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الملخص
يهدف البحث إلى معرفة آثر الطاقة النوويةة اييرانيةة فةط رطةور الع قةار العرإليةة اييرانيةة وقةد

روصة البحةث إلةى ةةدئ نرةاها مهةا -1إن الهةةدف مةن م يةة رةدو

فط م ية منع االنرشار النووي -2الرأكيد

الطاقةةة النوويةة ةو الةةرحكم

ى مية الطاقة النووية اييرانية ودور ا فط رطو ر

الع قةةار العرإليةةة اييرانيةةة -3إن الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة مةةن المةةر

الطاقة النفطية العرإلية مسرقب ً كما يمكن إن رحافظ

ن رقةةوم بةةدور البةةدي

ةةن

ى األمن القومط العرإلط واييرانط

إن األ ميةةة المرناميةةة ل طاق ةة اييرانيةةة فةةط رحقي ة االزد ةةار االقرصةةادي العرإلةةط رخر ةةن مةةن ب ةةد
رإل ةةط ألخ ةةر حس ةةال

ن الرط ةةور الن ةةووي

ق ةةة الب ةةد السياس ةةية بة ة يران وبالمقابةة يعرب ةةر ال ةةبع

ايي ارنةةط يشةةك رهديةةداً ألمةةن الخ ةةيا العرإلةةط -4إن الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة الس ة مية رسةةا م فةةط
الخبيثةةة المنرش ةرئ فةةط الةةوطن العرإلةةط مث ة مةةر

معال ةةة بع ة

األم ة ار

كم ةةا يسة ةةرعر

البح ةةث فة ةةط قس ةةما األوي البرنة ةةاما الن ةةووي ايي ارنة ةةط داف ةةا وحقاهقة ةةا ودوافعة ةةا

الرعاون العرإلط اييرانط إلى رطو ر بنية رإلية ينراج الطاقة النووية

السةةرطان -5و هةةدف

ومخةةاطرئ وخيةةارار الم رمةةع الةةدولط لح ة الم ةةن النةةووي ايي ارنةةط كمةةا و رنةةاوي االرفةةاا النةةووي

اييرانط – الغرإلةط  3103م وانعكاسةارا

ةى الم رمةع الةدولط والعرإلةط مةا القسةم الثةانط يرحةدث

ةةن الطاق ةةة النووي ةةة اييراني ةةة السةة مية وم ةةاالر اس ةةرخدامها السة ة مية ف ةةط ال ةةدوي العرإلي ةةة كرولي ةةد

الكهرإلاء ومعال ة األم ار

الخبيثة والبحوث الع مية

ورر ى مية الطاقة النووية اييرانية فط اسرخدامارها الس مية الكثيرئ والهامة مث روليد الطاقة
الكهرإلاهط ورح يا المياه والبحث الع مط ومعال ة األم ار

الخطيرئ مث مر

السرطان

والعم ة

ةةى إمكانيةةة ع ة العةةالم خةةاي مةةن س ة حة الةةدمار الشةةام

والرأكيةةد

ةةى ميةةة ودور الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة فةةط رطةةور الع قةةار العرإليةةة اييرانيةةة ورأثير ةةا

الرحق

وان كةةان ذلةةي يةةر ممكةةن

وا ربار االسرخدام الس مط ل طاقة النووية حقاً ل ميع الدوي بما فيها إيران والدوي العرإلية

ى السياسة با ربار ا حد برز وام الضغط الرط يمكن ن رسرخدمها الدوي النووية

ولمةةا لهةةا مةةن فواهةةد فةةط رقةةدم الم رمةةع

ميةاً واقرصةةادياً لةةذلي ي ةةال العمة الحثيةةث

ةةى محاولةةة

إقامةةة بنيةةة رإليةةة ينرةةاج الطاقةةة النوويةةة مسةةرفيدئ مةةن الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة والرعةةاون العرإلةةط

اييرانط كون إيران دولة نووية بامرياز
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Abstract
It is well known that the nuclear power is a double-edged weapon. It can be used for war and
mass destruction as well as for peaceful purposes.

The research deals with the most dominant problem in our times, which is the search for
alternative and functional energy resources where some countries try to possess its own
nuclear program.
The research explores the objectives, facts, motives, and risks of the use of the nuclear
program of Iran. In addition to present the options of the international community to solve the

Iranian nuclear file, also it deals with the Iranian – western nuclear agreement in 2013 and its
implications on both the International and Arabic community
The second section of the research talks about internationalization of peaceful nuclear energy,
scope of use and the demands of achieving the nuclear security.

The objective of internationalization of the peaceful nuclear energy is to control the process of
preventing the spread of nuclear energy, and to make the world free of mass destruction
weapons, and to maintain the use of nuclear energy for peaceful purposes, in addition to
achieve the economic benefit of countries, and to emphasize the significance of international
conventions to solve the international nuclear problems like the Iranian nuclear file.

The issue of the nuclear security requires a collective work from the international community to
solve this issue, which becomes more persistent and countries should find some solutions to
benefit from the nuclear technology, save energy and use it for peaceful purposes. In addition
to conduct joined international researches to develop the use of the nuclear energy for peace
under the supervision of the specialized international agencies without causing international and

regional crisis that can threaten world peace and security, like the one between Iran with
United States of America and western countries.
It is important to consider that the peaceful use of nuclear energy is common right for every

individual country, and it is important they maintain the role of nuclear energy in the international affairs and its impact on politics as one of the pushing factors that nuclear countries can
use.
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المقدمة:
من المعروف ن الطاقة النووية س ح ذو حدين ذلي نها يمكن ن رسرخدم أل ار
والردمير الشام

كما يمكن ن رسرخدم لأل ار

الحرال

الس مية وما كثر اسرخدامارها الس مية المفيدئ

وحرى قيام الحرال العالمية الثانية كانر ال هود الع مية البر طانية
والهامة و َم َع بداية الث ثينار َ
الس مية
واألمر كية مو هة ل بحث فط كيفية اسرخ ص الطاقة النووية واسرعمالها لأل ار
كبدي

ن النفط

ى األق فط بع

الم االر الخدمية اليومية كروليد الطاقة الكهرإلاهط إال ن

ذه السياسة اخر فر رَماماً حين اندلعر الحرال العالمية الثانية ورحولر أل ار

سكر ة ومن

م المشاك الرط روا ها الطاقة النووية بايضافة الى حظر انرشار األس حة النووية واير اال

الر بة فط احركار ذه الرقنية

إن موضوع البحث يثير ا رمام وساه اي

م العالمية ب يشك موضو اً من مواضيع السا ة

المشوال بالرفاؤي فرارئً يسرشعر

المح ين والباحثين ورنراال العالم حال ًة من الق
ررداولا آراء ُ
المحردمة رارًئ و يساوره شعور األم بح وي مقبولة و خطر ما فط
المراقال بوادر واء الحرال ُ
األمر دخوي إسراهي وكعادرها

ى خط األزمة لخشيرها من رنامط قوه إي ارن والرط يمكن ن

ركون مرشح ًة الحر ي موقع من المواقع االسرراري ية فط المنطقة و ط رعبر ن طموحها
ورسرعر ٌقورها الحرإلية من حين آلخر ورع ن صراح ًة ن د مها خط الممانعة بك زم

بحيث رصب ال باً مرمي اًز فط المشاك ايق يمية والدولية
ورصميم
ُ

كما يناقش البحث خيارار الم رمع الدولط فط ح األزمة النووية اييرانية والقى البحةث الضةوء
ى موقن الواليار المرحدئ األمر كية واد اءار ح المشاك المفررضة وبالمقاب موقةن إيةران

ل حفاظ

المرعددئ
ى يبرها وطموحها وررناوي الدراسة يضاً اسرخدامار الطاقة النووية اييرانية ُ
سة ة ة مية ف ة ةةط ال ة ةةدوي العرإلي ة ةةة مم ة ةةا يس ة ةةا م ف ة ةةط رط ة ةةو ر الع ق ة ةةار السياس ة ةةية

المرنو ة ةةة أل ة ة ة ار
وُ
واالقرصادية بين الطرفيين مث روليد الكهرإلاء ورح يا المياه ومعال ة األم ار

الخبيثة

ةةى منطق ةةة الش ةةرا

وررطةةرا الد ار ٌس ةةة إلةةى االرف ةةاا الن ةةووي ايي ارنةةط الغرإل ةةط  3103وانعكاس ةةارا
األوسةط امة ًة و ةى الةدوي العرإليةة خاصة ًة و بحةث فةط آثةر الطاقةة النوويةة فةط رطةور الع قةار
العرإلية اييرانية

إن حة مشةةك ة الطاقةةة النوويةةة كالبرنةةاما النةةووي ايي ارنةط ليسةةر ب ديةةد وانمةةا قديمةةة كمةةا ن نشةةد
الح وي لمشك ة الطاقة النووية امة ًة ليسةر وليةدئ السةا ة ولكنهةا قديمة ُة مةع و ةود الطاقةة النوويةة
ومشك ة البرناما النووي اييرانط مو ودئ مع و ود الطاقة النووية اييرانية ورعمقر وازدادر منةذ
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قيةةام الثةةورئ ايسة مية اييرانيةة ةةام 0191م وبالرةةالط إن ةةذا الرو ةةا لةةي

ديةةداً بةةرز فقةةط ثنةةاء

األزمة النووية اييرانية وانما برز مع بروز الطاقة النووية ام ًة واييرانية خاص ًة
إن الموقن الدولط الحالط يمي إلةى حة المشةك ة النوويةة اييرانيةة ةى الةر م مةن ربةاين مواقةن

الدوي الكبرى انس اماً مع مصالحها واسرخدامها أل ار

مدنية واقرصادية وطبية

كمةةا رر ةةى ميةةة الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة فةةط اسةةرخدامارها الس ة مية الكثي ةرئ مث ة روليةةد الطاقةةة

الكهرإلاهط ورح يا المياه والبحث الع مط ومعال ة األم ار

الخطيرئ مث مر

السرطان

و صةةب الوضةةع كثةةر إلحاح ةاً يي ةةاد وس ةي ًة رمكةةن الةةدوي العرإليةةة مةةن االسةةرفادئ مةةن الركنولو يةةا
النووية اييرانية المرطورئ ل خروج من زمارها االقرصادية والطبية والبيهة وفط م اي روفير الطاقة
واالسةةرخدامار الس ة مية األخةةرى والقيةةام ببحةةوث إيرانيةةة رإليةةة مشةةرركة لرطةةو ر اسةةرخدام الطاقةةة

