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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
ي في العالـ وفؽ لقييمتش يؿ النظاـ اإلإلى  تسعىية مري الواليات المتحدة األإفَّ 

ي المعاصر في القرف الحادي والعشريف، لتحقيؽ شروط مري المفيوـ الجيواستراتيجي األ
ا االستقرار االمني العالمي ولتأميف مصالحيا الحيوية، مف خالؿ لقياميا بفرض نموذجي

ي بمثابة يرانالثقافي وااللقتصادي والسياسي في القاليـ العالـ، ويعتبر الميؼ النووي اإل
عامؿ تيديد الىدافيا في منطقة الخييج العربي، باعتباره عامؿ اخالؿ بالتوازف 

ية في المنطقة، وعامؿ لقيؽ ليسيـ واالمف الدولييف، السيما واف لقييماالستراتيجي ليقوى اإل
تؿ مر ز منطقة الشرؽ االوسط، التي تعاني العديد مف االزمات بدءا منطقة الخييج تح

بالقضية الفيسطينية، واالزمة السورية واليمنية والييبية، فضاًل عف ظاىرة االرىاب التي 
ي بمرتبة متقدمة يراناضحت تيدد شعوب العالـ أجمع، وتاتي أىمية الميؼ النووي اإل

يِددة الستقرار أمف المنطقة، وبالمقابؿ تتر ز حسب تقديرىا، لُتزيد مف العوامؿ المُ 
ية عيى منطقة الخييج العربي، باعتبارىا تمثؿ المجاؿ الحيوي ألمنيا يراناالستراتيجية اإل
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ي في ظؿ الطوؽ العس ري لقييمولمصالحيا القومية ولتأميف م انتيا ونفوذىا اإل
 .ٕٔٓٓأييوؿ  ٔٔي بعد احداث مري األ

، التيبي ٕ٘ٔٓفي العاـ  إيرافاالتفالقية النووية مع  اذا  انت شكالية البحث:إ
 إيرافية لمنطقة الخييج العربي، في منع طموح مري طموح رؤية الجيواستراتيجة األ

الحصوؿ عيى السالح النووي، فما ىي البدائؿ التي تسعى الوصوؿ ليا لتحقيؽ حالة 
 االستقرار في منطقة الخييج العربي لحماية مصالحيا.

االىمية االستراتيجية لمنطقة الخييج العربي في الرؤية  بحث:فرضية ال
ي بأىمية خاصة، ونو يرانية، يجعييا تضع الميؼ النووي اإلمري الجيواستراتيجية األ

المنطقة ولمصالحيا الحيوية، نتيجة اخاللو بالتوازف  يش ؿ عامؿ تيديد ألمف
 ية.لقييماالستراتيجي ليقوة اإل
ـ المنيج التأريخي مدخؿ تمييدي ليبحث ولغرض سيتـ استخدا: منهج البحث

  Making Decision ) تحييؿ المولقؼ ساستخدـ منيج صنع القرار )

 األولادلبحث 
 مدخل متهيدي

إىل  مه القاررية يةماري تطىر اجليىاسرتاتيجية األ: األولادلطلب 
 العادلية خالل القان العشاريه

معاصرة، تنطيؽ نحو العالمية منذ ية المري بدأت التوجيات الجيواستراتيجية األ 
مطيع القرف العشريف مستندة عيى تطور الوالقع الدولي الجديد باندالع الحرب العالمية 

ي االسبؽ" ودرو وييسف" أوؿ َمف عِمؿ عيى مري ، وُيعد الرئيس األٜٗٔٔى األول
رار المشار ة في شؤوف العالـ بيدؼ معالجة المشا ؿ العالمية بالخروج مف العزلة، بق

المشار ة في الحرب، وفي مرحية مابعد الحرب،  اف توازف القوى  اف لصالح بريطانيا 
ي مري القناع الرئيس األوفرنسا المنتصرة، الحتالليا منطقة الشرؽ االوسط، وتم نت مف 
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ف ىذه الشعوب غير لقادرة عيى ادارة شؤونيا لمنحيا تقرير المصير أوييسوف، ب
نتداب في مؤتمر باريس، فتراجعت الواليات المتحدة عف واالستقالؿ، فالقرت سياسة اال

مبادئيا الوييسنية، مترلقبة استغالؿ واستثمار اليحظة التأريخية مستقباًل. لذلؾ  اف لقرار 
ية دخوؿ الحرب العالمية الثانية، مستغية اليجوـ الياباني عيى مري الواليات المتحدة األ

، لتطيؽ لقنبيتّيف نوويتّيف عيى (ٔ)ٜٔٗٔ"،االسطوؿ االميري ي في ميناء" بيرؿ ىاربر
ـّ  الياباف، وأنيت بيما الحرب العالمية. لتعيف عف نفسيا لقوة نووية عظمى، ومف ث
االعالف عف استراتيجية الردع واالحتواء ضد التمدد السوفييتي، بعد بروزىا لقوة عظمى، 

 . (ٕ)ب الباردةلمنع حدوث أي خيؿ في توازف القوى عيى المستوى األوروبي طيية الحر 

القتصادية وصناعية  ية باف البالد ستخرج مف الحرب، بقوةمري أدر ت القيادة األ 
نيا، فرنسا، وعس رية ىائية تؤىييا ليسيطرة عيى العالـ، لعدـ لقدرة  ؿ مف ألمانيا، بريطا

 Grandوتـ رسـ الخطوط االساسية ليػ" المنطقة ال برى/، الياباف عف المنافسة
Area(،" أوروآسيا، ضمنيا نصؼ ال رة الشمالي والشرؽ االوسط بمواردىا منطقة

، ليس لغرض ٜٜٗٔالنفطية وشرؽ آسيا( ضمف اطار النظاـ العالمي بحيوؿ العاـ 
السيطرة عيييا فقط، بؿ االبقاء عيى سيطة مطيقة مع " تفوؽ عس ري والقتصادي"، 

شاريعيا ومخططاتيا وضماف " محدودية أي ممارسة ليسيادة" مف لقبؿ دوؿ لقد تتدخؿ بم
باستثناءالنفوذ السوفيتي، ولتبدأ حقبة جديدة مف الصراع السياسي واآليديولوجي  العالمية،

ف انت منطقة الشرؽ األوسط، الميداف  ،النفوذ مف أجؿ السيادة العالمية عيى تقاسـ
 .(ٖ)الرئيسي فييا" 

 رب الباردة،لحتف ؾ االتحاد السوفييتي بعد صراع داـ أربعة عقود، وبانتياء ا 

                                                           

 (،ٕٙٔٓصػػػػػوفي شػػػػػوتار، جيوبولتيػػػػػؾ القػػػػػرف العشػػػػػريف) دمشػػػػػؽ، دار الفرلقػػػػػد ليطباعػػػػػة والنشػػػػػر، (ٔ)
 .ٕٗٓص

 .ٜص (،ٕٙٔٓىماـ عبداهلل السييـ، الف ر االستراتيجي االمير ي،) بيروت، م تبة السنيوري،  (ٕ)
حيواسػتراتيجا، السيطرة االمير يػة ومػا يترتػب عيييػا مػف  زبيغنيو بريجنس ي، رلقعة الشطرنج ال برى (ٖ)

 . ٕٔص(، ٕٕٓٓ)عماف، االىيية لينشر والتوزيع،  ترجمة أمؿ الشرلقي،
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ي، لتأميف مصادر لقوتيا ومقوماتيا، في بيئة مري برز مفيـو استراتيجية التفوؽ األ
جيواستراتيجية عالمية برزت فييا لقوى جديدة صاعدة منافسة، مف خالؿ إعادة صياغة 

ي ليقرف الحادي والعشريف"، والذي يرت ز في مري خريطة العالـ السياسي" المشروع األ
سيطرة عيى مصادر الطالقة الرئيسة في العالـ، لتحقيؽ المصيحة القومية االساس عيى ال

. لتفادي ظيور خصـ ليا في استراتيجيتيا التي تقـو (ٔ)وبقائيا القوة االعظـ دوف منافس
وفؽ ، (ٕ)عيى السيطرة عيى العالـ، تدعميا ادواتيا ولقدرتيا الحربية والت نولوجية والمالية

 ينتوف" التي تقر" ليواليات المتحدة باستخداـ أحادي الجانب عقيدة الرئيس االسبؽ" بيؿ 
  .(ٖ)ليقوة العس رية ليدفاع عف مصالحيا االلقتصادية"

، شّ يت ٕٔٓٓأييوؿ  ٔٔف االحداث التي حصيت في الواليات المتحدة في إ 
بداية عصر يتسـ بسمات خاصة، بداًء بالتيديد المتنامي في الشرؽ االوسط والخييج 

إلى  المر ز الجيواستراتيجي ليقرف الحادي والعشريف، ببروز ظاىرة اليجوءالعربي، 
العنؼ  وسيية ليتعبير، متمثية باالرىاب الذي تمارسيا الجماعات المتطرفة، تيؾ 

ييف، مما تتطيب العمؿ عيى ضماف األمف مري االحداث أثارت خوفًا عميقًا لدى األ
اف يم ف أف يأتي في مف العالـ، ف اف القومي، عبر القضاء عيى االرىاب، مف أي م 

ي االسبؽ" جورج بوش األبف" " إما أف ت وف معنا أو ضدنا" مري تحذير الرئيس األ
وترتب عيى ذلؾ مفيوـ " الحرب الولقائية" أي عيى التدخؿ عس ريًا ليولقاية مف ىجـو 

ف الحادي ية في القر مري تضمنت الرؤية الجيواستراتيجية األ لذلؾ، (ٗ)اليدؼ لقادـ عيى 
والعشريف تيؾ المشاعات العالمية، وىي المساحات غير المشتر ة بيف سائر الدوؿ، 
والمتمثية بالبحار والمحيطات والفضاء واالنترنت وانتشار االسيحة النووية، والتي 

                                                           

 . ٜص السييـ، ىماـ عبداهلل، (ٔ)
 ٜٚص المرجع نفسو، (ٕ)
(، ٕٚٔٓنعػـو تشومسػ ي، َمػف يح ػـ العػالـ، ترجمػة فػواز زعػرور،) بيػروت، دار ال تػاب العربػي،  (ٖ)

 .ٜٚص
 . ٜٕٚص شوتار، صوفي، (ٗ)
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تخضع با ثريتيا ليّيمنة الواليات المتحدة، غير أنيا ُمرشحة ليتنافس مع شروع دوؿ 
يا في التوسع، وباالنحسار المحتمؿ لتفوؽ الواليات المتحدة رئيسية أخرى وطموحات

نتيجة تراجع حصتيا مف ثروات العالـ، مف جية ثانية، لقد ُتسبب في تشتت السيطة 
مف تعبير" بريجنس ي" انو يرى جيوش الواليات المتحدة ُتحيط  عيى الرغـو  ،(ٔ)العالمية

ريَا، وفي المحيط اليادي واالطيسي بأوروآسيا، وتسيطر عيى الخييج العربي أمنيًا وعس 
واليندي، ومستوى القدرة والدينامية االلقتصادية، والسيطرة عيى الصندوؽ النقد والبنؾ 

اال اف االستراتيجية  ،(ٕ)الدولييف، لقد أمنت الشروط لممارسة السيطرة أو السيادة العالمية
، منيا تحدي داخيي ية تواجو تحديات تعيؽ تحقيؽ اىدافيا ليسيطرة العالميةمري األ

بتراجع حجـ انتاجيا نسبة لالنتاج العالمي، عما  اف لقبؿ نصؼ لقرف، ومنيا خارجي 
 ببروز لقوى صاعدة، مما يش ؿ تيديد لتحقيؽ اىدافيا الجيواستراتيجية العالمية. 

