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اوعكاس االحفاق انىىوي االٌراوً -انغربً ()1+5عهى أمه اخلهٍج
انعربً

املذرس انذكخىر

فراقذ داود صهمان

مركز دراصاث انبصرة واخلهٍج انعربً
املهخص-:
تعد ايران دولة محورية في الشرق االوسط  ,تسعى دوما لفرض قوتها الدولية

وهيمنتها عن طريق الممف النووي االيراني  ,وذلك لحماية امنها القومي واالقميمي.

ود ائما ما تؤكد القيادة االيرانية عمى اختالف انتماءاتهم السياسية واأليديولوجية عمى
حق ايران في امتالك الطاقة النووية لألغراض السممية  ,وبموجب االتفاق النووي

االيراني  -الغربي ( )1+5حصمت ايران عمى بعض الحوافز االقتصادية المتمثمة في

الحصول عمى نحو ثمانية مميار دوالر عن عوائد النفط المحتجزة في بنوك الواليات
المتحدة االمريكية مقابل ذلك وافقت ايران عمى تجميد تخصيب اليورانيوم لدرجة%02

وكذلك االلتزام بالتعامل مع كميات اليورانيوم المخصب لدرجة .%5في حين ترى دول
الخميج العربية انها تقع ضمن دائرة خطر محدق بها يتمثل بممف ايران النووي ,فمن
ناحية االثار البيئية المباشرة ستضرر دول الخميج جميعها وذلك عن طريق االثار البيئية

المباشرة حيث يقع مفاعل بوشهر عمى بعد( 022كم) من دولة الكويت ,فضال عن ان
الممف النووي يعد عامال من عوامل عدم االستقرار التي تهدد المنطقة وال يمكن توقع

نتائج ه سواء الحالية منها او عمى المدى البعيد ورغم ذلك فان دول الخميج ليس لديها

رؤية واضحة حيال امن الخميج العربي ,فضال عن ان امتالك ايران لمبرنامج النووي يعد
من القضايا المحورية التي باتت تهدد امن الخميج العربي االقتصادي نتيجة لقرب ايران

جغرافيا من دول الخميج خ اصة وان دول الخميج تعد النفط مصدر دخمها الرئيس الذي قد
يؤدي في حالة انقطاعه الى تعرقل التنمية االقتصادية الخميجية.
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The Impact of the Iran-West Nuclear Agreement (5+1) on
Security of the Arabian Gulf

Asst. Prof.Dr. Faraqd Dawood Salman
Basra University/ Centre for Basra and Gulf Studies

Abstract:
Iran is pivotal state in the Middle East, which has always
sought to impose its international power and dominance
through the lranian nuclear issuee, in order to protect its
regional and national security. The lranian leadership has
always emphasized their different political affiliations.
Iran has obtained some economic incentives to obtain
about $8 billion in oil revenues held in US banks. In return,
lran has agreed to freeze enrichment of uranium 20% as
well as the commitment to deal with the amounts of enriched
uranium to 5% . While the Gulf States consider it to be
within the circle of imminent danger of lran's nuclear issue,
in terms of direct environmental effects, they will be affected
by directly if the Bushehr nuclear reactor located about
208km from Kuwait, was exploded. The Gulf states do not
have a clear vision of the security of the Persian Gulf, and
lran's possession of the nuclear program is one of the central
issues that threaten the security of the Gulf. Due to the
proximity of lran geographically from the Gulf countries,
especially as the Gulf countries are oil as their main source
of income, this may lead in case of confrontation to impede
the economic development of the Gulf .
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املقذمت-:

حٗض مىُ٣ت الخلُج الٗغبي بما جمخل ٪مً زغواث هاتلت وؾى ١ضخمت وخل٣ت ونل
ظىٍت بحن الكغ ١والٛغب ومً ا٦ثر مىاَ ٤الكغ ١الاوؾِ اهمُت وخؿاؾُت لظا ٌٗض امً
الخلُج الٗغبي مً الغ٧اتؼ اإلاهمت التي جد ٤٣الامً والاؾخ٣غاع في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ
٧لها ٦ ,ما ان ازخال ٫جىاػن ال٣ىي في الخلُج مم ً٨ان ًئصي الى مىاظهت ال جدمض ٖ٣باها
تهضص امً الخلُج الٗغبي  ,والامً الظي ه٣هضه هىا هى :الاؾخ٣غاع ب٩ل اهىاٖه وهى قٗىع
خ٨ىماث وقٗىب الضو ٫اإلاُلت ٖلى الخلُج باهخٟاء التهضًض أًا ٧ان هىٖه للمىُ٣ت
ٖؿ٨غٍا وؾُاؾُا وا٢خهاصًا وجىمىٍا والظي مً قاهه ان ًئصي الى البضء في بىاء ٢ىاٖض
واؾـ جىمُت ُٟ٦لت بمىاظهت الخدضًاث التي حٗترى َغٍ ٤الاؾخ٣غاع والخ٣ضم والاػصهاع,
ًىُل ٤البدض مً ٞغيُت عتِؿت ٢ىامها :هل ًئزغ الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي  1+5ؾلبا ٖلى
َبُٗت الامً في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي ,وهل اؾخمغاع اًغان ببىاء بغهامجها الىىوي ٌٗني
هُمىتها ٖلى صو ٫اإلاىُ٣ت؟ وهظه الٟغيُت الغتِؿت ج٣ىصها الى ٞغيُت ٞغُٖت ٢ىامها في
يىء هظا الاجٟا ١هل مً اإلام ً٨ان جهبذ اًغان قغٍ٩ا اؾتراجُجُا لضو ٫اإلاىُ٣ت في
الخٟاّ ٖلى امنها؟
اهمٍت انبذث :ج٨مً اهمُت البدض بما ًداو ٫ان ًًُٟه هظا البدض ٖلى الهُٗضًً
الٗلمي والٗملي ل٨ىن اإلاىيىٕ ًخٗل ٤بامأمً ال٣ىمي لضو ٫الخلُج الٗغبي
ً-1ضزل البرهامج الىىوي الاًغاوي اإلاىُ٣ت بؤ٦ملها في ؾبا ١حؿلح
-2ازغ الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي  -الٛغبي (ٖ)1+5لى امً صو ٫الخلُج الٗغبي.
اهذاف انبذث :حهض ٝالبدض الى جىيُذ
-1اإلاخٛحراث الا٢لُمُت والضولُت اإلائزغة ٖلى امً الخلُج الٗغبي ومنها الاجٟا ١الىىوي
الاًغاوي.
مىهجٍت انبذث :لٛغى الىنى ٫الى صخت الٟغيُاث الؿاب٣ت اٖخمضها في ٦خابت
البدض ٖلى اإلاىهج الخاعٍدي في اؾخٗغاى الخ٣ات ٤الخاعٍسُت التي مغ بها البرهامج الىىوي
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الاًغاوي ومؼظىاه م٘ اإلاىهج الخدلُلي في جىيُذ عإٍت اًغان وصو ٫الخلُج الٗغبي مأمً
اإلاىُ٣ت.
اقضاو انبذث ٢ :مىا بخ٣ؿُم البدض ٖلى م٣ضمت وزمؿت مباخض ,جىاو ٫اإلابدض الاو٫
البرهامج الىىوي الاًغاوي ومغاخل جُىعه ,2002-1957وجىاولىا في اإلابدض الشاوي مؿاع
الؿُاؾت الخٟاويُت الاًغاهُت – الٛغبُت  ,2013-2002وفي اإلابدض الشالض جُغ٢ىا الى
صوا ٘ٞامخال ٥اًغان للؿالح الىىوي ,وع٦ؼها في اإلابدض الغاب٘ ٖلى الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي
الٛغبي ٖام,2013وزهو اإلابدض الخامـ الوٗ٩اؽ الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي ٖلى امً
الخلُج الٗغبيًٞ .ال ًٖ الخاجمت والاؾخيخاظاث و٢اتمتي الهىامل واإلاهاصع.
املبذث االول :انربوامج انىىوي االٌراوً ومرادم حوىري 2002-1551
حٗىص الجهىص الاًغاهُت للخهىٖ ٫لى الُا٢ت الىىوٍت الى ٖهضًً مسخلٟحن بضأ الٗهض
(,)1

الاو ٫مً ؾىت  ,1957والى ؾىت 1979في ْل خ٨م الكاه مدمض عيا()1979-1941

و٧ان الٗهض الشاوي بٗض ُ٢ام الشىعة الاؾالمُت  ,1979وما ًؼا٢ ٫اتما ختى الان وبالغٚم مً
ان اإلاغاخل التي مغ بها البرهامج الىىوي الاًغاوي مخضازلت م٘ بًٗها البٌٗ الى خض ٦بحر
ٞان ل٩ل واخضة منها مالمدها الخانت التي جمحزها ًٖ ٚحرها بدُض ًم ً٨مالخٓت مٓاهغ
الخُىع التي انابخه ٖبر جل ٪اإلاغاخل.
املردهت االوىل :حأصٍش وحوىر انربوامج انىىوي يف ظم انىظاو املهكً
1515-1551
في ٖام  1957جم جى ُ٘٢او ٫اجٟا ١هىوي بحن اًغان والىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ,واهُل٤
ٖام 1960وخهلذ اًغان مً زالله ٖلى او ٫مٟاٖل لألبدار في ظامٗت َهغان ٖام1967
ب٣ىة( 5مُ٩اواٍ ) ,و٧ان هظا الخٗاون زمغة لٗال٢اث اؾتراجُجُت ابان الخغب الباعصة

()2

بحن اًغان والىالًاث اإلاخدضة يض الاجداص الؿىُٞتي وَٗض هظا اإلاٟاٖل الخضعٍبي بمشابت
حجغ الؼاوٍت للبرهامج الىىوي الاًغاوي بُا٢ت اهخاظُت حٗاصٚ 600 ٫غام مً البلىجىهُىم
ؾىىٍا.

()3
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و٧ان الكاه مخدمؿا لضزى ٫بالصه هظا اإلاُضان مبرعا طل ٪بداظت اًغان الى الُا٢ت
الظعٍت لخىلُض الُا٢ت ال٨هغباتُت بالغٚم مً امخال٦ها اخخُاَُا ضخما مً الى ِٟوالٛاػ
الُبُعي ٚحر ان اهخمام الكاه ٧ان مىهبا في امخال ٥ال٣ىة الىىوٍت ,خُض وٗ٢ذ اًغان
ٖامٖ1968لى مٗاهضة الخض مً اهدكاع وججغبت الاؾلخت الىىوٍت وانبذ الخى ُ٘٢هاٞظا في
ٖام , 1970و٢ض ا٦ضث ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلاٗاهضة ٖلى خ ٤اًغان في جُىٍغ واهخاط
واؾخٗما ٫الُا٢ت الىىوٍت لألٚغاى الؿلمُت وامخال ٥اإلاىاعص والاظهؼة واإلاٗلىماث
()4

الخ٨ىىلىظُت والٗلمُت صون جمحزها ًٖ ٚحرها مً الضو.٫
اوال :جىٞغ الٗىهغ البكغي.
زاهُا :اعجٟإ اؾٗاع الى.ِٟ

زالشا :الٟغا ٙالظي اخضزه الاوسخاب البرًُاوي مً الخلُج الٗغبي وٞغى اًغان طاتها لخمأل
هظا الٟغا.ٙ
ظاءث بضاًاث الخ٨ٟحر الاًغاوي الجاص في الٗمل ٖلى امخال ٥مٟاٖالث الُا٢ت ال٨بحرة في
اوازغ ٖام  , 1972خُض اٖلىذ الخ٨ىمت الاًغاهُت ًٖ هُتها اوكاء ٖضص مً مدُاث
الُا٢ت الىىوٍت في ًٚىن الؿىىاث الٗكغ الخالُت .وْل الاهخمام الاًغاوي باإلاؿاتل
الىىوٍت ًؼصاص بهىعة مؿخمغة مىظ طل ٪الخحن زم اٖلً الكاه في /28اطاعًٖ ,1974 /
جهىع ٧امل لُمىخاجه الىىوٍت ًخًمً عإٍخه الاؾتراجُجُت لهظه اإلاؿالت والتي ٧اهذ ج٣ىم
ٖلى ان اًغان جدخاط الى جىُٟظ زُت َىٍلت اإلاضي في ًٚىن ٖ 20اما  ,المخال ٥ال٣ضعة
ٖلى اهخاط خىالي (23ال ٠مُ٩اواٍ )مً الُا٢ت الىىوٍت و٢ض اٖلً في و٢ذ الخ ٤ان
جد ٤ُ٣هظا الهض ٝؾىً ٝخُلب مً اًغان بىاء ما ال ً٣ل ًٖ ٖكغًٍ مدُت هىوٍت
بخ٩لٟت اظمالُت ج٣ضع بدىالي ( 30ملُىن ) صوالع جسهو لهظا الٛغى ٖلى مضي الٗ٣ضًً
ال٣اصمحن )5(.ول٣ض ٧اهذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت مً اولى الضو ٫الٛغبُت التي اٖغبذ ًٖ
اؾخٗضاصها للخٗاون م٘ اًغان في اإلاجاالث الىىوٍت  ,بل ان وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت
ابلٛذ ؾٟحرها لضي َهغان في /1هِؿان1974/بان ً٣ىم بببال ٙالخ٨ىمت الاًغاهُت اؾخٗضاص
بالصه ام٩اهُت الخٗاون الىىوي بحن الجاهبحن وان عتِـ لجىت الُا٢ت الظعٍت الامغٍُ٨ت
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مؿخٗض للظهاب الى َهغان يمً وٞض مً الخبراء الؾخ٨كا ٝاًٞل الُغ ١للخٗاون م٘
اًغان في مجا ٫الُا٢ت الظعٍت  ,و٢ض ابغ٢ذ وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت للخ٨ىمت الاًغاهُت في
/11هِؿان  /مً الٗام هٟؿه بان خ٨ىمت الىالًاث اإلاخدضة حٗخبر الخٗاون م٘ اًغان في
مجا ٫الُا٢ت الىىوٍت بمشابت مجا ٫مالتم للخٗاون والكغا٦ت بحن الجاهبحن .وا٢ترخذ
الخاعظُت الامغٍُ٨ت ان ٌٗهض بهظه اإلاؿالت الى او ٫مجمىٖت ٖمل يمً اللجىت
()6

الا٢خهاصًت الامغٍُ٨ت.

وجُبُ٣ا لظل٢ ٪ام الجاهبان الامغٍ٩ي والاًغاوي في / 3حكغًٍ الشاوي ,1974ببوكاء لجىت
مكتر٦ت لخ٣ىٍت الغوابِ ُٞما بُنهما  ,الؾُما في مجا ٫الُا٢ت الىىوٍت .وو ٘٢الجاهبان
اجٟا٢ا مبضتُا ًىو ٖلى ُ٢ام الىالًاث اإلاخدضة بتزوٍض اًغان بالى٢ىص اإلاسهب لشماهُت
مٟاٖالث للُا٢ت الىىوٍت في اًغان  ,زم جىنل الجاهبان في ٖام  1975الى اجٟاُ٢ت مىؾٗت
وٗ٢ها وػٍغ الخاعظُت الامغٍ٩ي هجري ِ٦ؿىجغ(,)7()1977-1973()Henry Kissingerووػٍغ
اإلاالُت الاًغاوي هىقى ٪اههاعي(,)Hoshang Ansari ( )8جىو ٖلى ُ٢ام اًغان بكغاء زمان
مٟاٖالث هىوٍت مً الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ,ج٣ضع ُ٢متها بدىالي ( 6,4بلُىن صوالع),
و٢ض وا٣ٞذ لجىت الُا٢ت الىىوٍت الامغٍُ٨ت ٖلى جؼوٍض اًغان بالى٢ىص الالػم لدكُٛل
مٟاٖلحن هىوٍحن َا٢ت ٧ل منهما () 1,200مُجا واٌٍٗ ,مالن باإلااء الخ ٠ُٟووٗ٢ذ
اللجىت اجٟا٢ا اولُا لتزوٍض اًغان بالى٢ىص الالػم لدكُٛل ا٦ثر مً ؾخت مٟاٖالث هىوٍت
ازغي جهل اظمالي َا٢تها الى( 8الا ٝمُجا واٍ) .وٖلى ما ًبضو ان الٗىن الامغٍ٩ي اإلا٣ضم
إلًغان ظاء ًٖ ٢ىاٖت ان هظا الٗىن ًخىاءم وؾُاؾتها في اإلاىُ٣ت خُض ان جل ٪الخ٣بت
()9

ٖغٞذ بالخىظه الى صٖم الىٓامحن الاًغاوي والؿٗىصي ٖمال "بؿُاؾت الٗمىصًً "

وفي اإلا٣ابل ٧ان الخٗاون الىىوي بحن اًغان و٧ل مً ٞغوؿا واإلااهُا الٛغبُت ٌؿحر ٖلى
٢ضم وؾا٣ٞ , ١ض اججهذ ظهىص الخٗاون الىىوي الاًغاوي في باصة الامغ هدى ٞغوؿا خُض
اج٣ٟذ  ,الخ٨ىمت الاًغاهُت في ٖام  1974م٘ مٟىيُت الُا٢ت الىىوٍت الٟغوؿُت ٖلى
اوكاء مدُت للُا٢ت الىىوٍت في اًغان ,و ٤ٞنُٛت ٢ضمذ بمىظبها ٢غيا للمٟىيُت
بدىالي بلُىن صوالعٖ ,لى ان جدهل خ٨ىمت اًغان ٖلى خىالي  %10مً اؾهم اإلادُت  ,م٘
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ام٩اهُت ع ٘ٞههِب اًغان الخ٣ا الى خىالي  %15في الؿىىاث الالخ٣ت٦ ,ما َلبذ اًغان مً
ٞغوؿا و٢خظا ٥مؿاٖضتها في اإلاؿاتل اإلاخٗل٣ت بمٗالجت الُىعاهُىم( .)10وهى ما ٢اص الخ٣ا
الى مىا٣ٞت اًغان ٖامٖ 1977لى ج٣ضًم صٗٞاث مالُت اياُٞت للمٟىيُت الٟغوؿُت هٓحر
اياٞت الخضماث اإلاخٗل٣ت بخسهِب الُىعاهُىم ,ول ً٨الخٗاون الا٦ثر اهمُت في هظا
اإلاجا ٫هى طل ٪الخٗاون الظي جم بحن اًغان واإلااهُا الٛغبُت خُض وٗ٢ذ اًغان في حكغًٍ
الشاوي 1974 /اجٟا٢اث لكغاء مٟاٖلحن للماء الشُ٣ل َا٢ت ٧ل منهما  1200مُ٩ا واٍ ,م٘
قغ٦ت اإلااهُت ًخم اوكاإها في مىُ٣ت بىقهغ في ظىىب اًغان ,و٢ض بضا ٞغٍ ٤اإلااوي في اب /
 1975الٗمل في مٟاٖالث بىقهغ وفي الى٢ذ هٟؿه خغنذ اًغان ٖلى اػالت الك٨ىًٖ ٥
هىاًاها الظعٍت وباصعث في اوازغ ٖام 1975باالقترا ٥م٘ مهغ الى ج٣ضًم مباصعة الى
الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة إلوكاء مىُ٣ت زالُت مً الاؾلخت الظعٍت في الكغ١
()11

الاوؾِ.