النووية أل ار

س مية ويمكن إي از مبررار اخريار ذا الموضوع يعود لألسباال الرالية

-0أل مية الطاقة النووية اييرانية فط رحقي الرطور والنهضة االقرصادية فط الب دان العرإلية
- 3إن الرعاون العرإلط اييرانط سيسهم فط رطو ر بنية رإلية ينراج الطاقة النووية

-3كمةةا رر ةةى ميةةة الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة فةةط اسةةرخدامارها الس ة مية الكثيةرئ فةةط الةةدوي العرإليةةة
مث روليد الطاقة الكهرإلاهط ورح يا المياه ومعال ة بع

-4الطاقة النووية اييرانية يمكن ن رقوم بدور البدي

األم ار

الخبيثة كمر

السرطان

ن الطاقة النفطية العرإلية مسرقب ً

أوالً :مشكلة البحث وتساؤالته:
ركمن إشكالية البحث فط معرفةة آثةر برنةاما الطاقةة النوويةة اييرانيةة فةط رطةو ر الع قةار العرإليةة

رس ةر ع الرنميةةة االقرصةةادية فةةط
اييرانيةةة والرأكيةةد ةةى ميةةة ودور الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة فةةط ً
الةةدوي العرإليةةة والبحةةث ةةن آليةةار ديةةدئ ل رنميةةة فةةط الةةدوي العرإليةةة مس ةرفيدئ مةةن الطاقةةة النوويةةة

اييرانية ما مكن والعم

ى

ال مشار ع اقرصادية مفيدئ من خ ي االسرفادئ مةن الركنولو يةا

اييرانية كما يمكن ن رسهم الطاقة النوويةة اييرانيةة فةط معال ةة المشةك ر االقرصةادية العرإليةة
النا مة ن األزمار العرإلية كاألزمة الرط رمر بها سور ة منذ ام  3100من خ ي اسرخدامها

فةةط الةةدوي العرإليةةة فةةط مخر ةةن الم ةةاالر االقرصةةادية والطبيةةة والبيهةةة والبحةةث الع مةةط كمشةةار ع
روليةةد الكهرإلةةاء ومعال ةةة األمة ار

الخبيثةةة ورح يةةة الميةةاه والبحةةث الع مةةط فةةط ال ةدوي العرإليةةة إن

الرعةةاون العرإلةةط ايي ارنةةط سيسةةهم فةةط رطةةو ر بنيةةة رإليةةة ينرةةاج الطاقةةة النوويةةة ويشةةك الرعةةاون
ام

ام لرحسين نو ية البيهة العرإلية النظيفة والرط رشك األسةا

المةادي لقيةام صةنا ة رإليةة

نوويةةة والرةةط يمكنهةةا د ةةم االزد ةةار االقرصةةادي العرإلةةط و رفةةرع ةةن مش ةك ة البحةةث التسااااؤالت

اآلتية
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-0ما و آثر الطاقة النووية اييرانية فط رطو ر الع قار العرإلية اييرانية؟
-3

يمكن اسرعماي الطاقة النووية اييرانية لرحقي االزد ار االقرصادي فط الدوي

العرإلية؟

-3ما ط م االر اسرخدام الطاقة النووية اييرانية فط الدوي العرإلية؟
-4

الطاقة النووية اييرانية يمكن ن رقوم بدور البدي

ن الطاقة النفطية العرإلية

مسرقب ً؟
يمكن ل طاقة النووية اييرانية موا هة الرحديار الرهيسية الرط روا ا الطرفين

-5

العرإلط واييرانط
-6

ى حد سواء؟

يؤدي الرعاون العرإلط اييرانط إلى صنا ة رإلية ينراج الطاقة النووية؟

-9ما الفاهدئ الرط رحققها الطاقة النووية اييرانية ل دوي العرإلية؟ و

رحق الطاقة النوويةة

النهضة االقرصادية فط الدوي العرإلية؟
ثانياً :أهمية البحث

تكمااأ أهميااة البحااث لمةةا ل طاقةةة النووي ةة اييرانيةةة مةةن فواهةةد وم ازيةةا امةةة وكثي ةره رسةةا د فةةط رقةةدم
الم رمع العرإلط

مياً واقرصادياً وصحياً من خ ي رفعي الرعاون العرإلط اييرانط

ركمن األ مية الع مية ل بحث فط الفواهد الرط ي نبها و ط دراسة إمكانية قيام بنية رإلية نوويةة

ونق المواد األولية النووية من إيران إلى الدوي العرإلية من خ ي رفعية الرعةاون العرإلةط ايي ارنةط
إما الفاهةدئ فةط الم ةاي الصةحط ركمةن فةط إمكانيةة معال ةة بعة

الوطن العرإلط كمر

األمة ار

الخبيثةة المنرشةرئ فةط

السرطان والفاهدئ االقرصادية ركمن فط كيفيةة اسةرخدام الطاقةة النوويةة
ةةى المشةةك ر االقرصةةادية العرإليةةة النار ةةة ةةن

فةةط رسةةر ع الرنميةةة االقرصةةادية العرإليةةة ل سةةيطرئ

األزمار العرإلية ًّ
كمشك ة انقطاع الكهرإلاء والبطالة واألسعار
يشك
ُ

داء الطاقة النووية اييرانية من الناحية االقرصادية والط ال المرنامط

المرزايد ل فواهد البيهية ل طاقة النووية النظيفة األسةا

ى الطاقةة والةو ط

المةادي الةذي رشةهده الطاقةة النوويةة اييرانيةة

والرةةط يمكنهةةا د ةةم مةةن الطاقةةة واالزد ةةار االقرصةةادي ورحسةةين نو يةةة البيهةةة فةةط إي ةران والةةدوي

العرإلية

إن النووي ايي ارنةط يمكةن ن ي عةال دو اًر إي ابيةاً فةط رحسةين الع قةار العرإليةة اييرانيةة ورخفيةن
الن از ار بين إيران وبع

الدوي العرإلية من خ ي قيام مشار ع اقرصةادية مشةرركة بةين الطةرفين

مما يؤدي إلى رحسين الع قار السياسية والدب وماسية بين إيران والدوي العرإلية
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كمةةا رر ةةى ميةةة الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة فةةط اسةةرخدامارها الس ة مية الكثي ةرئ والمرنو ةةة فةةط الةةدوي

العرإلي ةةة مثة ة رولي ةةد الطاق ةةة الكهرإل ةةاهط ورح ي ةةا المي ةةاه ومعال ةةة بعة ة

الخبيث ةةة كم ةةر

األمة ة ار

السةةرطان و صةةب الوضةةع كثةةر إلحاحة ةاً يي ةةاد وس ةي ة رمكةةن ال ةةدوي العرإليةةة مةةن االسةةرفادئ م ةةن
الركنولو ي ةةا النووي ةةة اييراني ةةة ف ةةط م ةةاي ر ةةوفير الطاق ةةة واالس ةةرخدامار السة ة مية األخ ةةرى والقي ةةام
ببحوث

مية رإلية إيرانية مشرركة لرطو ر اسرخدام الطاقة النووية اييرانية أل ة ار

الدوي العرإلية ومن نا يأرط اال رمام العرإلط بالطاقة النووية اييرانية كما ررمث

سة مية فةط

مية البحث نا

سةكر ة مةن هةة ومةن هةة آخةري

ال بد من إي اد ار اه دولط لمنةع االنرشةار النةووي أل ة ار

ر بية االحريا ار المرزايدئ ل دوي السرخدام الطاقة النووية الس مية لرحقي الرنمية االقرصادية
ثالثاً :أهداف البحث

من داف البحث رس يط الضوء

ى آثر الطاقة النووية اييرانية فةط رحسةين الع قةار العرإليةة

اييرانيةةة ومحاولةةة اسةةرخدام النةةووي ايي ارنةةط فةةط رسةةر ع الرنميةةة االقرصةةادية فةةط الةةدوي العرإليةةة
واسرخدامها فط معال ة األم ار

المسرعصية وروليد الكهرإلاء والمحافظة

ر م و ود إمكانية ن رصب الطاقة النووية اييرانية

ى المدى الطو

ى بيهة نظيفة

كثر مأمونيةة واقرصةاداً

واسةةردامة ومقاومةةة النرشةةار ركنولو يةةا صةةنع األس ة حة العسةةكر ة كمةةا يهةةدف البحةةث إلةةى رطةةو ر

الرعاون العرإلط اييرانط من

دراسة إمكانية قيام بنية رإلية ينراج الطاقة النووية مسرقب ً

ن مشك ة األمن النووي ررط ال البحث ال دي والحثيث

ى إي ةاد معال ةة وحة لمشةك ة الطاقةة

النووية ةةة ام ة ة ًة واييرانية ةةة خاص ة ة ًة ل حي ولة ةةة دون اسة ةةرخدامها أل ة ة ار
أل ة ار س ة مية ومدنيةةة واقرصةةادية و ةةذا يرط ةةال المز ةةد مةةن العم ة والرةةدابير األمنيةةة والعم ة

سة ةةكر ة واسة ةةرخدامها

واي اد رو ية إق يمية و المية الرخاذ ردابير منية كثرَ صرام ًة وحزم
ال ما ط العا
كم ةةا يه ةةدف البح ةةث يضة ةاً إل ةةى رسة ة يط الض ةةوء ةةى البرن ةةاما الن ةةووي ايي ارن ةةط واالرف ةةاا الن ةةووي
ايي ارنةةط ورةةدا يار االرفةةاا النةةووي بةةين إيةران والغةةرال  3103وانعكاسةةارا

ةةى الم رمةةع الةةدولط

امة ًة و ةةى الةةدوي العرإليةةة خاصة ًة و نةةاقش البحةةث خيةةارار الم رمةةع الةةدولط لحة الم ةةن النةةووي
اييرانط .كما يسرعر م االر اسرخدام الطاقة النووية اييرانية الس مية فط الدوي العرإلية
رابعاً :فرضيات البحث
 فرضااااية  1يمكة ةةن اسة ةةرعماي الطاقة ةةة النووية ةةة اييرانية ةةة أل ة ة ار

س ة ة مية لرحقي ة ة االزد ة ةةار

االقرصادي فط الدوي العرإلية روفر لها المز د من االسرقرار السياسط واألمنط

 فرضااية  3الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة يمكةةن ن رسةةا م فةةط رطةةو ر الع قةةار االقرصةةادية بةةين
الطرفين العرإلط واييرانط إذ ما اسرخدمر أل ار
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س مية



فرضااية  :3إن الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة ضةةرورئ لموا هةةة ولمعال ةةة الرحةةديار الرهيسةةية الرةةط
روا ةةا الطة ةرفين العرإل ةةط وايي ارن ةةط

