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 املقدمة: 

ة، وقــد أمــل العــالم فــي هــذه كســات والحــروب اّلتــي عصــفت بالبشــريّ مــة األمــم المتحــدة بعــد النّ جــاء إنشــاء منظّ 
مــة األمــم منظّ ولكــّن الواقــع أثبــت أن  عوب واألمــممعــي وضــمان المســاواة بــين كافــة الّشــلم الجّ المنظمــة الحفــاظ علــى الّســ

ـــدّ المتحـــدة مـــا هـــي إل النّ  ـــة الثّ ول الممـــوذج المعاصـــر إلرادة ال ـــةنتصـــرة فـــي الحـــرب العالمي ـــي، اني صـــاغت مكوناتـــه  اّلت
مـاعي الميثـاقي وتـدابيره خـالل احتكارهـا يليـة تفعيـل نظـام األمـن الجّ ة ومنحت نفسها سلطان الهيمنـة عليـه مـن األساسيّ 

مما جعل فاعلّية نظام األمن الّجماعي مرهونة باتفـاق الـدول الكبـرى  .1استراتيجيتهاأو تعطيله بما يتواءم ومصالحها أو 
ــّدول إلــى إخفــاق األمــم  المتحــدة فــي أداء دورهــا فــي وتعاونهــا، ومــن ثــمك فقــد كــان مــن الّطبيعــي أن يــؤدي انقســام تلــك ال

   .2المحافظة على األمن والّسلم الّدوليين

 ،ذي يفتــرض أن تقــوم بــهياســي والقــانوني اّلــور السّ عديــداا مــن اإلشــارات إلــى الــدّ  المنظمــة وقــد تضــمن ميثــاق
مـن خـالل إنشـاء  ستباشـر بهـا عملهـا اّلتـيستلتزم بها والكيفية  اّلتيوالمبادئ  ،وجدت المنظمة من أجلها اّلتيواألهداف 

إقامـــة المنظمـــة ول الكبـــرى فـــي نطالقـــاا مـــن دور الـــدّ او  .3ة بتحقيـــق هـــذه األهـــداف وصـــون تلـــك المبـــادئاألجهـــزة المعنّيـــ
كبــرى والوليــات ول الذ قــرارات الــدّ يــنفتلوتحولــت إلــى أداة مســتقالا علــى المســرح الــدولي  لــيسفــاعالا أصــبحت  األممّيــة،

لــم تكـن صـاحبة قـرار حاسـم فـي القضــايا  أنهـاح توّضـاّلتـي الممارســة العمليـة فيهـا . ومـا يؤكـد ذلـك المتحـدة بنـوع خـا 
 مجلس األمن.لم تشأ القوى الكبرى لها أن تحل في إطار  تيالّ 

هــا متفقــة مــع تكــوين هــذه المنظمــة. حيــل أنــه لــيس مــن المتوقــع أن تضــحي وهــذه الحقيقــة ل تمثــل مفاجــأة ألنّ  
ول وعلـى لـذلك حاولـت هـذه الـدّ  ،وليين فقـطلم الـدّ قامة تنظيم يهدف لحفظ األمن والّسـبمصالحها من أجل إالكبرى ول الدّ 

لم نفيذيــة والمكلــف بحفــظ األمــن والّســلطة التّ هــاز ذو الّســرأســها الوليــات المتحــدة الهيمنــة علــى مجلــس األمــن كونــه الجّ 
هــذا الحــق الــذي يخولهــا عرقلــة أي  صــويت علــى قــرارات المجلــس،نفســها بحــق الفيتــو فــي التّ  خــالل تمييــزوليين مــن الــدّ 

   .قرار دون موافقتها وتحقيق مصالحها

مصـــالحها  ابـــدأت الوليـــات المتحـــدة تســـتخدم مجلـــس األمـــن بمثابـــة أداة تحقـــق مـــن خاللهـــانطالقـــاا مـــن ذلـــك و 
يطرة علــى الوليــات المتحــدة بالســاد انفــر و انهيــار التحــاد الســوفيتي مــن القــرن الماضــي بعــد  التســعينياتفــي و  ،وأهــدافها
ـــتحـــّول هـــذا المجلـــس  ،العـــالم  ،ةإلـــى جهـــاز لستصـــدار قـــرارات العقوبـــات ضـــد الشـــعوب وشـــرعنة سياســـة القـــوة األحادّي

ة عمومــاا ة ومصــادر التهديــد وتســويتها بمــا يخــدم المصــالح األمريكيــة خصوصــاا والغربّيــة للشــؤون الدولّيــورؤيتهــا السياســيّ 
وتراتبيــة  ،متجــاوز لهرميــة أيّ  أنك  إذ .ةولّيــواألزمــات الدّ  ،عميقــة للصــراعاتلمـن دون الهتمــام بتحليــل ومعالجــة الجــذور ا
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ديـــد بقيـــادة الوليـــات المتحـــدة وتابعيهـــا األوربيـــين ســـيتعرض لعقوبـــات اقتصـــادية شـــديدة يفرضـــها ولي الجّ هـــذا النظـــام الـــدّ 
فـــي عـــدد العقوبـــات  اا يالحـــظ أن هنـــاك اختالفـــ مجلـــس األمـــنلعودة إلـــى تـــاريخ ومـــا يثبـــت ذلـــك أنـــه وبـــامجلـــس األمـــن، 

فـي  اا هنـاك اختالفـ أنك مـا يـدّل علـى  .تلتهـا ففتـرة الهيمنـة األمريكيـة  اّلتـيوالفترة نائي المفروضة في ظل نظام القطب الثّ 
 فهـو قـادر   زاعـات،ول المشـاركة فـي النّ ائد وبـاختالف الـدّ ولي الّسـظـام الـدّ بـاختالف النّ  مجلـس األمـنقـوم بـه دور الذي يالّ 

ل تخجــل مــن دفــن رأســها فــي  اّلتــيوالمســتعد لالنقضــاض حينــاا، ودور النعامــة  أهــبعلــى أن يــتقم  دور األســد المت
نك  .الرمــال أحيانــاا أخــرى تهــدد مصــالح  اّلتــيرورات الخاصــة بمواجهــة األخطــار ل فــي المواقــف تمليــه الّضــحــوّ هــذا التّ  وا 

 .4ةة الدوليّ كافة حالت الخروج على الشرعيّ  رورة لمواجهةوليس بالضّ  ،ةول الغربيّ الدّ 

افر فــي شــؤون ة كوســيلة لتأكيــد هيمنتهــا وتــدخلها الّســتســتخدم العقوبــات القتصــاديّ شــرعت الوليــات المتحــدة ف
ة، وهذا ما أدى إلـى اصـطفاف دول عديـدة وراء الوليـات رعية الدوليّ باسم الشّ  األعضاء في األمم المتحدة ول األخرىالدّ 

كانت ذكية في إضفاء صفة الشـرعية علـى إجراءاتهـا واسـتراتيجياتها عـن طريـق تمريـر  اّلتيالمتحدة وسياساتها األمنية، 
 .5سياساتها عبر األمم المتحدة

ة لهـا تـأثير قوبـات القتصـاديّ فرضـها مجلـس األمـن يالحـظ أن الع اّلتـيمن خالل متابعة العقوبات القتصـادية 
ــة والسياســيّ ة علــى جميــع نــواحي الحيــاة القتصــاديّ خطيــر وانعكاســات ســلبيّ  ة، حيــل قــال الــرئيس األمريكــي ة والجتماعّي

 العقوبات: هذه ويلسون عن أهمية

))... ليس الحرب، بل شـي  خخـر أكثـر هـوال  مـن الحـرب، هبقـوا هـ ا العـ ا السـلمي الصـامت القاتـل ولـن 
 .6(الحرب(تعود هناك حاجة إلى القوة، المقاهعة هي البديل عن 

 ذي تسـببهمار والخـراب اّلـامل يتضاءل بالمقارنة مع الـدّ مار الشّ ذي تسببه أسلحة الدّ مار الّ الدّ  ويمكن القول أنك  
ة يمكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل ل ولــة للعقوبــات القتصــاديّ تعــرض الدّ  ة المفروضــة كمــا أنك بعــض العقوبــات القتصــاديّ 

 يمكن معالجتها بسهولة.

ض تتعرّ  اّلتيول من تأثير على الدّ  للعقوباتوما الهيمنة األمريكّية على مجلس األمن ونظراا ألهمية موضوع 
آلية الهيمنة األمريكّية على مجلس عن للحديل الفصل األول  ُأفرد ،أربعة فصول من خاللتمك البحل في ذلك  ا،له

ات المتاحة له لتحقيق األمن وما هي ايليّ  ،يةعرف على تكوين مجلس األمن وأهدافه األساسّ من خالل التّ  ؛األمن
العالمّية سواءا السياسّية، أو القتصادّية، ة الهيمنة األمريكيّ عوامل  في بحلال تمك الفصل الثاني أّما في  .وليينلم الدّ والسّ 

الّدور من خالل دراسة  ؛ة المفروضة على إيرانللعقوبات القتصاديّ  تحليليةا  الفصل الثالل دراسةا  وتضمن .والعسكرّية
                                                           

 .02ص ، 0991، الطبعة األولى، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، مصر، إصالح األمم المتحدةنافعة، حسن:  4
الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة  ،دور مؤسسة الرئاسة في صنع اإلستراتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب الباردةهاشم عواد، عامر:  5 

 .091،096، ص0202العربية، بيروت، لبنان، 
6 Woodrow Wilson's., Case for the league of nations Compiled with his approval by Hamilton Foley               

(Princeton,NT: Princeton University press, 1932), p. 71-72.                                                                  
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 ،سياسياا  ة وأثرها على إيرانالمواثيق الدوليّ  ة هذه العقوبات في ظل  ومدى شرعيّ  الغربي في إقامة هذا البرنامج،
بعد الّتعرف على دور المجلس  نظام متعدد األقطاب مستقبل الهيمنة األمريكية في ظل  ب للّتنبؤ وخص  الفصل الّرابع

 . في ظل  الّنظام الثّنائي القطب واألحادّي القطب

 :أهمية البحث

المتحــدة لتحقيــق أهــدافها ذي تقــوم بــه الوليــات ور اّلــالــدّ فــي  عــدة نقــاط منهــا البحــل أهمّيــة البحــل فــي تتمثــل
مـا تسـعى  إل أنك  ،وليينلم واألمـن الـدّ في الحفاظ على السّ  ةالمتمثل مجلس األمن، ووظيفته األساسّية ومصالحها مستغلةا 

 إذ. ةولّيــومصــالحها ل مــن وجهــة نظــر العدالــة الدّ  ،وليين مــن وجهــة نظرهــالم واألمــن الــدّ إليــه الوليــات المتحــدة هــو الّســ
سـمح تو  القتصـادي، تبـرر لهـا قـرارات الحظـر والحصـار دوليـة   كـأداة   مجلس األمـنيات المتحدة على تسخير الول صرّ تُ 

     .ةة الدوليّ ول بما يتوافق مع مصالحها تحت ستار الشرعيّ لها بالتدخل في شؤون الدّ 

مجلــس أدت إلــى هــذه الهيمنــة األمريكيــة علــى  اّلتــياألســباب تحليــل ودراســة  وكــذلك تكمــن أهميــة البحــل فــي
ة علـــى هيمنتهـــا العالمّيـــامتالكهـــا لعوامـــل الهيمنـــة السياســـّية والقتصـــادّية والعســـكرّية اّلتـــي أدت إلـــى مـــن خـــالل  ؛األمـــن
 كانـت وراء فـرض هـذه اّلتـيوالـدوافع الحقيقيـة  ،ة المفروضـة علـى إيـرانالعقوبـات القتصـاديّ كما سيتناول البحل  .الدول

 من وجهة نظر القانون الدولي. ومعرفة فيما إذا كانت هذه العقوبات شرعّية أم ل ،العقوبات

 أهدف البحث:

 يهدف البحل إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في:

 عليافعدل، ةمن قيم أخالقيّ  في ميثاق األمم المتحدة صو  القانونيةيباجة والنّ ناقض بين ما تتضمنه الدّ ظهار التّ ـ إ6
 اا جاء مناقض ذيالّ  وباألخ  حق الفيتو ،صويت فيهونظام التّ  ،وتركيبة مجلس األمن الدولي ،كرامة إنسانية  مساواة،

تعرقل ولدرجة كبيرة إمكانياته في مواجهة التحديات  مجلس األمنالوضعية المسيطرة على ف ،لكل ما جاء في الميثاق
 ة.تواجهها البشريّ  اّلتي

 ة.ة للوليات المتحدة األمريكيّ من أدوات تنفيذ السياسة الخارجيّ  مجلس األمن كأداة   بحلـ 2

 اّلتيوما هي األدوات  مجلس األمن،وتؤثر بها على عمل  ،المتحدة تستخدمها الوليات اّلتية إيضاح ايليّ ـ 3
في حال باإلضافة إلى اإلشارة إلى أّن الوليات المتحدة  .مجلسالدول دائمة العضوية في ضغط على الّ لتستخدمها ل

 بشكل أحادي. ل تتوانى عن معاقبة الدولةفإنها  مجلس األمن،فشلها في فرض عقوبات عن طريق 

إظهار واقع العقوبات القتصادية في مجلس األمن، وتجاوزها للغاية اّلتي وضعت من  ـ كذلك يسعى البحل إلى4
السعي إلقامة البرنامج النووي، كوسيلة يمكن أن ضت إيران على حرّ  اّلتي عرف على العواملفضالا عن الت أجلها،
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الدولّية مدى شرعية العقوبات تساعد في فهم طبيعة هذا البرنامج في ظل  الغموض المحيط به، وبالتالي الحكم على 
 ة.المواثيق الدوليّ  في ظل  على إيران 

األمريكّية في ظل  كّثرة الحديل عن الّتوجه إلى ظهور نظام دولّي متعدد األقطاب يؤدي إلى ـ معرفة مستقبل الهيمنة 5
 تغيير موازين القوى عالميا، وبالتالي انعكاس ذلك على مجلس األمن

 مشكلة البحث:

 سـادت المجتمـع اّلتـية وتنظـيم الفوضـى النزاعـات الدولّيـ عن حـلّ  مجلس األمن عجزتتمثل مشكلة البحل في 
 عنــه هــذا الــدور نيابــةا والقتصــادي ب ،العســكريو  ،للضــغط السياســي لوليــات المتحــدة نتيجــةا ا ممــا أدى إلــى قيــام، وليالــدّ 

ولكـن وفــق المفهـوم األمريكـي الــواقعي  ،وليينلم الـدّ ة لتحقيـق األمـن والّســمنهــا فـرض العقوبـات القتصــاديّ  متعـددة   بآليـات  
أي كـل مـا يصـلح للوليـات المتحـدة يصـلح  ؛لم العـالميم األمريكـي يخـدم األمـن والّسـلما يخدم األمـن والّسـ ذي يرى أنك الّ 

 .للعالم

 تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤل التالي:  بذلك

ة وشفافيّ  ،ةبموضوعيّ  في األمم المتحدة ول األعضاءالمتعلقة بفرض عقوبات على الدّ  قراراته مجلس األمنتخذ يهل 
ول الكبرى وعلى رأسها الوليات المتحدة هذه القرارات هي نتيجة لتدخل الدّ  أم أنك  ،تضمنها الميثاقة وفق معايير قانونيّ 

حساباتها  ول الكبرى تصفي من خاللهبيد الدّ  إلى أداة وتحويله ،مجلس األمنبما يؤدي إلى تسييس  المجلسفي عمل 
 ؟ األخرى األعضاء في المنظمة مع الدول

  فروض البحث:

مما جعل  ،كأداة  لتحقيق الستقرار الّدولي واإلقليمي لنظام العقوبات مجلس األمنة استخدام غموض في آليّ ـ هناك 6
 الوليات المتحدة تستغل هذا الغموض وتفسر مواد الميثاق بما يحقق مصالحها.

من منطلق مفهوم الّتعاون الّدولي،  وليعيد الدّ ولة ل تؤدي إلى الفوضى على الصّ أكيد على مسألة سيادة الدّ التّ  ـ إنّ 2
ول الكبرى في الدّ ولكن اختالف تفسير مفهوم األمن والّسلم الّدوليين كصيغة أساسية في عمل مجلس األمن، وتدخل 

  ذي أدى إلى الفوضى.هو الّ مجلس الاخلية لدول األعضاء في الشؤون الدّ 

 وليين.لم الدّ من والسّ في تحقيق األ ودوره مجلس األمنـ هناك عالقة بين مستقبل 3

إنك الوليات المتحدة تتربع على قمة الّنظام الّدولي، وتقود العالم بمفردها وستنفرد بالّزعامة العالمّية لسنوات قادمة ـ 4
 عديدة قبل أن يتجه الّنظام الّدولي ليصبح نظام متعدد األقطاب.
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 تساؤالت الدراسة:

 ؟ولةتغير النظرة إلى سيادة الدّ  الحفاظ على استقاللها السياسي في ظل  قادرة على مجلس األمن ول في هل الدّ  ــ

هل تفرض العقوبات القتصادّية رغبةا في الحفاظ على األمن والّسلم الّدوليين أم تنفيذاا لرغبات  وأهداف  سياسية  لدول  ـ 
 وقوى معينة؟

 ؟ياسّية بالّدرجة األولىشرعّية أم أّنها عقوبات سـ هل العقوبات القتصادية على إيران ـ

ي من أن يذهب إلى حد العتراض على ما لجمت صانع القرار السياسي األوربّ  اّلتيما هي العوامل والمحددات ـ 
 ؟استراتيجيتهاتقرره واشنطن في إطار 

لى متى؟ مجلس األمن،ـ هل ستستمر الهيمنة األمريكية على   وا 

 متعدد األقطاب؟إصالح مجلس األمن مرهون ببروز نظام هل ـ 

 منهج البحث:

ــة علــى مجلــس  اّلتــيالمــنهج الوصــفي التحليلــي لتحليــل األســباب تــّم العتمــاد علــى  أّدت إلــى الهيمنــة األمريكّي
وتقيـيم  ،ة علـى إيـرانالعقوبـات القتصـاديّ  ترضألجلها فُ  األمن منذ تأسيس منظمة األمم المتحدة، وكذلك األسباب اّلتي

إقامــة برنــامج مــن خاللــه  ذي تــمّ إتبــاع المــنهج التــاريخي لعــرض التسلســل الزمنــي اّلــ تــمّ كمــا  العقوبــات.ة هــذه مــدى فعالّيــ
 إيران الّنووي.

 الدراسات السابقة: 

ـ خولة محي الدين يوسف، العقوبات االقتصادية الدولية المتخ ة في مجلس األمن وانعكاسات تهبيقها 1
 .2111الحقوق، جامعة دمشق، على حقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه، كلية 

ــة المتخــذة فــي مجلــس األمــن، مــن حيــل طريقــة  تناولــت الباحثــة فــي هــذه الّدراســة العقوبــات القتصــادّية الدولّي
فرضـــها، أو تطبيقهـــا وآثارهـــا علـــى الـــّدول األخـــرى المتضـــررة منهـــا، وأفـــردت جانـــب مهـــم للحـــديل عـــن آثـــار العقوبـــات 

فريســة هــذه العقوبــات. ومــن أهــّم النتــائج اّلتــي توصــلت القتصــادّية الّدولّيــة علــى حقــوق اإلنســان فــي الــّدول اّلتــي تكــون 
األدوات الهامـة اّلتـي تمتلكهـا األمـم المتحـدة فـي تحقيـق أهـدافها، ورغـم  إحدىإليها الباحثة أنك العقوبات القتصادّية هي 

الي عـدم القبـول بفكـرة تطوير آليات فـرض وتنفيـذ العقوبـات القتصـادّية إّل أّنهـا ظلـت أسـيرة العتبـارات السياسـّية، وبالتّـ
التضــحية بحقــوق اإلنســان فــي ســبيل تحقيــق أو الحصــول علــى أي مكاســب. وفــي الختــام تــمك تقــديم بعــض الّتوصــيات 
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تضـمنت تعزيـز فــرض العقوبـات الذكّيـة مــع األخـذ بعـين العتبــار بالسـتثناءات اإلنسـانية، وتحديــد مـدة  زمنيـة  للعقوبــات 
 القتصادّية.

ا في هذه الدراسة الحالّية تمك دراسة العقوبات القتصادّية، ولكن من زاوية مختلفة تماماا، ُتظهـر الخـالف بـين أمّ 
ـــا  ـــين فهن ـــةالبحث ـــس األمـــن فـــي فـــرض  ركـــزت الباحث ـــى مجل ـــة عل ـــة األمريكّي ـــارات السياســـية والهيمن ـــى إظهـــار العتب عل

جال، بينما اقتصرت الّدراسة الّسـابقة علـى الّجوانـب القانونّيـة العقوبات القتصادية، ومساومات الدول الكبرى في هذا الم
الدراسة الحالية ألثر العقوبـات الدولّيـة المفروضـة مـن ناحيـة  سياسـية ، أي قـدرتها علـى  الباحثة في البحتة، كما تعرضت

هما ظـاهر، واألخـر مخفـي، تحقيق الهدف غير المعلن منها انطالقاا من أنك العقوبات عادةا ما يـتم  فرضـها لسـببين: أحـد
غالباا ما يكون سياسّياا، في حين اقتصرت الّدراسة السابقة على ايثـار اإلنسـانية للعقوبـات القتصـادّية دون اإلشـارة إلـى 

 األثر الّسياسي على الّدولة المستهدفة.

وي الخامس ـ محمد حبيب زهير المحميد، هيئة األمم المتحدة والقهبية األحادية، مؤتمر القدس السن2
القدس وهيمنة القهبية األحادية، حركة التوافق الوهني اإلس مية، المكتب السياسي، إدارة الدراسات 

 .2112 الكويت، السياسية، قسم األبحاث الدولية،

راسة مسألة الهيمنة األمريكية على منظمة األمم المتحدة من خالل ثالثة فصول ناقش الباحل في هذه الدّ 
ول الفيتو وما ينطوي عليه من تمييز واضح بين الدّ  وحق   ،وليومجلس األمن الدّ  ،عن هيئة األمم المتحدة ،تحدل فيها

 وما ،ن في صنع القرار األمميين الحقيقيراسة إلى المشاركلمصلحة الوليات المتحدة، كما أشار الباحل في هذه الدّ 
قة في جدوى العتماد فقدان الثّ  وفي ظل   ،ةلهيمنة األمريكيّ هو مستقبل األمم المتحدة في حال استمرارها تحت تأثير ا

 على قراراتها.

نشئت أُ  اّلتيمة األمم المتحدة في تحقيق الغاية لت في فشل منظّ تمثّ  :تائجوخل  الباحل إلى مجموعة من النّ 
 كما توصل إلى أن حقّ  ،شهدها العالم اّلتيبسبب الحروب العديدة  ،وليينلم الدّ وهي تحقيق األمن والسّ  ،من أجلها
 شامل   ثالثة مدمرة أو إصالح   عالمية   مستقبل األمم المتحدة أما حرب   ضع من أجل مصالح الدول الكبرى وأنك الفيتو وُ 

 محايدة. دولية   لتقوم بدورها كإدارة   ،لهذه الهيئة

وأن يكون  ،ونفدراليةا ك تمثلت في إصالح األمم المتحدة لتكون إدارةا  ،وبالطبع كان للباحل بعض التوصيات
ن تكون كلمة الفصل للجمعية العامة ويكون مجلس أو  تنفيذ األهداف المرسومة للهيئة،هو األقوى ل عسكري   لها جناح  

ظام ة المهيمنة على النّ ة األحاديّ متعدد األقطاب لكسر حالة القطبيّ  نفيذي، وضرورة بناء عالم  األمن هو المجلس التّ 
 ولي.الدّ 

من خالل البحل في  مجلس األمن بالّتحديد،موضوع الهيمنة األمريكية على  تّم تناول الّدراسةه هذفي ا أمّ 
 ،غط السياسي العسكريلة في الضّ ذور العميقة للمشكلة المتمثّ أي البحل في الجّ  ،أدت إلى هذه الهيمنة اّلتياألسباب 



 ز
 

ركيز على التّ  كما تمك  ه.في غير الّدائمة العضوية، والول دائمة العضويةوعلى الدّ المجلس، والقتصادي األمريكي على 
 .ةة أل وهي العقوبات القتصاديّ ة األحاديّ لقطبيّ ا كثر استخدامها في ظل   اّلتياألمن مجلس ات من آليّ  آلية  

هادي رحيم جبر الفت وي، أثر العقوبات االقتصادية المفروضة بموجب ميثاق األمم المتحدة في حقوق ـ  3
 .2112 رسالة ماجستير في القانون، الجامعة الحرة، هولندا،اإلنسان، 

النمـوذج  ماا ة مـن حيـل تأثيرهـا علـى حقـوق اإلنسـان مسـتخدراسة العقوبات القتصـاديّ الدّ  الباحل في هذه تناول
هنـاك تنـاقض بـين مضـمون العقوبـات و القيمـة  إلـى أنك  الباحـل الي توصـلة، وبالتّـة اإليرانّيـة اإلسالميّ مهوريّ الليبي والجّ 

تســعى األمــم المتحــدة إلــى  اّلتــيســامح عــاون والتّ وروح التّ  ،وكــذلك بــين نتــائج هــذه العقوبــات ،القانونيــة لحقــوق اإلنســان
ة فـــي منتهـــى العنـــف وخلقهـــا ألنظمـــة اســـتبداديّ  ،ة المفروضـــةإلـــى فشـــل العقوبـــات القتصـــاديّ  الباحـــل توصـــلو  ،تحقيقهــا

 ،بحيــل ل تســتهدف الشــعوب ،ةلــت فــي توجيــه العقوبــات القتصــاديّ وصــيات تمثّ وكــان للباحــل بعــض التّ ، ادالضــطهو 
 رورية.لع الضّ ة على السّ وكذلك عدم شمول العقوبات القتصاديّ  ،ةوتطوير ما يسمى بالعقوبات الذكيّ 

وهـي مـدى تـأثير هـذه العقوبـات  ،رىة من ناحيـة أخـالعقوبات القتصاديّ  ت الباحثةة تناولراسة الحاليّ الدّ  فيا أمّ 
هـا فشـلت ولـة الخـارجي أم أنّ هل كان لهذه العقوبات تأثير على نشاط الدّ  ،ة في سياسة البلد المستهدف بمعنىالقتصاديّ 

 الغاية.في تحقيق هذه 

ـ دحام ناجي دحام، أثر الهيمنة األمريكية العالمية في منظمة األمم المتحدة، رسالة ماجستير في 4
الع قات الدولية والدبلوماسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، بيروت، لبنان، 

2112. 

واألجهـزة  ،وأهـدافها ،دورهـا ناحيـةراسة الموضوع من خالل دراسة األمـم المتحـدة مـن الدّ  تناول الباحل في هذه
مـة فـي مة األمم المتحدة، وآثرهـا علـى عمـل المنظّ ة على منظّ يكيّ وبعد ذلك انتقل إلى دراسة الهيمنة األمر  ،اّلتي تتبع لها

ظـام األحـادي القطـب. أو فـي مرحلـة النّ  ،نـائي القطـبظـام الثّ ولي، سـواءا فـي مرحلـة النّ ظـام الـدّ كل مرحلـة مـن مراحـل النّ 
حـدة جعلتهـا تنحـرف مـة األمـم المتتـائج اّلتـي تتحـدل عـن أن الهيمنـة األمريكيـة علـى منظّ وكان للباحل مجموعـة مـن النّ 

مـة ائد، وأوصـى بضـرورة إصـالح المنظّ ولي الّسـظـام الـدّ واختالف دورها بـاختالف النّ  ،نشئت من أجلهذي أُ عن الهدف الّ 
 وليين.لم واألمن الدّ عن حفظ السّ  مسؤولة   ة  دوليّ  كمنظمة   ،ة لتكون قادرة على القيام بدورهاوليّ الدّ 

مــن  ،أكثــر مفصــل   تناولــت الموضــوع بشــكل   الباحثــة فــي الّدراســة الحاليــة هــو أن الّدراســتينويكمــن الفــرق بــين 
 مــن أنك  ة علــى مجلــس األمــن خصوصــاا بعــد انهيــار التحــاد الســوفيتي، انطالقــاا ركيــز علــى الهيمنــة األمريكّيــخــالل التّ 

مـة مهيمنـة علـى المنظّ ولـة عتبـر الدّ ى تُ مجلس األمـن هـو أهـم جهـاز مـن أجهـزة األمـم المتحـدة. وتكفـي الهيمنـة عليـه حتّـ
اّلتــي بــرزت  ،ةإل وهــي الهيمنــة األمريكّيــ مفصــل   لتوضــيح هــذه الهيمنــة بشــكل   اا محــدد اا جانبــ تناولــت الباحثــة. كمــا كاملــةا 



 س
 

تنـاول حالـة  بما يتناسـب مـع أهـدافها ومصـالحها، ولتوضـيح ذلـك تـمك  ،ةمؤخراا كثيراا في مجال فرض العقوبات القتصاديّ 
 ولية على إيران.العقوبات الدّ ة أل وهي عمليّ 
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 األمريكّيـةمجلس األمن أداة لتكريس الهيمنة  :ل األولـالفص

 ة مجلس األمنـهيكليالمبحث األول: 
 وين مجلس األمن ودورات انعقاده.ـتك أواًل:
 : التصويت في مجلس األمن وحق الفيتو.ثانياً 
 : خضوع مجلس األمن للدول دائمة العضويةثالثاً 
 : قرار االتحاد ألجل السالمرابعاً 

 ل السابع وتحقيق األمن والسلم الّدوليين.ـلمبحث الثاني: الفصا
 : مفهوم األمن والسلم الّدوليينأوالً 
 : الّتدابير المؤقتة.ثانياً 
 : الّتدابير غير العسكريةثالثاً 
 : الّتدابير العسكريةرابعاً 

 ة في مجلس األمنـالمبحث الثالث: الواليات المّتحدة والعقوبات االقتصاديّ 
 : ماهية العقوبات االقتصادّية والعقوبات الذكيةأوالً 
 : واقع العقوبات االقتصادّية في مجلس األمنثانياً 
 ة.ّـ : استخدام العقوبات االقتصادّية كوسيلة لتعزيز الهيمنة األمريكيثالثاً 
 ة.ـاألمريكيّ  األعضاء ومجلس األمن للهيمنة ة خضوع الّدولـ: آليرابعاً 
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 مجلس األمن أداة لتكريس الهيمنة األمريكّية :األولل ـالفص
ــد يضــار  مؤسســي  مماثــل  يضــم فــي  جّســدت األمــم المّتحــدّ التّنعــيم العــالمي بمعنــاه الّســاملو فلــم يســبق أن ومجا

عمقـدت اممـال علـى تنفيـذها عبـر أجهزتـه المتنوعـة  اّلتيسمولّية اختصاصاته  عالّو علىعضويته مختلف دول العالم. 
. أّمــا عــن أجهــّز األمــم المّتحــدّ فدراســة نصــوص الميثــاق الخاصــة بكــل منهــا تبــين أنهــا مخولــة 1يســّية منهــا والثانوّيــةالرئ

للقيــام بــدور فــي يرســاء األمــن الّجمــاعيو كمــا تصــوره الميثــاق. ولكــن يبقــى مجلــس األمــن صــاح  الــّدور المركــز  فــي 
ــات العمــل الّجمــاعي مــن تــدابير قســرّيةو وغيــر  تمســكل وســيلًة لضــمان الّســلم واألمــن الــّدوليينو  اّلتــيقســرّيةو و تحريــآ آلّي

. أ  أنَّ ميثـاق األمـم المّتحـدّ قـد أوجـد بالفعـل نعامـًا دولّيـًا 2الّركيّز األساسـّية لقيـام منّعمـة األمـم المّتحـدّاللذان يمعتبران 
ن فاعلّيتـــهو مـــن مبـــاد  وقواعـــد متكـــاماًل ىعلـــى األقـــل مـــن الناحيـــة النعريـــةنو يتضـــّمن جميـــع العناصـــر الالزمـــة لضـــما

و وجهــازًا مســؤوال عــن مراقبــة مــد  التــزام الــّدول بتلــآ  مســتركة ومتفــق عليهــاو ومــن آلّيــاتل مناســبةل لتســوية أّ  نــزاعل دولــين
و أال وهـو مجلـس 3القواعد واملّياتو وتحديد الخارجين على الّنعام العام الّدوليو مع منحه سلضة فـر  الّجـزاء والعقـا 

 .األمن

خــذها فــي يضــار الفصــل يتّ  اّلتــيقراراتــه  كمــا أنَّ  المّتحــدّواألمــم  منّعمــةنفيذيــة للضة التّ مجلــس األمــن الّســ يمعــدّ 
 وعـر عـن تصـويتها علـى القـراراألعضـاء بضـ  النّ  الـّدولووجـو  تضبيقهـا مـن قبـل جميـع  وابع تتمتع بصـفة اللـزامالسّ 