وفي ٖام  1978بضأث ٞغوؿا في اوكاء مٟاٖل في مىُ٣ت صاع زىًٍ بب٢لُم زىػؾخان,
واقترث اًغان  %10مً خهت قغ٦ت ًىعص )yorduf(ٝالٟغوؿُت اإلاخسههت في بىاء
مهاو٘ اهخاط البلىجىهُىم وهجخذ اًغان في جُىٍغ نىاٖت جسهِب الُىعاهُىم ختى ان
ٞغوؿا بضأث حؿخُٟض مً هظه الخبرة .وفي اوازغ ٖهض الكاه مدمضاي جهاًت ٖام1978
حٗغى البرهامج الىىوي الاًغاوي الى هىٕ مً الخباَئ إلاا بضأ ٌؿببه للمحزاهُت الٗامت مً
اظهاص ومً زم ايُغث الخ٨ىمت الاًغاهُت الى الخ٣لُل مً جىٗ٢اتها باليؿبت لىهِب
الُا٢ت الظعٍت مً ال٨هغباء اإلاىخجت في البالص وه٣لذ جبُٗت هُئت الُا٢ت الظعٍت مً ال٣هغ
الامبراَىعي الى وػاعة الُا٢ت وج٣غع الا٦خٟاء بالٗمل ٖلى اؾخ٨ما ٫اإلاكغوٖاث التي بضأ
بالٟٗل في جىُٟظها .واوٟ٢ذ امغٍ٩ا والضو ٫الٛغبُت اُٖاء اًغان اي مىاص طاث اؾخسضام
مؼصوط ٖؿ٨غي مضوي ,زم الغى ال٨ىه٨غؽ الامغٍ٩ي اجٟاُ٢ت الخٗاون الٟني م٘ اًغان
ومىٗذ امغٍ٩ا اُٖاء اًغان اي مٗضاث ج٨ىىلىظُا ,او مىاص ُ٦ماتُت وطل ٪بؿبب اهضالٕ
قغاعة الشىعة الاؾالمُت.

()12
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انربوامج

انىىوي

االٌراوً

يف

انعهذ

اجلمهىري2001-1515
ٌٗض ٖام 1979هى الٗام الٟانل في مؿاع البرهامج الىىوي الاًغاوي ٣ٞض ٢امذ الشىعة
الاؾالمُت بُ٣اصة الامام الخمُني(ٞ ,)13()1989-1979ؤو ٠٢الٛغب ٧ل اق٩ا ٫الخٗاون في
هظا اإلاجا ,٫وسخب ٧ل الخبراء الٟىُحن .وجى ٠٢البرهامج الىىوي الاًغاوي ازغ اهضالٕ
الخغب الٗغاُ٢ت – الاًغاهُت في اًلى ,1980٫وجضاع٦ذ اًغان ْغو ٝالخغب وابغمذ في ٖام
 1986اجٟا٢ا م٘ الهحن وبا٦ؿخان للخٗاون في اإلاجاالث الىىوٍت بخضعٍب الاًغاهُحن ٖلى
ابدار الخسهِب ,زم ػوصوا اًغان بمٟاٖل هُىجغون ب٣ضعة(ُ٦ 27لىواٍ) ,ومٟاٖلحن مً
هىٕ ٦ىهِكان ب٣ضعة(ُ٦ 300لى واٍ) ,وفي ٖام  1987ابغمذ اجٟا٢حن ازغًٍ م٘ البلضًً في
مجا ٫جباص ٫الخبراء و٢ضمذ لها با٦ؿخان و٣ٞا لظل ٪مؿاٖضاث هىوٍت ُ٢مت في مجا٫
جضعٍب الٗلماء الاًغاهُحن ٖلى ابدار الخسهِب واؾخسضام اللحزع في اؾخسالم
()14

البلىجىهُىم في مسخبراث ٧اهىجا ٖلى ًض ٖبضال٣اصع زان.

واؾخ٣بلذ ٖلماء اًغاهُحن إلظغاء الخضعٍباث في مٗهض الٗلىم والخ٨ىىلىظُا الىىوٍت ,
ومٗهض الضعاؾاث البا٦ؿخاهُت .وظغي في جل ٪الؿىت الاجٟا ١م٘ الاعظىخحن للخهىٖ ٫لى
الُىعاهُىم اإلاسهب إلاٟاٖل َهغان الخجغٍبي زم ٧ان الاجٟا ١في ؾىتي 1988و 1989م٘
ظىىب اٞغٍُ٣ا للخهىٖ ٫لى ٦مُاث مً الُىعاهُىم حؿمذ ببظغاء ججاعب هىوٍت ٦ما ج٣غع
()15

الخهىٖ ٫لى الُىعاهُىم اإلاسهب مً الؿى ١الؿىصاء.

وفي مُل٘ ؾىت  1991ابغمذ اًغان ٖ٣ضا م٘ الهحن لتزوٍضها بالى٢ىص الىىوي وبمىظبه
اؾخلمذ ما ً٣اعب ٦ 1,000م مً ٚاػ ه٨ؿا ٞلىعاًض الُىعاهُىم و(٦400جم)مً ماصة
صًى٦ؿُض الُىعاهُىم ًٞال ًٖ(٦)120جم مً الُىعاهُىم الخام اإلا٨ش ٠صون اقٗاع
الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت ,وفي مجاالث البدض والخُىٍغ ابغمذ اًغان في ؾىت1992
ا٦ثر مً اجٟا ١م٘ عوؾُا للخٗاون الىىوي في اإلاجا ٫الؿلمي ٞىنل الهها ا٦ثر مً ماتت
زبحر عوس ي لبىاء مٟاٖل للماء الخ , ٠ُٟوبٗض زالزت اٖىام خهلذ اًغان ٖلى مٟاٖلحن
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هىوٍحن ٌٗمالن باإلااء الخ ٠ُٟبُا٢ت  1,000مُ٩اواث ,وجم اهجاػ او ٫مٟاٖل هىوي في
()16

بىقهغ لخىلُض 50-30مُ٩اواث زال ٫اعبٗت اٖىام وجضعٍب  15زبحرا هىوٍا اًغاهُا .

وفي جهاًت ٖام  1998جم٨ىذ اًغان مً ا٢ىإ عوؾُا بًغوعة الاب٣اء ٖلى البلىجىهُىم في
البالص وحٗىًٍها مالُا ل٣اء طل , ٪واؾخمغ الخٗاون الغوس ي الاًغاوي بٗض طل٣ٞ ٪ض
اؾخ٣بلذ عوؾُا ٖضصا مً اإلاهىضؾحن الاًغاهُحن لخضعٍبهم وفي ؾىت ٖ 2001غى الغوؽ
زُُا لبىاء مٟاٖالث اياُٞت في بىقهغ ٧اؾخجابت لبىاء زالزت مٟاٖالث ٢ضعث ُ٢متها
بشالزت ملُاعاث صوالع وٍخضح اجها اؾخٟاصث الى ا٢ص ى خض مً اإلاخٛحراث الضولُت والا٢لُمُت
في جُىٍغ بغهامجها الىىوي ؾىاء مً خُض بىاء البيُت الخدخُت الاؾاؾُت ام بظ ٫الجهىص
()17

الضخمت للخهىٖ ٫لى مىاص حكُٛلُت مً الخاعط وهجخذ في طل ٪الى خض ٦بحر.

املبذث انثاوً :مضار انضٍاصت انخفاوضٍت االٌراوٍت -انغربٍت 2013-2002

ٖاعيذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت بكضة الاجٟا ١الاًغاوي -الغوس ي ُٞ ,ما ًسو بىاء
اإلايكآث الىىوٍت وجغي ان الُا٢ت الىىوٍت ٚحر يغوعٍت في بلض لضًه مسؼون هاتل مً
الى ,ِٟمشل اًغان ٞهي جسص ى ان ٌؿخٛل الاجٟاُٚ ١اء لخدىٍل الخ٣ىُت الىىوٍت الا٦ثر
خؿاؾُت إلًغان وجضعٍب اإلاخسههحن الىىوٍحن الاًغاهُحن الظًً ًم ً٨اؾخسضامهم في صٖم
بغهامج حؿلح هىوي ,وبٗض ٦ك ٠الاؾخسباعاث الامغٍُ٨ت مىخه ٠الٗام ًٖ ,2002وظىص
مىٗ٢حن هىوٍحن ؾغٍحن ,إلاى ٘٢جسهِب الُىعاهُىم في هاجاهؼ( ,)18ووخضة إلهخاط اإلااء الشُ٣ل
بال٣غب مً اعا ٥وطل ٪في قباٍ مً الٗام ,2003اٖلً ال٣اصة ؤلاًغاهُىن ًٖ زُت
ظضًضة لخُىٍغ وخضة َا٢ت هىوٍت باؾخسضام مهاصع مدلُت بدخت ,وهظا الخُىع له اهمُت
زانت هٓغا لل٨ك ًٖ ٠اإلاىٗ٢حن الؿغٍحن وحٗخ٣ض الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ان هظًً
اإلاىٗ٢حن ًم ً٨ان ٌؿهما في ُ٢ام اًغان بخُىٍغ صوعة و٢ىص هىوي ٧املت ٢ض جم٨نها مً بىاء
اؾلخت هىوٍت صون اؾخحراص مىاص هىوٍت مً الخاعط  ,وٍم ً٨ال٣ى ٫ان ال٣ضعاث الىىوٍت
الاًغاهُت هي بغهامج ضخم مأوكاء مٟاٖالث َا٢ت لخىلُض الُا٢ت اإلاضهُت بمؿاٖضة عوؾُا,
وهىا ٥مٟاٖالن بدشُان بؿٗت ُ٦ 30,5لى واث ,ووخضة ججمُ٘ ب٣ىة واخض ُ٦لى واث في
()19

انٟهان ,وَهغان و٧لها جدذ ع٢ابت الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت.
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ان اٖخ٣اص اإلاؿئولحن الامغٍُ٨حن والاؾغاتُلُحن في ؾعي اًغان المخال ٥اؾلخت هىوٍت
عٚم جى ٠٢اًغان ًٖ مداولت نى٘ اظهؼة الُغص اإلاغ٦ؼي مىظ حكغًٍ الاو ٫مً ٖام
2003وهى ما ظٗلها ج٨ؿغ ازخام و٧الت الُا٢ت في مٟاٖلتها الىىوٍت وٖاصث للٗمل ٞهها في
الىه ٠الشاوي مً ٖام 2004جمحزث بخهاٖض اإلاىا ٠٢ما بحن اًغان مً ظهت والاَغاٝ
التي لها ٖال٢ت بملٟها الىىوي مً ظهت ازغي وبمداصزاث بُنها وبحن ٧ل مً الى٧الت
()20

الضولُت للُا٢ت الظعٍت والاجداص الاوعبي ممشال في صو ٫التروٍ٩ا الاوعبُت.

ل ً٨لم ج ً٨هظه اإلاداصزاث م٣ىٗت إلًغان زانت اجها اعاصث ان جدغمها مً اجمام صوعة
الى٢ىص الىىوي وهى ما ٖبرث ٖىه الى٧الت مً زال ٫جهىٍتها باإلظمإ ٖلى اجٟا ١جدغم
بمىظبه مً ٧ل الاوكُت اإلاخٗل٣ت بخسهِب الُىعاهُىم في الشامً ٖكغ مً اًلى ٫مً
ٖام.2004وهدُجت لظل ٪اوٟ٢ذ اًغان ٖملها في اإلاٟاٖالث الىىوٍت لٟترة مُٗىت وٖاوصث
الٗمل في مٟاٖل انٟهان في ٖام ,2005جدذ مغا٢بت الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت لً٨
بضون جسهِب الُىعاهُىم ٦ما ٖغيذ اًغان ٖلى التروٍ٩ا مباصعة بى ٠٢وكاٍ الخسهِب
لؿيخحن ل ً٨م٣ترخها لم ًجض اؾخجابت مً ألاوعبُحن وعٚم هظا الخىظه الاًجابي ال٨بحر في
جضبحر الاًغاهُحن إلالٟهم الىىوي ٣ٞض ه٣لذ الى٧الت الضولُت للُا٢ت اإلال ٠الىىوي الاًغاوي الى
مجلـ الامً في / 4قباٍ 2006وه٨ظا ٖاصث اًغان الى جسهِب الُىعاهُىم واوٟ٢ذ
()21

حٗاوجها م٘ الى٧الت.

واتهمذ اًغان بسغ ١اإلاٗاهضة الضولُت للخض مً اهدكاع الاؾلخت الىىوٍت ولىخذ بسُاع
الخضزل الٗؿ٨غي ولم ًمغ ؾىي قهغان وبالخدضًض في /11هِؿان 2006 /لُٗلً الغتِـ
مدمىص اخمضي هجاص في زُاب له بىجاح اًغان بخسهِب الُىعاهُىم مً زال164( ٫ظهاػ
َغص مغ٦ؼي) ,واجمام صوعة ٧املت للى٢ىص الىىوي وهى الامغ الظي اصي الى صزى ٫اًغان الى
اإلاجا ٫الىىوي مً اوؾ٘ ابىابه و٢ض انضع مجلـ الامً ٢غاعه(, )1696الظي هو ٖلى
يغوعة جى ٠ُ٢اًغان لخسهِب الُىعاهُىم م٘ التهضًض بالٗ٣ىباث الا٢خهاصًت الامغ الظي
لم حؿخجب له اًغان زهىنا م٘ مىا ٠٢عوؾُا والهحن اإلاؿاهضة لها في اإلاجلـ
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والغاًٞت مأي ٖ٣ىباث اججاه اًغان وه٨ظا انبدذ اًغان ٢اصعة في اي و٢ذ ٖلى نى٘
()22

٢ىبلتها الىىوٍت الخانت.

وفي اًلى/٫ؾبخمبر مً ٖام 2006هو ٢غاع مجلـ الامً ع٢م(٧ )1737ل الضو ٫الاًٖاء
في الامم اإلاخدضة مى٘ امضاصاث وبُ٘ او ه٣ل ٧ل اإلاىاص واإلاٗضاث والبًاث٘ والخ٨ىىلىظُا
التي ًم ً٨ان حؿاهم في الاوكُت اإلاخٗل٣ت بالخسهِب او اإلاُاه الشُ٣لت وحٗخبر هظه مً
الٗ٣ىباث التي ٞغيتها الامم اإلاخدضة ٖلى اًغان ,ومُل٘ اطاع مً ٖام2007انضع مجلـ
الامً ٢غاع ع٢م()1747وٞغى ٖ٣ىباث ا٢خهاصًت ٖلى اًغان بكؤن بغهامجها الىىوي
والهاعوخي وطل ٪بمى٘ الخٗامل م٘ البى ٪الاًغاوي الخ٨ىمي "ؾِباه" ,وزمان وٖكغًٍ
شخها ومىٓمت ازغي ومٗٓمها مغجبِ بالخغؽ الشىعي الاًغاوي ,وههذ ٢غاعاث مجلـ
()23

الامً ٦ظلٖ ٪لى مى٘ واعصاث الاؾلخت الى اًغان وجُُ٣ض ال٣غوى اإلامىىخت لها.

