمربي وجيري حتويلها إىل أجهزة 
الطرد املركزي اخلاصة ابلبحوث

٣
حمطة بوشهر النووية

Bushehr Nuclear Power Plant 
)BNPP(

قيد اإلنشاء

مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية
Isfahan Nuclear Technology 

Center

٤
مفاعل مصدر نيوتروين مصغر

Miniaturized Nuetron Source 
Reactor )MNSR(

انشط

مفاعل املاء اخلفيف شبه حساس
Light Water Sub

Critical Reactor )LWSCR(
مفاعل املاء الثقيل ذو الطاقة الصفرية

Heavy Water Zero Power Reactor 
)HWZPR(

انشط

خمترب إنتاج الوقود النووي
Fuel Fabrication Laboratory )FFL(

انشط

معمل كيمياء اليورانيوم
Uranium Chemistry Laboratory 

)FFL(
أغلق، إيقاف النشاطات
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احلالةاملوقعالتسلسل

منشأة حتويل اليورانيوم
Uranium Conversion Facility 

)UCF(

استئناف النشاطات من جديد 
يف الثاين من أغسطس

مفاعل اجلرافيت شبه احلساس
Graphite Sub-Critical Reactor 

)GSCR(

جتري مفاوضات من أجل 
إنشائه

منشأة تصنيع الوقود النووي
Uranium Conversion Facility 

)UCF(
يف املراحل األوىل لإلنشاء

منشأة إنتاج كونيوم
Zirconium Production Plant )ZPP(

قيد اإلنشاء

نطنز

٥
منشأة خمتربية لتخصيب الوقود النووي

Pilot Fuel Enrichment Plant 
)PFEP(

استؤنفت نشاطاهتا منذ ١٠ 
من يونيو ٠٠٦	

منشأة ختصيب الوقود النووي
Fuel Enrichment Plant )FEP(

قيد اإلنشاء أو مت تعليقها

كرج

٦
ختزين النفاايت املشعة

Radioactive Waste Storage
ينشط قسم منها

لشكرآابد
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احلالةاملوقعالتسلسل

٧
معمل ختصيب اليورانيوم ابلليزر

Pilot Uranium Laser Enrichment 
Plant

قيد تركيب األجهزة

أراك

مفاعل األحباث النووية اإليراين
Iran Nuclear Research Reactor 

)IR-40(
قيد اإلنشاء

8
منشأة إنتاج النظائر املشعة

Hot Cell Facility for Production of 
Radioistop

إيقاف النشاطات

منشأة إنتاج املاء الثقيل
Heavy Water Production Plant 

)HWPP(
قيد اإلنشاء

)دالور بوراقدم : ١٣8٧، 8١(.
القدرات النووية للدول األعضاء يف جملس تعاون اخلليج 

تقدمت إيران ودول جملس تعاون اخلليج مبقرتحات للتعاون يف جمال تطوير الصناعة النووية. 
التعاون  النووية، يف حني طالب جملس  انتشار األسلحة  طرحت إيران خطة إلزالة املخاوف عن 
ببعض اإلشراف على برانمج إيران النووي وإدخاله ضمن إطار إقليمي وخاضع لإلشراف الدويل. 
على سبيل املثال يف عام ٠٠٧	، اقرتحت اململكة العربية السعودية مركزاً إقليمياً للوقود النووي. 
ويف ذلك قال وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل إنَّ دول جملس التعاون ملتزمة إبنشاء ائتالف 
جلميع مستخدمي اليورانيوم املخصب يف غرب آسيا وبتوفري اليورانيوم املخصب إليران أيضاً. ورداً 
على هذه املبادرة، فقد اقرتح رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية يف ديسمرب٠٠8	، إنشاء ائتالف 
لبناء وتطوير حمطات طاقة نووية تعمل ابملاء اخلفيف، وأنَّ إيران مستعدة لتقدمي اقرتاح شامل يف 
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هذا اإلطار فيما إذا وافقت الدول األعضاء يف اجمللس على هذا املبدأ. وعلی أي حال فقد ابدرت 
الدول املطلة على اخلليج والسيما اململكة العربية السعودية إىل تثبيت قدراهتا النووية خوفاً من تزايد 
حدة املنافسة حنو التسلح النووي يف املنطقة. ويف ديسمرب عام  ٠٠٦	 أشار عبد الرمحن العطية 
األمني العام السابق  لـ G.C.Cخالل مؤمتر البحرين إىل خماطر النفاايت النووية وانتشارها يف 
الدول العربية، داعياً الدول األعضاء يف جملس التعاون إىل االنضمام إىل القوات الناشطة يف تنمية 
األعضاء يف جملس  الدول  قامت  إثر ذلك  السلمية.وعلى  املستخدمة لألغراض  النووية  القدرات 
التعاون بقيادة اإلمارات العربية املتحدة خبطوات حنو الصناعات النووية السلمية. وقد رحبت الدول 
الغربية  هبذا التوجه النووي. ويف هذا السياق أبدت شركة أمريكية وفرنسية رغبتهما إلنشاء حمطات 
نووية. ويف يناير ٠٠8	 قام الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بزايرة إىل دول جملس تعاون اخلليج 
سعياً منه إىل تعبيد األجواء للتعاون النووي بني فرنسا واإلمارات والذي ُقدِّر يف حينها أْن تصل 
كلفته إىل ٦ باليني دوالر. يف الفرتة نفسها ويف موقف مفاجئ  أعلن املسؤولون الفرنسيون توقيع 
اتفاقية إلنشاء مفاعل نووي بقيمة ٧٠٠ مليون دوالر مع دولة قطر لتوزيع الكهرابء أما الوالايت 
املتحدة اليت كانت حترص على أْن ال تتأخر عن ركب الصفقات،فقد قامت عام ٠٠8	 بعقد 
اتفاقية تعاون نووي مع السعودية تقضي ابلتعاون يف جمال التقنية النووية. إىل أْن متت اتفاقية أخرى 
بني الوالايت املتحدة والبحرين خبصوص التعاون الثنائي يف جمال الطاقة النووية لألغراض السلمية. 
و يف يناير ٠٠٩	، وقعت رايس27 اتفاقية تعاون نووي مع اإلمارات العربية املتحدة تسمح بتصدير 
التكنولوجيا النووية والوقود إىل اإلمارات. وقد متت هذه الصفقات ألهداف جتارية وسياسية، فضاًل 
عن األرابح الطائلة اليت كانت جتنيهاالشركات الغربية إضافة إىل أهنا كانت تؤكد أنَّ الدول الغربية 
ال متنع التطوير السلمي للطاقة النووية يف غرب آسيا بينما تعارض االجتاه نفسه لدى إيران حبجة 

