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مؤشرات الفشل األمريكي يف إدارة امللف النووي اإليراين  -املغزى واملفهوم

مؤشرات الفشل األمريكي في إدارة الملف النووي اإليراني
 المغزى والمفهوم-محسن حسن *

ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل رصد مالمح املوقف األمريكي من طموحات إيران النووية ،والتوصيف
اإلمجايل هلذا املوقف ،من حيث التطورات احلادثة بشأنه عرب اإلدارات األمريكية املختلفة ،والسيما
موقف اإلدارة األمريكية األحدث بقيادة دوانلد ترامب ،جنباً إىل جنب ،مع تفكيك املتغريات
األخرية النامجة عن توقيع االتفاق النووي مع دول الـ  ،5+1وتداعيات خروج الوالايت املتحدة
من هذا االتفاق مؤخراً ،ومن مث حتديد األوجه واملؤشرات الرئيسة اليت ميكن من طريقها تفسري حالة
الفشل األمريكي الذريع يف إدارة امللف النووي اإليراين عرب عدة سنوات ماضية وحىت اآلن.
الكلمات املفتاحية( :امللف النووي ـ األزمة النووية ـ االنتشار النووي ـ إيران النووية).
مقدمة

فرض امللف النووي اإليراين -مؤخراً -حالة من االستنفار األمين الشامل على املستوى
الدويل ،وهي احلالة اليت استمدت مقوماهتا من طبيعة املتغريات اجلذرية احلادثة يف التوجهات
واإلجراءات املعتمدة من قبل السياسة اخلارجية األمريكية جتاه األطراف الدولية بصفة عامة،
وجتاه إيران بصفة خاصة ،وذلك منذ قدوم الرئيس األمريكي (دوانلد ترامب) إىل سدة احلكم،
وقد انل االتفاق النووي اإليراين مع الدول ال ـ  1 5+1نصيباً وافراً من االنتقادات الالذعة خالل
محلته يف انتخاابت الرائسة األمريكية ،ليس هذا فقط ،وإمنا أبدى نيته الصرحية يف اخلروج من
هذا االتفاق حال فوزه ابملنصب ،وهو ما قام به فعلياً خالل شهر آاير من العام املاضي 2018
حينما أعلن "االنسحاب من االتفاق النووي ،وإعادة فرض العقوابت على إيران واليت كانت
مطبقة سابقا قبل توقيع االتفاق".2
 -1كانت إيران قد أبرمت مع مخس دول كربى هي الوالايت املتحدة ،روسيا ،الصني ،بريطانيا ،فرنسا ،جنباً إىل جنب مع أملانيا ،اتفاقاً اترخيياً
يف شهر متوز عام  2015يقضي ابلتزامها خبطة العمل املشرتكة املتضمنة يف هذا االتفاق ،مقابل قيام الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب وجملس
األمن الدويل برفع العقوابت املالية واالقتصادية املفروضة عليها.
 - 2انظر :حامت كرمي الفرحي ،العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة ،منشورات مركز الرافدين للدراسات(راسام)،
يناير ،2019ص ،1متاح على:
 ( http://rasamcenter.com/wp-content/uploads/2019/01/pdf3.pdfبتصرف يسري)

* ابحث وكاتب مصري.
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وعلى الرغم من تضرر عدة أطراف دولية وإقليمية من طموحات إيران النووية ،ورغبة هذه
األطراف يف حتجيم تلك الطموحات ،إال أن اخلروج األمريكي املفاجئ والصادم من االتفاق
النووي ( ،)5+1أملح بنحو واضح وجلي إىل أن السياسة األمريكية اجلديدة على املستوى الدويل
اخلارجي ،ابتت أقرب إىل التأثر بشخصية اجلالس على كرسي الرائسة يف البيت األبيض ،منها إىل
االلتزام ابلقوانني واالتفاقيات الدولية املربمة حتت إشراف األمم املتحدة وجملس األمن الدويل والدول
الكربى؛ األمر الذي وضع إمجاع ومصداقية اجملتمع الدويل على احملك ،خاصة مع ما تسبب به
قرار ترامب األخري ابالنسحاب من االتفاق النووي ،من انقسام دويل عرب األطلسي قوامه معركتان:
"األوىل شرعية-أخالقية داخل جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،ابعتبار إمكانية اهتام الوالايت
املتحدة ابنتهاك االتفاق الدويل املصدَّق عليه داخل األمم املتحدة .والثانية :معركة اقتصادية-جتارية
موجهة حنو اخلسائر اليت ستلحق ابلشركات األوروبية اليت تستثمر يف إيران منذ إبرام االتفاق عام
 ،2015يف ظل غلبة القومية االقتصادية كمحرك انبض لفلسفة ترامب يف احلكم".3
وانطالقاً من حالة االنفالت األمريكي اجلديدة ،واملبنية يف جمملها على التوجهات اخلاصة
والشخصية للرئيس ترامب ،بعيداً عن حتمية التقيد أو االلتزام بتوخي اإلمجاع الدويل جتاه القضااي
اإلقليمية والدولية كقضية االنتشار النووي واألزمة القائمة واملستمرة مع إيران ،تبقى السياسات
اخلارجية األمريكية حمل جدل كبري على الساحة العاملية ،سواء من الناحية اإلنسانية والشعبية أو من
مكرسة حلالة الفشل األمريكي الذريع يف حل
الناحية اإلجرائية والقانونية ،وتظل تلك السياسات ّ
املشكالت األممية والدولية ،وخاصة يف منطقة الشرق األوسط ،ويف مقدمتها مشكلة إيران النووية،
وهو الفشل الذي وصل إىل ذروته يف عهد اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة دوانلد ترامب؛ لذا فقد
اهتمت هذه الدراسة ،وعرب منهج وصفي حتليلي ،إببراز أهم املؤشرات اليت تؤكد عشوائية تناول
اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة ترامب ،للملف النووي اإليراين ،واليت توضح أيضاً حجم التداعيات
الكارثية اليت سببتها هذه العشوائية األمريكية على احمليطني اإلقليمي والدويل من حيث ارتباطهما
هبذا امللف الشائك وامللغوم ،خاصة مع "غياب املمارسة السياسية لرتامب يف اترخيه املهين وعدم
ممارسته للدبلوماسية".4
 - 3انظر :حممد الشرقاوي ،ترامب واالتفاق النووي اإليراين :تربيرات أمنية أم اسرتاتيجية اقتصادية؟ ،تقرير مركز اجلزيرة للدراسات ،بتاريخ 21
مايو  ،2018متاح على:
( ، http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/05/180521113043346.htmlبتصرف يسري)
 - 4انظر :ميىن سليمان ،توجهات السياسة اخلارجية عند دوانلد ترامب (تقدير موقف) ،املعهد املصري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية،
مايو  ،2016ص  ،14متاح على ،https://eipss-eg.org :مع البحث ابلعنوان املذكور.
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وقد ارتكزت الدراسة إىل مجلة من املنطلقات والفرضيات اليت ميكن بلورهتا على النحو التايل:
•إن املنطوق النووي الظاهر يف التاريخ العسكري األمريكي ،ما يزال يلقي بظالله السلبية على
مصداقية الوالايت املتحدة ونزاهتها يف التعاطي مع امللف النووي العاملي بصفة عامة واإليراين
بصفة خاصة؟
• إن التعاطي األمريكي مع امللف النووي اإليراين مل يكن إال مراوغاً وبعيداً عن اجلدية واجلوهرية
يف املخيلة األمريكية ،وكذلك على أرض الواقع ،كما أنه ظل متأثراً دوماً بطبيعة املصاحل
السياسية املتأرجحة للوالايت املتحدة يف منطقة الشرق األوسط ،ومنطقة اخلليج ،مبا يف ذلك
املصاحل مع إيران نفسها؟
•إن التوازانت املستهدفة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية يف منطقة الشرق األوسط ومنطقة
اخلليج ،كانت دوماً يف صاحل الربانمج النووي اإليراين على حساب الرغبة األمريكية يف تطويق
هذا الربانمج؟
•إن التوظيف االقتصادي للملف النووي اإليراين من قبل اإلدارة األمريكية اجلديدة بقيادة دوانلد
ترامب ،هو التوظيف األبرز واألكثر غرابة يف اتريخ اإلدارات األمريكية املتعاملة مع امللف نفسه
خالل سنوات طويلة ماضية.
وعلى وفق االعتبارات السابقة ،فقد تناولت هذه الدراسة موضوعها عرب مدخل وحمورين
على النحو التايل:
مدخل :واقع املسألة النووية ومستجداهتا الدولية الراهنة.
احملور األول :امللف النووي بني التوهم األمريكي واليقني اإليراين.
