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الضماانت الدولية بدياًل عن املصداقية األمريكي يف األزمة األوكرانية ومفاوضات فيينا

املقدمة
تلعب الضماانت دوراً مهماً يف العالقات الدولية، وهي تعين التزام دولة ما أبداء ما وجب 
على غريها من احلقوق الدولية، فالضماانت يف النطاق الدويل هي الشرط الذي ميكن االعتماد عليه 
يف حال أخل أحد األطراف ابلتزاماته الدولية. لذلك متثِّل الضماانت الدولية مظلة احلماية الواقية 

للتحلُّل غري املشروع أو غري املتفق عليه من االلتزامات الدولية.
يشهد النظام الدويل يف الوقت احلاضر ملفي من أعقد امللفات، مها األزمة األوكرانية، وأزمة 
امللف النووي اإليراين، ويف كليهما، طُِلَبت ضماانت دولية من واشنطن. إذ إنَّ األزمة األوكرانية 
سببها توسيع حلف مشال األطلسي )NATO( عرب ضم أوكرانيا إىل احللف، ونشر منظومات 
ا تُعدُّ مضرة  دفاع صاروخي يف شرق أورواب، ممَّا دفع روسيا إىل االعرتاض على هذه اخلطوات، ألنَّ
ابجملال احليوي الروسي، وتشكِّل خطراً أمنياً على روسيا يف املستقبل املنظور، لذلك طلبت ضماانت 

أمنية من واشنطن.
يف الوقت نفسه الذي تتفاوض فيه إدارة »ابيدن« مع إيران عرب وساطة جمموعة )1+4( من 
أجل العودة خلطة العمل الشاملة املشرتكة )JCPOA(، اليت انسحبت منها إدارة الرئيس األمريكي 
»دوانلد ترامب« بصورة أحادية يف 8 آاير/مايو 2018، بدعوى عدم مالَءمة االتفاق للشروط 
األمريكية وأنَّه »اتفاق كارثي« وال مينع إيران من صنع القنبلة النووية، األمر الذي دفع اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية إىل طلب ضماانت قانونية دولية تُلزم اإلدارة األمريكية احلالية واإلدارات الالحقة 

اباللتزام بنتائج املفاوضات احلالية وعدم االنسحاب منها بصورة أحادية اجلانب.
لذلك تواجه الوالايت املتحدة األمريكية، بوصفها القوة العظمى الوحيدة يف النظام الدويل، 
إيران وروسيا،  املنظومة اإلقليمية والدولية، وهي  معركة سياسية-قانونية من قبل دول صاعدة يف 

الضمانات الدولية بدياًل عن المصداقية األمريكي في األزمة 
األوكرانية ومفاوضات فيينا

أحمد حيدر *

* ابحث يف العالقات الدولية واإلسرتاتيجية.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

تطالبان فيها بتقييد التصرفات أحادية اجلانب من قبل الوالايت املتحدة وحلف مشال األطلسي 
)NATO( عرب ضمان التزامها بعدم تعريض مصاحل الدول األخرى للخطر، وعدم االخالل 

ابالتفاقات الدولية.
فما األساس املنطقي ملخاوف روسيا من توسيع حلف مشال األطلسي شرقاً؟ وما الضماانت 
اليت تطالب با إيران يف مفاوضات فيينا؟ مث هل ميكن لواشنطن تقدمي مثل هذه الضماانت فعاًل؟ 

وما أتثريات هذه الضماانت على مكانة الوالايت املتحدة يف النظام الدويل؟
أواًل: نظام الضماانت األمنية الروسي ملعاجلة األزمة األوكرانية

تُعد أوكرانيا حموراً جيوسرتاتيجياً مهماً لكل من روسيا والوالايت املتحدة األمريكية، فللجانب 
األخري متثل أوكرانيا »خاصرة روسيا الرخوة وقلب الدفاع العسكري عنها«)1(، كما يصفها مستشار 
األمن القومي األمريكي »زبغنيو برجيينسكي«. أمَّا روسيا فوجود أوكرانيا بوصفها دولة مستقلة غري 
اتبعة أليِّ تنظيم سياسي غريب سواًء من الناحية االقتصادية )االحتاد األورويب( أم من الناحية األمنية 
)حلف مشال األطلسي NATO( يساعد يف تغيري وضعها من العب دويل مقيِّد إىل العب 