منع انتشار السالح النووي.
استخدام  يف  أتمل  املتحدة  الوالايت  فقد كانت  املتحدة،  العربية  ابإلمارات  يتعلق  وفيما 
واستغالل  الصادرات  على  الفعالة  للسيطرة  اخلصوص كوسيلة  وجه  على  النووي  التعاون  اتفاقية 
العقوابت ضد إيران. إنَّ الدعاية للربانمج النووي السلمي اخلاص بدول جملس تعاون اخلليج كانت 
ترافقها شعارات مهمة،  ففي عام ٠١٠	 حذر امللك عبد هللا 28 أنَّ إيران لو امتلكت السالح 

النووي فإنَّ دول املنطقة ستتجه يف نفس اإلطار ومنها السعودية. 
Condoleezza Rice.27

King Abdullah.28
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يف الفرتة نفسها وحماولًة إلظهار اخلوف والقلق من الربانمج النووي أاثر جملس التعاون يف 
األوساط السياسية موضوع منطقة اخلليج خالية من أسلحة الدمار الشامل. لقد أثري هذا املفهوم 
ألول مرة من قبل مركز دراسات جملس التعاون عام ٠٠٤	.و يف عام ٠٠٦	 طالب سعود الفيصل 
بقرار من  النووي. ولكْن  السالح  اجلمهورية اإلسالمية ابلرضوخ ملنطقة اخلليج منطقة خالية من 
جملس التعاون اختارت احلكومات برانجمها النووي ظاهرايً لألغراض السلمية، إال أنَّ هذه القضية 

مت إمخادها من الرأي العام.
العالقات اإلقليمية

من بني الدول املطلة على اخلليج، شهدت عالقات إيران مع اململكة العربية السعودية توتراً 
يف السنوات األخرية، السعودية الدولة اليت تعد الالعب املؤثر على مستوى معادالت جملس دول 
تعاون اخلليج. وعلى الرغم من خلفية العالقات السياسية الثنائية والنظرة األيديولوجية اليت يتمتع 
هبا كل من البلدين حيث يّدعي كلٌّ منهما قيادة العامل اإلسالمي، فإنَّ العالقات الثنائية بينهما 
خالل السنوات األخرية شهدت تقلباٍت كبريًة واجتهت حنو أقلِّ مستوًى ممكن . واجلدير ابلذكر هو 
أنَّ وجهة نظر هذه الدولة وأعضاء جملس التعاون حول قدرة إيران النووية هي وجهة نظر مزدوجة، 
الغزو األمريكي أو الصهيوين إليران  وذلك يدل على وجود حالة من اخلوف والردع، ألنَّ فكرة 
ستتحدى جملس التعاون وأمن البالد األعضاء فيه. ولكْن يف الوقت نفسه فإن جملس التعاون يرى 
يف الربانمج النووي اإليراين أيضاً هتديداً ألمن وبقاء أعضائه، وابلتايل وعلى الرغم من الضغوط التی 
مارسها اجمللس ملنع إيران من حتقيق قدراهتا النووية، إال أنَّ األخرية اختذت من الصرب على مضض، 
أساساً يف منهج سياستها اخلارجية. ويف غضون السنوات األخرية أصبحت حال اململكة العربية 
السعودية حال الكيان الصهيوين أحد أكرب املعارضني لالتفاقية النووية اإليرانية ليس لنفس االتفاقية، 
بل للتداعيات اليت ترتتب عليها. لقد تعودت هذه الدول على تطبيق منهج اهليمنة األمريكية يف 
املنطقة والذي ُبين على أساس تقسيم البلدان إىل البلدان املوالية والعدوة وابلتايل السعي إىل دعم 