 اّلتــيو  ابع وخصوصــًا تلــآ المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الّســ وولدراســة قــرارات مجلــس األمــن .هضــدّ ين كــان معــه أو 
صـويت علـى القـرارات ة عملـهو وضريقـة التّ عرف على مجلس األمن من حيث تكوينـهو وآلّيـمن التّ  البدّ تتمتع بقّو اللزامو 

االقتصـادّية ت وهـي العقوبـا وةفـي األهمّيـ غايـةل  االنتقـال يلـى نقضـةل  ثـمّ فـي ضـوء حـق الفيتـوو يتخذها مجلس األمـن  اّلتي
و ودور الــّدول الكبــر  وعلــى رأســها الواليــات المّتحــدّ فــي اتخــاذ هكــذا قــراراتو مــن أجــل فرضــها فــي المجلــس يــتم   اّلتــي

تكريس هيمنتها على دول العالمو وذلآ من خالل فر  العقوبات على كل دولة تخالف الرادّ األمريكّية لعادتهـا يلـى 
ًّ ووسيلًة للهيمنة األمريكّية. الضريق اّلذ  يناس  مصالح الدا  ّر األمريكّيةو مما جعل مجلس األمن أدا
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 المبحث األول

 ة مجلس األمنـهيكليّ  
 ويينالــّدوللم وهــو حفــع األمــن والّســ ولخــاص الهــدف األوّ  وبســكلل  المّتحــدّ األمــمأهــداف ومبــاد   انضالقــًا مــن

لم ترعـى األمـن والّسـ ي المـادّ األولـىو قـام الميثـاق بوضـع أداّل جـاء ذكرهـا فـ اّلتـييـرتبض بـه تحقيـق بقيـة األهـداف  اّلذ و 
تنــاض بــه مســؤولية  اّلــذ هــاز الــدائم كونــه الجّ  والمّتحــدّأجهــّز األمــم  يعتبــر مــن أهــم   اّلــذ وهــي مجلــس األمــن  ويينالــّدول

األمــم منّعمــة ت مــن أجلهــا قامــ اّلتــية تعتبــر الوعيفــة األساســيّ  اّلتــيهــذه المهمــة  ويينالــّدوللم الحفــاع علــى األمــن والّســ
 ن تضمنت:42نجد أن المادّى المّتحدّوبالعودّ يلى ميثاق األمم  والمّتحدّ

سريعًا وفعااًل يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن  المّتحدةتقوم به األمم  اّلذيرغبة في أن يكون العمل ))
هذا المجلس يعمل نائبًا عنهم في قيامه  فقون على أن  يين ويواالّدوللم واألمن ة في أمر حفظ السّ بالتبعات الرئيسيّ 

 .1(التبعات(تفرضها عليه هذه  اّلتيبواجباته 

في المحافعة على األمن  واألعضاء الّدولعن  مجلس األمن يعمل كنائ ل  ّ أنّ هذه المادّ  ن من نّص يتبيّ 
و 2ارات مجلس األمن وتنفيذها وفق الميثاقبقبول قر  المّتحدّيين وبموافقتهمو وقد تعهد أعضاء األمم الّدوللم والسّ 

 ن من الميثاق:42ّ ىالمادّ  نّص  انضالقًا من

 .3بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذه الميثاق(( المّتحدةاألمم  )) يتعهد أعضاء

و 4ءولمجلــس األمــن ســلضة قانونّيــة علــى حكومــات الــّدول األعضــاءو لــذلآ تعتبــر قراراتــه ملزمــًة للــّدول األعضــا
 اّلتـــيمـــن الميثـــاق و  4/6والـــّدول الضيـــر أعضـــاءو والتـــزام الـــّدول غيـــر األعضـــاءو نجـــد أساســـه القـــانوني فـــي نـــّص المـــاّدّ

تنصىىأن تعمل الهيئة على أن تسير الّدول غير األعضاء فيها على هد  هذه المباد  بقدر ما تقتضـيه ضـروّر حفـع 
 .5الّسلم واألمن الّدولينن

ـــلم 42ي المـــادّ ىوضالمـــا أنَّ الميثـــاق فـــ ن ألقـــى علـــى عـــاتق مجلـــس األمـــن التّبعـــة الرئيســـية لحفـــع األمـــن والّس
َيتباعهـا المجلـس  اّلتـيالّدوليينو وأعتبره نائـ  عـن الـّدول فـي ذلـآو فكـان البـدَّ مـن يعضائـه صـالحّيات تنعـيم الجـراءات 
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ــّدوليين خاّصــة الّســلضات المخولــة لمجلــس  ن بصــوّر4،و،و،و6. وقــد بّينــت الفصــول ى1مــن أجــل حفــع الّســلم واألمــن ال
 .2األمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات

المنبثقــة مــن وّعيفتـه األساســّية فـي الحفــاع علـى األمــن والّســلم  ة مجلــس األمـنأهمّيـ الحعـت الباحثــةم ا تقــدّ مّمـ
وات الرئيسـّية المجسـدّ اتفـاق فضـاًل عـن أّن مجلـس األمـن يمعتَبـر يحـد  األدّ  والمّتحـدّاألمـم  منّعمـةودوره في  الّدوليينو

ــةل بتوّضــيح  نقــاضخــالل أربعــة عــرف عليــه مــن والتّ  وعلــى مجلــس األمــن تز ركــ لــذلآو 3القــو  األّساســّية فــي العــالم كفيل
 مّكنت الّدول الكبر و وعلى رأّسها الواليات المّتحدّ من الّسيضّر على العالم. اّلتيتكوينه وآلّية عمله 

 دورات إنعقاده:: تكوين مجلس األمن و أوالً 

كـــان يجـــ  أن يكـــون محـــدود  ويينالـــّدوللم ودوره فـــي تحقيـــق األمـــن والّســـ وينضالقـــًا مـــن وعيفـــة مجلـــس األمـــن
 من الفعالية لعمل المجلس.. بما يضّ 4أو نزاعل  موقفل  يتمكن من اتخاذ القرارات بسرعة لمواجهة أ    حّتىالعضوية 

 هم: األعضاء الّدولويتألف مجلس األمن من نوعين من 

ايلي: ن على سبيل الحصر بمّ 42وعددهم خمسة أعضاء حددهم الميثاق في المادّ ى: ائمينأ ـ األعضاء الدّ 
 ولبريضانية الععمى المّتحدّو المملكة ىروسيا التحادية حاليًان وفيتيةمهوريات السّ فرنساو اتحاد الجّ  ينوجمهورية الصّ 

 ن:42وهذا ماجاء بيانه في المادّ ى .األمريكّية المّتحدّيرلندّ والواليات يوسمال 

وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد  المّتحدة) يتألف مجلس األمن من خمسة عشر عضوا من األمم 
 األمريكّية المّتحدةيرلندة، والواليات إلبريطانية العظمى وشمال  المّتحدةالجمهوريات السوفيتية األشتراكية والمملكة 

 .5عضاء دائمين فيه(أ

عند يقرار ميثاق األمم  وائمين ستة أعضاء: في البداية كان عدد األعضاء غير الدّ ائمينب ـ األعضاء غير الدّ 
 ن كانون،،بتاريخ ى ،99،ة العامة رقم ن من الميثاق بموج  قرار الجمعيّ 42تعديل المادّ ى و وبعد ذلآ تمّ المّتحدّ
و ليصبح 9626،كانون ى ديسمبرن ،2أصبح ساريًا منذ  ذ الّ امنة عسرو و وّر الثّ م في الدّ 962،ى ديسمبرن األول

معية العامة بموافقة ثلثي األعضاء الحاضرين والمستركين انتخابهم من قبل الجّ  يتمّ  والعدد بعد ذلآ عسّر أعضاء
                                                           

، الدليل االلكتروني للقانون العربي، حل المنازعات الدولية في إطار مجلس األمن والجمعية العامةزيد: حسين العفيف،  1
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كل عام جديد الفور و أ  ال يجوز يعادّ انتخا  العضو المنتهية مدته مباسّرو و صويت لمدّ سنتين غير قابلة للتّ بالتّ 
 ائمين.تجديد نصف عدد األعضاء غير الدّ  يتمّ 

بوجه خاصو وقبل كل سي يسـهام أعضـاء األمـم المّتحـدّ فـي األعضاء  الّدولويراعى في اختيار هذه الفئة من 
ء وذلآ وفق مـا جـاو 1حفع الّسلم واألمن الّدوليو وفي مقاصد الهيئة األخر و كّما يراعي أيضًا الّتوزيع الّجضرافي العادل

 ن من الميثاق:42في المادّى

ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعي  المّتحدةتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من األمم ))
ي وفي مقاصد الّدولفي حفظ السلم واألمن  المّتحدةفي ذلك بوجه خاص، وقبل كل شي مساهمة أعضاء األمم 

 .2توزيع الجغرافي العادل((الهيئة األخرى، كما يراعى أيضًا ال

 الــّدولتكــون جميــع  ز هــذا المعيــار علــى أن  يرتّكــ وضرافــي العــادلوزيــع الجّ ل أال وهــو التّ مــا يتعلــق بالمعيــار األوّ فيّ 
 :3توزيع مقاعد هذه الفئة وفق ما يلي لة في مجلس األمن بصفة أعضاء غير دائمينو وتمّ وكبيرها ممثّ  وصضيرها

 ا وأفريقيا.ـ خمسة مقاعد لقارتي آسي

 ة.رقيّ ـ مقعد ألوربا السّ 

المقصود بضيرها هنا دول ليست في أوربا تمامًا مثل مالضا أو هي غير مقبولة في ة وغيرها ىـ مقعدان ألوربا الضربيّ 
 منضقتها مثل يسرائيلن.

 ة.ـ مقعدان ألمريكا الالتينيّ 

األعضــاء  الــّدولار سياســي يخضــع لتقــديرات فهــو معيــ ويينالــّدوللم ا معيــار المســاهمة فــي تحقيــق األمــن والّســأّمــ
يال بنـاًء علـى توصـية  منّعمـةه ال يمكن قبول دولة جديدّ عضو فـي المن أنّ  انضالقاً  .ة في مجلس األمندائمة العضويّ 

 الــّدولموافقــة يلــى تحتــا   اّلتــية ادّر عنــه مــن المســائل الموضــوعيّ وصــية الّصــتعتبــر هــذه التّ  اً مــن مجلــس األمــنو ودائمــ
ة ية مصـلحيّ ة باالنضـمام العتبـارات سياّسـالّدولـالي عـدم موافقـة واحـدّ منهـا علـى ضلـ  وبالتّ  مجتمعةوضاء الدائمة األع
 .منّعمةة باالنضمام يلى الالّدول  يلى عدم صدور توصية بقبول ضل  رجة األولى يؤدّ بالدّ 
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و أو مؤسـرات يمكـن االسـتناد يليهـا لّتحديـد وهنا يج  الساّر يلى أنَّ الّجمعية العامـة لـم تمبّلـور حتّـى امن معـايير
مد  مساهمة الّدول المختلفة في حفع األمن والّسلمو وفي تحقيق مقاصـد وأهـداف األمـم المّتحـدّ األخـر و وتركـت ذلـآ 

 لتقديرات الّدول الكبر .

لم مـن والّسـنعرًا لخضوّر المهمة الملقاّ على عاتق مجلس األمن وما قد يعر  عليه من مسائل عاجلـة تهـدد األ
الي وبالتّــ و  يلــى جعــل مجلــس األمــن جهــاز دائــم االنعقــادأدّ  اّلــذ و األمــر 1ن عليــه أن يجتمــع فــورًا لبحثهــايين يتعــيّ الــّدول

و وتمثــل دور ن  مــن حاجـة المجلـس يلــى عقـد اجتماعاتــه بسـكلل  دائمــًا انضالقـاً  يجـ  أن تمثـل فيــه كـل دولــة عضـو تمثـيالً 
أعمــااًل لــنص  .آخــر تســميه لهــذا الضــر  أو بمنــدو ل  وا بأحــد رجــال حكومتهــاات يّمــكــل دولــة عضــو فــي هــذه االجتماعــ

ة يمثــل فيهـا كــل عضــو مــن أعضــائه ـ إذا شــاء ذلــك ـ بأحــد يعقــد مجلــس األمـن اجتماعــات دورّيــ)): ن4/،4المـادّ ى
 ((.مندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصةرجال حكومته أو ب

 مكـانل  الميثـاق أجـاز للمجلـس أن يجتمـع فـي أ     أنَّ يالَّ  وفـي مقـر الهيئـةة هي أن يجتمـع المجلـس والقاعدّ العامّ 
))لمجلس األمن أن يعقـد اجتماعاتـه فـي غيـر مقـر  ن:2/،4مادّ ىوفقًا لل و وذلآألعمالها  آخر يذا كان في ذلآ تسهيل  

 الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله((.

وال يجوز أن تكون هـذه الجلسـات سـرّيًة يال فـي حـاالتل  .2المجلس غير ذلآما لم يقرر  ةً وتكون اجتماعاته علنيّ 
. كمـا أنَّ اجتماعـات المجلـس 3معينةلو كالّتصويت على تعيين األمين العام للمنّعمةو أو انتخا  قضـاّ المحكمـة الّدولّيـة
وفـي  ويجتمـع مجلـس األمـن فـوراً و تعقد أحيانًا على مستو  وزراء الخارجيةو أو حّتى مستو  رؤساء الـّدول والحكومـات. 

 الــّدولأو يحــد   والمّتحــدّأو األمــين العــام ل مــم  ومعيــة العامــةأو يذا ضلبــت ذلــآ الجّ  ووقــت بنــاًء علــى دعــّو رئيســه أ ّ 
هـا ولكنّ  والمّتحـدّفـي األمـم  عضـول  دولـةل  اء فيهـاو ويجـوز أل   غيـر األعّضـ الّدولأو يحد   والمّتحدّاألعضاء في األمم 

مصــالح  يذا رأ  المجلـس أنّ  وتعــر  علـى المجلـس مسـألةل  فـي مجلـس األمــن أن تسـارآ فـي مناقسـة أ    اً و ليسـت عضـ
 دولـةل  ه يجـوز أل   كمـا أّنـ و*ن،2لمـادّ ىوفقـًا لصـويت التّ  ولكـن دون أن يكـون لهـا حـقّ  ور بهـذه المناقسـةة تتأثّ الّدولهذه 

 أن تسـارآ فـي المناقسـة يذا كانـت ضرفـًا فـي النـزاع محــلّ  المّتحــدّفـي األمـم  اً وليسـت عضـو  وفـي المجلـس اً ليسـت عضـو 
ة الّدولـيراهـا عادلـة السـتراآ  اّلتـيروض وضبعـًا يضـع مجلـس األمـن الّسـ وصـويتالتّ  قاش دون أن يكـون لهـا أيضـًا حـقّ النّ 

 .ن من الميثاق24المادّ ىوهذا ما جاء ذكره في  والمّتحدّالضير عضو في األمم 
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 .199مرجع سبق ذكره، ص لماذا؟.... وإلى أين؟....، األمم المتحدةإبراهيم:  ،عزيز شكري، محمد ـ دراجي 2
 .94ـ91، ص2112، القاهرة، مصر، األمم المتحدة بين اإلبقاء واإللغاء في ظل التطورات الدولية الراهنةعبد المنعم متولي، رجب:  3
ة أية مسألة تصويت في مناقش(:))لكل عضو من أعضاء األمم المتحدة من غير أعضاء مجلس األمن أن يشترك بدون 11نص المادة ) *

إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص(( الرابط:  تعرض على مجلس األمن
www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml      

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml
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 المّتحدةة دولة ليست عضوًا في األمم ، ليس بعضو في مجلس األمن، وأيّ المّتحدة ))كل عضو من أعضاء األمم
إذا كان أيهما طرفًا في نزاع معروض على مجلس األمن لبحثه يدعى إلى االشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا 

 اّلتية الّدولتراك يراها عادلة الش اّلتيالنزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس األمن الشروط 
 .1((المّتحدةليست من أعضاء األمم 

 كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو يلى عقد جلسة في الحاالت التالية: 

 .2عضو من أعضاء مجلس األمن ـ عند ضل  أ ّ ،

 ن من الميثاق.2/،،أو المادّى ون42أو موقف بحس  المادّ ى وـ يذا حيل للمجلس نزاع4

 ن.99يين بحس  المادّ ىالّدوللم واألمن ها تهدد السّ ير  أنّ  ةل ة قضيّ عام المجلس يلى أيّ ه األمين الـ يذا نبّ 2

 ن.4/،،بحس  المادّ ى أو أحالت يليه مسألةً  وياتل ة توصّ ة العامّ مت الجمعيّ ـ يذا قدّ 2

ة عســرو مســمــن أعضــائه الخَ  عضـو   وولمــدّ ســهرل  وى رئاســة المجلــسيتـولّ  واخلي لمجلــس األمــنعــام الــدّ ووفقـًا للنّ 
 .3رتي  األبجد  ألسماء دولهم بالنكليزيةووفقًا للتّ 

 :وـالفيت ويت في مجلس األمن وحقّ ـ: التصثانياً 

عند الحديث عن مجلس األمن البّد من الحديث عن الّتصويت فيه على القراراتو وحّق الفيتوو وذلآ ألنَّ 
واجهت هيئة األمم المّتحدّو  اّلتي مسكالتوأدق  الالّتصويت في مجلس األمن مسألة  في غاية األهمّيةو ومن أهم  

 .4وحقيقة الخالف لم تكن بين الّدول الكبر  فقضو بل كذلآ بين الّدول الصضر و والّدول الكبر 

تعرضت و و الّدولتتعار  مع مبدأ المساواّ بين  اّلتيالمسائل  صويت في مجلس األمن من أهم  عتبر نعام التّ يم 
 ت في فقرتها األولى:صويت في مجلس األمن فنصّ لبيان أحكام التّ  المّتحدّاق األمم ن من ميث،4المادّ ى

 .5((ضو من أعضاء مجلس األمن صوت واحديكون لكل ع))

الثة استثناء نت في فقرتها الثّ ن تضمّ ،4المادّ ى . يال أنَّ واحدل  ع بصوتل كل دولة عضو في مجلس األمن تتمتّ  أ  أنَّ 
 :جلس األمنصويت في معلى نعام التّ 

                                                           
 .12مرجع سبق ذكره، ص مم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية،ميثاق األاألمم المتحدة،  1
 .9، ص1921، منشورات إدارة األنباء والنشر، نيويورك، )مجلس األمن( األمم المتحدةاألمم المتحدة،  2
 .293، مرجع سبق ذكره، صالعقوبات الدولية ضد الدول واألفراد() نظام الجزاءات الدوليجميل حرب، علي:  3
 .91، ص2112، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، مجلس األمن ودوره في حماية السالم الدوليسيف الدين، أحمد:  4
، الطبعة السادسة، الناشر منشأة المعارف، اإلسكندرية، الجماعة الدوليةـ األمم المتحدة() التنظيم الدوليمحمد:  سامي عبد الحميد، 5

 .114، ص2111مصر، 
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كان طرفًا في النزاع  ( يمتنع من25( من المادة )3ادس والفقرة )خذة تطبيقًا ألحكام الفصل السّ في القرارات المتّ ))
 .1((صويتعن التّ 

الثة من المادّ والفقّر الثّ  وادسًا تضبيقًا ألحكام الفصل السّ لحله سلميّ  دولي   ر  على مجلس األمن نزاع  أ  يذا عم 
ه يج  عليه أو غير دائم فإنّ  وعر عن صفته دائمالنّ  في المجلس بضّ   اً أحد أضراف النزاع عضو  وكان و2ن24ى

 صويت.االمتناع عن التّ 

علمًا أنَّ صالحيات مجلس األمن في الفصل الّسادس تقتصر بـاألمر علـى يصـدار توصـيات دونـًا عـن القـرارات 
. والّتوصـية ال تتجـاوز كونهـا اقتـران وهنـا تكـون للـّدول 3يثـاقتعتبـر قاصـّر علـى مـا ورد فـي الفصـل الّسـابع مـن الم اّلتي

ًّ مــا يكــون ملزمــًا للــّدولو  الحــق فــي قبولهــاو أو رفضــها دون أن يترّتــ  عليهــا أ  مســؤولية قانونيــةو أّمــا القــرار فهــو عــاد
 ويترّت  على عدم التزام الّدول به مسؤولية قانونية. 

نـع الضـرف العضـو فـي مادس يم ًا بنـاًء علـى الفصـل الّسـراع سـلميّ الّصـعندما يكـون حـل  :تستنتج الباحثةومن هنا 
ابع وفــق راع بنــاًء علــى الفصــل الّســا عنــدما يلجــأ مجلــس األمــن يلــى حــل الّصــأّمــ وصــويتراع مــن االســتراآ فــي التّ الّصــ

فـي حـاالت تهديـد ه مـع السـاّر يلـى أّنـ .صـويتراع االسـتراآ فـي التّ ول الضـرف فـي الّصـه يمكـن للـدّ ة فإّنـيجراءات قسـريّ 
ة وبنـاًء ابع متخذًا يجـراءات قسـريّ أو الخالل به أ  عندما يكون النزاع خضيرًا يلجأ مجلس األمن يلى الفصل السّ  ولمالسّ 

صـويتو وبـذلآ يكـون هـذا القيـد قـد أفـرت مـن محتـواه راع المساركة في التّ ة الضرف في الصّ الّدولعلى ذلآ يكون بإمكان 
ة الضـرف الّدولـ ا فـي الحـاالت األخـر  فـإنّ أّمـ ويكون فيهـا الحـل المقتـرن للصـراع سـلمياً  اّلتيحالة ألنه يكون فعااًل في ال

ائمـة العضـوية الـّدول الدّ استخدام الفيتو في حال كانـت مـن  اً صويت وتستضيع أيضراع تستضيع المساركة في التّ في الصّ 
 .في مجلس األمن

. اّلـذ  يمكـن تعريفـه بأّنـه هـو حـّق االعتـرا  علـى الفيتو حقّ  صويت في مجلس األمن هوز نعام التّ ما يميّ  نّ ي
. بمعنـى 4أ  قرار يقدم لمجلس األمن دون يبداء أسـبا و ويمـنح ل عضـاء الخمـس الـدائمو العضـوّية فـي مجلـس األمـن

رار ال أخر هو سلضة ممنوحة للّدول ذات العضوّية الّدائمة في مجلس األمنو تخولها منع هذا المجلـس مـن اتخـاذ أ  قـ
يتفق مع مصلحتها عن ضريـق الّتصـويت الّسـلبي علـى مسـروع القـرار. ومـن خـالل هـذا الحـق تسـتضيع دولـة واحـدّ فقـض 

أّمـا العضـو غيـر الـّدائم فـال يملـآ حـق أن  ن دولةو وهنا يقف مجلـس األمـن عـاجزًا ال يسـتضيع فعـل سـيء.94،يسكاتى
عــالن عــدم مــوافقتهم يوقــف صــدور قــرار بمفــرده بــل بتكتلــه مــع ســتة مــن األعضــاء . أّمــا االمتنــاع أو 5غيــر الــّدائمين وا 

 التضي  عن حضور جلسة مجلس األمن فإّنهما ال يسكالن تصويتًا سلبّيًا على المسروعو وال يمنعان بالتّالي من نفاذه.
                                                           

 .29ص مرجع سبق ذكره، ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةاألمم المتحدة،  1
 .113، مرجع سبق ذكره، صالجماعة الدوليةـ األمم المتحدة() التنظيم الدوليسامي عبد الحميد، محمد:  2
 . 19، مرجع سبق ذكره، صة العامةحل المنازعات الدولية في إطار مجلس األمن والجمعيحسين العفيف، زيد:  3
 .3، مرجع سبق ذكره، صهيئة األمم المتحدة والقطبية األحاديةمحمد:  حبيب زهير المحميد، 4
 .94، مرجع سبق ذكره، صمجلس األمن ودوره في حماية السالم الدوليسيف الدين، أحمد:  5
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ا المـؤتمر ن وتّم في هـذ922،ن فبراير ى،،ــ 4وقد تّم وضع حّق الفيتو في مؤتمر يالتا اّلذ  عقد في الفتّر من ى
و 1االتفاق على نعام الّتصويت في مجلس األمن ومنح الّدول الخمس الكبر  حق  االعترا و أو مـا يسـمى بحـق الفيتـو

وقــد ممنحــت الــّدول هــذه الميــّز باعتبارهــا الحلــف المنتصــر فــي الحــر  العالمّيــة الثانيــةو وهــي الــّدول القــادّر علــى تحقيــق 
 .  الّدولهذا الحق بمثابة الضنيمة لهذه عتبر وام الّسلم واألمن الّدوليينو 

وقــد أصـــرت الـــّدول الكبـــر  علـــى تمتعهـــا بحـــق الفيتـــو واســـتعملته لضـــمان دخولهـــا يلـــى األمـــم المّتحـــدّو أ  أنهـــا 
تريــدهاو وضــوال المفاوضــات الهادفــة لنســاء األمــم المّتحــدّ فــي  اّلتــيربضــت قيــام األمــم المّتحــدّ بحــق الفيتــو وبالضريقــة 

سو وفــي يالتــا وســان فرانسيسـكوو وقفــت الواليــات المّتحــدّ كتفــًا يلــى كتـف مــع الــّدول الكبــر  األخــر  فــي دومبـارتون أوكــ
فــي  ىىينَّ  . بــدليل أنَّ منــدو  الواليــات المّتحــدّ أعلــن فــي المناقســات حــول حــق االعتــرا 2مســاندّ هــذا المفهــوم ودعمــه

. وهـو مـا يسـير يلـى أنـه ال يمكـن تّصـور 3يذا فعلـوا ذلـآنن وسعهم قتل الفيتو يذا أحّبواو ولكن لن تكون هناآ أمم مّتحدّ
بقاء الواليات المّتحدّ فـي األمـم المّتحـدّ دون تمتعهـا بهـذا الحـق اّلـذ  أصـبحت مـن خاللـه تحقـق أهـدافهاو ومصـالحهاو 

 األمريكّية.  االستراتيجيةواعتبر أّداّ من أدوات 

الفيتــو لــم يممــنح للقــو  الكبــر  كامتيــاز دائــم. غيــر أّن هــذا أ  أنَّ األمــم المّتحــدّ مــا كانــت لتنســأو لــو أن حــق  
االمتياز يسـير فـي اتجـاهل معـاكسل ألهـدافو ومبـاد  األمـم المّتحـدّو وميثاقهـا اّلـذ  يؤّكـد مبـدأ المسـاواّ فـي الحقـوق بـين 

ومســؤوليتها فــي الحفــاع  والكبــر  للوفــاء بالتزاماتهــا الــّدولمــن قبــل  ســتخدم هــذا الحــقّ وغالبــًا لــم يكــن يم  .4الّســعو  والــّدول
نّ  ويينالــّدوللم علــى األمــن والّســ وعرقلــة مصــالح األضــراف األخــر   ووتعزيزهــا وةمــا اســتخدمته لخدمــة مصــالحها الخاّصــوا 

 تمتــع بهــا اّلتــيوأبــرز مثــال علــى ذلــآ الحمايــة  لهــاو 5ديقةأو الّصــ والحليفــة الــّدولوالحيلولــة دون تضبيــق العقوبــات علــى 
هنــا تجــدر الســاّر يلــى أّن حــّق الفيتــو لعــ  دورًا ســلبّيًا فيمــا يتعلــق بالعقوبــات أد  يلــى أن يصــبح . و الصــهيوني الكيــان

تمعــر  الّســلم لمختلــف المخــاضر معتمــدّ علــى موافقــة الــّدول  اّلتــيمجلــس األمــن عــاجزًا عــن مواجهــة العــدوان واألحــوال 
ـــالي يذا كـــان المعتـــد  يتمتـــع بحمايـــة هـــذه ا لـــّدول فـــإنَّ نعـــام العقوبـــات االقتصـــادّية والعســـكرّية الكبـــر  وسياســـتهاو وبالّت

 .6أصي  بالسللو وبذلآ يكون الفيتو نسف مباد  األمم المّتحدّ األساسّية

                                                           
، الطبعة األولى، المنشورات الجامعية، أسيوط، مصر، روعها الرئيسية(األمم المتحدة وف) التنظيم الدوليعبد الغفار نجم، عبد المعز:  1

 .141، ص1993
، الطبعة األولى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، مصر، حول نظرية حق االعتراض في مجلس األمن الدوليالعالم الراجحي، محمد:  2

 .94، ص1991
 .91المرجع السابق، ص 3
، رسالة ماجستير في العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية ة األمريكية العالمية في منظمة األمم المتحدةأثر الهيمنناجي دحام، دحام:  4

 .49، ص2119بيروت العربية، بيروت، لبنان،  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم 
 .99، ص1991مشق، سورية، ، مطبعة دار السالم، داألمم المتحدة بين االستقالل واالستقالة والترميمعزت:  السيد أحمد، 5
 .132، ص 1992، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، دمشق، سورية، غطرسة القوةقلعجي، قدري:  6
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ولتبرير قبول الّدول األخر  بحق  الفيتو يج  معرفة أّنه تمَّ وضع الميثاق واالتفاق عليه من قبل المنتصـرين فـي 
و 1عــة مــن األعضــاء الــّدائمي العضــوية الخمــس فــي مجلــس األمــن التّــابع ل مــم المّتحــدّالحــر  العالمّيــة الثّانيــةو وهــم أرب

ومـا سـاعد علـى ذلـآ هـو أنَّ دول العـالم الثّالـث الموق عـة علـى الميثـاق اّلـذ  مـنح الـّدول الكبـر  هـذا الحـق كانـت مفتقـّر 
مباسـرل أو غيــر مباسـرو أو خارجـةل مـن ربقــة  يلـى الّسـيادّ واالسـتقاللو والــوعي الّسياسـي فهـي يّمـا خاضــعة لنفـوذل أجنبـين 

 .  2االستعمارو أو تتعر  لضضوضل وتهديداتل من الّدول الععمى

الّجدير بالمالحعة أنَّ واضعي الميثاق لم يسيروا يلى هذا الحّق صراحةو وبالّنص في الميثـاقو يذ أنَّ كلمـة فيتـو 
 .*ن ،4نل من خالل نص الفقرتين الثّانية والثّالثة من المادّىغير موجودّل أصاًل في الميثاقو بل تمَّ استخالصها بوضو 

وقد مّر حّق الفيتو بعّدّ مراحل تختلف باختالف الّنعام الّدولي الّسائدو وقد ساهم في فتـرّل معينـةل فـي تحقيـق نـوعل 
األخـر  يال  الـّدولتخدمه ولـم تسـ ووفيتيالفيتـو سـبه حصـر  لالتحـاد الّسـ كان حـقّ من الّتوازن في العالقات الّدولّية. فقد 

وفيتي حيـث واالتحـاد الّسـ المّتحـدّبـين الواليـات  كانـت فيهـا الحـر  البـاردّ قائمـةً  اّلتـيوهذا ما حدث في المرحلـة . 3نادراً 
ــ وقــد أســارت الحصــاءات يلــى أّن حــق الــّنق  قــد اســتخدم  والفيتــو بســب  كثــّر اســتخدام حــقّ  عمــل المجلــس تمامــاً  لّ سم

ن مو 994،ن وســـنة ى922،لبـــاردّ وحّتـــى انتهـــاء أثارهـــا تمامـــًاو أ  فـــي الفتـــّر الممتـــدّ بـــين ســـنة ىخـــالل فتـــّر الحـــر  ا
/ مــّر كانــت مــن نصــي  الواليــات المّتحــدّ 69/ مــّر كانــت مــن نصــي  االتحــاد الّســوفيتي و /2،،/ مــّر منهــا /422/

 المّتحـدّوبعـدها كانـت الواليـات . 4للّصـين/ مـرات 2/ مـّر لفرنسـاو و/،،/ مّر للمملكة المّتحدّو و/24األمريكّية مقابل /
 حمايـة الكيـان الصـهيونيهة لصالح ل لحق الفيتو ومععم استعماالتها له كانت موجأو مع غيرها المستعمل األوّ  منفردًّ 

 :                 ،400وحّتى عام  926،من االنتقادات الّدولّية. وفيما يلي جدول يبين استخدام الفيتو من عام 

 

 

 

 
                                                           

حركة التوافق الوطني  القطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية مدخلية لبروز قطبية منافسة،عبد الهادي المحميد، زهير:  1

 .19، ص2119إدارة الدراسات السياسية، قسم األبحاث الدولية، الصفاة، الكويت،  اإلسالمية، المكتب السياسي،
 .99، مرجع سبق ذكره، صاألمم المتحدة بين االستقالل واالستقالة والترميمعزت:  السيد أحمد، 2