ةةى ح ةةد سة ةواء ويمك ةةن ن رح ةةافظ

ل ط ةرفين كمةةا إن الرطةةور النةةووي ايي ارنةةط قةةد يسةةا د

ةةى اآلم ةةن الق ةةومط

ةةى ظهةةور مخةةاوف ديةةدئ حةةوي مةةن

الخ يا العرإلط

 فرضية  :4الطاقة النوويةة اييرانيةة السة مية يمكةن ن ر ةال مشةار ع االقرصةادية مفيةدئ ل ةدوي
العرإليةة رمكةن الةدوي العرإليةة مةن االسةرفادئ مةةن الركنولو يةا النوويةة اييرانيةة فةط م ةاي رةةوفير
الطاق ةةة واالس ةةرخدامار السة ة مية األخ ةةرى والقي ةةام ببح ةةوث مشة ةرركة لرط ةةو ر اس ةةرخدام الطاق ةةة

النووية أل ار

س مية فط الدوي العرإلية

 فرضية  5إن الطاقة النووية اييرانية الس مية قد رسا م فط معال ةة بعة
المنرشرئ فط الوطن العرإلط مث مر

السرطان ورحسين نو ية البيهة

 فرضية  :6إن الطاقةة النوويةة اييرانيةة مةن المةر

ن رقةوم بةدور البةدي

األمة ار

الخبيثةة

ةن الطاقةة النفطيةة

العرإلية مسرقب ً
خامساً :خطة البحث

يقسم البحث إلى مقدمة و رإلعة مباحث

ى الشك الرالط

المبحث األول يرناوي البرنامج النووي اإليراني

أما المبحث الثاني يناقش خيارار الم رمع الدولط لح الم ن النووي اييرانط.
والمبحث الثالث :يسرعر

االرفاا النووي اييرانط –الغرإلط  3103ولا ث ثة مطالال

المط ةةال األوي م ارح ة االرفةةاا النةةووي ايي ارنةةط الغرإلةةط و مةةا المط ةةال الثةةانط يرنةةاوي مضةةمون

االرفاا النووي اييرانط-الغرإلط نين  3103م والمط ال الثالث يسرعر

الفواهةد الرةط حصة ر

يهةةا إي ةران مةةن االرفةةاا النةةووي مةةع الغةةرال و مةةا المط ةةال ال اربةةع يرحةةدث ةةن انعكةةا

النووي اييرانط – الغرإلط فط نين 3103م
المبحااث الرابااع :يسةةرعر

االرفةةاا

ى الع قار العرإلية اييرانية

م ةةاالر اسةةرخدام الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة فةةط الةةدوي العرإليةةة و رفةةرع

إلى مط بين ما
المط ةةال األوي يرنةةاوي الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة الس ة مية وأثرهااا ااي ر ااوير الالعاااة الاربي ا -
اإليرانياااا

والمط ة ةةال الثة ةةانط يبحة ةةث فة ةةط قية ةةود رنمية ةةة النة ةةووي ايي ارنة ةةط فة ةةط األس ة ةواا العرإلية ةةة

(المخاطر) ،ثم الخارمة ورشم النراها والروصيار
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سادساً :منهج البحث
 0الم ةةنها الر ةةار خط م ةةن خة ة ي اس ةةرع ار
الس مية أل ار

س مية فط العالم

 3المةنها الوصةةفط الرح ي ةط مةةن اسةةرع ار

الباح ةةث ل ع ق ةةار الدولي ةةة ور ةةدو الطاق ةةة النووي ةةة
ورح ية البرنةةاما النةةووي ايي ارنةط دافةةا وحقاهقةةا

ومعوقارةةا وآث ةره فةةط رطةةو ر الع قةةار العرإليةةة اييرانيةةة وكمةةا يقةةدم د ارسةةة رح ي يةةة حةةوي آثةةر

البرناما النووي فط رطو ر الع قار العرإلية اييرانية وآثر الرعاون ينراج يهة رإلية ل طاقة
النووية واسرنراج الفواهد الرةط رحققهةا الطاقةة النوويةة اييرانيةة

ةى الصةعيد الع مةط والصةحط

واالقرص ةةادي ف ةةط ال ةةدوي العرإلي ةةة كم ةةا يق ةةوم برح ية ة السياس ةةة الدولي ةةة ر ةةاه البرن ةةاما الن ةةووي

اييرانط وردا يار االرفاا النووي اييرانط الغرإلط

ى العرال

 3مةةنها د ارسةةة الحالةةة كةةون ن الباحةةث سةيرطرا إلةةى بعةةاد المشةةك ة النوويةةة امة ًة والةةى حالةةة
البرنةةاما النةةووي ايي ارنةةط خاصة ًة ومةةا ةةو آثةةر الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة ةةى رطةةور الع قةةار
العرإلية اييرانية وما ط م االر اسرخدام الطاقة النووية اييرانية أل ار

س مية فط الدوي

العرإلية .ف ن منها الحالة و األقرال لهذا البحث
ثامناً :الدراسات السابقة
أوال -نوراأ طالب وشاش العالقات الدولية وتدويل الطاقاة النووياة السالمية ،رساالة ماجساتير،
 ،9002كلياااة القاااانوأ والسياساااة ،قسااام العلاااوم السياساااية األكاديمياااة العربياااة المفتوحاااة فاااي

الدانمرك.

رهدف الدراسة إلى إمكانية الوصوي إلى البرناما الس مط السرغ ي الطاقة النووية ورنظيم الطاقة

النووي ةةة ية ةأرط م ةةن خة ة ي األقني ةةة الدولي ةةة و ب ةةر دوي وس ةةيطيا دا م ةةة و م ةةن خة ة ي اس ةةرمرار
الحوار مع الدوي الكبرى المعنية بالمشك ة النوويةة باسةرثناء الموقةن ايسةراهي ط الةراف

كة إرادئ

دولةةة رمنةةع الحةةروال والر ةةدمير خاصةةة ن النرةةاها السة ة بية الرةةط ررررةةال ةةن القةةوئ ركةةون شة ةام ة
وليسر وسي ة ل هيمنة

ى دوي خرى ألن الر ان يقع

ى حيائ البشر ة وفناهها

ثانيااً-كتاااب رياااا الاراوي ،البرنااامج النااووي اإليرانااي ولثااره علااش منطقااة الشاار األوسا  ،دار

النشر األوائل ،بيروت9019 ،م.

رهدف الدراسة إلى الحديث ن مية و داف وحقاه البرناما النووي اييرانط ومةدى رةأثيره

منطقة الشرا األوسط وما ط خيارار الم رمع الدولط لح الم ن النووي اييرانط
ثالثاً-عباد

ةى

المطاري أماأ الخلايج العرباي والتحادي الناووي اإليراناي ،رساالة ماجساتير ،كلياة

العلوم السياسية ،جامعة الشر األوس  ،تموز 9011م.
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رناولةر وانةال رح ي يةة ألثةر البرنةاما النةووي ايي ارنةط

ةى دوي الخ ةيا العرإلةط والرحةدي النةووي

ايي ارنةةط ألمةةن الخ ةةيا كمةةا رناولةةر دوافةةع إيةران المةةر ي األسة حة النوويةةة لرحقية م مو ةةة مةةن

األ داف من مها الوصوي بالقدرار اييرانية إلى مرح ة رحقية الةردع ضةد خصةومها مةن القةوى
كقوئ نووية كبرى فط المنطقة
ايق يمية والدولية كط رفر نفسها ً
ما يميز الدراسة الحالية ن الدراسار السةابقة والمرغيةر الةذي رناولرةا الد ارسةة الحاليةة ولةم ررناولةا

الدراسار السابقة إضافة مرغير ديد و دراسة آثةر الطاقةة النوويةة اييرانيةة فةط رطةو ر الع قةار
العرإلية ةةة اييرانية ةةة واس ة ةهامها فة ةةط معال ة ةةة المشة ةةك ر االقرصة ةةادية والطبية ةةة فة ةةط الة ةةدوي العرإلية ةةة

واال رمةةام العرإلةةط بالطاق ةةة النووي ةة اييراني ةةة لمةةا له ةةا مةةن م ازيةةا وفواه ةةد فةةط رق ةةدم الم رمةةع العرإل ةةط

ومحاولة العم الحثيث

د م الرقدم االقرصادي

ى إنشاء بنية رإلية ينراج الطاقة النووية بالرعاون مع إيةران رسةهم فةط

11

المبحث األولش :البرنامج النووي اإليراني
المطلب األول-البرنامج النووي اإليراني والمجتمع الدولي:1
لرحقي الروازن بةين األ ةداف ل وصةوي إلةى فضة النرةاها ي ةال إي ةاد رةوازن حقيقةط بةين ةداف

ك من الم رمع الدولط وايران فالمشك ة النووية ليسر محصةورًئ بةين مر كةا وايةران فقةط خاصة ًة
ن ا رما ار اييرانيين األخيةرئ السةبر  3103/00/04فةط نيةن كانةر ضةمن م مو ةة الةدوي
األورإلية

2

أوالً-أهداف الواليات المتحدة األمريكية النووية تبنش علش
الهةدف الرهيسةةط مةةن إنرةةاج النةةووي األمر كةةط ةةو فةةر الهيمنةةة األمر كيةةة
ى آمن إسراهي

واي اد روازن بين النووي اييرانط والنووي األمر كط

ةةى العةةالم والحفةةاظ

يةةرى الباحةةث ن ُم مة أل ةةداف األمر كيةةة رسة َعى إلةةى السةيطرئ األمر كيةةة
اد ةةاءار مز ف ةةة لحة ة المش ةةك ة النووي ةةة المفررض ةةة واحرك ةةار الوالي ةةار المرح ةةدئ األمر كي ةةة ل طاق ةةة
النووية من

ةةى العةةالم مةةن خة ي

ة الرةدخ فةط الشةؤون الداخ يةة ل ةدوي ممةا يةودي إلةى زمةار سياسةية بة رةدخ ر

سكر ة وا ربار الطاقة النووية س عة احركار ةة بيةد الواليةار المرحةدئ األمر كيةة ممةا يةنعك
ى الم رمع الدولط

ثانياً-أهداف البرنامج النووي اإليراني كالتالي:
- الحفاظ

- الحفة ةةاظ

ايس مط

3

ى النظام ايي ارنةط والحفةاظ

العسكري األمر كط الغرإلط

سة باً

ةى خةط المقاومةة ورفةادي اله ةوم المحرمة

ى إيران وسور ة

ة ةةى مركة ةةز إي ة ةران و يبرهة ةةا ُوطموحهة ةةا كة ةةز يم فة ةةط الة ةةدوي النامية ةةة والعة ةةالم

- اال رراف ايق يمط بها وإلدور ا السياسط واالقرصادي
- رحقي الرنمية االقرصادية فط إيران والدوي الح يفة لها
- اسرخدام النووي اييرانط أل ار