املوالني ) كالنظام العراقي السابق ( واستضعاف األعداء )النظام اإليراين احلايل(. 
وعلى وفق هذه السياسة فقد متوضعت اململكة العربية السعودية بصحبة شركائها يف جملس 
تعاون دول اخلليج يف صف املوالني للسياسة األمريكية ضد إيران وهي عدوة أمريكا. ومن احملتمل 
أنَّ هذه الدول تنظر إىل اجلهود الرامية إىل  إزالة التوترات يف العالقات اإليرانية األمريكية على أهنا 
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تتناقض مع حالتها الدائمة يف االنسجام مع سياسة اهليمنة29 األمريكية املبنية على تقسيم بلدان 
املنطقة إىل الصديقة والعدوة. کما أهنا ترى أن االتفاقية النووية ستزيل الكثري من اخلالفات بني 
إيران والوالايت املتحدة .إنَّ استمرار إزالة التوترات واحلركة حنو االتفاقية النووية واآلاثر اليت تعكسها 
على اخلالفات املوجودة بني البلدين، كل ذلك جعل اململكة العربية السعودية أمام مستقبل غامض 
مقلق. ومن املؤكد أنَّ السعودية تفضل طبيعة العالقات اليت كانت جتمعها مع إيران زمن النظام 
امللكي )سياسة العمودين األمريكية(، ولكن يف هذا اإلطار فإنَّ أكثر ما يقلق السعودية هو اخلروج 
من الظروف احلالية وعدم الوصول إىل الظروف املشاهبة املاضية ملا قبل الثورة اإلسالمية . من جانب 
آخر فإنَّ السياسة األخرى اليت تنتهجها السعودية هي توسيع محايتها ودعمها للدول األعضاء يف 
جملس التعاون، لذلك فإهنا َتعدُّ أيَّ اتفاقية وتداعياهتا احملتملة سترتك شرخاً كبرياً يف  مظلة الرمحة 

اليت ترفعها السعودية.
تقارب األعضاء

لقد بين املنطق االسرتاتيجی لدول جملس تعاون اخلليج جتاه الربانمج النووي اإليراين على 
مصاحل العرب الذين حيددون املصاحل على أساس مفهوم القوة. وابلتايل، فإن املنطق الذي حيكم 
هذه اإلسرتاتيجية واملفهوم السائد يف هنج اجمللس هو منطق توازن القوى املبين على الردع ومفهوم 
القوة. و يتطلب هذا املفهوم واملنطق االسرتاتيجي من العامل العريب أْن يتبىن جتاه إيران هنجاً، يوفر 
له القوة ويضمن مكانته يف هرم السلطة يف املنطقة. وهذا اهلدف يتطلب حتقيق احلفاظ على توازن 
القوى يف غرب آسيا على أساس القوة الرادعة. لذلك، فإنَّ هناك اتفاقاً بني مجيع الدول العربية 
وجملس التعاون على أنَّ هنجهم وموقفهم جتاه وصول إيران إىل دورة الوقود النووي بشکل ال يکون 
توازن  على  احلفاظ  فهم سيحاولون  لذلك  والدولية؛  اإلقليمية  قوهتم ومكانتهم  وراء ضعف  سبباً 
أو مبحاولة  النووي بشكل شامل،  برانجمها  إيران ومواجهة  قوة  القوى من خالل رصد ومعارضة 
احلصول على التكنولوجيا النووية وحىت األسلحة النووية، لتحقيق توازن جديد للقوى. ولفد كانت 
الدولية وذلك ألسباب اسرتاتيجية واقتصادية،  القوى االستعمارية  اهتمام  منطقة اخلليج، موضع 
ومل أتُل هذه القوى جهداً للحفاظ على موقعها يف املنطقة وتثبيت وجودها الدائم فيها. وبناًء علی 
هذا فقد استخدمت تلك الدول اسرتاتيجيات أمنية أبساليب وحيل خاصة من أجل إقناع دول 
اخلليج أنَّ أمن جملس تعاون اخلليج يعتمد على وجود دول خارجية غري إقليمية. فمن احليل اليت 

Hegemonic.29



19

أتثري القدرات النووية اإليرانية على عالقاهتا مع دول جملس التعاون اخلليجي

مت استخدامها يف السنوات األخرية إلظهار املخاطر األمنية للربانمج النووي اإليراين، ميکن اإلشارة 
إىل الدعاايت واإلعالانت املزيفة واهتام إيران ابلسعي للحصول على تقنية إنتاج السالح النووي.