 ـ تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.2))*

األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمين  ـ تصدر قرارات مجلس1 

، يمتنع من كان طرفا في النزاع عن 22من المادة  1متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً ألحكام الفصل السادس، والفقرة 

  www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml                                    الرابط:                        التصويت((
 .24، ص1994، الطبعة األولى، مطبعة دار األنوار، دمشق، سورية، األمم المتحدة والسياسة الدوليةجورج:  جبور، 3
مرة  12بريطانيا  )تصحيح. 199، مرجع سبق ذكره، ص نظرة في أزمة األمم المتحدة في ظل القانون الدوليياسين الحموي، ماجد:  4

 مرة( 41وليس 

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml
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 (1لجدول رقم )ا

 5002وحّتى عام  1491استخدام الفيتو من عام 

 الفتّر
 االتحاد السوفياتي

 ىروسيان
الواليات المّتحدّ 

 األمريكّية
 المجموع الصين فرنسا بريضانيا

 83 *، 4 ـ ـ 0، 922،ـ 926،
 31 ـ 4 2  46 962،ـ 926،
 33 4 4 0، 4، ، 9،2،ـ 966،
 60 ـ 9 ،، 22 6 9،2،ـ 9،6،
 33 ـ 2 ، 42 4 992،ـ 1986

 0 ـ ـ ـ ـ ـ 996،
،99،  4   ، 3 
 0 ـ ـ ـ ـ ـ ،99،
 1 ،  ـ ـ ـ 999،
 0 ـ ـ ـ ـ ـ 4000
 5 ـ ـ ـ 4 ـ ،400
 5 ـ ـ ـ 4 ـ 4004
 5 ـ ـ ـ 4 ـ 4002
 3 ـ ـ ـ 4 ، 4002
 0 ـ ـ ـ ـ ـ 4002
 5 ـ ـ ـ 4 ـ 4006
 5 ، ـ ـ ـ ، ،400
400، ،    ، 5 
 511 1 12 35 25 159 وعالمجم

نو احتلت الجمهورية الصينية ىتايوانن مقعد الصين في مجلس األمن. وقد استخدمت الفيتو مّر واحدّ لمنع ،،9،ـ 926،في الفتّر ى*
 .9،4،و وكان أول استخدام للفيتو من قبل الصين في العام 922،في العام  منّعمةعضوية منضوليا في ال

Source:  ((Chaning Patterns in the Use of the Veto in the Security Council)),                      

<<htpp://www.globalpolicy.org/pdfs/Z/Tables_and_Charts/useofveto.pdf>> 
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وهنــا ال بــّد مــن الســاّر يلـــى أّن هنــاآ نــوع مــن الفيتـــو المســتترو أو الخفــي اّلــذ  تلجـــأ يليــه الــّدول قبــل صـــدور 
قـــرارو وغالبـــًا مـــا كانـــت تلجـــأ يليـــه الواليـــات المّتحـــدّ. وذلـــآ مـــن خـــالل منـــع صـــدور أ  قـــرار يتعـــار  مـــع مســـروع ال

مصـــالحها بالّســـيضّر علـــى عـــدد مـــن األصـــوات داخـــل المجلـــس تحـــول دون تحقيـــق األغلبيـــة المضلوبـــة لصـــدورهو وذلـــآ 
د مـرات اسـتخدام الواليـات المّتحـدّ ن أصوات ضّد مسروع القرار المعرو . وهو ما يفسر انخفا  عد،بتجميع أغلبيةى

السوفيتي اّلذ  كان يلجأ يلى الفيتو الّعاهر. وقد ترتبت عدّ نتائج خضيـّر علـى الفيتـو الخفـيو فمـثاًل  االتحادللفيتو أمام 
بسـب  الفيتـو الخفـي لفرنسـا والواليـات  992،فسل مجلس األمن في الّتحرآ بسأن البادّ الجماعّية في رواندا في العام 

 .1المّتحدّ

وقد تعـّر  حـّق الفيتـو اّلـذ  يمتلكـه األعضـاء الـّدائمون النتقـادات واسـعةو فاالسـتخدام الواسـع لهـذا الحـق سـاهم 
 ه من خالل اسـتخدام حـق الفيتـو يمكـن سـلّ أنّ  في يضعاف مصداقّية مجلس األمن كجهاز دولّي في حل الّنزاعات. كما

ممـا يـؤد  يلـى العجـز عـن تحقيـق األمـن والّسـلم الـّدوليين. وتمتـع  ّرواسـتخدامه وبكثـ ن في حال تكـرارعمل مجلس األم
الّدول الكبر  بحق  الفيتو يجعل الّدول الّدائمة العضوية هي دول حاكمـةو وبـاقي دول العـالم هـي دول محكومـة. والواقـع 

ات الـّدول الّدائمـة العضـوية يسير يلى أّنه يتم الّتعامل مع قرارات مجلس األمن بصفة انتقائّيةو وبسـكل مسـّيس وفـق رغبـ
صــاحبة حـــق الفيتـــوو وخصوصـــًا الواليـــات المّتحـــدّ األمريكّيـــة صــاحبة الفضـــل األكبـــر فـــي اســـتخدام هـــذا الحـــق الّجـــائر 
عضائه الحصانة الكاملة ضـّد أّ  نـوع مـن أنـواع المسـاءلة  وبسكل وصائي على سائر األمم لتعويم الكيان الّصهيونيو وا 

تخص الكيان الصهيوني ال يتّم تفعيلهاو بل في حـال المضالبـة بتفعيلهـا  اّلتي عن يّن القرارات و فضالً 2والمحاسبة والردع
 .3يتّم الّتعليل بأّن عملية التّفعيل ستضر بالعملية السياسّية في الّسرق األوسض

وبالتّـالي  ّن حـّق الفيتـو جعـل نعـام مجلـس األمـن يقـوم علـى مبـدأ يجمـاع الـّدول الخمـس الكبـر وأ :برأي الباحثـة
يكــون قيــام مجلــس األمــن بصــالحّياته ضبقــًا للميثــاق مــرتبض بســرض الّتراضــيو والّتوافــق بــين القــو  المكونــة للّنعــام الــّدولي 
وفي حال غيا  هذا التراضي ال يعود بوسع أ  ضرف أن يفر  يرادته على امخر وبالتّالي تصـبح السـلضات المخولـة 

تحتــا   اّلتـيال معنــى لهـاو وال يمكـن تضبيقهــا باعتبارهـا مـن القــرارات الملزمـةو و  لمجلـس األمـن فـي يضــار الفصـل الّسـابع
يلى موافقة الّدول الخمس الّدائمة مجتمعـة. بمعنـى أخـر عنـدما يحـدث التّنـاق  بـين السـرعّية القانونّيـة الّدولّيـة المسـتمدّ 

تمدّ مــــن توافــــق يرادات األضــــراف الّدوليــــة مــــن التّفســــير الحرفــــي لنصــــوص الميثــــاقو والســــرعّية الّسياســــية الّدوليــــة المســــ
ــة لتقــيم  المتعاهــدّ علــى الميثــاق ســرعان مــا تفــر  الســرعّية السياســّية نفســهاو وتحضــم الضــار الّضــيق للســرعّية القانونّي

ومــن هنــا يكــون التــزام الــّدول دائمــة العضــوية بالقــانون الــّدولي هــو التــزام أخالقــي ولــيس التــزام  .4ســرعّية قانونيــة جديــدّ

                                                           
، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم واألمن الدوليينفتيحة:  ليتيم، 1

 .123، ص2111بنان، ل
 .21، مرجع سبق ذكره، صالقطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية مدخلية لبروز قطبية منافسةعبد الهادي المحميد، زهير:  2
 .21المرجع السابق، ص 3
 .229ص  مرجع سبق ذكره، ،العرب وتحديات النظام العالميمحمد: ، األطرش 4
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قانوني يترت  عليه جزاء يوقع بالّدول المخالفة. ومن غير المعقول أن تعاق  دولـة نفسـهاو أو أن تقبـل أن تعاقبهـا دولـة 
 .1أخر  وهي مسلحة بحّق الّنق 

وفي هذا السياق البّد من الساّر يلى أّن التّماد  في استخدام حـّق الفيتـو فـي المسـتقبلو سـيجعل قـرارات مجلـس 
 ة التّنفيذ من قبل سعو  األر . األمن غير مضمون

األخـر   الـّدولالكبـر  مسـاهمة  الـّدولر عـن رفـ  عّبـيم الفيتـو أن حـق  هـو :توصلت لهـا الباحثـة اّلتيوالّنتيجة 
ياســة السّ  وهــو مــا يتفــق مــع الــرأ  القائــل بــأنومحاولتهــا احتكــار هــذه القيــادّ دون غيرهــا.  وةّيــالّدولياســة فــي قيــادّ السّ 

أ  أّن المســاركون الحقيقيــون فــي القــرار األممــي هــم الــّدول الخمــس  و2الخمــس الكبــر  الــّدولمــل أفعــال ة هــي مجّيــالّدول
ال فـإن الفيتـو سـيكون بالمرصـاد أل   قـرار  الّدائمة العضوية حيث ال يخـر  قـرار مـن المجلـس يال بإجمـاع هـذه الـّدولو وا 

احة وعلـى القضـايا المضروحـة فـي الّسـ ولم العـالميالّسـ الفيتـو انعكـاس خضيـر جـدًا علـى وبذلآ يكون لحـقّ ال يروق لها. 
كتــراث االتنفــذها دون  اّلتــيالكبــر   الــّدول الســتراتيجياتيــة رهنــًا الّدولتنتعــر حــاًل جــذريًا. وتصــبح القضــايا  اّلتــية ّيــالّدول

ع  النــا تحمــل الّســيمكــن أن يضيــ  عــن ب فــالو 3والمســلوبة الرادّ واألخــر  الســيما الضــعيفة منهــا الــّدولبنتائجهــا علــى 
فـــي الثمانينيـــات مـــن القـــرن  قـــرار الوقـــف الفـــور  للحـــر  ضـــدّ الم قيق أثـــار الفيتـــو األمريكـــي البريضـــاني الّعـــاللبنـــاني الّســـ

 المو وهو ما يجعل مستقبل مجلس األمن مجهواًل.و وهنا وقف مجلس األمن عاجزًا عن تأمين األمن والسّ الماضي

 ئمة العضوية:: خضوع مجلس األمن للدول داثالثاً 

ة والمســـائل عـــرف علـــى المســـائل الموضـــوعيّ التّ  كيفيـــة خضـــوع مجلـــس األمـــن للـــدول الكبـــر  البـــد مـــن معرفـــةل  
بـالرجوع      .وعين مـن المسـائلاألغلبيـة المسـترضة لصـدور القـرار فـي كـل مـن هـذين الّنـأهميتهـاو و  ة من حيـثالجرائيّ 

 تها الثانية والثالثة تتضمن ما يلي:من الميثاق نجد أنها في فقر  ن،4يلى نص المادّ ى

 ـ تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.5))

ـ تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه تكون من بينها 3   
 .4(متفقة(أصوات األعضاء الدائمين 

ة تحتــا  لصــدور قــرار بســأنها يلــى موافقــة تســعة مــن أعضــاء مجلــس المســائل الجرائّيــ مــن هــذا الــنص أن يتبــين
ة فهـي تحتـا  ا المسـائل الموضـوعيّ أّمـ .ائمـة أم السـعة مـن ذو  العضـوية الدّ األمن بض  النعر فيمـا يذا كـان هـؤالء التّ 

                                                           
 .91، مرجع سبق ذكره، صودوره في حماية السالم الدولي مجلس األمنسيف الدين، أحمد:  1
، الطبعة األولى، مركز اإلمارات للدراسات دبلوماسية الدول العظمى في ظل النظام الدولي تجاه العالم العربيمحمد هياجنة، عدنان:  2

 .9، ص1999(، 29، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، العدد)االستراتيجيةوالبحوث 
 .13، مرجع سبق ذكره، صهيئة األمم المتحدة والقطبية األحاديةيب زهير المحميد، محمد: حب 3
 .29ص مرجع سبق ذكره، ،ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةاألمم المتحدة،  4
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ـــة تســـعة أصـــوات ـــى موافقـــة أغلبي ـــين هـــذه األصـــوات أصـــوات األع ويل ائمـــة ضـــاء الخمســـة الدّ ويســـترض أن يكـــون مـــن ب
ال فإنّ  يفسـال  الفيتو؛ مما يترتـ  عليـه دائم لحقّ  م عضواه ال يصدر قرار بسأن هذه المسائل في حال استخدمجتمعةو وا 
 .  يهدد مصالحه اّلذ صدور القرار 

ة ائّيـــــة والمســــائل غيــــر الجر ييــــز بــــين المســـــائل الجرائّيــــتمّ الميثــــاق لــــم يتضـــــمن معيــــارًا لل أنّ  كردير بالــــذّ والّجــــ
ة المخـتص بتكييـف المسـائل المعروضـة علـى المجلـس ىأ  تحديـد فيمـا يذا كانـت مسـألة موضـوعيّ  نّ وا  و 1ةنىالموضوعيّ 
ة أ  تتمتــع ة المســألة أيضــًا مســألة موضــوعيّ تحديــد ماهّيــ دّ ويعــ نفســه ةن يذا مــا ثــار خــالف حولهــا هــو المجلــسأم يجرائّيــ

ه فإّنـ معينـةل  يذا أراد عضـو عـدم صـدور قـرار مـن مجلـس األمـن بسـأن مسـألةل  هالفيتو. بمعنى أّنـ الكبر  بحقّ  الّدولفيها 
عـار  بـين رغبـات المجلـس مـع في حـال التّ  وبذلآو ةً موضوعيّ  يستخدم الفيتو ليحول دون صدور قرار باعتبارها مسألةً 

دّ الــّدول دائمــة . ممــا يــدل علــى خضــوعه وبســكل نهــائي لرارغبــة دولــة كبــر  فــإن المجلــس لــن يــتمكن مــن تنفيــذ قــراره
 العضوّية.

ول الكبـر  األعضـاء فـي مجلـس األمـنو ويعتبـر هـذا الوضـع للـدّ  الـّدولوهذه صوّر من صور عدم المساواّ بـين 
ضــمنها لهــا  اّلتــياالمتيــازات  مــن أهــم  فــي تقــدير أّن المســألة موضــوعية أم يجرائّيــة وتمتعهــا بحــق الفيتــو فــي التصــويت 

قــرار يمكــن أن يتخــذه مجلــس  ل منهــا مــن أن تحــول بإرادتهــا المنفــردّ دون صــدور أ   وبــذلآ يكــون بإمكــان كــ .الميثــاق
 .األمن

 *ن ومفهـومي الّنـزاعو أو الموقـف29وفي هذا الّسياق البّد من التّمييز بين مفهوم تهديـد الّسـلم الـوارد فـي المـادّ ى
رارهما تعــري  حفــع الّســلم واألمــن الــّدولي واللتــان مــن ســأن اســتم ؛ن مــن ميثــاق األمــم المّتحــد22ّالــواردين فــي المــادّ ى

وتقــع هــذه المهمــة علــى عــاتق مجلــس  .2للخضــر. وتخلــو نصــوص الميثــاق مــن معــايير لتّميزهمــاو أو معرفــة ماهيتهمــا
))لمجلــس  ن مــن الميثــاق:22مــن نــص المــادّ ى انضالقــاً  و وكــذلآ لــم توضــع أّيــة قيــود علــى المجلــس فــي التكييــفاألمــن

ع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعًا لكـي يقـرر مـا إذا كـان اسـتمرار األمن أن يفحص أي نزا
 .3((ض للخطر حفظ السلم واألمن الّدوليهذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعر 

. ومـع 4ةنّيـقة واألهمية سواًء مـن الناحيـة السياسـية أو القانو من األمور بالضة الدّ بين النزاع والموقف التفرقة  دّ عوتم 
قــرار مجلــس األمــن  أو وضــع تعريفــات محــددّ لكــل منهمــا.  ويمعــدّ  ولتمييــز بينهمــالذلــآ لــم يتضــمن الميثــاق أ  معيــار 

                                                           
 .112ص جع سبق ذكره،، مر)األمم المتحدة وفروعها الرئيسية( التنظيم الدوليعبد الغفار نجم، عبد المعز:  1

يمكن التمييز بين النزاع والموقف بأن ادعاء دولة ما ألمر على دولة أنكرته يجعلها طرف في النزاع، فالنزاع يحمل معنى الخصومة،  *
في حين أن الموقف هو عبارة عن حالة عامة تنطوي على مشكالت سياسية تتصل بعموم المجتمع الدولي أكثر من اتصالها بأطراف 

 .(11زيد حسين العفيف، حل المنازعات الدولية في إطار مجلس األمن والجمعية العامة، مرجع سبق ذكره، ص) نة بالذات.معي
2 Patrick Johnsson., The Humdrum USE Of Ultimate Authority: The Increased Council In The Post-Cold 

War Era, Apeaper Prepared for the Annual ((ISA)) Convention, San Francisco, March 2008, p.7.                            
 .12ص، مرجع سبق ذكره ،ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةاألمم المتحدة،  3
 .119المرجع السابق، ص 4
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ال تتعلـق بتكييـف الصـراع علـى  . ولكـن الواقـع أن المسـكلةمسـألة موضـوعية اً أو موقفـ اً روضة نزاعـلتكييف المسألة المع
 من الميثاق.  ابعادس أو الفصل السّ لفصل السّ مجلس األمن القرار بناًء على ا أنه نزاع أو موقف بقدر ما تتعلق باتخاذ

 معيـــارل  مـــن أ    خاليـــةل  ةل مصـــلحيّ  ةل سياســـيّ  وفـــي الواقـــع يتعامـــل مجلـــس األمـــن مـــع هـــذا الموضـــوع وفقـــًا لمعـــاييرل 
ى أّن أهـمَّ صـفةل مـن صـفات وذلـآ يعـود يلـ أخـر و تـارًّ  وموقـف   تارًّ  ه نزاع  ذات الصراع على أنّ  فيكيّ ه أنّ  يذموضوعي 

أصـدرها المجلـس خـالل  اّلتـيهذا المجلس هو أّنه يتعامل مع مختلف القضايا عن ضريق معايير االزدواجّيـةو والقـرارات 
يقـع تحتهـا هـذا المجلـس مـن قبـل  اّلتـيتاريخه خيرم دليلل علـى تلـآ االزدواجيـة والكيـل بمكيـالين نعـرًا للهيمنـةو والسـيضّر 

ــة  الــّدول الكبــر و  اّلتــيتعتبــر نفســها الوصــّية علــى مجلــس األمــن وقراراتــه  اّلتــيوعلــى رأســها الواليــات المّتحــدّ األمريكّي
تصــيضها وتضــعها علــى ضاولــة المجلــس للمصــادقة عليهــا. وتــؤمن هــذه املّيــة التّنعيميــة التخــاذ القــرارات داخــل مجلــس 

يـتم فيهـا اتخـاذ قـرار مـا بإيعـازل  اّلتـيتـداًء مـن تلـآ اللحعـة األمن يبقاء المجلس في القبضـة األمريكّيـة بصـورّل مسـتمرّل اب
 .1من أمريكا

 ل السالم: ـ: قرار االتحاد من أجرابعاً 

يّن الفراض في اسـتخدام الفيتـو فـي فتـّر الحـر  البـاردّ سـّل مجلـس األمـن بسـكلل تـامل عـن ممارسـة اختصاصـاتهو 
ى بقـرار ن المسـمّ ،،2/ القـرار رقـم ى920،ن/ ىنـوفمبرين الثـاني ن تسـر 2معيـة العامـة فـي ىت الجّ ولحل مسكلة الفيتـو تبّنـ

 .2أو قرار اتسيسون على اسم محركه وزير الخارجية األمريكي *الممن أجل السّ  االتحاد

ــ  ــّدوللم واألمــن ه فــي حالــة فســل مجلــس األمــن فــي القيــام بمســئولياته فــي حفــع الّســيقضــي هــذا القــرار بأّن يينو ال
عــرًا الســتخدام أحــد أعضــائه لحقــه فــي االعتــرا و تخــتص الجمعيــة العامــة بنعــر هــذه المســألة و نمعينــةل  بصــدد مســألةل 

و بمــا فــي ذلــآ الّتوصــية 3ةللــدول األعضــاء التخــاذ مــا تــدعو يليــه الحاجــة مــن تــدابير جماعّيــ بضــر  تقــديم توصــياتل 
نيـــًا باختصـــاص احتيـــاضي للقيـــام ة تتمتـــع قانو ة العاّمـــوبموجـــ  هـــذا القـــرار أصـــبحت الجمعّيـــ .4باســـتخدام القـــّو المســـلحة

 ائمينويين عنـد فسـل مجلـس األمـن فـي القيـام بتلـآ المهـام بسـب  االخـتالف بـين أعضـائه الـدّ الّدوللم واألمن بصيانة السّ 
بذلآ تكون الجمعية العامة اعترفت لنفسها بحق القيام مقام مجلس األمن يذا أصي  بالسلل. ووفقـًا لقـرار االتحـاد ألجـل 

                                                           
 .231، صمرجع سبق ذكره، العرب وتحديات النظام العالميمحمد: ، األطرش 1

مضمون القرار: تنص الفقرة األساسية من القرار على ما يلي )) يحق للجمعية العامة في جميع الحاالت التي تؤدي إلى تهديد السلم أو  *
فقدانه أو تقع فيها أعمال عدوانية يعجز فيها مجلس األمن عن القيام بمسؤوليته األساسية، أن تدرس القضية فوراً كما تقدم إلى الدول 

التوصيات المناسبة حول التدابير المشتركة التي يجب اتخاذها مع استعمال القوى المسلحة عند االقتضاء في سبيل حفظ السلم األعضاء ب
واألمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما(( زيد حسين العفيف، حل المنازعات الدولية في إطار مجلس األمن والجمعية العامة، مرجع 

 .11ـ11سبق ذكره، ص
، ترجمة محمد عرب صاصيال، الطبعة األولى، طالس للدراسات والترجمة األمم المتحدة بين األزمة والتجديدس العجة، ناهد: طال 2

 .19، ص1993والنشر، دمشق، سورية، 
 .112، مرجع سبق ذكره، صالدوليةـ األمم المتحدة( )الجماعة التنظيم الدوليسامي عبد الحميد، محمد:  3
 .194، مرجع سبق ذكره، صنظرة في أزمة األمم المتحدة في ظل القانون الدولياجد: ياسين الحموي، م 4
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ن ســاعة وذلــآ يذا تلقــى األمــين العــام ضلبــًا 42دعــّو الجمعيــة يلــى عقــد دوّر ضارئــة مســتعجلة تــتم خــالل ى الســالم يجــوز
 .1بهذا المعنى من مجلس األمنو بموافقة تسعةل من أعضائه أو من الجمعية العامة ذاتها بموافقة أغلبية أعضائها

 منـــع اســـتخدام االتحـــاد الســـوفيتي حـــقّ  بعـــد أن ،92،/4/،معيـــة العامـــة هـــذا القـــرار أول مـــّر فـــي وضبقـــت الجّ  
اّلــذ  ألجلــه فكــرت الواليــات المّتحــدّ  2عبية فــي كوريــاين الّســيــدين تــدخل الّصــ الــنق  مجلــس األمــن مــن يصــدار قــرارل 

بإصدار هذا القرار. كما لجأت الجّمعيـة العامـة يلـى اسـتخدام هـذا القـرار فـي مسـألة العـدوان الّثالثـي علـى الّسـويس عـام 
رضــت مصـــر المســكلة علـــى مجلـــس األمــنو ولكـــن المملكــة المّتحـــدّ وفرنســـا اســتخدمتا حـــق االعتـــرا و و يذ ع926،

وتعــذر علــى مجلــس األمــن أن يتخــذ يجــراًء مــاو وضلبــت يوغســالفيا عقــد اجتمــاعل ضــار ل للجمعيــة العامــةو فوافــق مجلــس 
صــرو وبمنــع الــّدول المســاركة فــي األمــن ولــد  اجتمــاع الجمعيــة العامــة أصــدرت قــرارًا بوقــف األعمــال الحربيــة علــى م

األعمــال مــن يرســال قــواتل حربّيــةل وأســلحةو وقــد نجحــت الجّمعيــة العامــة فــي اســتخدام صــالحياتهاو والوصــول يلــى نتــائج 
 .3مثمّر

ال تتمتـع الم بنـاًء علـى قـرار االتحـاد ألجـل الّسـ الّجمعية العاّمةن توصيات أ في هذا الّسياق تجدر الساّر يلىو  
صـت بـبع  الجـزاءات غيـر العسـكرية وذلـآ عنـدما أو  في بع  الحاالت. االلتزام بها لم يتمّ تّنفيذية اللزامّيةو و بالقّو ال

مـن  تيناتاسـتبعاد اللجـوء يلـى هـذا القـرار منـذ أوائـل الّسـ وقـد تـمّ  .نالجنوبيةــ الكونضـو الديمقراضيـةةــ يفريقيـا كوريا السماليّ ى
ــًا فرضــته يرادّ  أنّ وهــو مــا يثبــت يه منــه. بســب  انتهــاء مصــلحة صــانع القــرن الماضــي ة الّدولــالقــرار كــان عرفيــًا ونفعي

التضويــــق  اســــتراتيجيةســــالن ســــرعي اســــمي احتيــــاضي لخدمــــة ىىواســــتخدمته ك ونععــــم ىالواليــــات المّتحــــدّ األمريكّيــــةاأل
ات مــن القــرن الماضــي بــدأت بــدليل أّنهــا فــي أوائــل الّســتين .4وفيتي حينــذاآاالتحــاد الّســ ضــدّ انتهجتهــا  اّلتــيواالحتــواءنن 

تهدد باالنسحا  مـن المنّعمـة فـي حـال تـّم اللجـوء يلـى الّجمعيـة العاّمـة التخـاذ تـدابير جماعّيـة ضـّدهاو أو ضـّد أ ن مـن 
 !!5حلفائها. بل ينها تذه  امن يلى أنَّ قرار االتحاد من أجل الّسالم ذاته لم يعد دستورياً 

 

 

 

 

                                                           
 .91مرجع سبق ذكره، ص مجلس األمن ودوره في حماية السالم الدولي،سيف الدين، أحمد:  1
 .143، مرجع سبق ذكره، ص)العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد( نظام الجزاءات الدوليعلي: ، جميل حرب 2
 . 11، مرجع سبق ذكره، صحل المنازعات الدولية في إطار مجلس األمن والجمعية العامةين العفيف، زيد: حس 3
 .142، مرجع سبق ذكره، ص)العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد( نظام الجزاءات الدوليعلي: ، جميل حرب 4
 .239مرجع سبق ذكره، ص ،األمم المتحدة لماذا وإلى أين؟عزيز شكري، محمد ـ دراجي، إبراهيم:  5



19 
 

 الثانيالمبحث 

 يينالّدولتحقيق األمن والسلم ل السابع و ـالفص 
و بالمقابــل ال يحــق  لم واألمــن الــّدوليينولية حفــع الّســؤّ علــى عــاتق مجلــس األمــن مســ المّتحــدّميثــاق األمــم ألقــى 

وبنـاًء . 1فـي أ  قـرار يتعلـق بالّسـلم واألمـن دون قـرارو أو توّصـية مـن المجلـس نفسـه توصيةللّجمعية العامة أن تصدر 
دخل لتسـوية المنازعــات التّـ ينفـرد بحـق   اّلـذ  المّتحـدّهـاز الوحيـد مـن بـين أجهـّز األمـم األمـن الجّ مجلـس  دّ عـعلـى ذلـآ يم 

أو الســكرتير العــام  ومعيــة العامــةأو الجّ  والمعنيــة الــّدولســواًء حــين تضلــ  منــه ذلــآ  واألعضــاء الــّدولتنســ  بــين  اّلتــي
 .يينالــّدوللم كل تهديــدًا ل مــن والّســزاع مــن ســأنه أن يّســلّنــاســتمرار ا يذا وجــد أنّ  وأو مــن تلقــاء نفســه و2المّتحــدّل مــم 

واعترف الميثاق لمجلس األمن بحّق يصدار القرارات الملزمة وبسلضة التّـدخل فـي المنازعـات الّدولّيـة بضـ   الّنعـر عـن 
 موافقةو أو معارضة الّدول المتنازعة.