االهمية االسرتاتيجية دلىطقة اخلليج العابي يف : ادلطلب الثاوي
 يةماري اجليىاسرتاتيجية األ

إحدى أىـ المناطؽ المؤثرة في توازف القوى ، ُتعد منطقة الشرؽ األوسط :أولا 
ستراتيجية الميمة و  منطقة الخييج  تحتؿوالمصالح في العالـ. ول ونيا مف المناطؽ الجيوا 

. وأف إ تشاؼ النفط، ( ٖ) بتوسط مولقعيا بيف لقارات العالـالعربي مر زىا الحيوي، 
ستراتيجية والسياسية منطقة الخييج العربي " إلى  أضاؼ وزنًا ميمًا مف النواحي الجيوا 

إلى  ، باعتبارىا أحد المصادر ال برى " لتوريد المواد الخاـ اإلستراتيجية(ٗ)واإللقتصادية"
                                                           

ا وازمػػػػة السػػػػػيطة العالميػػػػة) بيػػػػػروت، دار ال تػػػػػاب أمري ػػػػػزبيغنيػػػػو بريجنسػػػػػ ي، رؤيػػػػة اسػػػػػتراتيجية:  (ٔ)
 .ٖٓٔص (،ٕٕٔٓالعربي،

 .ٕٗص بريجنس ي، زبيغنيو، رلقعة الشطرنج ال برى، (ٕ)
ـ لينشػػر والتوزيػػع، دراسػػة االسػػتراتيجية، ) بغػػداد، دار الػػرلقيإلػػى  عبػػدالقادر محمػػد فيمػػي، المػػدخؿ (ٖ)

 .ٗٔٔص (،ٕٗٓٓ
ترجمػػة محمػػد  النػػزاع وعػػدـ اإلسػػتقرار فػػي الشػػرؽ األوسػػط، ميشػػيؿ جرينػػوف، نػػاجي أبػػي عػػاد و (ٗ)

 . ٛٔص (،ٜٜٜٔلينشر والتوزيع،  نجار،) عماف، األىيية
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تعود و وُتعد المنطقة متأزمة بالمشا ؿ،  ،(ٔ)األسواؽ العالمية" والسيما النفط والغاز"
دويالت مطيع القرف إلى  س بي و،تقسيميا وفؽ اتفالقية ساي إلى  جذور مشا ييا

العديد مف الحروب العربية إلى  العشريف، لذلؾ لـ تستقر نظميا السياسية، وتعرضت
 . ٖٕٓٓى والثانية، لي تمؿ المشيد باحتالؿ العراؽ األولاالسرائييية وحرب الخييج 

ي بالمنطقة في ثالثينيات القرف العشريف، لحسابات في مري بدأ اإلىتماـ األ 
ستراتيجية ليشرؽ األوسط و" الخييج العربي" بالذات، وبأىمية طرؽ الق ّيمة الجيوا 

 . (ٕ)البتروؿ، أثناء الحرب العالمية الثانية" إلى  الوصوؿ

ي، باإلزدياد والتوّسع بعد الحرب العالمية الثانية، مف خالؿ مري بدأ الدْور األ 
 سة االحتواء والتطويؽ،ضمف سيا بسط نفوذىا، ثـ لَتْح ـ سيطرتيا عيى المنطقة،

مستخدمة  افة اإلم انيات المادية والفنية والعس رية، بيدؼ" سد الطريؽ أماـ اإلتحاد 
مف خالؿ تعزيز وجودىا السياسي  ،(ٖ)السوفيتي في بسط نفوذىا في الشرؽ األوسط"

السيطرة عييو، وت اد ال إلى  والعس ري ضمف منطقة الخييج العربي، ضد أية لقوة تسعى
ية عف التأ يد في خطابيا السياسي مف تضمينات صريحة تؤ د أمري أية ادارة  تخرج

ي، فقد أشار مري فيو باف منطقة الخييج العربي، تمثؿ مصيحة حيوية لألمف القومي األ
تبنّي استراتيجية إلى  ،ٜٔ٘ٔالرئيس االسبؽ" ىاري تروماف" أماـ ال ونغرس في أيار 

وفييتي، الىمية النفط في الخييج العربي الذي يش ؿ م افحة الشيوعية لمنع التمدد الس
نصؼ احتياطي العالـ، وتضمنت عقيدة الرئيس" دوايت آيزنياور" في العاـ 

                                                           

مجموعػة بػاحثيف روس وعػرب، العاللقػات الدوليػة ليشػرلقيف األدنػى واألوسػط، ترجمػة دار المسػػاعدة  (ٔ)
منشػورات أ اديميػة العيػـو الروسػية/ معيػد اإلستشػراؽ،  )موسػ و، والنشػر والترجمػة ليتػأليؼ ريةالسػو 

 .ٕ(، صٕٕٓٓ
(، ٜٜ٘ٔماي ػػػؿ أ. بػػػالمر، حػػػراس الخيػػػيج، ترجمػػػة نبيػػػؿ ز ي)القػػػاىرة، األىػػػراـ ليترجمػػػة والنشػػػر،  (ٕ)

 .ٖٖص
القػاىرة، الييئػة المصػرية )ٔي فػي مواجيػة اإلبتػزاز السػوفيتي، جمري ػد.حسيف شريؼ، اإلحتواء األ (ٖ)

 . ٕٖٚص(، ٖٕٓٓلي تاب، 
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:استراتيجية تعزيز العاللقات مع  ؿ مف السعودية والعراؽ واالردف ولبناف، ٜٚ٘ٔ
طرح لمواجية  ؿ مف سوريا ومصر وتبديد تقارب البيديف مع االتحاد السوفييتي، و 

، مبدأ الدفاع بالو الة، ٖٜٚٔي االسبؽ" ريتشارد ني سوف" في العاـ مري الرئيس األ
، وفي (ٔ)لضماف مصالحيا في الخييج والذي شبو المنطقة "ببرميؿ بارود شديد االنفجار"

ي االسبؽ" جيمي  ارتر" وعيى أثر غزو االتحاد السوفييتي مري عيد الرئيس األ
، ُطرح مبدأ" استخداـ القوة العس رية ضد أية دولة تحاوؿ ٜٜٚٔلألفغانستاف في العاـ 

ي االسبؽ" دونالد ريغاف" مري تيديد مصالحيا في الخييج العربي"، وفي عيد الرئيس األ
 طرح مبدأ " الدفاع المرف أي الرد ب افة الوسائؿ العس رية، اذا تعرض الخييج العربي

جورج بوش" وعيى أثر غزو ال ويت ي االسبؽ " مري الخطر، وفي عيد الرئيس األإلى 
، طرح استراتيجية استخداـ القوة العس رية ٜٜٓٔمف لقبؿ النظاـ في العراؽ في العاـ 

ية تيدد أمف الخييج العربي، وتـ تنفيذ ذلؾ في حرب الخييج الثانية في إلقييمضد أية لقوة 
 .(ٕ)ٜٜٔٔالعاـ 

يات المتحدة الدوؿ التي حددت الوال اما الرئيس االسبؽ" جورج بوش االبف"، لقفقد 
يرافتسيـ في اثارة الفوضى في المنطقة مف خالؿ دعـ االرىاب، وىي العراؽ وليبيا و   ا 

وسّمتيـ" محور الشر". بالمقابؿ تـ طرح العديد مف مشاريع اصالح لتغيير الوالقع في 
دوف  المنطقة، فقد تبنى استراتيجية السياسة االنفرادية في تقويـ االحداث والتعامؿ معيا

الحاجة ليتعاوف مع دوؿ العالـ االخرى، سواء المتنافسة معيا  الصيف وروسيا أو 
،  تجربة الغزو العس ري ليعراؽ في العاـ (ٖ)الحييفة ليا  االتحاد اوروبي والياباف

، والتي بيغ تدخييا العس ري ذروتو في المنطقة، باالبقاء عيى اسطوليا ٖٕٓٓ

                                                           

 (،ٖٕٔٓ،) ٔمػػرواف بشػػارة، اىػػداؼ الواليػػات المتحػػدة فػػي العػػالـ العربػػي، سياسػػات عربيػػة، العػػدد (ٔ)
 .ٜٗص

 .ٓٔٔ – ٗٔٔص فيمي، عبدالقادر محمد، (ٕ)
ينشػػػػر يػػػػة تجػػػػاه الشػػػػرؽ االوسػػػػط) عمػػػػاف، دار الحامػػػػد لمري سػػػػعد شػػػػا ر شػػػػبيي، االسػػػػتراتيجية األ (ٖ)

 .ٜٓ(، صٕٕٔٓوالتوزيع، 
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مصادر إلى  ة وجودىا الدائـ فييا، ما ضمف ليا الوصوؿولقواعدىا وانتشار لقواتيا لحماي
ي عيى اف تبقى ىذه المنطقة ضمف نطاؽ سيطرتيا مري االصرار األ الطالقة. وىذا يؤ د

بناء عاللقات دولية، وفؽ مفيـو إلى  المنضبطة بعد إنتياء الحرب الباردة. والدعوة
منطقة الشرؽ األوسط، اذ  النظاـ الدولي الجديد،  اف لو  بير األثر، عيى شعوب ودوؿ

نتشار مظاىر العنؼ، وماتزاؿ الصراعات واالزمات ىي  ازداد التوتر في المنطقة وا 
السائدة في المنطقة، وُتش ؿ عامؿ تيديد ألمنيا واستقرارىا، السيما بعد أحداث أييوؿ 

ٕٓٓٔ"(ٔ). 

يراي التيديد االبرز بيف دوؿ مجيس التعاوف و يرانويش ؿ ميؼ النووي اإل  ، فا 
أبعاد سياسة التدخؿ في الشؤوف الداخيية لدوؿ الخييج، أو التيديد باغالؽ إلى  اضافة

ية التي يرانالعاللقات الخييجية اإل وفي ظؿ ،(ٕ)مضيؽ ىرمز وتعطيؿ المالحة فيو
مف وجود العديد مف المصالح االلقتصادية  عيى الرغـاتسمت بالتشابؾ والتعقيد 

ي، لقييمتيديد االسرائييي التيديد االبرز عيى األمف اإلواليزاؿ الوالتجارية المشتر ة، 
سياستيا الظالمة تجاه شعب فيسطيف، ُيش ؿ إلى  والمتمثؿ بترسانتيا النووية، اضافة

عامؿ تيديد خطر عيى استقرار المنطقة، السيما ما يتعيؽ باالستقرار السياسي والتنمية 
 .(ٖ)االلقتصادية عيى الحالة في الخييج 

، أثارت حالة مف الفوضى وعدـ ٕٔٔٓاحداث بعد العاـ إلى  لوضعاف تطور ا 
حالة االستقرار داخؿ عدد مف النظـ السياسية وانع اس اثره عيى الخييج العربي.  ما 

، حتى تحريرىا في ٕٗٔٓالوضع في العراؽ وأفرازات سيطرة جماعة "داعش" في العاـ 

                                                           

المخػاطر والتػداعيات)القاىرة،  –يػة فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط مري آماؿ األتربػي، اإلسػتراتيجية األ (ٔ)
 .ٕ٘(، صٕٛٓٓ دار الصنوبر ليطباعة، 

(2)  Muhammad Abdul Ghaffar, Regional and International Strategy for Gulf 

Security (Manamah: Center for Strategic, International and Energy 

Atudies,2012),p p.24-28. 