االعالانت املزيفة
متَّ أتسيس جملس تعاون اخلليج عام ١٩8١ وكان اهلدف من ذلك حتقيق أهداف أمنية. ويف 
حتديد موقفه جتاه حصول إيران على التقنية النووية انساق جملس التعاون وراء املوقف الغريب، وتزامناً 
مع ذلك شعر بضرورة أتسيس حتالف أمين فيما بني أعضائه؛ وقد كان هذا التوجه نتيجًة للدعاية 
السلبية اليت روجت هلا الدول الغربية ضد برانمج إيران النووي، فبادرت الدول األعضاء يف جملس 

تعاون اخلليج إىل التقارب األمين مع بعضها تقويًة للجوانب األمنية فيما بينها.
اعتبار الربانمج النووي اإليراين على أنه برانمج غري سلمي 

العام  والرأي  السياسية  األوساط  النووي جبدية يف  الربانمج  أثري موضوع  منذ عام 	٠٠	 
العاملي. ومنذ ذلك احلني، مت رصد مجيع نشاطات إيران بذريعة احلرب علی اإلرهاب العاملي. ويف 
ديسمرب عام ٠٠٥	 وخالل مؤمتر األمن يف ميونيخ اهتمت املستشارة األملانية أجنيال مريكل 30إيران 
مبمارسة اإلخالل ابألمن الدويل . وخالل زايرهتا إلی الوالايت املتحدة يف يناير كانون الثاين ٠٠٦	 
صرحت مريکل :أبنَّ طهران جتاوزت اخلطوط احلمر بسعيها األحادي اجلانب للحصول علی التقنية 
انتقاداٍت وهتديداٍت حادًة  النووية.ويف تصرحياهتا ومواقفها الالحقة، وجهت مريكل مراراً و تکراراً 
لألنشطة النووية اإليرانية، لينسجم موقفها مع موقف واشنطن اليت شنت هي األخری محلة دعائية 

شرسة ضد إيران.
يف فرباير ٠٠٥	 وخالل زايرته إىل الدول املطلة على اخلليج ،اعترب مساعد وزير اخلارجية 
األمريكية للشؤون العسكرية، الربانمج النووي اإليراين هتديداً للدول احلليفة لواشنطن يف غرب آسيا. 
مضيفاً " أنَّ واشنطن تنسق سياستها مع الدول األعضاء يف جملس تعاون اخلليج بشأن إيران".كما 
شدد على أمهية تبادل وجهات النظر مع الكويت والبحرين واإلمارات حول خماطر الربانمج النووي 
اإليراين، والسيما استكمال إيران لصاروخ شهاب ٠٠٠	 والذي يبلغ مداه ٠٠٠	کيلومرت، كدليل 
على رغبة إيران لتطوير قدراهتا الصاروخية. مل يتخذ أعضاء جملس التعاون حىت اليوم موقفاً حمدداً 
بشأن برانمج إيران النووي وقد صدرت منه مواقف متضاربة بسبب اإلسقاطات الغربية واملواقف 

Angela Merkel.30
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املناوئة  للجمهورية اإلسالمية اإليرانية . فمن جانب قام أعضاء جملس تعاون اخلليج ابلدفاع عن 
برانمج إيران النووي يف العديد من االجتماعات الرمسية، ومن جانب آخر ابدرت يف اجتماع رؤساء 

الدول األعضاء يف جملس التعاون إىل اختاذ قرارات مشرتكة جتاه امللف النووي اإليراين . 
لقد أدرك أعضاء جملس التعاون اخلليجي أنَّ التقدم اإليراين يف جمال الطاقة النووية يُعدُّ أحَد 
أهمِّ عناصر القوة الوطنية إليران وال ميكن التغاضي عن نتائجه القصرية أو الطويلة األمد. ويبدو 
واضحاً أنَّ هذه الدول تفتقد للسياسة احملددة ومعلومة املعامل جتاه امللف النووي اإليراين إذا ما أثري 
جبدية وشدة أكثر من ذي قبل. إال أهنا ومبوازاة اإلحتاد األورويب ترى من املناسب إهناء هذا األمر 
من خالل الضغوط الدبلوماسية.کما أنه َوفق خطة الرايض، فقد عنونت املؤسسات االستخبارية 
السعودية يف تقرير هلا عن املفاوضات النووية اإليرانية أنَّ جمموعة ٥+١ هتدف إىل حصول اتفاق 
مع إيران مهما كلف الثمن . وأضاف التقرير أنه ابلرغم من اخلطوط احلمر اليت رمست من قبل 
الدول الغربية، فإنَّ االتفاق النهائي سيسمح إليران ابمتالك ذخرية اليورانيوم مبقدار ميكِّن طهران من 
إنتاج القنبلة النووية خالل أشهر. وعلى إثر هذا التقرير، فقد وّجه التقرير نصيحة ألعضاء اجمللس 
ابستخدام نفوذهم للضغط على الكوجنرس األمريکي لرفض املشرعني فيه السماح ببقاء أية منشآت 