الممنوحـة لمجلـس األمـن لحـّل المنازعـات فـي سـبيل وقد نّعـم الفصـل الّسـادس والّسـابع مـن الميثـاق الّصـالحيات 
تحقيق األمن والّسلم الّدوليين. فجاء الفصل الّسـادس لحـّل المنازعـات حـاًل سـلميًاو أمـا الفصـل الّسـابع فتضـمن يجـراءات 

 القمعو وهو ما نحن بصدد دراسته.
 اّلتـين 29لعدوان بنـاًء علـى المـادّ ىيمستخدم الفصل الّسابع في حالة وجود تهديد للّسلمو أو يخالل بهو أو وقوع ا

ــع ــا يتمّت ــّدوليين. وهن و أو موقــف قــد يــؤد  يلــى تهديــد األمــن والّســلم ال  أعضــت مجلــس األمــن صــالحية فحــص أ  نــزاعل
مـن أعمـال  بـه أو عمـالً  أو يخـالالً  ولموقع يسكل تهديدًا للّسـ مالتقرير فيما يذا كان  واسعةل  تقديريةل  مجلس األمن بسلضةل 

ـــ ،2و ويتــدخل فــي هــذه الحالــة بصــفته ســلضة ردعل مهمتهــا حفــع الّســلمو أو يعادتــه يلــى نصــابه وفــق المــادتين ىالعــدوان
ن. وتتمتـــع قـــرارات مجلـــس األمـــن الصـــادّر بموجـــ  الفصـــل الّســـابع مـــن الميثـــاق بالقيمـــة القانونّيـــةو وتعـــد  جـــزءًا مـــن 24

 التزامات الّدول األعضاء الّناسئة عنها. 
و فهـو اّلـذ  يقـرر مـا كبيـرّ  بق يكون لمجلس األمن بموج  الفصل الّسـابع سـلضة  تقديرّيـة  وفعلّيـة  وانضالقًا مما س

 يذا كان قد وقع ما يهدد الّسلمو أو يخالاًل به أو عماًل من أعمال العدوان.
م سالم ومصالح وفي هذا الضار يتبادر السؤال هل الفصل الّسابع من ميثاق األمم المّتحدّ يخدم الّسالم الّدوليو أ

 الّدول الكبر  دون غيرها؟
يسـتخدمها فـي سـبيل تحقيـق األمـن  اّلتـيلإلجابة عن هذا السـؤال البـّد مـن دراسـة الفصـل السَّـابع وخاصـًة مـواده 

والّسلم الّدوليينو ضبعًا بعـد الّتعـرف علـى مفهـوم األمـن والّسـلم الـّدوليين كمـا جـاء فـي الميثـاقو بضيـة الّتوصـل يلـى يجابـةل 
 .ذا السؤالله

 
                                                           

 .9، مرجع سبق ذكره، صهيئة األمم المتحدة والقطبية األحاديةحبيب زهير المحميد، محمد:  1
بيروت، ى، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األول األمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن،الرشيدي، أحمد، وآخرون:  2

 .111، ص1993لبنان، 
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 يين:الّدوللم : مفهوم األمن والسّ أوالً 
. 1ن من الميثاق فإنَّ مجلس األمـن هـو المسـؤول عـن حفـع الّسـالم واألمـن الـّدوليين42انضالقًا من نص المادّ ى

 مـن مـواده دّل مـا فـي أ    لـم يضـعه يين يال أّنـالّدوللم يسير دائمًا يلى األمن والسّ  المّتحدّميثاق األمم  أنّ غم من وعلى الرّ 
أو تعتبـر مـن أعمـال العـدوان لكـي يهتـد  بهـا مجلـس األمـن فـي  وبـه أو تخـل   ولمتهـدد الّسـ اّلتـيتعريفًا محددًا ل عمـال 

/م  بهـــدف وضـــع 922،المعقـــود فـــي عـــام / المّتحـــدّه فـــي مـــؤتمر األمـــم أّنـــيذ  هوفـــر  عليـــتم  اّلتـــيمعالجتـــه ل حـــداث 
للمصـضلح يتجـاوز  مبـدئين  وضـع تعريـفل  ًاو ارتأت اللجنـة المعنيـة بهـذه المسـألة أنّ لما يمكن اعتباره عدوان محددل  تعريفل 

. 2لكــل حــاالت العــدوان تعريــفل  الحــر  جعلــت مـن الصــع  جــدًا وضــع أ    األســالي  الحديثــة لســن   وأنَّ  ونضـاق الميثــاق
أو اإلخالل بـه، أو عمـل مـن  تهديد السلم،رت تلآ المصضلحات ىالكبر  داخل مجلس األمن فسّ  الّدول أنّ  فضاًل عن

االعتبـــارات  أنّ  انضالقــًا مـــنو 3سياســـي   تفســـيرًا واســعًا وبـــذلآ أصـــبحت تلــآ المصـــضلحات ذات ضــابعل أعمــال العـــدوان( 
 ةً وخاّصـ ومعينـةل  يسـتعان بهـا لتنفيـذ سياسـةل  أو أداًّ  ويالـّدولص القـانوني ة تلعـ  دورًا ال بـأس بـه عنـد تفسـير الـنّ ياسيّ السّ 

وهـو مـا  .4صيعيـين االلتـزام بهـا عنـد تفسـير الـنّ  اّلتـية على ما سواها مـن االعتبـارات ياسيّ االعتبارات السّ عندما تضضى 
لهـــذه  محـــددّل  األعضـــاء لعضـــاء معـــانل  دارت فـــي مجلـــس األمـــن بـــين الـــّدول اّلتـــيكـــل المناقســـات أّد  يلـــى أن تكـــون 

وســع الكبيــر فــي معــدل صــدور القــرارات التّ  أنّ  لهـاو كمــا وفضفاضــةل  واســعةل  المصـضلحات خلصــت يلــى يعضــاء تفســيراتل 
ع كبيـر جـدًا فـي تفسـير مصـادر تهديـد توسـيلـى أد   وابعتسير يلـى الفصـل الّسـ اّلتيعن مجلس األمن وخصوصًا تلآ 

بـه و وأصبحت قرارات المجلس المتخذّ وفقًا لسلضاته التقديرية ال تستند يلى تقـويمل قـانونين مـن جان5لم واألمن الّدوليينالسّ 
ـــة ـــويم الّسياســـي للحال ـــى فكـــّر التق ـــة الّســـلضات 6وهـــي تقـــوم باألســـاس عل ـــس يعمـــل وفـــق نعري ـــا أصـــبح المجل و ومـــن هن

 الّضمنية. 
ــع  اّلتــيّن هــذا الضمــو  مقصــودو وذلــآ لهــدف جعــل مجلــس األمــن الّجهــة الوحيــدّ أ :تعتقــد الباحثــةوبــذلآ  تتمّت

ّتصــرفات المتخــذّ حيالهــاو حيــّث أّن تحديــد عمــل مــا يهــدد األمــن بســلضةل تقديرّيــةل كاملــةل فــي تحديــد ضبيعــة األســياء وال
مــن بينهــا  يصــدر مــن مجلــس األمــن يحتــا  لصــدوره موافقــة أغلبيــة تســعة أصــواتل  بموجــ  قــرارل  يــتمّ  والّســلم الــّدوليين

مـن المـادّ  ة وفقـًا للفقـّر الثالثـةه مسـألة موضـوعيّ ائمين في مجلس األمـنو علـى اعتبـار أّنـأصوات األعضاء الخمسة الدّ 

                                                           
1 H. G. Nichalas., ((The United Nations as apolitical Institution)), Oxford University press, Oxford, New 

York, Fifth Edition, 1975, p.225.                                                                                                                                         
 .1، ص (29ـ  )د 1114قرار الجمعية العامة  2

United Nations Audiovisual Library of International Law, United Nations, 2008. //http: 

www.un.org/law/avl// 
 .111، مرجع سبق ذكره، صنظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديثمحمد آل عيون، عبد هللا،  3
، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية مدى اتساق قرارات مجلس األمن والشرعية الدولية )حالة العراق(لف العنكود، كامل: عبد خ 4

 .92، ص2111/، جامعة تكريت، العراق،1(، السنة/9والسياسية، العدد)
 .94، مرجع سبق ذكره، صإصالح األمم المتحدةنافعة، حسن:  5
، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة مجلس األمن في ضوء نظرية القواعد الدولية اآلمرةسلطات خليل الموسى، محمد:  6

 .21، ص2119األمارات العربية المتحدة، األمارات العربية المتحدة، العدد السابع والثالثون، يناير
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ه يمكـن اعتبـار عمـل علـى أّنـ بحـق الفيتـو ممـا يـدلّ في تحديد هـذه األعمـال الكبر   الّدولتتمتع  أ  ن من الميثاق.،4ى
 .الكبر  الّدوله يهدد مصالح يين نعرًا ألنّ الّدوللم ما يهدد األمن والسّ 

و المّتحـدّراع لصـالح الواليـات لّصـومـا نجـم عنهـا مـن حسـم ا وأعقبـت نهايـة الحـر  البـاردّ اّلتـيضورات ومع التّ  
عـر يين ضبقـًا لوجهـة النّ الـّدوللم ر كذلآ على مفهـوم األمـن والّسـيو وهو ما أثّ الّدولعلى القرار  األمريكّيةست الهيمنة كرّ ت

  يلـى ربـض يين مـا أدّ الـّدوللم اص بـاألمن والّسـي الّخـالـّدولبصياغة القـرار  المّتحدّلتفرد الواليات  نتيجةً  وذلآ. األمريكّية
 .األمريكّيةيين بتهديد المصالح الوضنية الّدوللم األمن والسّ 

ــّد مــن القــول ــّدول ي :فــي هــذا الّســياق الب ــّدوليين دفــع دول العــالم الثّالــث وال ّن عــدم تحديــد مفهــوم األمــن والّســلم ال
عنـاوينو ومسـميات عـدّ ال  الصضيّر يلى الّتخوف مـن يمكانيـة اسـتضالل هـذه الّنقضـة للتـدخل فـي سـؤونها الّداخليـة تحـت

 .  *تعريف واضح ومحدد ومتفق عليه دوليًا لها كالرها و األمن والّسالم الّدوليينو القانون الّدولي والسرعّية الّدولية
ن مدونات الميثاق لسلضان مجلس األمن تسكل الّسند الميثاقي الّسرعي أ الباحثة يلى التأكيد علىوكل ما سبق يقود 

أّن تلآ المدونات جاءت بالّصيضة العمومّية والّتقديرّية وفقًا لقناعات أعضاء المجلسو وتحديدًا لتصرفاتهو يال 
. أ  أّنه يتبع 1ألعضائه الّدائمين. وهذه الّصيضة ساهمت في تجاوز مجلس األمن لمهامه الميثاقيةو ييجابا أو سلباً 

حديد ما يهدد األمن والّسلم الّدوليين وليس تحقيقًا فقض في ت االستراتيجيةمسيئة الّدول دائمة العضوّية ومصالحها 
 للعدالة الّدولية.

لم أو يخــل بــه أو أنــه عمــل مــن أعمــال العــدوان يقــدم عمــل مــا يهــدد الّســ بــأنّ  اً وبعــد أن يتخــذ مجلــس األمــن قــرار 
ومنعـــه مـــن أو يقـــرر مـــا يجـــ  اتخـــاذه مـــن تـــدابير مـــن أجـــل ردع المعتـــد   وال تكـــون لهـــا صـــفة اللـــزام اّلتـــيتوصـــياته 
 جاء فيها: اّلتيابع من الميثاق و ن من الفصل السّ 29وذلآ استنادًا يلى المادّى 2أو وقف العدوان بعد نسوبه والعدوان

))يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به، أو كان ما وقع عماًل من أعمال العدوان ويقدم 
( لحفظ السلم واألمن 95( و )91طبقًا ألحكام المادتين ) الّتدابيرذه من في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخا

 .3ي أو إعادته إلى نصابه((الّدول
ن دون أن تتـــوفر 29وقـــد جـــرت العـــادّ علـــى أن يقـــرر مجلـــس األمـــن أّن واقعـــًة مـــا ينضبـــق عليهـــا نـــص المـــادّ ى

ثاق على ضروّر ووجو  حدوثها ضبقـًا للقيـد الـوارد فـي نص المي اّلتيالّصفة الفعلية لوجود تهديد ل من والّسلم الّدوليين 
 المادّ سابقة الذكرو وذلآ اعتمادًا على عناصر تقدير سخصية.

                                                           
( )) لقد أصبح مجلس 1991ملكة المغربية في أكتوبر )في ندوة عقدتها أكاديمية الم محمد تاج الحسينيوفي هذا الصدد يقول األستاذ  *

األمن يتوسع )نتيجة السلطة التقديرية التي يتمتع بها( في حاالت تهديد السلم والعدوان. كما أن هذه الصالحية الواسعة أصبحت تتعرض 
لعظمى. وبصفة عامة فإن استفحال ظاهرة لمظهر جديد من الهيمنة يتمثل في تسخير المنظمة العالمية في خدمة المصالح الحيوية للقوى ا

التدخل قد تمخض ليس فقط عن التراجع في مصداقية األمم المتحدة بل إن التفاعل في المصالح الدولية أخرج الكثير من القضايا التي 
ح المعيار بالدرجة كانت تعد من صميم االختصاص الداخلي إلى المجال الدولي. كما إن المعيار القانوني لم يعد هو األساس بل أصب

األولى سياسياً. وهي وضعية لم تعد الكثير من الدول معها قادرة على االحتماء حتى بالقانون الدولي لمنع تدخل اآلخرين في 
 (.1996( يناير، 11ـ8، )266، مجلة المجلة، القاهرة، مصر،عددالوجه اآلخر للنظام العالمي الجديدهويدي، فهمي: شؤونها((.)

 .299ص  ، مرجع سبق ذكره،نظام الجزاءات الدولي) العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد(علي:  ،جميل حرب 1
 .112 ، مرجع سبق ذكره، صنظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديثمحمد آل عيون، عبد هللا:  2
 .19ص رجع سبق ذكره،م، ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةاألمم المتحدة،  3
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 المؤقتة: الّتدابير: ثانياً 
مجلــس تجنبــًا لتفــاقم اليســتضيع بعــد أن يقــرر مجلــس األمــن أّن مــا وقــع يســكل تهديــدًا ل مــن والّســلم الــّدوليينو  

بحقـوق المتنـازعين أو بمراكـزهم وذلـآ اسـتنادًا يلـى  ال تخـلَّ  اّلتـيالمؤقتـة  التّـدابيرن يتخذ بعـ  الموقف وتأزم المسكلة أ
 جاء فيها: اّلتيابع من الميثاق ن من الفصل السّ 20المادّ ى
( أن 34المنصوص عليها في المادة) الّتدابيرلتفاقم الموقف لمجلس األمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ  ))منعاً 
المؤقتة بحقوق  الّتدابيرهذه  المتنازعين لألخذ بما يراه ضروريًا أو مستحسنًا من تدابير مؤقتة، وال تخلّ يدعو 

المؤقتة  الّتدابيرالمتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم، وعلى مجلس األمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه 
 .1حسابه((

مضلقـة تقديريـة لمجلس األمن سـلضة  وبذلآ يكون المؤقتةو دابيرالتّ ها لم تحدد نوع هذه المادّ أنّ  يالحع من نّص 
أو بمضــالبهم أو مراكــزهم  يســترض فيهــا أن ال تــؤثر علــى حقــوق أ  ضــرف مــن األضــراف المتنازعــة و يال أنــهفــي اختيارهــا

ّنمـــا التّـــدابيرو والهـــدف مـــن هـــذه القانونيـــة وخلـــق  منـــع تـــدهور الموقـــف لـــيس حســـم الخـــالف بـــين األضـــراف المتنازعـــةو وا 
: األمـر باالمتنـاع التّـدابيريين أو يعادته يلى نصابهو ومن األمثلة علـى هـذه الّدوللم واألمن روف المناسبة لحفع السّ العّ 

 عن استيراد األسلحة أو األمر باالبتعاد عن الحدود يلى مسافات معينةو أو األمر بسـح  القـوات المتحاربـة مـن منضقـةل 
يضـــالق النـــار مـــع ســـح  القـــوات المتحاربـــة مـــن منضقـــة معينـــةو أو دعـــّو األضـــراف  ومنهـــا أيضـــًا األمـــر بوقـــف معينـــةل 

ــالمتنازعــة يلــى يتبــاع الضــرق الّســ ــدابير المؤقتــة بــين يرســال مــراقبينو أو ينســاء 2زاع....لمية لتســوية الّن و كمــا تنوعــت الّت
أّن هـذه التّـدابير ال يمكـن حصـرها ألّن  والواقع 3لجان مراقبةو أو بعثات سالمو أو قواتل لحفع السالم بأنماضها المتعددّ

ومـن تسـمية هـذه التّـدابير يمكـن االسـتنتا  بأّنهـا مؤقتـة  مجلس األمن يقدر في كل حالةل ما يراه مالئمًا للّنزاع المضرون.
مؤقتـة فـي خانـة ريثما يتّم حّل الّنزاع بالضرق الّسلميةو وتعتبر هذه الّتدابير توفيقية بين أضراف الّنزاع وتصنف الّتدابير ال

 .4تتضل  لقرارها موافقة تسعة أعضاء من مجلس األمن من بينها األعضاء الّدائمين اّلتيالمسائل الموضوعّية 
 اً هنــاآ تهديــد ن مــن الميثــاق أ  بعــد أن يقــرر مجلــس األمــن أنّ 29بعــد المــادّ ى الّتــدابيروبــالرغم مــن ورود هــذه 

القـرار  كمـا أنّ . مجلـس األمـن ال يلتـزم بـذلآ يال أنّ مـن أعمـال العـدوانو  عمالً هناآ  أو أنّ  وبه لم أو يخالالً ل من والسّ 
ة بضبيعتــه وان كــان لــه قــّو أدبّيــ اً ملزمــ يصــدره مجلــس األمــن بــدعّو المتنــازعين يلــى اتخــاذ تــدبير مؤقــت لــيس قــراراً  اّلــذ 
و وصية والدّ ن استعمل لفعي التّ 20و وذلآ نعرًا ألن نص المادّ ى5كبيّر عّو قـد وكـذلآ الـدّ  وصـية غيـر ملـزمل التّ لفع و عّو

المؤقتـة  التّـدابيرتوجـه يليهـا مـن مجلـس األمـن لتنفيـذ  اّلتـيعّو يلـى الـدّ  الـّدولادر أن تستجي  ومن النّ رف و لبى وقد تم تم 
 .تدعو يليها بمح  يرادتها اّلتي

                                                           
 .19ص مرجع سبق ذكره،، ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةاألمم المتحدة،  1
 .111، مرجع سبق ذكره، صنظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديثمحمد آل عيون، عبد هللا:  2
 .111ص ، مرجع سبق ذكره، دولية ضد الدول واألفراد(العقوبات ال) نظام الجزاءات الدوليعلي: ، جميل حرب 3
 .229صالمرجع السابق،  4
 .192، مرجع سبق ذكره، صحول نظرية حق االعتراض في مجلس األمن الدوليالعالم الراجحي، محمد:  5
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يقـرر مـا يجـ  اتخـاذه مـن  األمـن أنياسـية فـي مضـمونها يمكـن لمجلـس المؤقتة في سـكلها السّ  الّتدابيربعد هذه 
وذلآ انضالقًا من أن الوسائل الّسلمية في حل  المنازعات الّدولّية ال تكون فـي أغلـ  األحيـان ذات جـدو   تدابير القمعو

وفعالّية عالية في حل األزمات الّدولّيةو وال توقف حالة الّنزاع في كل الّعروف واألحوال فقد تفسل في أحيـانل كثيـرّل فـي 
رت األمـم حيـث ضـوّ . 1يلى تسويةل سلمّيةل ل زمات الّدولّيةو وفي هذه الحالـة يـتم  اللجـوء يلـى وسـائل غيـر سـلمّيةالوصول 
ومـن بـين هـذه الوسـائل  وةّيـالّدولراعات لمواجهـة المواقـف العديـدّ للّصـ عن ضريق مجلـس األمـن وسـائل مختلفـةً  المّتحدّ

ابع مـن الميثـاق بمـا يحتويـه مـن اسـتخدام الفصـل الّسـ عـلّ فـي  عـام ردعل ون والممن قـوات حفـع الّسـ معقدل  تضويرها لنعامل 
هـا يقـرر أنّ  اّلتـيفي مواجهة المسـاكل  ةالعسكريّ  الّتدابيرأو استخدام  ون منه،2بناًء على المادّ ى غير العسكرية الّتدابير
 ثاق.ابع من المين من الفصل السّ 24وذلآ وفقًا للمادّ ى ويينالّدوللم واألمن تهدد السّ 

وهـذه التّــدابير هـي تــدابير الكــراه يتخـذها مجلــس األمــن بعـد اســتنفاذ الجــراءات والوسـائل المختلفــةو المنصــوص 
 و ضبعا هذا هو المفرو  يال أّن الواقع يخالف ذلآ.2عليها في الفصل الّسابع

 : التّـدابير غير العسكرية:ثالثاً 

ابيرو كونها تتعد  مجرد كلمات السج  أو الدانة أو عقد المجتمع الّدولي آمااًل عريضًة على هذه الّتد
تخرق منعومة الّسلم واألمن الّدوليين. في حين تبتعد في تنفيذها عن  اّلتياالحتجا  الدبلوماسي في مواجهة الّدول 

القّو . مع الساّر يلى أّن عدم سمولها الستخدام 3ينضو  عليها اللجوء يلى وسائل ذات ضابعل عسكر  اّلتيالمخاضر 
المسلحة ال يؤثر في كونها تعد  من تدابير القمعو وال يضير من صفتها الّجزائية وذلآ أّنها تفر  وتنفذ رغمًا عن يرادّ 

فضاًل عن أّن  .4يقرر مجلس األمن أنها تهدد الّسالم أو تخّل باألمن أو تقوم بعملل من أعمال العدوان اّلتيالّدولة 
يّنما يعني يتاحة الفرصة الكافية لدراسةو وبحث أسلو  ونعام وهدف فر  الّجزاء فر  الّجزاءات الضير عسكرّية 

 .5العسكر 

فهي تدابير جماعّية قسرّية تنفذها الّدول األعضاء في األمم المّتحدّ بناًء على قرار يصدره مجلس األمن 
ع واألمن الّدوليينو وتستهدف و في يضار ممارسته لمهامه في الحفاع على الّسلم 6منفردًا بموج  الفصل الّساب

                                                           
 .21، مرجع سبق ذكره، صأثر الهيمنة األمريكية العالمية في منظمة األمم المتحدةناجي دحام، دحام:  1
 .41، مرجع سبق ذكره، صمجلس األمن ودوره في حماية السالم الدوليأحمد: ، سيف الدين 2
، مرجع العقوبات االقتصادية الدولية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسانمحي الدين يوسف، خولة:  3

 .2سبق ذكره، ص
4 Hans Kelsen., The Law of the United Nations, London, Stevens & sons 1951, p.724.                                           

 .321، ص1992، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، 12، الطبعة القانون الدولي العامصادق أبو هيف، علي:  5
 .113صبق ذكره، ، مرجع سالعقوبات الدولية ضد الدول واألفراد(لي )نظام الجزاءات الدوعلي: ، جميل حرب 6
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ترتك  عماًل يعد خرقًا للّسلم واألمن الّدوليين أو تهديدًا لهما أو عماًل من  اّلتيالمقومات االقتصادّية والمالّية في الّدولة 
 . 1أعمال العدوان. وآثارها تنتج بسكّل تدريجي  وغيرا مباسرل وأقّل وضوحًا من استخدام الوسائل العسكرّية

 ن من الميثاق هذه الّتدابير وجاء فيها:،2المادّ ىوأوضحت 

أن  وله‘قراراتهال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ  اّلتي الّتدابيرلمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من ))
 االقتصادّيةويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت  الّتدابيرتطبيق هذه  المّتحدةيطلب إلى أعضاء األمم 

ة وغيرها من وسائل المواصالت وقفًا جزئيًا أو ة والالسلكيّ ة والبرقيّ ة والبريديّ ة والجويّ ة والبحريّ مواصالت الحديديّ وال
 2ة((.كليًا، وقطع العالقات الدبلوماسيّ 

يتضح من نـص هـذه المـادّ أّن التّـدابير غيـر العسـكرّية تتضـمن نـوعين مـن الجـزاءات: سياسـّية واقتصـادّية ومـن 
ن يقــوم مجلــس األمــن بفــر  الجــزاءات الّسياســية أواًل كقضــع العالقــات الدبلوماســيةو ثــم ينتقــل يلــى الجــزاءات المنضــق أ

يجوز أن يكون من بينها وقف الّصالت االقتصـادّية والمواصـالت الحديدّيـة والبحرّيـة والّجوّيـة والبريدّيـة  اّلتياالقتصادّية 
.والبرقّية والالسلكّية وغيرها من وسائل الموا  صالتو وذلآ بسكلل كاملل ونهائين أو بسكلل جزئين

ن لم تحدد الّترتي  اّلذ  يجـ  أن تمفـر  بـه هـذه الجـزاءات وتـمرآ ذلـآ لمجلـس األمـن وحسـ  ،2ياّل أّن المادّ ى
ويعّد قرار مجلس األمن بفر  الجزاءات غيـر العسـكرية مـن المسـائل الموضـوعية أ   3الوضع الّدولي وخضوّر الحالة.

تتمتــع فيهــا الــّدول الكبــر  بحــق  الفيتــو. وهــو ملــزم  لجميــع الــّدول وال تســتضيع أ   دولــةل عــدم تنفيــذه بحّجــة معاهــدات  ياّلتــ
تــرتبض بهــا أعضــاء األمــم المّتحــدّ وفقــًا ألحكــام هــذا  اّلتــيســابقة ملتزمــة بهــا. انضالقــًا مــن أّنــه يذا تعارضــت االلتزامــات 

و وهــذا مــا جــاء بيانــه فــي 4رتبضــون بــهو فــالعبّر بالتزامــاتهم المترتّبــة علــى هــذا الميثــاقالميثــاق مــع أّ  التــزامل دولــيل آخــر ي
 ن من ميثاق األمم المّتحدّ:02،المادّ ى

التزام دولي آخر  وفقًا ألحكام هذا الميثاق مع أيّ  المّتحدةيرتبط بها أعضاء األمم  اّلتي))إذا تعارضت االلتزامات 
 بة على هذا الميثاق((.م المترتّ يرتبطون به فالعبرة بالتزاماته

ولكن هناآ حالة  استثنائية  تتمثـل فـي أّنـه يذا كانـت يحـد و أو بعـّ  الـّدول تعـاني مـن المسـاكل االقتصـادّية مـا 
و دون تمييــز فــي هــذا الخصــوص بــين 5يمنعهــا مــن تنفيــذ مــا قــرره مجلــس األمــن وعليهــا عندئــذل أن تلفــت نعــره يلــى ذلــآ
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 .212مرجع سبق ذكره، ص األمم المتحدة لماذا؟ وإلى أين؟هيم: إبرا، عزيز شكري، محمد ـ دراجي 3
 .119، مرجع سبق ذكره، صنظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديثمحمد آل عيون، عبد هللا:  4
ص  ،1993ة، مصر، ، الطبعة األولى، الدار الجامعية، القاهرالنظرية العامة واألمم المتحدة(التنظيم الدولي )أحمد شلبي، إبراهيم:  5
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قـررت  اّلتـين مـن الميثـاق 20ّتحدّو أو غير األعضاء فيهاو وذلآ يعمااًل لما تقضي به المـادّ ىالّدول أعضاء األمم الم
 أنه:

لكل دولة أخرى ـ سواًء أكانت من أعضاء األمم  ة دولة تدابير منع أو قمع فإنّ أيّ  ضدّ ))إذا اتخذ مجلس األمن 
، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الّتدابيرذه أم لم تكن ـ تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ ه المّتحدة

 هذه المشاكل((. األمن بصدد حل  

مل عـ ء مـا ينفـذه مجلـس حفي ت الّدولتؤكد على ضروّر تكامل  اّلتين 29وما هذا النص يال استكمااًل للمادّ ى
   :1األمن من تدابير

 قررها مجلس األمن(( اّلتيّتدابير ))يتضافر أعضاء األمم المّتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ ال

ّن أكثر الّدول تأثرًا هـي تلـآ  تربضهـا بالّدولـة المسـتهدفة عالقـات اقتصـادّية ثنائيـة كبيـّر. ولـم تسـهد مسـيّر  اّلتـيوا 
ن يال فــي حــاالتل محــددّل تمّثلــت فــي كــّل مــن 20فرضــتها األمــم المّتحــدّ مضالبــات مبنيــة علــى المــادّ ى اّلتــيالعقوبــات 
ن لكــن لــم 20. وعلــى الــّرغم مــن تعــدد حــاالت تضبيــق المــادّ ى2*والعــراق ويوغســالفيا االتحادّيــة علــى روديســياالعقوبــات 

ـــيم المســـاكل الّخاصـــة  ـــة موحـــدّ معتـــرف بهـــا دوليـــًا مـــن أجـــل تقي ـــة منهجي ـــييكـــن ثّم ـــر المســـتهدفة  اّلت ـــّدول غي تواجـــه ال
 .3والمتضرّر من تنفيذ العقوبات

 العسكرية: الّتدابير: رابعاً 

عــر الميثــاق اســتعمال القــّو بــين الــّدولو واعتبــر هــذا المبــدأ مــن المبــاد  الملزمــة فــي العالقــات الّدولّيــةو يال أّن ح
 .  4هذا الحعر ليس مضلقًا بل يوجد استثناءات عليه في الميثاقو منها تنفيذ قرار صادر عن األمم المّتحدّ

مـــن اتخاذهـــا يذا رأ  أّن التّـــدابير غيـــر العســـكرية غيـــر يجـــوز لمجلــس األ اّلتـــيالتّـــدابير  هـــيوالتّــدابير العســـكرّية 
مجديـــةو أو ال يمكـــن أن تكـــون مجديـــة فـــي حفـــع األمـــن والّســـلم الـــّدوليين أو لعادتهمـــا يلـــى نصـــابهما. وأجـــاز الميثـــاق 

 ن منه:24لمجلس األمن أن يتخذ هذه الّتدابير العسكرية بموج  الفصل الّسابع المادّ ى

                                                           
1 Margaret Doxy., ((United Nations Sanctions: Lessons and Experience)), Diplomacy & State craft, 

Vol.11,NO.1, Published by Frank cass, London, March 2000, p.6.   

( 21ن ومصر وتركيا وسورية التي لجأت إلى المادة )في عقوبات روديسيا األكثر تضرراً كانت زامبيا، العراق األكثر تضرراً األرد *

أما في عقوبات يوغسالفيا السابقة فقد تضررت كل من ألمانيا، بلغاريا، هنغاريا، ، .S/1996/700-26August1996,p.30الوثيقة

                                                           رومانيا، سلوفاكيا، أوكرانيا، مقدونيا، أوغندا وكلها تقدمت بطلبات.
2 Margaret P. Doxey., United Nations Economic Sanctions: Minimizing Adverse Effects on Nontaget 

States     Published in ((Smart Sanctions: Targeting Economic State Craft)), OP. Cit., p.186.                                                
، مرجع العقوبات االقتصادية الدولية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسانمحي الدين يوسف، خولة:  3

 .149سبق ذكره، ص
 .41ـ42، مرجع سبق ذكره، صمجلس األمن ودوره في حماية السالم الدوليسيف الدين، أحمد:  4



24 
 

( ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، 91المنصوص عليها في المادة) الّتدابيرأن رأى مجلس األمن  ))إذا 
ي أو إلعادته الّدولجاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم لحفظ السلم واألمن 

ى بطريق القوات الجوية أو البحرية إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعمليات األخر 
 .1((المّتحدةأو البرية التابعة ألعضاء األمم 

من نص هذه المادّ أّن مجلس األمن يستضيع أن يستخدم القوات المسلحة البرّية والبحرّية للباحثة يتضح 
تهما يلى نصابهماو ومفهوم هذا والّجوّية ضّد أ   عملل من األعمال من سأنه أن يهدد األمن والّسلم الّدوليينو أو لعاد

. ومن األمثلة على ذلآ 2ن،2ن وى20النص أّن مجلس األمن ال يتقيد في استعمال ما سبق ين نصت عليه المادتينى
عندما قام مجلس األمن باتخاذ قرار تضبيق العقوبات العسكرية على كوريا الّسمالّية في عدوانها على كوريا الّجنوبية 

. فميثاق األمم المّتحدّ لم ينص على 3ّتدابير غير العسكرّيةو بعد أن اتخذ قرارًا بوقف يضالق النارقبل أن يلجأ يلى ال
و وسلضة مجلس األمن في هذا المجال تكاد تكون مضلقةو ألن مجلس 4ما من سأنه يلزام المجلس بمثل هذه الّتراتبية

 ل يراهو وفي أ ن وقتل يراه ضالما أّن قراراته صادّر األمن يملآ صالحيات استخدام القّو على أ  نحول يراه وأل ن سب
باألغلبية المنصوص عليها في الميثاق. كما أّن قرارات مجلس األمن بفر  الّتدابير العسكرية ملزمة لجميع الّدول 

 األعضاء في األمم المّتحدّ وغير األعضاء فيها.

ـــدَّ مــن الســاّر يلــى أّن مجلــس األمــن واتل مســلحةل خاضــعة لــهو وهــو أســبه بســلضةل التخــاذ ال يمتلــآ قــ وهنــا ال ب
قراراتل تمارس فيها حكومات الّدول األعضاءو وبخاصةل الّدول األكثر قوًّ ونفوذًا من أجل الحصول علـى غضـاءل رسـمين 

كبيــّر  . وأبــرز مثـال علــى ذلـآ عنــدما سـاهمت الواليــات المّتحـدّ بنســبة5باسـم األمــم المّتحـدّ للقيــام بأعمـال تقــرر تنفيـذها
و حيــث ســاهمت 920،لتنفيــذ قــرارل بفــر  التّــدابير العســكرّية علــى كوريــا الســمالية أثــر حربهــا علــى كوريــا الجنوبيــة عــام

ن مـن حجـم %2،تّم تسكيلهاو يذ بلضت مساهمتها بحـوالي ى اّلتيالواليات المّتحدّ األمريكّية بالنصي  األكبر من القواّت 
. وذلـآ نعـرًا 6لـم األمـم المّتحـدّ فيمـا سـاهمت سـت عسـّر دولـًة أخـر  بالنسـبة الباقيـةحاربت تحت ع اّلتيالقوات الّدولية 

لمصــلحة الواليــات المّتحــدّ فــي هــذه الحــر . وعلــى الجانــ  امخــر نجــد أّنــه علــى الــّرغم مــن أّن الّنعــام الــّدولي قــد ســهد 
صـدار قـراره بـاللجوء يلـى القـّو المسـلحة حاالتل عديدّل مهددّل ل من والّسلم الّدوليو مما كـان يسـتوج  تـدخل المجلـس و  ا 

                                                           
 .19ـ19ص مرجع سبق ذكره، ،دة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةميثاق األمم المتحاألمم المتحدة،  1
 .142، مرجع سبق ذكره، ص النظرية العامة واألمم المتحدة() التنظيم الدوليإبراهيم: ، أحمد شلبي 2
 .121، مرجع سبق ذكره، صنظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديثمحمد آل عيون، عبد هللا:  3
، مرجع العقوبات االقتصادية الدولية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنساندين يوسف، خولة: محي ال 4
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 .39، ص1994ة، مصر، العربي، القاهر
6  Higgins, Rusalyn., : U. N. Peace keeping1946-1967 vol.2( Asia), Oxford University press, 1971, p.202.             
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موضـوعةل تحـت تصـرف مجلـس األمـن. بالضـافة يلـى غيـا  1حال دون ذلآ عدم وجود قواتل موجـودّ وسـابقة التجهيـز
 أ  مصلحة للواليات المّتحدّ فيها. 