احملور الثاين :مؤشرات الفشل األمريكي يف إدارة امللف النووي اإليراين.
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مدخل
واقع املسألة النووية ومستجداهتا الدولية الراهنة
عند النظر يف احملصلة اإلمجالية للمشهد النووي العاملي يف الوقت الراهن ،جند أننا بصدد
حالة من التناقض احلاد ،بني ما تنطق به اإلحصائيات املعلنة والظاهرة خبصوص واقع االنتشار
النووي من جهة ،وما تؤكده احلقائق امليدانية والعملية اخلاصة واخلفية لدى الدول املهتمة ابلسالح
النووي من جهة اثنية؛ فاجلانب املعلن والظاهر ،مينح اطمئناانً خمادعاً ومراوغاً ،مفاده تراجع التهديد
النووي العاملي ،واستبعاد متدد السعي الدويل يف اجتاه االستحواذ على املزيد من الرؤوس النووية
املهددة للسلم واألمن الدوليني؛ وذلك ابعتبار احنسار الصراع النووي بني أكرب قوتني مها الوالايت
املتحدة وروسيا بعد انتهاء احلرب الباردة بينهما ،األمر الذي يعين -على وفق هذا االعتبار -إقصاء
االحتماالت اخلاصة بنشوب حرب نووية بني هاتني القوتني ،وخاصة بعد أن شهدت السنوات
املاضية (ظاهراً) تقليص الرتسانة النووية يف كال البلدين قياساً بسنوات احلرب الباردة بينهما ،5هذا
إىل جانب معطيات أخرى ،قد تبدو مطمئنة ،منها استجابة بعض األطراف الدولية لدعوات
واتفاقيات التخلص من األسلحة النووية ،مثل أوكرانيا وكازاخستان وبيالروسيا من مجهورايت االحتاد
السوفييت قبل سقوطه ،وكان ذلك خالل التسعينيات ،إىل جانب دولة جنوب أفريقيا ،واليت قامت
بتفكيك وتدمري األسلحة النووية كافة اليت كانت لديها .6ولكن هذا اجلانب الظاهر واملطمئن
املشار إليه ،يصطدم ابلعديد من احلقائق املستقرة على أرض الواقع ،اليت تؤكد بدورها ،أن املسألة
النووية على املستوى الدوىل ،ما تزال حتمل يف طياهتا بذور انفجارات نووية حمتملة ،رمبا تكون أسوأ
بكثري من تلك اليت شهدهتا مدينتا هريوشيما وانجازاكي الياابنيتني خالل احلرب العاملية الثانية،
وهي مجلة احلقائق اليت ميكن رصدها يف نقاط العرض اآلتية:
•ما تزال القوى العظمى الدولية ،متتلك ترساانت متطورة من األسلحة النووية؛ إذ تستحوذ
الوالايت املتحدة األمريكية وروسيا ،وحدمها ،على أكثر من  % 90من نسبة األسلحة النووية
عاملياً؛ حيث متتلكان ما يقرب من  2000رأس نووي ،وإىل جانب هاتني القوتني ،هناك
دول عديدة متتلك السالح النووي ،كاململكة املتحدة (بريطانيا) ،فرنسا ،الصني ،إسرائيل،
 - 5انظر :أنتوين إم،ابريت ،اإلنذارات الكاذبة ،أخطار حقيقية؟ ..منظور حتليلي ملخاطر احلرب النووية األمريكية الروسية غري املتعمدة يف
احلاضر واملستقبل ،تقرير مؤسسة RANDالدولية ،ص  ،1متاح علىhttps://www.rand.org/content/dam/rand/ :
( ، pubs/perspectives/PE100/PE191/RAND_PE191z1.arabic.pdfبتصرف)
 - 6انظر :تيم رايت ،تعلّم السالم ،كيف يستطيع الطلبة ختليص العامل من األسلحة النووية؟ ،منشورات احلملة الدولية للقضاء على األسلحة
النووية ( ،ican)، 2016ص  ،4متاح على:
( http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2012/08/LearnPeaceArabic.pdfبتصرف)
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اهلند ،ابكستان ،وكوراي الشمالية ،إبمجايل دويل يقدر ب ـ  20530سالحاً نووايً عرب ما يزيد
على مئة موقع حول العامل ،هذا إىل جانب بعض األطراف الدولية اليت تستضيف أسلحة نووية
أمريكية فوق أراضيها ،مثل تركيا ،بلجيكا ،إيطاليا ،هولندا ،وأملانيا ،مع أكثر من  20دولة
أخرى ،حتتمي حقيقة أو تظاهراً ابألسلحة النووية املصنعة يف الوالايت املتحدة األمريكية .7
•ال ميكن التسليم حقيقةً برتاجع الرتسانة النووية الدولية ،إال على املستوى النظري فحسب؛
وذلك ألنه من الناحية العملية واإلحصائية ،سيكون األمر يف صاحل الرتسانة النووية احلالية
قياساً بنظريهتا أايم احلرب الباردة؛ فرغم االخنفاض الظاهر لألسلحة النووية من  70ألف سالح
نووي أايم احلرب الباردة إىل  20530على وفق تقديرات العام  ،2016إال أن الفوارق
التقنية والتكنولوجية بني تصنيع األسلحة النووية احلديثة ،والتصنيع القدمي ،تؤكد تفوق األسلحة
احلديثة من حيث القوة؛ إذ إن "القنبلة النووية االعتيادية اليوم أقوى  20إىل  30مرة من القنبلة
املستخدمة يف هريوشيما؛ ما يعين بكيفية أخرى ،أن ترسانة األسلحة العاملية حالياً توازي يف
قوة دمارها ( 150000مئة ومخسون ألفاً) مرة قوة القنبلة األخرية ذاهتا".8
•هتدد األوضاع الدولية واإلقليمية املتشابكة حالياً ،بتهيئة أجواء متطورة ومثالية دافعة إىل رفع
لواء السالح النووي جمدداً بني القوى املالكة هلذا السالح ،وكمثال للحد األدىن من هذا
التهديد ،تظل املخاوف املتبادلة بني الوالايت املتحدة األمريكية من جهة ،وروسيا من جهة
اثنية ،والسيما تلك النوعية من املخاوف املبنية على تقديرات خاطئة ملنظومة اإلنذار املبكر
ضد اهلجمات الصاروخية ،سبباً حمتمالً بقوة الستخدام السالح النووي جمدداً؛ وعلى سبيل
املثال ،شهد عام  1983اقرتاب الدولتني من خطر الصراع النووي ،وذلك عندما فسرت
أجهزة اإلنذار الصادرة عن منظومة الصواريخ الروسية (اليد امليتة) على سبيل اخلطأ ،قيام حلف
مشال األطلسي (الناتو)
مبناورة مسماة (الرامي البارع  ،)Able Archerعلى أهنا متثل غطاءً
9
لشن ضربة نووية أمريكية .
•ابتت ثقافة امتالك السالح النووي لدى الذهنية العاملية والدولية ،مهيمنة ورائجة؛ وذلك
ابعتبار أن من ميتلك هذا السالح ،ميتلك ابلضرورة أيضاً قوة رادعة حتول دون قيام القوى
املعادية ابلتفكري يف االعتداء عليه أو االنتقاص من سيادته ،ويف ظل هذه الثقافة الرائجة،
 - 7املصدر السابق نفسه،ص(4بتصرف)
 - 8املصدر السابق نفسه(بتصرف)
 - 9انظر :أنتوين إم ابريت ،اإلنذارات الكاذبة ،مصدر سابق ،ص( 4 :بتصرف).