وفي اطاع  2008مضص ال٣غاع ()1803الخٓغ ٖلى الانى ٫الاًغاهُت والؿٟغٖ ,لى اإلاؼٍض مً
الصخهُاث الاًغاهُت ,وو ٤ٞما ج٣ضم ً٨ىن مجلـ الامً الضولي الخاب٘ لألمم اإلاخدضة ٢ض
ٞغى

اعب٘

٢غاعاث

ٖ٣ابُت

اًغان

ٖلى

زال٫

اإلاضة

بحن

ٖامي-2006

.2008وهي(ال٣غاع/1737لٗام,2006ال٣غاع/1747لٗام,2007وال٣غاعًٍ/1835-1803
لٗام )2008وظمُٗها تهض ٝالى:

()24

-1ان ججٗل مً الهٗب ٖلى اًغان الخهىٖ ٫لى مٗضاث وج٨ىىلىظُا وامىا ٫لضٖم
وكاَاتها الىىوٍت.
-2خٓغ بُ٘ اإلاىاص والخ٨ىىلىظُا إلًغان والتي ًم ً٨اؾخسضامها في ٖملُاث جسهِب
الُىعاهُىم ووكاَاث اإلاُاه الشُ٣لت وجُىٍغ الهىاعٍش البالِؿدُت .
ٖ-3ضم الخٗامل م٘ بٌٗ اإلاهاع ٝالاًغاهُت.
-4جى ٠٢بُ٘ اهٓمت الدؿلح إلًغان.
وهٓغا لخل ٪ال٣غاعاث الٛذ عوؾُا بُ٘ اًغان اهٓمت ناعوزُت والخد٣ُ٣اث في الصخً
الجىي والبدغي ل٨نها ال حُٗل عٚم طل ٪جهضًغ الى ِٟوالٛاػ اإلاهضع الغتِـ للٗاتضاث
الاًغاهُت .زم انضعث الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت ج٣غٍغًٍ ًٖ البرهامج الىىوي الاًغاوي
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الاو ٫في ٞ/19براًغ/قباٍ ,2009والخ٣غٍغ الشاوي في  /28اب مً الٗام هٟؿه  ًٖ ,جىُٟظ
اجٟا ١الًماهاث وال٣ٟغاث طاث الهلت مً ٢غاعاث مجلـ الامً الؿالٟت الظ٦غ جؤ٦ض
ممشلى الى٧الت مً جُاب ٤الجغص الٟٗلي للمىاص في اإلاىا ٘٢الخايٗت للخٟخِل م٘ الاع٢ام
التي اٖلىتها اًغان  ,ووظضث الى٧الت اهه في / 17حكغًٍ الشاوي مً ٖام ٧ 2008ان هىا٥
(ُ٦ 9956لى ٚغام)مً الُىعاهُىم اصزلذ الى الىخضاث اإلاسخلٟت في ميكاة جسهِب
الُىعاهُىم  ,واهه ًىظض (ُ٦ 839لى ٚغام) مً الُىعاهُىم الظي جم ازهابه الى ميؿىب
ً %3,49ىعاهُىم في م٣ابل وؿبت ازهاب ا٦ثر مً () %90جلؼم إلهخاط الاؾلخت الظعٍت
,وان اًغان ط٦غث اجها اهخجذ بحن  /18هىٞمبر/حكغًٍ الشاوي ً/31 -2008ىاًغ٧/اهىن
الشاويُ٦ )171(, 2009لى ٚغام اياُٞت مً الُىعاهُىم مىس ٌٟالخسهِب  ,وان ٧ل
اإلاىاص الظعٍت ووخضاث الخسهِب ْلذ جدذ اقغا ٝومغا٢بت زبراء الى٧الت .وفي /12اب
الخٔ مٟدكى الى٧الت ان هىا ٥زاماث ٢ض اصزلذ الى بٌٗ وخضاث الُغص اإلاغ٦ؼي في
مٗمل الخسهِب وان اٖضاصا اياُٞت مً هظه الىخضاث جىظض جدذ الاوكاء وجل٣ذ
الى٧الت اٞاصة اًغاهُت مًمىجها ان (ُ٦ 669لى ٚغام) مً الُىعاهُىم مىس ٌٟالخسهِب
جم اهخاظها زال ٫اإلاضة مً /18حكغًٍ الشاويً/31-2008/ىلُى/جمىػ  ,2009وا٦ضث الى٧الت
ان ٧ل اإلاٗضاث واإلاىاص الظعٍت في مٗمل جسهِب الى٢ىص في مخىاو ٫بدض وجد ٤ُ٣اإلاٟدكحن
()25

الخابٗحن للى٧الت.

ول٣ض ٢امذ اًغان بى٣ل بًٗت ُ٦لى ٚغاماث مً الى٢ىص مىس ٌٟالخسهِب الى مٗمل
ظابغ بً خُان في مغ٦ؼ َهغان للبدىر الظعٍت مأٚغاى البدض الٗلمي .وٖلى يىء ما
الخٓخه الى٧الت الضولُت مً ػٍاصة اإلاٗضاث واإلاىاص الظعٍت في مٗمل الخسهِب  ,ابل ٜزبراء
الى٧الت اًغان ًٖ الخاظت الى اصزا ٫جدؿِىاث ٖلى هٓام الًماهاث اإلاٗمى ٫به  ,وهى
الامغ الظي واٖ ٤ٞلُه الجاهبان زال ٫بًٗت اظخماٖاث وبضا ٗٞال الخدؿِىاث اٖخباعا مً
 /12اب  ,2009/واج ٤ٟالجاهبان ٖلى مىٖض اظغاء الجغص الٟٗلي الخالي للمىاص الظعٍت في
هىٞمبر/حكغًٍ الشاوي.2009/واوضح الى٧الت ان زالر ٖملُاث جٟخِل مٟاجئ اظغٍذ مىظ
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الخ٣غٍغ الؿاب ٤للى٧الت وبظل ٪بلٖ ٜضص مغاث الخٟخِل اإلاٟاجئ الظي اظغجه الى٧الت ٖلى
()26

مٗمل جسهِب الى٢ىص الاًغاوي( 29مغة) ,مىظ اطاع.2007

وفي ٖام 2010قهض اإلال ٠الىىوي الاًغاوي جُىعا مً مؿخىي ازغ خُض وا٣ٞذ َهغان
ٖلى ٖملُت جباص ٫الى٢ىص الىىوي و٣ٞا الجٟا ١زالسي م٘ جغُ٦ا والبراػٍل وفي الؿاب٘ ٖكغ
()27

مً ٧اهىن الشاوي مً هٟـ الٗام ٖ٣ضث الضو ٫الخمـ

صاتمت الًٗىٍت في مجلـ

الامً اظخماٖا في والًت هُىٍىع ٥الامغٍُ٨ت خى ٫اإلال ٠الىىوي الاًغاوي واهخهى الاظخمإ
صون الخىنل الى اي ٢غاعاث بكؤن ٞغى ٖ٣ىباث ظضًضة ٖلى اًغان وفي الشاوي والٗكغًٍ
مً قهغ /قباٍ مً هٟـ الٗام ٦كٟذ مىٓمت الُا٢ت الظعٍت الاًغاهُت ان اًغان خضصث
مىا ٘٢مدخملت ل٩ي جبني ٖلهها ميكآث هىوٍت ظضًضة  ,واٖلً وػٍغ الضٞإ الاًغاوي اخمض
وخُضي في الؿاب٘ مً ماعؽ/اطاع مً ٖام 2010بضأث اًغان ببهخاط ناعور مً هىٕ ظضًض
٢هحر اإلاضي مًاص للؿ ًٟوَؿخُُ٘ هظا الهاعور ٖلى جضمحر اهضا ٝبىػن ( 3الا.)ًَ ٝ
()29

وصٖا وػعاء زاعظُت مجمىٖت الضو ٫الشمان الهىاُٖت ال٨بري

()28

في زخام اظخماٖهم

في ٦ىضا واإلاجخم٘ الضولي الى اجساط زُىاث خاؾمت بما ًخٗل ٤بمىيىٕ اإلال ٠الىىوي
الاًغاوي ول٣ض نىث مجلـ الامً الضولي في الخاؾ٘ مً خؼٍغان مً ٖام 2010لهالح ٢غاع
بٟغى ٖ٣ىباث ظضًضة ٖلى اًغان وطل ٪بؿبب ع ٌٞاًغان الخسلي ًٖ جسهِب
الُىعاهُىم واٖخمض مجلـ الامً ال٣غاع ( ,)1929الظي ج٣ضمذ به الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨ت بمىا٣ٞت اإلااهُا وٞغوؿا وبغٍُاهُا ب( 12نىجا )م٣ابل ع ٌٞالبراػٍل وجغُ٦ا
ومداًضة لبىان وفي  20مً ًىلُى/جمىػ مً ٖام  2010ا٢غ مجلـ الكىعي الاًغاوي
مكغوٕ ٢اهىن ٌؿمذ إلًغان بالغص باإلاشل ٖلى ٖملُاث الخٟخِل التي ٢ض جىٟظ يض الؿًٟ
والُاتغاث الاًغاهُت ٦غص ٖلى الٗ٣ىباث الضولُت اإلاكضصة التي ٞغيها مجلـ الامً الضولي
()30

ٖلى َهغان مئزغا.

وفي ً24ىلُى /جمىػ مً الٗام هٟؿه بضأث اًغان ببرهامج لبىاء مٟاٖل ججغٍبي ٌٗخمض
ٖلى ج٣ىُت الاهههاع الىىوي بخ٩لٟت جهل الى  8مالًحن صوالع امغٍ٩ي  ,وا٢غ وػعاء زاعظُت
الاجداص الاوعبي في الؿاصؽ والٗكغًٍ مً جمىػٖام ,2010اًًا ٖ٣ىباث مكضصة ٖلى
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اًغان ٖلى زلُٟت بىاء بغهامجها الىىوي وجًمىذ جل ٪الٗ٣ىباث ٞغى خٓغ قامل ٖلى
الاؾدشماع في نىاٖاث الى ِٟوالٛاػ واظغاءاث حؿتهض ٝالُ٣إ اإلاالي والخغؽ الشىعي
الاًغاوي )31(.وفي  /10اب مً ٖام٢ 2010امذ اًغان باؾخسضام مٗضاث اياُٞت جم جغُ٦بها
لخسهِب مىاص هىوٍت الى مؿخىٍاث اٖلى وبٟ٨اءة ا٦بر مخجاوػة في طل ٪الٗ٣ىباث الضولُت
وفي /21اب2010بضأث اًغان ٖملُاث شخً مدُت بىقهغ الىىوٍت الاًغاهُت بالى٢ىص في
()32

اخخٟا ٫خًغه مؿئولىن اًغاهُىن وعوؽ لخهبذ اإلادُت عؾمُا ميكؤة هىوٍت

وفي /22اٚؿُـ/اب صقً الغتِـ الاًغاوي مدمىص اخمضي هجاص( ,)33او٢ ٫اطٞت ٢ىابل
بُٗضة اإلاضي" َاتغة مً صون َُاع" جيخج مدلُا في اًغان اَلٖ ٤لهها اؾم ٦غاع ,وفي
/3ؾبخمبر /اًلىٖ ٫ام ٞ2010غيذ الخ٨ىمت الُاباهُت ٖ٣ىباث ا٢خهاصًت ٖلى اًغان منها
ججمُض انى ٫مغجبُت بالبرهامج الىىوي الاًغاوي وحكضًض الُ٣ىص ٖلى اإلاباصالث اإلاالُت
اياٞت الى حٗلُ ٤اي اؾدشماعاث ًاباهُت ظضًضة في ُ٢اعي الى ِٟوالٛاػ في اًغان .وفي
23ؾبخمبر /اًلىٖ ٫ام  2010انضع الغتِـ الغوس ي صًمتري مُضُٞضDimtri ( ٝ
 )mydfydfبُاها ً٣ط ي بمى٘ الاٞغاص واإلائؾؿاث والكغ٧اث الغوؾُت مً ج٣ضًم اًت
زضماث مالُت اطا ما ٧ان لها ٖال٢ت بالبرهامج الىىوي الاًغاوي٦ .ما جًمً ال٣غاع خٓغ
جهضًغ اهىإ مُٗىت مً الاؾلخت الغوؾُت إلًغان وخٓغ صزى ٫بٌٗ الصخهُاث
الاًغاهُت اإلاغجبُت باإلال ٠الىىوي الاًغاوي الى الاعاض ي الغوؾُت وفي  27حكغًٍ الاو ٫مً
ٖام  2010اٖلىذ اًغان ًٖ بضء اإلاغخلت الخخامُت لدكُٛل مدُت بىقهغ الىىوٍت وفي
الخامـ مً ٧اهىن الاو ٫اٖلىذ اًغان اهخاط او ٫صٗٞت مً مسخى ١الُىعاهُىم اإلا٨ش٠
الخام والظي ٌٗغ ٝباؾم" ال٨ٗ٨ت الهٟغاء" ,والظي ٌؿخسضم في اهخاط الُىعاهُىم
()34

اإلاسهب مً مىجم ٚاقحن ال٣غٍب مً بىضع ٖباؽ ظىىب اًغان.

املبذث انثانث  :دوافع امخالك اٌران انضالح انىىوي
اوال :الضوا ٘ٞالا٢خهاصًت
ع٦ؼث اًغان ٖلى صوا ٘ٞواهضا ٝالبرهامج الىىوي الاًغاوي ٖلى الهُٗض الا٢خهاصي
خُض جظهب ج٣ضًغاث الخ٨ىمت الاًغاهُت الى ان البرهامج الىىوي إلًغان حهض ٝالى جؤمحن
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 %20مً َا٢تها ال٨هغباتُت بىاؾُت اإلاىلضاث الىىوٍت وطل ٪لخس ٠ُٟاؾتهال٦ها مً الٛاػ
والى ِٟوالؾُما ان الؼٍاصة الؿ٩اهُت الٗالُت وزُِ الخىمُت الا٢خهاصًت ؾى ٝجؼٍض مً
مٗضالث الُا٢ت في اًغان ,وحكحر الخ٨ىمت الاًغاهُت ٖلى اجها ال حؿعى  ِ٣ٞالى الخض مً
وؿب الؼٍاصة في اؾتهال ٥الُا٢ت ول٨نها حؿعى اًًا الى جس ٠ُٟاليؿب الخالُت مً اظل
جىٞحر زغوتها ال٣ىمُت مً الٛاػ الُبُعي والى , ِٟبهض ٝجىظههها هدى الخهضًغ مً اظل
الخهىٖ ٫لى الٗاتضاث اإلاالُت وٍئ٦ض اإلادللىن الامغٍُ٨ىن والٛغبُىن الى ان اإلاٟاٖالث
الىىوٍت ؾى ٝج٩ل ٠ملُاعاث الضوالعاث بالٗملت الهٗبت وهي لِؿذ طاث ٞاتضة ٦بحرة مً
الىاخُت الا٢خهاصًت باليؿبت لضولت مشل اًغان جمخل ٪مسؼوها ضخما مً الى ,ِٟوالٛاػ
مم ً٨اؾخٛالله لخىلُض ال٨هغباء بخ٩لٟت ال جخٗضي  %20-18مً ج٩لٟت ال٨هغباء الىىوٍت في
ْل اؾٗاع الؿىٖ ١الوة ٖلى طلٞ ٪ان اًغان ع٦ؼث ٖلى اوكاء مٟاٖالتها في مىُ٣ت واخضة
()35

ظىىب البالص بُٗضا ًٖ اإلاضن الاًغاهُت واإلايكآث الهىاُٖت في قما ٫البالص.
زاهُا :الضوا ٘ٞالٗؿ٨غٍت

حؿدىض الضوا ٘ٞالٗؿ٨غٍت وعاء البرهامج الىىوي الاًغاوي طو َبُٗت صٞاُٖت عاصٖت ,اط
ًبضو ان اًغان ٢غعث في البضء ان جُىع ٢ضعاث هىوٍت ٖؿ٨غٍت ٦مٗاص ٫لل٣ضعاث الٗغاُ٢ت
مً خُض ما ًخٗل  ٤بؤؾلخت الضماع الكامل وبسانت بٗض الًغبت الشُ٣لت التي جل٣تها في
الخغب يض الٗغا ١لالٖىام ,1988-1980وفي مغخلت الخ٣ت بالخىاػي م٘ الًٗ ٠الظي
اهخاب الٗغا ١مىظ خغب الخلُج الشاهُت ,1990انبذ الضا ٘ٞوعاء مداوالث الخ٨ىمت
الاًغاهُت للخهىٖ ٫لى اؾلخت هىوٍت الخاظت اإلاتزاًضة التي عأتها لغصٕ الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨ت وبضعظت ا٢ل اؾغاتُل ًٖ جىظُه يغبت ل٣ضعاتها الاؾتراجُجُت ٞاًغان جضع ٥ظُضا
()36

يٟٗها الٗؿ٨غي م٣اعهت بال٣ىة الٗؿ٨غٍت الامغٍُ٨ت.