س مية

- خيارار األس حة النووية اييرانية ط رحقي الرنمية االقرصادية وأل ار

س مية فط

الدوي العرإلية وردع العدوان الغرإلط األمر كط ود م محور المقاومة والذي رشك
سور ة وايران الح قة الرهيسية فط ذا المحور

 -1د .رنا أبو ظهر الرفاعي ،الملف النووي اإليراني والصراع على الشرق األوسط ،دار العلوم الطبيعية ،بيروت،
ط ،8002 ،1ص82-88
 -2سام شيخ االتفا النووي اإليراني  -الغربي م ة الشرا الوسط  3103م العدد  333ص44
 -3فوردن وفري ترتيبات النووي المتعدد األطراف
ل لركنولو يا  3112ص 69

امعة كامبر دج ماساشوسر
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 3116معهد ماسارشرسر

- رحسين الع قار مع دوي ال وار ومع الغرال والواليار المرحدئ و ير م
- رخفين العقوبار االقرصادية الدولية

ى إيران وح فاهها يرى الباحث

ى قوئ ومركز و يبة وطموح إيران كز يم ل عالم

إن ُم م األ داف اييرانية رسعى إلى الحفاظ
ايس مط ولكط رصب ال باً مرمي اًز فط المشاك الدولية وايق يمية ولرحر موقعاً اسرراري ياً فط

المنطقة

ثالثاً-حقائق النووي اإليراني علش النحو اآلتي

4

-1الحقيقة األولش:

 إيران رمر ي من  3111-3111هاز طرد مركز فط نارةانز حسةال إحصةاهيار الصةادرئ ةنالوكالة الدولية ل طاقة الذر ة ام 3119م
 إيران لديها ركنولو يةا نوويةة مرقدمةة لرخصةيال اليورانيةوم (وان لةم ركةن كام ةة ال يمكةن رةدمير او ر ا ها بسبال الرطور فط الركنولو يا المرع قةة بالبرنةاما النةووي والوصةوي إلةى در ةة مرقدمةة

فط م ية الرخصيال

-العداء ألمر كا والصهيونية و دم الثقة بين إيران والغرال

-لةةدى إي ةران احرياطي ةاً كبي ة اًر مةةن الةةنفط والغةةاز ومةةن المسةةرحي

زلهةةا ةةن الم رمةةع الةةدولط و

اسربعاد ا ن االقرصاد العالمط

-9الحقيقة الثانية:

5

يسراهي ودوي الخ يا العرإلط مخاوف من رنامط القةوئ النوويةة اييرانيةة لةذا ف نهمةا رفضة العمة
من

رحقي نراها إي ابيةة معهةا فأنهمةا يسةعيان إلةى ةدم رحقية المسةا ط الرةط ربةذلها إيةران

كون ةا يش ةك ُ خط ة اًر
لرطةةو ر برنام هةةا النةةووي ُ
الخ يا ولكن ةذا األمةر ال ينسة م مةع السياسةة ايسةراهي ية الرةط ررو ةد بقةوئ لةردع إيةران والسةيما
ةةى مةةنهم

ةةذا األمةةر يمكةةن ن ينطب ة

ةةى دوي

ةوئ شاسةعة بةين الطةرفيين ايي ارنةط وايسةراهي ط
ن
المرابعين لألحةداث يةرون رناقضةاً ساسةياً بة ف ً
َ
فهما ٌمرصار ران إيديولو ياً واسرراري ياً وان إيران رمث موقعاً اماً فط دوي الممانعة

 -4محمد سعيد إدر

ص12-22

إيراأ واألمأ القومي العربي ،المركز العرإلط ل دراسار ايسرراري ية ،الدوحة 3100م

 -5الوكالة الدولية ل طاقة الذر ة اإلطار الجديد الستخدام الطاقة النووية الخيارار المراحة لضمان الرمو ن من

الوقود النووي 3119
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رابعاً-الدوافع المحركة للبرنامج النووي اإليراني

6

-1ال ةةدوافع االقرص ةةادية إن الز ةةادئ السة ةكانية العالي ةةة وخط ةةط الرنمي ةةة س ةةوف رز ةةد م ةةن مع ةةدالر
اسره ي الطاقة فط إيران حسال إحصاهيار الوكالة الدولية ل طاقة الذر ة لعام 3119م
ةةى الحةةد مةةن اسةةره ي الطاق ةة المرولةةدئ ةةن طر ة

كمةةا ن بنةةاء ةةذه المفةةا ر سةةوف ٌيسةةا د
ال ةةنفط والغ ةةاز ك ةةون ن البرن ةةاما الن ةةووي ايي ارن ةةط يشة ةك خطة ة اًر

ةةى المص ةةال الغرإلي ةةة ل ةةذلي

سرسعى ذه الدوي إلى الرقرال من إيران لرحقي مصالحها واالبرعاد ةن الخطةر ايي ارنةط وذلةي
ن طر رخفين العقوبار االقرصادية

بمكيةةالين مةةن خ ة ي المحافظةةة

ةى إيةران فةط ظة المةد وال ةزر الةدولط وسياسةة الكية

ةةى رقنيرهةةا النوويةةة ورقو رهةةا ورحقي ة الرنميةةة االقرصةةادية األمةةر

الةةذي يز ةةد مةةن القةةوه الرفاوضةةية يي ةران مةةع الم رمةةع الةةدولط بشةةأن برنام هةةا النةةووي فهةةو يش ةك
الدافع األ م لرخفين العقوبار االقرصادية الدولية

ى إيران والدوي الح يفة لها

-3الدوافع األمنية والمكانية إيران رقع فط منطقة إق يمية شةديدئ االضةطراال بةين نةى منطقرةين
فط العالم نفطياً و ما (الخ يا العرإلط -وبحر قزو ن و ناي رناف
قب ة ة

مر كة ةةا ة ةةدوه إي ة ةران ل سة ةةيطرئ

دولةط

يهمةا وخاصةة مةن

ة ةةى ة ةةارين المنطقرة ةةين ال رة ةةين ررمرعة ةةان بموقة ةةع خة ةةاص فة ةةط

االسرراري ية العالمية بحكةم ثرورهةا الطبيعيةة مةن الةنفط والغةاز كةم ن االحةر ي األمر كةط لةبع

الدوي شك رهديداً خطي اًر

ى األمن القومط اييرانط

-3الة ةةدوافع المعنوية ةةة إي ة ةران روا ة ةةا رح ة ةديار ورهدية ةةدار دي ة ةةدئ ومرنو ة ة ًة (اقرصة ةةادية -ررمثةة ة
بالعقوبةةار االقرصةةادية الدولي ةةة ةةى خ فيةةة الم ةةن النةةووي ايي ارنةةط ورح ةةديار سياسةةية -مرمث ةةة

بالمحافظة ى ح فاهها وخاص ًة سور ة الرط روا ةا زمةة و ةود منةذ ةام 3100م بايضةافة إلةى
رحدي طموحها فط ز امة العالم ايس مط ورحدي المحافظ ُة ى خط الممانعة ولموا هة ذه
الرحديار يصب اكرساال القوئ العسكر ة النووية ٌمر بالغ األ مية

خامساً -المعوقات التي تواجه البرنامج النووي اإليراني

7

-0رةةردي األوضةةاع االقرصةةادية فةةط إي ةران والةةدوي العرإليةةة يقةةن اهق ةاً إمةةام إي ةران ل سةةير قةةدماً فةةط
رطور برنام ها النووي و ذا الرأخر االقرصادي اييرانط يؤدي الةى خطةار اقرصةادية ةى إيةران
ودوي ال وار ال غرافط روضحر م محها فط زمة البورصة واألسعار

 6عادل محمد أحمد ،واقع وآفاق االهتمام العربي بالطاقة النووية ،مجلة السياسة الدولية مؤسسة ،األهرام ،القاهرة
 ،8010ص55
 - 7أمل حمادة ،الملف النووي والسياسة الخارجية اإليرانية ،مختارات إيرانية ،العدد ،93القاهرة  ،8009،مجلة
دراسات إيرانية  ،ص50
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-3ا رم ةةاد البرن ةةاما الن ةةووي ايي ارن ةةط ةةى الركنولو ي ةةا الص ةةينية 8و ةةط مردني ةةة نسة ةبياً بالنس ةةبة
ل ركنولو يا الغرإلية ولكن بالمقاب ناي دوالً خرى رد م إيران والسيما روسةيا وكور ةا الديمقراطيةة

كونهم ةا دولرةةان نوو رةةان امرةةان رةةد مان النشةةاا النةةووي ايي ارنةةط و مةةا ٌمرفوقرةةان نسةةبياً بالنسةةبة
ل ركنولو يا الغرإلية

-3العقوبار االقرصادية الدوليةة

رإلما خرر رحقي بع

ةى إيةران لكنهةا لةن رمنةع إيةران مةن مواصة ة برنام هةا النةووي

األ داف االقرصادية األخرى والهدف الرهيسط من العقوبار الدولية و

ى الدخوي فط مفاوضار ديدئ مع الم رمع الدولط بشأن ح برنام ها النووي

إ بار إيران

والسةؤاي الةةذي يفةةر نفسة ٌةا كيةةن ييةران موا هةةة ةةذه االزدوا يةةة الدوليةةة الرةط يمارسةةها الم رمةةع
الةةدولط ةةى إي ةران وبع ة الةةدوي العرإليةةة خاصةةة سةةور ة مةةن خ ة ي فةةر العقوبةةار االقرصةةادية
الدولية

يها

ى خ فية الم ن النووي اييرانط فط الوقر الذي يد م فيا الم رمةع الةدولط الم ةن

النووي ايسراهي ط؟

يعرقد الباحث من خ ي ا رماد إيران

ى بناء قورها النووية الذارية وا رماد ا

ى الركنولو يا

الص ةينية والروسةةية وكور ةةة الديمقراطيةةة فةةط الواقةةع كةةونهم دوي نوويةةة امةةة رةةد م النشةةاا النةةووي
ايي ارن ةةط ويمك ةةن يية ةران موا ةةا االزدوا ي ةةة الدولية ةة يضة ةاً بايصة ةرار

امر كهةا ل طاقةةة النوويةةة أل ة ار

سة مية واُلمحافظةةة

ةةى الرمس ةةي بحقه ةةا ف ةةط

ةةى رقةةدمها االقرصةةادي وإلرقويةةة

قةةار

إيران مع الدوي العرإلية ورشكي شراكة رإلية إيرانية فةط موا هةة الرحةديار الخار يةة واالزدوا يةة

الدولية ويقررح الباحث دراسة إمكانية قيام شةراكة اقرصةادية رإليةة إيرانيةة ورقويةة

قارهةا بةدوي

ال وار وخاصة الدوي العرإلية و السبي الوحيد لموا هة القطال المعادي لها المأزم اقرصادياً كما