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أصبح من غري املمكن ،حتقيق السيطرة الكاملة على حدود االنتشار النووي ،حىت عرب القوانني
واالتفاقيات الدولية واألممية؛ إذ تبقى تلك القوانني واالتفاقيات مرهونة دوماً بتوجهات ورغبات
واسرتاتيجيات القوى الكربى ،وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية ،وليس أدل على ذلك
من إصرار األخرية ،ومعها الدول املالكة للسالح النووي ،على عدم التوقيع على معاهدة حظر
األسلحة النووية اليت تبنتها مؤخراً احلملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية ( ،)icanواليت
مت اعتمادها يف األمم املتحدة يف السابع من متوز عام  2017لتجديد "مسارات التخلّص من
األسلحة النووية".10
•على الرغم من حرص الوالايت املتحدة األمريكية من الناحية التأرخيية على تشجيع املؤسسات
واهليئات الدولية العاملة يف جمال احلد من انتشار األسلحة النووية ،إال أن الواقع التأرخيي أيضاً
يؤكد استمرار قناعات الوالايت املتحدة الراسخة يف عدم جدوى هذه املؤسسات واهليئات فيما
خيص ضبط التسلح؛ وهو أمر كان واضحاً يف النهج األمريكي منذ احلرب الباردة ،وحىت اآلن؛
وعلى سبيل املثال :فإنه "على الرغم من املساندة األمريكية العامة لضبط التسلح األمريكي-
السوفييت خالل احلرب الباردة ،فإن أصحاب القرار يف املؤسسة الدفاعية األمريكية والكونغرس
قد أظهروا شكاً عميقاً ملثل هذه االتفاقيات لضبط التسلح" ،11وما يزال هذا الشك قائماً
حىت اللحظة ،ولعل قيام الرئيس األمريكي دوانلد ترامب خالل أكتوبر عام  ،2018إبعالن
انسحاب الوالايت املتحدة من معاهدة عام  1987مع اجلانب الروسي ،واملتعلقة ابحلد من
الصواريخ القصرية واملتوسطة املدى ،يؤكد ذلك ،بل ومينح إشعارات خطرية بشأن إمكانية إنتاج
نسخة ترامبية حمدثة للحرب الباردة قد تشهد سباق تسلح جديد بني الغرميني.12
وخالصة القول هنا :إن واقع املسألة النووية ،وما حييط هبا من مستجدات راهنة ،يؤكد أن
حلم إخالء كوكب األرض من السالح النووي ،هو ضرب من ضروب اخليال ،وأن تداعيات
الوضع الدويل الراهن ،تصب حتماً ،ليس يف احلد من االنتشار النووي ،وإمنا يف فتح الباب
على مصراعيه للتوسع واالنتشار النووي؛ على األقل على املستويني القريب واملتوسط ،وذلك
استناداً إىل عدة عوامل حمفزة ،أمهها ما أييت:
 - 10راجع :معاهدة حظر األسلحة النووية ،املوقع الرمسي للجنة الدولية للصليب األمحر الدويل ،متاح على:
https://www.icrc.org/ar/publication/4398-treaty-prohibition-nuclear-weapons
 - 11انظر :سعد حقي توفيق ،االسرتاتيجية النووية بعد انتهاء احلرب الباردة ،مطبوعات زهران للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل،
 ،2008ص  ،219متاح على( ،http://sharekshabab.com/userfiles/nooi.pdf :بتصرف)
 - 12راجع :شهاب املكاحلة ،اتفاقية ستارت وبذور الصراع النووي ،رأي اليوم (صحيفة أردنية) ،بتاريخ  6فرباير  ،2019متاح على:
 ، https://www.raialyoum.comمع البحث ابلعنوان املذكور(بتصرف).
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1 )1املخاوف التأرخيية بني أمريكا وروسيا ،والسيما من جانب األخرية يف ظل انسحاب
أمريكي من اتفاقيات اترخيية سابقة بني البلدين ،وكذلك يف ظل توسعات حمتملة حللف
الناتو قد تزيد من حدة املخاوف الروسية ،على غرار ما حدث عندما انضمت بولندا
حللف الناتو بعد احلرب الباردة؛ األمر الذي دفع روسيا إىل التفكري يف وضع أسلحة نووية
تكتيكية يف كالينغراد بني لتوانيا وبولندا .13
2 )2هشاشة اإلمجاع السياسي فيما خيص قضية االنتشار النووي ،وعدم قدرة اجملتمع الدويل
على تطويق التجارب النووية للدول ،املعلنة منها والسرية ،وهو ما يفسر ضعف املوقف
الدويل من التجارب والتفجريات النووية للهند والباكستان ،بل واندهاش اجملتمع الدويل
لفاعلية تلك التجارب ،ما يعين "أن قدرات الوالايت املتحدة وغريها ،لن متنع قوة إقليمية
تتوافر لديها اإلرادة السياسية لبناء ترسانة نووية من حتقيق ذلك" .14
3 )3ارتباط االنتشار النووي بطبيعة التقدم التكنولوجي احلادث يف جمال صناعة وتطوير
األسلحة األكثر دقة ودماراً ،جنباً إىل جنب مع االرتباط برغبات الدول والقوى الكربى
يف حتقيق إدارة فاعلة للمساومة والرعب على املستويني السياسي واالسرتاتيجي ضد
األعداء احملتملني ،مث هناك العامل االقتصادي واألمين" ،وهكذا يبدو أبن األسلحة النووية
لن ختتفي يف املستقبل املنظور ،ما مل تقل فائدهتا السياسية ومشروعيتها كوسائل للحفاظ
على األمن" .15

 - 13انظر :سعد حقي ،االسرتاتيجية النووية ،...مصدر سابق ،ص ( 203بتصرف).
العزي ،السالح النووي بعد احلرب الباردة :حنو املزيد من االنتشار والعوملة ،جملة الدفاع الوطين اللبناين ،العدد  ،26تشرين
 - 14انظر :غسان ّ
األول  ،1998ص  ،148و ،149متاح على:
( https://www.lebarmy.gov.lb/sites/default/files/26.pdfبتصرف).
 - 15انظر :سعد حقي ،االسرتاتيجية النووية ،...مصدر سابق ،ص ( 208بتصرف).
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احملور األول
امللف النووي بني التوهم األمريكي واليقني اإليراين
لعل جمموعة احلقائق السابقة بشأن مسألة االنتشار النووي على املستوى الدويل ،وما ختللها
ّ
من إشارات واضحة ومؤكدة ،بشأن حتمية إصرار القوى الكربى على امتالك السالح النووي تؤكد
مبا ال يدع جماالً للشك -أن العديد من اخلالفيات املعلنة بني الدول حول األنشطة والتجاربالنووية ،ومنها األنشطة النووية اإليرانية ،هو من قبيل التوجيه والتوظيف السياسي واالسرتاتيجي رغبة
يف احلصول على امتيازات خاصة أو حتقيق أهداف احلماية الواجبة للمصاحل املشرتكة مع احللفاء
لعل من أكرب الدالئل على ذلك استقرار قناعات القوى الكربى وخاصة الوالايت
واألصدقاء؛ و ّ
املتحدة ،حبتمية متلكها السالح النووي ،وأبن األطراف الدولية األخرى املناوئة هلا يف العامل ،لن
تتورع عن امتالك السالح نفسه ،مىت ما استطاعت ذلك ،هذا إىل جانب ،القناعة الراسخة
والظاهرة لدى الوالايت املتحدة كقوة عظمى أوىل وأحادية حىت اللحظة ،بعدم جدوى االتفاقيات
الدولية بشأن احلد من انتشار السالح النووي ،وهذا كله جممالً ،يفسر جوهر املوقف األمريكي من
قضااي االنتشار النووي ،والسيما موقفها من الربانمج النووي اإليراين ،الذي تقوم اإلدارة األمريكية
احلالية بقيادة دوانلد ترامب ،بتوظيفه سياسياً واسرتاتيجياً؛ إلحداث ما تتطلبه توازانهتا اخلاصة
االسرتاتيجية ،واألمنية ،والعسكرية ،واالقتصادية يف منطقة الشرق األوسط ومنطقة اخلليج ،لكن
األسئلة اليت تطرح نفسها بقوة ضمن هذا السياق هي :كيف تعاطت اإلدارات األمريكية السابقة
مع امللف النووي اإليراين؟ وهل امتلكت الوالايت املتحدة األمريكية يوماً ما رغبة حقيقية يف
القضاء على الربانمج النووي اإليراين؟ وإىل أي حد جنحت االسرتاتيجيات واالسرتاتيجيات املضادة
املتبادلتان بني إيران والوالايت املتحدة -يف حتقيق األهداف املتعلقة هبذا امللف لدى كل منهما؟وما مالمح التعاطي املختلف لإلدارة األمريكية احلالية لدوانلد ترامب عن غريها من اإلدارات
األمريكية السابقة بشأن امللف النووي اإليراين؟
ولإلجابة على هذه التساؤالت ،ميكننا أوالً التأكيد على مجلة االعتبارات واحلقائق التالية:
إن الدول املالكة للسالح النووي ،وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية ،وضعت اجملتمع
الدويل ضمن حالة من التناقض الصارخ بشأن املخاوف النووية املهددة للسلم واألمن