جيوسرتاتيجي مهم يف الساحة الدولية)2(، وخصوصاً األوروبية منها.
ا  تتضح أمهية أوكرانيا اجليوسرتاتيجية حبكم احملورية احلتيمة اجلغرافية اليت تتمتع با أواًل، ألنَّ
تقع بي العبي جيوسرتاتيجيي مهمي، مها روسيا االحتادية واالحتاد األورويب، احلليف اإلسرتاتيجي 
للوالايت املتحدة األمريكية، وتنافس هذين احملورين على السيطرة والنفوذ يف أوكرانيا اثنياً، إذ تعد 
بوابة روسيا االحتادية على البحر األسود وأورواب الشرقية، كما تشكِّل مناطق واسعة من أوكرانيا وال 
سيَّما اجلزء الشرقي منها امتداداً طبيعياً من روسيا الذي حيتضن العاصمة الروسية موسكو، فضاًل 
عن مرور ما نسبته %85 من الغاز الروسي )مصدر الطاقة الروسية وعماد اقتصادها وأتثريها يف 
ا تُعدُّ بذلك ممراً إسرتاتيجياً انقاًل للغاز إىل االحتاد  االحتاد األورويب( عرب األراضي األوكرانية، أي: إنَّ

األورويب، ممَّا يعين ارتباط هذا املمر بتأمي مستلزمات أمن الطاقة لدول االحتاد األورويب)3(.

1. نقاًل عن: سهاد إمساعيل خليل، املكانة اجليوسرتاتيجية ألوكرانيا وأثرها على املن القومي الروسي )أزمة القرم أمنوذجاً(، جملة 
دراسات دولية، العدد 70، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 2017، ص 147.

2.زبغينو برجيينسكي، رقعة الشطرنج الكربى: األولية األمريكية ومتطلباهتا اجليوسرتاتيجية، ترمجة: أمل الشرقي، الطبعة العربية الرابعة، 
األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 9102، ص 56.

3. سهاد إمساعيل خليل، املكانة اجليوسرتاتيجية ألوكرانيا وأثرها على األمن القومي الروسي )أزمة القرم أمنوذجاً(، املرجع السابق، 
ص 151.
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يف  والعسكرية  السياسية  األحالف  إىل  االنضمام  وعدم  االحنياز  عدم  صفة  أُقرَّت  وقد   
أساس الدولة األوكرانية، إذ جاء يف قسم األمن اخلارجي والداخلي من وثيقة إعالن سيادة دولة 
رمسياً  السوفيتية  االشرتاكية  أوكرانيا  »تعلن مجهورية  متوز/يوليو 1990:  املعتمد يف 16  أوكرانيا، 
عزمها على أن تصبح يف املستقبل دولة حمايدة بصورة دائمة ال تشارك يف الكتل العسكرية«)4(، 
وحىت بعد إجراء التعديالت على القانون األساسي ألوكرانيا عام 2019، وتضمي نص الدستور 
على عدِّ العضوية الكاملة يف حلف مشال األطلسي بوصفه مساراً إسرتاتيجياً للدولة، مل ختتِف من 

الوثيقة اإلشارة إىل إعالن االستقالل لعام 1991)5(.
ُيضاف على ذلك أنَّ الذاكرة الروسية مثقلة ابلغزواة التارخيية القادمة من الغرب، منذ غزو 
»انبليون بوانبرت« لروسيا يف عام 1812، وصواًل إىل غزو »هتلر« لالحتاد السوفيييت يف عملية 

ابرابروسا عام 1941 اليت كلفت روسيا كثرياً من اخلسائر املادية واملعنوية.
األمر الذي جيعل القيادة الروسية احلالية )فالدميري بوتي( تتنبه ألي حترك غريب جتاه الشرق،   
ويتضح ذلك من حماولة االحتاد االورويب لضم أوكرانيا عام 2014-2013، اليت نتجت عنها 
السيطرة الروسية الكاملة على شبه جزيرة القرم، بوصفه ردَّ فعٍل على احملاوالت الغربية لضم أوكرانيا 