أيمػػػػف الدسػػػػولقي، معضػػػػالت األمػػػػف الجمػػػػاعي فػػػػي مجيػػػػس التعػػػػاوف الخييجػػػػي، سياسػػػػات عربيػػػػة،  (ٖ)
 . ٚ٘(، صٕٗٔٓ(ٓٔالعدد
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د حالة االستقرار بعد ، وثمة مخاوؼ مف ت رار موجة عنؼ لقد تيدٕٚٔٓالعاـ 
، أما حالة سوريا ٕٛٔٓاالحتجاجات في البصرة والمحافظات الجنوبية في تموز 

وأحداث في  ؿ مف اليمف وليبيا التقؿ خطورة بؿ أ ثر مف ناحية انتشار السالح، نتيجة 
يش ؿ عامؿ تيديد أساسي عيى أمف الخييج العربي  ما تحيؿ  ياف الدولة وتف  يا،

أىـ الِنزاعات الحدودية بيف الدوؿ الخييجية، احدى  ُتش ؿو  السياسية، واستقرار نظمو
التحديات االمنية، التي تقيؿ مف تعزيز االستراتيجية االمنية لدوؿ مجيس التعاوف 

مف اتفالقية الدفاع المشترؾ بيف دوؿ المجيس  عيى الرغـالتيديدات الخارجية، ف لمواجية
جزيرة"، اال اف ىذه القوات ذات لقّيمة محدودة ، وتش يؿ لقوات" درع الٕٓٓٓفي العاـ 

عس ريًا، لذلؾ فيي غير لقادرة عيى التصدي لعدواف واسع النطاؽ، ولقد يم نيا القياـ 
ية،  ما في حالة غزو ال ويت في العاـ أمري بالمشاغية لحيف وصوؿ لقوات عس رية 

اجية ضغوط  وف اغيبية دوؿ المنطقة َىّشة وعيى درجات متفاوتة، في مو  ،(ٔ)ٜٜٓٔ
داخيية، واضطرابات اجتماعية، واصولية دينية، واذا ما حّؿ َضْعؼ او تدىور لقدرة 

مضاعفة التصعيد لجو المنطقة السياسي، ولقد تتمخض إلى  الواليات المتحدة، سيؤدي
إلى  مجابيات عس رية، اضافةإلى  عف عمييات َتفّجر ليعنؼ المحيي، تتصاعد

 .(ٕ)انتفاضات جديدة

أي احتمالية لعدـ لقدرة الواليات المتحدة عيى حماية دوؿ محددة ليا لذلؾ فاف 
عاللقة بمصالحيا القومية، يصبح النظاـ الدولي القائـ متزايد العجز عف منع النزاعات 

ي، حيث تغدو الدوؿ لقييمية، ولقد تتمخض عف نزوع أ ثر اتساعًا نحو العنؼ اإللقييماإل
تيا االضَعؼ، ولقد تصدر تيديدات ليسيـ عف االلقوى أ ثر أحادية في تعامييا مع جارا

ية رئيسية مّيالة لتصفية حسابات جيوسياسة اوِعرلقية مع جارتيا مباشرة، والذي إلقييملقوى 
مف شأنو اف يولد الشعور بالقيؽ واالحساس بالخطر في  افة دوؿ الخييج، االمر الذي 

                                                           

(1)  The Gulf Security Architecture; Partnership with the Gulf Cooperation 

Council, A majority  Staff Report ( Washington ,2012),pp.8-22.at: 

http:// www.foreign.senate.gov./imo/media/doc/746031.pdf  

 .ٙٔٔبريجنس ي، زبيغنيو، رؤية استراتيجية، ص (ٕ)

http://www.foreign.senate.gov./imo/media/doc/746031.pdf
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احداث إلى  ا يؤدييحفز ىذه الدوؿ البحث عف ُحماة ًجدد أ ثر فاعيية ألمنيا، وبم
  .(ٔ)انقالب مثير في صيغة الشرؽ االوسط الجيوسياسي 

ويم ف القوؿ، إف تطور األحداث التي تعرضت ليا منطقة الخييج، لقد اتسمت  
بتفاعؿ القوى المتنافسة الخارجية منيا والداخيية عيى حد سواء، الطامحيف في سعييـ 

ية، بأعتبارىا مري الواليات المتحدة األ يةإحداث تغيير في الوضع القائـ. اال أف إسترتيج
ي، لقييممسؤولية إعادة ترتيب النظاـ اإل ى، تتحمؿ عيى عاتقيااألولالقوة العظمى 

إلقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، بما ُيسيـ في ترسيخ حماية استقرار منطقة الخييج العربي، 
 لضماف مصالحيا الجيواستراتيجية. 

 ادلبحث الثاوي
 ية يف القان احلادي والعشاريهماري اتيجية األاجليىاالسرت

ية يف القان احلادي ماري : اهداف اجليىاسرتاتيجية األاألولادلطلب 
 والعشاريه

ية، منذ مطيع القرف الحالي، عيى المصالح مري تضمنت االستراتيجية القومية األ 
النظاـ العالمي  القومية والتي تشمؿ االمف والرفاىية والقّيـ والنظاـ العالمي، وُيعد ىدؼ

األىـ، والذي تسعى النجازه لتتم ف مف ضماف الظروؼ البيئة العالمية لتحقيؽ 
المصالح االخرى، لذلؾ تضمف تقرير االستراتيجية القومية، عدد مف المحاور األساسية 

 :(ٕ)متوزعة عيى مساحة منطقة أوروآسيا، و ومّصّنفة  ما ييي

 والمحيط اليادئ " الباسفيؾ".العمؿ عيى اعادة التوازف لقارة آسيا  .ٔ
 تعزيز لقوة التحالؼ مع أوروبا .ٕ
 تعزيز االستقرار والسالـ في الشرؽ االوسط وشماؿ أفريقيا .ٖ

                                                           

 ٕٔٔ -ٛٔٔص ،جيةبريجنس ي، زبيغنيو، رؤية استراتي (ٔ)
 ، ٕ٘ٔٓتقرير استراتيجية االمف القومي االمير ي العاـ  (ٕ)
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 يةمري التعاوف االمني وااللقتصادي في القارة األ تعميؽ .ٗ

ية، فتتوزع عيى محاور متعددة تشمؿ البَّر مري اما اىداؼ الجيواستراتيجية األ 
لفضاء واالنترنت واسيحة الدمار الشامؿ واالرىاب والمياه العذبة، والمحيطات والبحار وا

وُتَعد الواليات المتحدة ىذه االىداؼ مف االمور الجوىرية عيى صعيد التصدي لجمية 
مف التحديات الجديدة والقديمة، والتي تتطيب حصوؿ توافؽ أو اجماع أوسع، في ظؿ 

واالتحاد االوروبي، أجؿ تحديد آلية بروز لقوى مثؿ الصيف واليند والبرازيؿ وروسيا 
لعميية االدارة العالمية ليذه المجاالت، السيما المتعيؽ باليدؼ الفرعي الثالث الخاص 
بمنطقة الشرؽ االوسط، والخييج العربي التي تش ؿ حيزًا حيويا، في الجيواستراتيجية 

 . (ٔ)يةمري األ

ستراتيجية الدفاعية في وزارة وتشير التقارير الدورية ليجاف الخاصة بمراجعة اال 
، ولقد تتضمنت ىذه ٕٓٔٓ(، في العاـ Quadrennial Defense Reviewالدفاع)

االستراتيجية، عدد مف الغايات االساسية لحماية االلقاليـ البرية والبحرية والجوية 
ؿ البيئة االستراتيجية، و ما تحييإلى  والفضائية والمصالح القومية في الخارج، استناداً 

 : (ٕ)ييي

 يةمري الدفاع عف الواليات المتحدة األ .ٔ
 يةمري تحقيؽ النصر في حروب األمة األ .ٕ
 تعزيز األمف القومي .ٖ
 منع نشوب الصراعات .ٗ

                                                           

ينظػر المرجػع: بريجنسػ ي، زبيغنيػو، رؤيػة ، ليمزيد مف المعيومات عف االىداؼ الحيوية االمير يػة (ٔ)
 .ٖٔٔ -ٜٕٔاستراتيجية، ص

لقومي)القػػػاىرة، فػػػوزي حسػػػف حسػػػيف، ،التخطػػػيط االسػػػتراتيجي ليسياسػػػة الخارجيػػػة وبػػػرامج االمػػػف ا (ٕ)
 .ٜٕٗص ،(ٕٙٔٓمدبولي، 



ىالعابيىالخلوجىمنطقةىحوالىاألمواكوةىالجووادتااتوجوةىالاؤوةىفيىيوااناإلىالنوويىالملفىأهموة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

والتي تستوجب العمؿ عيى تعزيز القدرات الدفاعية ليت ّيؼ مع البيئة المعقدة  
ـ، بحيث ت وف ليتيديدات المر بة، وتمتيف العاللقات مع الفاعييف الرئيسييف في العال

ي ومصالحيا المنتشرة مري ية جاىزة لتردع أي ىجـو ييدد االمف القومي األمري القوة األ
و وريا الشمالية والصيف وروسيا، لضماف األمف  إيراففي انحاء العالـ، وخصوصًا 

إلى  ويمنح التقرير اىمية خاصة واالستقرار في مناطؽ حساسة عيى الصعيد العالمي،
والصاروخي ودعمو لالرىاب،  ونو يمثؿ جمية  تطوير البرنامج النووي إلى إيرافسعي 

 .(ٔ)مف التحديات عيى مصالح الواليات المتحدة وحيفائيا في الشرؽ االوسط 

، ٖٕٓٓعميت الواليات المتحدة عيى اعادة تحديد استراتيجيتيا النووي في العاـ  
ؽ أىدافيا الجيواستراتيجة "، ُتم نيا مف تحقيNuclear Posture Reviewاطيؽ عييو"

في العالـ، ولمعالجة الوضع الجديد وما فييا مف احتماالت تيديد االمف والسيـ 
الدولييف، بعد ال شؼ عف مساعي دوؿ جديدة ليتسيح باالسيحة النووية، بطريقة غير 
شرعية، مما يصعب مرالقبتيا، ويعيد طرح مسألة توازف القوى مف جديد ويجعؿ االنتشار 

ولقد تنسؼ النظاـ العالمي، لذلؾ فاف أي تدىور لقدرة الواليات المتحدة  ،(ٕ)راً أشد خط
لذلؾ  ،(ٖ)مزيد مف االنتشار وسباؽ تسيح بيف القوى اآلسيوية الناشئة إلى  سيفضي

ر زت مبادئ الرئيس السابؽ " باراؾ أوباما" عيى" تعزيز لقدرة الغواصات والصواريخ 
. (ٗ)ومة الدفاع الصاروخي لمواجية أي ضربة انتقامية"البرية ولقوة القاذفات، بجانب منظ

األمر الذي يتطيب حظر انتشار االسيحة النووية لتخفيؼ مستوى التيديد حتى القضاء 
 .(٘)عييو، ويجب اف نمتيؾ القدرة عيى التعامؿ معو الف نتائجو  ارثية

                                                           

(1)  Quadrennial Defense Review Report (QDR) 2010,P3. 

 ٖ٘ٗ - ٕٖٗص شوتار، صوفي، (ٕ)
 .ٖ٘ٔص زبيغنيو بريجنس ي، رؤية استراتيجية، (ٖ)
، ص (ٗ)  .ٖٔٓتشومس ي، نعـو
 (ٕٙٔٓ تػػػاب العربػػػػي،ىنػػػري  يسػػػنجر، النظػػػاـ العػػػالمي، ترجمػػػػة فاضػػػؿ جت ػػػر) بيػػػروت، دار ال (٘)

 .ٔٙٔص
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االبعاد: ونذ ر تأ يد " بريجنس ي" اف اليدؼ االساسي ليواليات المتحدة مزدوج  
ا الخاص الميّيمف الطوؿ فترة، وتش يؿ اطار جيواستراتيجي يم نو أمري إدامة مولقع 

الجوىر إلى  السياسي وتوتراتو لالنتقاؿتيعاب صدمات التغيير االجتماعي/اس
الجيواستراتيجي ليمسؤولية المشتر ة مف أجؿ إدارة عالمية سيمية وتفادييا الحقيقي 

ي الولقت ذاتو، مع األخذ باالعتبار توزيع جديد ليمسؤوليات ليفوضى السياسية الدولية ف
واالمتيازات لحقيقة المتغيرات ليقوة العالمية، والمختيفة عف الحقائؽ التي  انت لقائمة في 

لذلؾ ست وف م انة الواليات المتحدة العالمية في القرف الحالي، متولقفة  ،(ٔ)ٜ٘ٗٔالعاـ 
نوع مف التوازف الجيواستراتيجي  اجتراحإلى  لجيودىا وصوالً عيى توظيفيا الناجح 

الجديد عيى  تية العالـ القارية" أوروآسيا"،  ونيا تمثؿ الخطر الخارجي األ ثر الُميّدد 
ا العالمية مف جية، والتحدّي األطوؿ مدى الذي يواجو االستقرار أمري لم انة 