زالشا :حٗؼٍؼ اإلا٩اهت الؿُاؾُت الضولُت وجد ٤ُ٣الامً ال٣ىمي
وطل ٪مً زال ٫حٗؼٍؼ اإلا٩اهت الؿُاؾُت والضولُت ٖلى الهُٗضًً الا٢لُمي والضولي ,
خُض ان امخال ٥اًغان للؿالح الىىوي ٌؿاٖض في ج٣ىٍتها وخهىلها ٖلى م٩اؾب ؾُاؾُت
مً زال ٫جٟاويها م٘ الضو ٫الا٢لُمُت والٗاإلاُت وان مىاظهتها لل٣ىة الٗٓمى الىخُضة في
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الٗالم ٌك٩ل تهضًضا مأمنها وؾُاصتها وال ًم ً٨مىاظهت هظا التهضًض الا بامخال٢ ٥ىة عاصٖت
٧الؿالح الىىوي

)37(.

عابٗا :الغٚبت في جد ٤ُ٣الخىاػن م٘ اؾغاتُل
ان اخض الضوا ٘ٞاإلاهمت وعاء امخال ٥اًغان لل٣ضعاث الىىوٍت هى عٚبتها في اللخا١
بال٣ىي الا٢لُمُت اإلاجاوعة لها ٦بؾغاتُل ٦ ,ما ان ؾعي اًغان الى امخال ٥الؿالح الىىوي
ٌٗبر بك٩ل ًٖ ع ٌٞاًغان لؿُاؾت الٛغب التي ح ٌٛالُغ ًٖ ٝمُالب صو ٫مىُ٣ت
الكغ ١الاوؾِ بخُبُ ٤الخٟخِل الضولي ٖلى اإلايكآث الىىوٍت في اؾغاتُل  ,او ٖلى الا٢ل
مُالبت اؾغاتُل بالخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت مى٘ اهدكاع الاؾلخت الىىوٍت  ,وجدذ وَؤة الخىٝ
مً الب٣اء جدذ التهضًض الاؾغاتُلي للمىُ٣ت وٞغى الكغوٍ اإلاجخٟت بكان الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت والاعاض ي اإلادخلت وهدُجت لهظا الخلل في محزان ال٣ىة  ,عبما ٨ٞغ الاًغاهُىن في
انالح هظا الخلل مً زال ٫اخضار هىٕ مً الخىاػن  ,هى جىاػن الغٖب الىىوي ٞم٘ هظا
الخىاػن الججغإ اًت صولت في اإلاىُ٣ت ٖلى الُ٣ام بٗضوان ٖلى اًغان وبالخالي ٢ض حٗخبر خاظت
اًغان الى الامان في م٣ابل الٗضو الخ٣لُضي اؾغاتُل اخض الضوا ٘ٞالتي جغجح ؾعي اًغان
()38

المخال ٥ؾالح هىوي.

مً اإلاٗلىم ان اًغان ج ٘٣وؾِ مدُِ ا٢لُمي هىوي ًمخض مً اؾغاتُل ٚغبا وٖبىعا الى
الكغ ١خُض الهىض وبا٦ؿخان وَك٩ل امخال ٥اًغان لل٣ضعاث الىىوٍت تهضًضا مباقغا
لىظىص صولت اؾغاتُل في ْل مكاٖغ الٗضاء الاًغاوي اإلاٗلً مأمغٍ٩ا واؾغاتُل ,وان
الؿُاؾاث الغاصً٩الُت التي جدبٗها اًغان الى ظاهب امخال٦ها للؿالح الىىوي حكٗغ اؾغاتُل
بان طلٌ ٪ك٩ل تهضًضا لها ومأمنها  ,بما ًجٗل مىاػٍحن ال٣ىي مدؿاوٍت بحن الضولخحن
وٍخضح مً طلٞ ٪كل الجهىص الاؾغاتُلُت في مى٘ اًغان مً امخال ٥ؾالح هىوي.
زامؿا :الغٚبت في جىؾُ٘ الىٟىط الاًغاوي في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي
حٗض عٚبت اًغان في جىؾُ٘ هٟىطها في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي اخض الاؾتراجُجُاث
والاهضا ٝالغتِؿت لها  ,وهىا ٥الٗضًض مً الٗىامل التي حك٩ل اٗٞالها ججاه ظحراجها مً
صو ٫الخلُج الٗغبُت و٢ض ؾٗذ اًغان لغصٕ الٗمل الٗؿ٨غي للىالًاث اإلاخدضة  ,والخض مً
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هٟىط الىالًاث اإلاخدضة ووي٘ هٟؿها ال٣ىة اإلاهُمىت في اإلاىُ٣ت وفي الؿىىاث الازحرة
اٖ٣بذ اًغان هظه الاؾتراجُجُت ببىاء ٢ضعاتها لخخٓاهغ بالتهضًض الهاعوخي والىىوي ٚحر
اإلاخمازل ,واؾخٛلذ اًغان الهغإ الٗغبي – الاؾغاتُلي وحٗغٍت الىظىص الامغٍ٩ي في اإلاىُ٣ت
وجىؾُ٘ هُا ١هٟىطها ٖلى الجماٖاث التي حٗاعى الىالًاث اإلاخدضةٞ ,اًغان جخمخ٘ بؤهمُت
اؾتراجُجُت ٦ىجها مسؼها ضخما للٛاػ والى ِٟوطاث مى ٘٢ظُىؾتراجُجي وحٗمل ٖلى
جىؾُ٘ هٟىطها الؿُاس ي ,والامني ,والا٢خهاصيٞ ,ؤمخض الى الٗغا ١ولبىان وؾىعٍا
وٞلؿُحن وظهؼث اَغا ٝحؿاٖض ٖلى شخً هٟىطها الا٢لُمي باإلاؼٍض مً الخُىٍت
()39

والهمىص.

ل٣ض جم٨ىذ اًغان مً ججاوػ الىسبت الخا٦مت بالًٖ ِٛلى الكاعٕ الاًغاوي مً زال٫
جىيُذ ان مً الخ٣ى ١الاًغاهُت الخهىٖ ٫لى الُا٢ت الىىوٍت ٦ؿبب ومغج٨ؼ اؾاس ي
لخملخه الاهخسابُت إلخُاء اإلاباصة الشىعٍت وحٗؼٍؼ ٢اٖضتها بحن الاوؾاٍ الٗؿ٨غٍت ,وبظل٪
انبذ اإلاٟهىم الؿاتض لضي ُ٢إ ٦بحر مً الاًغاهُحن هى ان اًغان ناخبت الخاعٍش الٗغٍ٤
والخايغ الؼاهغ باإلم٩اهاث الهاتلت ًخم ججاهلها مً ٢بل اٖضائها ,وبسانت الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ومً خ٣ها ان جهبذ صولت هىوٍت ٢ىٍت اٖخ٣اصا منهم بان اًغان ٖىضتظ
ؾدىا ٫الاخترام الظي حؿخد٣ه مً الٗالم واٖالجها الٖبا اؾاؾُا ٣٦ىة ظُىبىلُدُُ٨ت في
اإلاىُ٣ت ًد ٤٣الاٖترا ٝبها ٦جمهىعٍت اؾالمُت ٢ىٍت.

()40

وَٗض امخال ٥اًغان للؿالح الىىوي اخض الٗىامل التي جم٨نها مً جىؾُ٘ هٟىطها في
مىُ٣ت الخلُج الٗغبي خُض جخٗضص الازاع التي ًم ً٨ان ًدضثها البرهامج الىىوي الاًغاوي
ٖلى مىُ٣ت الخلُج ؾىاء ٧اهذ بُئُت او امىُت ٦تهضًض الاؾخ٣غاع الا٢لُمي في مىُ٣ت
الخلُج الٗغبي ومما القُٞ ٪ه ان امخال ٥اًغان لهظه الاؾلخت الىىوٍت مً قؤهه الخؤزحر
ٖلى اؾخ٣غاع مىُ٣ت الخلُج ًٖ َغٍ ٤ج٨غَـ الخلل ال٣اتم في مىاػًٍ ال٣ىي خُض ان
خ٣ات ٤الجٛغاُٞا الؿُاؾُت حكحر الى ان ال٣ىة الاًغاهُت الخالُت اطا ما اعاصث ان جخجه
ٞان مؿاعها لً ً٨ىن الكما ٫او الكغٟٞ ١ي الكغ ١هىا ٥ال٣ىي الىىوٍت الاؾُىٍت
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ال٨بري الهىض ,با٦ؿخان ,والهحن ,وفي الكما ٫هىا ٥عوؾُا وبالخالي ٞان ام٩اهُت الخمضص
()41

اإلاخاخت إلًغان هي في الٛغب.

املبذث انرابع :االحفاق انىىوي االٌراوً – انغربً()1+5
لم ً ً٨الاجٟا ١اإلابضثي الظي جم جىُٗ٢ه في ظىُ ٠بخاعٍش/ 23حكغًٍ الشاوي ,2013بحن
()42

اًغان ومجمىٖت الضو) 1+ 5 (٫

بكان اإلال ٠الىىوي الاًغاوي امغا مٟاظئا ٞهىا٥

مٟاوياث بحن الجاهبحن مىظ ا٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث  ,ومً الُبُعي ان ًئو ٫مؿاع
اإلاٟاوياث اما الى الىجاح او الٟكل ,زم جم ٖ٣ض اجٟا ١الاَاع في لىػان في ابغٍل  /هِؿان
2015والظي يم  159نٟدت ما بحن وزُ٣ت الاجٟا ١الاؾاؽ وزمؿت مالخ ٤ج٣ىُت وَكمل
جُُ٣ض البرهامج الىىوي الاًغاوي الظي ًهغ الٛغب ٖلى ان له ابٗاص ٖؿ٨غٍت في خحن جهغ
اًغان ٖلى ٖلى اهه ؾلمي م٣ابل ع ٘ٞالٗ٣ىباث الا٢خهاصًت واإلاهغُٞت اإلاٟغويت ٖلى
اًغان بٗض الخؤ٦ض مً وٞائها بالتزاماتها بمىظب الاجٟا٦ ١ما ٌٗؼػ هظا الاجٟا ١الاظغاءاث
والًماهاث الغ٢ابُت الهاعمت ٖلى الاوكُت واإلايكآث الىىوٍت الاًغاهُت ,وهظه البىىص
بُبُٗت الخا ٫لِؿذ مشحرة للجض ٫ول ً٨اإلاشحر للجض ٫هى َبُٗت الاجٟا ١وجىُ٢خه ومضي
اعجباٍ طل ٪الاجٟا ١بترجِباث امىُت مؿخ٣بلُت لألمً الا٢لُمي الخلُجي وَبُٗت الضوع
الاًغاوي ٞهها؟
ومً زال ٫امٗان الىٓغ في بىىص الاجٟا ١هغي اهه لِـ ؾىي ٞغنت اللخ٣اٍ الاهٟاؽ
بحن ٧ل مً اًغان والٛغب ٖامت والىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٖلى هدى زام ,في نغإ
امخض ال ٦ثر مً زالزت ٖ٣ىص  ,اؾخسضم ٧ل َغ ٝمً زاللها ٧ل ما لضًه مً اوعا ١يِٛ
ومؿاومت لُهل الُغٞان الى هدُجت مئاصها ان اللٗبت لم حٗض نٟغٍت وب ٌٛالىٓغ ٖما
اطا ٧اهذ هىا ٥بىىص ٚحر مٗلىمت في الاجٟا ١ؾىاء يمىا او م٨خىبت ٞان مجمل الاجٟا١
ًضوع خى ٫مى٘ اًغان مً جسهِب الُىعاهُىم بيؿبت ا٦ثر مً ( ,)%3,67زال ٫زمؿت
()43

ٖكغ ٖاما,

وطل ٪في مى ٘٢هاجاهؼ  ِ٣ٞولً ً٨ىن ببم٩اجها جسهِب الُىعاهُىم في

مٟاٖل ٞىصعو جدذ الاعى واإلادهً يض الهجماث .الظي ؾِخم جدىٍله الى مٟاٖل
للبدض الٗلميٖ ,لى ان جخم الخجاعب صازله بالخيؿُ ٤م٘ اإلاجخم٘ الضولي .م٣ابل التزاماث
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اًغان جخٗهض الاَغا ٝالازغي بغ٧ ٘ٞاٞت الٗ٣ىباث ًٖ اًغان بما ٞهها الٗ٣ىباث اإلاٟغويت
مً الامم اإلاخدضة وبك٩ل مىاػ م٘ ج٣اعٍغ الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت وجخٗهض الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨ت والاجداص الاوعبي بٗضم ٞغى اي خٓغ ظضًض ٖلى اًغان .وجخٗهض ٧اٞت
()44

الاَغا ٝباخترام ههىم الاجٟا ١وٖضم الا٢ضام ٖلى اي زُىة حس ئ لالجٟا ١واهضاٞه

اما جىُ٢ذ الاجٟا٣ٞ ١ض ظاء في جىُ٢ذ حكاب٨ذ ُٞه زُىٍ اللٗبت الا٢لُمُت م٘
هٓحرتها الضولُت بك٩ل يم جهالح اإلاهالح ختى ولى بك٩ل مئ٢ذٞ ,الغتِـ الامغٍ٩ي
باعا ٥اوباما( )barak awbamaلضًه بغهامج اهخسابي مدضص وهى خل اإلاؿالت الىىوٍت
الاًغاهُت ؾلمُا  ,واطا ٧اهذ جُىعاث جل ٪الًُ٣ت ٢ض جُلبذ الخلىٍذ ٖضة مغاث بالخُاع
الٗؿ٨غيٞ ,ان طل ٪ال ٌٗني ان البرهامج الاهخسابي ٞكل في جد٣ُ٣ه لً ً٨ىن ؾىي ٞكال
للضًم٣غاَُحن ًٞال ًٖ ٦ىن جل ٪الؿُاؾت حٗض جىُٟظا ل٣غٍغ بُ٨غ هاملخىن الكهحر الظي
نضع في والًت ظىعط بىف الابً( )Gurg bushالشاهُت والظي اوص ى بالخىاع م٘ اًغان,
باإلياٞت الى اػمت ا٢خهاصًت ٚحر مؿبى٢ت هاهُٖ ًٖ ٪ىصة الضوع الغوس ي ب٣ىة ججاه
الً٣اًا الا٢لُمُت "اًغان ,مهغ  ,وؾىعٍا"

()45

اما اًغان ٞال ٌٗضو طل ٪الاجٟا ١ؾىي ج٣ىحن لؿُاؾاتها الىىوٍت ٣ٞض اٖلىذ أ٦ثر مً
مغة ًٖ حٗاوجها م٘ الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت وان بغامجها طاث َاب٘ ؾلمي وهى خ٤
مكغوٕ جٟ٨له الى٧الت  ,الا ان الخُىع الاهم هى ان اًغان جغي اللخٓت ٢ض خاهذ لجني زماع
جدالٟاتها الا٢لُمُت التي ظٗلتها ع٢ما ا٢لُمُا ًهٗب ججاوػه ولِـ اصٖ ٫لى طل ٪مً
خًىع الازًغ الابغاهُمي اإلابٗىر الاممي الى ؾىعٍا مٟاوياث ظىُ ٠الىىوٍت ,بما ٌٗني
ان اإلاؿالت الىىوٍت لِؿذ ؾىي ظاهب واخض مً جل ٪اإلاٟاوياث وجب٣ى اإلاؿالت الاهم وهي
الخضاُٖاث الا٢لُمُت لظل ٪الاجٟا ١وبسانت ٖلى امً صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي
)46(.