نع ةةم بايض ةةافة إل ةةى رمر ةةين

قاره ةةا م ةةع دوي ال ة ةوار ال غ ارف ةةط و ةةى س ةةور ة والعة ةراا ومص ةةر

والةةدوي العرإليةةة المعاديةةة يسةراهي كمةةا ن صةةمود سةةور ة إمةةام ةةذا القطةةال المعةةادي ُيسةةا د إيةران
فةةط موا هةةة ةةذه الرح ةةديار (حيةةث كةةد نرني ةةا و فةةط منرةةدى دافةة 3104م ةةى ميةةة فصةة
المسار ن اييرانط والسوري

 -8كراال ر ا

الراوي البرنامج النووي اإليراني ولثره علش منطقة الشر األوس  ،دار النشر األواه
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بيرور 3103م ص33

المبحث الثاني خيارات المجتمع الدولي لحل الملف النووي اإليراني

 -الخيار األول

9

أ-الوضع الراهأ

السياسة الدولية الحالية:

-العقوبةةار االقرصةةادية الدوليةةة

ةةى إي ةران وسةةور ة

الرط رمر بها سور ة منذ ام 3100م

 -ال مفاوضار بين إيران والم رمع الدولط ما لم رع

ةةى خ فيةةة الم ةةن النةةووي ايي ارنةةط واألزمةةة
إيران الرخصيال وا ادئ المعال ة

-االزدوا ية فط المعايير مر كا رعم لمص حة إسراهي

الرط ٌفرضر

ى إيران وح فاهها فط المنطقة

وكذلي ورإلا فط ظ العقوبةار ال ةاهرئ

ب-الوضاااع الاااراهأ ومزياااد ماااأ العقوباااات :مثة ة قط ةةع مي ةةع مبيع ةةار األسة ة حة وحظ ةةر
الصادرار النفطية

ج-الوضع الراهأ وحوافز أقوى وضمانات فعلية :مثال العمة مقابة العمة

الديمقراطية الشعبية وضمان األمن وا رراف دب وماسط

د-الوضع الراهأ وأقامت مفاوضات مباشرة بيأ المجتمع الدولي وايراأ

ةةى

كمةا فةط حالةة كور ةا

10

رو د مفاوضار مباشرئ حالياً بين إيران وم مو ة 0+ 5مر كا والم رمةع الةدولط

 -قد رواف

ةى الةدخوي فةط مفاوضةار مةع إيةران مةن دون رع ية إيةران

لرخصيال اليورانيوم كما فع ر بن اح مع كور ا الديمقراطية الشعبية

 -ي ع من الممكن إنهاء المفاوضار الحالية وازالة انعدام الثقة بين الطرفيين

الرد اإليراني

 -ر ا ة مطالةةال الم رمةةع الةةدولط واالسةرمرار فةةط رركيةةال

هةزئ الطةرد المركةةزي واالسةةرمرار فةةط

الرخصيال الذي قد يؤدي إلى بنةاء القنب ةة النوويةة ور ةم العقوبةار االقرصةادية الدوليةة فهةط رسةير

الى األمام

 إرباع سياسة الحوار واالنفراح فط ح المشك ر الدولية بالطرا السياسية والدب وماسيةاألمن

 -االسرمرار فط ر ا

مطالال م

 -ناي انفراح إيرانط

ى الوكالة الدولية ل طاقة الذر ة واحرماي الدخوي فط مفاوضار

 الرمسي اييرانط بحقها بامر ي الطاقة النووية أل ار-9

كراال ر ا

س مية

الراوي البرنامج النووي اإليراني ولثره علش منطقة الشر األوس  ،دار النشر األواه

بيرور 3103م ص66

ط رضا ،أمريكا وايراأ و اللعب في الساحة اإلقليمية م ة مخرارار إيرانية  3119العدد  45ص44
wصwwwwmmصw
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 -الد وئ لفر

قوبار اقرصادية

سكر ة

ى إسراهي المر كها الطاقة النووية أل ار

الد وئ الى ع منطقة الشرا األوسط منطقة خالية من الس ح النووي-إرباع سياسة الحوار واالنفراح والدب وماسية مع الم رمع الدولط

 -الخيار الثاني:

البحث ةن (صافقة كبارى
المفاوضةار المفروحةة حةوي ارفةاا واسةع النطةاا بةين إيةران والم رمةع
ُ

الدوي من شأنها ن ررناوي ما ي ط
 البرناما النووي اييرانط اير اال الدولط األزمة السور ة-العراا

– رخفين العقوبار االقرصادية الدولية

ى إيران وسور ة

– الم ن الكيماوي السوري
طبيعة الصةفقة سياسية :قد ركةون لمحارإلةة اير ةاال الةدولط مةن خة ي محارإلةة إيةران ل م مو ةار

المس حة فةط منطقةة الشةرا األوسةط وخاصة ًة فةط سةور ة وفةط مقةدمرها رنظةيم القا ةدئ والرةط رهةدد
الم رم ةةع ال ةةدولط امة ة ًة و رخ ةةط إية ةران ةةن د ةةم س ةةور ة ف ةةط زمره ةةا الر ةةط رم ةةر به ةةا من ةةذ ةةام
3100م مقاب رخفين العقوبار االقرصادية

ى إيران

ى إسراهي

و ةذه

إال ن ذه الصفقة مخاطر ا كبيرئٌ ومررفع ٌة داً من خ ي رد فع حزال هللا
الصةةفقة ال يمكةةن رنفيةةذ ا وال رحم ة اي ابيةةار ل انةةال ايي ارنةةط ألن إي ةران رعربةةر سةةور ة الح ق ة ُة

األساسية فط خط المقاومة والخندا األمامط فط موا هة إسراهي العدو األوي ييران وألنها رعربر
مر كةةا والغةةرال رةةد م ورس ة

الم مو ةةار المس ة حة فةةط منطقةةة الشةةرا األوسةةط ن ةةذه الصةةفقة

سرفش حكماً ألن ناي رحالن اسرراري ط إيرانط سوري
الخيار الثالث:
الضربات العسكرية

كمةةا حةةدث فةةط الع ةراا 3113م والرهديةةد بالض ةرإلة العسةةكر ة
لرغير النظام السوري وا بار إيران

ةةى سةةور ة 3103م والهةةدف ةةو

ى الدخوي فط مفاوضةار مباشةرئ مةع الم رمةع الةدولط مةن

إلا س ةةكر ة لس ةةور ة إح ةةدى ح ق ةةار المقاوم ةةة مم ةةا ي ب ةةر إية ةران
خة ة ي رو ي ةةا ضة ةر ً
مفاوضار مع الغرال مقاب الرخ ط ن الضرإلة العسكر ة ى سور ة
17

ةةى إ ة ةراء

يرى الباحث إن الم رمع رابع با رمةام اررفةاع ورةاهر الرهديةد األمر كةط والغرإلةط ييةران ولسةور ة

ن ذا الخيار العسكري مسربعد داً حالياً ومسرقب ً و ير مأمونة النراها ألن مر كا رعانط من
زمار اقرصادية داخ يةة وخار يةة كبةرى بايضةافة إلةى الخسةاهر الرةط ركبةدرها فةط حةرال العةراا

المروقعة الية داً والةرد ايق يمةط
المخاطر ُ
3113م ومن الصعال رحديد الن اح لهذا الخيار و ُ
المروقةةع س ةيكون كبي ة اًر ةةى إس ةراهي و مر كةةا بايضةةافة إلةةى ن سياسةةة الواليةةار المرحةةدئ كانةةر
ضعيفة داً فط قدررها
سكر ة

ى موا هة األزمة فكين إذا رطورر األزمة من حرال سياسية الى حرال

مخاطر الضربة العسكرية:

 رد الفع اييرانط فط العراا -الردود العسكر ة اييرانية  /صوار خ و مار

 رد الفع اييرانط من خ ي حزال هللا فط لبنان-رد الفع العسكري السوري فط ال والن

ى دوي الخ يا و ير ا

ى إسراهي

 -اررفاع سعار النفط اييرانط

 -ز ادئ المشا ر المعادية ل واليار المرحدئ فط العالم ايس مط

 -والمز د من الربر ر لو ود رنظيم القا دئ واالنضمام إليا
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المبحث الثالث -االتفا النووي اإليراني – الغربي 9013

المطلب األول-مراحل االتفا النووي اإليراني -الغربي

11

كانةةر المفاوضةةار بةةين إي ةران وم مو ةةة اي0+5فةةط نيةةن فةةط 3103/00/2م محطةةة نظةةار

العالم لرسم ما ي ري

ى الخط اييرانط –الغرإلط وروقيع رفاا مشرري يرمط إلى إنهاء الخ ف

المسةةرمر منةةذ قةةد بةةين طه ةران والغةةرال حةةوي األنشةةطة النوويةةة اييرانيةةة

حيةةث رشةةعر مر كةةا

وح فاؤ ا باالررياح ر اه الرحوي فط خطاال طهران والرحةدث ب غةة وديةة كثةر منةذ انرخةاال الةرهي

ايي ارنةةط حسةةن روحةةانط وو ةةده بالسةةعط يص ة ح الع قةةار مةةع الغةةرال و مر كةةا والةةدوي العرإليةةة
مقابة رخفيةةن العقوبةةار االقرصةةادية

ةةى إي ةران وسةةور ة بعةةد ةةداء طو ة بةةين ال ةةانبين ايي ارنةةط

والغرإل ةةط ي ةةرى الباح ةةث ن ةةا ر ةةم الروصة ة إل ةةى االرف ةةاا الن ةةووي ف ةةط 3103-00-05م األمر ك ةةط
ايي ارنةةط بعةةد ةةدئ ةوالر ومفاوضةةار ب ةةين الط ةرفين اس ةةرمرر ةةدئ سةةنوار وق ةةد مةةرر بالم ارحةة

الرالط

العقوبار االقرصادية الدولية

-0الرهي األمر كط يقرر رفعاً زهياً لبع
-3يرو ا (كيري وز ر الخار ية األمر كية إلى الكونغر طالباً ةدم وضةع قوبةار ديةدئ

إية ةران و رح ةةدث ةةن رس ةةهي ف ةةرص الحة ة الرفاوض ةةط وذل ةةي بم ةةن الة ةرهي
بالعقوبار االقرصادية

ى إيران وسور ة

ى الموافقة رفع بع

-3يرو ا وباما مباشرئ إلى الكونغر ل حصوي

ى إيران

ةى

صة ة حيار الرص ةةرف

العقوبار

ى إيران

-4رفر إيران منشأرها النووية مام مفرشط وكالة الطاقة الذر ة

الموقف العربي واإلسرائيلي مأ االتفا النووي اإليراني الغربي 9013م
رحبر كثر الدوي العرإلية باالرفةاا النةووي وا ربرر ُةا نصة اًر ل دب وماسةية اييرانيةة وسةينعك
ةةى قضةةايا المنطقةةة ام ة ًة و ةةى األزمةةة الرةةط رمةةر بهةةا سةةور ة منةةذ ةةام 3100م خاص ة ًة وقةةد