الدوليني؛ وذلك عندما اندفعت تلك الدول حنو مطالبة أطراف دولية عديدة ابحلذر من
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امتالك هذا السالح املدمر واخلطري ،يف الوقت الذي متلكت هي فيه هذا السالح فعلياً،
بل ومضت تسعى يف تطويره وتقويته ،ولذلك "ينتاب الدول غري احلائزة على األسلحة
النووية غضب حقيقي عندما تضغط عليها الدول احلائزة على تلك األسلحة لاللتزام بنظام
عدم االنتشار النووي ،يف حني ال تبدي تلك الدول استعداداً من جانبها لاللتزام به".16
إن امتالك إيران للتكنولوجيا النووية من الناحية التأرخيية ،مصدره يف األساس هو الوالايت املتحدة
األمريكية نفسها؛ وكان ذلك هناية السبعينيات وبداية الثمانينيات وحتديداً منذ عام ،1971
حينما كانت إيران متثل احلليف االسرتاتيجي للوالايت املتحدة األمريكية ،والسيما يف منطقة
اخلليج؛ إذ استطاع الشاه (حممد رضا هبلوي) إقناع اإلدارة األمريكية وقتها بقيادة (ريتشارد
نيكسون) أبمهية امتالك إيران برانجماً نووايً يضمن تفوقها االقتصادي والعسكري؛ لتكون قادرة
على محاية مصاحل واشنطن ومعها ابقي املصاحل الغربية يف تلك املنطقة ،وشغل الفراغ االسرتاتيجي
الذي خلفته بريطانيا جراء انسحاهبا من اخلليج العريب عام  ،1971وهو ما رحبت به إسرائيل
والوالايت املتحدة ،وخاصة األخرية ،كنتيجة منطقية ،لرغبتها يف توظيف حلفائها ومنهم احلليف
اإليراين يف القيام أبدوار إقليمية وفق ما عُرف وقتها مببدأ (احلرب ابلوكالة) ،وذلك على خلفية
الفشل الذريع الذي منيت به العسكرية األمريكية يف حرب فيتنام.17
أن قدرة الوالايت املتحدة األمريكية على تطويق الربامج النووية للدول غري املالكة للسالح النووي،
أو اليت هي يف طريقها المتالك هذا السالح ،ومعها قدرات الدول األخرى املالكة للسالح ذاته
ومنها روسيا االحتادية ،آخذة يف الرتاجع واالنكماش ،وذلك منذ هناية احلرب الباردة ،وإىل اآلن،
وينطبق هذا حىت على الدول احلليفة؛ إذ أنه" بنهاية احلرب الباردة ،وإىل اآلن ،تضاءلت قدرة كل
من القوتني العظميني على منع االنتشار النووي ،حىت داخل معكسر كل منهما ،وذلك نتيجة
تضاؤل أمهية املظلة األمنية اليت توفرها كل منهما واحنسار النفوذ األمين هلما".18
 - 16انظر :مهران كامروا ،املسألة النووية يف الشرق األوسط :السياق واملعضالت والتناقضات ،تقرير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية
الشئون الدولية جبامعة جورجتاون ،قطر ،تقرير موجز رقم  ،ISSN 2227-1694، 2012،4ص  ،1متاح على:
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558546/
( CIRSArabicSummaryReport4NuclearQuestion2012.pdf?sequence=5بتصرف يسري).
 - 17انظر :الرشدان،عبد الفتاح ،واخلماش،ران عبد العزيز ،الربانمج النووي اإليراين..األبعاد اإلقليمية والدولية ،منشورات مركز الدراسات
والبحوث ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،دار جامعة انيف للنشر،اإلصدار( ،)640الرايض 1439هـ2017/م ،ص ( 53بتصرف)
 - 18انظر :أشرف عبد الغفار ،االنتشار النووي ،سلسلة (مفاهيم) الصادرة عن املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية ،القاهرة ،ص
 ،21متاح علىhttps://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/D2/D2B954CDA266FE :
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إن جوهر املوقف الدويل مبا فيه املوقف األمريكي من الربانمج النووي اإليراين ،هو يف
حقيقته مرهون بتعاطي طهران مع االنضمام إىل املعسكر األمريكي وتبين وجهات النظر
األمريكية احلالية يف القضااي الدولية واإلقليمية ،من عدمه ،ويف ضوء هذه احلقيقة ،ميكن
تفسري حاالت الصعود واهلبوط اليت شهدهتا وتشهدها العالقات األمريكية-اإليرانية منذ
نشأهتا وحىت اللحظة؛ إذ إن اخلالف بني الطرفني يف جوهره "غري مرتبط ابمتالك السالح
النووي من قبل إيران ،بقدر ما هو مرتبط ابمتالك دولة غري صديقة للغرب ،سالحاً نووايً.19
إن العراق كدولة حمورية يف منطقة اخلليج والشرق األوسط ،يعد طرفاً مشرتكاً يف إطار
الصراع الراهن بني الوالايت املتحدة األمريكية من جهة ،وإيران من جهة أخرى ،ويبقى
امللف النووي اإليراين أحد امللفات ذات التأثري العام والشامل على جمرايت الوضع العراقي
الراهن؛ فالوالايت املتحدة تستخدم نفوذها يف العراق إلحكام السيطرة على نشاط إيران
يف املنطقة ،واألخرية بدورها ،تستخدم نفوذها املماثل ،بل رمبا األقوى ،إلعاقة االسرتاتيجية
األمرين جراء هذا التدخل الثنائي يف شؤونه،
األمريكية املعادية لطهران ،بينما يعاين العراق ّ
تعرض بغداد ومجيع املدن العراقية إىل
وكذلك جراء العقوابت األمريكية على إيران ،اليت َ
تداعيات اقتصادية وخيمة ،ويف كل األحوال ،يبقى العراق حمل استقطاب كبري من كال
اجلانبني ،والسيما من جانب إيران".20
وابستطالع املوقف التأرخيي للوالايت املتحدة األمريكية للملف النووي اإليراين ،جند أنه مر
عرب مرحلتني :األوىل مرحلة االحتضان األمريكي للمشروع النووي ،وهي املرحلة اليت شهدهتا عالقات
البلدين منذ  1957وحىت هناية سبعينيات القرن العشرين ،يف إطار ما يعرف ابلثورة البيضاء للشاه
هبلوي ،اليت قام خالهلا بدعم أمريكي ومبساعدة روسية وصينية وابكستانية" ببناء منظمة الطاقة
النووية اإليرانية عام  ،1974عرب إنشاء أكثر من  20مفاعالً وحمطة نووية يف إيران" ،21مث مرحلة
الصدام منذ بداية الثمانينيات وحىت اآلن ،بفعل التحول الكبري يف األيديولوجية اإليرانية ،وسيطرة
النظام الديين على البالد ،وهي املرحلة املمتدة حىت اآلن ،اليت شهدت تصاعد الشكوك األمريكية
جتاه األنشطة النووية اإليرانية ،على خلفية العديد من األحداث كحرب اخلليج األوىل والثانية ،مث
 - 19انظر :عدانن هياجنة ،أزمة امللف النووي اإليراين وسيناريوهات املوقف األمريكي :دراسة اسرتاتيجية ،جملة دراسات شرق أوسطية،
األردن ،جملد  ،12العدد  ،2007 ،40/41ص  ،13متاح على:
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub101512304.pdf
 - 20انظر :تقرير الدوحة ،ندوة :االتفاق النووي اإليراين وتداعياته اإلقليمية والدولية ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،
الدوحة 11 ،نيسان/أبريل  ،2015ص  ،16متاح علىhttps://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS- :
( ، PDFDocumentLibrary/document_8656B169.pdfبتصرف يسري)
 - 21انظر :عدانن هياجنة ،مصدر سابق ،ص ص ( 14 ، 13بتصرف يسري)
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أحداث احلادي عشر من سبتمرب ،واليت متخضت عن قيام الوالايت املتحدة "إبدراج إيران ضمن
قائمة حمور الشر اليت صنفتها االسرتاتيجية األمريكية ملكافحة اإلرهاب عام  ،2001على خلفية
العداء الدويل املتزايد جتاه الدول اإلسالمية املتهمة بدعم ومتويل اجلماعات املتطرفة".22

ويالحظ املدقق للنهج األمريكي يف التعاطي مع الربانمج النووي اإليراين ،أنه ينبين دوماً على
معلومات غري دقيقة فيما يتعلق بقدرة إيران احلقيقية على إنتاج القنبلة النووية ،وأن هذا التعاطي
شابته -وما تزال تشوبه -ظنون وتومهات ممتدة؛ حبيث تظل الوالايت املتحدة هي الطرف األضعف
معلوماتياً هبذا اخلصوص ،يف الوقت الذي تظل إيران خالله ،تسري خبطى حثيثة وعملية ،حنو حتقيق
حلمها اخلاص يف امتالك السالح النووي سلمياً وعسكرايً؛ ففي ظل الظنون األمريكية املمتدة
"وزعت إيران مواقعها النووية يف عدة مناطق متباعدة ،يف أصفهان وآراك ونطنز وقم وخرج ويرد
واألهواز وساجهاند ،كما قامت إيران إبعداد مواقع بديلة وسرية حتت األرض ،يصعب الوصول