يادتهـا وتوجيـه هـذه أّما عن آلّية تنفيذ هذه الّتدابير العسكرية فنص الميثاق على ضريقة تكوين القوات المسـلحة وق
ن أّنــه يجــّ  أن تتعهــد جميــع الــّدول األعضــاء أن تضــع تحــت تصــرف مجلــس األمــن مــا 22القيــادّو فأوضــحت المــادّ ى

يلجـأ يليهـا مجلـس األمـن بنـاًء  اّلتـييحتا  يليه من القـوات والمسـاعدات والّتسـهيالتو وذلـآ خدمـًة لإلجـراءات العسـكرية 
يعنـــي وضـــع جـــيشل تحـــت تصـــرف مجلـــس األمـــن ولكـــن لـــم تتضـــمن هـــذه المـــادّ ن مـــن الميثـــاقو ممـــا 24علـــى المـــادّ ى

و 2التّفصيالت الفنية المتعلقـة بكيفيـة تسـكيل هـذه القـوات أو أعـدادها أو نوعيـة تسـليحها وتـرآ ذلـآ التفاقيـات تبـرم الحقـاً 
الّناسـئة بـين الـّدول األعضـاء  بين األمم المّتحدّ وأعضائهاو يال أّن هذه االتفاقات لم تر  النـور يضالقـًا بسـب  الخالفـات

نمــا قــواتل  حــول المســاهمة العســكرية كــذلآ تقــديم القواعــد. والبــّد هنــا مــن الســاّر يلــى أّن المقصــود لــيس جيســًا دوليــًا وا 
كمـا ال بـّد  ن مـن الميثـاق.24وضنيةل تموضع تحت تصرف مجلس األمن عنـدما يقـرر اللجـوء يلـى القـّو بنـاًء علـى المـادّى

ــه مــن المفــرو  أن تعمــل هــذه مــن الّتوضــيح أ ــّدول بوحــداتل مــن قواتهــا المســلحة يال أّن ــه علــى الــرغم مــن مســاهمة ال ّن
أصــدرها يتــولى  اّلتــيالقــوات تحــت يمــّر مجلــس األمــنو وهــو اّلــذ  يقــرر فــي كــل حالــةل علــى حــدا مــا يذا كانــت القــرارات 

ول قيـام مجلـس األمـن بتفـوي  دولـةل أو دولل . ومن غير المقبـ3تنفيذها جميع أعضاء األمم المّتحدّ أو بع  األعضاء
بعينها في استعمال القّو بحجة المحافعة على األمن والسلم الّدوليو أو لقمـع العـدوان لمـا فـي ذلـآ مـن مخالفـةل لصـريح 

. كمـــا يجــوز لمجلـــس األمــن أن يســـتخدم التّنعيمــات والوكـــاالت القليميــة فـــي األعمــال العســـكريةو ويكـــون 4ن24المــادّى
 تحت يسرافه وقيادته ومراقبته.عملها 

ن وذلــآ بمسـاعدّ لجنــة 26ويضـع مجلـس األمــن الخضـض الالزمــة السـتخدام القــوات العسـكرية وفقـًا لــنص المـادّ ى
ن من رؤساء أركان حر  الّدول دائمة العضـوية فـي مجلـس ،2أركان حر  تخضع للمجلس وتتكون وفقًا لنص المادّ ى

جنة تكون مسؤولًة عن يعضاء المسوّر والمعونة يلى مجلـس األمـن فـي كـل المسـائل األمن أو من يقوم مقامهمو وهذه الل
المتعلقة بحاجة مجلس األمـن ألدواتل حربيـةل تسـتخدم لحفـع األمـن والّسـلم الـّدوليين وكـذلآ السـتخدام القـوات الموضـوعة 

 تحت تصرفه وقيادتها.

كليفهــا بدراســة األبعــاد العســكرية للمــادّ ن تــم تســكيل لجنــة أركــان حــر  قــام مجلــس األمــن بت926،وفــي عــام ى
ن وتم وضع التقارير ولكن مجريـات الحـر  البـاردّ أثـرت علـى عمـل اللجنـة بسـب  الخـالف بـين القضبـينو فأسـارت 22ى

نو 22ن يلــى عجزهــا لــيس فقــض عــن اســتكمال الّترتيبــات فــي المــادّى،92،اللجنــة فــي تقريرهــا يلــى مجلــس األمــن عــام ى
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23 
 

و وهــو مــا أد  يلــى 1صــل يلــى اتفــاقل بــين أعضــائها حــول األعمــال والمهــام الملقــاّ علــى عاتقهــاوكــذلآ عجزهــا عــن التو 
 تجميد نساضها بالكامل.

ــدابير العســكرّية وكيفيــة تنعــيم الميثــاق لهــا بعــد دراســة فرضــها الميثــاق  اّلتــيأّن كــل االلتزامــات  تبــين للباحثــة الّت
فـات الّناسـئة بـين الـّدول األعضـاءو ولـم يضبـق منهـا سـي ومـع ذلـآ ن لـم تـر  الّنـور بسـب  الخال24لّتضبيـق نـص المـادّى

الزال مجلس األمـن يضبـق هـذه المـادّ المتضـمنة اسـتخدام التّـدابير العسـكرّيةو فمـن أيـن تـأتي سـرعية تضبيـق هـذه المـادّ 
 ضالما أّن أدواتها لم تنفذ بعد؟

م واألمـن الـّدوليين قامـت بـه دول دائمـة أو مدعومـة وهنا يتبادر للذهن سؤال: يذا كـان الّنـزاع الـّدولي المهـدد للّسـل
 من قبل الّدول الّدائمة ماذا يفعل مجلس األمن في هذه الحالة؟

ّنه سوف تتمتـع هـذه الـّدول بحصـانة وال يصـدر أّ  قـرار ضـّدهاو ومـن أ :تعتقد الباحثةبناًء على ما سبق دراسته 
ي حال تم اتخاذه فإّنـه قـد يكـون عـاجزًا عـن تنفيـذ هـذه القـرارات رابع المستحيالت أن يتخذ مجلس األمن قرار ضّدهاو وف

ألّن الواقــع الــّدولي أثبــت أّن االنســضال بــاحترام قواعــد القــانون الــّدولي ســرعان مــا يتــوار  يلــى الخلــف عنــدما توضــع هــذه 
ــّذاتي  ــّدول باعتبارهــا المحتكــر لّســلضة التأويــل ال لهــذه القواعــد ال تعمــد يلــى القواعــد والقــرارات مقابــل مصــلحة الّدولــة. فال

احترامها وبالتّالي االعتراف بإلزاميتهـا يال تبعـًا لمـا تقتضـيه مصـالحهاو ممـا يجعـل الّتضـابق المفتـر  تحقيقـه بـين قواعـد 
 تستهدفها مسألًة غير حتمية وغارقًة في النسبية.  اّلتيالسرعّية الّدولية وممارسات وسياسات الّدول 

ًّ وواضـحًة يمحـتكم يليهـا بـالقرارات المتعلقـة بالفصـل الّسـابعو أد  يلـى جعـل بالتّالي فـإنَّ عـدم وجـود  معـايير محـدد
مجلـــس األمـــن أســـير مـــا تقـــرره الـــّدول الكبـــر  وعلـــى رأســـها الواليـــات المّتحـــدّ األمريكّيـــة. وذلـــآ يعـــود يلـــى أّن األســـاس 

وتنتهـــي عنـــد اســـتنفاد الضـــر  مـــن القـــرار  بـــالجراءات العقابيـــة ســـواًء اقتصـــاديًة أو عســـكريًة أن تقتـــرن بوجـــود الواقعـــة
الّصادر بسأنهاو أما ممارستها بسكلل مستمرل بعد تحقق النتيجة يعتبـر تعـديًا ماديـًا علـى سـيادّ الّدولـة وحقوقهـا المرسـخة 

. فاألصــل أن يحتــرم المجلــس 2فــي الميثــاقو ويضــع الّدولــة فــي عالقــةل تبعيــةل مســتمرّل وعالقــة يخضــاعل علــى وجــه الــّدوام
 ّسلضات والّصالحيات الموكلة يليه.ال

وال بـــّد مـــن الســـاّر يلـــى أّن تمتـــع مجلـــس األمـــن بهـــذه الّســـلضات التقديرّيـــة الواســـعة دون أن يخضـــع ألّ  رقابـــةل 
تسريعيةل وقانونيةلو وفـي عـّل هـذا الضمـو  المقصـود للمصـضلحات الهامـة مـن قبـل الميثـاقو يجعـل تضبيـق نعـام األمـن 

ن القـو  الحالّيـة ينضــو  علـى مخـاضر حقيقيـة. كمــا أن عجـز مجلـس األمــن الـّدولي عـن تفعيــل الّجمـاعي فـي عـّل مــوازي
مقتضــيات نعــام األمــن الّجمــاعيو وكــذلآ عــدم احتــرام دولــةل مــا للقــرارات الصــادّر عــن الهيئــات األمميــة المختصــة مــن 

                                                           
  .91ص  مرجع سبق ذكره، ،إصالح األمم المتحدةحسن: ، نافعة 1
، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعة مظاهر توسع مجلس األمن في االختصاص الوظيفي 2

 .119ـ113، ص 2111القاهرة، العدد الثاني عشر، أكتوب
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مـن الميثـاقو  4/2هـا بمقتضـى المـادّ سأنه الّسمان ألعضاء األمم المّتحدّ امخـرين بالتحلـل مـن االلتـزام المفـرو  علي
 .1تنتهكها هذه الّدولة اّلتيوالعمل على فر  احترام هذه القرارات 

كما أّن الممارسة الّدولّية كسفت عن أن مجلس األمن قد يمس بقراراته المتخذّ وفقـًا ألحكـام الفصـل الّسـابع حـّق 
القـــانون النســـاني الـــّدولي وتحـــريم اســـتخدام القـــّو  الّســـعو  فـــي تقريـــر المصـــيرو وحقـــوق النســـان األساســـّيةو وأحكـــام

و وكـل ذلـآ 2يمبنـي الّنعـام القـانوني الـّدولي المعاصـر برمتـه عليهـا اّلتـيالعسـكرّية. وهـي كلهـا مـن المبـاد  والقـيم الكبـر  
 انضالقًا من سلضته التقديرية الواسعة. 

مـــن يـــنه  بمقتضـــى الفصـــل الّســـابع مـــن ن مجلـــس األأ :النتيجــة التـــي توصـــلت يليهـــا الباحثـــة فـــي هـــذا الســياق
وبـذلآ يمكـن الجابـة عـن السـؤال السـابق بأّنـه مـن  الميثاق بمهمةل تنفيذيةل ذات ضابعل سياسـين مصـلحين بالدرجـة األولـى.

نمــا يســعى يلــى تحقيــق مصــالح الــّدول  كــل مــا ســبق فــإّن الفصــل الّســابع ال يســعى يلــى تحقيــق األمــن والّســلم الــّدوليينو وا 
 وعلى رأسها الواليات المّتحدّ األمريكّية. الكبر و
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 المبحث الثالث

 في مجلس األمن االقتصادّيةالعقوبات  
 Economic Sanctionsاستخدمت العقوبات االقتصادّية في فترّل مبكرّل جدًا في تـاريخ البسـرّية ففـي كتابهمـا ى

Revisitedفرضه القائـد بيـريكليس علـى دولـة ميضـارا  اّلذ لتجار  ن سوت وهوفبويرواليوت يلى الحعر اان أسار المؤلف
قامـــت بهـــا ميضـــارا لنـــزع ملكيـــة بعـــ  األراضـــي  اّلتـــين قبـــل المـــيالدو ردًا علـــى المحاولـــة 224المجـــاوّر فـــي حـــواليى

حعـرًا علـى بريضانيـا الععمـى ردًا علـى محـاوالت  المّتحـدّن فرضـت الواليـات 4،،،واختضاف ثـالث نسـاء. وفـي عـام ى
ن فـــر  الـــرئيس ويلســـون حعـــرًا علـــى بيـــع الحديـــد ،،9،مـــن تجـــاّر أميركـــا مـــع فرنســـا. وفـــي عـــام ى نيين الحـــدّ البريضـــا
ة تخدم المجهود الحربي يلى اليابـان. وكـذلآ فـر  الـرئيس روزفلـت عقوبـات اقتصـاديّ  اّلتيل  وغيرهما من المواد والصّ 

 .1ن920،على اليابان في عام ى
ّنمـا هـو قـديم  قـدم التـاريخ ولكنـه أّ  أّن العقوبات االقتصادّية لي ست حدثًا جديدًا تّم اعتمـاده فـي مجلـس األمـنو وا 

أصبح يستخدم بسكلل منعمل أكثر عندما تّم تضبيقـه فـي يضـار المنعمـات الّدوليـة كعصـبة األمـم ومنّعمـة األمـم المّتحـدّو 
ن 6،العصـبة أحكـام العقوبـات فـي المـادّىففي عهد العصبة كانت بداية تنعيم العقوبات تنعيمًا يداريًا حيث حدد ميثـاق 

ىىلجــأ أ  عضــو فــي العصــبة يلــى الحــر  مســتخفًا بــه.... فيعتبر...أنــه أرتكــ   منــه وتــنص هــذه األحكــام علــى أنــه يذا
عمــاًل حربيــًا ضــّد أعضــاء العصــبة امخــرين كافــة اّلــذين يفرضــون عليــه فــورًا قضــع العالقــات التجاريــة أو المالّيــة كافــةو 

خرقـت الميثـاق وبـين  اّلتيت جميعًاو ومنع التعامل المالي أو التجار  أو السخصي بين مواضني الّدولة وحعر المعامال
 .2مواضني أية دولة أخر ....نن

ياّل أّن العقوبــات لــم تــنجح فــي يضــار عصــبة األمــم ألّنهــا كانــت تصــدر مــن مجلــس العصــبة والّجمعيــة العموميــة 
زام لتضبيقهــاو وذلــآ نعــرًا لضــروّر تــوافر قاعــدّ الجمــاع فــي الّتصــويت علــى ســكل توصــياتل دون أن تحمــل صــفة اللــ

على قرار العقوبات حّتى يتخذ صفة اللزامو وهذا ماال يمكن تحقيقه العتبارات سياسيةل مصلحيةل بـين الـّدول األعضـاءو 
يـان جيسـها للحبسـة ى أثيوبيـا فرضت فيها العصبة جزاءاتل قسرّيةل كانت على ييضاليا علـى يثـر اجت اّلتيوالحالة الوحيدّ 
و لــيس لهــا صــفة 922،حاليــًان عــام ى نو ولكــن هــذه الجــراءات اقتصــرت علــى تــدابيرل معينــةل جزئيــةل وذات تــأثيرل محــدودل

ــّدول األعضــاء ممــا أد  يلــى فســلها. فقــد كانــت النتــائج  ــًا لرغبــة ال حققتهــا العقوبــات  اّلتــياللــزام وتــرآ أمــر التنفيــذ وفق
 .3آثار عكسية ينها ذاتحدو ين لم نقل  محدودّ يلى أبعد
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 .222ـ224ص
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29 
 

ًّ الّضــرق أمــام منّعمــة  وبــذلآ تكــون العصــبة ســاهمت فــي تنعــيم العقوبــات ولكنهــا أخفقــت عمليــًا بتضبيقهــا ممهــد
ـــياألمـــم المّتحـــدّ  ـــّدول  اّلت ـــع ال ـــزام لجمي ـــذ  يأخـــذ صـــفة الل ـــات مـــن المســـائل الموضـــوعية واّل أصـــبح فيهـــا قـــرار العقوب

قوبات تأثيرات خضيّر بعد أن كانت تمعتبر العقوبة األقل عنفـًاو ولكنهـا مـا لبثـت أن تحولـت يلـى األعضاءو وأصبحت للع
يجـراءل ال ينسـاني وقــد وصـفها الـرئيس األمريكــي وودر ويلسـون بــالعال  الفعيـع وهـذا مــا عهـر فـي العديــد مـن العقوبــات 

الّجزاءات المفروضة على العـراق قبـل يلضائهـا المفروضة في يضار مجلس األمن كالعقوبات على العراق وليبيا. يذ أدت 
مـن وفيـات األضفـالو وألحقـت أضـرارًا صـحيًة ومعيسـيًة جسـيمًة بالّسـكان المـدنيينو  كبيـّرمن جان  المجلـس يلـى أعـداد 

 .1عالوًّ على أّنها لم تحقق الضاية المنسودّ منها
ليهـاو لـذلآ البـّد مـن الّتعـرف علـى واقعهـا فـي نعرًا ألهمية العقوبات في الوقت الراهن ومالهـا مـن أثـارل تترتـ  ع

 مجلس األمن وكيف ساهمت في تعزيز الهيمنة األمريكّيةو بعد الّتعرف على ماهيتها وأهدافها.
 االقتصادّية والعقوبات الذكّية:العقوبات : ماهية أوالً 

أحكـام أخـر  تـر  أنهـا أخلـت ب بهـدف معاقبـة دولل  الـّدولتسـتخدمها  اّلتـيمن الوسـائل  االقتصادّيةالعقوبات  دّ عتم 
 االقتصادّية نستعر  قسمًا منها:تحدد ماهية العقوبات  اّلتيعاريف وقد تعددت التّ  .يالّدولالقانون 

أو عند االعتقاد بأن العقوبات  وللجوء يلى الحر اتستخدمها الّدولة عند استحالة  اّلتيامليات   يحدعقوبات هي الـ  
 .ّرهداف المسضّ تحقيق األعلى قادّر لوحدها 

 ـ والعقوبات حس  مجلة اليكونوميست:
تتضمن فر  تقييدل أو مجموعةل من القيود الّدولّية مع البلد المستهدف من أجل يقناعه على تضير سياسته في مجال 

 من المجاالت.
بها الحكومات على  تعتمد على األدوات االقتصادّيةو وتأخذ اّلتيـ العقوبات االقتصادّية هي مجموعة من الجراءات 

نحو منفردل أو ثنائي أو جماعي أو من خالل يحد  المنعمات القليمّية أو الّدولّية ضّد دولةل أو مجموعةل من الّدول 
ذات سيادّ بسب  انتهاآ القانون الّدوليو أو معاهدّل دوليةلو وذلآ محاولة لجبار هذه الّدولة على العودّ وااللتزام 

 .2ن الّسلوآ الّدوليباألنماض المقبولة م
ـ العقوبات االقتصادّية هي أّ  قيد يمفر  من قبل أّيةل دولةل مستخدمة للعقوبات على التجاّر الّدولية مع دولةل أخر و 

 .3هي الّدولة المستهدفة بالعقوبات من أجل يقناع حكومتها بتضيير سياسة ما
ولو والمنعمات الّدولية من أجل حمل األضراف على االنصياع ـ تمعّد العقوبات االقتصادّية الجراء الّسلمي في يد الدّ 

 .4لاللتزامات الّدولية

                                                           
 .21، مرجع سبق ذكره، ص سلطات مجلس األمن في ضوء نظرية القواعد الدولية اآلمرةخليل الموسى، محمد:  1
، دراسة قانونية، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، تأثير العقوبات االقتصادية على حقوق اإلنسان والتنميةرقية وآخرون: عواشرية،  2

 .1، ص2114جامعة باتنه، الجزائر، 
3 Robert P. O’Quinn, A User’s Guide To Economic Sanctions, The Heritage Foundation, 1997, P.4, 

Available at: <<http//:www.heritage.org/research/national security/BG1126.CFM>>                                                                   
 .2، مرجع سبق ذكره، صتأثير العقوبات االقتصادية على حقوق اإلنسان والتنميةعواشرية، رقية وآخرون:  4



11 
 

ـ تمفر  العقوبـات ضـّد دولـةل مـا يذا لـم تحتـرم التزاماتهـا الّدوليـةو أو عنـدما تسـلآ سـلوكًا ينتهـآ أو يمهـدد الّنعـام العـالمي 
و تتــــراون بــــين حعــــر األســــلحة أو الحصــــص العــــامو فهــــي وســــيلة يجبــــارل قــــد تكــــون سياســــيًة أو اقتصــــاديًة أو عســــكريةً 

و أو  االستيراديةو أو قضـع العالقـات الدبلوماسـّيةو وقـد تفرضـها دولـة ضـّد دولـةل أخـر و فتسـمى عقوبـات مـن ضـرفل واحـدل
عريـف يسـمل هـذا التّ . 1تفرضها عدّ دول في يضار منّعمة دوليـةلو مثـل منّعمـة األمـم المّتحـدّ وتسـمى عقوبـات مسـتركة

 .*ة وهو تعريف ساملة والدبلوماسيّ والعسكريّ  االقتصادّيةالعقوبات جميع أنواع 

ولوحـدها.  معينـة   أ  تضبقهـا دولـة   العقوبـات يمكـن أن تكـون أحاديـةً  ف أنَّ يمن خالل هذه التعار الحعت الباحثة 
 يقليميـــةل  يئــاتل مــا تـــتم هــذه العقوبــات عبـــر ه وعــادًّ  الـــّدولومــن  أ  تلتــزم بتضبيقهــا مجموعـــة   ويمكــن أن تكــون جماعيـــةً 

العقوبــات هــي خيــار مســتخدم  أنّ  أ ن. المّتحــدّاألمــم  منّعمــةكى العربيــةن أو دوليــةل  الــّدولاألوربــي أو جامعــة  كاالتحــادى
مـن اجـل  ابعالّسـفـي يضـار الفصـل مجلـس األمـن من ضرف  حّتىأو  الّدولأو مجموعة  دولةومن ضرف  عديدّل  بأسكالل 

 .  اعلى تضيير خياراتهما  يرغام دولة

ومن الملفت أيضًا أّن العقوبات يمكن أن تفرضها دولة بناًء على عدم موافقتها على سياسـةل داخليـةل تتبعهـا دولـة  
تتبعها الـّدول العربيـة فـي قمـع  اّلتيأخر و وهذا الّنوع كثر استخدامه من قبل الواليات المّتحدّ احتجاجًا على الّسياسات 

ضو ضبعـًا مـع مراعـاّ األسـلو  األمريكـي فـي الّتعامـل وهـو ازدواجيـة المعـايير بـين االحتجاجات مؤخرًا في الّسـرق األوسـ
 الّدول ووفق مصالحها.

وتـؤد  العقوبـات االقتصــادّية يلـى توقــف التجـاّر واالســتثماراتو وتمنـع البلـد المســتهدف مـن بيــع وسـراء البضــائع 
يمكــن أن يــتم فرضــها علــى الّدولــة المعتديــةو  اّلتــي وتتعــدد صــور العقوبــات االقتصــادّية ومعاهرهــافــي الّســوق العالمّيــة. 

. وبسـكل عـام تأخـذ العقوبـات االقتصـادّية أسـكال متعـددّ 2تسـتخدم للداللـة علـى العقوبـات اّلتـيكما تتعدد المصـضلحات 
 تتمثل في:

المواد ـ حعر االستيراد أو التصدير أو كالهماو أ  الحصار السامل للدولة المستهدفة مما يؤد  يلى منع وصول 
الّضرورية يليهاو وكذلآ عرقلة صادراتها وبالتّالي الحّد من نساضها الّدوليو األمر اّلذ  قد ينتج عنه انهيار اقتصاد 

 هذه الّدولة وبالتّالي انصياعها لتحقيق ما هو مضلو  منها.
 س المال األجنبي.ـ تقييد المبادالت المالّية واّلذ  يؤد  يلى حرماّن الّدولة المستهدفة من الّتزود برأ

 ـ وقف المساعدات العسكرية أو االقتصادّية كوسيلة ضضض.
                                                           

، 2113، ترجمة محمد مسعود، الطبعة األولى، دار العلم للماليين، لبنان، القاموس العملي للقانون الدوليأبوشيه سولينيه، فرانسوا:  1

 .193ص

  ولعل أكثر التعاريف تعبيراً عن موضوع البحث هو تعريف الدكتور هاني خضر إلياس الحديثي: *

الحيتها وفق ميثاق األمم المتحدة وتفرض ضد الدولة التي تنتهك هي التدابير الجماعية التي تقرر المنظمة الدولية فرضها استناداً إلى ص
العقوبات محي الدين يوسف، خولة: . )ميثاق المنظمة أو تمارس أعماالً عدوانية ضد دولة أخرى، من شأنها تهديد السلم واألمن الدوليين

 (.19، مرجع سبق ذكره، صناالقتصادية الدولية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسا

2 M. S. Daoudi and M. S Dajani., Economic Sanctions: Ideals and Experience, London: Rout ledge and 

Kegan paul 1983, p.2-9.                                                                                                                                                      
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 .تجميد األرصدّـ تقييد الّسوق المالّية و 
 ـ منع تزويدها بالّسلع ذات الضابع التقني.

ًّ ما يكون هناآ أهداف من وراء فر  العقوبات االقتصادّية تتمثل فيما يلي:  وعاد
 و وضر  استقرار حكومتها.1الّدولة المستهدفة ـ يحداث تضييرل جوهر  في سياسات،
 .2ة أو تلآالّدولياسي في هذه عام السّ تضيير النّ  ـ4
 .3ةل وعسكريّ  ةل اقتصاديّ  لديها من قدراتل  ممامن خالل الحد  الّدولاحتواء يحد  ـ 2
 في عقوبات العراق.كما هو الحال  للحصول على ثروتها بأرخص األثمانة المعاقبة وابتزازها الّدولنه  خيرات ـ 2
 و كما في حالة ييران.4قنيات الحديثةمنع وصول دولة معينة يلى التّ ـ 2
لما يفر  عليها القانون  ية بحيث تصبح قراراتها مضابقةً الّدولة المستهدفة على احترام التزاماتها الّدولحمل ـ 6

  .5يالّدول
 .ما على سلوكها الضير مرضيكما يمكن أن يكون الهدف من العقوبات تأديبي لمعاقبة دولة 

يفرضـها مجلـس األمـنو يال أّنـه  اّلتـيوفي هذا الّسياق ال بّد مـن السـاّر يلـى أّنـه رغـم الضـابع القـانوني للعقوبـات 
البــّد أن يكــون مســتترًا وراء هــذه العقوبــات أهــدافًا سياســّية تحقــق مصــالح الــّدول الكبــر  وعلــى رأســها الواليــات المّتحــدّ 

ـــة ـــارات السّ و  .6األمريكّي ـــات فـــي كـــل األحـــوال تلعـــ  االعتب ـــد مـــد  حجـــم العقوب ـــرًا فـــي تحدي  االقتصـــادّيةياســـية دورًا كبي
 اقتصـاديةً  اً أ  بمقـدار مـا تحقـق العقوبـات أضـرار  وياسـةبـين االقتصـاد والسّ  قـو    هنـاآ تـرابض   أنّ  انضالقًا مـنالمفروضة 

ألّنــه غالبــًا مــا يــتّم الــّربض بــين امثــار البلــد المســتهدفو  فــي تضييــر سياســة فــي البلــد المســتهدف بقــدر مــا يكــون لهــا دور  
االقتصــادّية للعقوبــات وبــين الّســلوآ الّسياســي فــي الّدولــة المفروضــة عليهــا العقوبــات فوجهــة الّنعــر التقليديــة تعتبــر أّنــه 

   تحقيقه.عندما تؤد  العقوبات يلى آثارل اقتصاديةل أكبر في البلد المستهدف تحقق األثر السياسي المضلو 
 :7روض في البلد المستهدف منهامن أن تتحقق مجموعة من السّ  لكي تحقق العقوبات النتائج المرجّو منها البدّ 

 .الّتبعية الكبيّر للتجاّر الخارجية 
  و واعتمادها على المساعدات الّدولية.ضر نسبياً ة المستهدفة بالصّ الّدولاقتصاد  تصافا 
   ة المعنية في تنفيذ العقوباتالّدولع المتاجّر م الّدولاستراآ أهم. 
   ّقد األجنبيمحدودية االحتياضي من النّ  حول صو  أسواق تصدير أو استيراد أخر ومحدودية يمكانيات الت. 

                                                           
 .1، مرجع سبق ذكره، صتأثير العقوبات االقتصادية على حقوق اإلنسان والتنميةعواشرية، رقية وآخرون:  1
، ترجمة عدنان عباس علي، الطبعة األولى، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث العقوبات في السياسة الدوليةرودولف، بيتر:  2

 .12، ص 2119تيجية، أبو ظبي، اإلمارات المتحدة، االسترا
 .12المرجع السابق، ص 3
 .93، مرجع سبق ذكره، صتقرير وكيل وزارة الخارجية األميركي سيمون آيزنشتات عن أثر العقوبات  4
 214ص مرجع سبق ذكره،  األمم المتحدة لماذا؟ وإلى أين؟إبراهيم: ، عزيز شكري، محمد ـ دراجي 5
، مرجع العقوبات االقتصادية الدولية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسانن يوسف، خولة: محي الدي 6

 .12سبق ذكره، ص
 .19، ترجمة عدنان عباس علي، مرجع سبق ذكره، ص العقوبات في السياسة الدوليةرودولف، بيتر:  7
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اخلي أكثـر تماسـكًا وتالحمـًا ه كلمـا كـان نعـام الحكـم الـدّ وهـي أّنـ وقاض الهامةمن الساّر يلى بع  النّ  وهنا البدّ 
بمواردهـا  ة غنيـةالّدولـ. وكلمـا كانـت 1و كلما انخفضـت احتمـاالت نجـان العقوبـات والعكـس صـحيحمع جميع المواضنين

ة ذات الّدولــ و هــذا فضــاًل عــن أنَّ االقتصــادّيةأكبــر علــى تحمــل ضــضوض العقوبــات  بســكلل  فإنهــا تكــون قــادرًّ  االقتصــادّية
 الصضيّر والحبيسة. الّدولناجحة كتكون فيها العقوبات ال الحدود الكبيّر والمضلة على البحار واألنهار 

وفــي بعــ  الحــاالت يعتبــر الّتهديــد بفــر  العقوبــات كافيــًا لحمــل البلــد علــى تضييــر سياســتهو أو تحقيــق الهــدف 
اّلذ  يمكن تحقيقه من وراء فر  العقوباتو ولكن لكي يحقق الّتهديد هـذا األثـر يجـ  أن يتصـف بالمصـداقّية ويترافـق 

ًّ ب مــا هـو مضلــو   مـن البلــد المســتهدفو وأن يحمـل فــي ضياتـه رســالًة واضـحًة عــن وجــود يرادّل بمضالـ  واضــحًة ومحـدد
تسـاهم  اّلتـيكما يّن درجة فاعلية العقوبات االقتصادّية ترتبض بسكل وثيق بعدد الـّدول  التخاذ يجراءاتل حس  الضروّر.

م  ومســاركة  متعــددّ األضــرافو فالعقوبــات . فمــن المــرّجح أن تكــون العقوبــات أكثــر نجاعــًة عنــدما يكــون لــديها دعــ2فيهــا
 .  3المتعددّ تزيد الحّد األعلى للضضوض الّدولّية على الّدولة

وبعـد فــر  العقوبــات فــإّن الحكــم علــى مــد  نجاحهــا أو فسـلها يحتــا  يلــى التمييــز بــين نتــائج العقوبــاتو ومــد  
سياســـّيًة واقتصـــادّيًة للبلـــد المســـتهدف والبلـــدان  فعاليـــة هـــذه العقوبـــاتو يذ أّن العقوبـــات يمكـــن أن تتســـب  بخســـائر كبيـــرّل 

ّن أحــد الســبل األكثــر وضــوحًا للحكــم علــى مــد   المضبقــة لهــاو ولكــن ال تحقــق أّ  نتيجــةل مــن النتــائج المرجــّو منهــاو وا 
ــة المســتهدفة. والواقــع يســير يلــى أّن أغلــ  العقوبــات االقتصــاديّ  ة فعاليــة العقوبــات هــو قــدرتها علــى تضييــر ســلوآ الّدول

 فسلت في ثني الّدول عن االستمرار في سياستها.
وهنا البّد من االعتراف بـأّن مععـم الـّدول تسـتمد ازدهارهـا وقوتهـا مـن المسـاركة المتزايـدّ فـي االقتصـاد الـّدوليو 

لمي . ولـذلآ فإّنـه فـي عـّل االقتصـاد العـا4السيما في عـّل تضـور أسـكالو ووسـائل يقامـة الـروابض االقتصـادّية بـين الـّدول
ًّ قويــًة يمكــن اســتخدامها  اليــوم اّلــذ  يتســم باالعتمــاد المتبــادلو فــإّن العقوبــات االقتصــادّية لهــا تــأثيرات  كبيــرّ و وتعــّل أدا
ولكنها ليست الوصفة الوحيدّ الّناجحة دائمًا كمـا أنهـا ليسـت بـدون تكـاليفو غيـر أّن العقوبـات تـوفر أداّ ضـضضل لّتضييـر 

لة في أّن العقوبات لهـا تـأثيرات  كبيـرّ  علـى االقتصـادو ياّل أنَّ السـعو  هـي مـن تتحمـل هـذه . وهنا تكمن المسك5الّسلوآ
 وبخاصـــةل  والعقوبـــات وهـــو مـــا جعـــلامثـــارو وهـــو مـــا يفســـر أّنهـــا ال تمحـــدث أ َّ تضييـــرل فـــي سياســـة الّدولـــة المســـتهدفة. 