اعادة تفعيؿ إلى  يةمري الجيوسياسي العالمي مف جية أخرى، ما يتطيب مف القيادة األ
وسي وف التفوؽ  ،(ٕ)دورىا العالمي بالتناغـ مع ظروؼ القرف الحادي والعشريف

عالمية العظمى ي بصفتيا القوة المري الجيواستراتيجي عند انجازه، ِسمة لنجاح الدور األ
 ى بش ؿ حقيقياألول

ية يف القان ماري أهم حتدريات اجليىاسرتاتيجية األ: ادلطلب الثاوي
 ي والعشاريهاحلاد

ية العالمية مطيع القرف الحادي والعشريف، مري تتعرض نظرية الجيواستراتيجية األ
لعدد مف التحديات عيى امتداد منطقة أوروآسيا" المنطقة ال برى"، والتي ُتعد محور 
 مش ية/ أزمة النظاـ العالمي، اال اف أىميا ىذه التحديات تتمثؿ في مناطؽ ثالث،

 :(ٖ) التالية

                                                           

 .ٜٖٕرلقعة الشطرنج العظمى، ص، بريجنس ي، زبيغنيو (ٔ)
 .ٖٗٔص ،رؤية استراتيجية، بريجنس ي، زبيغنيو (ٕ)
 ٕٖٗ - ٜٖٓص ،تشومس ي، نعـو (ٖ)
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. ُترحب الواليات المتحدة بالصيف دولة ُمزدىرة الصين في شرق آسيا: أوالً 
ومتطورة، ول ف السعي لتحديث القدرات العس رية االستراتيجية يثير الش وؾ حوؿ 

المجاالت، تش ؿ حالة مف  نواياىا، السيما ُيش ؿ النمو االستثنائي ليصيف في  افة
ؽ آسيا، بسبب مطامح الصيف القومية، أزاء استقرار شر  لدى الواليات المتحدة الريبة

والقدرة العس رية الفعالة، وتمددىا الجوسياسي، مف  وتنافسيا الدبيوماسي وااللقتصادي،
ي ضمف مري مياه متنازع عيييا حيث تتواجد االسطوؿ األإلى  خالؿ تحويؿ بحارىا،

طة بقوى المحيط اليادئ، وحيث ُيدرؾ القادة في الصيف باف طرؽ التجارة لبالدىـ محا
ية، لذلؾ تسعى ليتمدد باستثمارات م ثفة ونشاطات أمري معادية، وتدعميا لقوة عس رية 

مدروسة نحو الت امؿ، واف اىدافيا التقتصر عيى الت امؿ مع منطقة نفوذىا وحسب، 
أوروبا والمناطؽ المنتجة لينفط في الشرؽ االوسط. وتعتبر إلى  وانما بيدؼ الوصوؿ
اتباع استراتيجية إلى  ي وتحالفاتيا تيديدًا ألمنيا، لذلؾ سعتمري الصيف باف الوجود األ

أو  دوؿ الشرؽ االوسط، ولـ تتبَف موالقؼ معادية حيالياإلى  ىادئة م نتيا مف التقرب
إلى  ، بالمقابؿ تطمح الواليات المتحدة(ٔ)التدخؿ في شؤونيا منذ مطيع الثمانينات
. وال (ٕ)الخالفات لتعزيز المصالح المشتر ة عاللقات لقائمة عيى الثقة المتبادلة وازالة

تزاؿ المنافسة مستمرة بيف الطرفيف، والتي شيدت تصعيدًا في فرض العقوبات المتبادلة 
حيوؿ مقبولة إلى  ما لـ يتوصؿ الطرفاف، ٕٛٔٓخالؿ االشير االخيرة مف العاـ 

 لمصالحيما المشتر ة.
س الروسي" فالديمير بوتيف"، تزعـ الرئي التحدي الروسيي في أوروبا،: ثانياً 

مشروعًا الستعادة الم انة القيادية لدولتو النظاـ العالميف، مف خالؿ التمدد في الفضاء" 
 االوراسي"، النشاء" روسيا ال برى" نتيجة ادرا و لعوامؿ االمف القومي الجيواستراتيجي

ي مناطؽ النفوذ والجيوالقتصادي وطبيعة العاللقات الدولية، ولمواجية التدخؿ الخارجي ف

                                                           

جوف الترماف وجوف غارفر، الصيف والواليات المتحدة والشرؽ االوسط) واشػنطف، مر ػز الدراسػات  (ٔ)
 .ٚص (ٕٛٓٓالدولية،

 .ٗٗٗص ،حسيف، فوزي حسف (ٕ)
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التنافس مع القوى االلقتصادية، إلى  الروسي. ومف خالؿ بناء القتصادي أوراسي ييدؼ
وبالمقابؿ تعمؿ الواليات  ،(ٔ)بما يخدـ مصالحيا نحو المشار ة في لقيادة النظاـ الدولي

المتحدة، عيى ادماج روسيا في الغرب، مف خالؿ عمييتي التحديث واشاعة 
، دفعت روسيا ليتعاوف ٕٔٓٓي َفَي يا، اال اف احداث اييوؿ الديمقراطية، لتدور ف

ـّ  الثنائي مع الواليات المتحدة، في مجاؿ االمف العالمي وم افحة االرىاب، ول ف َث
مخاوؼ لُحقبة مف الحرب الباردة، نتيجة سياسة حيؼ الشماؿ االطيسي" الناتو" اليادفة 

تمدد الحيؼ نحو روسيا أساس االزمة  ية لبيدانيا، وُتعد حدودلقييملضماف السالمة اإل
بيف الطرفيف، االمر الذي تعتبره روسيا تيديدًا مباشرًا لجوىر أمنيا ومصالحيا الحيوية، 

وفي  ٕٛٓٓالقوة العس رية لمنع ىذا التوسع في الحرب ضد جورجيا إلى  لذلؾ لجأت
تحديات ول ف ليس لقوة روسيا مايم نيا مف مواجية  ،(ٕ)ٕٗٔٓة األزمة االو راني

العاللقات الثنائية مع الواليات المتحدة، وفي مقدمتيا الشرؽ االوسط والتي اصبحت 
ميداف اختبار القوة الروسية في سوريا، بعد الضربة الصاروخية عيى سوريا خالؿ شير 

 .ٕٛٔٓتموز في العاـ 

وُتمثؿ الواليات المتحدة العامؿ الخارجي الذي يؤدي الدور االساس في ادارة  
، السعودية، اسرائيؿ(، والقادر إيرافافس والصراع بيف أربعة مرا ز رئيسة،) تر يا، التن

ية، تستطيع مف يرانعيى عزؿ روسيا وتحجيـ دورىا، اذ لـ ُيبِؽ اماـ روسيا اال البوابة اإل
خالليا الذود عف مصالحيا،  قوة  برى في مواجية الواليات المتحدة والغرب، مف 

يؼ النووي، ورلقة المساومة، وتش ؿ فرصة لروسيا االستفادة خالؿ استخداـ ازمة الم
القتصاديًا مف ارتفاع سعر الطالقة، وسياسيًا مف تر ز عواطؼ ال راىية االسالمية عيى 

                                                           

ميشػػػيؿ التشػػػانينوؼ، عقػػػؿ القيػػػادة عنػػػد فالديميػػػر بػػػوتيف، مر ػػػز المسػػػتقبؿ لالبحػػػاث، شػػػوىد فػػػي  (ٔ)
  AE-https://futureuae.com/ar:     ، فيٕٛٔٓ/ٛ/ٜٕ

لألبحػػاث  بػػاردة) الدوحػػة، المر ػػز العربػػي ػػاظـ ىاشػػـ نعمػػة، روسػػيا والشػػرؽ االوسػػط بعػػد الحػػرب ال (ٕ)
 .ٜٗص ،( ٕٙٔٓودراسة السياسات،

https://futureuae.com/ar-AE
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يًا وعالمياً، لذلؾ يش ؿ إلقييمية مري بؿ والتنافس مع السياسة األ ،(ٔ)الواليات المتحدة 
 إيرافية حياؿ مري يواستراتيجية األاحدى التحديات ضد الج يرافالدعـ الروسي إل

ويضـ  ؿ مف العراؽ وسوريا  إيرافوالخييج العربي، مف خالؿ تش يؿ محور مر زىا 
ية، في االزمة السورية، اال اف ىذا أمري وحزب اهلل، في مواجية جبية تر ية سعودية 
ئييي، االسرا –العربي  –الغربي  –ي مري الدعـ لف يتم ف مف الصمود اماـ الضغط األ

نتيجة العقوبات التي فرضت عيى روسيا والتي اضعفت االلقتصاد الروسي، وليس 
بعد ما عجزت في افغانستاف والعراؽ ، إيرافبام اف روسيا ردع اي فعؿ عس ري ضد 

 .(ٕ)وليبيا

واف عقد القمة الثنائية بيف الرئيسيف" دونالد ترامب" و" فالديمير بوتيف"، في  
ؼ المباشر بروسيا  قطب منافس يجب اجراء حوار معو ل ي ىيسن ي، بمثابة االعترا
إلى  مواجية عس رية، ولقد دعا الرئيس الروسي" بوتيف"إلى  ال تتفالقـ االمور وتصؿ

تش يؿ لجنة خبراء لتطبيع العاللقات وتفعيؿ التعاوف الدولي مف خالؿ ايجاد القواسـ 
الت االلقتصاد والمناخ، واف المشتر ة، ومواجية التحديات العالمية مثؿ: االرىاب ومش 
مناورات الحيؼ في دوؿ إلى  بالده مضطرة ليرد في حالة توسع حيؼ الناتو، في اشارة

، في الولقت الذي تعمؿ روسيا عيى الحفاظ االتفاؽ النووي مع ٕٛٔٓالبيطيؽ خريؼ 
رار فيما أ د الرئيس " ترامب" عيى الِحوار البناء لتميد الطريؽ نحو السالـ واالستق إيراف

في العالـ، ويم ف القوؿ باف القوة العس رية الروسية والثقؿ المتصاعد لروسيا، ال تمثؿ 
ية، لصغر حجـ القتصادىا، والتفوؽ النوعي مري تيديدًا مباشرًا ليجيواستراتيجية األ

ي ليتقارب مع روسيا لمواجية أمري وىنالؾ مسعى  ي والغربي،مري وال مي ليسالح األ
 ي يمثؿ تيديدًا مباشرًا ليواليات المتحدة.التمدد الصيني الذ

اف اليدؼ االستراتيجي ليواليات المتحدة  في منطقة الشرق الوسط. إيران: ثالثاا 
، ىو شف حروب طويية متعددة االبعاد، لغرض تف يؾ ٕٔٓٓبعد أحداث أييوؿ 

                                                           

 .ٚٔٔص ،بريجنس ي، زبيغنيو، رؤية استراتيجية (ٔ)
 .ٖٓٔ – ٕٙٔص نعمة،  اظـ ىاشـ، (ٕ)
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جد فييا، مف المنظمات االرىابية، ثـ القضاء عيييا ميدانيًا وف ريًا، ودعـ الدوؿ التي تتوا
خالؿ تعزيز المؤسسات الديمقراطية واصالح النظاـ التشريعي والتنفيذي والقضائي 

الف بقاء  ؛ية انييار عدد مف النظـ السياسيةعمي ، بعد(ٔ)ليوصوؿ اللقامة الح ـ الرشيد
واف  ،(ٕ)ىذه المنظمات لخدمة اغراض جيوسياسية، تش ؿ خطورة عيى مستقبؿ المنطقة

انتشار ظاىرة الجماعات  السيما بعد صراعات داخيية لقاتية،ى إل نتائجيا ستؤدي
المتطرفة في عدد مف دوؿ المنطقة منذ مطيع القرف الحالي. وبروز أزمة الميؼ النووي 

القضية الفيسطينية/ االسرائييية دوف  لتش ؿ عامؿ تيديد اضافي الستقرارىا، مع بقاء
ة. أثرت بش ؿ فاعؿ ومباشر عيى يلقييمحيوؿ وحسـ رغـ  ؿ المحاوالت الدولية واإل