إىل التحالفات السياسية واألمنية، لُتؤجَّل عملية ضم أوكرانيا إىل أيِّ ترتيب سياسي-أمين غريب.
وعلى إثر العمليات العسكرية املشتعلة منذ عام 2014 يف إقليم الدونباس شرق أوكرانيا   
لروسيا، قامت روسيا حبشد أكثر من )100( ألف  املوالي  القوات األوكرانية واالنفصاليي  بي 
جندي روسي ومعدات عسكرية ابلقرب من حدودها مع أوكرانيا يف مارس/ابريل 2021، وهو 
ما ميثِّل أعلى تعبئة للقوات العسكرية الروسية منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقد أُزيلت هذه 
القوات جزئياً حبلول شهر حزيران/يونيو 2021، إالَّ أنَّ األزمة جتدَّدت يف تشرين األول/أكتوبر، 

لُيعاد نشر القوات نفسها يف كانون األول/ديسمرب من العام نفسه)6(.

4.وثيقة متنع انضمام أوكرانيا إىل الناتو، معلومات متاحة على شبكة اإلنرتنت على املوقع:
http://www.shorturl.at/irCKO                                                     2/2/2022 :اتريخ الزايرة

5.املرجع نفسه.
6. Anton Troianovski and David E. Sanger, Russia Issues Subtle Threats More Far-
Reaching Than a Ukraine Invasion, the New York Times, available on web site: 
https://www.nytimes.com/2022/01/16/world/europe/russia-ukraine-invasion.html
last visit: 2022/2/2

http://www.shorturl.at/irCKO
https://www.nytimes.com/2022/01/16/world/europe/russia-ukraine-invasion.html


6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الوالايت  مع  اتفاق  يشمل  األول:  اتفاقي،  مشروع  روسيا  عرضت  نفسه،  الوقت  يف   
املتحدة األمريكية، واآلخر: يشمل العالقات مع حلف مشال األطلسي )NATO( ويتضمنان 
 17 يف  الروسية  اخلارجية  وزارة  وقد كشفت  أورواب)7(.  يف  املتبادلة  األمنية  الضماانت  من  حزمة 
كانون األول/ديسمرب 2021 عن االقرتاحات اليت قدمتها إىل الوالايت املتحدة خبصوص إنشاء 

نظام »ضماانت أمنية« خلفض التوترات العسكرية يف أورواب)8(:
يتفق الطرفان الروسي واألمريكي على عدم اإلضرار أبمن أحدمها اآلخر، وعدم تقويض املصاحل 1. 

األمنية اجلذرية لبعضهما بعضاً، عن طريق التزام أي منظمة أو حتالف عسكري عندمها العضوية 
فيه ابملبادئ املعروضة يف األمم املتحدة.

تتعهد الوالايت املتحدة األمريكية مبنع امتداد حلف مشال األطلسي )OTAN( شرقاً وعدم 2. 
ضم دول من اجلمهورايت السابقة لالحتاد السوفيييت إىل احللف، فضاًل عن عدم إنشاء قواعد 
عسكرية يف أراضي اجلمهورايت السابقة لالحتاد السوفيييت، وعدم استخدام البىن التحتية فيها 

ملمارسة أي أنشطة عسكرية وعدم تطوير التعاون العسكري الثنائي معها.
أن خيوض الطرفان الروسي واألمريكي احلوار ويتعامالن على تطوير اآلليات اخلاصة مبنع ممارسة 3. 

أدىن مسافة  مبا يشمل حتديد  فوقه،  اجلوي  البحر واجملال  أنشطة عسكرية خطرية يف عرض 
للتقارب بي السفن والطائرات احلربية هلما.

يتعهد الطرفان الروسي واألمريكي بعدم نشر صواريخ متوسطة وقصرية املدى خارج حدودمها 4. 
ويف تلك املناطق داخل أراضيهما اليت من شأن هذه الصواريخ ضرب أهداف حيوية يف أراضي 

الطرف اآلخر.
يتعهد الطرفان الروسي واألمريكي بعدم نشر أسلحة نووية خارج حدودمها ويسحبان ما سبق 5. 

التحتية اخلاصة بنشر أسلحة نووية  البىن  نشره من هذه األسلحة خارج حدودمها، مع إزالة 
خارج حدودمها.