إي ابةاً

ارضر االرفاا النووي اييرانط -الغرإلط بع

يز د من قوه إيران و يمنرها

الدوي العرإلية الخ ي ية بح ة ن االرفاا سوف

ى منطقة الخ يا العرإلط وسيز د الرهديد اييرانط ألمن الخ يا

لةةذلي رصةةدر السةةعودية م يةةار دوالر لحم ةةة ضةةغط

األمر كط

ى دم الرفا م مع إيران مةا إسةراهي

ةةى الن ةواال األمةةر كيين و ةةى رعبهةةة الةةري

إ ة ن نرنيةا و و ةو حةز ن بةأن مر كةا قةامرر

بأمن إسراهي باالرفاا مع إيران ك ذلي يؤكد بأن ارفاا مر كط إيرانط حةوي النةووي ايي ارنةط قةد

رم بن اح ر م الضغط السعودي وايسراهي ط يفشالا

 - 11سامح أبو العينين  ،جهود منع االنتشار النووي في الشر األوس
 8019م  ،ص .18
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م ة السياسة الدولية  ،العدد ، 820

ال بد من الد ٌوئ لعقد مؤرمر دولط ل ع منطقة الشرا األوسط منطقة خالية من الس ح النووي
بما فيها النووي ايسراهي ط واسرخدامها أل ار س مية إال ن ذه الرؤية رحراج الى مع زئ
ير مسرعدئ ل رخ ط ن س حها النووي مهما كانر الحوافز والمغر ار

دولية ألن إسراهي
الدولية

المطلب الثاني :مضموأ االتفا النووي اإليراني -الغربي جنيف في9013م

12

لقد روص ر الدوي السر الكبرى وايران السبر فط 3103/00/34م فط نيةن إلةى ارفةاا بشةأن

البرنةةاما النةةووي ايي ارنةةط و هةةدف إلةةى وضةةع حةةد لطموحةةار إي ةران النوويةةة مقاب ة وقةةن زهةةط
ل عقوبار االقرصادية الدولية المفروضة

ل نشاا النووي اييرانط

ى إيةران ومةدئ االرفةاا  6شةهر وسرشةهد مراقبةة دوليةة

و رضمن فحوى االرفاا ما ي ط
 0وقن رخصيال اليورانيوم لنسبة

ى من %5

 3الرخ ص من كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة %31

 3وقة ةةن ي رطة ةةور لقة ةةدرار رخصة ةةيال اليورانية ةةوم و ة ةةدم ز ة ةةادئ مخة ةةزون اليورانية ةةوم
المخصال إلى %3 5

 4وقن إي نشاا فط راي
 5الشفافية الرامة فط السماح ل وكالة الدولية ل طاقة الذر ة بالرفريش المفا ئ لمنشآر
6

إيران النووية
دم فر

ي قوبار دولية ديدئ إذ الرزمر إيران بما رم االرفاا

ية خ ي 6

شهر

 9رع ي العم بعقوبار محددئ مث الرعام فط الذ ال والسيارار وصادرار إيران
البرروكيماوية بما يوفر 0 5م يار دوالر من العاهدار

 2السماح ب ص حار وا ادئ رأ ي بع
 1ايبقاء

خطوا الطيران اييرانية

ى مبيعار النفط اييرانية ند مسروا ا المنخف

الحالط

-01الس ةةماح برحو ة ة  411م ي ةةون دوالر م ةةن ص ةةوي إية ةران الم م ةةدئ لرغطي ةةة نفق ةةار
دراسة الط ال اييرانيين فط الخارج
يرى الباحث ن االرفاا يفر ُ آفاا يدئ لرطو ر الع قار اييرانية مع الم رمع الدولط ام ًة
و ؤدي إلى رقارال مر كط – إيرانط ويحوي الصراع من صراع سكري إلى صراع سياسط و و
 -12سام شيخ االتفا النووي اإليراني  -الغربي م ة الشرا الوسط  3103م العدد  333ص44
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ى طر ح األزمار ايق يمية االقرصادية والسياسية و مها القضية السور ة كما

خطوئٌ ام ٌة
ويمكن ن ينعك

ى األزمة الرط رمر بها سور ة منذ ام 3100م

إي اباً

لكن بالمقاب ال يمكن ر ا

و ود العدو األمر كط وايسراهي ط مما يق

الصراع و خطر ما فط األمر دخوي إسراهي

الرفاؤي فط مسرقب

ى خط االرفاا اييرانط الغرإلط وذلي لخشيرها من

رنامط قوئ إيران النووية ف سراهي رشك العقب ُة األساسية فط ن اح االرفاا النووي اييرانط مع
الم رمع الدولط لخشيرها من الرقارال اييرانط مع الدوي الكبرى فط العالم ام ًة والواليار المرحدئ

خاص ًة

المطلب الثالث :الفوائد التي حصلت عليها إيراأ مأ االتفا النووي مع الغرب
ةةى الةةر م و ةةود مسةةارار يةةر دقيقةةة وواضةةحة فةةط الح ةةوي ل م ةةن النةةووي ايي ارنةةط ومةةع و ةةود

اد اءار مر كية لح المشك ة اييرانية المفررضة ومع رباين المواقن السياسةية وايق يميةة ل ةدوي
الكبرى حوي الم ن النووي اييرانط حسال مصالحها

و ى الر م من ك ذلي يةرى الباحةث ن إيةران حصة ر

الغرال منها

والً -حص ر إيران

ةى ةده فواهةد مةن االرفةاا النةووي مةع

ى امريازار من الدوي الغرإلية وحافظر

ى برنام ها النووي من خ ي

صمود الشعال اييرانط مام الضغوطار الدولية لسنوار طو ةة مثة رفةع زهةط
الدوليةةة

ةةى إيةران والرمسةةي ايي ارنةةط بحقهةةا امةةر ي الطاقةةة النوويةةة أل ة ار

الدولط بح إيران امر كها األس حة النووية أل ار

س مية

ثانياً-كانر إيران رسعى لرفع العُقوبار االقرصادية نها وحص ر
الدولط النووي اييرانط الغرإلط (المفاوضار
ثالثاً-حاولر الحصوي

ةى العقوبةار

سة مية واال رةراف

ةى ذلةي مةن خة ي االرفةاا

ى قصى ما رسرطيع مةن الغةرال بةالطرا الدب وماسةية والةدوي الكبةرى

قدمر رنازالر كبيرئ ييران

رابعاً-طهران اسرغ ر الدب وماسية ل رُوص إلى نراها مرضية و ط رفاو
خامساً-حافظر إيران ى يبرها ومركز ا العالمط

السرر اع حقوقها

المطلب الرابع :انعكاس االتفا النووي اإليراناي – الغرباي فاي جنياف 9013م علاش العالقاات

العربية اإليرانية

يرى الباحث ن ردا يار االرفاا النووي الغرإلط اييرانط يخر ن من دولة رإلية إلى خةرى حسةال
قارها مع إيران والغرال كما يمكن ن يكون لا وانال اي ابية وس بية

 ال انة ةةال االي ة ةةابط سة ةةور ة و معظة ةةم الة ةةدوي العرإلية ةةة رحبة ةةر باالرفة ةةاا وا ربررة ة ُةا نص ة ة اًر ل ة ةةدويايس ة مية ام ة ًة واي ةران خاص ة ًة ويشةةك االرفةةاا خطةةوهٌ ولةةى ةةى طر ة ح ة األزمةةة السةةور ة
َ
21

وسينعك

إي اباً

ى معال ة المسألة السور ة ومؤش اًر

ى مرونة وديناميكية السياسة الخار ية

اييرانية ال ديدئ كما نها رسرع فط ررطور الع قار العرإلية – اييرانية وررفع العُقوبار الدولية
ى سور ة وايران مما يسرع م ية الرنمية االقرصادية فط الطرفين وبالرالط يمهةد الطر ة مةام
رحقي المنفعة االقرصادية ل طرفيين العرإلط و اييرانط ذا من ال انال االي ابط ل رفاا النووي

 ال ان ةةال السة ة بط :ال م مة ة واض ةةحة رُحقة ة ارفاقة ةاً دولية ةاً المية ةاً يي ةةاد حة ة سة ة مط لألزم ةةةوخاصة ن مصال دوي العالم واالق ةيم لهةا حسةابارها يطالةة مةر األزمةة ُوحةددر سةور ة الق عة ُة

الصامدئ مسرحاً لنشاطارها السياسية والعسكر ة
ثانياً-االرفاا النووي اييرانط -الغرإلط وموقن دوي الخ يا العرإلط

13

معظةةم دوي الخ ةةيا العرإلةةط ارض ةر االرفةةاا النةةووي ايي ارنةةط – الغرإلةةط بح ةةة انة ُةا يز ة ُةد مةةن قةةوه
إيران ايق يمية و ز ُد من الرهديد اييرانط لدوي الخ يا العرإلط وألمن الخ يا
والحقيقة انا نةاي خ فةار إيرانيةة خ ي يةة حةوي الحةدود والخ ةيا العرإلةط لةذا دوي الخ ةيا رطالةال

الم رمع الدولط برحم مسؤوليارا ر اه إيران وما يق

الخ يا و س وال إيران فةط الرعةاطط مةع

دوي الخ ةةيا العرإلةةط دون ن رقةةوم إي ةران بخط ةوار فع يةةة و م يةةة و نةةاي خ فةةار إيرانيةةة خ ي يةةة
حوي العديد من القضايا من مها

-0البرنةةاما النةةووي ايي ارنةةط (الرخةةوف الخ ي ةةط مةةن ر ً
ط ةور النةةووي ايي ارنةةط و ةةو يشةةك رهديةةداً
ألمن الخ يا

-3الم ن السوري ( موقن إيران من األزمة الرط رمر بها سور ة منذ ام3100م
-3رطور الع قار األمر كية اييرانيةة ( ربةدي السياسةة الخار يةة اييرانيةة ر ةاه الم رمةع الةدولط
إلى الحوار لذلي ال بد مةن الحةوار بةين الطةرفيين ايي ارنةط والخ ي ةط المبنةط
السبي ُ الوحيد لح الخ ف الخ ي ط اييرانط

 -13منظمة الرعاون االقرصادي والرنمية والوكالة الدولية ل طاقة النووية رقر ر 3103م
 -سام

بو العينين مر ع سب ذكره  3103ص66
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المصةارحة ةو
ةى ٌ