ية تجاه المنطقة تيدؼ، مري استقرار الخييج العربي، لذلؾ فاف الرؤية الجيواستراتيجية األ
: تحقيؽ مجموعة مف المصالح ٕٔٔٓالرئيس" باراؾ أوباما" في أيار  ما أشار ليا 

ماف الجوىرية في المنطقة: ىي م افحة االرىاب وولقؼ انتشار االسيحة النووية، وض
حرّية التجارة، وضماف أمف المنطقة، والسعي لسالـ عربّي اسرائييي، ودعـ الحيفاء 

انزالؽ المنطقة نحو مجابية إلى  القدامى والُجدد، أي انيا تعمؿ لمنع أي حدث يؤدي
ي جديد إلقييمطائفية شامية، يش ؿ تيديدًا الستقرار العالـ، مما يتطيب العمؿ لنظاـ 

ية نظر عالمية، يعزز نفوذىا الجيواستراتيجي، ومصالحيا لتبني وج لقييـيؤىؿ اإل
اف أي تدىور لقدرات الواليات المتحدة، يش ؿ مخاطر عيى استقرار و  ،(ٖ)االلقتصادية

المنطقة. االمر الذي يتطيب العمؿ عيى ضماف ظروؼ االستقرار في المستقبؿ، بنوع 
يمسؤوليات مع وجود النفوذ مف االجماع العالمي عيى نوع مف التوازف العادؿ والسيمي ل

 . (ٗ)يمري األ

                                                           

 .ٚٗٗ، فوزي حسف، حسيف (ٔ)
 .ٗٗٔص  يسنجر، ىنري، (ٕ)
 .ٚٗبشارة، مرواف، ص (ٖ)
 .ٖٔٔص ،رؤية استراتيجية، بريجنس ي، زبيغنيو (ٗ)
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الستراتيجية الواليات المتحدة  تيديد في المنطقة عامؿ إيرافلذلؾ ُتعد سياسة  
ودورىا في االزمة السورية واليمنية منذ  ٖٕٓٓومصالحيا، بعد تغيير النظاـ في العراؽ

طينية، االمر ، وأثر سياستيا في عرلقية الجيود ازاء معالجة القضية الفيسٕٔٔٓالعاـ
ي" دونالد ترامب"، باتخاذ العديد مف االجراءات في مري الذي تبرر لقرار الرئيس األ

االستمرار في سياستيا، واحتوائيا ودمجيا في عميية التسوية  إيرافمحاولة لمنع 
، مف خالؿ لقرار االنسحاب مف االتفاؽ النووي وحزمة العقوبات التي (ٔ)يةلقييماإل

، ٕٛٔٓيد االخير في العاللقات بيف البيديف في شير تموز فرضتيا، خالؿ التصع
 ي، في المبحث الثالث. يرانوالذي سيتـ تناوؿ تفاصيؿ أىمية ميؼ البرنامج النووي اإل

ي يف اجليىاسرتاتيجية ريااوأهمية ادللف الىىوي اإل: ادلبحث الثالث
 يةماري األ

 اجليىاسرتاتيجية إرياانهمية أ :األولادلطلب 
" بمولقع جغرافي ميـ إضافة لما تحوي مف اراضييا مف النفط والغاز فإيراتتمتع  

ستراتيجية، عيى مستوى العاللقات الدولية  والثروات الطبيعية والتي ت تسبيا أىمية جيوا 
وتمتيؾ الخبرة واال ثر تماس ًا عيى صعيد الَعَظمة القومية، حافظت عيى  ،(ٕ)ية"لقييمواإل

لذلؾ فإف فيسفة إستخداـ القّوة تأريخيًا لدييا تنبع مف"  ،(ٖ)ثقافتيا عيى امتداد ثالثيف لقرناً 
يتعيؽ باإلرث التأريخي القديـ والحديث والمعاصر، األوؿ منطيقيف جوىريّيف ومترابطيف، 

نع اسيا عيى الحياة يرانوالثاني ىو الذي يرتبط بالعقيدة الدينية لدى اإل ييف أنفسيـ وا 

                                                           

 .ٗٗٔص ،بريجنس ي، زبيغنيو، رؤية استراتيجية (ٔ)
دار صػفاء لينشػر  )عمػاف،ٔصبري فارس الييتي، الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتي ية، ط (ٕ)

 .ٕٗٔص ،(ٕٓٓٓوالتوزيع، 
 .ٗ٘ٔ – ٓ٘ٔص  يسنجر، ىنري، (ٖ)
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. بتَبنّي المبادئ " (ٔ)"ٜٜٚٔاـ الثورة اإلسالمية عاـ ، وال سيما بعد لقيإيرافالسياسية في 
االسالموية الرادي الية" بوصفيا عقيدة سيطة الدولة، لخدمة المسيميف، استنادًا لثنائية 

ية، اذ تتبنى عنواف " الجميورية االسالمية"  ياف ذي مرجعية يرانعقيدة الح ـ اإل
ية، ال بوصفو يرانامنئي" يرأس السيطة اإلمتجاوزة الحدود الجغرافية، واف آية اهلل" عيى خ

ية، يرانالقائد االعيى ليجميورية اإل -ية بؿ عيى انو مرجع عالميإيرانشخصية سياسية 
 .(ٕ)ولقائد االمة االسالمية والمظيوميف" المستضعفيف"

تحقيؽ االمف واالستقرار لنظاـ الجميورية إلى  إيرافتيدؼ استراتيجية  
يؼ الُبعد العقائدي والُبعد النضالي لت ويف لقوة ذاتية مف دوؿ االسالمية، مف خالؿ توظ

المنطقة، وتعتقد باف بام انيا اف تيعب دور القيادة بيف ىذه الدوؿ، َتحوؿ دوف وجود 
لذلؾ يش ؿ دوؿ  ،(ٖ)يًا ودولياً إلقييملقوى أجنبية، واف تقؼ بوجو التحديات التي تواجييا 

توظيؼ تيؾ المميزات إلى  ا الخارجية، وَسَعتالخييج العربي، ىدفًا ميمًا في سياستي
 . (ٗ)لتحقيؽ اىدافيا ومصالحيا القومية

سياسػة خارجيػة تتسػـ بػ " الوالقعية " في مرحية ما بعد الحرب  إيرافإنتيجت  
الباردة، مف خالؿ تطوير عاللقاتيا مع الدوؿ األوروبية، عيى أسس المصالح المشتر ة 

تاح عيى الصيف واليند وروسيا مع زيادة " اإلىتماـ فضاًل عف إعتماد سياسة اإلنف
ولقد  ،(٘)بالشرؽ األوسط، والخييج مقابؿ اإلستمرار في خطاب رافض ليواليات المتحدة"

                                                           

)دمشػؽ، األوائػؿ ٔط، الشرؽ األوسػطي وأثره عيى منطقة يراند. رياض الراوي، البرنامج النووي اإل (ٔ)
 . ٕ٘ص ، ٕٙٓٓ لينشر والتوزيع، 

 . ٗ٘ٔ – ٓ٘ٔص  يسنجر، ىنري، (ٕ)
يػػػة محمػػػد السػػػعيد عبػػػد المػػػؤمف، ت ّيػػػؼ مرحيػػػي، اعػػػادة تعريػػػؼ المبػػػادئ الحا مػػػة ليسياسػػػة الخارج (ٖ)

 .ٖٙص (ٕٗٔٓ، ) ٜٙٔالعدد ية، السياسة الدولية، يراناإل
الخيػػػيج  وعبػػدالجبار  ػػػريـ الزوينػػػي، السياسػػػة الخارجيػػة االمير يػػػة حيػػػاؿد ف ػػرت نػػػامؽ عبػػػدالفتاح  (ٗ)

 .ٓ٘ص (ٕٕٔٓ) بغداد، مر ز حمورابي، ، ٖٕٓٓالعربي بعد العاـ 
ترجمػػة محمػػد أحمػػد داود أوغيػػو، العمػػؽ اإلسػػتراتيجي .. مولقػػع تر يػػا ودورىػػا فػػي السياسػػة الدوليػػة،  (٘)

، )بيروت، الدار ٔالجييؿ، طجابر ثيجي وطارؽ عبد   . ٕٛٔص (،ٕٓٔٓالعربية ليعيـو
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إنع س مؤشر القوة في سيو يا الخارجي لتحقيؽ ىدؼ الم انة المر زية في الشرؽ 
لقوة إلى  إيراف، اف تتحوؿ ٕٕ٘ٓ إيرافاالوسط، طبقًا لما نص عييو مشروع رؤية 

في المجاالت االلقتصادية  ية اساسية في جنوب غرب آسيا، وتتضمف خططإلقييم
  .(ٔ)ى بيف دوؿ المنطقةاألول إيرافواالجتماعية والعيمية والت نولوجية، واف ت وف 

تأييد الواليات المتحدة في حربيا عيى اإلرىاب بعد أحداث  إيرافاعينت  
ية، مف إتياميا، مري نع الواليات المتحدة األ، إال أف ذلؾ لـ يمٕٔٓٓأييوؿ ٔٔ

 ييفيرانبمساعدة الجماعات اإلرىابية ،وبإثارة القاللقؿ في العراؽ. وىذا ما دفع القادة اإل
نع اسيا عيى األمف القومي اإلإلى  ي، فوّلد لقناعة لدييـ يرانإدراؾ المخاطر المحتمية، وا 

 :(ٕ) حّوؿ مسألتّيف ىما

األطراؼ التي ستدفع ثمف الّتغييرات في البيئة الدولية  ست وف أحد إيراف. أف ٔ 
 ية الجديدة.لقييمواإل

بدت أ ثر إرتباطًا بقضايا الشرؽ األوسط والخييج العربي، مف أي ولقت  إيراف. أف ٕ
 مضى.

ية متابعة سياستيا" المستقية" والتي تتعارض مع يرانلذا  اف لقرار القيادة اإل 
ي محور يرانية في الخييج العربي، ولقد شّ ؿ البرنامج النووي اإلمري الجيواستراتيجية األ

ي عيى التمسؾ بالبرنامج يرانوالواليات المتحدة، و اف التأ يد اإل إيرافالمواجية بيف 
الذي يؤىييا المتالؾ الت نولوجية النووية، ليوصوؿ المتالؾ السالح النووي الذي يم نيا 

ية ضدىا، باعتبارىا احدى الدوؿ مري لتيديدات األمف لقوة الردع الالزمة لمنع تنفيذ ا
ية المبررات في التشدد في برنامجيا يرانالراعية لالرىاب، والتي منحت القيادة اإل

                                                           

، ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٓيدراسػات، شػوىد فػي يػة وآفالقيػا، مر ػز الجزيػرة ليراند وليد عبػدالحي، بنيػة القػوة اإل (ٔ)
 في:

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112
429798680  
(2) Geoffrey Kemp and other, Iran’s Bomb –American and Iranian 

Perspectives, The Nixon Center, Washington, 2004, p46 

http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680
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بانيا محاطة  إيرافي تشعر لقييمالنووي، بيدؼ حماية امنيا القومي، فعيى الصعيد اإل
ة واسرائيؿ، وعيى بخمس دوؿ نووية، فضاًل عف توتر العاللقة مع الواليات المتحد

 سب تأييد مختيؼ طبقات الشعب، في مواجية المعارضة، إلى  الصعيد الداخيي َسَعت
لعؿ مف أىـ الدوافع االستراتيجية و  ،(ٔ)ي واالسرائييي مري والتعبئة ضد المخطط األ

 ( ٕ)ية ماييي: يرانليسياسة اإل

لنادي النووي بعد ليعب دور لقيادي في العالـ االسالمي اتجاه دخوؿ ا إيرافطموح  .ٔ
 دخوؿ با ستاف

في الشرؽ االوسط يحتـ عيييا تصحيح موازيف القوى والمتمثؿ في  إيرافدور  .ٕ
 امتالؾ  ؿ مف اليند وبا ستاف واسرائيؿ ليسالح النووي.