7. روسيا وأمريكا تبحثان ضماانت أمنية طلبتها موسكو، معلومات متاحة على شبكة اإلنرتنت على املوقع: 
http://www.shorturl.at/oBH68                                                     2/2/2022 :اتريخ الزايرة

8.روسيا تنشر مقرتحاهتا للوالايت املتحدة خبصوص »الضماانت األمنية«، معلومات متاحة على شبكة اإلنرتنت على املوقع:
http://www.shorturl.at/cepxS                                                  2/2/2022 :اتريخ الزايرة

http://www.shorturl.at/oBH68
http://www.shorturl.at/cepxS
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ميتنع الطرفان الروسي واألمريكي عن تدريب كوادر عسكرية ومدنية من دول أخرى ال متتلك 6. 
ترسانة نووية على استخدام هذه االأسلحة وعن إجراء تدريبات ومناورات حتاكي سيناريو شنِّ 

الضرابت النووية.
وقد رُِفَضت هذه املطالب الروسية من قبل إدارة الرئيس األمريكي )جو ابيدن(، واألمي 
العام حللف مشال األطلسي )ينس ستولتنربغ(، إذ أعلن األخري أنَّ حلف مشال األطلسي مستمر 
ابلتوسع شرقاً. ومن أجل فهم املوقف الروسي، جيب اإلشارة إىل اشرتط مستشار األمن القومي 
األمريكي )زبغنيو برجينسكي( مسبقاً يف كتابه )رقعة الشطرنج الكربى( قيام روسيا ذات مضمون 
النموذج  على  ومنفتحة  األورويب  للنموذج  مستوعبة  جتعلها  بطريقة  اجتماعياً،  وحمدثة  دميقراطي، 

اآلسيوي، وذلك متهدايً لتوسيع حلف مشال األطلسي شرقاً.
لذا متثِّل عملية توسيع احللف مقدمًة إلسرتاتيجية مد الغطاء األمين ألورواب من أجل توسيع 
أورواب  أمن  بي  الفصل  ميكن  ال  ألنَّه  مرتابطتان،  التوسيع  عملييت  إنَّ  إذ  شرقاً،  األورويب  االحتاد 
ووحدهتا السياسية. ومبا أنَّ أورواب ما زالت تفتقر إىل القوة العسكرية اليت متكنها من توفري احلماية 
اخلاصة با من مجيع القوى اجليوبوليتيكية، فإنَّه يصعب تصوُّر قيام أورواب موحدة حقاً من دون 
ترتيب أمين مشرتك مع الوالايت املتحدة األمريكية. لذلك فإنَّ الدول املرشحة لالنضمام إىل االحتاد 

األورويب مثل أوكرانيا، جيب أن تـَُعدَّ »أوتوماتيكيًا« خاضعة فعاًل حلماية حلف مشال األطلسي.
ومبا أنَّ روسيا اختارت مسبقاً الذهاب يف طريق الدميقراطية الشكلية، وتنامي نفوذها اإلقليمي 
والدويل بوصفها العباً جيوسرتاتيجياً يف سوراي، وجورجيا، وكازاخستان، وأذرجبيان، فإنَّ مصاحلها 
يف أوكرانيا تنامت لتصبح احملور اجليوسرتاتيجي األهم يف السياسة اخلارجية الروسية، واملساس به من 
قبل االحتاد األورويب )الذي ميثل احلليف اإلسرتاتيجي األمريكي( أو من قبل حلف مشال األطلسي 

)NATO( يعين فتح ابب املواجهة املباشرة مع روسيا.
تغيري  حنو  األطلسي  مشال  حلف  دفع  إىل  بوتي(  )فالدميري  روسيا  تسعى  الوضع،  بذا 
الروسي، وهذا هو جوهر  احليوي  اجملال  املزيد من دول  الرامية إىل ضم  التوسُّع شرقاً  إسرتاتيجية 
اجليوسرتاتيجية  القوة  يقلِّص من  التوسُّع  )بوتي(، ألنَّ هذا  اليت يسعى حنوها  الدولية  الضماانت 
الروسية، وجيعلها جمرد العب جيوبوليتيكي خاضع لتأثريات التفاعالت الدولية األخرى يف احمليط 
األورواسي. يف الوقت الذي تنظر فيه إدارة ابيدن لتوسيع حلف مشال األطلسي شرقاً أبنَّه ضمان 



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

لعدم توسُّع النفوذ الروسي غرابً، إذ حتمل هذه اخلطوات الروسية طموحات االحتاد السوفيييت السابق 
نفسها، لكن برؤية وبرغماتية مغايرة.