إليها ،كما يصعب تدمريها مع الوجود القوي والصاروخي للقوات اإليرانية".23
ومنذ بداايت اإلاثرة العلنية على املستوى الدويل ملخاطر الربانمج النووي اإليراين فيما بعد
العام  ،2002على خلفية اكتشاف وجود منشأتني نوويتني سريتني إليران يف نطنز وآراك لتخصيب
اليورانيوم وللماء الثقيل ،على يد أحد املعارضني اإليرانيني التابعني جملاهدي خلق خارج البالد ،مروراً
بتدويل امللف النووي أوروبيا لدى جملس األمن الدويل عام - 2006وإىل اآلن -ال ميكن اجلزم بوجود
نوااي حقيقية ماضية وحازمة للوالايت املتحدة األمريكية ،بشأن القضاء على اخلطر النووي اإليراين يف
املنطقة ،وذلك على الرغم من الزخم األمريكي والدويل احلادث هبذا اخلصوص؛ فلم جترؤ اإلدارات
األمريكية املختلفة على اختاذ خطوات عسكرية جادة وحقيقية جتاه إيران النووية ،مكتفية فقط بتطبيق
عقوابت اقتصادية وجتارية جنباً إىل جنب مع بعض املالسنات اإلعالمية املمزوجة بلغة التهديد
والوعيد؛ وابلتايل فإن النجاح املتحقق يف إدارة امللف النووي حىت اللحظة ،ال حيسب للوالايت املتحدة
األمريكية أو اجملتمع الدويل ،وإمنا إليران اليت استطاعت يف كل مرة أن حتافظ على مسار برانجمها
النووي فاعالً وقوايً ،على الرغم من التعرض مراراً وتكراراً للعقوابت االقتصادية من قبل الوالايت
املتحدة األمريكية ،ما يعين أن اسرتاتيجة املواجهة املتبادلة ال تزال عند حدودها الدنيا ،وستظل هكذا
إىل حني ،والسيما "أن مسرح املواجهة العسكرية األمريكية مع إيران ،غري مهيأ سياسياً وال عسكراي
 - 22انظر :عطوان،خضر عباس ،و احلديثي،حممد معزز ،العالقات األمريكية اإليرانية يف عهد الرئيس دوانلد ترامب ،جملة مدارات إيرانية،
العدد  4يونيو  ،2019املركز الدميقراطي العريب ،برلني/أملانيا ،ص ص  ، 57 ، 56متاح على ، https://democraticac.de :مع
البحث ابلعنوان املذكور (بتصرف)
 - 23انظر :ظاهر ،رمحن عبد احلسني ،خيارات السرتاتيجية األمريكية جتاه الربانمج النووي اإليراين ،جملة السياسة الدولية الصادرة عن اجلامعة املستنصرية،
العراق ،العدد  ،2014 ،24ص  ،329متاح على( ،https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=92277 :بتصرف)
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حىت هذه اللحظة ،أمام إدارة ترامب ،بدليل االنقسام الواضح يف مواقف الدول الرافضة للعقوابت
األمريكية ،وخاصة الدول األوروبية وروسيا والصني وتركيا والعراق وبعض الدول اخلليجية".24
وعلى وفق ما تبدو عليه املواقف الراسخة لإلدارات األمريكية املختلفة جتاه إيران ،مبا فيها
إدارة دوانلد ترامب احلالية ،فإن مثة رغبة أمريكية متكررة يف احلفاظ على إيران كحليف حمتمل يف
منطقة الشرق األوسط ،ميكن توظيفه وفق مقتضيات االسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة ،متاماً كما
هي احلال ابلنسبة لتوظيف إسرائيل يف املنطقة نفسها ،لتحقيق أهداف متنوعة ،وعلى مستوايت
عدة ،منها السياسي ،األمين ،االقتصادي ،وعلى الرغم من التعارض الظاهر بني توظيف إيران،
وتوظيف إسرائيل ،إال أن منطق املصلحة املهيمن على خميلة اإلدارات األمريكية املتعاقبة ،والسيما
خميلة اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة دوانلد ترامب ،يؤكد هذا التشابه وتلك الرغبة ،وهنا ال ب ّد من
اإلشارة إىل انفراد اإلدارة األخرية ومتيزها عن اإلدارات األمريكية السابقة ،يف التوظيف االقتصادي
اخلاص وغري املسبوق،للملف النووي اإليراين؛ فرتامب كرجل أعمال واقتصاد ،جييد اللعب ابلورقة
النووية اإليرانية ،للحصول على املزيد من املصاحل االقتصادية واملالية من خزائن الدول املتوجسة
خيفة من برانمج إيران النووي ،وعلى رأسها الدول اخلليجية ،وما تلوحيه مبواصلة العقوابت على
إيران ،وإبمكانية مواجهتها عسكرايً ،إال وسيلة من وسائل اسرتضاء تلك الدول ،حيصل من خالهلا
على ذريعة تربر مواصلة االبتزاز املايل وتثمري غلته من املكاسب ،مث هو بعد حتصيل ذلك ،على
أمت االستعداد العملي والربامجايت ،ألن يتناسى امللف النووي اإليراين برمته ،إذ ما عنّت له مكاسب
أكثر عرب احتضان إيران أو مهادنتها على حساب من قام اببتزازهم سابقاً ،وهو ما يؤكد أن الوضع
الراهن يف املنطقة ،ماهو إالمرحلة من االبتزاز تَستهدف ُمعظم ُدول اخلليج ،عرب تَضخيم اخلَطر
ِ
أجل إرهاب ِ
اإليراينّ ،من ِ
احتياطاتا املاليّة ،أو
هذه ال ّدول وإجبا ِرها على َدفع ِمئات املِليارات من
ِ
احتياطاتا النفطية والغازية لع ٍ
قود ٍ
قادمة إذا اقتضى األمر".25
هن
ّ
ّ ُ
االستدانة من البُنوك األمريكيّةَ ،ور ْ

 - 24انظر :حامت كرمي الفرحي ،العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة ،مصدر سابق ،ص ( 6بتصرف).
 - 25راجع :عبد الباري عطوان ،راسلة ابتزاز ترامب حللفائه السعوديني واخلليجيني األثرايء ،...صحيفة رأي اليوم اللندنية ،بتاريخ 19-
ديسمرب  ،2017متاح على ، https://www.raialyoum.com :مع البحث ابلعنوان املذكور (بتصرف يسري).
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احملور الثاين
مؤشرات الفشل األمريكي يف إدارة امللف النووي اإليراين
قد يبدو للبعض أن ما تقوم به اإلدارة األمريكية احلالية ،جتاه أنشطة إيران النووية ،من
تطويق إليران عرب تطبيق عقوابت اقتصادية وجتارية ومالية غري مسبوقة ،هو يف صاحل أمن املنطقة
والعامل وسالمهما ،أو يف صاحل مكافحة االنتشار النووي العاملي ،أو أن هدفه هو إيقاف الطموح
النووي اإليراين إقليمياً ودولياً ،ولكن املدقق هلذه اإلجراءات ،على وفق ما مت تناوله سابقاً عرب هذه
الدراسة ،ووفق ما سيأيت الحقاً ،يتأكد له أن احلاصل غري ذلك؛ فما تقوم به اإلدارة األمريكية
الرتامبية ،ليس سوى توظيف عابر للملف النووي اإليراين ،لتحقيق أهداف سياسية خاصة هبذه
اإلدارة وبرئيسها احلايل دوانلد ترامب ،والدليل على ذلك ،هو تعاظم مؤشرات الفشل األمريكية جتاه
هذا امللف اخلطري واحلساس جداً ،قياساً مبؤشرات النجاح اخلاصة بتقليص التهديد النووي اإليراين
يف املنطقة والعامل ،وهو ما يتضح من اآليت:
1 )1مصداقية مشوشة :ونقصد ابملصداقية املشوشة هنا عدم الصالحية األخالقية لإلدارات
األمريكية املختلفة للتعاطي مع امللف النووي إليران أو ألي دولة ابلعامل من الدول
الطموحة المتالك السالح النووي ،نظراً للطغيان النووي وغري األخالقي للوالايت املتحدة
األمريكية من الناحية التارخيية ،خاصة يف ظل إصرارها املتكرر واملمتد ،على التنصل من
اتفاقية منع االنتشار النووي ،ما يعين ببساطة أن تظل واشنطن متشكلة ضمن الذهنية
العاملية واإليرانية؛ فلن ينسى العامل وال إيران"أن الوالايت املتحدة هي من اخرتع السالح
النووي ،وهي أول من أجرى تفجرياً نووايً يف  16يوليو  ،1945كما أهنا الدولة الوحيدة
يف العامل اليت استخدمت السالح النووي فعلياً يف هريوشيما وانجازاكي ،وليس فقط
ألغراض الردع".26
2 )2اسرتاتيجية منعزلة :فقد بقيت اإلدارات األمريكية املختلفة تتعاطى مع امللف النووي
اإليراين بفوقية دبلوماسية واسرتاتيجية ،منعتها من اإلشراك اإلجيايب لباقي دول العامل مبا
فيهم حلفائها املقربني ،لإلسهام الفاعل يف امللف ذاته ،وعلى سبيل املثال ،غاب الدور
األورويب الفاعل يف امللف النووي اإليراين خاصة ،وملفات الشرق األوسط بصفة عامة؛
ألنه "مل يتفق مع الرؤية األمريكية يف طرق حل الصراعات الدولية ابللجوء إىل األحادية
 - 26انظر :أشرف عبد الغفار ،االنتشار النووي ،مصدر سابق ،ص( 4بتصرف يسري).