، وفؽ فرضية لو أمتيؾ العراؽ السالح ٖٕٓٓاالستفادة مف تجربة احتالؿ العراؽ  .ٖ
عيى مياجمتو، أسوة بتجربة عدـ مياجمة  وريا النووي لما ألقدمت الواليات المتحدة 

 الشمالية.
ليسالح النووي، تش ؿ معادلة جديدة لقادرة عيى تغيير توازف القوى في  إيرافامتالؾ  .ٗ

 الخييج العربي
عيى  افة المجاالت السياسية وااللقتصادية والعس رية  إيرافتحقيؽ مصالح  .٘

 والجيوبوليتي ية.

عيى االستمرار ببرنامجيا  إيرافيية والخارجية، عميت واستنادًا ليذه الدوافع الداخ 
د سياسة متعددة النووي لمواجية  افة الضغوط التي تتعرض مف خالؿ اعتما

 .(ٖ)االبعاد:

                                                           

ي) ال ويػػت، بػػيػػة وانع اسػػيا عيػػى أمػػف الخيػػيج العر يرانعبػػداهلل سػػعد العتيبػػي، االزمػػة االمير يػػة اإل (ٔ)
 .ٖ٘- ٕٖ( صٕٕٔٓ، جامعة الشرؽ االوسط 

يػػػػة والجيػػػػود الدوليػػػػة الحتوائيػػػػا، مجيػػػػة الػػػػدفاع اليبنانيػػػػة، يراننػػػػزار عبػػػػدالقادر، الػػػػدوافع النوويػػػػة اإل (ٕ)
 .ٚٔص (،ٕ٘ٓٓ)ٗ٘العدد

 ٛٔعبدالقادر، نزار، ص (ٖ)
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: تحصيف نظاـ الح ـ مف الداخؿ مف خالؿ تحقيؽ امتالؾ األولالبعد  
 الت نولوجية النووية.باعتباره حؽ مشروع ليا وال يم ف التراجع عنو.

التعاوف مع الو الة الدولية ليطالقة الذرية، دوف التخيي عف حقوؽ  لبعد الثاني:ا
االساسية، واف ىذه التسوية مع الو الة الدولية، ىي غير ما تريده الواليات  إيراف

 المتحدة.
اعتماد دبيوماسية االنفتاح باتجاه أوروبا والمجتمع الدولي، مف أجؿ  البعد الثالث:
 ة نواياىا المتالؾ الت نولوجية النووية وليس السالح النووي.القناع الجميع بسالم
: تحذير اسرائيؿ مف مغامرة ضرب المنشآت النووية،  ونيا تمتيؾ البعد الرابع

ال ثير مف وسائؿ الرد، وبانيا لف تعتمد السيو ية العرالقية ازاء تدمير اسرائيؿ مفاعييا 
 .ٕٜٛٔفي العاـ 

الثقة اللقناع المجتمع الدولي والو الة الدولية   افة الجيود لبناء إيرافسخرت  
بالتزامف مع عميية إ تشاؼ مفتشي الو الة امتالؾ السالح النووي، إلى  بانيا لف تسعى

آثارًا ُمشّعة بدرجة عالية في عينات مأخوذة مف البيئة ، ٖٕٓٓالدولية ليطالقة في آب 
لذلؾ  .(ٔ)يورانيوـ دوف إبالغ الو الة"تقوـ بتنقية ال إيرافولقد ُعّد دلياًل عيى أف  إيراففي 

ية، مري ا، وتالفي أىمية الضغوط األأمري ، تجنب" المواجية المباشرة مع إيرافسعت 
وىو االمر الحيوي بالنسبة  ،(ٕ)التي تمارسيا بدرجة عالية مف العقالنية البراغماتية"

ونو حؿ وسط االتفاؽ بشأف البرنامج النووي، ل إلى  الوصوؿ عبرالمنيا القومي، 
 .(ٖ)إيرافضروري ليحفاظ عيى النظاـ وسيخفؼ الضغط الخارجي عيى 

                                                           

عصػاـ عبػد الشػافي،أزمة  ي ينظر:يرانليمزيد مف المعيومات عف تطور برنامج المشروع النووي اإل (ٔ)
 . ٛٔص (،ٕٗٓٓي)لندف، مر ز الخييج ليدراسات اإلستراتيجية، يراناإل البرنامج النووي

 . ٕٓ٘ص الراوي، د. رياض، (ٕ)
(3)  Steven Ditto, Who Is Hassan Rouhani?, Washington Institute Policy, 
Septemper,2013. 
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ي في السياسة يرانوُيعدابراـ االتفاؽ النووي، مرحية جديدة في التوجو اإل 
الخارجية، نتيجة توافؽ داخيي بيف مرا ز القوى في النظاـ، وفؽ مبدأ أطيؽ عييو 

لبطولة مع الحفاظ عيى االصوؿ"، المرشد االعيى" عيي خامنئي":" فف المرونة وا
استجابة لمطيب غالبية الشعب التي ترى ضرورة العمؿ عيى تجاوز القطيعة مع 
الواليات المتحدة والعالـ، بوصفيا مدخاًل لمعالجة المشا ؿ االلقتصادية واالجتماعية 

اذ يؤ د الرئيس" روحاني"، باف عصر النزاعات الدامية لقد مضى، وعيى  ،(ٔ)المتنامية
فرص، ويشير وزير إلى  ادة العالـ اف يتولوا زماـ لقيادة عميية تحويؿ التيديداتلق

الخارجية االيرني" محمد جواد ظريؼ" لغرض اف ي وف االتفاؽ مت اماًل، ينبغي اف 
تتخيص منطقة الشرؽ االوسط مف أسيحة الدمار الشامؿ، ونحف مستعدوف ليتعاوف مع 

 .( ٕ) يؿ عف السالح النوويالمجتمع الدولي، وحاف دور تخيي اسرائ

اعالف الرئيس تنسجـ مع مضموف  لـ تتخذ اجراءاتو  لـ تتجاوب إيرافل ف  
، عف نواياه ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٖٔفي خطابو عف االتفاؽ النووي يـو  ي" دونالد ترامب"مري األ

الغاء االتفاؽ النوي، وفؽ رؤية شامية إلى  لقد تصؿ إيراففرض عقوبات جديدة عيى 
والذي انتج لقرار االنسحاب  ،(ٖ)ية المحتميةمري ة مواجية االجراءات األتتح ـ في سياس

مستوى إلى  يةيرانية اإلمري ، وادخؿ العاللقات األٕٛٔٓفي حزيرف  مف االتفاؽ النووي،
ية مع الدوؿ االوروبية والصيف يراناالنييار التاـ، والسؤاؿ ىنا ىؿ تتم ف الجيود اإل

مف اتخاذ مجموعة  عيى الرغـالواليات المتحدة. و  وروسيا، في تعزيز دعـ مولقفيا ضد
مف االجراءات عيى المستوى االلقتصادي وتَبنّي ما يسمى بػ" االلقتصاد المقاوـ" لمنع 

إلى  تدىور الُعمية، والتصعيد عيى المستوى السياسي والعس ري، مف خالؿ التيميح

                                                           

ي: اسبابو وفرص نجاحو، مجية سياسػات عربيػة، يراني اإلوحدة تحييؿ السياسات، التقارب االمير  (ٔ)
 .ٕٛ(صٖٕٔٓ)٘العدد

، ص (ٕ)  .ٕٕٛتشومس ي، نعـو
االىػراـ، شػوىد فػي ية ليرد عيػى التصػعيد االمير ػي، جريػدة إيراند محمد السيد ادريس، استراتيجية  (ٖ)

  http://acpss.ahram.org.eg/News/16432.aspx       ، في:ٕٛٔٓ/ٚ/٘ٔ

http://acpss.ahram.org.eg/News/16432.aspx


ىالعابيىالخلوجىمنطقةىحوالىاألمواكوةىالجووادتااتوجوةىالاؤوةىفيىيوااناإلىالنوويىالملفىأهموة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

سوؼ تؤثر عيى خريطة تيديد المالحة الدولية في مضيؽ ىرمز، عييو فاالزمة الحالية، 
ولقد  ،(ٔ)ية وعيى التفاعالت بيف لقواىا ومؤسساتيا الرئيسيةيرانالتوازنات السياسية اإل

، اال انيـ ال يرافصرح الرئيس " روحاني" باف العقوبات ستتسبب بالعديد مف المشا ؿ إل
 . (ٕ)عف العالـ إيرافينجحوف في تنفيذ ما يدعوف، وليس بام انيـ عزؿ 

لمرحية ىّي األخطر في تأريخ االزمة، وتُنذر بخطر  بير، نتيجة ُتعد ىذه ا 
وضع  إيرافالمولقؼ المتشدد ليطرفيف، وال يم ف تولقع نتائجيا، االمر الذي يستوجب مف 

استراتيجية متعددة الخيارات، فعيى المدى القريب، عيييا االعالف الصريح التزاميا 
تحاد االوروبي وروسيا والصيف واليند باالتفاؽ النووي في محاولة ل سب ثقة دوؿ اال

وتر يا، وفصؿ ميؼ االتفاؽ عف الميفات االخرى. وعيى المدى المتوسط عيييا خيار 
خيار التصعيد والخروج مف االتفاؽ أو  القبوؿ بالتفاوض مجددًا بشأف القضايا الِخالفية،

يى أي عدواف ي االوروبي، واالستعداد ليرد العس ري عمري والمواجية ضد التحالؼ األ
مف االستمرار بالوضع الحالي  إيرافمحتمؿ. اما عيى المستوى البعيد، وفي حالة َتَم ف 
، فست وف مضطرة لاللقتراب ٕٕ٘ٓوالرضوخ وتحمؿ العقوبات حتى انتياء فترة العاـ 

دولة " حافة نووي" اي دولة تمتيؾ القدرة إلى  مف السيناريو ال وري الشمالي، لتتحوؿ
لسالح النووي، وليا القدرة في الرد عيى أي عدواف عس ري يستيدؼ عيى امتالؾ ا

. ول ف يم ف القوؿ باف المتغيرات ( ٖ) منشآتيا االستراتيجية، أي خيار المواجية الشامية
 . ٕٕ٘ٓالعاـ إلى  الوصوؿو  السريعة التي تشيدىا االزمة ُيستبعد االستمرار

  

                                                           

االزمػػػػة، شػػػػوىد فػػػػي  مر ػػػػز المسػػػػتقبؿ لألبحػػػػاث والدراسػػػػات،  يػػػػؼ تتعامػػػػؿ ح ومػػػػة روحػػػػاني مػػػػع (ٔ)
  AE-https://futureeuae.com/ar       ، في:ٕٛٔٓ/ٚ/ٜٕ

 ، في:ٕٛٔٓ/ٚ/ٕٓا، شوىد في أمري التفاؽ النووي منذ انسحاب نادي المستشرلقيف، تطورات ا (ٕ)
https://arabic.sputniknews.com/radioorientalistsclub  

 ، ادريس، د محمد السيد (ٖ)

https://futureeuae.com/ar-AE
https://arabic.sputniknews.com/radioorientalistsclub
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ي يف اجليىاسرتاتيجية ريااوأهمية ادللف الىىوي اإل: ادلطلب الثاوي
 يةماري األ

السيما بعد مرحية الحرب  إيرافتعاميت الواليات المتحدة، بسياسات متنوعة مع  
الباردة، وفؽ سياسة االلقرار باالنفتاح السياسي وااللقتصادي، لتصبح طرفا أساسيًا في 

ي ي مر بيدؼ تعزيز الوجود العس ري األ، لضماف االمف والتوازف في الخييج أية تسوية
و اف الرئيس  فييا، ثـ تـ استخداـ سياسة الضغط والتشدد حياؿ ميؼ برنامجيا النووي،

سالحًا نوويًا وافعاؿ ح ومتيا تش ؿ تيديدًا  إيرافلقد عّد حيازة  االسبؽ" بيؿ  ينتوف"
مف  عيى الرغـ (ٔ)وسياستيا الخارجية والقتصادىاو  يمري حقيقيا لألمف القومي األ

  .برنامجيا النووي سيمية إيرافادعاءات 

ي االسبؽ" جورج بوش األبف " في خطاب عف حالة مري ولقد أ د الرئيس األ 
، " عيينا أف نمنع اإلرىابيف واألنظمة، التي تسعى ٕٕٓٓ/ ٔ/ٜٔاإلتحاد في 

وُتش ؿ . ( ٕ) ليحصوؿ، عيى أسيحة  يمائية ونووية، مف تيديد الواليات المتحدة والعالـ"
البرنامج النووي والصاروخي ودعمو لالرىاب، أىمية خاصة، تطوير إلى  إيرافسعي 

 ونو يمثؿ جمية مف التحديات عيى مصالح الواليات المتحدة وحيفائيا في الشرؽ 
 .(ٖ)االوسط

ستراتيجية  ع فت الواليات المتحدة وفؽ  وبالتعاوف مع أعضاء رؤيتيا الجيوا 
لمنع انبثاؽ  ،ٕٙٓٓمنذ مجيس االمف الدولي، الصدار عدد مف لقرارات مجيس االمف 

ية، لف يران، بعد اف تولّدت القناعة لدى الغرب باف القيادة اإلإيرافلقدرة نووية حربية في 
ىجوـ عس ري، حيف أ د المرشد إلى  تتراجع عف برنامجيـ النووي حتى لو تعرضت

عدـ استعداد بيده التخيي عف أي لقدرة بات : " عيي خامنئي"إيرافاالعيى في 

                                                           

(1)  William Clinton,” Executive Order, No.12957” Federal Register, 

vol.60,no.52,(1995). 