اثنياً: الضماانت السياسية اإليرانية يف مفاوضات فيينا
بعد انسحاب إدارة الرئيس األمريكي )دوانلد ترامب( من االتفاق النووي اإليراين املعروف   
 Joint Comprehensive Plan of Action( ابسم )خطة العمل الشاملة املشرتكة
JCPOA( يف 8 آاير/مايو 2018، بذريعة أنَّ هذا االتفاق »ال مينع إيران من تصنيع قنبلة 
نووية«)9(، عكفت إيران خالل مدَّة اإللغاء على مضاعفة قدراهتا النووية عرب تكثيف عملية ختصيب 
اليورانيوم، ومنذ ذلك احلي فرضت إدارة )ترامب( سلسلة من العقوابت االقتصادية على إيران، 
مشلت قطاعات النفط والتعدين واملصارف، حتت عنوان »الضغوط القصوى«)10(، إلرغامها على 
القبول بتعديل اتفاق عام 2015 بضماانت معّزِزة تكبح مجاح برانجمها النووي وبرانجمها للصواريخ 

الباليستية، وهو األمر الذي رفضته إيران.
ويف عام 2019، وبعد فشل دول الرتويكا األوروبية )أملانيا، وبريطانيا، وفرنسا( يف توفري آلية 
بديلة حتمي الشركات األوروبية من العقوابت األمريكية يف حال استمرارها يف التعامل االقتصادي 
مع إيران، ردَّت طهران ابلتحلُّل أكثر من القيود النووية املفروضة عليها مبوجب اتفاق عام 2015، 
اليورانيوم بنسب تقرتب من املستوى املستخدم إلنتاج سالح  مبا يف ذلك رفع مستوى ختصيب 

نووي)11(.
ُأجريت مثان جوالت من  إذ   ،2021 نيسان/أبريل  استُـْؤنَِفت يف  قد  املفاوضات  وكانت 
املفاوضات حول الربانمج النووي اإليراين منذ انتخاب إدارة الرئيس األمريكي )جو ابيدن(، ست 
على  مؤقتاً  املفاوضات  توقفت هذه  اإليراين )حسن روحاين(، مث  الرئيس  إدارة  مع  ُأجريت  منها 
الثاين/نوفمرب  تشرين  السابعة يف 29  اجلولة  لُتسَتْأَنف  رئيسي(،  )إبراهيم  اإليراين  الرئيس  فوز  أثر 
2021، ومن مَثَّ املواصلة إىل اجلولة الثامنة حتت عنوان )جولة رفع احلظر( يف 27/12/2021، 
اليت توقفت مؤقتاً يف 28/1/2022 بسبب احلاجة إىل التشاور مع العواصم واختاذ قرارت سياسية 

حلسم اجلولة.

9. مفاوضات فيينا النووية: حساابت واشنطن وطهران املتعارضة، ورقة تقدير موقف، إعداد وحدة الدراسات السياسية، املركز العريب 
لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 1202، ص 1.

10. املرجع نفسه، ص 1.

11. املرجع نفسه، ص 1.
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الرتويكا  دول  تشمل  اليت   )4+1( مع جمموعة  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  تتفاوض  إذ 
روسيا  عن  فضاًل  الربيطانية(  املتحدة  واململكة  االحتادية،  وأملانيا  الفرنسية،  )اجلمهورية  األوروبية 
االحتادية ومجهورية الصي الشعبية، مع مشاركة الوالايت املتحدة األمريكية يف املفاوضات على حنو 

غري مباشر، عن طريق حلفائها األوروبيي.
ويشرتط الوفد اإليراين املفاوض بقيادة )علي ابقري كاين( مبدأين رئيسِي من أجل التوصُّل 

إىل اتفاق نووي جديد مع الغرب والوالايت املتحدة األمريكية ومها)12(:
ضمان اإلزالة الكاملة والقابلة للتحقُّق من مجيع العقوابت اليت فُرضت على إيران، بضمنها . 1

العقوابت اليت ال عالقة هلا بنشاطاهتا النووية.
ضرورة تقدمي واشنطن وحلفائها األوروبيي ضماانت دولية تتعلَّق مبنع انسحاب اإلدارة األمريكية . 2