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والتهديد ابخليار العسكري" ،27وهذه االسرتاتيجية املنعزلة ،جسدهتا إدارة ترامب احلالية،
يف أقبح صورها ،عندما انسحبت بشكل أحادي من االتفاق النووي ( )5+1مع إيران،
مؤكدة عزلتها االسرتاتيجية والدبلوماسية بعيداً عن اإلمجاع الدويل ،وهو ما متخض عن
"استمرار العمل ابالتفاق النووي وفق صيغة  4+1بعد االنسحاب األمريكي ،واعتبار
ذلك االنسحاب املفاجيء ،يف ظل الطبيعة الصراعية اليت فرضها ترامب على الساحة
الدولية ،تقويضاً لدور الدبلوماسية الدولية متعددة األطراف".28
3 )3اختالف الدوافع وقوهتا :فمجمل حمصلة امللف النووي حىت اللحظة ،يؤكد أن دوافع
الوالايت املتحدة األمريكية إليقاف الطموح النووي اإليراين وتطويقه ،ليست بقوة الدوافع
اإليرانية؛ لتحقيق الطموح نفسه وامتالك السالح النووي؛ ففي الوقت الذي تعاملت فيه
اإلدارات األمريكية املختلفة ،مبا فيها إدارة ترامب احلالية مع هذا امللف ،ابعتباره وسيلة
من وسائل حتقيق املصاحل األمريكية اخلاصة يف املنطقة والعامل ،فإن إيران ،تعاملت وما
تزال تتعامل مع برانجمها النووي ،ابعتباره أمراً مصريايً ووجودايً ،وغري قابل للمساومة أو
املزايدة أو التجميد؛ لذا فإنه ميكن التأكيد على أن الدوافع األمريكية هشة ومتغرية وقابلة
للتحول ،على وفق اعتبارات املصلحة ،بينما الدوافع اإليرانية اثبتة ومستقرة وغري قابلة
للتحول؛ ألن األخرية (إيران) ،ووفق ما يُعرف بـ(عقلية احلصار)Siege Mentality
"تع ّد نفسها حماطة أبطماع إقليمية من قبل جرياهنا؛ لذا تتخذ إجراءات مصريية من بينها
السعي المتالك سالح نووي ،وخاصة يف ظل عدم قدرهتا على جماراة السعودية وإسرائيل
يف جمال التسلح التقليدي ملا يستلزمه ذلك من إمكانيات مالية عالية".29
4 )4ضعف املواجهة وقلة املعلومات :فما تزال ردود أفعال الوالايت املتحدة األمريكية خالل
مواجهاهتا املختلفة مع إيران ،فيما يتعلق ابألنشطة النووية لطهران ،تتصف ابلضعف وقلة
احليلة واللجوء إىل حل وحيد هو العقوابت االقتصادية،إىل جانب عدم القدرة على إثبات
جازم بقيام إيران بتخصيب اليورانيوم واإلعداد لقنبلة نووية ،وابملقابل متتلك إيران انصية
الردود القوية على الوالايت املتحدة؛ وبنظرة مدققة جند أن عجز الوالايت املتحدة عن
تقدمي أدلة واضحة تدين إيران نوواي "دفع روسيا -على سبيل املثال -إىل عدم املباالة اجتاه
املوقف األمريكي من الربانمج النووي اإليراين ،ومن مث مل تتوقف عن تصدير الوقود النووي
 - 27املصدر السابق نفسه ،ص ( 15بتصرف يسري).
 28انظر :أبو القاسم ،حممود محدي ،عوامل القوة والضعف يف االسرتاتيجية األمريكية جتاه إيران( ،دراسة سياسية) ،منشورات املعهد الدويل
للدراسات اإليرانية ،ديسمرب  ،2018ص  ،12 ،11متاح على( ،https://rasanah-iiis.org/?p=15131 :بتصرف يسري).
 - 29انظر :عدانن هياجنة ،أزمة امللف النووي اإليراين  ،...مصدر سابق ،ص ( 15 ،13بتصرف).
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إىل حمطات إيران النووية" ،30وإن ضعف املعلوماتية األمريكية خبصوص مواقع التخصيب
النووي ،دوماً يربك احلساابت األمريكية عند أي تفكري يف مواجهة عسكرية مع إيران،
بينما ابملقابل" تقع كل القواعد العسكرية األمريكية الـ 36املتواجدة يف البالد احمليطة
إبيران ،حتت مرمى الصواريخ اإليرانية ،إىل جانب متلك طهران لقوات حبرية متطورة وقادرة
على خوض مواجهات حبرية ،جنباً إىل جنب ،مع احرتافية إيران يف إمكانية بث الفوضى
اإلقليمية يف منطقة اخلليج والشرق األوسط مىت ما أرادت ذلك" ،31وكل تلك االعتبارات
تصب يف إطار القوة اإليرانية والضعف األمريكي ،خاصة مع قدرة إيران على االلتفاف
بشأن العقوابت االقتصادية والتجارية األمريكية ،يف ظل سعي دول عديدة حنو إجياد
"آليات بديلة للتعامالت املالية مع إيران بعيداً عن(سويفت) ،32كغرفة املقاصة األوروبية،
وآلية التبادل الصينية أو الروسية" ،33وأيضاً مع عدم قدرة الوالايت املتحدة على "تصفري
صادرات النفط اإليرانية ،اليت تشكل  % 70من إمجايل صادرات إيران".34
5 )5إضرار عشوائي :فمن أكرب مؤشرات الفشل األمريكي يف التعاطي مع امللف النووي
اإليراين ،عدم مراعاة ما ستسفر عنه املواجهة الثنائية بني الطرفني ،من إضرار كبري بدول
وأطراف عديدة يف منطقة الشرق األوسط ومنطقة اخلليج على املستويني االقتصادي
واألمين؛ فعلى سبيل املثال ،يعد العراق من أكرب املتضررين اقتصادايً وأمنياً جراء هذه
املواجهة؛ فالوالايت املتحدة ال أتخذ ابحلسبان سلبيات العقوابت االقتصادية على إيران
وأثرها على االقتصاد العراقي املرتبط بشراكات اقتصادية وجتارية ومالية مع إيران ،بل إن
اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة ترامب مل تتورع عن املساس ابلسيادة العراقية ،وذلك عندما
أعلن ترامب قيامه بتوظيف التواجد األمريكي يف العراق ملراقبة إيران.35
6 )6القراءة والقراءة املضادة :فمن الواضح أن القراءة السياسية واالسرتاتيجية املتبادلة بني
الطرفني ،كل طرف جتاه اآلخر ،تتسم بوضوح الرؤية لدى إيران ،وضعفها وضبابيتها
 - 30انظر :ظاهر ،رمحن عبد احلسني ،خيارات السرتاتيجية األمريكية جتاه الربانمج النووي اإليراين ،...مصدر سابق ،ص ( 323بتصرف).
 - 31انظر :حامت كرمي الفرحي ،العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة ،مصدر سابق ،ص ص (11 ،2بتصرف)
 - 32مجعية سويفت هي شبكة حتويالت مالية وسيطة ومتحكمة يف الصفقات املالية الدولية ،أتسس نظامها عام  1973من  248بنك ًا
عرب 19دولة ،وهو حالياً يشمل عشرة آالف منظمة مالية عرب أكثر من  210من الدول ،ومن أهم أعضاء هذه الشبكة ما يسمى مبنظومة
البنوك املركزية الست املسماة ،G6 :واليت متثل بنوك املنظومة املالية الغربية (البنك الفيدرايل األمريكي ،املركزي األورويب،بنك إجنلرتا ،البنك
الياابين ،البنك السويسري ،والبنك الكندي) ..ملزيد من املعلومات ينظر :شبكة النبأ املعلوماتية على الرابطhttps://m.annabaa.org/ :
.arabic/economicreports/17183
 - 33انظر :أبو القاسم ،حممود محدي ،عوامل القوة والضعف يف االسرتاتيجية األمريكية جتاه إيران ،مصدر سابق ،ص ( 12بتصرف).