المبحث الرابع-مجاالت استخدام الطاقة النووية اإليرانية في الدول العربية
ويمكن رحديد م االر اسرخدام الطاقة النووية اييرانية لرطو ر االقرصادين العرإلةط وايي ارنةط فةط
م االر دئ

14

 ف ةةط م ةةاي رحقية ة الرنمي ةةة االقرص ةةادية يية ةران وال ةةدوي العرإلي ةةة ( امة ة م ةةن وامة ة النم ةةواالقرصادي -اسرخدامها فط البحث الع مط فط الدوي العرإلية
 -وفةط مسةةاه الصةةنا ة والر ةةارئ العرإليةةة كمةةا رعمة إيةران

ةةى رسةةهي ر ةةارئ المةواد النوويةةة

والمعدار الركنولو ية إلى الدوي العرإلية بهدف رنمية االقرصاد العرإلط ولمعال ة بع

المشك ر

فط الدوي العرإلية مث مشك ة ر وث البيهة وفط الم اي الصحط والبحث الع مط وان ركون ةام ً
اماً فط موا هة رحديار النظام االقرصةادي المعاصةر الةذي يرسةم بظهةور الركةر ر االقرصةادية

والش ةراكار االقرصةةادية كأحةةد مفةةرزار العولمةةة ورز ةةد مةةن القةةوئ الرفاوضةةية ل عةةرال وايي ةرانيين فةةط

الم رمع الدولط

 -إي ةةاد طاقةةة بدي ةةة ل ةةنفط العرإلةةط والرعةةاون فةةط م ةةاي االسةةرثمار واقامةةة المشةةار ع المشةةرركة

العرإلية اييرانية

 فط م اي روليد الكهرإلاء -فط الم اي الصحط لمعال ة األم ار

 -رح ية المياه

الخبيثة كمر

السرطان

-الرعةاون العرإلةط ايي ارنةط فةةط رطةو ر ينيةا رإليةةة ينرةاج الطاقةة النوويةةة فةيمكن ن ركةون الطاقةةة

النووي ةةة امة ة إي ةةابط ل ةةدوي العرإلي ةةة رس ةةا د ا ف ةةط قي ةةام ص ةةنا ة نووي ةةة رإلي ةةة ر ةةد م االزد ةةار
االقرصادي العرإلط
المطلب األول :الطاقة النووية اإليرانية السلمية وأثرها في تطوير العالقات العربية -اإليرانية.

السة ةؤاي ال ةةذي يثة ةاُر ةةو كي ةةن يمك ةةن ل ةةدوي العرإلي ةةة ن رض ةةمن اس ةةرعماي سة ة مط ل طاق ةةة النووي ةةة
سةةكر ة؟ وكيةةن يمكنهةةا ن رةةؤثر إي ابةاً ةةى
اييرانيةةة مةةن دون خةةوف مةةن اسةةرعمالها أل ة ار
االقرصاد العرإلط؟ األمر الذي يرط ال مةن الةدوي العرإليةة وايةران ن رررقةط إلةى مسةروى المسةؤولية

والمرح ة الرةط يعيشةها العةالم المعاصةر بةأن ربةادر إيةران إلةى اسةربعاد الح ةوي العسةكر ة وخاصةة

14

-CONSTRAINHNG IRAN NUCLER PROGRAM OPTIONS AND RISKS/ MATTHRW BUNN/ Managing the
atom project - Harvard university / Oakridge national laboratory/ 15 November 2007/ http www
mangingtheatom org.
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النوويةة منهةا وا رمةاد الح ةوي السياسةية لحة الن از ةار العرإليةة اييرانيةة امة ًة والن از ةار اييرانيةة
الخ ي ية خاص ًة فهط ردري مدى خطورئ اسرعماي النووي ى المنطقة العرإلية واييرانية برمرها
يص الباحةث إلةى النري ةة الراليةة إن النةووي ايي ارنةط يمكةن ن يكةون امة مةن وامة الرنميةة

االقرص ةةادية وحة ة ً ل مش ةةك ر العرإلي ةةة اييراني ةةة ب ةةالطرا الدب وماس ةةية والسة ة مية ب ةةدالً م ةةن الط ةةرا

العسةكر ة ويشةك مناخةاً مناسةباً لرخفيةةن الن از ةار العرإليةة اييرانيةةة و ةام ُ دافعةاً لرفعية الع قةةار
المعطيار الرالية
العرإلية اييرانية مسرنداً الى ُ

 0المسا دئ النووية اييرانية ل دوي العرإلية من
 3العمةة

رطو ر اقرصادارها

ةةى روقي ةةع معا ةةدئ نووي ةةة رإلي ةةة إيراني ةةة ح ةةوي الرع ةةاون الن ةةووي ف ةةط ص ةةنا ة الطاق ةةة

النووية

 3رسهي نق المواد النووية من إيران الى الدوي العرإلية السرخدامها أل ار
الركنولو يا اييرانية من آ

رطو ر الصنا ار العرإلية

 4إن رعز ة ةةز الرعة ةةاون النة ةةووي العرإلة ةةط ايي ارنة ةةط سة ةةوف يسة ةةا د

سة مية واسةرخدام

ة ةةى رعز ة ةةز االسة ةةرقرار األمنة ةةط

والسياسةةط فةةط منطقةةة الشةةرا األوسةةط ورعز ةةز الرق ةدم السياسةةط واالقرصةةادي واقامةةة مش ةار ع

مشرركة والرعاون فط م اي االسرثمار

أوال-اقرصاديار سوا الطاقة النووية ومسرقب األمن القومط العرإلط واييرانط
إن الطاقة النووية اييرانية من المر
كما يمكن إن رحافظ

ن رقوم بدور البدي

ى األمن القومط العرإلط واييرانط

15

ن الطاقة النفطية العرإلية مسرقب ً

إن األ ميةةة المرناميةةة ل طاق ةة اييرانيةةة فةةط رحقي ة االزد ةةار االقرصةةادي العرإلةةط رخر ةةن مةةن ب ةةد
رإل ةةط ألخ ةةر حس ةةال

ق ةةة الب ةةد السياس ةةية بة ة يران وبالمقابةة يعرب ةةر ال ةةبع

ن الرط ةةور الن ةةووي

ايي ارنةةط سةةا د ةةى ظهةةور مخةةاوف ديةةدئ حةةوي األمةةن القةةومط العرإلةةط امة ًةا والخ ي ةةط خاصة ًة
وا ربار النووي اييرانط رهديداً ألمن الخ يا والمنطقة
ولهذا ف ن مية الطاقة النووية اييرانية ذو شقين

 -الشاااق األول إن ز ةةادئ اال رمةةاد

ةةى النةةووي ايي ارنةةط ال يق ة الحا ةةة

ةةى اال رمةةاد

ةةى

واردار ال ة ةةنفط والغ ة ةةاز العرإل ة ةةط و ة ةةؤدي إل ة ةةى ز ة ةةادئ اس ة ةةرخدام الركنولو ي ة ةةا اييراني ة ةةة ف ة ةةط الرنمي ة ةةة
االقرصادية العرإلية

-الشاااق الثااااني اسةةرخدام الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة و نةةد ذلةةي يمكةةن اسةةرخدامها ل سةةيطرئ

ةةى

المشك ر االقرصادية العرإلية مث األسعار والبطالة
15

WILIAM BURRT/ABNE HISTORY OF US. -IRANIAN OF ATOMIC SCIENTISTS/ NUMBER 1-GANUARY- /FEBRUARY NUCLER-NEGOTIATIONS /BULLETIN 2009
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المطلب الثاني-قيود تنمية النووي اإليراني في األسوا العربية( .المخاطر)
مةةن الممكةةن ن ركةةون الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة خط ة ار كبي ة اًر

رأثير س بط

16

ةةى األس ةواا العرإليةةة ورصةةب ذار

ى الرنمية االقرصادية وروقع الكثير من المخاطر لعدئ سباال منها

-وقوع حادث نووي فط إحدى المحطار الطاقة النووية فط إيران

انف ةةار محطةةة نوويةةة نر ةةا لعم ة إر ةةابط مةةن قب ة ال ما ةةار المس ة حة المد ومةةة مةةن قب ةبع

الدوي العرإلية والغرإلية

 -دم قدرئ إيران

فط الدوي العرإلية

ى وضع ح وي مناسبة رعم

ى رأمين االسرخدام الس مط ل طاقة النووية

-اسرخدام النووي من قب الم مو ار اير ابية ضد المدنيين كما حص فط سور ة ام3103م

كما يوا ا النووي اييرانط مشاك
ومع ذلي فأن بع

دئ من مها اير اال والرطرف

الدوي العرإلية رحاوي رطو ر برنام ها النووي لألسباال اآلرية

 -0ألنها يمكن ن روفر لها المز د من االسرقرار السياسط واألمنط
 -3رحق االزد ار االقرصادي العرإلط السر ع

 -3كما رز د من القوئ الرفاوضية مع الم رمع الدولط

 -4رخفةةن مةةن الرحةةديار الدوليةةة وخاص ة ًة العقوبةةار االقرصةةادية المفروضةةة
الدوي العرإلية

ةةى بع ة

 -5ومن ح موا هة اير اال والرطرف الدولط

16

 -يثم النا ط السياسة النووية الدولية ولثرها علش منطقة الشر

 3116ص66
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بيرور دار الع وم األكاديمية

الخاتمة واالستنتاجات
داء الطاقة النووية اييرانية من الناحية االقرصادية والط ال المرنامط

يشك
ُ

والو ط المرزايد ل فواهد البيهية ل طاقة النووية النظيفة األسا

ى الطاقة

المادي الذي رشهده الطاقة النووية

اييرانية والرط يمكنها د م من الطاقة واالزد ار االقرصادي ورحسين نو ية البيهة فط إيران
والدوي العرإلية وخ

مناخ مناسال لقيام شراكة نووية رإلية إيرانية ويسهم فط رطو ر

الع قار االقرصادية العرإلية اييرانية بما يرناسال مع مسروى الع قار السياسية والدب وماسية مع
بع

الدوي العرإلية كسور ة الرط ررإلطها

قار مرميزئ واسرراري ية مع إيران منذ قيام الثورئ

ايس مية اييرانية ام 1393م والرعاون مع إيران من
النووية و ذا يرط ال يرعين

رأسي

بنية رإلية ينراج الطاقة

ى صناع الق اررار السياسية العرإلية ن ي ار وا روفير ا قب

م ية

إحياء الطاقة النووية العرإلية ألن رصب حقيق ًة م موس ًة و موا هة ومعال ة الرحديار الرهيسية
فط م االر دئ مث الك فة المالية المررفعة نسبياً ينشاء محطار ديدئ لروليد الكهرإلاء بالطاقة
النووية والحا ة لإلدارئ المسردامة ل وقود النووي المسرعم