نووية لألغراض السلمية على األراضي اإليرانية. 
التفاعل حنو التقارب بني إيران وجملس التعاون

األعضاء يف جملس  الدول  أتييد  تكسب  أْن  إيران  العراق حاولت  مع  احلرب  انتهاء  بعد 
اليت تلت  السنوات  أنه يف  أيضاً  املناسبات األمنية. وتظهر األحداث األخرية  التعاون يف خمتلف 
احلرب، كانت إيران دائماً واحدًة من أكثر دول املنطقة استقراراً على الصعيد الداخلي وأهنا ال ُتِكنُّ 
العداء وال حتاول التدخل يف الشؤون الداخلية لسائر البلدان. ويف عصر العوملة31، الذي واكب 
عملية تسييس متزايدة للهوايت اإلثنية والعرقية والدينية، ميكن التعويل علی عنصر تعاون الدول يف 
اجملاالت األمنية واالقتصادية كعامل لالستقرار الداخلي للدول. و يبدو أنَّ العامل القومي والديين 
داخل بلدان هذه املنطقة ميكن أْن خيلق عقبة أمام األمن الداخلي لكال الطرفني؛ ألنه يف ظل غياب 
الودية  العالقة  فقدان  والدينية ويف حالة  العرقية  أقليته  أو  اجملتمع أبغلبيته  أفراد  فيما بني  التقارب 
بينهم، فإنَّ أيَّ تغيرٍي إجيايب يف اجملاالت السياسية واالجتماعية والرفاهية العامة بسبب الطاقة النووية 
سيؤدي ابملقابل إىل انتفاضة األقلية من الناس داخل البالد.و َوفق حتليل بسيط من خالل اجلدول 

Reach Out Worldwide.31
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أدانه ميکن مشاهدة املستوى الضئيل لتأثر الشعب اإليراين من الشعوب اجملاورة له وبنفس املستوى 
ممارسة التأثري الكبري على األقليات واجلاليات املتواجدة يف سائر البلدان. 

اجلدول رقم 2  النسبة املئوية حلضور الطائفة الشيعية والسنية يف إيران والدول األعضاء يف 
جملس التعاون 

نسبة السكان الشيعةنسبة السكان السنةالبلدان

%٩٧ - ٩٦%٣/٥-٣إيران

%8٠ - ٦٥%٣٥ - ٠	البحرين

%٧٠ - ٦٥%٣٥ - ٣٠دولة الكويت

%8٠ - ٧٥%٥	 - ٠	اململکة العربية السعودية

%٦٧%١٦اإلمارات العربية املتحدة

%٩٥%١٣دولة قطر

%	٩%٧سلطنة عمان

)دهقاين فريوز آابدي: ١٣٩١، ٣٧(.
إىل جانب إيران فإنَّ الدول األعضاء يف جملس التعاون يشکلون جمتمعاً أمنياً إقليمياً 32، ما 
يعين أنَّ هذه الدول لديها ترابط أمين وسياسي واقتصادي، يرتك أيُّ تغيري يف كل من تلك البلدان 
أتثرياً مباشراً يف البلدان األخرى. لذلك، فإنَّ العقل واملنطق السياسي واملصاحل املشرتکة متلي على 

RegonalSecurety Complex.32
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صّناع القرار يف هذه الدول، النظر يف هذه احلقيقة وحتديد سياساهتم بناًء عليها. إنَّ اهلدف املتمثل 
يف زايدة القوة العسكرية والعلمية إليران، مبا يف ذلك برانجمها النووي، ليس أبي حال من األحوال 
برانجماً عدوانياً لبسط النفوذ واهليمنة، بل إنه جمرد برانمج دفاعي ورادع. إنَّ توجيه الدعوة للرئيس 
اإليراين للمشاركة يف االجتماع 8	 لقمة  G.C.C يف مدينة الدوحة القطرية، يُعدُّ خطوة بديعة 
غري مسبوقة، حيث قدم الرئيس اإليراين يف ذلك االجتماع اثين عشر مقرتحاً هبدف تقوية العالقات 
وتنمية التعاون الثنائي. ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل التعاون يف احلفاظ على البيئة يف اخلليج 
وحبر عمان، أتسيس منظمات التعاون االقتصادي، إلغاء التأشريات لتسهيل سفر املواطنني من وإىل 
بلداهنم، السماح بتملك العقارات، الرمسلة يف املشاريع املشرتكة يف موارد النفط والغاز على الصعيد 
الثنائي أو أكثر، التخطيط إلقامة جتارة حرة بني الدول، توفري املياه والغاز اليت حيتاجها األشقاء 
العرب ،وتفعيل  ممر النقل الشمايل واجلنويب.کما طالب الرئيس اإليراين بتشكيل منظمة التعاون 