 . ٔ٘ٔص ،مصدر سبؽ ذ ره، د. زينب عبد العظيـ محمد (ٕ)
(3) Quadrennial Defense Review Report (QDR) 2010, P5. 
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حؿ دبيوماسي، بالمقابؿ إلى  ييو إلتـز الغرب اسيوب النيج السيمي ليوصوؿيمتي يا"،ع
تتعامؿ مع القضية باسيوب محاولة  سر طوؽ العقوبات، وُيبقي عيى ُبنية  إيراف انت 

. لذلؾ َتعد الواليات المتحدة ( ٔ) برنامج نووي الحقاً إلى  تحتية نووية مف شأنو تحويييا
ي في المنطقة، وتيديد لوجود اسرائيؿ في مري يوجود األمباشر ل ىذا البرنامج، تيديد

ي الُمعيف، واخالؿ بموازيف القوى، بما يوّلد حالة مف الشعور يرانظؿ مشاعر العداء اإل
بالقيؽ لدى دوؿ الخييج العربي، ويدفعيا باتجاه سباؽ التسيح، والسعي المتالؾ السالح 

 .(ٕ)النووي

، حزمة ٕٕٔٓحاد االوروبي خالؿ العاـ لذلؾ فرضت الواليات المتحدة واالت 
، و انت دوافع الواليات المتحدة مف ىذه العقوبات إيرافجديدة العقوبات ضد 

واالجراءات المتخذة، الرغبة في حّؿ المش ية بالطرؽ السيمية،  وف الحرب لقد استنزفت 
ف الذيف ييمري ، مع دعـ نحو ثالثة أرباع األٕٔٓٓلقدرتيا االلقتصادية بعد أحداث أييوؿ 

عييو فاف انجاز االتفالقية النووية العاـ  ،(ٖ)يرْوّف ضرورة حؿ األزمة بالطرؽ السيمية
 انت فرصة لمنع الِصداـ العس ري، والبعاد شبح الحرب، وُتعد فرصة منحت ، ٕ٘ٔٓ

، باعالف مصدالقية التزاميا ببنود االتفاؽ بخصوص التخصيب عاِؿ المستوى يرافإل
ية، مري لغرض التوجو لتسوية  افة الميفات العالقة، وفؽ الرؤية األوالصواريخ البالستية، 

لدورىا في مساعدة الجماعات المتطرفة في العراؽ وسوريا، وحزب  إيرافالتي تٌَتيـ بيا 
ي، يش ؿ يراناهلل في لبناف، والجماعة الحوثية في اليمف، وعيى اعتبار الخطر اإل

ية ُتش ؾ باالتفالقية النووية أمري الؾ اطراؼ ، فين(ٗ)الخطر األ بر عيى السيـ العالمي
نقطة إلى  في  سب مزيد مف الولقت، في انتظار الوصوؿ إيرافوتعتبرىا، تخدـ مصالح 

                                                           

 .ٖٙٔص  يسنجر، ىنري، (ٔ)
 ٛٔص ، نزار،عبدالقادر (ٕ)
 .ٕٛوحدة تحييؿ السياسات، ص (ٖ)
(ٗ) ،  .ٕٓٛص تشومس ي، نعـو



ىى(8102لعامى)ا(/88(/العددى)8لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالدوادوة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

أماًل في أو  اال َعْودة في خصوص حصوليـ عيى ت نولوجيا انتاج السالح النووي،
  .(ٔ)راؽ وسوريا واليمفييف مف لَقيْب معادالت القوة لفائدتيـ في العلقييمَتمَّ ف حيفائيا اإل

المتالؾ أسيحة نووية، يسيط الضوء عيى المخاطر ال امنة في  إيرافاف سعي  
توسع المظالت إلى  االنتشار النووي المتواصؿ في القرف الحادي والعشريف، اضافة

النووية الروسية والصينية واليندية، وعند افتراض تدىور لقوة الواليات المتحدة، ستثير 
ية، اذ تعتمد العديد مف الدوؿ مثؿ:  وريا مري بمصدالقية المظية النووية األازمة ثقة 

والياباف وتر يا واسرائيؿ، عيى ماتوفره ىذه المظية مف ردع نووي، عييو فاف انبثاؽ 
بناء لقواتيا النووية إلى  اف في الخييج العربيمري ذات لقدرة نووية يحفز حيفاء األ إيراف

، وعدـ لقدرة المظية إيرافـ الثقة بضماف سيوؾ القيادة في الرادعة الخاصة، نتيجة عد
ية مري لذلؾ يم ف تفسير اصرار القيادة األ ،(ٕ)ية ابعاد  ابوس سباؽ التسيح مري األ

باالخالؿ  إيرافالقوة، مف جانب واحد اذا ما لقامت إلى  عيى االحتفاظ بحؽ اليجوء
الرئيسية ومصادر الطالقة، االسواؽ إلى  ببعض التزاماتيا، ىو حؽ لضماف الوصوؿ

 .(ٖ)حماية االمف القوميإلى  والموارد االستراتيجية، اضافة

في خطابو عف االتفاؽ النووي يـو  ي" دونالد ترامب"مري اف اعالف الرئيس األ 
الغاء االتفاؽ إلى  لقد تصؿ إيراف، عف نوايا فرض عقوبات جديدة عيى ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٖٔ

الصواريخ الباليستية، والحرس الثوري تحت لقانوف  النوي معيا، شميت العقوبات تجارب
ية، أي لقييما عبر العقوبات، مع التشديد عيى سياستيا اإلأمري م افحة اعداء 

، تع ؼ عيى وضع صيغة لقوية وفاعية إلغالؽ  افة السبؿ إيرافاستراتيجية شامية ضد 
يى مدى أ ثر الحصوؿ عيى المواد الالزمة لصنع أسيحة نووية ع يرافالتي لقد تتيح إل

                                                           

 .ٜٕحييؿ السياسات، صوحدة ت (ٔ)
 .ٖٗٔص بريجنس ي، زبيغنيو، رؤية استراتيجية، (ٕ)
، ص (ٖ)  .ٕٜٕتشومس ي، نعـو
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مف جيؿ، ونظاـ تدلقيؽ ليَتحرّي الفوري ألي محاولة لمواصية برنامج األسيحة النووية 
 . (ٔ)في الخفاء والذي لقد يستمر حتى إشعار آخر 

ي" ترامب" :انو ال مانع لديو لقاء الرئيس االيرني دوف مري دعا الرئيس األ 
ي حاالت يوجد فيو خطر الحرب، شروط مسبقة، اذا يريدوف اليقاء، انا أؤمف بيقاءات، ف

ية، استحالة أي مفاوضات في الولقت الحاضر، يرانفي حيف أ دت وزارة الخارجية اإل
ألف واشنطف أثبت عدـ مصدالقيتيا، ومطالبتيا االلتزاـ باالتفاؽ النووي واحتراـ دولة 

زمة واف التصعيد الحالي لال ،(ٕ)العظيمة والحد مف االعماؿ العس رية العدائية إيراف
ية، ل ونيا أحادية وليس دولية، اال انيا تحمؿ في تأثيرىا، ال ثير مري نتيجة العقوبات األ

مف التداعيات الوالقعية والمحتمية خالؿ الفترة القريبة القادمة، فعيى المستوى الداخيي، 
لف ي وف بمقدور النظاـ معالجة انييار العمية وتقييؿ نسبة البطالة، وتحسيف المستوى 

شي ضمف سقؼ زمني سريع ولقريب، نتيجة تأثر االلقتصاد عيى المستوى الداخيي المعا
والخارجي، وىذا ما سيترتب عييو مف نتائج فقداف ىيبة النظاـ وتآ ؿ مشروعيتو اماـ 

اسقاط النظاـ، اال إلى  الشعب، واف  اف مف الصعب التولقع أف تؤدي ىذه العقوبات
ف مف االستمرار والمطاولة في المقاومة، درجة لف يتم إلى  انيا ستسبب في اضعافو

ولقد تيجأ ليمطالبة بتخفيؼ جزء مف حزمة العقوبات، مدخال ليموافقة عيى طيب 
مجابية بيف الطرفيف، وفي ىذه الحالة فاف إلى  لقد تتطور االحداثأو  المفاوضات

استخداـ تفولقيا الت نولوجي والجوي اللحاؽ اضرار إلى  الواليات المتحدة ستيجأ
، وسي وف انع اس أثر ىذا التطور عيى دوؿ دوؿ الخييج تراتيجية بمرافقيا النوويةاس

 بيرًا، مما يتطيب اتخاذ االجراءات استعدادًا ليتعامؿ مع مختيؼ السيناريوىات 
المحتمية، بوصفيا أ ثر االطراؼ المعنية، السيما واف ىذه الدوؿ تميؾ مف عناصر 

المواجية. والسؤاؿ أو  المسار سواء في اتجاه التسويةالقوة ما يسمح ليا التأثير في ىذا 

                                                           

(ٔ) ،  .ٜٕٚص تشومس ي، نعـو
، ٕٛٔٓ/ ٚ/ٕٛالخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار، شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ل (ٕ)

 https://arabic.rt.com/word/960450m في:

https://arabic.rt.com/word/960450
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ية تجنب وتجاىؿ ىذا التيديد المباشر يرانالرئيسي المطروح ىؿ بمقدور القيادة اإل
ية، مري الستقرار نظاميا في ظؿ مواجية الضغوط المتصاعدة وتشديد العقوبات األ

ي في حدود يرانتصاد اإلالسيما عند التنفيذ الفعيي في إغالؽ جميع مداخؿ ومخارج االلق
طاولة المفاوضات إلى  العودة إيراف، في محاولة إلْجبار ٕٛٔٓشير تشريف ثاني 

الى صفقة أ ثر شمواًل، بدياًل عف التفاؽ الحالي، وُييبي طموح اليدؼ إلى  ليتوصؿ
  ي في الخييج العربي.مري الجيواستراتيجي األ
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 الخاتمة

العالمية خالؿ القرف العشريف، إلى  ف القاريةية ممري تطورت الجيواستراتيجية األ 
واستثمرت الواليات المتحدة لقدراتيا  افة مف اجؿ تحقيؽ الييمنة والسيطرة العالمية، اال 

، احدث ظرؼ استثنائي، تزامف مع بروز ظاىرة انتشار ٕٔٓٓأييوؿ  ٔٔاحداث  اف
رىاب، في الشرؽ االو  اسيحة الدمار الشامؿ والجماعات المتطرفة التي تمارس العنؼ

ية التي ُتش ؿ ضماف لالمف مري االوسط المجاور ليخييج العربي الذي فيو المصالح األ
ف البرنامج النووي إية، فمري ية الجيواستراتيجية األي، ووفؽ الرؤ مري القومي األ

ية الخارجية، عامؿ تيديد مباشر يراني وممارسات الح ومة اإليرانوالصاروخي اإل
راتيجية، لذلؾ  اف لقرار االنسحاب مف االتفاؽ النووي  ونو الييبي لمصالحيا االست

مف الحصوؿ عيى السالح النووي، واف يصبح سيو يا  إيرافي في منع مري الطموح األ
عدد مف إلى  ولقد توصؿ البحث رجي عامؿ مساعد الستقرار المنطقة،الخا

 االستنتاجات، مف أىميا ماييي:

ية، لما تمتي و مف مري في الجيواستراتيجية األ أىمية خاصة إيرافُتعد لم انة  .ٔ
 مقومات جيوسياسية

مف الحصوؿ عيى السالح النووي، لتجنب االخالؿ بالتوازف االستراتيجي  إيرافمنع  .ٕ
 في الخييج العربي.