اجلانب، وضماانت  النووي بصورة أحادية  االتفاق  الالحقة من  احلالية واإلدارات األمريكية 
دولية تتعلَّق مبنع اإلدارات األمريكية الالحقة من فرض عقوابت مستقبلية على إيران بسبب 

نشاطاهتا النووية.
هذه الشروط لتأسيس نظام ضماانت دولية حول الربانمج النووي اإليراين رُفضت من جانب 
اهليكلية  »إنَّ  قائاًل:  الرفض  هذا  بلينكن(  )أنتونيت  األمريكي  اخلارجية  وزير  أوضح  إذ  واشنطن، 
القانونية للنظام األمريكي ال ميكنها تقدمي هذا النوع من الضماانت الدولية اجلادة والسريعة. إذ 
ميكن للرئيس ابيدن ابلتأكيد أن يقول ما سيفعله أو لن يفعله بوصفه رئيساً، طاملا بقيت إيران ملتزمة 

ابالتفاق، لكن ال ميكننا إلزام الرؤساء الالحقي يف املستقبل«)13(.
وينبع هذا التمسُّك اإليراين بذه الضماانت من إسرتاتيجية ذات جانبي، األول: هو احملافظة 
على امللف النووي اإليراين بعيداً عن جملس األمن الدويل، ومن مثَّ بعيداً عن فرض العقوابت األممية 
على إيران كما حصل يف عهد الرئيس اإليراين )حممود أمحدي جناد(، الذي صدر يف عهده ستة 

12.Vienna Talks Must Address Removal of Sanctions on Iran: Top Negotiator, 
Tasnim News Agency, Available on web site: 
https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/11/29/2616697/vienna-talks-must-
address-removal-of-sanctions-on-iran-top-negotiator 
last visit: 3/2/2022

13. ميشال غندور، بلينكن عن االتفاق النووي.. إيران طلبت ضماانت ال ميكن تقدميها، وكالة احلرة لألنباء، متاح على املوقع 
اإللكرتوين:  http://www.shorturl.at/xAGPT                    اتريخ الزايرة: 2202/2/3

https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/11/29/2616697/vienna-talks-must-address-removal-of-sanctions-on-iran-top-negotiator
https://www.tasnimnews.com/en/news/2021/11/29/2616697/vienna-talks-must-address-removal-of-sanctions-on-iran-top-negotiator
http://www.shorturl.at/xAGPT
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قرارات أممية كلها تتضمَّن عقوابت دولية ضد إيران؛ واآلخر: هو احملافظة على املكتسبات اإليرانية 
يف مرحلة االنسحاب األمريكية من االتفاق النووي اإليراين من عام 2018 إىل يومنا احلاضر، 

النووية منها وغري النووية.
إذ إنَّ املناورة اإليرانية يف مفاوضات االتفاق النووي اإليراين تكون أكثر حرية وأخف وطئة 
من جملس األمن الدويل، الذي تعدُّه اإلدراة اإليرانية أنَّه موجَّه بضغوطات السياسة األمريكية. ولكن 
م مثل هذه الضماانت الدولية للجانب اإليراين ألسباب عديدة: الوالايت املتحدة األمريكية لن تُقدِّ

اهليكل القانوين للنظام السياسي يف الوالايت املتحدة األمريكية ال يتضمَّن إلزام اإلدرات املتعاقبة . 1
بعدم االنسحاب من االتفاقات الدولية اليت أبرمتها اإلدرات السابقة، لذا فإنَّ الضماانت اليت 

تطالب با إيران من اإلدارة احلالية، هي غري ملزمة قانوانً لإلدرات الالحقة.
العقوابت االقتصادية هي الورقة الرئيسة اليت متتلكها واشنطن لدفع طهران إىل املفاوضة حول . 2

النفوذ  وملف  الباليستية،  الصواريخ  وملف  اإليراين،  النووي  امللف  الثالثة:  الرئيسة  ملفاهتا 
اإلقليمي.