الٗغبُت
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املبذث اخلامش :اوعكاس االحفاق انىىوي االٌراوً( )1+5عهى امه اخلهٍج
انعربً
أوال :انخباٌه االٌراوً واخلهٍجً دىل امه اخلهٍج انعربً:
ًغجبِ الخال ٝالاًغاوي – الخلُجي خىًُ٢ ٫ت امً الخلُج الٗغبي بؤمغًٍ الاو٫
اإلاهالح الضولُت في اإلاىُ٣ت الخلُج والتي خخمذ ٖلى الضو ٫الٛغبُت الخضزل في بٌٗ
الاػماث التي قهضتها جل ٪اإلاىُ٣ت ,والشاوي الٟجىة الجُىبىلخُُ٨ت بحن اًغان وصو ٫الخلُج
الٗغبي خُض اؾهم هظان الٗامالن في وظىص عإٍخحن مخباًيخحن مأمً الخلُج الٗغبي اط جغي
اًغان مأمً الخلُج الٗغبي جً٘ اًغان مؿئولُت ا٢امت جغجِباث ام٩اهُت ا٢لُمُت ٖلى ٧اهل
الضو ٫اإلاُلت ٖلى يٟخُه ,وال زال ٝفي هظا الامغ بحن الانالخحن واإلادآٞحن الا ان الخغب
الامغٍُ٨ت ٖلى الٗغاٖ ١ام ,2003واظهذ اًغان ماػ٢ا ظضًضا اط ا٦خمل الُى ١الامغٍ٩ي
خىلها في اٛٞاوؿخان والٗغا ,١وهى ما ص ٘ٞاًغان الى اهتهاط ٖضة الُاث لًمان صوع ٞاٖل
لها في امً الخلُج.
-1وظىص جُاع ٢ىي في الاصاعة الامغٍُ٨ت ًضٖى لخُٛحر الىٓام الؿُاس ي في اًغان.
-2جُىٍغ ال٣ضعاث الىىوٍت الاًغاهُت بسانت بٗض جهيُ ٠واقىًُ لُهغان يمً صو٫
(.)47

مدىع الكغ الى ظاهب الٗغا ١و٦ىعٍا الكمالُت

في خحن ان الغإٍت الخلُجُت مأمً الخلُج الٗغبي جؤحي اهُال٢ا مً خالت ٖضم الاؾخ٣غاع
التي قهضتها مىُ٣ت الخلُج الٗغبي زال ٫الٗ٣ض الازحر مً ال٣غن اإلااض ي ؾاصث لضي صو٫
مجلـ الخٗاون الخلُج الٗغبُت ٢ىاٖت مئاصها ان امً الخلُج انبذ قاها صولُا ًجب
اإلادآٞت ٖلُه ب٩اٞت الىؾاتل بما في طل ٪اللجىء الى ال٣ىة ,وطل ٪في ْل جغؾُش جىا٤ٞ
صولي بان هىا ٥حكاب٩ا مخِىا بحن امً صو ٫مجلـ الخٗاون الؿذ وبحن صخت وؾالمت
الا٢خهاص الٗاإلاي وٍئ٦ض هظا الخهغٍذ وػٍغ الضٞإ ال٨ىٍتي الكُش ظابغ اإلاباع ٥الهباح
زال ٫قهغ ًىهُى/خؼٍغان  2003بال٣ى ٫ان الخىاظض الامغٍ٩ي في ال٨ىٍذ جد٨مه اجٟا٢اث
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امىُت مىٗ٢ه بحن البلضًً وال ٖال٢ت له بما خضر في الٗغا ١وفي هظا الاَاع جخدضص عإٍت
()48

صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي مأمً اإلاىُ٣ت في مدىعًٍ

اإلادىع الاوً : ٫خمشل في اظمإ صو ٫اإلاجلـ ٖلى اهمُت الىظىص الاظىبي في اإلاىُ٣ت و٣ٞا
الجٟاُ٢اث جم جىُٗ٢ها بحن الجاهبحن في اٖ٣اب خغب . 1991
اإلادىع الشاوي ٖ :ملُت الخيؿُ ٤الضٞاعي الجماعي الخلُجي ٦ؤخض اإلاداوع اإلاهمت في الخٟاّ
ٖلى امً واؾخ٣غاع مىُ٣ت الخلُج و٢ض اجسظث صو ٫اإلاجلـ زُىاث ظاصة في هظا الكؤن,
ٟٞي الغٍاى في ٖام 1993جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى حكُ٨ل اللجىت الٗؿ٨غٍت الٗلُا لضو٫
اإلاجلـ زال٢ ٫مت مؿ ِ٣في صٌؿمبر  ,1990جم ا٢غاع زُت جُىع صعٕ الجؼٍغة ٦ما ا٢غث
٢مت ال٨ىٍذ في صٌؿمبر  1997مكغوٕ اجهاالث مئ٢خت والخُىة الاهم هي جى٢ ُ٘٢اصة
الضو ٫الخلُجُت الؿذ في اإلاىامت ٧اهىن الاوٖ 2000/٫لى اجٟاُ٢ت صٞإ مكتر ٥اما ٢مت
مؿٖ ِ٣ام ٣ٞ 2001ض ا٢غث مجلـ الضٞإ اإلاكتر ٥والق ٪ان هظا وبالغٚم مً اهمُخه
الا اهه ًب٣ى عهىا بالىي٘ الؿ٩اوي لضو ٫اإلاجلـ خُض ً٣ترب ٖضص ؾ٩ان الٗغا ١مً
اظمالي صو ٫الخلُج مجخمٗت وهى ما ٌٗني ان ظهىص الدؿلح الظاحي الخلُجي لً ٌؿخُُ٘
اخضار جىاػن خ٣ُ٣ي بحن ٧ل مً صو ٫اإلاجلـ مً هاخُت والٗغا ١واًغان مً هاخُت ازغي,
ولهظا حكٗغ الضو ٫الٗغبُت طاث الاهخمام بؤمً الخلُج بان الؿُاؾت الاًغاهُت اججاه امً
الخلُج هي بضاًت الهُمىت الاًغاهُت ٖلى الخلُج في ْل جىاػن اؾتراجُجي ٖغبي زلُجي اًغاوي
في الى٢ذ الغاهً  ,وبِىما جغي اًغان ان هظه ال٣ىة هي يماهت مأمً الخلُج ٞان الٗغب
ًخسىٞىن مً الجزوح الٗؿ٨غي والاهضا ٝالاًضًىلىظُت إلًغان وٍىٗ٨ـ مجمل طلٖ ٪لى
الٗال٢اث الٗغبُت الاًغاهُت بك٩ل ؾلبي خُض ًغ٦ؼ ال٨ٟغ ال٣ىمي الٗغبي ٖلى ان اًغان جغٍض
٦ؿغ خل٣ت الامً الٗغبي في الخلُج وٍغ٦ؼ ال٨ٟغ الاًغاوي ٖلى مداولت ٖغب الخلُج اه٩اع
اإلاهالح الاًغاهُت في الخلُج وهى ما ًدؿ ٤م٘ مىا ٠٢صو ٫اإلاجلـ الؿاب٣ت في هظا الكؤن
()49

ٞان مساو ٝجل ٪الضو ٫جخمشل في

-1الا ج٨ىن ٞترة الؿخت اقهغ ٧اُٞت إلجهاء جل ٪الًُ٣ت البالٛت الخُٗ٣ض ومً زم ٞان طل٪
الاجٟا ١اإلاغخلي لً ً٨ىن الاو ٫او الازحر بل ٢ض جلُه اجٟا٢اث ازغي.
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-2الا ً٣خهغ الاجٟا ١اإلاغخلي بحن الجاهبحن ٖلى اإلاؿالت الىىوٍت بل ٢ض ٌكمل ً٢اًا
ا٢لُمُت بكان صوع اًغان في امً الخلُج في ْل اؾخمغاع وظىص الٗضًض مً الً٣اًا
الخالُٞت بحن الجاهبحن وبالخالي ٞان مساو ٝصو ٫اإلاجلـ ال ج٨مً في الاجٟا ١بل في
مًمىهه.
-3ان مك٩لت صو ٫اإلاجلـ م٘ اًغان ال ًم ً٨خهغها في اإلال ٠الىىوي الاًغاوي ٞدؿب
واهما في الٟجىة بحن الا٢ىا ٫والاٗٞاٞ ٫ضو ٫اإلاجلـ اٖلىذ ٚحر مغة اجها ال جماو٘ في
الخٗاون م٘ اًغان مً مىُل ٤اٖخباعاث الجىاع الجٛغافي التي ال ًم ً٨اه٩اعها الا ان
الخضزالث الاًغاهُت في الكئون الضازلُت لضو ٫اإلاجلـ جدى ٫صون طل.٪
-4جشاع ا٩ٞاع ٖضًضة خى ٫ام٩اهُت ٖىصة الىالًاث اإلاخدضة الى ؾُاؾت هُ٨ؿىن الٗمىصًً
اإلاخىاػٍحن ؾخ٨ىن اًغان بالُب٘ اخضهما في ْل اهدؿاع اصواع الضو ٫اإلادىعٍت هدُجت حٗثر
جدىالث الٗالم الٗغبي ًٞال ًٖ ام٩اهُت عٖاًت الىالًاث اإلاخدضة في هُ٩ل امني ا٢لُمي لً
ً٣خهغ ٖلى صو ٫اإلاىُ٣ت بل عبما ٌكمل بٌٗ صو ٫الجىاع وم٘ اهمُت مشل جل ٪الا٩ٞاع
خُض اجها حٗض بضاًت لترؾُش الامً الخٗاووي بضال مً الامً الاؾتراجُجي الظي اؾخجز ٝمىاعص
صو ٫اإلاىُ٣ت لٗ٣ىص مًذ ٞاهه مً مخُلباث طل ٪انالح الىخضاث اإلا٨ىهت لهظا الامً.

()50

وٍ٣هض بظل ٪خخمُت خؿم الجض ٫الظي ًشاع مىظ ُ٢ام الشىعة الاؾالمُت في اًغان
 1979وختى الان ,اًغان الشىعة ام اًغان الضولت ,لُ٨ىن الخؿم لهالح الازحرةٞ ,ضو٫
اإلاجلـ لم ولً حٗاعى صوعا ا٢لُمُا إلًغان ولً ً٨يبغي ان ًئؾـ ٖلى اظغاءاث بىاء
الش٣ت واهمها ٖضم الخضزل في قئون الازغًٍ وخل الجزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت والخض مً
الدؿلح الخ٣لُضي وٚحر الخ٣لُضي ,بما ٌٗني بىاء ٖال٢اث ظضًضة اؾاؾها جىاػن اإلاهالح ال
جىاػن ال٣ىي وهي لِؿذ قغوَا زلُجُت مدهىت واهما هي اؾـ ٧اٞت الخىُٓماث
الا٢لُمُت الىاجخت في الٗالم .
ثاوٍا :مىاقف دول اخلهٍج انعربً مه االحفاق انىىوي االٌراوً  -انغربً
٧اهذ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت والجؼا ٫ناخبت الهاظـ الا٦بر مً اإلاكغوٕ الاًغاوي
اإلاضٖىم بؤًضًىلىظُت صًيُت ٢ض عخبذ بدظع باالجٟا ١الىىوي الاًغاوي ٞاإلامل٨ت الٗغبُت
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الؿٗىصًت ال حٗتر ٝبالىىاًا الاًغاهُت ٦ىىاًا خؿىت خُض قضصث ٖلى وظىص الُت جٟخِل
ناعمت م٘ الُت اٖاصة ٞغى الٗ٣ىباث مغة ازغي في خالت اي اهتها ٥مً ظاهب الاًغاهُحن ,
الا اهه ًبضو ان جىانال بحن الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٢ض
خضر ٢بل الاجٟا ١الىىوي وبٗضه ًدىي اقاعاث وعؾاتل جُمُيُت وؿبُا يمىذ جغجِباث
امىُت واؾتراجُجُت ٖلى اإلاؿخىي ال٣غٍب لظا مً اإلاخى ٘٢ان ً٨ىن هىا ٥اؾخ٣غاع ٖؿ٨غي
ؾُاس ي اًغاوي زلُجي مىًبِ الى خض ما في ْل الغٖاًت ويماهت امغٍُ٨ت بما ًسضم
()51

اإلاهالح الامغٍُ٨ت في اإلاىُ٣ت.

اما ُ٢غ التي حكتر ٥م٘ اًغان في خُاػة اخض ا٦بر خ٣ى ٫الٛاػ وٍ ٘٣في خضوصهما
البدغٍت اإلاكتر٦ت الا ان الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت التي خالذ صون اؾخسضام اًغان
للخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة في اؾخسغاظه لظا ٞمً اإلاخى ٘٢بٗض ع ٘ٞالٗ٣ىباث ًٖ اًغان
وٖال٢تها اإلاخدؿىت م٘ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت اؾخسضامها للخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة مما
ً٣لو هامل مىاوعة الخ٨ىىلىظُا اإلاخ٣ضمت التي جمخل٨ها ُ٢غ وٖلُه ٞان الٗال٢ت الجُى
()52

ا٢خهاصًت بحن ُ٢غ واًغان ؾى ٝجخٗض ٫لهالح اًغان .

وباليؿبت لإلماعاث ٞان الٗال٢اث الاًغاهُت -الاماعاجُت جخمحز بسهىنُت اؾاؾُت ٗٞلى
الغٚم مً وظىص زال ٝؾُاس ي واضح في الغإي الؿُاؾُت ووظىص زالر ظؼع خضوصًت
مخىاػٕ ٖلهها بحن الضولخحن ,الا ان هىا ٥اًًا حٗاون ا٢خهاصي وزُ ٤بحن اًغان واماعة صبي ,
ٟٞي ْل الٗ٣ىباث اإلاٟغويت ٖلى اًغان جًاٖ ٠حجم الخباص ٫الا٢خهاصي بحن الضولخحن
بمٗض ٫زالر مغاث الا ان الخىاٚم الا٢خهاصي بحن الضولخحن انبذ ٖلى اإلاد ٪خُض ان ع٘ٞ
الٗ٣ىباث ؾُُلً ٤ض اًغان في حكُ٨ل ٖال٢اتها الخجاعٍت  ,واًجاص قغ٧اء اياُٞحن ٦ما
اٖلىذ اًغان ٖؼمها اوكاء ؾخه مىاَ ٤خغة ٖلى ؾىاخلها الجىىبُت مما ًً٘ صبي في
مىاٞؿت ججاعٍت ٚحر مؿبى٢ت باإلياٞت الى ان ع ٘ٞالٗ٣ىباث ؾُئصي الى زُت جدضًض
وجىؾُ٘ مُاعاتها ال٣اتمت وبىاء مُاعاث ظضًضة للهٗىص إلاغ٦ؼ الٗ٣ضة في الُحران الخجاعي
الضولي بحن قغ ١اؾُا والكغ ١الاوؾِ مما حهضص م٩اهت صبي في هظا اإلاجا.٫
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ا٦ض وػٍغ الخاعظُت البدغٍني الكُش زالض بً اخمض ا ٫زلُٟت في مئجمغ صخٟي ٖ٣ب
ازخخام الاظخمإ الشالض لىػعاء زاعظُت مجلـ الخٗاون وصو ٫عابُت امم قغ ١اؾُا ,في
اإلاىامت في /26حكغًٍ الشاوي "2013ان الاجٟا ١الىىوي م٘ اًغان ًهب في اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت "

()54

واقاع وُ٦ل وػاعة الخاعظُت ال٨ىٍدُت في جهغٍداث لى٧الت الاهباء ٦ىها" هامل ان ٌك٩ل
هظا الاجٟا ١بضاًت هاضجت الجٟا ١صاتم ًجزٕ ٞخُل الخىجغ وٍد ٟٔللمىُ٣ت امنها
واؾخ٣غاعها" واإلاالخٔ ان الضو ٫الخلُجُت التي ًىظض لضحها ً٢اًا ٖال٣ت م٘ َهغان هي
التي باصعث بالترخُب بخى ُ٘٢هظا الاجٟا ١وهى ما ٌٗ٨ـ اٞخ٣اصها لل٣ضعة ٖلى حُٛحر هظا
()55

الىا ٘٢الا٢لُمي ا٦ثر مً ا٢خىاٖها به.

في خحن ٧اهذ ؾلُىت ٖمان َغٞا وؾُُا بحن اًغان والىالًاث اإلاخدضة في اإلاداصزاث
الغؾمُت التي جمذ مىظ اطاعٖام 2014بالخىاػي م٘ اإلاٟاوياث الٗلىُت الامغ الظي لم جُل٘
الؿلُىت ٖلُه صو ٫مجلـ الخٗاون ,اط ان م٣خًُاث الؿغٍت لم حؿمذ لهم بظل ٪وهى ما
ًُغح اق٩الُت خُ٣ُ٣ت جخٗل ٤بدضوص التزاماث اًٖاء مجلـ الخٗاون الخلُجي ججاه
بًٗها ٖلى الغٚم مً جهغٍذ ًىؾ ٠بً ٖلىي وػٍغ الضولت للكئون الخاعظُت بؿلُىت
ٖمان في /26حكغًٍ الشاوي ,2013 /في جهغٍداث صخُٟت " ان ما ظغي حؿغٍبه مبالُٞ ٜه
وال ًمشل الخ٣ُ٣ت " وايا ٝان الاَغا ٝالتي قاع٦ذ في اإلاٟاوياث في ظىُ٢ ٠ض جىنلذ
الى الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي ٧اهذ لضحها مهلخت مكتر٦ت في الىنى ٫الى خل ؾُاس ي لالػمت
مكحرا الى ان طل ٪ؾِىٗ٨ـ ٖلى الاؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت" وايا ٝهظه مغخلت ظضًضة ًجب
ان هجغبها وهي بضاًت لخلى ٫ؾلمُت إلاكا٧ل اإلاىُ٣ت وان صو ٫الخلُج لها مهلخت
()56

اؾتراجُجُت في اؾخ٣غاع الاويإ وهظا امغ واضح لىا ,والاًغاهُىن ظحراهىا".