تــؤثر علــى  ينســانيةل  العقوبــات مــن آثــارل  هــذه تثيــر قلــق المنعمــات النســانية بســب  مــا يترتــ  علــى العقوبــات الســاملة
ولــيس علــى الحكومــات. فــالمعروف فــي فقــه الّسياســة العقابيــة هــو مبــدأ سخصــية العقوبــة فالمــذن  هــو  الســع  مباســّر

                                                           
 .2، مرجع سبق ذكره، صة على حقوق اإلنسان والتنميةتأثير العقوبات االقتصاديعواشرية، رقية وآخرون:  1

2 Lucie Spanihelova, How States Decide Between Unilateral And Multilateral Sanctions, a Reasarch 

Published by Department Sience, Suny Binghamton ((ISA)) Annual Comference, San Diego, CA, 22-29 

March, 2006, p.1, Available at: <<http//:www.allacademic.com/meta/p98812_index.html>>                                                          
 .92، مرجع سبق ذكره، صتقرير وكيل وزارة الخارجية األميركي سيمون آيزنشتات عن أثر العقوبات  3

4 Margaret P. Doxy, United Nations Economic Sanctions: Minimizing Adverse Effects On Non target  

State, OP.cit., p.183-184.                                                                                                                                                      
 .99، مرجع سبق ذكره صخارجية األميركي سيمون آيزنشتات عن أثر العقوباتتقرير وكيل وزارة ال 5
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. وقانونيــًا يمعتبــر الضــر  مــن 1اّلــذ  يتحمــل عواقــ  فعلــه ال الضيــرو فــي حــين هــذه الوســيلة ال تحتــرم البتــة هــذا المبــدأ
. وذهــ  2عــديل ســلوآ ضــرفل يهــدد األمــن والّســلم الــّدوليينو ولــيس الضــر  معاقبتــه أو االقتصــاص منــهالّجــزاءات هــو ت

جان  من الفقه يلى أن العقوبات االقتصادّية يج  أن تندر  ضمن أهدافهاو تحقيـق غايـةل أو هـدفل أساسـيو فمـن أجـل 
. كمـا أّن األمـين العــام 3ق مثــل تلـآ الضايـةوصـف يجـراءل ذ ن ضـابعل اقتصـاد  كعقوبــةل اقتصـاديةلو يجـ  أن يسـعى لتحقيـ

ن ليســت مصــممًة للعقــا  بقــدر مــا أنهــا تحمــل علــى ،2ل مــم المّتحــدّ أوضــح بــأّن قــرارات مجلــس األمــن وفــق المــادّ ى
 .4االمتثال لاللتزامات الّدولّية

ار فـي الّدولـةو ووصف الـبع  العقوبـات االقتصـادّية بأّنهـا سـالن  عسـوائي ال يميـز بـين المـدنيين وأصـحا  القـر 
 االقتصـادّيةأصـبحت العقوبـات تلحق بالمدنيين دون المساس بالحكام. وبـذلآ  اّلتيوالواقع يثبت حجم المعاناّ النسانية 

ضلـق عليهـا مـن العقوبـات يم آخـر  ييجاد نـوعل  لذلآ تمّ  السرعّيةووال يتصف ب مدان   عموم الناس أمر   ضدّ املة الموجهة السّ 
 .محددًّ  تستهدف فئةً  اّلتيالعقوبات المحددّ األهداف و  أو وةالعقوبات الذكيّ 

ـــّم صـــياغتها تقريبـــًا منـــذ منتصـــف تســـعينيات القـــرن العســـرينو أ  بعـــد امثـــار المـــدمّر  هـــذه العقوبـــات الذكّيـــة ت
 للعقوبـــات االقتصـــادّية الّســـاملة. ويقـــوم جـــوهر العقوبـــات الّذكيـــة علـــى الّدقـــة فـــي اختيـــار الهـــدف اّلـــذ  تتوجـــه يليـــه هـــذه

 .5العقوباتو وهو ما دفع يلى الساّر يليها بالعقوبات ذات األهداف الموجهة
تســعى للحيلولــة  اّلتــيو  وخبـة مــن صــناع القــرارتســتهدف النّ  اّلتــيكيــة الذّ  التّــدابيرهــا بأنّ  :وُتعــرف العقوبــات الذكّيــة

 .6راع وتفاد  يلحاق األذ  بالسعو دون اندالع الصّ 
األسـاس قضاعـات الّنخبـة فـي البلـد المعنـي عـن ضريـق ضـر  مصـالحها لـدفعها أ  أّن هذه العقوبات تسـتهدف ب

ـــد المســـتهدف  ـــى بعامـــة الســـع  فـــي البل ـــى الّنعـــام الّسياســـيو أ  أّنهـــا ال تصـــضدم فـــي مرحلتهـــا األول ـــى الّضـــضض عل يل
عقوبـات الذكّيـة تـؤثر تسـتهدف معيسـة المـواضنينو فال اّلتـيبالعقوبات. وهذا ما يميزها عن العقوبات االقتصادّية الّسـاملة 

على الّنعام وعلى أسخاص معينين فيه يمفتر  أن يكون بينهم وبين الّنعام ترابض  متين وعالقات قويـة بضـر  الضـضض 
 عليهمو أو االبتعاد عن تأييدهم له.

 

 

                                                           
 .1، مرجع سبق ذكره، صتأثير العقوبات االقتصادية على حقوق اإلنسان والتنميةعواشرية، رقية وآخرون:  1
 .21، مرجع سبق ذكره، صأثر الهيمنة األمريكية العالمية في منظمة األمم المتحدةناجي دحام، دحام:  2

3 R. Michal Smith, Issues Concerning, The Definition Of Economic Sanctions, Glenville State College, 

Depatment Of Political Sience, Midwest Political, Chicago IL, April2008, p.11-12.                                      
، تقرير خطة للسالم، الدبلوماسية الوقائية، صنع السالم، وحفظ السالمة األمم المتحدة األسبق، بطرس بطرس غالي األمين العام لمنظم 4

 .199، ص11/1/1992األمين العام عمالً بالبيان الذي أصدره اجتماع القمة لمجلس األمن في 
، مرجع تطبيقها على حقوق اإلنسانالعقوبات االقتصادية الدولية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات محي الدين يوسف، خولة:  5

 .229ص ،سبق ذكره
 S/2007/734.وثيقة مجلس األمن األمم المتحدة،  6
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ــد الم لــى البل ــة علــى تقييــد العالقــات الماليــة للمــواضنينو وحعــر ســفر األفــراد مــن وا  وفــي  .1عنــيوتســتمل العقوبــات الذكّي
الوقــت الــراهن يذا أمريــد للعقوبــات الّدولّيــة أن تحعــى بــدعمل دولــي يجــ  أن تكــون مــن نــوع العقوبــات الّذكيــةو أو مــا يضلــق 

 .*عليه بالعقوبات الناعمة أو المحددّ األهداف

 : واقع العقوبات االقتصادّية في مجلس األمن:ثانياً 
تنضـو  علـى عنـفل  اّلتـين رد المجتمـع الـّدولي علـى األوضـاع العقوبـات االقتصـادّية جـزءًا مـ أصبح اللجـوء يلـى

يلجأ يليهـا مجلـس األمـن ألداء وعيفتـه األساسـية  اّلتي الّتدابيرمن  واحدًّ  االقتصادّيةتعتبر العقوبات أو خضر العنفو و 
ّن العقوبــات االقتصــادّية فــي يضــار مجلــس األمــن تجســد فكــّر تقــو  .واألمــن الــّدوليين لمفــي حفــع الّســ م علــى الّتصــد  وا 

مـن وجهـة نعـر  ة  وهذه العقوبات قانونّيـو 2الّجماعي لعضو في جماعةل معينةل يقوم بانتهاآ القيمو أو القواعد الّسائدّ فيها
ه  أّنـو يالّ المّتحـدّصويت المنصوص عليها فـي ميثـاق األمـم وقواعد التّ  وها اتمخذت وفقًا لسروضي باعتبار أنّ الّدولالقانون 

ـــأ يذة المســـتهدفةو الّدولـــزم بالقواعـــد المتعلقـــة بحقـــوق النســـان وحمايـــة الســـع  فـــي ســـترض أن تلتـــيم  ه ينبضـــي أن تصـــات ّن
 .ةل ينسانيّ  استثناءاتل  ة المستهدفةو بمعنى أن تكون متضمنةً الّدولال تسكل خضرًا على حياّ سكان  العقوبات بضريقةل 

بسـكل أكثـر اتسـاعًا ممـا يقتضـيه حفـع الّسـلم واألمـن ياّل أّن الواقع يسير يلى أّن مجلس األمن يسـتخدم العقوبـات 
الــّدوليو ويملــزم الّدولــة المخاضبــة بأحكــام القــرارو والــّدول األعضــاء أيضــًا بــإجراءاتل ليســت بالقــدر الــالزم لعــادّ الّســلم 

فيـذ قراراتـه ذات الصـفة واألمن الّدولي يلى نصابهو أو في حدود االلّتزامات الميثاقية. وتجد الّدول نفسها ملزمة تلقائيـًا بتن
نمـا أصـبحت 3الجزائيةو استنادًا على صالحياته بموج  أحكام الفصل الّسابع . فالعقوبات لم تعد وسيلة لتحقيق غايـةو وا 

كما أّن هناآ نقضة هامة هي أّن الميثاق لـم يعضـي أّ  أسـاسل قـانونين يمكـن  أساسًا يلجأ يليه مجلس األمن وفقًا لتقديره.
عبـر عنهـا المجلـس بفـر   اّلتـيللضاء العقوبات على الّدولة في حال تجاوبها مع يرادّ المجتمع الّدوليو و  االستناد يليه
 العقوبات.

اختالف  واضح  بـين مرحلتـي للباحثة أّن هناآ وخالل تاريخ مجلس األمن في فر  العقوبات االقتصادّية عهر 
جلـس األمــن أكثـر مــياًل ألسـلو  فــر  العقوبـات االقتصــادّية الّنعـام ثنـائي القضــ  والّنعـام أحــاد  القضـ و يذ أصــبح م

غا  فيها االتحاد السوفيتي عن الّساحة الّدولّيةو وانفردت الواليات المّتحدّ بالّسيضّر علـى المجلـسو ومـا  اّلتيفي الفتّر 
  مجلـس األمـن ن عامـًا فـر ين أ  على مر خمسل وأربع990،ن يلى عامى922،يثبت ذلآ أّنه في الفتّر الممتدّ من ى

 العقوبات االقتصادّية في ثالث حاالت فقض:

                                                           
 .19، ترجمة عدنان عباس علي، مرجع سبق ذكره، ص العقوبات في السياسة الدوليةرودولف، بيتر:  1

يوسف، العقوبات االقتصادية الدولية المتخذة في كما كانت هناك عدة عمليات لتطوير العقوبات الذكية للتفاصيل )خولة محي الدين  *

 .(242ـ219مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص
2 Danesh Saroshi, ''The United Nations And The Development Of Collective Security’’, Op. Cit., P.5.                                                

 .114ص  مرجع سبق ذكره، ،مظاهر توسع مجلس األمن في االختصاص الوظيفي 3
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ن وذلـآ بسـب  رفـ  962،فر  مجلس األمن العقوبات االقتصادّية على البرتضـال عـام ى :ىـالحالة األولففي 
فمرضــت العقوبــات علــى روديســيا  :الحالــة الثانيــةتخضــع لهــاو أّمــا فــي  اّلتــيالبرتضــال االنســحا  مــن األقــاليم الفريقيــة 

عالنها االستقالل من جانـ ل واحـدل عـن بريضانيـا 966،جنوبية عامىال ن بسب  سيضّر األقلية البيضاء فيها على الحكم وا 
نو وهذا هو الّسب  المستتر وراء فر  العقوباتو أّمـا الّسـب  الّعـاهر فهـو حقـوق النسـانو وهـذه العقوبـات 962،عامى

كانت الحالة تخص دولة دائمـة العضـوية فيـه وهـي بريضانيـاو تعتبر نموذجًا على سرعة تصرف مجلس األمن في حال 
 وبذلآ يثبت المجلس أّنه يعمل لخدمة مصالح هذه الّدول.

ـــأمـــا  ـــة الث ـــس األمـــن العقوبـــات االقتصـــادّية فكانـــت علـــى جنـــو  يفريقيـــا فـــي  اّلتـــي :الثةـالحال فـــر  فيهـــا مجل
ضبقـت  البيضـاء صـاحبة االمتيـازات فقـضو بعـد أنّ  ن وذلـآ بسـب  سياسـة التّمييـز العنصـر  وحكومـة األقليـة،،9،عـامى

ن سياسة عنصرية صارمةو وذلآ بوصول الحز  الوضني الحاكم يلـى مركـز الّسـلضةو أ  ،92،جنو  أفريقيا في عامى
 بسب  الّسياسات العنصرية.

ي أصــبح وفيتاالتحــاد الّســأن أنهــار منــذ فرضــت فــي عــل  الحــر  البــاردّ. ولكــن  اّلتــيوهــذه هــي فقــض العقوبــات 
 اّلتـــيمســـتضاًل ســـلضته التقديريـــة المضلقـــة تقريبـــًا فـــي تقـــدير األعمـــال  متزايـــدّل  مجلـــس األمـــن يلجـــأ يلـــى العقوبـــات بصـــورّل 

ــّدوللم هــا تهــدد األمــن والّســيعتبرهــا الميثــاق أنّ  وعهــر ذلــآ مــن خــالل تزايــد  وأو تعتبــر عمــاًل مــن أعمــال العــدوان ويينال
الــدوافع واألهــداف مــن وراء  قصــيّرو كمــا اختلفــت أيضــاً  مجلــس األمــن خــالل فتــرّل فرضــها  اّلتــي االقتصــادّيةالعقوبــات 

فــي هــذه  تعرضــت لعقوبــات مجلــس األمــن اّلتــي الــّدول. ومــن 1وكــذلآ نضــاق هــذه العقوبــات وفرضــها بحســ  كــل حالــة
انو كوريــــا الســــمالية ىىالعــــراقو يوغســــالفيا الســــابقةو هــــاييتيو الصــــومالو ليبيــــاو ليبيريــــاو أنضــــوالو روانــــداو الســــود الفتــــّر

يـــرانن الكبـــر   الـــّدول. وفـــي بعـــ  هـــذه العقوبـــات كـــان اســـتضالل مجلـــس األمـــن لســـلضته مـــن أجـــل خدمـــة مصـــالح *وا 
و وال يخفـى علـى أحـد امثـار النسـانية 2حرآ لفر  عقوبات سـاملة علـى العـراقالتّ  المّتحدّقادت الواليات  فقدواضحًاو 

 .المّتحدّاألمم  منّعمةذلآ كان بأمر وتحت رعاية  وكل   وترافقت مع العقوبات على العراق اّلتي
ة اخلّيــتتعلـق بالسـؤون الدّ  اّلتــيجــه لفـر  عقوبـات بســب  بعـ  األمـور وأكثـر مـن ذلـآ أصــبح مجلـس األمـن يتّ 

ن علــى حــاالت تهديــد الّســلمو أو ارتكــا  ،2بينمــا مــن المفتــر  أن يقتصــر فــر  العقوبــات وفقــًا لــنص المــادّى للــدولو
أعمـال العـدوانو ولكـن بمـا أنَّ مجلـس األمـن هـو وحـده اّلـذ  يسـتضيع أن يحـدد ماهيـة األعمـال العدوانيـةو أو عمل مـن 

وهــذا مـا أد  يلــى  يمكــن أن تسـكل تهديــدًا للّسـلم أو يخــالاًل بـهو عهــر توسـعًا كبيـرًا فــي اسـتخدام هــذه الّسـلضة. اّلتـيتلـآ 
ينبضـي أن  اّلتـييين وفقدانـه المصـداقية الـّدوللم ي حفع األمن والّسـأنسئ من أجلها وه اّلتيعد مجلس األمن عن الضاية بم 

 لم األمريكي وليس العالمي. يتمتع بهاو واستخدامه فقض من أجل حفع األمن والسّ 

                                                           
 .144ص ، مرجع سبق ذكره، األمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرنالرشيدي، أحمد وآخرون:  1

/ حصار على 1991لعام/( 911/ لغزوه الكويت، يوغسالفيا السابقة بالقرار )1991( لعام/331العراق بقرار مجلس األمن رقم )*

( 941/، هاييتي القرار )1992( لعام/949/، ليبيا القرار )1992( لعام/911األسلحة والمعدات العسكرية فقط، الصومال القرار )

/ بدعوى مساندة اإلرهاب ومسؤوليتها عن حرب 1993( لعام/1144/، السودان القرار )1993( لعام/934/، أنغوال القرار )1991لعام/

 .بالجنو
 .13ص، مرجع سبق ذكره، األمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرنالرشيدي، أحمد وآخرون:  2
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مــن واقــع العقوبــات المفروضــة فــي مجلــس األمــن هــو أّن هنــاآ تنــاق  بــين العقوبــاتو ومبــاد   تســتنتج الباحثــة
الّتــدخل فــي الّســؤون الّداخليــة للــّدولو بالضــافة يلــى تــدخل االعتبــارات الّسياســّية فــي تحديــد  تحعــر اّلتــياألمــم المّتحــدّ 

 مد  وحجم العقوبة المفروضةو هذا فضاًل عن امثار النسانية الكارثية لبع  العقوبات.
ق مـن بمعنى أخر هناآ خلـل بـين مقاصـد األمـم المّتحـدّ مـن جهـةو وآليـات عملهـا المنصـوص عليهـا فـي الميثـا

. فمثاًل بما أّن مجلس األمن يسعى يلى تحقيق األمن والّسلم الّدوليين من وراء فر  العقوبـات االقتصـادّية 1جهةل أخر 
لماذا لم يفر  عقوبات على الواليات المّتحـدّ بعـد غزوهـا للعـراق بحجـةل واهيـةل ىأسـلحة الـدمار السـاملنو ألّنهـا اعتـدت 

ع يلـى المجلـس. هـذا فضـاًل عـن كونهـا الحاضـنة ألكبـر كيـانل يرهـابي فـي العـالم أال على بلـدل آمـنل ودمرتـهو ودون الرجـو 
وهـــو الكيـــان الصـــهيونيو فبعـــد كـــل ذلـــآ أال تســـتحق أن توصـــف بأنهـــا تهـــدد األمـــن والّســـلم الـــّدوليين وتفـــر  عقوبـــات 

 بحقها؟

 كوسيلة لتعزيز الهيمنة األمريكّية: االقتصادّيةالعقوبات : استخدام ثالثاً 

ت عــاهّر العقوبــات االقتصــادّية منــذ انتهــاء الحــر  البــاردّ وزوال االتحــاد الّســوفيتي مــن الّســاحة الّدوليــة تضــاعف
ــة األحاديــة علــى مقاليــد األمــور فــي العــالمو وأصــبحت هــذه الّدولــة تفــر  علــى األمــم المّتحــدّ  وحلــول الهيمنــة األمريكّي

فـــق مـــع مصـــالحها الّسياســـية واالقتصـــادّية. ممـــا جعـــل وبــاألخص علـــى مجلـــس األمـــن قراءتهـــا الخاصـــة للميثـــاق بمــا يت
ن ،2نـص عليهـا الميثـاق فـي المـادّ ى اّلتيمجلس األمن في هذه المرحلة ميااًل يلى أسلو  فر  العقوبات االقتصادّية 

األمريكّيـــةو حيـــث قـــال وكيـــل وزاّر الخارجّيـــة  االســـتراتيجيةو وذلـــآ يعـــود يلـــى أهميـــة العقوبـــات االقتصـــادّية فـــي 2منـــه
العقوبـات بمـا فيهـا العقوبـات االقتصـادّية يذا  ىىينَّ  األمريكّية سيمون آيزنستات في تقريـره عـن أثـر العقوبـات االقتصـادّية

ذا تــم تضبيقهــا كجــزء مــن  متماســكة يمكــن أن تكــون بــل هــي فــي الواقــع أداّ قيمــة  اســتراتيجيةمــا تــم تصــميمها جيــدًا وا 
 .3القوميةننلتضبيق األعراف الّدولّية وحماية مصالحنا 

أصـبح مـن  اّلتـيفرضها مجلس األمن في يضار الهيمنـة األمريكّيـة  اّلتيهو العقوبات  ولكن ما يهّم الباحثة امن
تلع  دورًا ال يمكن يغفالـه سـواًء فـي تقريـر فـر  هـذه العقوبـاتو أو فـي  اّلتيالواضح فيها هيمنة االعتبارات الّسياسية 
ذلــآ ألن الميثــاق ال يقــدم أّيــة خضــوضل هادفــةل لتحديــد مــا يذا كــان ينبضــي فــر  تحديــد مــد  حجمهــا ومــد  فعاليتهــا. و 

اّلــذ  يقــع تحــت هيمنــة  4العقوبــات االقتصــادّية علــى دولــةل معينــةل. ويتــرآ الميثــاق تقــدير ذلــآ يلــى تقــدير مجلــس األمــن
لــى العــالم علــى أّنــه مزرعــة  أو تنعــر ي اّلتــيالــّدول الخمســة الّدائمــة العضــويةو وبــاألخص الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة 

 يقضاعية  من يقضاعياتها وتريد فر  يرادتها عليهو فكان مجلس األمن وعقوباته خير وسيلةل لذلآ.

                                                           
، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدوليعبد العزيز ناجي، كمال:  1

 .149، ص 2119بيروت، لبنان، 

 
 .99، مرجع سبق ذكره، صالخارجية األميركي سيمون آيزنشتات عن أثر العقوبات تقرير وكيل وزارة 3
 .223ص  مرجع سبق ذكره، ،التنكيل بالعراق )العقوبات والقانون الدولي(سيمونز،جيف:  4
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 وجـدت الباحثـةفمرضت عليها العقوبات في فتّر الهيمنة األميركية على مجلـس األمـنو  اّلتيوبالرجوع يلى الّدول 
مـن مجلـس األمـن كانـت قـد تعرضـت لعقوبـات مـن الواليـات المّتحـدّو وهـذا مـا  تعرضـت لعقوبـات اّلتـيأنَّ جميع الّدول 

ال تريـد فيهـا  اّلتـييبرهن ويثبت الهيمنة األمريكّية على مجلس األمنو وتسخيره لخدمة مصالحها بدليل أّنه في الحاالت 
لّدولّيـةو فإّنـه لـن يـتّم ذلـآو وهـو الواليات المّتحدّ فر  عقوبات على دولة حّتى لو كانت من أكبـر المخـالفين للسـرعّية ا

 ما يسكل نقضًة سوداء في تاريخ المجلس.
فمرضـت وكانـت مصـلحة الواليـات المّتحـدّ واضـحًة فيهـاو وأثـارت جـداًل  اّلتـيمثـااًل عـن العقوبـات الباحثـة أخذ تس

ضـت علـى الّجماهيرّيـة العربّيـة فر  اّلتـيكبيرًا على الساحة الّدولّية لعدم توفر أ ن أساسل قـانوني لفرضـهاو وهـي العقوبـات 
ن حالــًة خاصــًةو فلــم تتضــمن ،2،ـــ ،2،ىالليبّيــة. فقــد كانــت تجربــة ليبيــا مــع عقوبــات مجلــس األمــن بموجــ  القــرارين 

مسألًة داخلّيًةو ولم تتضمن كـذلآ عـدوانًا علـى بلـدل آخـرو يّنمـا هـي نتيجـة عـدم الذعـان لضلـ  مجلـس األمـن فـي تسـليم 
لمحـاكمتهم فـي أميركـا أو بريضانيـا بتهمـة تفجيـر و وذلـآ 1سهدت ردود فعلل متعاقبة اّلتييربيو و المتهمين في قضية لوك

 .السكتلنديةبان أمريكانن فوق مدينة لوكربي ى األمريكّيةالضائّر 
علــى تجــاوز مجلــس األمــن لســلضاته وصــالحياته وتســخيره لخدمــة مصــالح  اً فاضــح عتبــر مثــاالً وهــذه العقوبــات تم 

ًّ أمريكيـًة تنضـو   وّتحدّ وبريضانياالواليات الم ويبدو أّن مجلس األمـن فـي تعاملـه مـع هـذه األزمـة عكـس فـي العمـق يراد
على سلوآل انتقاميو وذلآ بالنعر يلى الخلفيات الّسياسية والتّاريخية الّصراعية األمريكّية مـع الّنعـام الليبـيو وقـد تجلـت 

ــة علــى المجلــس فــي هــذا الّســأن  اســتند يليهــا المجلــس فــي يدانتــه  اّلتــيســواًء علــى مســتو  المعلومــات الهيمنــة األمريكّي
اتخـــذها هـــذا الّجهـــاز األممـــي المســـؤول عـــن حفـــع األمـــن والّســـلم  اّلتـــيومعاقبتـــه لليبيـــاو وكـــذلآ علـــى مســـتو  القـــرارات 

ــّدوليين. وقــد تبــين بســكلل واضــحل عــدم تناســ  العقوبــات المفروضــة مــع حجــم االتهامــات الموجهــة. فــال يم  عقــل فــر  ال
 حصارل على سع ل بكامله لمجرد اتهامات وجهتها بع  الّدول لسخصين لم يحسم القضاء بعد في مد  صحتها. 

ين ّســلوآ المجلــس يزاء هــذه القضــية ســاهم فــي تقويــة وتعزيــز التهديــدات األميركيــة البريضانيــة لليبيــاو وســهل لهــا 
االقتصــادّية الّدولّيــة المتخــذّ بحــق  ليبيــا علــى أّنــه تنفيــذ  ألمــرل  . كمــا ويمنعــر يلــى نعــام العقوبــات2بلــوت أهــدافها ومراميهــا

. ولــذلآ يعتقـد بعــ  المــراقبين أنــه 3أمريكـي علــى الّســع  الليبـي علــى تهمــةل لــم تثبـت وحكــمل لــم يصـدر عــن أ   محكمــة
لعقوبـاتل أمريكيــةل  ن كانـت عرضـةً ،،9،حتّـى لـو سـلمت ليبيـا المتهمـينو فإّنهــا لـن تتجنـ  العقوبـاتو ألّنهـا ومنــذ عـام ى

فمرضـــت عليهـــا مـــؤخرًا بتهمـــة انتهـــاآ حقـــوق النســـان  اّلتـــيبتهمـــة دعـــم جماعـــاتل يرهابّيـــةلو هـــذا فضـــاًل عـــن العقوبـــات 
 وارتكا  جرائم ضّد النسانية.

                                                           
1 A Brief Over View Of Security Council Applied Sanctions, An Informal Backg round Paper Preapared 

By The United Nations Secretariat, Department Of Political Affairs, 1999, p.6.  Available in:                                           

<<http//:www.un.org/docs/sc/committees/sanctions/overview.pdf>>                                                                    
 .21، مرجع سبق ذكره، صسلطات مجلس األمن في ضوء نظرية القواعد الدولية اآلمرةخليل الموسى، محمد:  2
، مرجع العقوبات االقتصادية الدولية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسانمحي الدين يوسف، خولة:  3

 .23سبق ذكره، ص
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وعلــى الّجانـــ  امخـــر الكيــان الّصـــهيوني اّلـــذ  يمــارس العـــدوان واالحـــتالل ويخــرق المواثيـــق واألعـــراف الّدولّيـــة 
دائمــةلو ويضــر  عــر  الحــائض بقــرارات مجلــس األمــنو والّجمعيــة العاّمــة ل مــم المّتحــدّ ومعاهــدّ جنيــف لعــام  بصــورّل 

ن في التعامل مـع الّسـكان فـي األراضـي المحتلـةو لـم يتعـر  قـض لمثـل هـذه العقوبـات الّدوليـة ولـم ّيفـر  عليـه 929،ى
اليات المّتحدّ األمريكّية فـي وجـه أّ  محاولـةل لمعاقبتـه مـن أ   حصارل أو مقاضعةل دوليةلو والّسب  واضح  وهو وقوف الو 

ــه لــم  قبــل المؤسســات الّدوليــة علــى مــا يرتكبــه مــن يرهــا ل ومــس بحقــوق النســان منــذ قيــام هــذا الكيــانو فضــاًل عــن أّن
فكيـف هـو حــال  يصـنف الكيـان الّصـهيوني يومـًا مــن قابـل السـرعّية الّدولّيـة بأّنــه ينتهـآ القـانون الـّدولي وحقــوق النسـان.

 فر  عقوبات ضّده.

أّن الواليات المّتحدّ األمريكّية هي المهيمنة على المجلسو وتقـرر فـي أّ  العـروف  تتوصل الباحثة يلىمن هنا 
تســـتعمل عقوبـــات األمـــم المّتحـــدّ. ممـــا يـــّدل علـــى اســـتخدام الواليـــات المّتحـــدّ لمجلـــس األمـــن كـــأداّل للّسياســـة الّخارجيـــة 

تتعـار  مـع مصــالحهاو أو تتبنـى مواقـف سياســيةل ال  اّلتـيمـن خاللــه أن تصـفي حسـاباتها مـع الــّدول األمريكّيـة تحـاول 
تــتالءم مــع مواقفهــاو ووصــلت لّدرجــة أّنهــا تحــاول الحلــول محــل مجلــس األمــن فــي أعمــال ســلضة العقوبــات للــّدفاع عــن 

  يقضـم الصـالحيات الحقيقيـة للمنّعمـة الّدولّيـة المجموعة الّدولية وفر  احترام القانون الّدوليو فمنضق النابـة هـذا اّلـذ
كــان عليهــا المجتمــع الــّدولي قبــل قيــام المنّعمــة  اّلتــيالمعتــرف بهــا صــراحًة مــن ضــرف الميثــاق يعــود بنــا يلــى الوضــعية 

آ . ووصلت الواليات المّتحدّ لدرجة أّنها لـن تسـجع قيـام مجلـس األمـن بـدوره فـي حفـع الّسـلم يال يذا كانـت هنـا1األممية
مصـلحة حيويــًة لهـا تســتدعي ذلـآو وتمصــر علــى اسـتضالله كــأداّل دولّيـةل تبــرر لهــا قـرارات الحصــار والحعـرو وتســمح لهــا 
بإعــادّ ترتيــ  األوضــاع القليميــة والّدولّيــة بمــا يناســ  مصــالحها. ونتيجــًة لــذلآ فقــد مجلــس األمــن مصــداقيته ممــا أد  

جـد مـن أجلهـا فـي عـل  هـذه الهيمنـة األمريكّيـةو ممـا أفـرت منّعمـة األمـم أمو  اّلتـييلى عجزه عن تحقيق الوعيفة األساسـية 
المّتحدّ من محتواها وبالتالي ميل أغل  الّدول الضعيفة يلى حل المنازعات بعيدًا عن مجلس األمـن اّلـذ  ال يـؤمن لهـا 

 الحمايةو بل على العكس قد يؤد  يلى استضاللها وتبعيتها بالتالي للواليات المّتحدّ. 

 :األمريكّيةومجلس األمن للهيمنة األعضاء  الّدولخضوع آلية : رابعاً 

 كثيرًا ما يتبادر يلى الّذهن هل يستضيع مجلس األمن القيام بدورل عادلل وبعيدًا عن أّ  تأثيرل أل ن دولة؟

 يمكن الجابة بسكلل بديهي بــ ال يمكن له القيام بذلآ وهنا يمضرن التساؤل األهم وهو لماذا؟ 

لإلجابة هنا البّد من البحث في األسبا  العميقة لعدم قدرته على القيام بدورل عادلل وخضوعه للهيمنة األمريكّية وفي 
 كّل االتّجاهات. 

                                                           
 .19ص  مرجع سبق ذكره، ،مريكية ضد العراق في ميزان القانون الدوليالحروب األالهزاط، محمد:  1
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الواليــات المّتحــدّ بالســيضّر علــى العــالمو أصــبحت الواليــات المّتحــدّ تمــارس  وانفــرادبعــد انهيــار االتحــاد الّســوفيتي 
لـس مسـتضلًة نقـاض الضـعف فيـهو وكـذلآ لـم تسـلم الـّدول األعضـاء مـن الّضـضوضات األمريكّيـة الّضضض وبحريةل على المج

 كونها تملآ كل مقومات القّو الّسياسية واالقتصادّية والعسكرّية.