الوالايت . 3 مينع  الذي  فما  الدويل،  األمن  إطار جملس  تكون خارج  احلالية  املفاوضات  أنَّ  مبا 
املتحدة األمريكي من توجيه ضربة عسكرية ضد الُبىن التحتية للربانمج النووي اإليراين، يف حال 
استمرار إيران برفع نسبة ختصيب اليورانيوم إىل أكثر من %60، واستمرار تعنت إيران حول 

مسألة الضماانت)14(؟
لذا فإنَّ التوصُّل إىل حل وسط، يتضمن رفع العقوابت االقتصادية األمريكية تدرجيياً عن 
إيران، مقابل اخلفض التدرجيي لنسبة ختصيب اليورانيوم من %60 إىل %30 يف الربانمج النووي 
الطرفي  بي  العالقة  امللفات  معاجلة  إىل حد  أن يصل  مبدأايً، ميكن  اتفاقاً  ميثِّل  اإليراين، سوف 
األمريكي واإليراين. علماً أن هنالك دواًل تستفيد من عدم االتفاق بي هذين اجلانبي، كالكيان 

الصهيوين مثاًل، اليت من املمكن أن تعرقل عملية التوصل إىل اتفاق بينهما.

يُراجع: عبدهللا انهض وأمحد  النووي اإليراين،  التحتية للربانمج  الُبىن  للمزيد حول احتماالت حصول ضربة عسكرية على   .14
حيدر، قراءة إسرتاتيجية يف احتماالت الضربة العسكرية ضد الربانمج النووي اإليراين وخماطرها، ورقة حبثية، مركز البيان للدراسات 

والتخطيط، بغداد، العراق، 2202.
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اثلثاً: الضماانت الدولية مقابل املصداقية األمريكية
لقد دفع االنسحاب األمريكي من أفغانستان واالنيار املفاجئ للحكومة يف كابول منتقدي 
إدارة الرئيس اإلمريكي )جو ابيدن( إىل القول أبنَّ مصداقية الوالايت املتحدة األمريكية قد تلقت 
أنَّه مل يعد احللفاء يثقون يف أنَّ الوالايت املتحدة األمريكية ستفي  ضربة موجعة. ويزعمون أيضاً 
املتحدة بسبب آتكل مصداقيتها يف  يثقون ابلوالايت  يعد اخلصوم  مل  املستقبلية، كما  ابلتزاماهتا 

الشؤون الدولية)15(.
صحيح أنَّ تصميم السياسات أمر مهم، وأنَّ االتفاق من حيث املبدأ حول تلك السياسة 
أمر مطلوب، غري أنَّ العنصر األهم هو ما جيري تطبيقه فعاًل؛ ألنَّ الشرعية والنظام مها من إنتاج 
شغل أو عمل تنفيذي تطبيقي، بقدر ما مها من إنتاج شغل أو عمل تنظريي ختطيطي)16(، ومن مثَّ 

فإنَّ املصداقية تتعلَّق مبا ميكن االلتزام بتنفيذه على أرض الواقع بي أطراف املتعاقدين.
أمهها  املواضع،  الوفاء ابلتزاماهتا يف عديد من  األمريكية يف  املتحدة  الوالايت  لقد فشلت 
العراق وأفغانستان، إذ قادت إدراة الرئيس األمريكي )بوش االبن( حروابً غري مدروسة لوقت كاٍف 
ملكافحة اإلرهاب _على حد تعبري اإلدارات األمريكية املتعاقبة_، ممَّا أنتج بؤراً جديدًة وتنظيمات 
أفتك  الذي أصبح  العراق والشام )داعش(  الدولة اإلسالمية يف  تنظيم  أبرزها  أحدث لإلرهاب، 

وأكثر وحشية من تنظيم القاعدة.
كما فشلت يف ضمان املخاوف األمنية لروسيا االحتادية، وذلك منذ بدأ التوسيع املشرتك 
لالحتاد األورويب وحلف مشال األطلسي شرقاً. فضاًل عن االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي 
اإليراين املربم عام 2015ـ ممَّا زاد من عدم الثقة ابلتزامات واشنطن يف البيئة الدولية عند كلٍّ من 

احللفاء واألعداء.
الدولية يف جامعة هارفارد- أبنَّ هذه  العالقات  ولكن يرى »جوشوا د. كريتز« -أستاذ 
املخاوف بشأن املصداقية األمريكية مبالغ با، ألنَّ املصداقية تعين ما إذا كان اآلخرون يعتقدون 
15. Joshua D. Kertzer, American Credibility After Afghanistan: What the 
Withdrawal Really Means for Washington’s, Foreign Affairs, available on web site: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-09-02/american-
credibility-after-afghanistan           last visit: 4/2/2022