وخطر انرشار الب ورو وم الصال

لصنع األس حة النووية والمشاك السياسة الرط قد رظهر نري ة الحركار ذه الطاقة ر م و ود
ى المدى الطو

كثر مأمونية واقرصاداً

إمكانية ن رصب الطاقة النووية اييرانية والدولية

ر الرط رعم فط م اي األ ار

الس مية بشك ال يرأثر

واسردام ًة ومقاوم ًة النرشار ركنولو يا صنع األس حة النووية إن الهدف من م ية ردو الطاقة
النووية و الرحكم فط م ية منع االنرشار النووي و ن ركون ناي ضمانار وضوابط دولية
لضمان إمداد الوقود النووي ل مفا

مع الرغيرار السياسة والرق بار الدولية مضافاً إليا السيطرئ الدولية ب شراف الوكالة الدولية ل طاقة

الذر ة لضمان دم االحركار ذا المصدر واالبرزاز السياسية لها والعم
ضغط رر

ال بها ايطراا الدولية من ا

ى اسرخدامها كورقة

مص حرها الخاصة يرى الباحث ال بد من ارخاذ

إ راءات ده منها 17منع اير ابيين من الحصوي

ى المواد األولية لصنع القنب ة النووية من

الدوي النووية ومعال ة الرحديار الرهيسية ال ار نة لنظام منع انرشار س حة الدمار الشام
واسرعماي الطاقة النووية اييرانية أل ار

النووية الس مية اييرانية فط رطور الع قار االقرصادية العرإلية -اييرانية ورأثير ا

ى السياسة

الطاقة النووية فط دد ا 0334

الصادر يوم

و دم اسرخدامها من

الردخ االنفرادي فط الشؤون الداخ ية ل دوي األخرى

 -17نشرر ذه الدراسة فط ر دئ القب
الخمي

س مية فط الدوي العرإلية والرأكيد

ى مية الطاقة

الكو رية بعنوان ردو

3115/9/9م
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يص الباحث الى النتائج الرالية
أوالً-الرأكيد

ى مية الطاقة النووية اييرانية ودور ا فط رطو ر الع قار العرإلية اييرانية

ثاني ااً :إن رطةةور الع قةةار العرإليةةة اييرانيةةة بةةين الةةدوي العرإليةةة واي ةران يسةةهمان فةةط موا هةةة

الرحةةديار النوويةةة الدوليةةة

ةةى ك ة الط ةرفيين يمكةةن ل طاقةةة النوويةةة اييرانيةةة موا هةةة الرحةةديار

الرهيسية الرط روا ةا الطةرفين العرإلةط وايي ارنةط

ةى حةد سةواء كمكافحةة اير ةاال والرطةرف كمةا

رز د القوئ الرفاوضية ييران والدوي العرإلية مع الم رمع الدولط

ثالثاً-الطاقة النووية اييرانية رعربر دفاً من األ ةداف الرنمويةة الكبةرى ل قرصةاديار العرإليةة
وح ً ل مشك ر العرإليةة اييرانيةة بةالطرا الدب وماسةية والسة مية بةدالً مةن الطةرا العسةكر ة ويشةك
مناخاً مناسباً لرخفين الن از ار العرإلية اييرانية و ام ُ دافعاً لرفعي الع قار العرإلية اييرانية
ثالث ااً  -اسةةرخدام الطاقةةة النوويةةة اييرانيةةة ل سةةيطرئ

ةةى المشةةك ر االقرصةةادية العرإليةةة مث ة

األسعار والبطالة كما ن النووي اييرانط يمكن ي عال دو اًر إي ابياً فط رحسةين الع قةار العرإليةة
اييرانيةةة ورخفيةةن الن از ةةار بةةين إي ةران وبع ة

الةةدوي العرإليةةة مةةن خ ة ي قيةةام مشةةار ع اقرصةةادية

مشةرركة بةةين الطةرفين ممةةا يةؤدي إلةةى رحسةةين الع قةةار السياسةية والدب وماسةةية بةةين إيةران والةةدوي
العرإلية

رابعاً-يهةدف الرعةاون العرإلةط ايي ارنةط إلةى رطةو ر بنيةة رإليةة ينرةاج الطاقةة النوويةة فةأن بعة

الدوي العرإلية رحاوي رطو ر برنام ها النووي لألسباال اآلرية

 ألنها يمكن ن روفر لها المز د من االسرقرار السياسط واألمنط
 رحق االزد ار االقرصادي العرإلط السر ع

 كما رز د من القوئ الرفاوضية مع الم رمع الدولط
خامساً -الطاقة النووية اييرانية الس مية يمكن ن ر ال مشار ع االقرصادية مفيدئ ل دوي العرإلية

ورمك ةةن ال ةةدوي العرإلي ةةة م ةةن االس ةةرفادئ م ةةن الركنولو ي ةةا النووي ةةة اييراني ةةة ف ةةط م ةةاي ر ةةوفير الطاق ةةة
واالسرخدامار الس مية األخرى والقيام ببحوث مشرركة لرطةو ر اسةرخدام الطاقةة النوويةة أل ة ار

س مية فط الدوي العرإلية

سادساً-إن الطاقة النووية اييرانية السة مية رسةا م فةط معال ةة بعة

فط الوطن العرإلط مث مر

األمة ار

الخبيثةة المنرشةرئ

السرطان

ن رقوم بدور البدي

سابعاً -إن الطاقة النووية اييرانية من المر

مسرقب ً
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ن الطاقة النفطيةة العرإليةة

التوصيات
بناء على نرائج الدراس إنها روصي بما يلي:
 -0رخفيةةن الن از ةةار العرإليةةة اييرانيةةة واي ةةاد نةةوع مةةن نةواع الرنسةةي بةةين الةةدوي العرإليةةة واي ة ارن

ةدال مةةن الربا ةةد فةةط ظ ة نظةةام العولمةةة ويمكةةن ن ركةةون الطاقةةة النةةووي ايي ارنةةط
والرقةةارال بة ً
ام

امع بين الطرفين العرإلط واييرانط

 -3ا ربار االسرخدام الس مط ل طاقة النووية حقاً ل ميع الدوي بما فيها إيران والدوي العرإلية
 -3د وئ األمم المرحدئ لعقد مؤرمر دولط ل ع منطقة الشرا األوسةط والعةالم منطقةة خاليةة مةن
الس ح النووي

- 4الرأكي ةةد

ةةى مي ةةة ودور الطاق ةةة النووي ةةة اييراني ةةة السة ة مية ف ةةط رحس ةةين الع ق ةةار العرإلي ةةة

اييراني ةةة واس ةةرخدام الطاق ةةة النووي ةةة اييراني ةةة ف ةةط ال ةةدوي العرإلي ةةة ف ةةط م ةةاالر رولي ةةد الكهرإل ةةاء
ومعال ةةة األمة ة ار

رأسي

المسرعص ةةية والبح ةةوث الع مي ةةة واالس ةةرفادئ م ةةن الركنولو ي ةةا اييراني ةةة به ةةدف

بنية رحرية لقيام صنا ة رإلية ينراج الطاقة النووية

-5منةع الةدوي مةن الرةدخ ايفةرادي فةط الشةؤون الداخ يةة لةدوي خةةرى والرأكيةد

ةى آثةر الطاقةةة

النووية اييرانية فط د م من الطاقة واالزد ار االقرصادي ورأمين بيهة نظيفة فط الدوي العرإلية
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مراجع البحث
أوالً – المراجع العربية:
 م ة حمةةادئ الم ةةن النةةووي والسياسةةة الخار يةةة اييرانيةةة مخرةةارار إيرانيةةة العةةدد 31القةةا رئ 3113م ة دراسار إيرانية

 -سةةام

بةةو العينةةين

هةةود منةةع االنرشةةار النةةووي فةةط الشةةرا األوسةةط م ةةة السياسةةة الدوليةةة

مؤسسة األ رام القا رئ العدد 3103 321

 -ادي محمد حمد واقع وآفاا اال رمام العرإلط بالطاقة النووية م ة السياسة الدولية مؤسسة

األ رام القا رئ 3101
-

ةةط رضةةا ،مر كةةا واي ةران وال عةةال فةةط السةةاحة ايق يميةةة م ةةة مخرةةارار إيرانيةةة العةةدد 45

3119

 -بةد هللا المطةةري مةةن الخ ةةيا العرإلةةط والرحةةدي النةووي ايي ارنةةط رسةةالة ما سةةرير ك يةةة الع ةةوم

السياسية

امعة الشرا األوسط رموز 3100م

 -د رنةةا بةةو ظهةةر الرفةةا ط الم ةةن النةةووي ايي ارنةةط والصةراع

الطبيعية بيرور ا3112 0
 -را

ةى منطقةة الشةرا األوسةط دار النشةر األواهة

الراوي البرناما النووي اييرانط وآثةره

بيرور 3103م

 -فةةوردن ةةوفري كرةةاال ررريبةةار النةةووي المرعةةدد األطةراف

 3116معهد ماسارشرسر
 -محمةةد سةةعيد إدر ة

ةةى الشةةرا األوسةةط دار الع ةةوم

ل ركنولو يا 3112

امعةةة كامبر ةةدج ماساشوسةةر

إي ةران واألمةةن القةةومط العرإلةةط ،المركةةز العرإلةةط ل د ارسةةار االسةةرراري ية،

الدوحة 3100م

 منظمة الرعاون االقرصادي والرنمية والوكالة الدولية ل طاقة النووية رقر ر 3103م -مص ةةطفى نط ةةاكط البرن ةةاما الن ةةووي ايي ارن ةةط وآثة ةره

ةةى منطق ةةة الش ةةرا األوس ةةط ،دمشة ة

مؤسسة الوحدئ ل صحافة والطبا ة والنشر 3116
 -ن ةةوران طال ةةال وش ةةاش الع ق ةةار الدولي ةةة ور ةةدو الطاق ةةة النووي ةةة السة ة مية رس ةةالة ما س ةةرير

 3111ك ية القانون والسياسة قسم الع وم السياسية األكاديمية العرإلية المفروحة فط الدنماري
 -ية ةةثم النة ةةا ط السياسة ةةة النووية ةةة الدولية ةةة وآثر ة ةةا

األكاديمية 3116

ة ةةى منطقة ةةة الشة ةةرا بية ةةرور دار الع ة ةةوم

 -الوكال ةةة الدولي ةةة ل طاق ةةة الذر ةةة ايط ةةار ال دي ةةد الس ةةرخدام الطاق ةةة النووي ةةة الخي ةةارار المراح ةةة

لضمان الرمو ن من الوقود النووي 3119
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