اما اإلاى ٠٢الؿٗىصي ٣ٞض ٚلب ٖلُه الخىظـ الهغٍذ في بضاًت الاٖالن ًٖ الاجٟا١
زم خضر جدى ٫في الخُاب الغؾمي الؿٗىصي الى ال٣بى ٫اإلاكغوٍ خُض ا٦ضث الخ٨ىمت
الؿٗىصًت زال ٫اظخماٖها في  /25حكغًٍ الشاوي ,2013 /اطا جىاٞغ خؿً الىىاًا ُٞمً٨
ان ٌك٩ل هظا الاجٟا ١زُىة اولُت في اججاه الخىنل لخل قامل للبرهامج الىىوي الاًغاوي
ُٞما اطا اٞط ى الى اػالت ٧اٞت اؾلخت الضماع الكامل وزهىنا الؿالح الىىوي مً
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مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ ,والخلُج الٗغبيٖ ,لى امل ان حؿخدب٘ طل ٪اإلاؼٍض مً الخُىٍ
()57

اإلاهمت اإلائصًت الى يمان خ٧ ٤اٞت صو ٫اإلاىُ٣ت في الاؾخسضام الؿلمي للُا٢ت الىىوٍت.

اما الُمً خُض لم ج٨خ ٠الؿٗىصًت بالضٖم اللىظؿتي لخلٟائها هىا , ٥بل جضزلذ
ٖؿ٨غٍا بك٩ل مباقغ هٓغا إلاا ٢ض ٌك٩له ؾُُغة الخىزحن ٖلى الُمً مً تهضًض إلاهالح
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى خضوصها الجىىبُت ومً اإلاخى ٘٢ان ًهل جؤزحر الاجٟا١
الىىوي الى الُمً في ق٩ل اعجٟإ في الضٖم الٗؿ٨غي الاًغاوي للخىزُحن وهى ما ؾىٝ
ج٣ابله اإلامل٨ت بؼٍاصة صٖمها للغتِـ ٖبض عبه مىهىع هاصي وخؼب ججم٘ الانالح اإلاىخمي
لجماٖت الازىان اإلاؿلمحن وبالخالي ٞمً اإلاخى ٘٢ان ًئصي الاجٟا ١الىىوي الى ػٍاصة وؿبت
الاه٣ؿام صازل الُمً ,وخضة الهغإ بحن الاَغا ٝاإلاخداعبت .وفي الكهىع الازحرة وجدضًضا
مىظ جىلي ؾلمان بً ٖبض الٗؼٍؼ ؾضة خ٨م اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بضا في الا٤ٞ
مداوالث لخل ٤جدالٟا ا٢لُمُا ؾيُا لًغب مهالح الاًغاهُت في اإلاىُ٣ت ,و٢ض ججلى طل ٪في
جُُُ ٠الاػمت الُمىُت وجدىٍلها لهغإ ؾني قُعي ,الا ان الغإٍت الؿٗىصًت لم ج٣ابل
بدماؽ ٧افي لضي اإلاهغٍحن والاماعاجُحن ٓٞهغث بىاصع حكحر الى ام٩اهُت حكُ٨ل جدال٠
ؾٗىصي ُ٢غي جغ٧ي ٖ ,لى الغٚم مً الخالٞاث بحن الؿٗىصًت والضولخحن بكان صوع
الجماٖاث الاؾالمُت في اإلاىُ٣ت وبالغٚم مً هظه الخالٞاث ٞان الضو ٫الشالر جخٛاض ى
ٖنها امام ٖضوهم اإلاكتر ٥اإلاخمشل في الىٓام الؿىعي ٞال جؼا٦ ٫خلت اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًتُ٢ ,غ ,وجغُ٦ا في مغخلت الدكُ٨ل  ,الا ان الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي مً قؤهه ان
ًؼٍض مً ؾغٖت الخدى ٫الاؾتراجُجي هظا خُض ؾخداو ٫الغٍاى مىاظهت الؼزم الظي
()58

ؾى ٝجدضزه اًغان لخشبذ ان لها صوعا ا٢لُمُا ٦بحرا وازباث اجها ٢ىة ال ٌؿتهان بها.

وفي لبىان التي حٗخبر اخضي ؾاخاث الخماؽ الؿٗىصًت  -الاًغاهُت  ,مً اإلاىُ٣ي ان
ًهل نضي الاجٟا ١الىىوي الهها زانت وان البلض الظي ٌٗاوي ٞغاٚا عتاؾُا ا٢ترب مً
ٖامه الشاوي ووظىص مغشخحن مضٖىمحن مً اَغا ٝزاعظُت جدضًضا مً اًغان واإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت ,خُض ان لبىان اًًا هي مىُ٣ت جىاٞـ ؾُاس ي بالى٧الت بحن َهغان
والغٍاى ,وٍسص ى اإلادؿىبحن ٖلى "جُاع 14اطاع" مً اؾخٛال ٫اًغان إلاا ٢ض ًد٣٣ه لها
336

1028

مجلت آداب البصرة /العدد85

البرهامج الىىوي الاًغاوي مً ٢ضعاث ماصًت وؾُاؾُت جم٨نها مً خؿم نغاٖاث خلٟائها في
صو ٫الكغ ١الاوؾِ لهالخهم

)59(.

اما ٞلؿُحن ٞان ٞهاتل اإلا٣اومت ٧لها او بًٗها ٌؿخمض الضٖم اللىظؿتي واإلااصي مً اًغان
مما اوظض خالت مً ال٣ل ٤ان ً٨ىن الاجٟا ١الىىوي ًدمل بحن َُاجه حؿىٍت حكملهم و٢ض ظاءث
٧لماث اإلاغقض الاٖلى للشىعة الاؾالمُت في اًغان لُمؤهه خلٟاء اًغان في اإلاىُ٣ت ومنهم ٞهاتل
اإلا٣اومت خُض ٢ا " ٫ؾىاء جم الخهضًٖ ٤لى هظا الىو (الاجٟا ١الىىوي) ام الٞ ,ؤهىا لً هخسلى
ًٖ صٖم انض٢اتىا في اإلاىُ٣ت  ,وؾُدٓىن بضٖمىا ٖلى الضوام " مما ٌكحر الى جبني اًغان
الؾتراجُجُت ٢اتمت ٖلى صٖاًت مماوٗت وؾلى ٥اهضماجي ٦ ,ما ان ٖلىُت الضٖم الاًغاوي او ػٍاصجه
بضعظت ٦بحرة لٟهاتل اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت اإلاؿلخت هى امغ مؿدبٗض ,خُض ان اؾغاتُل التي
حٗض اخضي ا٢ىي الغاًٞحن لالجٟا ١الىىوي ٢ض ججضه اإلابرع إلزاعة الٛغب يض اًغان مجضصا.

()60

وفي مهغ وٖلى الغٚم مً وظىص صوا ٘ٞلضي الضولخحن الؾخٗاصة الٗال٢اث الُبُُٗت بُنهما ,
زانت وان هىا ٥عإٍت مخ٣اعبت لبٌٗ الاػماث في الكغ ١الاوؾِ زانت في ؾىعٍا الا اهه هىا٥
اًًا مٗى٢اث جدى ٫صون اجمام الخ٣اعب اإلاخى ٘٢بٗض الاجٟا ١الىىوي واهم جل ٪اإلاٗى٢اث هى
امً الخلُج واؾخمغاع الىٓغة الامىُت الاؾخسباعاجُت اإلاخباصلت بحن البلضًً والتي حؿُُغ ٖلى هٓغة
بٌٗ اإلاؿئولحن في الجاهبحن .

()61

وفي ٖام  2016اٖلىذ الى٧الت الضولُت ان اًغان هٟظث حٗهضاتها بمىظب اجٟا )1+5( ١مما
ص ٘ٞبالىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت والاجداص الاوعبي الى ًٖ صزى ٫الاجٟا ١خحز الخىُٟظ وع٘ٞ
الٗ٣ىباث الا٢خهاصًت واإلاالُت ًٖ اًغان .

()62

اخلامتت واالصخىخاجاث
ٌٗض امً الخلُج الٗغبي مً الً٣اًا اإلاهمت والاؾتراجُجُت الٗال٣ت بحن اًغان وصو ٫الخلُج
الٗغبي ,وٍغجبِ الخال ٝالخلُجي  -الاًغاوي خىًُ٢ ٫ت امً الخلُج بؤمغًٍ اولهما اإلاهالح
الضولُت في اإلاىُ٣ت والتي خخمذ ٖلى الضو ٫الٛغبُت الخضزل في بٌٗ الاػماث التي قهضتها جل٪
اإلاىُ٣ت وزاهههما الٟجىة الجُىبىلخُُ٨ت بحن اًغان وصو ٫اإلاجلـ خُض اؾهم هظان الٗامالن في
جبلىع عإٍخحن مخباًيخحن خى ٫امً الخلُج الٗغبي .واػصاصث جل ٪الغإٍت عؾىزا في اٖ٣اب الاَاخت
بىٓامي َالبان في اٛٞاوؿخان 2001وهٓام نضام في الٗغا ,2003١اٖخ٣ضث اًغان اجها عبما
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ؾخ٨ىن الهض ٝالخالي ومً زم ٞاهه اطا ٧ان اإلاى ٘٢الاؾتراجُجي إلًغان ٢ض مىدها ممحزاث
هاتلت الا اهه اوظض لضحها قٗىعا بالتهضًض خُض اجها مداَت بضو ٫ؾيُت لِؿذ لضحها
٢ىاؾم مكتر٦ت مٗها ,و٢ض ٢ضمذ خغبها م٘ الٗغ ا ,1988-1980١صلُال ٖلى اجها لِؿذ
عنُضا لل٣ىة الاًغاهُت الن صو ٫الخلُج ؾاهضث الٗغا ١ازىاء الخغب مً زال ٫الضعوؽ
التي اؾخٟاصث منها اًغان في ْل ما قهضجه الخغب الٗغاُ٢ت -الاًغاهُت والتهضًضاث
الامغٍُ٨ت والاؾغاتُلُت إلًغان جٟا٢م الخُغ الاًغاوي ٖلى امً الخلُج الٗغبي ٖ٣ب الخىُ٘٢
ٖلى اجٟا ١اًغان الىىوي الٛغبي ()1+5وطل ٪بؿبب قٗىع اًغان بٟاتٌ ٢ىة خُض زغظذ
اًغان مً هظا الاجٟا ١وهي حكٗغ بالؼهى والٟسغ الىَني الؾُما ان لخٓت الاهخهاع جل٪
جؼامىذ م٘ مىظت مً التراظ٘ الٗغبي ٚحر اإلاؿبى .١وباجذ اًغان مؿخٗضة مأًت اخخماالث
٢ض جىاظهها في اإلاؿخ٣بل واجها اؾخيخجذ اجها ًجب ان ال حٗخمض ٦شحرا ٖلى الُ٣ىص التي
ًٟغيها الخهىم ٖلى اهٟؿهم او جمؿ٨هم بااللتزاماث الضولُت ججاه اًغان.
االصخىخاجاث