16. ريتشارد هاس، عامل يف احليص بيص: السياسة اخلارجية األمريكية وأزمة النظام القدمي، تعريب وتعليق: إمساعيل باء الدين 
سليمان، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 8102، ص 991.

https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-09-02/american-credibility-after-afghanistan
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-09-02/american-credibility-after-afghanistan
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أن  الظروف ميكن  العمل، ألنَّ  بسياق  لذلك فهي حمددة  تقوله يف موقف معي،  ما  تعين  أنَّك 
ختتلف على نطاق واسع، وحينها حُيكم على املصداقية طبقاً لكل حالة على حدة. متثِّل الطريقة 
اليت تصرفت فيها دولة ما يف املاضي عنصراً مهماً يف احلكم على مصداقيتها عموماً، لكنَّها ليست 

العنصر الوحيد)17(.
األخرى  الدول  تصورات  إىل  األوىل  ابلدرجة  تشري  الدويل  النظام  الدولة يف  مكانة  إنَّ  إذ 
الستطاعة دولة ما وقدرهتا على ممارسة قوهتا ورغبتها يف ذلك، وبلغة النظرية اإلسرتاتيجية املعاصرة، 
تنطوي املكانة على مصداقية قوة دولة ما ورغبتها يف ردع الدول األخرى أو إرغامها من أجل حتقيق 

أهدافها)18(. طبقاً ملا سبق، فإنَّ املصداقية األمريكية يف الشؤون الدولية ختضع لشرطي رئيسي:
القدرة على استخدام القوة والرغبة با، جبميع صورها )الصلبة، والناعمة، والذكية( للتأثري يف 1. 

قرارات الدول األخرى.
السياق العام الذي جيري فيه العمل املستند إىل املصداقية.2. 

لذا فإنَّ املصداقية األمريكي يف اخلالف مع روسيا حول األزمة األوكرانية تتعلَّق بضماانت 
النوعي  النووي اإليراين بضماانت سياسية، وكال  أمنية، يف حي تتعلَّق هذه املصداقية يف امللف 
اً عنه بصورة قانونية يف صيغة اتفاق أو  من الضماانت يراد منه أن يكون التزاماً إمريكياً دولياً معربِّ
معاهدة، وذلك بوصفه بدياًل عن املصداقية األمريكية املتعلقة اباللتزام العريف فقط، ذلك أنَّ االلتزام 
العريف ال ينتج عنه أي أثر قانوين يف مثل احلاالت املذكورة آنفاً، على العكس من االلتزام املدون 

الذي ينتج عنه آاثر قانونية ملزمة جلميع األطراف.
بيد أنَّ الوالايت املتحدة األمريكية إذا قدَّمت التزامات دولية من هذا النوع، فسوف تكون 
مصداقيتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مبا يُلزِم به قانوانً يف النظام الدويل، واإلخالل بذه االلتزامات عرب 
أي إدارة إمريكية الحقة إلدارة )ابيدن( يف أي وقت من األوقات سوف يتسبَّب يف ثغرات وفجوات 
للنظام الدويل من املمكن أن تقود النياره يف املستقبل. لذلك فمن غري املرجَّح أن تقدِّم الوالايت 

املتحدة األمريكية مثل هذه الضماانت.

17. Joshua D. Kertzer, American Credibility after Afghanistan: What the 
Withdrawal Really Means for Washington’s, op cit. 

18. روبرت غيلنب، احلرب والتغيري يف السياسة العاملية، ترمجة: عمر سعيد األيويب، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 9002، 
ص ص 55-15.
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وعليه، ميكن القول أبنَّ الوالايت املتحدة األمريكية بوصفها القوى العظمى، متيل إىل االلتزام 
ميثِّل مساحة  اإليراين، ألنَّه  النووي  وامللف  األوكرانية  املتعلقة ابلقضية  الدولية  املبدأي ابالتفاقات 
مناورة واسعة يف سياق العمل احملدد. بيد أنَّ الدول األخرى متيل إىل تفضيل االلتزام القانوين ذو 
مثل  تفعله دول  أن  ما ميكن  الالزمة إلعاقة  الوسائل  هلا  يوفِّر  التنفيذي، ألنَّه  أو  التطبيقي  األثر 

الوالايت املتحدة األمريكية.
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