 أـ الضغط على المجلس:

نيـات المتخصصـة هناآ أربعـة نمـاذ  للميزانيـة فـي األمـم المّتحـدّ: الميزانيـة العادّيـة وميزانيـة حفـع الّسـالم والميزا
ىللوكـاالت المتخصصـةن والبـرامج الّخاصـة مثـل برنـامج األمــم المّتحـدّ لإلنمـاء. فبالنسـبة للميزانيـة العاديـة فهـي تســتخدم 

تضضيهـــا ميزانيـــة حفـــع  اّلتـــيلتضضيـــة نفقـــات أنســـضة األمـــم المّتحـــدّ وهياكلهـــا األساســـية مـــن دون عمليـــات حفـــع الّســـالم 
 اّلتــي 1تعتبــر األكثــر تــأثرًا بالخالفــات بــين الــّدول األعضــاء نعــرًا للضــابع الّسياســي للتــدخالت اّلتــيالّســالمو هــذه الميزانيــة 

يقــوم بهـــا مجلـــس األمــن. ونعـــرًا ألن الـــّدول األعضــاء متفاوتـــة األحجـــام والقــدرات االقتصـــادّيةو فإّنـــه مــن غيـــر الممكـــن 
مـن المعـايير يمكـن أخـذها بعـين االعتبـار عنـد  . فهنـاآ مجموعـةً 2تضبيق المساواّ بيـنهم فـي موضـوع االلتزامـات الماليـة

تحديــد الميزانيــةو وهــي حجــم الــّدخل القــومي وذلــآ خاصــًة عنــد الــّدول الضنيــةو ومتوســض نصــي  الفــرد مــن الــّدخل القــومي 
كمــا يمراعــى أيضــا حجــم الســكان وخاصــة بالنســبة للــّدول منخفضــة الــّدخلو ومســاهمات الــّدول األعضــاء فــي الميزانيــات 

ًء علــى نّعــامل معقــدل يرتكــز علــى قــدّر كــل منهــا علــى المســاهمةو وبنــاًء علــى هــذه الضريقــة فــي تقــدير الميزانيــة تمحســ  بنــا
/ ولكــن هــذا الوضــع غيــر الّضبيعــي دفــع يلــى %9،.29ن /926،تتحمــل الواليــات المّتحــدّ تقريبــًا نصــف الميزانيــة عــام ى

و ولكــــّن 3/%0.02لمســـاهمةا أّ  دولــــةل بــــ / / وتـــّم تحديــــد الحـــد األدنــــى%9،.29ن لتصــــبح /%0،تخفـــي  الحصـــة ى
ىوضبعــًا كانــت الواليــات  %42الخــوف مــن يفــالس المنّعمــة فــي حــال انســحا  الــّدول ذات الحــد األعلــى تــّم تحديــده بـــ 

 وذلآ لعدم تحميل الّدول الصضيّر ماال تستضيع تحمله.  %،0.0المّتحدّ هي المستفيدّن والحد األدنى بـ 

/ يعضيهـا القــدّر علــى %44/ ،400تبلـ  اعتبــارًا مـن عــام  اّلتــيات المّتحــدّ فـي الميزانيــةو و وكابـرم مســاهمة الواليـ
الّتالع  بالّصحة المالية للمنّعمةو وذلآ بمجرد امتناعها عن الدفعو وكثيرًا ما يعود االمتناع عـن الـّدفع لـيس لعـدم قـدّر 

نمـــا يعـــود للخالفـــات الّسياســـّية في مـــا بينهـــا. وقـــد اســـتخدم التّـــأخير فـــي دفـــع المســـاهمات الـــّدول األعضـــاء علـــى الـــدفعو وا 
اللزاميــةو أو رفــ  دفعهــا كوســيلةل البتــزاز المجلــس للحصــول علــى مراعاتــه لتوجهــات سياســيةل معينــةلو والحالــة األكثــر 

و 4ةلم يتردد مجلس سيوخها في وضع سروض لقيامهـا بـدفع المسـاهمات اللزامّيـ اّلتيوضوحًا هي حالة الواليات المّتحدّ 
و نجـد أّنـه ،،40،0/40كأن تقوم المنّعمـة بإصـالحاتل ماليـةل ترضـي الواليـات المّتحـدّ. فـإذا أخـذنا مـثاًل ميزانيـة العـام 

                                                           
 .21، ترجمة محمد عرب صاصيال، مرجع سبق ذكره، صاألمم المتحدة بين األزمة والتجديدطالس العجة، ناهد:  1
 .119، مرجع سبق ذكره، صإصالح مجلس األمننافعة، حسن:  2
 .119المرجع السابق، ص 3
 .91، ترجمة لطيف فرج، مرجع سبق ذكره، صمم المتحدة من الحرب الباردة إلى النظام العالمي الجديداألبرتران، موريس:  4
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ن دولــة عضــوًا فــي األمــم المّتحــدّ 94،ن دولــة فقــض مــن مجمــوع ى94دفعــت ى 40،0حزيــران/ يونيــو،،يلــى غايــة تــاريخ 
 .1حصتها كاملًة من الميزانية العادية للمنّعمة

وقــد تعــر  المجلــس لّضــضوضاتل ماليــةل مــن الواليــات المّتحــدّ فــي ســبيل تنفيــذ مــا تريــدهو ويعتبــر هــذا الّضــضض 
المالي على المجلس ذو فاعليـةل كبيـرّلو وذلـآ يعـود لسـب ل مهـمل وهـو أّن االمتنـاع عـن الـّدفع يـؤد  يلـى تعـّر  المنّعمـة 

مارســـتها  اّلتـــيحـــدّ ألزمـــةل فـــي الثمانينـــات نتيجـــة الّضـــضوضات ألزمـــاتل ماليـــةل تعرقـــل أعمالهـــاو وقـــد تعرضـــت األمـــم المتّ 
الواليات المّتحدّ أكبـر مسـاهمل فـي الميزانيـةو حيـث كانـت تتعمـد تـأخير دفـع مسـتحقاتها بـل وتخفيضـها مـن جانبهـا فقـض. 

ياّل أّن الواليـات / مليـار دوالرو 2.،ن حـوالي /990،وقد بلضت ديون الواليـات المّتحـدّ ل مـم المّتحـدّ حتّـى نهايـة عـام ى
. 2أعهــرت لهــا أّن األمــم المّتحــدّ يمكــن أن تلعــ  دورًا لمصــلحتها اّلتــيالمّتحــدّ بــدأت تضييــر موقفهــا بعــد حــر  الخلــيج 

ن مليـــون دوالرو ولكـــن عنـــدما 429.6و بلـــ  مجمـــوع المتـــأخرات المســـتحقة للميزانيـــة العاديـــة ى،400وفـــي نهايـــة عـــام 
ن بليــون ،.4الّســالم فــإّن مجمــوع المســاهمات المقــرّر غيــر المدفوعــة يقفــز يلــى ىتضــاف عمليــات األمــم المّتحــدّ لحفــع 

/ مليـون 690.9ن مـن هـذا الـرقم أ  نحـو/%،2دوالر وتمّثل المسـاهمات المسـتحقة الـّدفع علـى الواليـات المّتحـدّ نحـو ى
 . وبذلآ تكون أكثر الّدول قوًّ في مجلس األمن هي أكثرها مديونيًة. 3دوالر

ن تمقــدر 40،2و40،4ن لعــامي ى،،40تقـّدم بهــا األمــين العـام فــي تســرين األول/ أكتـوبر ى اّلتــيزانيــة وكانـت المي
ن عـــن الميزانيـــة الســـابقة فـــي يضـــار %2.4بخمســـة مليـــاراتل ومائـــةل وســـبعةل وتســـعين مليـــون دوالر أ  أّنهـــا تقـــل بنحـــو ى

لمّتحــدّ تعــاني مـن أزمــةل مالّيــةل خانقـةل تتزايــد يومــا . فـاألمم ا4التكييـف مــع االقتصــاد العـالمي اّلــذ  يعــاني حاليـًا مــن ركــود
صـالن هيكلهـا المـاليو لكـي تسـتضيع ممارسـة أنسـضتها  بعد يوم وهو ما يـدعو يلـى تـدبير مـوارد مالّيـةل جديـدّ للمنّعمـة وا 

بعــد المختلفـة دون الّضـضض عليهـا مـن أ  دولـةو وخصوصـًا الواليـات المّتحـدّ صـاحبة أكبـر حصـةل ماليـةل فيهـاو وخاصـة 
أن أعلنت الواليات المّتحـدّ أنهـا لـن تكـون ملتزمـة فـي المسـتقبل بـأن تـدعم أوتوماتيكيـًا الميزانيـة الخاصـة بعمليـات حفـع 

 تزايدت كثيرا مؤخرًا. اّلتيالّسالم 

ومن أدوات الّضضض على المجلس أيضًا عدم وجود جيشل تابعل له بسكلل دائمل مما يجعلـه يعتمـد علـى دعـم الـّدول 
بمصــالحهاو وتــتّم العمليــات العســكرّية للمجلــس عــادّ عــن ضريــق حلــف النــاتو اّلــذ   ســيءتهــتم قبــل كــل  اّلتــي األعضــاء

ًّ أخــر  لتكــريس الهيمنــة األمريكّيــة علــى المجلــس وتقريــر  تتــولى رئاســته الواليــات المّتحــدّو هــذا الحلــف اّلــذ  أصــبح أّدا
على تقديرات الواليات المّتحدّ وحسـاباتها. ممـا أد  يلـى الّنعـر  يتدخل فيها والحاالت األخر و وذلآ بناءً  اّلتيالحاالت 

                                                           
1 '' Contribution Received for 2010 for the United Nations Regular Budget’’, Committeeon Contributions. 

<http//www.un.org/en/ga/contributions/honourroll.shtml>                                                                              
 .123، مرجع سبق ذكره، ص إصالح مجلس األمننافعة، حسن:  2
http://www.un.org/arabic/geninfo/ir/ch5/ch5_txt.htm                                                                     الرابط:   3

                                                     
 http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15940                                         الرابط: 4
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علــى مجلــس األمــن علــى أســاس أّنــه يتــدخل فــي القضــايا بســكلل متعــار ل ومتنــاق ل مــع مــا تــّنص عليــه قواعــد القــانون 
ألهـــداف الـــّدولي. وهكـــذا قيـــل يّن مجلـــس األمـــن يّتصـــرف ىىبضريقـــةل تـــؤد  يلـــى التضـــحية بالســـرعّية القانونّيـــة لحســـا  ا

تـــؤد  بـــدورها يلـــى تّضبيـــق القواعـــد القانونيـــة بســـكلل انتقـــائي وتفضـــيلي ولـــيس بســـكلل  اّلتـــيواألغـــرا  الّسياســـّية الحالّيـــة 
ًّ من مجلـس األمـن غرفـة 1ضبيعي وتلقائينن . وباسم الحرية والديمقراضية أصبحت الواليات المّتحدّ عسكر  العالم متخذ

 تسجيل للقرارات األمريكّية.

 األعضاء: الّدولضغط على ب ـ ال

ال تــوفر الواليــات المّتحــدّ أّ  فرصــةل للّضــضض علــى الــّدول األعضــاء فــي ســبيل تحقيــق أهــدافها ومصــالحهاو يال 
وتستضلها. فبالنسبة ألوربا واليابان فهما مجردتان مـن كـل المـوارد األساسـية الكفيلـة بضـمان اقتصـادياتهما وتبعيتهمـا فـي 

الخلــيج بــالنفضو وبالتــالي فــإّن الواليــات المّتحــدّ أثبتــت مــن خــالل يمســاكها عســكريًا بزمــام  مجــال الضاقــةو خاصــًة لــدول
 .  2األمور في الخليج أّن لديها القدّر على الّضضض على حلفائها ومنافسيها

كما قد تلجأ الواليات المّتحـدّ يلـى أسـلو  فـر  ضـضوضل اقتصـاديةل علـى الـّدولو وذلـآ فـي سـبيل تهديـد أعضـاء 
تزيـــد الواليـــات  اّلتـــيتضـــعها. وفـــي حـــاالت األقضـــار  اّلتـــياألمـــن لضـــمان الّتصـــويت علـــى مســـروعات القـــرارات مجلـــس 

المّتحــدّ المســـاعدّ المقدمـــة لهــاو فـــإّن أ  تهديـــدل بوقــف مثـــل هـــذه المســاعدّ الحيويـــة يقيـــد حتمــًا الموقـــف الحكـــومي فـــي 
دات الضذائيــة قـد يمحـرم منهـا فــي المسـتقبل مـا لـم يصــوت األقضـار التّابعـة. فعلـى سـبيل المثــال: يّن المعتمـد علـى المسـاع

. ونأخـذ مثـااًل علــى ذلـآ مسـألة فـر  العقوبــات علـى العـراقو والحقـًا اســتخدم 3علـى الّنحـو المضلـو  فـي مجلــس األمـن
يتـو ضـّد القّو ضّده يبان حر  الخليج الثانيةو فلكي تتجن  الواليات المّتحـدّ األمريكّيـة احتمـال اسـتخدام الّصـين حـق الف

مســـروع القـــرارو امتنعـــت واســـنضن عـــن انتقـــاد مذبحـــة ســـاحة ىتيـــان ين مـــانن وقتهـــا وســـهلت مـــنح الصـــين قرضـــًا بقيمـــة 
مليـار دوالرن وضـضضت علـى كنـدا للضـاء بعـ  ،ن مليون دوالر من البنآ الّدوليو كما ألضت مـن ديـون مصـر ى2،،ى

مليـار ،حصـلت تركيـا علـى مسـاعدات عسـكرية بقيمـة ىالديون المصرّية لتضمن تصويت مصر على القرار معهاو كما 
مليـار دوالرن مــن القـرو  الميســّر مـن البنــآ الـّدوليو حتّــى ييـران حصــلت علـى قــر  02،دوالرن وممنحـت مـا قيمتــه ى

مليــون دوالرن مــن البنــآ الــّدولي. وفــي المقابــل أوقفــت الواليــات المتحــدّ األمريكيــة برنــامج مســاعدات للــيمن 420بقيمــة ى
ن ألــف عامــل يمنــي مــن الّســعودية كنــوع مــن العقوبــة للــيمن لرفضــها قــرار 00،مليــون دوالرنو وضــرد حــوالي ى0،ى بقيمــة

ـــذرت واســـنضن الكـــوادور بعقوبـــات اقتصـــادية مـــدمّر يذا صـــوتت ضـــّد القـــرار. وهكـــذا تقـــوم  العقوبـــات والحـــر و كمـــا أن
 عبر مجلس األمن.الواليات المّتحدّ بسراء الّذمم في كل  مسروع قرار تريد نفاذه 
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أ  أّن عمليـة صــناعة القــرار واعتمــاده داخـل مجلــس األمــن تتــأثر بمعضيـاتل ومعــاييرل سياســّيةلو فعمليــة التفــاو  
 .1برمتها والّتصويت محكومة  بتزاحم مصالح الّدول وتعارضها مع بعضها البع 

ألمـن نتيجـة نقضـه مـن قبـل يحـد  وهنا يمضرن الّتساؤل: يذا فسلت الواليـات المّتحـدّ فـي صـنع قـرار فـي مجلـس ا
 الّدول الكبر  فهل ستتوقف أميركا عن تنفيذه؟

 الواقع يقول عندما ال تستضيع الواليات المّتحدّ تأمين الحسد الكامل لمسروع القـرار فإّنهـا تتجـاوز مجلـس األمـن.
برهانـًا علـى أن باســتضاعة قـدمت  اّلتـيأمريكيـة علـى العـراقو هـذه الحـر   األنجلـووخيـر دليـلل علـى ذلـآ تجربـة الحـر  

الداّر األمريكّية سن الحرو  على أّية دولةل وفي أ   وقتل وفي عّل اعتـرا  جميـع الـّدول دائمـة العضـوية فـي مجلـس 
األمــن بالبدايــةو ياّل أّنهــا انســاقت بعــدها للرغبــة األمريكّيــة دون أّ  فيتــو أو يدانــة فــي مجلــس األمــن بــل وأكثــر مــن ذلــآ 

ن بأّن القوات األمريكّية قوات احتالل وعليها تسير أمور الـبالد بمعنـى أنـه سـّرع االحـتالل األمريكـي أعترف مجلس األم
وأعترف به. فالواليات المّتحدّ ال ترتدع عن خرقل معلنل للقانون الّدولي في أّ  وقـتل تجـد فيـه حـدًا أدنـى مـن االخـتالف 

األمـن الــّدولي فإّنــه يجــّ  تسـميته مجلــس األمــن األمريكــي  . ولســدّ هيمنــة الواليـات المّتحــدّ علــى مجلــس2مـع مصــالحها
أصــبحت تســتعمله لتحقيــق مصــالحها وأبعدتــه عــن نصــّر ومســاندّ أّ   اّلتــيحّتــى يتماســى ودور الواليــات المّتحــدّ فيــهو 

الن الّسـوهذا الوضع يمكن أن يفسر نقضـًة أثـارت جـداًل كبيـرًا وهـي سـعي الـّدول المـتالآ  جهةل مستضعفةل صاحبة حقل.
ذلآ الّضعف اّلذ  يعـاني منـه مجلـس األمـن والهيمنـة األمريكّيـة عليـه يمكـن االسـتنتا  بـأّن: هـذا الّنوو  يذ أّنه في عّل 

الوضع هو من دفع الّدول يلى امتالآ مثل هـذا الّسـالن لحمايـة نفسـها فـي عـّل نّعـامل دولـي يمكـن تسـميته بنعـام الضابـة 
 أو نعام األقو .

ّن الواليـــات المّتحـــدّ ال تـــوفر أّ  أداّل مـــن أدوات الّضـــضض علـــى مجلـــس األمـــنو أو أ :باحثـــةتســـتنتج الومـــن هنـــا 
الــّدول األعضــاء فيــه لتحقيــق أهــدافها يال وتســخرها لمصــلحتهاو فهــي تّوجــه المجلــس كمــا تريــد وتعاقبــه أيضــًا باســتخدام 

تريـده وبمـا ال يتعـار  ومصـالحها الحيويـة.  مساهمتها المالية في الميزانيـةو كسـيفل مسـلضل عليـه لتوجيهـه بالّسـكل اّلـذ 
فضاًل عن عدم وجود جيشل دائمل تابعل لمجلس األمـن. وبـذلآ يكـون مـن أسـبا  ضـعف مجلـس األمـن هـو عـدم امتالكـه 
مــواردل اقتصــاديةل وعســكريةل خاصــةل بــهو فهــو يعتمــد بســكلل تــامل علــى الــّدول األعضــاءو أو علــى بعضــها علــى األقــل فــي 

 فضاًل عن مساوماتا وضضوضاتا الواليات المّتحدّ على الّدول األعضاء لضمان تصويتها يلى جانبها.القيام بمهامه. 

تتفــق وسياســتها  اّلتــيوبــذلآ باتــت الواليــات المّتحــدّ تهــيمن علــى مجلــس األمــنو وتســتضيع أن تصــدر القــرارات  
لواليــات المّتحــدّ أصــبح لــه مجموعــة مــن الخارجّيــة فــي العــالم. وهــذا مــا يــدفعنا للقــول أنــه نتيجــة خضــوع مجلــس األمــن ل

الصفات أهمها تضبيق معايير االزدواجية في معالجة كل مسألةل مـن المسـائل الّدولّيـةو وتبنـي مفـاهيم الّسياسـة األميركّيـة 
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 انضالقًا من الرها  وصـواًل يلـى العولمـة والديمقراضيـةو ضبعـًا وفـق المفهـوم األمريكـي اّلـذ  يقـوم علـى احـتالل الّسـعو 
وتــدميرها بحجــة ييصــالها يلــى الديمقراضّيــةو ولــذلآ أصــبح مجلــس األمــن أســبه بالببضــاء تكــرر مــا يصــرن بــه المســؤولون 
 األميركيونو وهذا ما يستدعي ويتضل  يّما يصالن هذا المجلس  وبسكلل فعليو أو القضاء على هذا الببضاء األميركي.
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 األمريكّية العالمّيةل الثاني: عوامل الهيمنة ـالفص
 المبحث األول: العوامل السياسية:

 : ما هو معنى الهيمنة.أوالً 
 : تاريخ الهيمنة األمريكّية القديم.ثانياً 
 : مرحلة التفرد األمريكي على الساحة الّدوليةثالثاً 
 السلوآ التصويتي للدول دائمة العضوية في مجلس األمن: رابعاً 

 االقتصادّية المبحث الثاني: العوامل
 : أسس القّو االقتصادّية األمريكّيةأوالً 
 : انعكاس القّو االقتصادّية األمريكّية على قضاعاتها األساسيةثانياً 
 : مسروع مارسال والسيضّر األمريكّية على أورباثالثاً 
 : دور المؤسسات االقتصادّية الّدولية في تعزيز الهيمنة األمريكّية.رابعاً 

 الث: العوامل العسكريةالمبحث الث
 : المكانيات العسكرية األمريكّية.أوالً 
 : دور الحلف األضلسي في تعزيز الهيمنة األمريكّية على أوربا.ثانياً 
 : التوجهات العسكرية األمريكّية في عّل نعام القض  الواحدثالثاً 
 : العالقة بين القّو االقتصادّية والعسكرية.رابعاً 
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 العالمّية األمريكّيةالهيمنة عوامل الثاني: ل ـالفص

اهنــة ألميركــا تتميــز بســرعة عهورهــاو وبحجمهــا الرّ  العالمّيــة الهيمنــة يال أنّ قــدم النســان ذاتــه.  الهيمنــة قديمــة   نّ ي
 نسـبياً  معزولـةل  و مـن دولـةل ةل دولّيـ بواسـضة ديناميـاتل ا و لـت أميركـا نفسـهواحـد حوّ  فخالل قرنل العالميو وبضريقة ممارستها. 

لـم يسـبق لـه مثيـل  العالم كله وتمسـآ بهـذه األرجـاء علـى نحـول  أرجاءتصل سلضتها يلى  في نصف الكّر الضربي يلى قوّل 
ولعل أهّم ما يميز المبراضورّية األمريكّية قياسًا بسابقاتهاو تفوقهـا العسـكر  وامتـداد نفوذهـا الّسياسـي واالقتصـاد   .1قض

تمتلــــآ مــــن القــــّو  اّلتــــي. فالواليــــات المّتحــــدّ هــــي الّدولــــة الوحيــــدّ 2ربــــوع العــــالم وقاراتــــهوالثقــــافي الواســــعين يلــــى ســــائر 
 االقتصادّية والعسكرّية والّسياسّية ما يجعلها تقف في ذرّو قوتها الجيوبوليتيكية. 

رتـ  انضالقًا من أّن مفهوم القّو الععمى اليـوم يعنـي مفهومـًا مثلـث الجوانـ  ىاقتصـاد و سياسـيو وعسـكر نو تت
 اّلتـيدول العالم فـي وضـع ضبقـي تراتبـي هرمـي رأسـه الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة. وتسـّكل هـذه العوامـل األرجـل الّثالثـة 

أ  أنَّ الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة تتمتــع بوضــعل متفــوقل لــم يســبق لــه مثيــلو ومــن ثــّم  تقــف عليهــا الهيمنــة األمريكّيــة.
لضــمان واســتمرار وضــعها العــالمي  3يــات المّتحــدّ هــو المحافعــة علــى هــذا الوضــعيصــبح الّتحــد  الرئيســي أمــام الوال

 المهيمن. 

 اّلتــيفــي هــذا الفصــل المــؤهالت والقــدرات الّسياســية االقتصــادّية والعســكرّية  الباحثــة تناولتومــن هــذا المنضلــق ســ
 تتمتع بها الواليات المّتحدّو وساهمت بالتّالي في تعزيز هيمنتها الّدولّية. 
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 المبحث األول

 العوامل السياسّية
هنـاآ مـن يعتقـد أّن الهيمنـة األمريكّيـة حـدثًا جديـدًا فـي تـاريخ الواليـات المّتحـدّ وتعـود يلـى نهايـة الحـر  البــاردّو 

نما تعود لفتراتل أقدم من نهايـة الحـر  البـاردّو ياّل أّن زوال االتحـاد الّسـوفي تي سـاعد ياّل أّنها في الحقيقة ليست حديثًة وا 
ــة. فضــاًل عــن ذلــآ يّن  علــى بروزهــا وتكريســها مــن خــالل غيــا  أّ  قــوّل منافســةل للواليــات المّتحــدّ علــى الّســاحة الّدولّي
نجـــان الواليـــات المّتحـــدّ فـــي الّســـيضّر علـــى الّنعـــام الـــّدولي يعـــود يلـــى امتالكهـــا لقاعـــدّل متينـــةل مـــن القـــدرات االقتصـــادّية 

هــا فــي وضــع المتفــوق علــى حلفائهــا قبــل خصــومها ممــا يضــعها فــي مكــان الســيد وبــاقي والعســكرّيةو بالســكل اّلــذ  يعهر 
سـاعدتها علـى يضـفاء السـرعّية علـى  اّلتـيالّدول الععمى في مكان التّابع لهاو وهو ما ومّعف في خدمة قوتها الّسياسـّية 

بـذلآ حلمهـا فـي الّسـيضّر علـى قراراتها وتصرفاتهاو وذلآ من خالل يصـدارها عـن ضريـق مجلـس األمـن الـّدوليو محققـة 
 العالم بأسره.

 : ما هو معنى الهيمنة:أوالً 

الهيمنــة مصــضلح  اسمــتعمل فــي العالقــات الّدولّيــة منــذ بعــ  الوقــتو وزادت ســهرته فــي العقــدين األخيــرين تقريبــًاو 
أم ال؟ ومتـى تصـل وأول مـا يتبـادر يلـى الـذهن عنـد ذكـر كلمـة الهيمنـة هـو مـا معنـى كلمـة الهيمنـة وهـل تعنـي السـيضّر 

يمضلق فيها عليها بالّدولة المهيمنة؟ بمعنى أخر: يلى أّ  درجةل يج  أن تكون الّدولة قويـًة لكـي  اّلتيالّدولة يلى المرحلة 
 تعتبر مهيمنة؟

 تضرقت يلى معنى الهيمنة ومنها: اّلتيعلى الّتعاريف المختلفة  االضالعلإلجابة على هذه األسئلة البّد من 

تتلخص في القدّر على االحتواء الخفي والّجذ  اللينو بحيث يرغ  امخرون في فعل ما ترغ  فيه القّو : الهيمنة
 .1المهيمنة من دون الحاجة يلى اللجوء الستخدام القّو

تمارسها الّدول القوية على الّدول األضعف وعلى المؤسسات الّسياسية والمالّية  اّلتي: هي الّسيضّر واالستضالل الهيمنة
 العالمّيةو وتعني الّسيضّر واالستحواذ على األسواق والّتحكم فيها من حيث العر  والّضل  واألسعار.

تمارس في  اّلتي: تعني أحيانًا السلضة الّسياسية وممارستها القيادّ وموافقة المحكومو خالفًا للسلضة السياسّية الهيمنة
خر  نر  أّنها تعني مزيجًا من القسر والموافقة عند ممارسة يضار الهيمنة من خالل الكراه والقسر. وفي أحيانل أ

 .2الّسلضة الّسياسّية
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انضالقـــًا مـــن التعـــاريف الســـابقة نجـــد: أنَّ مفهـــوم الهيمنـــة يمعتبـــر مرادفـــًا لمفهـــوم الّتســـلض والتّفـــوق والّزعامـــةو هـــذه 
كافيًة على القيام بهذا الّدور ويتعـين علـى  الّزعامة يمارسها في نعام دولّي ضرف  مهيمن هو عبارّ  عن دولةل تمتلآ قدرًّ 

الــّدول األخــر  فــي النّعــام أن تحــدد عالقتهــا بــالّضرف المهــيمنو يمــا انصــياعًا أو معارضــًة أو حيــادًاو وبمــا أّن المهــيمن 
.  يعتمد على القدرات فالهيمنة تسبه يلى حدل كبيرل مفهوم القّو

مـن الّسـيضّر انضالقـًا مـن أّن الّسـيضّر يمكـن ممارسـتها مـن خـالل أّن الهيمنة درجـًة أعلـى  :تعتقد الباحثةمن هنا 
الكــراه والقســرو وغالبــًا تمضبــق علــى الــّدول الّضــعيفةو أّمــا الهيمنــة فهــي أوســع وتســمل الــّدول الّضــعيفة والقوّيــة علــى حــدل 

نقضـًة فـي غايـة األهميـة سواءو وتترافـق مـع تقـديم الحـوافز والمزايـا للحصـول علـى موافقـة الّضـرف األخـرو كمـا أّن هنـاآ 
للتفريق بينهما هي أّن الضرف المهيمن قد يواجه أحيانًا برف  قراراته مـن قبـل الـّدول األخـر و ولكـن هنـا تكمـن الهيمنـة 
مـــن خـــالل حصـــول الّدولـــة المهيمنـــة علـــى مـــا تريـــده فـــي نهايـــة المضـــافو ومـــا يؤكـــد ذلـــآ أّن الهيمنـــة تمعـــّد نســـبيًة ألّن 

ــة يحكمهــا مركــز  وحيــد  فــالمركز المهــيمن مــرغم  دائمــًا علــى القيــام االقتصــاد الرأســمالي ال ــة عالمّي عــالمي لــيس يمبراضورّي
بتسوياتل مع امخرين حّتى لو كانوا في وضعية الخاضعو وبخاصًة يذا كانوا يرفضـون هـذه الوضـعية لهـذا السـب  تعـّل 

ًّ بتحول موازين القـو  بـين سـركاء الّنعـام العـالمي ّمـا فـي الّسـيضّر فبـالرغم مـن يكـراه الضـرف امخـر ياّل . أ1الهيمنة مهدد
 أّنها ال تواجه برف ل عاهر.

أ  لكـي تكــون دولـة مــا مهيمنـة فــإّن هـذا ال يعنــي أن تكــون قـادرًّ علــى السـيضّر علــى جميـع المنافســين امخــرين 
الهيمنة علـى الـّدول الكبـر .  . ويمكن توضيح ذلآ بالقول يّن الّسيضّر على الّدول الّصضيّر هي وسيلة2من جميع الوجوه

كمــا يتعــين أن تكــون الّدولــة ذات مــوارد كبيــّرو يذ أّنــه مــن غيــر المحتمــل أن تســمح الــّدول لدولــةل صــضيرّل أو ضــعيفةل بــأن 
 .3تمارس دور الزعامة

ية ّن الّدولـــة ال تصـــل يلـــى مرحلـــة الهيمنـــة ياّل يذا كانـــت تمتلـــآ كـــّل عوامـــل القـــّو الّسياســـأ تجـــد الباحثـــة:وبـــذلآ 
واالقتصــادّية والعســكرّية والثقافّيـــةو بالضــافة يلـــى تفردهــا بهـــذه المــؤهالت دون أن تســـاركها دولــة أخـــر  بــامتالآ نفـــس 
المؤهالت وفي نفس الوقتو كما يج  أن تسخر كل ما تمتلكه من عوامل القّو في سبيل خدمـة موقعهـا كدولـة مهيمنـة 

ـــّدول  ـــيانضالقـــًا مـــن أّن ال ـــاحة تمتلـــآ القـــّو ال ت اّلت ـــز وضـــعها علـــى الّس كتفـــي بثمارهـــا يال يذا اســـتخدمتها لخدمـــة وتعزي
تـدور حولهـا الكواكـ . كمـا أّن هنـاآ نقضـًة مهمـًة تتمثـل فـي أنـه ال بـدَّ مـن  اّلتـيالّدوليةو عندها تصـبح الّدولـة كالّسـمس 

 اّلتــيالنفقــات واليــرادات  أن تتــوفر لــد  الّدولــة الّرغبــة فــي الهيمنــة علــى المســتو  الــّدوليو وذلــآ انضالقــًا مــن حســا 
 ستترت  على الهيمنة. 