األمين واالقتصادي بني الدول املطلة على اخلليج.
املالحظات االقتصادية

إنَّ ضمان االستمرار واالستقرار للوصول إىل مصادر الطاقة املوثوقة، ميثل أحد املكوانت 
للتنمية االقتصادية املستدامة، والطاقة النووية هي أحد املصادر النظيفة واملوثوق هبا اليت تؤدي دوراً 
مع  النووي  الوقود  تقنية دورة  إىل  النيل  وثباهتا واستقرارها. ختتلف ظروف  الطاقة  تعزيز  يف  مهماً 
الطاقات املستحصلة من الوقود األحفوري. إنَّ الطاقة األحفورية ميکن احلصول عليها بسهولة يف 
قلب أي بلد، لكنَّ الطاقة النووية هي نتيجة جهود اخلرباء ونتاج تطوير العلم يف البلد، مما يؤدي 

إىل إنتاج الطاقة.
من خالل هذا املنهج، فإنَّ إنتاج الطاقة النووية يشري إىل تقدم وتطور الوحدة السياسية اليت 
تستخدم األدوات االقتصادية للتحكم يف مواردها للطاقة، وهذا بدوره مؤشر مهم للتنمية. هناك 
تسع دول يف العامل توصلت إىل الطاقة النووية، وكلها إّما من الدول املتقدمة أو الدول النامية. أّما يف 
جمال الطاقة األحفورية، فإنَّ مجيع دول جملس التعاون غنية جداً ولديها الكثري من القواسم املشرتكة 
والتعاون الواسع يف جمال الطاقة واملوارد الطبيعية. لقد بدأ جملس التعاون اخلليجي بتخفيض سعر 
النفط وذلك بعد زايدة احتمالية االتفاق بني إيران والغرب خبصوص املفاوضات النووية، ابعتبار 
أنَّ النفط هو إحدی األدوات الضاغطة اليت متتلکها دول جملس التعاون وخاصة السعودية للضغط 

على إيران. 
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اجملاالت  مجيع  يف  السلمية  لألغراض  واستخدامها  النووية  التقنية  امتالك  إىل  الوصول  إنَّ 
وبصورة واسعة هو العنصر الذي من خالله تستطيع إيران التقدم على دول جملس التعاون اخلليجي 
وأخذ كرة السبق منها. وعلى هذا األساس، فإنَّ  احلصول علی طاقات متنوعة مثل النفط والغاز 
والتقنية النووية كرؤوس ثالثة ملثلث الطاقة، فإنه يضع إيران يف قلب تبادالت الطاقة العاملية،وسيلعب 
معقولة.  ودبلوماسية  مناسبة  إدارة سياسية  والعامل، عرب  للمنطقة  االقتصادية  احلالة  فعااًل يف  دوراً 
من  وهي  العامل،  يف  والغاز  النفط  احتياطيات  اثين  متتلك  بصفتها  إيران،  أنَّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
بني الدول التسع املتقدمة يف العامل من حيث إنتاج الوقود النووي، ولديها العناصر الرئيسة الثالثة 
إلمدادات الطاقة احليوية. ويبدو أنه من الضروري من أجل حتسني استهالك الطاقة أْن تقوم إيران 
أواًل إبجراء اإلصالحات الالزمة يف منط اإلنتاج والتوزيع واستهالك الطاقة، وأحد املتغريات املهمة 
يف جمال اإلنتاج هو استبدال الطاقات الناجتة من املصادر األحفورية ابلطاقة املتجددة اجلديدة مثل 
الرايح أو الطاقة الشمسية أو النووية. ويالحظ يف الوقت احلايل، أنه مل يكن لربانمج إيران النووي 
وقدرهتا النووية السلمية أتثرٌي يذکر على مستوی وطبيعة العالقات االقتصادية مع الدول يف هذا 
اجملال. جدير ابلذكر أنَّ إيران تستطيع أْن تتحول إىل منوذج لدول املنطقة من خالل اعتمادها علی 
دبلوماسية قوية وذكية تقوم على مبدأ ضرورة امتالك البالد للنشاط النووي السلمي وحل املشاکل 
التجارية واالقتصادية  العالقات  الغريب وزايدة  النهج  العقوابت وتغيري  امللف ورفع  العالقة يف هذا 

وابلتايل حتسني الظروف الداخلية . 
املالحظات األمنية

إنَّ املقاربة األكثر أمهيًة ورمبا األكثر شعبيًة يف نظرية التسلح النووي هي املنهج األمين، الذي 
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يعترب وجود هتديدات أمنية خارجية أهم ذريعة المتالکه . بناًء على هذا املنهج املتجذر يف تعاليم 
املدرسة الواقعية، تتجه البلدان إىل الطاقة النووية ألهنا تعيش يف بيئة إقليمية أو دولية سواء كانت 