 - 34املصدر السابق نفسه ،نفس الصفحة (بتصرف).
 - 35انظر :حامت كرمي الفرحي ،العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة ،مصدر سابق ،ص ( 11بتصرف).
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لدى الوالايت املتحدة ،وهو أمر واضح ومسلّم به يف ظل "عدم قيام الوالايت املتحدة
بتطوير سياسة خارجية جتاه إيران منذ الثورة اإليرانية وحىت اآلن" ،36على عكس إيران اليت
حترتف التعاطي مع اإلدارات األمريكية املختلفة ،على خلفية ثبات طموحاهتا السياسية
واالسرتاتيجية والنووية ،وحالياً تدرك طهران أن الوقت ليس يف صاحل الرئيس ترامب كي
يقوم ابلتورط يف مواجهة عسكرية معها ،وأنه "ال يريد مشاركة عسكرية أمريكية طويلة
األمد يف الشرق األوسط" ،37والسيما مع عدم وجود إمجاع دويل جتاه العقوابت اليت
وقعها على إيران بعد انسحابه من االتفاق النووي مؤخراً "،ال سيما وأن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية أكدت يف ثالثة عشر تقريراً حىت نوفمرب  2018التزام إيران بنود االتفاق
38
النووي".
7 )7توقعات ونتائج عكسية :ومما يدل على فشل اإلدارات األمريكية املختلفة ،ومعها اإلدارة
احلالية بقيادة دوانلد ترامب ،فيما خيص امللف النووي اإليراين ،أن التوقعات والنتائج
املتحصلة كافة منذ نشأة املواجهة وحىت اآلن ،تصب يف إطار من التوقعات والنتائج
العكسية ليس ملا تريده الوالايت املتحدة فقط ،وإمنا ملا يريده حلفاء الوالايت املتحدة من
دول املنطقة ،وخاصة حلفاء اخلليج ،على الرغم من دفع الفواتري االقتصادية واملالية الباهظة
إلدارة ترامب؛ فبالنظر إىل الوضع الراهن ،ويف ظل توقعات بقدوم وافد جديد إىل البيت
األبيض خبالف ترامب خالل انتخاابت رائسية قريبة ،فإن إيران أمامها فرص واعدة حمتملة
لتعظيم دورها اإلقليمي يف املنطقة؛ إذ ابت إبمكاهنا توظيف هذا الدور ملساومة املتضررين
منها ،اترة عرب التهديد املالحي املباشر ،واترة أخرى عرب فتح قنوات اتصال دبلوماسي
إلقصاء الغرمي األمريكي من املشهد اإلقليمي على أكثر من صعيد ،واألخطر من ذلك،
أنه ابت إبمكان طهران "ختصيب اليورانيوم وإنتاج خمزون سادس فلوريد اليورانيوم بنسب
عالية تتجاوز املسموح به حالياً ،أي  % 3.67من اليورانيوم  ،235وقد تتمكن طهران
من بناء قدرات تتجاوز العتبة النووية عرب ختزين كميات كبرية من املواد االنشطارية وفق ما
يُعرف ابلنموذج الياابين".39
 - 36انظر :عدانن هياجنة ،أزمة امللف النووي اإليراين وسيناريوهات املوقف األمريكي ،مصدر سابق ،ص (13بتصرف)
 - 37انظر :أبو القاسم ،حممود محدي ،عوامل القوة والضعف يف االسرتاتيجية األمريكية جتاه إيران ،مصدر سابق ،ص .14
 - 38املصدر السابق نفسه ،ص .12
 - 39انظر :حامت كرمي الفرحي ،العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة ،مصدر سابق ،ص ( 9بتصرف يسري).
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استنتاجات الدراسة
بناء على العرض السابق ،ميكننا استنتاج اآليت:
1 )1اتفاقيات احلد من االنتشار النووي مهددة ابلصورية وعدم التفعيل الواقعي وامليداين يف ظل
تراجع األمن والسلم الدوليني ،وكذلك تراجع الغطاء األمين الذي توفره الدول القوية للدول
الضعيفة ،إىل جانب ما ميثله إصرار الدول املالكة للسالح النووي وعلى رأسها الوالايت
املتحدة األمريكية ،من إاثرة للمخاوف وتكريس لعدم املصداقية.
2 )2الرتاجع اإلحصائي ابلرتسانة النووية للوالايت املتحدة األمريكية وروسيا كوهنما القوتني
النوويتني األعظم يف العامل ،هو تراجع خمادع وحيمل تطمينات سطحية ظاهرة ،وخماوف
حقيقية وخطرية ابطنة ،يف ظل التعاظم النوعي والتكنولوجي لألسلحة النووية احلديثة اليت
هي أكثر فتكاً وتدمرياً بدرجات غري مسبوقة قياساً ابلسالح النووي القدمي.
3 )3احتمالية تكرار كوارث نووية شبيهة بقنبلىت هريوشيما وانجازاكي ،قد تكون واردة على
مستوى العالقات املتبادلة بني الوالايت املتحدة األمريكية وروسيا االحتادية ،على وجه
اخلصوص ،وذلك يف حال استمرار النهج العدائي والتخلي عن الدبلوماسية للرئيس
األمريكي احلايل دوانلد ترامب جتاه األطراف الدولية ،وأيضاً يف حال تعاظم الرتاجع
التكنولوجي واألخطاء التقنية داخل منظومة اإلنذار املبكر لدى القوتني النوويتني األعظم،
ابلتزامن مع ازدايد املخاوف والشكوك املتبادلة بني الطرفني ،والسيما لدى القوة النووية
الروسية.
4 )4ارتباط السالح النووي بثقافة ردع األعداء وحتقيق اهليمنة والقوة اإلقليمية والدولية ،إىل
جانب القناعات الراسخة لدى القوى الدولية ،وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية،
بعدم جدوى االتفاقيات اخلاصة ابحلد من االنتشار النووي ،فضالً عن غياب الدميقراطية
الدولية ضمن القضااي والنزاعات املنتشرة بطول األرض وعرضها ،هي أسباب منطقية
يف تغذية الرغبات الدفينة للدول غري املالكة للسالح النووي ،حنو السعي المتالك هذا
السالح ولو بطرق ملتوية وغري مشروعة.
5 )5الطموح النووي اإليراين تعاظم واكتملت مالحمه مبساعدة واشنطن ،وكنتيجة طبيعية لقيام
الوالايت املتحدة األمريكية ابلتوظيف السياسي للملف النووي ،اترة ابحتواء طهران ،واترة
أخرى ابلصدام معها ،وذلك يف ضوء الرغبة يف حتقيق مصاحل وأهداف أمريكية خاصة
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يف منطقة الشرق األوسط ومنطقة اخلليج والعامل ،وهو ما مسح إليران ابلتوظيف السري
املعاكس للنهج األمريكي ،ولكن لصاحل برانجمها النووي ،والسيما يف ظل إمهال البيت
األبيض تطوير سياسة خارجية منضبطة جتاه النظام اإليراين.
6 )6التوازانت الدولية واإلقليمية الراهنة ،ومعها الضعف املعلومايت األمريكي بشأن أنشطة
إيران النووية ومنشآهتا السرية للتخصيب ،إىل جانب معوقات وحتدايت املضي قدماً يف
االخنراط ضمن مواجهة عسكرية مع طهران ،ابإلضافة إىل حيوية النفوذ اإليراين اإلقليمي
والدويل كقوة سياسية ونفطية ،كل هذا جممالً ،أضعف اخليارات األمريكية الراهنة أمام
امللف النووي ،مقابل تعدد اخليارات اإليرانية وتنوعها ،بني ضرب املصاحل األمريكية بشكل
مباشر أو عرب حلفاء خمفيني ،أو على األقل امتالك القدرة على االلتفاف حول العقوابت
االقتصادية والتجارية واملالية ،مع استمرار السري احلثيث ضمن آفاق الطموح النووي.
7 )7املواجهة العسكرية بني الوالايت املتحدة وإيران على خلفية امللف النووي ،أمر مستبعد يف
الوقت الراهن ،وخاصة يف ظل الفرص الضيقة املتاحة إلدارة دوانلد ترامب ،وقرب انصرافه
الراجح بعيداً عن البيت األبيض ،وإن حتقيق مكاسب اقتصادية ومالية وجتارية عرب توظيف
ملف إيران النووي ،أييت على رأس أولوايت الرئيس األمريكي احلايل ،وليس مواجهة إيران
عسكرايً أو حىت تقليص برانجمها النووي ،فضالً عن القضاء عليه ابلكلية.