ليساىـ في تسوية أزمات  إيرافية تغيير سيوؾ النظاـ في مري ىدؼ العقوبات األ .ٖ
 المنطقة.

السالح النووي في الشرؽ االوسط، السبيؿ االمثؿ إلغراء انشاء منطقة خالية مف  .ٗ
 بتخيييا عف برنامجيا النووي. إيراف

ست وف المفاوضات القادمة شالقة ومعقدة  ونيا ستشمؿ  افة الميفات العالقة، 
البرنامج النووي، والحرس الثوري، والصواريخ الباليستية، والسياسة التدخيية في الشؤوف 

 ية.لقييماإل
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 المصادرقائمة 

 أولا: الكتب العربية

مولقػػع تر يػػا ودورىػػا فػػي السياسػػة الدوليػػة،  :أحمػػد داود أوغيػػو، العمػػؽ اإلسػػتراتيجي .ٔ
، ٔط، بيػروت، الدار العربيػة ليعيػوـ، ترجمة محمد جابر ثيجي وطارؽ عبد الجييؿ

ٕٓٔٓ . 
المخػػػػاطر  –يػػػػة فػػػي منطقػػػػة الشػػػرؽ األوسػػػػط مري آمػػػاؿ األتربػػػػي، اإلسػػػتراتيجية األ .ٕ

 ٕٛٓٓاعيات، دار الصنوبر ليطباعة، القاىرة، والتد
أيمف الدسولقي، معضالت األمف الجماعي في مجيس التعػاوف الخييجػي، سياسػات  .ٖ

 (ٕٗٔٓ(ٓٔعربية، العدد
ي فػػػػي مواجيػػػػة اإلبتػػػػزاز السػػػػوفيتي، الييئػػػػة مري ػػػػد. حسػػػػيف شػػػػريؼ، اإلحتػػػػواء األ .ٗ

 ،ٖٕٓٓ، ٔج، المصرية لي تاب، القاىرة
ي وأثػره عيػى منطقػة الشػرؽ األوسػط،األوائؿ يرانػلنػووي اإلرياض الػراوي، البرنػامج ا .٘

 . ٕٙٓٓ، ٔلينشر والتوزيع، دمشؽ، ط
زبيغنييػػػػػػؼ بريجنسػػػػػػ ي، رلقعػػػػػػة الشػػػػػػطرنج العظمػػػػػػى، ترجمػػػػػػة سػػػػػػييـ أبراىػػػػػػاـ، دار  .ٙ

 .ٕٚٓٓ، ٖعالءالديف لينشر، دمشؽ، ط 

  .ٕٕٔٓزبيغنييؼ بريجنس ي، رؤية استراتيجية، دار ال تاب العربي، بيروت،  .ٚ
ية تجاه الشرؽ االوسط، دار الحامد لينشر، مري شا ر شبيي، االستراتيجية األسعد  .ٛ

 .ٕٕٔٓعماف،
يػة بعػد مري ية واثرىا عيى المصػالح األيرانية اإللقييمشيماء جواد  اظـ، السياسة اإل .ٜ

 ،) بغداد، ٕٔٓٓأييوؿ  ٔٔأحداث 
 (ٕٛٓٓجامعة النيريف، 

ات جيوبولتي يػػة، دار صػػفاء صػػبري فػػارس الييتػػي، الجغرافيػػا السياسػػية مػػع تطبيقػػ .ٓٔ
 لينشر والتوزيع، 
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   .ٕٓٓٓ، ٔعماف، ط
صػػػػػػػػػوفي شػػػػػػػػػوتار،جيوبولتيؾ القػػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػػريف) دمشػػػػػػػػػؽ، دار الفرلقػػػػػػػػػد ليطباعػػػػػػػػػة  .ٔٔ

 .ٕٗٓ( ص ٕٙٔٓوالنشر،
يػػػػة وانع اسػػػػيا عيػػػػى أمػػػػف الخيػػػػيج يرانيػػػػة اإلمري عبػػػػداهلل سػػػػعد العتيبػػػػي، االزمػػػػة األ .ٕٔ

  العربي) ال ويت، جامعة الشرؽ
 (ٕٕٔٓاالوسط ، 

فػػػػػوزي حسػػػػػف حسػػػػػيف،التخطيط االسػػػػػتراتيجي ليسياسػػػػػة الخارجيػػػػػة وبػػػػػرامج االمػػػػػف   .ٖٔ
 .ٕٙٔٓم تبة مدبولي، القاىرة، ، القومي

ي، مر ػػػػز الخيػػػػيج ليدراسػػػػات يرانػػػػعصػػػػاـ عبػػػػد الشػػػػافي، أزمػػػػة البرنػػػػامج النػػػػووي اإل .ٗٔ
 .ٕٗٓٓاإلستراتيجية، لندف، 

دار ال تػػػاب ف يح ػػػـ العػػػالـ، ترجمػػػة فػػػواز زعػػػرور،) بيػػػروت، نعػػػوـ تشومسػػػ ي، َمػػػ .٘ٔ
 (ٕٚٔٓالعربي، 

ترجمػػػػة نبيػػػػؿ ز ػػػػي، األىػػػػراـ ليترجمػػػػة والنشػػػػر، ، حػػػػراس الخيػػػػيج، ماي ػػػػؿ أ. بػػػػالمر .ٙٔ
 ، ٜٜ٘ٔ، القاىرة

ي، دار السػػػػػنيوري، بيػػػػػروت، مري ػػػػػىمػػػػػاـ عبػػػػػداهلل السػػػػػييـ، الف ػػػػػر االسػػػػػتراتيجي األ .ٚٔ
ٕٓٔٙ. 

 .ٕٙٔٓىنري  يسنجر، النظاـ العالمي، دار ال تاب العربي، بيروت،  .ٛٔ
 مجالت العمميةثانياا:ال

يػػة مري د ف ػػرت نػػامؽ عبػػدالفتاح وعبػػدالجبار  ػػريـ الزوينػػي، السياسػػة الخارجيػػة األ .ٔ
 (ٕٕٔٓ) بغداد، مر ز حمورابي،  ،ٖٕٓٓحياؿ الخييج العربي بعد العاـ 

مػػػػرواف بشػػػػارة، اىػػػػداؼ الواليػػػػات المتحػػػػدة فػػػػي العػػػػالـ العربػػػػي، سياسػػػػات عربيػػػػة،  .ٕ
 (ٖٕٔٓ،) ٔالعدد

ف، ت ّيؼ مرحيي، اعادة تعريؼ المبادئ الحا مة ليسياسػة محمد السعيد عبد المؤم .ٖ
 ية، السياسة الدولية، يرانالخارجية اإل
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 (ٕٗٔٓ، ) ٜٙٔالعدد  

يػػة والجيػػود الدوليػػة الحتوائيػػا، مجيػػة الػػدفاع يراننػػزار عبػػدالقادر، الػػدوافع النوويػػة اإل .ٗ
 (ٕ٘ٓٓ)ٗ٘اليبنانية، العدد

سػػتراتيجية اليػػد الممػػدودة ليػػرئيس طيػػراف  –د. ني ػػوالس مػػارتيف اللنػػد، واشػػنطف  .٘ وا 
أوبامػػا، ترجمػػة د. عبدالحميػػػد العيػػد، مجيػػػة العيػػـو السياسػػية، جامعػػػة بغػػداد،  ييػػػة 

 ،ٜٕٓٓاألوؿ ،  انوف ٕٓ/، السنةٜٖ- ٖٛالسياسية، العدداف العيـو 

ي: اسػػػػبابو وفػػػػرص نجاحػػػػو، يرانػػػػي اإلمري ػػػػوحػػػػدة تحييػػػػؿ السياسػػػػات، التقػػػػارب األ .ٙ
 (ٖٕٔٓ) ٘سياسات عربية، العدد
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 :ـمخــــصــالمـ
فػػػػي القػػػػرف العشػػػػريف ،  تطػػػػورتاالسػػػػتراتيجية الجيوسياسػػػػية ليواليػػػػات المتحػػػػدة  إف

ومػع ذلػؾ ،  ،تحقيػؽ الييمنػة والسػيطرة العالميػةواستثمرت الواليات المتحدة  ػؿ مواردىػا ل
مف مػع انتشػار أسػيحة الػدمار خيقػت ظرفػًا اسػتثنائيًا يتػزا ٕٔٓٓسبتمبر  ٔٔفإف أحداث 

الشرؽ األوسط ، المتاخـ  في تطرفة التي تمارس العنؼ واإلرىابالشامؿ والجماعات الم
المصػػػالح األمري يػػػة ىػػػي ضػػػماف لألمػػػف القػػػومي األمري ػػػي. أف ليخيػػػيج العربػػػي ، حيػػػث 

سات والممار  والصاروخيفإف برنامج إيراف النووي  يرؤية الجيوستراتيجية األمري يةووفًقا ل
 ػػاف لقػرار االنسػػحاب مػػف و  ،ة تشػػ ؿ تيديػػًدا مباشػًرا لمصػػالحياالخارجيػة ليح ومػػة اإليرانيػ

االتفاؽ النووي ىو الطموح األمري ي لمنع إيراف مػف الحصػوؿ عيػى أسػيحة نوويػة ، وأف 
 سيو يا الخارجي سيصبح عاماًل في استقرار المنطقة.

ي العالـ وفقا ليمفيـو الجغرافػي تسعى الواليات المتحدة لتش يؿ النظاـ اإللقييمي ف 
 العػػالميتحقيػػؽ شػػروط االسػػتقرار األمنػػي إلػػى تيجي فػػي القػػرف الواحػػد والعشػػريف االسػػترا
 مناطؽ في نموذج وسياسًيا والقتصادًيا ثقافتيا فرض خالؿ مف الحيوية مصالحيا وتأميف
ؿ يخػؿ بػالتوازف اإليراني  تيديد ألىدافيا في منطقة الخييج ،  عام النووي والميؼ العالـ

 االستراتيجي ليقوى اإللقييمية في المنطقة ، وعامال ييتـ بالسالـ واألمف الدولييف.
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ABSTRACT : 

The US geopolitical strategy developed from continental to 

global in the twentieth century, and the United States invested all 

its resources to achieve global hegemony and domination. 

However, the events of September 11, 2001, created an 

exceptional circumstance coinciding with the proliferation of 

weapons of mass destruction and extremist groups that practice 

violence and terrorism. The Middle East, which is adjacent to the 

Arab Gulf, where American interests are a guarantee of American 

national security. According to the US geostrategic vision, Iran's 

nuclear and missile program and the Iranian government's external 

practices pose a direct threat to its interests. The decision to 

withdraw from the nuclear deal was the reason why the American 

ambition was to prevent Iran from obtaining nuclear weapons, and 

its external behavior would become a factor in the stability of the 

region. 

 As the United States seeks to form the regional system in the 

world in accordance with the geo-strategic concept in the twenty-

first century, to achieve the conditions of global security stability 

and to secure its vital interests by imposing its cultural, economic 

and political model in the regions of the world and the Iranian 

nuclear file as a threat to its objectives in The Gulf region, as a 

factor disrupting the strategic balance of regional powers in the 

region, and a factor of concern for international peace and 

security. 