اوال :حؿدىض الاؾتراجُجُت الاًغاهُت اؾاؾا ٖلى حسخحر وجىُْ٧ ٠اٞت الام٩اهاث الٗؿ٨غٍت
الاًغاهُت لغصٕ اي هجماث امغٍُ٨ت او اؾغاتُلُت يض اإلايكآث الىىوٍت ًٞ ,ال ًٖ خغم
الُ٣اصة الاًغاهُت ٖلى جىُْ ٠الخُىع في ال٣ضعاث الىىوٍت مً اظل حٗؼٍؼ مىٟ٢ها في ظل
الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بؤمً الخلُج.
زاهُا :خالت الامً في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي بداظت الى بىاء اؾتراجُجُت امىُت جخماش ى م٘
الٓغو ٝالا٢لُمُت والضولُت ومخُلباث الامً لضو ٫اإلاىُ٣ت.
زالشا :انبدذ صو ٫الخلُج الٗغبُت ٖلى اصعا ٥جام بحجم الخدضًاث الضازلُت والخاعظُت
التي تهضص امنها واهمها مداوالث اًغان اإلاخ٨غعة في ابٗاص الىظىص الامغٍ٩ي مً اإلاىُ٣ت.
عابٗا :ج٨دؿب مىُ٣ت الخلُج الٗغبي اهمُت ٦بري بؿبب مىٗ٢ها الجٛغافي اإلاخمحز وامخال٦ها
مأ٦بر واهم مهاصع الُا٢ت الا وهي الى ِٟوالٛاػ الامغ الظي ظٗل منها ٖغيت لخضزالث
الضو ٫ال٨بري.
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()1الكاه مدمض عيا :ولض في ٖام 1919وهى الابً الا٦بر لغيا قاه جل٣ى حٗلُمه الابخضاثي
والشاهىي في ؾىَؿغا ,وٖاص في ٖام 1935لُسضم في الا٧اصًمُت الٗؿ٨غٍت في َهغان وجؼوط مً
ابىت اإلال ٪اإلاهغي ٞاعو ١الاو ٫زم َل٣ها ٖام,1949بضا مدمض عيا قاه خ٣بت ظضًضة مً
الخ٨م في الاعبُٗيُاث ال٣غن اإلااض ي ٟٞي ٖام  1949هجا مً مداولت اٚخُا ٫مً ٢بل اخض
اًٖاء خؼب جىصه الِؿاعي الاًغاوي اجب٘ ؾُاؾت جىؾُٗت امبراَىعٍت وبال ٜفي قغاء الاؾلخت مً
الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت اَُذ به بشىعة الاؾالمُت ٖامٖ..1979بضالىهاب الُ٨الي وازغون,
مىؾىٖت الؿُاؾت,ط,1بحروث ,اإلائؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ , 1989,م.581-580
( )2الخغب الباعصة:هى مهُلح اَلٖ ٤لى خالت الهغإ الؿُاس ي والخىجغ الٗؿ٨غي بحن
اإلاىخهغًٍ في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت اي بحن الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت والاجداص الؿىُٞتي الى
ٖام  1991و٧ان هض٧ ٝل منهما الخهىٖ ٫لى مىاَ ٤الىٟىط الؿُاس ي والٗؿ٨غي وابغػ ؾماث
هظه الخغب هي الكٗىع اإلاخباص ٫بحن الُغٞحن باوٗضام الش٣ت وؾىء الىُت والك ٪اإلاؿخمغ و٧ان
مً ابغػ هخاتج جل ٪الخغب هي اجهُاع الاجداص الؿىُٞتي ووالصة الىٓام الٗاإلاي الجضًض الظي هاصي
به الغتِـ الامغٍ٩ي ظىعط بىف الاب بىٓام اخاصي الُ٣بُت.
()3الؿُض ػهغة ,الشىعة الاًغاهُت الابٗاص الاظخماُٖت والؿُاؾُت,ال٣اهغة,1985,م19
()4وظضان ٞالح خؿً ,البرهامج الىىوي الاًغاوي وازغه في جىاػن ال٣ىي في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي,
مجلت الخلُج الٗغبي,اإلاجلض ,42الٗضص,2014 ,2-1م.234
( )5الكُش خؿام اخمض قُٗب ,اًغان بحن التهضًضاث الٛغبُت واإلاساو ٝالٗغبُت ,ؾىعٍا,1ٍ,
,2009م.196
( )6ممضوح اهِـ ٞخحي ,الامً ال٣ىمي الاًغاوي مهاصع التهضًض والُاث اإلاىاظهت  ,ابى ْبي,
,2006م.330
( )7هجري ِ٦ؿىجغ :ولض في اإلااهُا ٖام ,1923مً ابىًٍ حهىصًحن وبؿبب الايُهاص الىاػي اهخ٣لذ
ٖاتلخه الى هُىٍىع ٥في ٖام  ,1938الخد ٤بمٗهض ظىعط واقىًُ في هُىٍىع ,٥خهل ٖلى
الجيؿُت الامغٍُ٨ت ٖام  ,1948والخد ٤بالجِل في هٟـ الٗامٖ ,مل مؿدكاعا لألمً ال٣ىمي
في خ٨ىمت الغتِـ عٍدكاعص هُ٨ؿىن ,زم قٛل مىهب وػٍغ الخاعظُت الامغٍُ٨ت مً ٖام-1973
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 ,1977في ٖهض الغتِـ ظحرالض ٞىعص ,لٗب صوعا باعػا في الؿُاؾت الخاعظُت للىالًاث اإلاخدضة
مشل ؾُاؾت الاهٟخاح ٖلى الهحن وػٍاعاجه اإلا٨ىُ٦ت بحن الٗغب واؾغاتُل والتي اهتهذ باجٟاُ٢ت
٧امب صًُٟض ٖام  ,1978وللمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ Mitchellk.hall,historical dictionary
of the Nixon-fordEra,uk,2008,pp.118-120.
( )8هىقى ٪اههاعي :ولض في ا٧ /اهىن الشاوي1926في الاهىاػ ,وٖمل في مُل٘ خُاجه ٦مهىع
هاو ,في صخُٟت الاهىاػ وفي ٖام  1961جىلى مىهب وُ٦ل وػاعة الخجاعة وفي ٖام  1964وػٍغا
لإلٖالم وهى مً عظا ٫الاٖما ٫الاًغاهُحن الباعػًٍ زال ٫خ٣بت الؿخِىُاث والؿبُٗيُاث جىلى
مىانب وػاعٍت مهمت في ٖهض الكاه مدمض عيا ٞبٗض ان ٧ان وػٍغا لال٢خهاص واإلاالُت مً ٖام
 ,1975-1969زم ؾٟحرا إلًغان في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٖام , 1979-1977مً ابغػ الجىاتؼ
الخانل ٖلهها هي وؾام قغ ٝفي ظؼٍغة الِـ ,وظاتؼة ظُمـ بُ٨غ الشالض للخمحز في الُ٣اصة
ٖام ٖ..2013باؽ مُالوي ,الٟغؾان الباعػًٍ ,جغظمت اخمض خُضعي ,مُبٗت ظامٗت
ؾحراُ٦ىػ ,2015,م.80
()9ؾُاؾت الٗمىصًً اإلادؿاهضًً :وهي ؾُاؾت امغٍُ٨ت ٢اتمت ٖلى اؾاؽ اؾتراجُجُت
الٗمىصًً اإلادؿاهضًً التي اجبٗتها الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٖ٣ب الاوسخاب البرًُاوي مً
الخلُج الٗغبي ٖام ,1971واإلاخمشلت باالٖخماص ٖلى ٧ل مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت واًغان
لًمان امً واؾخ٣غاع مىُ٣ت الخلُج الٗغبي...ؾلُم ٧اَ٘ ٖلي ,الخىاظض الٗؿ٨غي الامغٍ٩ي في
الخلُج الٗغبي(الضوا ٘ٞالغتِؿت) ,مجلت صعاؾاث صولُت ,مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت,الٗضص,45
ظامٗت بٛضاص,2010,م.142
(ٌٗ )10ض الُىعاهُىم اإلااصة الخام الاؾاؾُت للبرامج الىىوٍت  ,اإلاضهُت منها والٗؿ٨غٍت
وَؿخسلو اما مً َب٣اث ٢غٍبت مً ؾُذ الاعى او ًٖ َغٍ ٤الخٗضًً مً باًَ الاعى,
وٍىظض ال٣لُل  ِ٣ٞمً الُىعاهُىم بك٩ل مغ٦ؼ ٦سام ٖلى الغٚم مً ان ماصة الُىعاهُىم جىظض
بك٩ل َبُعي في اهداء الٗالم اإلاسخلٟت وٍيخج ًٖ اوكُاع طعاث مُٗىت مً الُىعاهُىم في حؿلؿل
جٟاٖلي اهُال ١للُا٢ت  ,وهي الٗملُت التي حٗغ ٝباؾم الاوكُاع الىىوي وٍدضر الاوكُاع
الىىوي ببُيء في اإلايكآث الىىوٍت بِىما ًدضر هٟـ الاوكُاع بؿغٖت هاتلت في خالت جٟجحر
ؾالح هىوي وفي الخالخحن ًخٗحن الخد٨م في الاوكُاع جد٨ما بالٛا.
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()11مدمض ٞخحي ٖبضالخمُض الكاطلي,صعاؾاث في الامً الا٢لُمي البرهامج الىىوي الاًغاوي ,مجلت
صعاؾاث اؾتراجُجُت,الٗضص ,17قباٍ,2009 ,م.88
")12 ( Reuters, Hashem Kalantari,"lran plans to use new centrifuge at nuclear plant
October,2009.
( )13ولض الامام الخمُني في مضًىت زمحن ٖام1902مً ٖاتلت صًيُت ؾُاؾُت٣ٞ ,ض والضه بٗض
ؾخه اقهغ مً والصجه ,وب٣ي جدذ ٟ٦الت والضجه وٖمخه ,ختى ؾً الخاؾٗت ٖكغ اقخٛل الامام
الخمُني في مضًىت زمحن بضعؽ الٗلىم ال٣ٟه والانى ٫واللٛت الٗغبُت واإلاىُ ,٤وفي ٖام 1921
الخد ٤بالخىػة الضًيُت في اعا ٥زم ٚاصعها الى ٢م إلاخابٗت صعاؾخه في خىػتها الٗلمُت  ,وجخلمظ
ٖلى ًض اإلاحرػا مدمض ٖلي قاه اباصي إلاضة ؾذ ؾىىاثٖ ,مل بالؿُاؾت ؾىىاث ٖضة إلا٣اعٖت
هٓام الكاه مدمض عيا ,وفي /5حكغًٍ الاو ٫مً ٖام  1965ه٣ل الامام الخمُني م٘ ابىه الؿُض
مهُٟى مً جغُ٦ا الى الٗغا ١وٖمل في الخضعَـ في خىػة مدآٞت الىج ٠الٗغاُ٢ت ومً مىٟاه
٧ان ًخاب٘ ازباع اويإ اًغان الؿُاؾُت الضازلُت وفي ٧/16اهىن الشاوي مً ٖام  1978اؾـ
الامام حكُ٨ل مجلـ ُ٢اصة الشىعة الاؾالمُت مً مىٟاه في باعَـ بٗض ان اهخ٣ل مً الٗغا ١الى
باعَـ ,جىلى خ٨م الجمهىعٍت الاؾالمُت مً ٖام ,1989-1979وجىفي في َهغان ؾىت ,1989زلُل
اخمض زلُل ,ملخ ٤مىؾىٖت الؿُاؾت ,بحروث ,اإلائؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ,1ٍ,
,2004م.364-362
( )14خمضي ِٖس ى ؾلُمان  ,اوٗ٩اؾاث الاؾتراجُجُت الامىُت الاًغاهُت ٖلى صو ٫الخلُج الٗغبي
بٗض خغب الخلُج الاولى,2014-1988مظ٦غة ماظؿخحر ,ظامٗت ٢انضي مغباح٧ ,لُت الٗلىم
الؿُاؾُت,2015,م.56
(ٞ )15خحي الُٟٟٗي ,الخىاػن الاؾتراجُجي في الخلُج الٗغبي,2000-1990مل ٠الخلُج
الاؾتراجُجي ,ال٣اهغة ,اإلاغ٦ؼ الا٧اصًمي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت,2001,م.13
( )16ظُمـ هىٍؼ .البرهامج الىىوي الاًغاوي وجؤزحره في امً صو ٫مجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج
الٗغبُت ,جغظمت مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث ,ابى ْبي ,1ٍ,بحروث,م.196
()17الكُش خؿام اخمض قُٗب ,اإلاهضع الؿاب,٤م.197
( )18مٟاٖل هاجاهؼ :حٗض مدُت هاجاهؼ مً ا٦بر ميكاة َغص مغ٦ؼي لخسهِب الُىعاهُىم في اًغان
وحٗمل اإلادُت مىظ قباٍ  , 2007في مسالٟت ل٣غاعاث مجلـ الامً الضولي جُالب اًغان بى٠٢
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الخسهِب وجخ٨ىن اإلايكاة مً زالزت مبان ٦بحرة جدذ الاعى ٢اصعة ٖلى حكُٛل ما ًهل الى
خىالي  50ال ٠ظهاػ َغص مغ٦ؼي وٍخم ضخ ٚاػ ؾضاس ي ٞلىعاًض الُىعاهُىم في اظهؼة الُغص
اإلاغ٦ؼي التي جٟهل مٗٓم الىٓاتغ الاوكُاعٍت للُىعاهُىم .وجيخج اإلادُت الُىعاهُىم مىسٌٟ
الخسهِب الظي ًدخىي ٖلى ما ًتراوح بحن%3و%4مً جغ٦حز u-235وهى ما ًم ً٨اؾخسضامه
إلهخاط و٢ىص إلادُاث الُا٢ت الىىوٍت ٦ما ًم ً٨جسهِبه اًًا الى مؿخىي  %90الالػم إلهخاط
اؾلخت هىوٍت .وللخٟانُل ًىٓغ وظضان ٞالح خؿً ,اإلاهضع الؿاب,٤م.239
(ٞ )19غا٢ض صاوص ؾلمان ,مى ٠٢التروٍ٩ا الاوعبُت مً البرهامج الىىوي الاًغاوي -1997
,2009مجلت صعاؾاث جاعٍسُت ٧,لُت التربُت للبىاث ,ظامٗت البهغة,الٗضص,21خؼٍغان,2016,
م.191-189
( )20صو ٫التروٍ٩ا الاوعبُت :انل ٧لمت جغوٍ٩ا هي ٖغبت عوؾُت ججغها زالزت ظُاص ,و٢ض
اؾخسضم مهُلح التروٍ٩ا الظي ٌٗني في الغوؾُت اإلاجمىٖت الشالزُت ٖلى الخُت ٖام ,1960
وبكان بغهامج اًغان الىىوي جؼٖمذ اإلاٟاوياث الاوعبُت زالزت صو ٫هي ٞغوؿا وبغٍُاهُا واإلااهُا,
والتي ًىٓغ لها ٖلى اجها م٨ملت لجهىص الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت لظا ٖض بغهامج اًغان الىىوي
بمشابت مدُت ازخباع ظضًضة للؿُاؾت الخاعظُت الاوعبُت
()21ؾٗض مجبل ٞالح الهبُضة ,البرهامج الىىوي الاًغاوي وازغه ٖلى جىظهاث الؿُاؾت الخاعظُت
ال٨ىٍدُت للٟترة(,)20012-2003ظامٗت الكغ ١الاوؾِ,2013,م.36
( )22هُشم مؼاخم٣ٖ ,ضة الٗال٢اث بحن واقىًُ وَهغان ,قئون الكغ ١الاوؾِ ,الٗضص,48
 2006م.48
( )23الػم لٟخت طًاب اإلاال٩ي ,البرهامج الىىوي الاًغاوي واإلاى ٠٢الضولي 2009-1974صعاؾت
جاعٍسُت جدلُلُت ,ظامٗت البهغة ,مُبٗت صاع ال٨خب للُباٖت واليكغ ,2010,م.87
( )24عخمً ٖبضالخؿحن ْاهغ ,زُاعاث الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت ججاه البرهامج الىىوي الاًغاوي,
قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت الاهترهذ.
( )25الػم لٟخت طًاب اإلاال٩ي ,اإلاهضع الؿاب,٤م.93
( )26مدمض هىع الضًً ٖبضاإلاىٗم ,اليكاٍ الىىوي الاًغاوي مً اليكؤة وختى ٞغى الٗ٣ىباث,
مجلت ً٢اًا اًغاهُت ,ال٣اهغة ,الٗضص,2009 ,9م.123
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(ً )27خؤل ٠مجلـ الامً مً زمـ ٖكغة صولت .وهي الهحن ,بغٍُاهُا ,عوؾُا ,الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨تٞ ,غوؿا ,مهغ ,بىلُُٟا ,ازُىبُا ,اًُالُا  ,الُابان٧ ,اػازؿخان ,الؿىٛا,٫
الؿىٍض ,او٦غاهُا ,واوعٚىاي .والضو ٫الخمـ صاتمت الًٗىٍت في مجلـ الامً وهي ٞغوؿا,
الهحن ,بغٍُاهُا ,الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ,وعوؾُا ,لظا ٌٗض مجلـ الامً الضولي الاصاة
الخىُٟظًت لألمم اإلاخدضة واهم ظهاػ ٞهها وهى اإلاؿئو ٫الاو ًٖ ٫خ ٟٔالؿلم والامً الضولُحن
و٢م٘ اٖما ٫الٗضوان واهؼا ٫الٗ٣ىباث بامأًٖاء اإلاسالٟحن .وللمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ؾمغ
ابى ع٦بت ,مجلـ الامً وحؿىٍت اإلاىاػٖاث الضولُت بالُغ ١الؿلمُت ,صخُٟت صهُا الىًَ,
مهغ.2011/5/17,قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت الاهترهذhttps//pulpit.alwatanvoice.com,
( )28مدمض ظمٗت ظبالي ,الاػمت الىىوٍت الاًغاهُت خ٣ات ٤وجىاعٍش29,قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت
الاهترهذ /ؾبخمبر /اًلىwww.sky news.,2013,٫
( )29الضو ٫الشمان الهىاُٖت ال٨بري :وهى مىخضي ا٢خهاصي ٚحر عؾمي ًًم خ٨ىماث الضو٫
طاث الا٢خهاصًاث الا٦ثر جُىعا في هظا الٗالم خملذ اؾم ٖضص صولها الاًٖاء حك٩لذ ٖام
 ,1974إلاىاظهت جضاُٖاث الاػمت الىُُٟت الٗاإلاُت التي خضزذ هدُجت تهضًض صو ٫الخلُج الٗغبي
الىُُٟت بخس ٌُٟاهخاط الى ِٟوجس ٌُٟوؿبت ناصعاث الى الضو ٫التي جضٖم اؾغاتُل مشل
ٞغوؿا ,بغٍُاهُا ,امغٍ٩ا ,وٍخ٨ىن مً زمان صو ٫هي عوؾُا ,اًُالُا ,الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت
,اإلااهُا٦ ,ىضا ,الُابان ٞ.غوؿا ,وبغٍُاهُا.
( )30مغ٦ؼ الاهغام للضعاؾاث والابدار ,صعاؾت اإلال ٠الىىوي الاًغاوي وازاعه الا٢لُمُت والضولُت,
انضاعاث مغ٦ؼ الاهغام ,م.5
( )31مدمض الؿُض ؾىٍلم ,مكغوٕ الخلُج مىُ٣ت زالُت مً الاؾلخت الىىوٍت صخُٟت
الاهغام ,الٗضص ,2006 ,53485م.4
( )32ممضوح بغٍ ٪مدمض الجاػي ,الىٟىط الاًغاوي في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ٖلى يىء الخدىالث في
الؿُاؾت الامغٍُ٨ت ججاه اإلاىُ٣ت,1ٍ,2011-2003الاعصن,الا٧اصًمُىن لليكغ والخىػَ٘2014,
م.144
( )33مدمىص اخمضي هجاص :وهى أو ٫عتِـ لجمهىعٍت اًغان ؤلاؾالمُت ٚحر صًني مىخسب لها مىظ
ٖام ٖ,1981ىضما ٞاػ ٖلى ٖلي ا٦بر هاقمي عٞؿىجاوي ,في اهخساباث خؼٍغان  ,,2005اجب٘ زُا
مدكضصا في الؿُاؾت الضازلُت والخاعظُت ٖلى خض ؾىاء وَؿخمض صٖمه الكٗبي مً الٟئاث
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ال٣ٟحرة واإلاخضًىت وزانت الظًً ٌِٗكىن زاعط الٗانمت ,ولض مدمىص اخمضي هجاص في ٢غٍت
اعاصان وهى الُٟل الغاب٘ مً بحن ؾبٗت أَٟا ٫لىالض ٧ان ٌٗمل خضاصا وب٣اال وخال٢ا ومٗلم
لل٣غان و٢ض ٚحر ألاب اؾمه في ؾً الغابٗت مً ؾابىعظان ٖىضما اهخ٣لذ الٗاتلت الى َهغان ,في
ٖام  1976اظخاػ هجاص امخدان ال٣بى ٫في الجامٗاث ؤلاًغاهُت الىَىُت وُ٢ل اهه خاػ ٖلى
اإلاغجبت132مً بحن  400,000مكاع ٥في جل ٪الؿىت ,زم الخد ٤بجامٗه اًغان للٗلىم والخ٣ىُت
ُ٦الب ب٩لُت الهىضؾت اإلاضهُت وخهل ٖلى ص٦خىعاه في هىضؾت الى٣ل والخسُُِ مً هٟـ
الجامٗت في ٖام ٖ,1997ىضما ٧ان خا٦ما مأعصبُل ,في ٖام ٖ 2003حن هجاص عتِؿا لبلضًت َهغان
و٢ام هجاص بٗ٨ـ ظمُ٘ الخٛحراث التي اظغاها عإؾاء البلضًاث اإلاٗخضلىن والانالخُىن
الؿاب٣ىن ٣ٞض وي٘ أؾؿا صًيُت لألوكُت باإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت التي جؤؾؿذ لضحهم  ,وع٦ؼ ٦ظل٪
ٖلى ألاٖما ٫الخحرًت...قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت الاهترهذ http:ar.m.wikipedia.org
( )34هُ٨ىالي ٦ىػهاهى ,ٝمى ٠٢عوؾُا بكؤن بغهامج اًغان الىىوي ,قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت
الاهترهذwww.washingtonin stitute.org.,
( ) 35ومىدها ظملت خىاٞؼ ا٢خهاصًت زالٞ ٫ترة اهخ٣الُت مضتها ؾخت اقهغ ,وان طل ٪ال ًمـ
ظىهغ الخالٞاث الخُ٣ُ٣ت بحن اًغان والضو ٫الٛغبُت ٖمىما والىالًاث اإلاخدضة ٖلى وظه
الخدضًض ,خُض ان إلًغان مُالب مدضصة جخمشل في حٗهض الىالًاث اإلاخدضة بٗضم الاَاخت
بالىٓام الاًغاوي والاٖترا ٝبالخ٣ى ١الىىوٍت الؿلمُت إلًغان ,وان ً٨ىن إلًغان صوع ا٢لُمي
مىاؾب وز٣لها الجُى ؾتراجُجي .اقغ ٝمدمض ٦ك ,٪اإلاهضع الؿاب,٤م.30
( )36امل خماصة ,اإلال ٠الىىوي والؿُاؾت الخاعظُت الاًغاهُت  ,مجلت مسخاعاث
اًغاهُت,الٗضص ,2003 ,39م.156
( )37ممضوح اهِـ ٞخحي ,الامً ال٣ىمي الاًغاوي مهاصع التهضًض والُاث اإلاىاظهت ,ابى
ْبي,2006,م.361
( ) 38وؾام الضًً الٗ٩لت ,امً الخلُج بحن ؾىضان التهضًضاث الاًغاهُت ومُغ٢ت الضعٕ
الهاعوزُت الامغٍُ٨ت ,قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت,
( )39مدمض ٖضهان الخالضي ,الدؿلح الىىوي الاًغاوي وازغه ٖلى امً الضو ٫الخلُج
الٗغبُت,2006-1991,عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ,الجامٗت الاعصهُت,2007,م.131
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( )40ػٍيب ٖبض الُٗٓم مدمض ,اإلاى ٠٢الىىوي في الكغ ١الاوؾِ في بضاًت ال٣غن الىاخض
والٗكغًٍ ,1ٍ ,ال٣اهغة ,م٨خبت الكغو ١الضولُت,2007,م.161
(ٖ )41بضهللا ٞالح اإلاُحري ,امً الخلُج الٗغبي والخدضي الىىوي الاًغاوي ,عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة٧ .لُت آلاصاب ,ظامٗت الكغ ١الاوؾِ ,2011 ,م.58
( )42صو 1+5٫هي مجمىٖت الضو ٫التي جخؤل ٠مً ممشلحن ًٖ الاًٖاء الضاتمحن إلاجلـ الامً
وهي ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا وٞغوؿا وعوؾُا والهحن باإلياٞت الى اإلااهُا,
والخ٣ُ٣ت ان عواص ٨ٞغة الخىُٓم الضولي مىظ اواتل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٧اهىا ًغون ان اًت
مىٓمت صولُت ؾخ٣ىم في مؿخ٣بل الاًام ًجب ان ج٨ىن بمشابت خ٨ىمت ٖاإلاُت لظا ًجب ان ً٨ىن
ٞهها ٦ما في الضولت زالر ؾلُاث هي الدكغَُٗت والخىُٟظًت والً٣اتُت وفي مىٓمت هُئت الامم
اإلاخدضة ال٣اتمت خالُا ًم ً٨اٖخباع الجمُٗت الٗامت هي الؿلُت الدكغَُٗت ومجلـ الامً هى
الؿلُت الخىُٟظًت ومد٨مت الٗض ٫الضولُت هي الؿلُت الً٣اتُت اما الاماهت الٗامت ٞهي بمشابت
الجهاػ الاصاعي الخىُٟظي للمىٓمت.
( )43مسؼوهاث اًغان مً الُىعاهُىم اإلاسهب ؾِخم جدضًضها في الخمؿت ٖكغ ٖاما اإلا٣بلت
بشالزماتت ُ٦لى ٚغام وبيؿبت جسهِب ال جؼٍض ًٖ (ٖ )%3,67لى ان جبُ٘ اًغان ال٨مُت الؼاتضة
لؼباتً صولُحن ,ولً ج٨ىن وؿبت الُىعاهُىم اإلاؿخسضمت و٢ىصا هىوٍا في اإلاٟاٖالث يمً اليؿبت
اإلادضصة .ؾخ٨ىن عوؾُا اإلاكغٞت ٖلى جامحن الى٢ىص الىىوي وؾدؿخسضم اًغان الُىعاهُىم
اإلاسهب بيؿبت %20في اإلاٟاٖالث اإلاسههت لألبدار الٗلمُت ٖلى ان جدىلها لى٢ىص هىوي .لً
جماعؽ اًغان في الؿىىاث الخمؿت ٖكغ ال٣اصمت اي اوكُت مخٗل٣ت بالى٢ىص اإلاؿدىٟظ باؾخصىاء
اهخاط بُاعٍاث الىٓاتغ اإلاكٗت .جخٗهض اًغان بالخهضًٖ ٤لى البروجى٦ى ٫الايافي للى٧الت الضولُت
بكان الخٟخِل الخُٟلي واُٖاء الخهاعٍذ الالػمت إلاٟدص ي الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت
والؿماح للمٟدكحن بالب٣اء في اعايهها إلاضة َىٍلت مً الؼمً .جدىٍل مٟاٖل اعا ٥الظي ٌٗمل
باإلااء الشُ٣ل للٗمل باإلااء الخ ٠ُٟوؾِخم طل ٪ببظمإ ٧اٞت الاَغا ٝمؿخ٣بال وحكُ٨ل لجىت
مكتر٦ت خى ٫الامغ .ولً جبني اًغان زال ٫الاٖىام الخمؿت ٖكغ ال٣اصمت اي مٟاٖالث حٗمل
باإلااء الشُ٣ل ولً جسؼن اإلااء الشُ٣ل وؾخبُ٘ الٟاتٌ في الاؾىا ١الضولُت.
( )44الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي وجضاُٖاجه الا٢لُمُت والضولُت ,هضوة اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت
الؿُاؾاث  /11ابغٍل /هِؿان,2015م.7
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()45ان اًغان هي التي عٖذ ٨ٞغة جؤؾِـ خؼب هللا اللبىاوي مىظ َغخها في خؼٍغان /
ًىهُى ,1985لِؿحر ٖلى ههج الامام الخمُني ,اإلاخمشل بغ ٌٞالىظىص الاؾغاتُلي ٖلى الاعى
الٗغبُت ويغوعة مداعبت اؾغاتُل ووظضث اًغان في هظا الخؼب يالتها لخد ٤ُ٣مهالخها
الاؾتراجُجُت وحٗؼٍؼ صوع خؼب هللا في الاولىٍاث الاؾتراجُجُت بؿبب الخىا ٤ٞالٗ٣اتضي للخؼب
م٘ الاًضًىلىظُت الخا٦مت ,اما ٞلؿُحن وجدضًضا خماؽ وخغ٦ت الجهاص الاؾالمي ٗٞلى الغٚم
مً الازخال ٝالاًضًىلىجي بحن الُغٞحن الا اهىا هالخٔ ان وجغٚب اًغان مً جؤًُضها لهظه
الخغ٧اث الى ظٗل ُ٢إ ٚؼة امخضاص للىٟىط الاًغاوي للخؤزحر في مىُ٣ت الىٟىط اإلاهغي ٦ما
الاؾغاتُلي صون ازمان باهًه وصون الخىعٍ اإلاباقغ اًًا  ,مأهه ً٣ل ٤اؾغاتُل مً الضازل
وًٍٗها بحن ٩ٞي ال٨ماقت ظبهت الجىىب وظبهت الكما ٫ممضوح بغٍ ٪مدمض الجاػي ,اإلاهضع
الؿاب,٤م-157م.169
( )46اقغ ٝمدمض ٦ك ,٪الٗال٢اث الخلُجُت -الاًغاهُت الىا ٘٢واٞا ١اإلاؿخ٣بل ,ماعؽ/
اطاع,2014م.31
(, )47ممضوح بغٍ ٪مدمض الجاػي ,اإلاهضع الؿاب,٤م.68
( )48اقغ ٝمدمض ٦ك ,٪اإلاهضع الؿاب,٤م.27
( )49اقغ ٝمدمض ٦ك ,٪اإلاهضع الؿاب,٤م.32
(ٞ )50اَمت الهماصي ,ما بٗض الاجٟا ١الىىوي خؿاباث اًغان وٖال٢اتها ,مغ٦ؼ الجؼٍغة.2015,
( )51مهُٟى اللباص ,الاجٟا ١الىىوي وجضاُٖاجه الجُى ا٢خهاصًت ٖلى ُ٢غ والاماعاث
الؿٟحر ,2015/7/15,قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت الاهترهذ ,الغابِhttp//goo/gle.gl/bqre.,
( )52ج٣غٍغ مىخضي البضاتل الٗغبي للضعاؾاث ,الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي ومؿخ٣بل اإلاىُ٣ت,
مهغ,2015,م.5
( )53الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي وجضاُٖاجه الا٢لُمُت والضولُت ,اإلاهضع الؿاب,٤م.9
( )54اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث٢ ,غاءة في الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي
جمىػ,2015,م.6
(ٞ )55اَمت الهماصي ,اإلاهضع الؿاب.٤
(ً )56مني ؾلُمان ,الاػمت الؿٗىصًت – الاًغاهُت الخُىعاث والخضاُٖاث ,اإلاٗهض اإلاهغي
للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت ,2016,م.29
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)57 ( Hassan Hassan .could the lran deal lead to a syria deal foreign policy.15/july
2015,http//goo/gletbr.
( )58صهحز ُٖا هللا ,.الىىوي بُٗىن  /14اطاع اعجبا ٥وهىاظـ واما,٫الؿٟحر.2015/7/15
قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت الغابِhttp://goo.gle/fw.
( )59ج٣غٍغ مىخضي البضاتل الٗغبي للضعاؾاث ,الاجٟا ١الىىوي الاًغاوي ومؿخ٣بل اإلاىُ٣ت,
ؾبخمبر /اًلى,2015,٫م.6
( )60عاهُا م٨غم ٠ُ٦ ,ج٨ٟغ َهغان ,الغإٍت الاًغاهُت للٗال٢اث م٘ مهغ ,الؿُاؾت الضولُت.
( )61امحرة ػ٦غٍا هىع مدمض َلخت ,البرهامج الىىوي الاًغاوي واوٗ٩اؾه ٖلى امً الخلُج
الٗغبي ,2016 -2005اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت والؿُاؾُت
والا٢خهاصًت .قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت الاهترهذ.
()62الؼهغاوي ابغاهُم ,ابٗاص الؿُاؾت الاًغاهُت في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي ,قب٨ت اإلاٗلىماث
الضولُت الاهترهذ.