8 )8التكنولوجيا األمريكية املتطورة ،والتفوق العسكري يف القوة والعتاد ،ليسا كافيني ،ال على
مستوى الوالايت املتحدة ،وال على مستوى الدول املالكة للسالح النووي ،إليقاف
األنشطة النووية للدول الطاحمة المتالك السالح النووي ،يدل على ذلك جتارب عديدة،
أمهها التجربة اهلندية والباكستانية ،اللتان فاجأات العامل ابملستوى النووي املتقدم لدى كل
منهما ،يف غفلة من املرتبصني األقوايء.
 9 )9العراق ودول اخلليج ،ضمن أكرب املتضررين من انسحاب الوالايت املتحدة األخري من
االتفاق النووي ،وكذلك من فرض العقوابت جمدداً على طهران ،وهذا الضرر مرده إىل
أاننية أمريكية غالبة يف التعامل مع مصاحلها اخلاصة عرب امللف النووي وعرب ما يرتبط به
من ملفات أخرى شائكة تعج هبا املنطقة.
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توصيات الدراسة
1 )1ضرورة أن تقوم الوالايت املتحدة األمريكية إبثبات جديتها يف التعامل مع األخطار النووية املهددة
للسلم واألمن الدوليني ،ولكن على أن يتم ذلك عرب التوقيع املباشر على اتفاقية احلد من االنتشار
النووي ،وترك اإلصرار على إغفال هذا التوقيع ،مع إبداء قناعاهتا جبدوى االتفاقيات الدولية يف
احلد من هذه الظاهرة.
2 )2ضرورة أن تقوم القوى النووية الكربى ابستعادة زخم العدالة والدميقراطية يف العامل احلديث ،واملضي
قدماً يف حتقيق احلماية األمنية العادلة للمجتمعات الضعيفة ،على وفق الدساتري واملواثيق الدولية
واألممية ،كخطوة أوىل حنو تبين األنشطة السلمية للطاقة النووية ،وترك ما عداها من سباقات
التسلح النووي ،حىت يعود اجملتمع الدويل إىل حظرية السالم واألمن.
3 )3ضرورة أن تقوم اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة الرئيس دوانلد ترامب بتجميد انسحاهبا من االتفاق
النووي ،كخطوة مهمة يف طريق إحياء الدبلوماسية الدولية متعددة األطراف ،وكمحاولة جادة
إلثبات الرغبة يف وضع حلول إلشكاليات األحادية األمريكية املهيمنة على القرار الدويل العاملي.
4 )4ضرورة أن تقوم دول اخلليج وإيران بتدشني حوار فاعل وإجيايب بشأن طبيعة العالقات األمنية
والسياسية واالسرتاتيجية املتبادلة ،على أن يقوم هذا احلوار على أسس واقعية وميدانية جادة،
من الرغبة يف التفاعل السياسي واالقتصادي ،بعيداً عن لغة التهديد والوعيد سياسياً وعسكرايً،
ولغة الفرقة واخلالف مذهبياً وعقدايً ،ولن يكون ذلك إال عرب إجياد صيغة برامجاتية متوازنة ،حتفظ
السيادة ،وتشجع على املزيد من مبادرات حسن اجلوار.
خامتة
يف ختام هذه الدراسة ،ميكننا القول إن معاجلة امللفات الشائكة على املستوى الدويل ،ليس
شرطاً أن تتم على أيدي الكبار من اجملتمعات والدول ،فهذه هي الوالايت املتحدة األمريكية،
قوة عظمى تكرر ضعفها يف عالج ملف من أخطر امللفات املهددة ألمن واستقرار منطقة الشرق
األوسط ومنطقة اخلليج ،وذلك ألن العالجات الناجعة ال بد وأن تستند إىل (معاجل قدوة) ،يقدم
الدالئل احلامسة على أنه قادر أوالً على تقدمي عالجات لنفسه وألدوائه قبل أن يقحم نفسه يف
تقدميها لآلخرين ،فإذا ما فعل ،وأثبت جدارته ونزاهته وصدقه ،حينها سيجد آذاانً صاغية لنصائحة،
وأبداانً مستسلمة لطبه وعالجاته ،وهو ما مل تقم به اإلدارات األمريكية املختلفة منذ سنوات طويلة.
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املصادر:
1 )1أبو القاسم ،حممود محدي ،عوامل القوة والضعف يف االسرتاتيجية األمريكية جتاه إيران،
(دراسة سياسية)،منشورات املعهد الدويل للدراسات اإليرانية ،ديسمرب https:// :2018
rasanah-iiis.org/?p=15131
2 )2أشرف عبد الغفار ،االنتشار النووي ،سلسلة (مفاهيم) الصادرة عن املركز الدويل
للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية ،القاهرةhttps://www.cia.gov/library/ :
abbottabad-compound/D2/D2B954CDA266FE372BFBD
3B0E31F8D18_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9
%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8
%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9
%88%D9%88%D9%8A_%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9
%81_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8
%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D
8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D
8%B1.pdf
3 )3أنتوين إم،ابريت ،اإلنذارات الكاذبة ،أخطار حقيقية؟ ..منظور حتليلي ملخاطر احلرب النووية
األمريكية الروسية غري املتعمدة يف احلاضر واملستقبل ،تقرير مؤسسة RANDالدولية:
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/
PE100/PE191/RAND_PE191z1.arabic.pdf
4 )4تقرير الدوحة ،ندوة :االتفاق النووي اإليراين وتداعياته اإلقليمية والدولية ،املركز العريب
لألحباث ودراسة السياسات ،الدوحة 11 ،نيسان/أبريل https://www. :2015
dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/
document_8656B169.pdf
5 )5تيم رايت ،تعلّم السالم ،كيف يستطيع الطلبة ختليص العامل من األسلحة النووية؟ ،منشورات
احلملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية(http://www.icanw.:2016 ،)ican
org/wp-content/uploads/2012/08/LearnPeaceArabic.pdf
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6 )6حامت كرمي الفرحي ،العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة ،منشورات
مركز الرافدين للدراسات(راسام) ،ينايرhttp://rasamcenter.com/wp- :2019
content/uploads/2019/01/pdf3.pdf
7 )7الرشدان،عبد الفتاح ،واخلماش،ران عبد العزيز ،الربانمج النووي اإليراين..األبعاد اإلقليمية
والدولية ،منشورات مركز الدراسات والبحوث ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،دار جامعة
انيف للنشر،اإلصدار( ،)640الرايض 1439هـ2017/م
8 )8سعد حقي،توفيق ،االسرتاتيجية النووية بعد انتهاء احلرب الباردة ،مطبوعات زهران للنشر
والتوزيع ،األردن،الطبعة األوىل ،2008 ،ص http://sharekshabab.com/:219
userfiles/nooi.pdf
9 )9ظاهر ،رمحن عبد احلسني ،خيارات السرتاتيجية األمريكية جتاه الربانمج النووي اإليراين ،جملة
السياسة الدولية الصادرة عن اجلامعة املستنصرية ،العراق ،العدد https://:2014 ،24
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=92277
1010عدانن هياجنة ،أزمة امللف النووي اإليراين وسيناريوهات املوقف األمريكي:دراسة اسرتاتيجية،
جملة دراسات شرق أوسطية ،األردن ،جملد  ،12العدد https://eis. :2007 ،40/41
hu.edu.jo/deanshipfiles/pub101512304.pdf
1111عطوان،خضر عباس ،و احلديثي،حممد معزز ،العالقات األمريكية اإليرانية يف عهد الرئيس
دوانلد ترامب ،جملة مدارات إيرانية ،العدد  4يونيو  ،2019املركز الدميقراطي العريب ،برلني/
أملانياhttps://democraticac.de :
العزي ،السالح النووي بعد احلرب الباردة :حنو املزيد من االنتشار والعوملة ،جملة الدفاع
1212غسان ّ
الوطين اللبناين ،العدد  ،26تشرين األول https://www.lebarmy.gov. :1998
lb/sites/default/files/26.pdf
1313حممد الشرقاوي ،ترامب واالتفاق النووي اإليراين :تربيرات أمنية أم اسرتاتيجية اقتصادية؟،
تقرير مركز اجلزيرة للدراسات ،مايو http://studies.aljazeera.net/ar/ :2018
reports/2018/05/180521113043346.html
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1414مهران كامروا ،املسألة النووية يف الشرق األوسط :السياق واملعضالت والتناقضات،
تقرير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشئون الدولية جبامعة جورجتاون ،قطر،
تقرير موجز رقم https://repository. :2012 ،ISSN 2227-1694،4
library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558546/
CIRSArabicSummaryReport4NuclearQuestion2012.
pdf?sequence=5
1515ميىن سليمان ،توجهات السياسة اخلارجية عند دوانلد ترامب(تقدير موقف) ،املعهد املصري
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،مايو . https://eipss-eg.org:2016
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