آمنًة أو غرَي آمنة.
هذا املنهج، الذي يعترب األقدم يف هذا اجملال، كان له أتثرٌي كبرٌي على توجه الدول يف هذا 
الواقعية قدموا حججاً خمتلفة يف هذا  التقليديني يف املدرسة  الكّتاب  الرغم من أنَّ  االجتاه. فعلى 
الصدد، إال أنَّ معظم األحباث يف هذا اجملال تؤكد عاملني رئيسني: مواجهة البلد للتهديدات األمنية 
أو عدمها، والضماانت األمنية املقدمة من قبل حليف قوي. يرى بوزان أنَّ اجملموعة األمنية   هي 
جمموعة من الدول اليت تتشابك اهتماماهتا األمنية األساس مع بعضها إىل درجة أنه من املستحيل 
ختيَل أمِنها القومي مبنأًی عن اآلخر. يری بوزان أنَّ امتالك اجلزر اإليرانية الثالث الطنب الكربی 

والطنب الصغری و أبوموسى هوعبارة عن انطالقة احلركة األولية لتشكيل اجملمع األمين للخليج.
وجدت  حيث  العشرين  القرن  بداايت  مع  واملفصلية  احلساسة  املرحلة  هذه  حتققت  لقد 
الدول  نظرت  ولطاملا  اإلقليمي.  األمن  ملفات  يف  وأتثريها  مكانتها  والطاقة  االقتصادية  القضااي 
األعضاء يف جملس التعاون إىل إيران على أهنا حتاول بسط نفوذها وسيطرهتا يف املنطقة وأهنا هتدد 
أمنها االقليمي، وهلذا السبب فال تثق إبيران. لقد ساورهم القلق من تنامي قوة اجليش اإليراين يف 
عهد الشاه . وبعد انتصار الثورة اإلسالمية، استخدمت  تلك الدول  قضية تصدير الثورة ذريعًة 
لعدم الثقة هبا. ويف أغلب األحيان فإنَّ منطقة اخلليج متيزت بنزاعات وصراعات خمتلفة ومرتابطة 

على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية. 
أصبحت للعديد من تلك اخلالفات أتثرياٌت ونتائُج عديدٌة علی مستوی امللف األمين الوطين 
لبلدان املنطقة إضافة إىل عالقات البلدان بعضها مع بعض وأحياانً مع سائر البلدان والقوى العاملية. 
و َوفق بعض احملللني واخلرباء فإنَّ اخلالفاِت بني هذه البلدان تضرب جبذورها يف أعماق التاريخ، 
حيث ال طريقة حلل تلك اخلالفات إال من خالل التسامح والصفح أو شنِّ احلروب املدمرة. جيب 
على دول املنطقة إّما أْن يثق بعضها ببعض وتلقي مجيعها السالح وأْن تضع االحرتام كخطوة أوىل 
يف احلوار وحل مشاكلها يف هذا اإلطار، أو أْن حتمل ما لديها من السالح خلوض معركة دامية ال 
تنتهي إال بضرر الطرفني وابلتايل إيصال مشاكلهم وخالفاهتم إىل ما ال حتمد عقباه. تقدِّر الدول 
األعضاء يف جملس التعاون أنَّ أمنها يعتمد على التعاون مع القوى االقتصادية والعسكرية الدولية 
وخاصة الوالايت املتحدة اليت يشکل تواجدها يف املنطقة هتديداً جدايً ألمن إيران.يف مثل هذه 
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احلالة، حتاول الدول املستهدفة عادة حتقيق أقصى قدر من األمن من خالل اختاذ تدابري أحادية 
يؤدي  مما  التهديدات،  يف  متوازٍن  مستوًی  خللق  قوًة  أكثر  أسلحة  على  احلصول  مثل  اجلانب، 
التعاون واملواءمة  بدوره إىل زايدة املخاوف، وتقليل الشعور ابألمن وتقويضه. وستکون احتمالية 
ضعيفة جداً، فيما إذا كانت نتيجة النظرة الغالبة إىل امللف األمين تساوي اجملموع الصفري33ومل 
لصفقات  تربيراً  اإليرانية  املساعي  الرؤية. وستكون  تلك  بدياًل عن  والتعاون خياراً  املشاركة  تكن 
السالح اليت تربمها الدول العربية. هذا يف حني ميكن جلمهورية إيران اإلسالمية، ومن خالل كسب 
النووية وابملقابل رفع  الدولية، وأتکيد سلمية نشاطاهتا  املتحدة واملنظمات  الغرب والوالايت  ثقة 
العقوابت االقتصادية عنها، أْن تزيل جزءاً كبرياً من القلق األمين لدى بلدان املنطقة اليت ربطت 