املصادر
اوال :املىصىعاث وانقىامٍش
-1زلُل ,اخمض زلُل ,ملخ ٤مىؾىٖت الؿُاؾت,1ٍ,بحروث2004.,
-2الُ٨اليٖ ,بضالىهاب ,مىؾىٖت الؿُاؾت ,بحروث ,اإلائؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث
واليكغ.1989-1988,
ثاوٍا :انكخب انعربٍت واملرتمجت
--1الجاػي ,ممضوح بغٍ ٪مدمض ,الىٟىط الاًغاوي في اإلاىُ٣ت الٗغبُت "ٖلى يىء الخدىالث
في الؿُاؾت الامغٍُ٨ت ججاه اإلاىُ٣ت,1ٍ ,2011-2003الاعصن,الا٧اصًمُىن لليكغ والخىػَ٘,
.2014
-2اإلاال٩ي ,الػم لٟخت طًاب ,البرهامج الىىوي الاًغاوي واإلاى ٠٢الضولي,2009-1974صعاؾت
جاعٍسُت جدلُلُت ,ظامٗت البهغة ,مُبٗت صاع ال٨خب للُباٖت واليكغ2010.,
-3ػهغة ,الؿُض ,الشىعة الاًغاهُت الابٗاص الاظخماُٖت والؿُاؾُت,ال٣اهغة.1985,
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-4قُٗب ,الكُش خؿام اخمض ,اًغان بحن التهضًضاث الٛغبُت واإلاساوٝ
الٗغبُت,بحروث.2009 ,1ٍ,
ٞ-5خحي ,ممضوح اهِـ ,الامً ال٣ىمي الاًغاوي مهاصع التهضًض والُاث اإلاىاظهت ,ابى
ْبي2006.,
-6مدمض,ػٍيب ٖبض الُٗٓم ,اإلاى ٠٢الىىوي في الكغ ١الاوؾِ في بضاًت ال٣غن الىاخض
والٗكغًٍ ,1ٍ,ال٣اهغة ,م٨خبت الكغو ١الضولُت2007.,
-7مُالويٖ ,باؽ .الٟغؾان الباعػًٍ,جغظمت اخمض خُضعي ,مُبٗت ظامٗت
ؾحراُ٦ىػ.2015,
ثانثا :اجملالث
-1الكاطلي ,مدمض ٞخحي ,صعاؾاث في الامً الا٢لُمي البرهامج الىىوي الاًغاوي ,مجلت
الضعاؾاث الاؾتراجُجُت ,الٗضص2009. ,17
-2خؿً,وظضان ٞالح ,البرهامج الىىوي الاًغاوي وازغه في جىاػن ال٣ىي في مىُ٣ت الخلُج
الٗغبي ,مجلت الخلُج الٗغبي ,ظامٗت البهغة,اإلاجلض,42الٗضص2014. ,2-1
-3ؾلمانٞ,غا٢ض صاوص ,مى ٠٢التروٍ٩ا الاوعبُت مً البرهامج الىىوي الاًغاوي-1997
,2009مجلت

صعاؾاث

٧لُت

جاعٍسُت,

التربُت

للبىاث

ظامٗت

البهغة,الٗضص,21خؼٍغان2016.,
-4ؾىٍلم ,مدمض الؿُض ,مكغوٕ الخلُج مىُ٣ت زالُت مً الاؾلخت الىىوٍت ,صخُٟت
الاهغام ,ال٣اهغة ,الٗضص.2006 ,53485
ُُٖ-5ت ,ممضوح خامض ,البرهامج الىىوي الاًغاوي واإلاخٛحراث في امً الخلُج ,ال٣اهغة,
الهُئت اإلاهغٍت لل٨خاب 2003.4,
ٖ-6لي,ؾلُم ٧اَ٘ ,الخىاظض الٗؿ٨غي الامغٍ٩ي في الخلُج الٗغبي الضوا ٘ٞالغتِؿت ,مجلت
صعاؾاث صولُت الٗضص ,45مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت والضولُت ,ظامٗت بٛضاص2010.,
-7مؼاخم ,هُشم٣ٖ .ضة الٗال٢اث بحن واقىًُ وَهغان ,مجلت قئون الكغ ١الاوؾِ,
الٗضص.2006 ,48
348

1028

مجلت آداب البصرة /العدد85
رابعا :االطارٌخ وانرصائم انعهمٍت

-1ؾلُمان ,خمضي ِٖس ى ,اوٗ٩اؾاث الاؾتراجُجُت الامىُت الاًغاهُت ٖلى صو ٫الخلُج
الٗغبي " بٗض خغب الخلُج الاولى,)2014 -1988عؾالت ماظؿخحر ,ظامٗت ٢انضي مغباح,
٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت.2015,
-2الهُبضة ,ؾٗض مجبل ٞالح البرهامج الىىوي الاًغاوي وازغه ٖلى جىظهاث الؿُاؾت
الخاعظُت ال٨ىٍدُت,2012-2003عؾالت ماظؿخحر ,ظامٗت الكغ ١الاوؾِ.2013,
زامؿا :ال٨غاؾاث واليكغاث
-1وكغة قئون اًغاهُت ,الٗضص ,مغ٦ؼ الضعاؾاث الاًغاهُت ,ظامٗت البهغة,
ٞ-2خحي الُٟٟٗي ,الخىاػن الاؾتراجُجي في الخلُج الٗغبي,2000-1990مل ٠الخلُج
الاؾتراجُجي ,اإلاغ٦ؼ الا٧اصًمي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت ,ال٣اهغة.2001 ,
صادصا :شبكت املعهىماث انذونٍت (االورتوج)
-1مدمض ا٦غم صًاب ,حٗغٖ ٝلى جاعٍش البرهامج الىىوي الاًغاوي ,مى ٘٢بىابت الٟجغ,
الغابِ http://www.elfagr.org
-2وؾام الضًً الٗ٩لت ,امً الخلُج بحن ؾىضان التهضًضاث الاًغاهُت ومُغ٢ت الضعٕ
الهاعوزُت الامغٍُ٨ت.
-3ؾمغ ابى ع٦بت ,مجلـ الامً وحؿىٍت اإلاىاػٖاث بالُغ ١الؿلمُت ,صخُٟت صهُا
الىًَ,مهغ2011./5/17,
-4الؼهغاوي ابغاهُم ,ابٗاص الؿُاؾت الاًغاهُت في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي.
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