أمنها أبمن الوالايت املتحدة . 
النتيجة

من خالل دراسة اتريخ سري التوجهات السياسية اخلارجية لدول جملس تعاون اخلليج، واليت 
کانت ومازالت تعاين من حالة عدم االستقرار يف اختاذ القرار جتاه دول اجلوار )مثل دعم العراق يف 
احلرب علی إيران ودعم الكويت يف احتالهلا من قبل العراق( وکذلك النظر يف سياستها اخلارجية 
اليت تتبع القوی العاملية، مثل الوالايت املتحدة، کل ذلك إْن دلَّ على شيٍء فإمنا يدل على أهنا 
املنطقة لصاحلها من خالل االعتماد على  السياسية واالقتصادية يف  املعادالت  تغرّي  أْن  تستطيع 
رؤية اسرتاتيجية صحيحة يف التعامل مع إيران مبنية على أساس املزااي واملصاحل واملميزات العسكرية 
والعلمية والنووية . وانطالقاً من التطورات والتقلبات اليت شهدهتا العالقات بني دول جملس التعاون 
مع إيران خالل فرتة تشكيله ووجوده والذي يشّكل فصاًل مهماً للغاية يف اتريخ الدبلوماسية املعاصرة 
بناء عالقات  على  الدول  يساعد  أْن  الزاوية ميكن  هذه  من  البحث  أنَّ  أعتقد  فإين  املنطقة،  يف 
وطنية وإقليمية ودولية مستقرة ومتعددة األبعاد وابلتايل جتفيف جذور الصراع واخلالفات. کما أنَّ 
إبمكان العاملني يف جمال الدبلوماسية النووية أْن يقوموا ضمن عملية مدروسة ) الوصف، دراسة 
اإلشكاليات، والتبيني( ابلتأثري املنطقي والعقالين على السياسة اخلارجية جمللس التعاون . يف مرحلة 
الوصف، يتم حتليل املتغريات البيئية واجلهات الفاعلة املؤثرة علی امللف النووي، لتصل قوة املناورة 
اإليرانية إىل أعلى مستوى هلا عرب دراسة السياسة اخلارجية لكل عضو يف جملس التعاون وموقفهم 
اجلماعي . يف مرحلة دراسة اإلشكاليات، ينبغي دراسة التهديدات اليت قد يشكلها جملس التعاون 

Zero-sum.33
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على النشاط النووي من أجل حتديد االسرتاتيجية املضادة لالزمة الحتواء السيناريوهات املهددة 
من خالل البحث يف املستقبل وحتقيق التماسك الفكري –التنفيذي . يف مرحلة التفسري، جيب 
إدارة التهديدات والفرص واألضرار وتوزيع املهام على املؤسسات املکلفة حبيث تعمل كل مؤسسة 
على وفق واجباهتا ومسؤولياهتا مبا يتماشى مع األهداف املرسومة لتحقيق النيل للتقنية النووية.يف 
بيئة تعمها أجواء غري عادلة خبصوص العالقات الثنائية يف اجملاالت النووية، فإنه ميكن أْن يؤدي 
امتالك إيران لدورة الوقود النووي لألغراض السلمية إىل حتسن مكانة إيران بشكل كبري يف العالقات 
العاملية واإلقليمية.يف ظل هذه الظروف، والسيما يف ظل العالقات اليت جتمع بني القوى العظمى 
والدول اليت تسعى إىل امتالك التكنولوجيا النووية، ويبدو أنَّ إبمكان إيران االستفادة بشكل أفضل 
من موقعها وإمكاانهتا الذاتية.فعندما يتم تعميم دورة الوقود النووي على خمتلف العلوم واملنتجات 
الصناعية وتصل إىل اإلنتاج الضخم، فإنَّ مكانة البالد سيتم تعزيزها سواء على املستوى اإلقليمي 
ولديها  إيران غنية جداً  الدول اجملاورة جلنوب  الطاقات األحفورية، فإنَّ مجيع  والدويل. ويف جمال 
العديد من أوجه التشابه والقواسم املشرتكة. إنَّ ما ميكن أن جيعل إيران يف مقدمة الدول اإلقليمية 
املنافسة هلا هو امتالك واستخدام التكنولوجيا النووية يف مجيع قطاعات الصناعة والزراعة والطب، 
إخل. وبناًء على ذلك، فإنَّ التجميع الثالثي للطاقة )النفط والغاز والطاقة النووية( يضع إيران يف مركز 
لتبادل الطاقة على املستوى العاملي، والذي من املتوقع أْن يكون مؤثراً جداً ،عرب اإلدارة السياسية 
املناسبة والذكاء والدبلوماسية القوية. وعلى إثر ذلك ستأخذ إيران زمام املبادرة كقوة فاعلة يف توحيد 
دول جملس التعاون. وجتدر اإلشارة بطبيعة احلال إىل أنه وبسبب دعم الغرب والوالايت املتحدة 
لدول جملس التعاون والعقوابت املفروضة على إيران، فمن املتوقع أنه إذا أصبحت املنطقة حائزة 
على القدرات النووية، فإنَّ عملية بلوغ هذه الدول المتالك الطاقة النووية سوف تكون أسرع بكثري.
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