                                                           
، ترجمة فهمية شرف الدين، الطبعة األولى، دار االقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرينأمين، سمير:  1
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تمـارس الهيمنـة هـي الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـةو يذ  اّلتـيوفي وقتنا الحاضـر لـم يعـد يخفـى علـى أحـد أّن الّدولـة 
ــة المتعاقبــة مــع تضــخم يمكاناتهــا وقوتهــا. وتعتبــر هيمنــة أمري كــا عــاهرًّ أّن الّرغبــة بالهيمنــة حلــم  راود الدارات األمريكّي

ًّ من نوعها من حيث سعة مداها وسرعة عهورها كقوّل عالميةل أولى ووحيدّ  .1فريد

 : تاريخ الهيمنة األمريكّية القديم:ثانياً 

كانتا وال تزاالن على امتداد القرنين العسـرين والواحـد والعسـرين تقومـان  واستراتيجيتهاسياسة الواليات المّتحدّ  ينّ 
و أســار الــرئيس األمريكــي الّســابق ودرو ويلســون يلــى ،،9،بــدأ المصــالح الحيوّيــةو ومنــذ عــام علــى مبــدًأ أساســي وهــو م

نعـامل عــالمي جديــد يقــوم علــى أســاس احتــرام حــق الّسـعو  فــي تقريــر مصــيرها وتعمــيم مبــدأ الديمقراضيــة وحريــة الّتجــاّرو 
الّرغبـة بالهيمنـة بـدأت تعهـر لـد  الواليـات  أنّ و وبـالعودّ يلـى تـاريخ الهيمنـة األمريكّيـة نجـد 2وهو ما يجر  ترديـده اليـوم
ن اّلـذ  تـم بموجبـه يضـالق سـلضة الواليـات المّتحـدّ علـى األمـريكيتين واعتبارهمـا مجـااًل 42،،المّتحدّ منـذ مبـدأ مـونروى

فيـه: ىىيّن حيويًا لهاو وذلـآ باعتبـاره أّن أ  اعتـداء علـى دول العـالم الّجديـد اعتـداء علـى الواليـات المّتحـدّ و وممـا جـاء 
كّل محاولةل تقوم بها دولة  أوربّية  لفر  نهجها الّسياسي على نصف الكّر األمريكـي تسـكل خضـرًا كبيـرًا علـى سـلم وأمـن 

وبـذلآ كانـت بدايـة الّسـيضّر األمريكّيـةو وبعـدها بـدأت الواليـات المّتحـدّ تسـتخدم سـّتى عوامـل القـّو  و3الواليات المّتحـدّنن
يل تأكيــد هيمنتهـا علــى جميــع دول العـالم وتحقيــق مصــالحها القوميـةو فقــد أصــبحت فـي أقــل مــن تتمتــع بهــا فـي ســب اّلتـي

ــه يقــع علــى عاتقهــا  ًّ سياســيًا ععيمــًة اقتصــاديًاو فائقــة القــّو عســكريًاو وأصــبحت تعتبــر أّن ــًة موحــد قــرنين مــن الــزمن دول
س أيزنهـاور أّن الواليـات المّتحـدّ مسـؤولة كليـًا ن عندما أعلن الـرئي922،مسؤولية قيادّ العالم ويبدو ذلآ جليًا في عام ى

عن قيادّ ىالعالم الحرنو وهذا ما أكده كثير  من الرؤساء األمريكيين ومـنهم نيكسـون اّلـذ  أعتبـر أّن عالميـة أمريكـا هـي 
زنهـاور بـدأها أي اّلتـيهدف سياسـتهاو وبـدأت الواليـات المّتحـدّ تعمـق هـذا المفهـوم مـن خـالل انتهاجهـا سياسـة األحـالف 

ـــ مبــدأ مــلء الفــرات وذلــآ بعــد خــرو  المســتعمرين األوربيــين مــن الّســرق األوســضو وأكمــل  مــن خــالل مبــدأه المعــروف بــ
هــار  ترومــان الــذ  قــال ىى يّن الّنصــر اّلــذ  حققتــه الواليــات المّتحــدّ فــي الحــر  وضــع علــى عــاتق  المســيّر الــرئيس

 .  4السع  األمريكي ع ء مسؤولية قيادّ العالمنن

ــّد مــن الســاّر يلــى أن بدايــة هيمنــة الواليــات المّتحــدّ كانــت عــن ضريــق القــّو االقتصــادّية  وفــي هــذا الســياق ال ب
و الضــــخمةاألر  الساســـعةو المـــوارد المعدنيـــة ة المكانيـــات الماديـــة ألمريكــــا ىالّصـــرفو ومـــا ســـاعد القــــّو االقتصـــاديّ 

تعـج بالنسـاضنو حيـث تـّرجم  اّلتـيلحديديـة والبريـة والمـوانئ و السبكات الضـخمة مـن الخضـوض االمتقدموالنتا  الصناعي 

                                                           
 .99، مرجع سبق ذكره، صأثر الهيمنة األمريكية العالمية في منظمة األمم المتحدةناجي دحام، دحام:  1
 .9، ص1994، ترجمة سوزان خليل، سينا للنشر، القاهرة، مصر، المعنى والقوة في النظام العالمي الجديدالعابدي، زكي وآخرون:  2
، تقديم محمد طه بدوي، الطبعة األولى، مطبعة نهضة الشرق، عالقات األمريكية األوربية بين التحالف والمصلحةالوهبان، أحمد:  3

 .12، ص 1992القاهرة، مصر، 
 .92، مرجع سبق ذكره، ص أثر الهيمنة األمريكية العالمية في منظمة األمم المتحدةناجي دحام، دحام:  4
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أيضـــًاو فعنـــد مســـارف الحـــر  العالمّيـــة األولـــى كـــان الّنـــاتج القـــومي للواليـــات  واســـتراتيجيةكـــّل ذلـــآ يلـــى أهميـــةل سياســـيةل 
 المّتحدّ يضاهي مثيله لد  كل القو  الععمى األخر  مجتمعة. 

العالمّية الثّانية في مراحلها األخيّر بعـد أن أمجهـد سـقا الصـراع األوربـيو  وقد دخلت القّو األمريكّية غمار الحر 
و وبعد الحر  العالمّيـة الثّانيـة كانـت الواليـات المّتحـدّ فـي موقـفل 1مما أتان لها حسم المعركة لصالح المعسكر الليبرالي

الرأســمالي يجــر  فــي أمريكــاو كانــت  متميــزل فــي االقتصــاد العــالمي. فقــد كــان أكثــر مــن نصــف النتــا  الّصــناعي للعــالم
و هــذا فضــاًل عـن أّن الــّدوالر كــان العملــة العالمّيــة الوحيــدّ 2أمريكـا أغنــى دولــة فــي العــالم ومواضنوهـا أغنــى ســكان العــالم

نــت كا اّلتــي. أّمــا مــن الّناحيــة العســكرّية فكانــت الواليــات المّتحــدّ تحتــل المرتبــة األولــى بــين الــّدول الرأســمالّية *المأمونــة
 بحاجةل لحمايةل من الواليات المّتحدّ. 

اســتضاعت حــدّ للســيضّر علــى أوربــاو وبالفعــل بعــد الحــر  العالميــة الثّانيــةن عملــت الواليــات المتوفــي هــذه الفتــّر ى
بسض هيمنتها على القاّر العجـوز عـن ضريـق ذراعهـا العسـكر  الّضـاربةو ثـم عـن ضريـق مسـاعداتها االقتصـادّية والمالّيـة 

و ممــا أتــان لهــا حمايــة أوربــا وانتزاعهــا مــن بــراثن الخضــر 3فــي يضــار مــا عــرف وقتهــا بمســروع مارســال الّســهير الكبيــّر
 .4الّسيوعي وقتها

الّســوفيتي بمــا يملــآ مــن قــواتل  االتحــادولكــن مــع عهــور الحــر  البــاردّ أخفــي وضــع أميركــا وذلــآ بســب  وجــود 
 د من الّدول الحليفة في أوربا السرقّية والّدول الّنامية.تقليديةل كبيّر العدد وبعدها ترسانة نوويةو ومعه عد

 : مرحلة التفّرد األمريكي على الساحة الّدولّية:ثالثاً 

ًّو فـإنَّ نهايـة الحـر  البـادّر  مثلما خرجت الواليات المّتحدّ األمريكّية من دمار الحر  العالمّية الثّانية قوًّ صـاعد
كانـت تواجـه الواليـات  اّلتـيو فبعد انهيار االتحاد الّسـوفيتي القـّو الوحيـدّ 5صير العالمقد توجتها القّو األكبر والمنفردّ بم

المّتحـدّو حــدث فراغــًا جيوسياســيًا علــى امتــداد قلــ  قــاّر آوراســيا مـن حــدود الّصــين مــع آســيا الوســضى ســرقًا يلــى البلقــان 
و يضــافًة يلــى الفــرات اّلــذ  تركــه فــي وســض األوربــي غربــًاو ومــن ســرقي المتوســض وســمال وســرق يفريقيــا يلــى حــدود الهنــد

وسرق أورباو وبالتّالي لـم يعـد هنـاآ مـن قـو  عسـكرّيةو اقتصـادّيةو سياسـّيةو تنـافس الّرأسـمالية العالمّيـة بزعامـة الواليـات 
بهـا اسـتأثرت  اّلتـيسارعت لملء هذا الفرات وقضـف ثمـار الّنصـر فـي الحـر  البـاردّو وكانـت أولـى الّثمـار  اّلتيالمتحدّ 

ن فــي حــر  الخلــيج الثّانيــةو وتحقيــق هــدف مــن أهــدافها ،99،هــي يحكــام ســيضرتها علــى الخلــيج العربــي ونفضــه عــام ى

                                                           
 .21ـ 22، مرجع سبق ذكره، صدة بين القوة الصلبة والقوة الناعمةالواليات المتحعبد السالم، رفيق:  1
 .212، مرجع سبق ذكره، صفهم العالقات الدوليةبراون، كريس:  2

وذلك بحسب اتفاقية بريتون وودز التي وضعت أسس النظام النقدي الدولي الذي أصبح فيه الدوالر عملة عالمية، باعتبار أنه أصبح *
 .قابالً لإلبدال بالذهببموجب هذه االتفاقية 

 .21مرجع سبق ذكره، ص الواليات المتحدة بين القوة الصلبة والقوة الناعمة،عبد السالم، رفيق:  3
4 Lael  Brainard, T he Lessons of the Marshall Plan, The Brookings Institution, (5June,2007)                                                                             

 .12، مرجع سبق ذكره، صالواليات المتحدة بين القوة الصلبة والقوة الناعمةعبد السالم، رفيق:  5



21 
 

ضالما سـعت يلـى تحقيقـه أال وهـو يقامـة قواعـد عسـكرّية برّيـة وبحرّيـة وجوّيـة دائمـة علـى أراضـي دول  اّلتي االستراتيجية
راتــه والــّتحكم بأســعاره وتحولهــا بالتــالي يلــى الّدولــة الععمــى الوحيــدّ فــي الخلــيج العربــيو والّســيضّر علــى منــابع الــّنفض ومم

 العالم.

ن 994،أّمـا الخضــّو الثّانيــة فــي برنــامج الهيمنــة األمريكّيــة بعــد انهيــار االتحــاد الّســوفيتي كانــت فــي البلقــان عــام ى
ن فــي الحــر  ضــّد 999،عــام ىعنــدما بــدأت حــر  البلقــان مــع بدايــة تفكــآ االتحــاد اليوغســالفي فــي البوســنة وانتهــت 

حكـام الّسـيضّر فـي هـذا الّجـزء  اّلتيجمهورية صربيا بسب  مسكلة كوسوفو  أوجدتها لتبرير تنفيذ مخضضها فـي البلقـانو وا 
 .1من أوربا

هكذا خاضت الواليات المّتحدّ حربان كبيرتـان خـالل عقـد الّتسـعينيات مـن القـرن الماضـيو حـر  الخلـيج الثّانيـة 
عــادّ تسـكيل العـالم مــن لـى منـاضق مهمــة فـي كـل  مــن آسـيا وأتنفيــذًا لرغبتهـا بالهيمنـة والّســيضّر ع وحـر  البلقـانو وربـا وا 

ًّ اعتمــادًا أساســيًا علــى مبــدأ اســتخدام القــّو العســكرّية  تملكهــا  اّلتــيجديــد تحــت زعامتهــاو وعلــى الــّنمض اّلــذ  تريــده معتمــد
 .  ال نعير لها في العالم اّلتيالواليات المّتحدّ و 

نو 922،أ  أّن وضع الواليات المّتحدّ األمريكّية في أوائل التسعينيات كان مسابهًا تمامًا لما كانت عليـه عـام ى
أكبــر قــوّل دولّيــةل فــي العــالم عســكريًا واقتصــاديًا وسياســيًا مــع اخــتالفل مهــمل هــو أنهــا بــال ممنــازع. فيمــا اكتفــت روســيا بــدور 

منة الواليـات المّتحـدّ ليسـت عنصـرًا جديـدًا فـي الجيوسياسـة العالمّيـة. فكـّل فتـّر مـا بعـد . مما يّدل على أنَّ هي2التّابع لها
. أّمـــا ســـقوض حـــائض بـــرلين فكـــان يعنـــي الّتجســـيد الـــواقعي لعهـــور الهيمنـــة 3الحـــر  كانـــت فتـــّر هيمنـــة للواليـــات المّتحـــدّ

 .4األمريكّية بصورّل قاضعةل 

ال تمنازعو سيئًا فسـيئًا حتّـى  اّلتييتين تنامت خاصية القّو األمريكّية وفي هذه المرحلة ىبعد انهيار االتحاد السوف 
أصبحت مفهومًا عالميًا مقبواًل ومعترفًا به. وهنـا وجـدت الواليـات المّتحـدّ مـن مصـلحتها خلـق نعـامل عـالمي جديـد تكـون 

سـمالية األخـر  الحليفـة والتّابعـة هي محوره وتسيضر عليه لخدمة مصالحهاو واستمرار هيمنتها ولتلبية حاجات الّدول الّرأ
وجـدت فيهـا الواليـات المتحـدّ الفرصـة  اّلتـي. وكمّرست هذه الهيمنة أكثر وأكثر بعد أحداث الحـاد  عسـر مـن أيلـول 5لها

الّذهبية لتدعيم مسروعها بالهيمنة من خالل فر  سياساتها الّجديدّ القائمـة علـى الهيمنـة العالمّيـة والحـرو  االسـتباقية 
ة مكافحة الرها و وهنا بدأ العالن الّصريح للواليات المّتحدّ بأّن مصلحتها فوق أ ن اعتبـارل وأ   سـرعيةل دوليـةل. بذريع

                                                           
 الخامسةو السنة واالستراتيجية للدراسات العربي المركز واستراتيجية قضايا والجديدة المتحدة الواليات استراتيجية في قراءة :الدين عز ويدريس 1

 .42 ـ41ص ،2111 دمسقو سوريةو و(23) العدد
 .211ص ، 1999، الطبعة األولى، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، (5441ـ5491الصراع الدولي في نصف قرن)صبيح، علي:  2
ذكره، ، ترجمة فهمية شرف الدين، مرجع سبق االقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرينأمين، سمير:  3

 .99ص
، مركز األمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، السياسة الخارجية األمريكية بعد انتهاء الحرب الباردةوارنر، دانيال:  4

 .21، ص 12د اإلمارات العربية المتحدة، العد
 .139 مرجع سبق ذكره، ص ،مأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  5



21 
 

وفــي هــذا الّصــدد يقــول ريتســارد هــاسو مــدير مكتــ  الّتخضــيض الّسياســي فــي وزاّر الخارجيــة األمريكّيــة: ىىيننــا نســتّضيعو 
 .1حقنا في الدفاع عن أنفسنا ليس موضع تساؤلنن .... أنّ وسنسلآ منفردين حينما يكون ذلآ ضرورياً 

ن اّلــذ  بموجبــه فــو  الواليــات المّتحــدّ باتخــاذ الجــراءات 2،6،ومــا ســجعها علــى ذلــآ مجلــس األمــن بقــراره ى
يذ نـتج عـن ذلـآ غـزو أفضانسـتان والعـراقو فضـاًل  للّرد على المعتدين والمسـؤولين عـن االعتـداء علـى الواليـات المّتحـدّ.

 .2عما سمي بالحر  الّدولية على الرها 

الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة بـالمركز المسـيضر ضـمن هيكـل الّنعـام الـّدولي الّجديـد  انفـرادبالضافة يلى ذلـآ فـإّن 
وبسـكلل أحـاد  متجـاوزًّ قواعــد  .3يخولهـا عمليـًا مهمـة السـراف علـى عمليـة صـنع القـرار واتخـاذه علـى المسـتو  الـّدولي

 كانت الواليات المّتحدّ من أهّم مؤسسيها.  اّلتيون الّدولي والمؤسسات المتعددّ األضراف القان

تقـّدم دائمـًا كضـرورّل يفرضـها التّقـدم االقتصـاد  والتحـّول  اّلتـيوفي هذا الّسياق البّد من السـاّر يلـى أنَّ العولمـة 
هيمنة لد  الواليـات المّتحـدّ تهـدف يلـى ضـمان  يجيةاستراتاليجابي في المجتمعات المنخرضة بها ليست في الواقع يال 

تحكمهـا المــزدو  بــالداّر االقتصـادّية للعــالم عــن ضريـق منعمــاتل دوليــةل فـي العــاهر وأميركيــةل فـي المضــمون مــن جهــةو 
يــة يذ ســاعدت عــاهّر العولمــة الّتكنولوج .4والداّر الّسياســّية والعســكرّية بواســضة حلــف ســمال األضلســي مــن جهــةل ثانيــة

والمعلوماتية وانتسـار وسـائل االتصـال الحديثـة فـي تعمـيم الّنمـوذ  األمريكـيو بمـا لـم يمتـان أل   يمبراضوريـةل سـابقة حيـث 
. يال أن مـا يخيــف بالهيمنـة األمريكّيـة بعـد تفردهـا بالّسـاحة الّدوليـة هـو أّنهــا 5كانـت الهيمنـة جزئيـًة ولـم تسـمل العـالم كلـه

نّعمــات الّدوليــة وتعمــل خــار  مواثيقهــاو فهــي هيمنــة  تســمح لنفســها بــاختراق حــدود الــّدول أصــبحت هيمنــة ال تعّتــرف بالم
الّسياســية بــرًا وجــوًا تحــت ســواتر متعــددّ تصــوغها أجهــّز يعــالم تحــول المجــرم يلــى مناضــل وتحــول صــاح  الحــق يلــى 

القّو لفـر  يرادتهــا ومصــالحهاو وتتصــف يرهـابيو فهــي هيمنــة تضبـق الســرعّية الّدولّيــة بضريقــةل انتقائيـةلو وال تعتّــرف يال بــ
ــة  ــّدول األخــر  بــاحترام هــذه الســرعّية ممّثل ــة تضالــ  ال ــذ  تخــرق فيــه الســرعّية الّدولّي بازدواجيــة المواقــفو ففــي الوقــت اّل

 يصدرها مجلس األمن. اّلتيباحترام القرارات 

ريـة أّن الـّدول المحوريـة ذات الّسـأن أّن الواليـات المّتحـدّ كانـت تعمـل وفـق نع مـن كـّل مـا سـبق: الباحثـة جتستنت
يهـدم الخلـف مـا  أالًّ خضـّو مهمـا يضـول الـزمن بسـرض تحدد لها غرضًا استراتيجيًا تحافع عليهو وتعمل علـى بنائـه خضـو 

بناه الّسلفو وأن يكون الضر  هو تحقيق األمن القومي للوضن والمواضن. وهذا مـا فعلتـه الواليـات المّتحـدّ منـذ ينسـائها 
                                                           

أيلول/ سبتمبر، مركز  11، بحث في أحمد بيضون وآخرون، العرب والعالم بعد مآزق إمبريالية المناطق الجامحةيكل: هدسون، ما 1

 .112، ص2114دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
2 Lisa A. Curtis, America’s Image Abrood: Room For Improvement, (The Heritage Foundation, 31 May, 

2007).                          
 .99مرجع سبق ذكره، ص ،السياسة الخارجية األمريكية بعد انتهاء الحرب الباردةدانيال: ، وارنر 3
، ترجمة فهمية شرف الدين،  مرجع سبق ذكره، االقتصاد السياسي للتنمية في الفرنين العشرين والواحد والعشرينأمين، سمير:  4

 .119ص
5 chapel Hill, The American Ascendancy, How The United State Gained and Wielded Global Dominance, 

University of North Caroline Press, 2007 . 
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ا من االستعمار البريضـاني. فالبقـاء ل قـو  تبعـًا لمـا قالـه دارويـن وهـذا مـا تّضبقـه الواليـات المّتحـدّ فـي عالقاتهـا وتحرره
 الخارجية بكل  دقةل وأمانة.

: بأّنهـا هيمنــة تقلــ  الحــق بـاضاًل والباضــل حقــاًو وهـذا مــا أثــر علــى باختصـار يمكــن القــول عـن الهيمنــة األمريكّيــة
واختالف معاني األمن والّسـلم الـّدوليين وتسـخيرهما بمـا يتوافـق مـع التّفسـير األمريكـيو بسـب  ثـأثر نزاهة مجلس األمنو 

قراراتــه بالواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة. هــذا فضــاًل عــن االزدواجيــة فــي تصــرفاتها ففــي الوقــت اّلــذ  تقصــف فيــه ضائراتهــا 
ائعو وفي الوقت اّلذ  تحـار  فيـه الرهـا  فـي مكـان أفضانستان تخصص ضائرات أخر  للقاء الّضعام على الّسع  الجّ 

ــة  تدعمــه فــي مكــانل آخــر وهــو مــا ينفيــه خضابهــا الّسياســي الكــاذ و وفــي الوقــت اّلــذ  يبســر فيــه بــوش العــراقيين بالحرّي
والّديمقراضّيـة تعهــر مســاهد مـن ســجن أبــو غريـ و وفــي الوقــت اّلـذ  يــدعو فيــه يلـى ســرق أوســض جديـد حــر وديمقراضــي 

قنابل حليفته يسرائيل تسقض على المدنيين اللبنانيينو وغيرها الكثير من الّتصـرفات. فهـي ازدواجيـة مكسـوفة تخلـض كانت 
 فيها الوحسّية بالنسانّيةو وبعد الّتدمير تريد االعمار.

 ة في مجلس األمن:: السلوك التصويتي للدول دائمة العضويّ رابعاً 

واليــات المّتحـــدّو محكــوم  بوســـائل وآليــات وسياســات تجعـــل الــّدول األخـــر  يّن الّنعــام العــالمي الـــّراهن بزعامــة ال
تتمتّــع بحــق  الفيتـو اّلــذ  يمكــن أن يعرقــل أ  قــرار  اّلتــيىوهــي الـّدول  وخاصـة الــّدول دائمــة العضــوية فـي مجلــس األمــن

ا وتسـتجي  لقراراتهـا. وعلـى أمريكين خاضعًة للواليات المّتحدّ بسـكلل أو بـأخرو األمـر اّلـذ  يجعلهـا متفقـًة مـع توجهاتهـ
هذا األساس تحّرص الواليات المّتحدّ على توفير هذه المركزية للّنعام العالمي الّجديد من خـالل أسـكالل وصـي ل مختلفـةل 

حـددت ضبيعـة تصـويت الـّدول دائمـة  اّلتيو لدرجة يمكن القول معها بأّن الواليات المّتحدّ هي 1من الّسراكة مع امخرين
ى قرارات مجلس األمن بما يتوافق مع مصالحها وأهدافها. وذلآ انضالقًا من أّن كل دولـة مـن الـّدول دائمـة العضوية عل

تعــرف كيــف تســتضلها وفــي الوقــت اّلــذ   اّلتــيالعضــوّية فــي مجلــس األمــن تربضهــا عالقــة خاصــة مــع الواليــات المّتحــدّ 
 تريده.

 ول:وفيما يلي سنتضرق يلى عالقتها مع كل دولة من هذه الدّ  

 ين:ـمع الصّ  ـ1

رف األخـر رفين يحتـا  الّضـكـال الّضـ أ  أنّ  وينية هي االحتيا  االستراتيجيالصّ  األمريكّيةأبرز محددات العالقة 
والواقــع أن ســراكة الّتعــاون مــع واســنضن لهــا أهّميــة فائقــة للّصــين عنــدما يــتم الّتركيــز علــى االزدهــار  ن اختلــف معــه.ا  و 

 تماعي. وفي نفس الوقت يمعّد الّتعاون مع الّصين جزءًا من مصالح الواليات المّتحدّ.االقتصاد  واالستقرار االج

                                                           
 . 212، مرجع سبق ذكره، ص(5441ـ5491الصراع الدولي في نصف قرن)صبيح، علي:  1
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و والواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة غالبـًا مـا زء المسيضر والموجـه لهـافي هذه العالقة هي الجّ  االقتصادّيةاحية النّ  تمعدّ 
 مــا يــتمّ  وعـادًّ  .1فــي بعـ  المواقــف الّسياســية تسـتخدم األداّ االقتصــادّية فــي مواجهـة الّصــين حينمــا تتعـار  المصــالح

 اً عتبـر ســوقتم  المّتحـدّالواليــات و انضالقـًا مـن أّن المتبادلـة علـى الخالفــات القائمـة فيمـا بينهــا االقتصــادّيةالمصـالح تضليـ  
 اً ومكانـو المتضـوّر قنيةمن مصادر التّ  اً مهم اً ر ومصد وينالصّ  رلتضوي مهمةً  عتبر دولةً كما تم  وينيةادرات الصّ صّ لل أساسيةً 

و ينيدور كبيـر فـي نمـو االقتصـاد الّصـ وكل ذلـآ لـهينيين. عمليًا لتخريج العلماء والمهندسين ورجال األعمال الصّ  اً هام
ذلـآ يخـدمها فـي  ألنّ  .األمريكّيـة المّتحـدّدّ يلـى حـد مـا مـع الواليـات ين اسـتمرار عالقـات جّيـالي من مصلحة الصّ وبالتّ 

جـاّر واالسـتثمارات عـن ضريـق التّ  االقتصـادّيةينية بالضافة يلى استمرار نجاحاتهـا اف األمنية الصّ أكثر ما يمكن باألهد
بعــاد األنعــار الخارجيــة عــن برنــامج التّ  بالضــافة يلــى ردع اليابــان مــن أن  وينحــديث العســكر  فــي الّصــالضربيــة فيهــا وا 

 .أكثر استقالليةً  تصبح دولةً 

تســتضل الواليــات و  ين.علــى الّصــ اســتراتيجي كبيــرل  يســتضيع ممارســة ضــضضل  بلــد   ّالمّتحــدن الواليــات أ ومــن المؤكــد
تخــدم مصــلحتها فــي  اّلتــيمــا يمكنهــا اســتضالله فــي هــذه العالقــة مــن أجــل خدمــة أهــدافها وتمريــر القــرارات  كــلّ  المّتحــدّ

ه العقوبـات وغيرهـا مـن ين لكي توافق وال تستخدم حقهـا بـالفيتو فـي وجـضض على الصّ مجلس األمن وذلآ من خالل الضّ 
 ضض األمريكي على الصين:ومن أهم أوراق الضّ  األمريكّيةوالقرارات 

 : وانـة تايـقضيـ 

. ففــي حــين 2ينَّ الواليــات المّتحــدّ تتخــذ مــن قضــية تــايوان ورقــة ضــضض علــى الصــين للخضــوع لــإلرادّ األميركيــة
يس بمقدورها لجم القو  االنفصالية فـي الّجزيـّر يال بتنسـيق تنعر الّصين يلى وضع تايوان بوصفه سأنًا داخليًا. يال أّنه ل

خـر مـن أجـل تحقيـق م ن حـينل يبـراز هـذه الورقـة مـ المّتحـدّتحـاول الواليـات سياستها مع سياسة واسـنضن تجـاه تـايوان. و 
زعـة االنفصـالية النّ  متسـجع لـديه مو وبـذلآعم العسـكر  لهـبتقـديم الـدّ  ايوانيينومن خـالل دعـم االنفصـاليين التّـ ومصالحها
. وبهـذه 3ن مليـارات دوالر6.2تزويد تـايوان بأسـلحة بقيمـة ى 40،0أعلنت في سنة  اّلتيركه الواليات المّتحدّ ا تدّ وهذا م

 الضريقة تستضيع الّضضض على الّصين بالموافقة على كّل قراراتها المضروحة على ضاولة مجلس األمن.

ًا تعتبـره الصـين أرضـ ذ اّلـهـو القلـيم الّصـيني ذو الّنزعـة االنفصـالية و بـت اّلتيقضـية  تايوان هنـاآ بالضافة يلى
وتعـار  بّسـدّ موقـف الّصـين تجـاه األقليـات  ل تايوانمثّ  المّتحدّالواليات  بينما تعتبره اوال مجال للمساومة عليه صينيةً 

                                                           
، الطبعة األولى، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الدوليدور الصين في البنية الهيكلية للنظام محمد فهمي، عبد القادر:  1

 .22، ص 2111اإلستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو المثلث االستراتيجي )الصين ـ اليابان ـ الواليات المتحدة(ويلبورن، توماس:  2

 .21، ص2112ظبي، 
3 American Institute in Taiwan, “ U. S. Arms Sales to Taiwan,’’ Press Release (11 February 2010),              
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ا كــأّداّ ضــضضل علــى الّصــين بــين فيــهو وبهــاتين الــورقتين تمســآ الواليــات المّتحــدّ ورقــة تفكيــآ الصــين بيــدها الســتخدامه
 الحين واألخر.

في حين تر  و هذه القضية بهدف المساومة حول قضايا مختلفة المّتحدّتستخدم الواليات : قضية حقوق اإلنسانـ 
  .ال يعنيها تتدخل بأمرل  المّتحدّالواليات  وأنّ  وداخلي   مسألة حقوق النسان سأن   ين أنّ الصّ 

 : يـالشمالي واإليران ووي الكوريـالملف النّ  ـ

ـــةو و  ـــة فـــي العالقـــات الّصـــينية األمريكّي ـــمالية الّنقضـــة المركزي ـــا الّس ـــة بكوري ـــة المتعلق تعتبـــر تســـكل المســـألة الّنووي
تعتبرهمـا أمريكـا  اللتـينالـّدولتين مـن  وو  لكـلّ ال يمكن االسـتضناء عنـه فـي الملـف الّنـ ين الع   الصّ  أنّ  المّتحدّالواليات 

وصــل يلــى أتفــاق مــع كــل مــن ين مــن أجــل مســاعدتها للتّ للّصــ المّتحــدّغم مــن حاجــة الواليــات علــى الــرّ و محــور الســرن. ى
قناعهمــا بــالتخلي عــن ســعيهما المــتالآ الّســكوريــا الّســ يــران وا  لــم تتــوان عــن  المّتحــدّالواليــات   أنّ يالّ  والن النــوو مالية وا 

فـي مجلـس األمـن وكـذلآ  المّتحـدّدم تأييدها لمواقف الواليـات بسب  ع وها توفر الحماية لكورياين بأنّ توجيه االتهام للصّ 
تنتهجــه الواليــات  اّلــذ هديــد العســكر  ين علــى انتهــا  الدبلوماســية بــداًل مــن التّ موقفهــا بالنســبة ليــران حيــث تســدد الّصــ

 .المّتحدّ

بـــبع  القـــوانين  ومـــن الّتهديـــدات أيضـــًا فـــر  بعـــ  القيـــود علـــى الّتجـــاّر مـــع الّصـــينو الّتهديـــد بإعـــادّ العمـــل
 .1المضادّ لسياسات الغراق التجار و وتحميل الّصين مسؤولية الّنتائج المترتبة على القرصنة الفكرية

تعتبر هذه المسائل بالنسبة للواليات المّتحدّ كأوراق ضضضل علـى الّصـين بضيـة الّتصـويت يلـى جانبهـا فـي مجلـس 
 األمن.

ويعود ذلآ يلـى قناعـة القيـادّ  وعدم المواجهة معهاسياسة  المّتحدّاليات انتهجت تجاه الو فقد  أما بالّنسبة للّصين
هـا تعتبــر أنّ  يذ وواالجتماعيــة االقتصـادّيةنميــة أ  مواجهــة مـع واســنضن سـوف تــؤد  يلـى تعضيــل عمليـة التّ  ينية بـأنّ الّصـ

علـى اعتبـارات المصـلحة لـذلآ ين تعتمـد سياسـة الّصـ حقيق نموها االقتصاد . أ  أنّ حجر األساس لتّ  المّتحدّالواليات 
 .المّتحدّين تجاه الواليات على سياسة الصّ  االقتصادّيةتؤثر القو  

بلوماســـية بمهـــاّر مـــن أجـــل تكـــريس بعـــ  المســـاومات الدّ  المّتحـــدّاألمـــم  ســـّخرين تم الّصـــوهنـــاآ حقيقـــة هـــي أن 
د اتســمت سياســتها علــى عــدم االعتــرا  وقــ .2فيــه لهــا مكــان   كســوقل  المّتحــدّعــر يلــى األمــم ولــم تتــردد فــي النّ  والمثمــّر

الجاد على الّسياسات األمريكّية داخل مجلس األمن الّدوليو واّلذ  أخذ أحيانًا سـكل االمتنـاع عـن الّتصـويت. أ  تضلـ  
على سلوكها في المنّعمة األممّيةو وميلها للّتراجع كلّما تأزم الموقف. كما هو الحـال فـي ربـض الّصـين  البرجماتيةالّنزعة 

                                                           
، الطبعة األولى، مركز اإلمارات للدراسات (0282ـ 8791المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي) :، وليدسليم عبد الحي 1
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 .21بق ذكره، صمرجع سترجمة محمد عرب صاصيال، ، األمم المتحدة بين األزمة والتجديدطالس العجة، ناهد:   2



22 
 

تقـدمها الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة لهـا  اّلتـيموقفها من أزمة الخليج الثّانية في مجلس األمن بمد  الّتسهيالت الّتجارية 
 . بمعنى أّنها لم تكن تهتم بتعزيز مركزها الّدولي بقدر اهتمامها بحماية مصالحها. 1في عالقاتهما الّتجارية

الواليـات المّتحـدّ ضـمنت الّجانـ  الّصـيني يلـى صـفها فـي الّتصـويت علـى  نّ أ: تعتقد الباحثةوبناًء على ما تقدم 
كيرها بأحـداث الميـدان تخدم مصلحتهاو بمجرد الّتلويح بتسليح االنفصاليين التّايوانيينو وحقوق النسـان بتـذ اّلتيالقرارات 

بالّرعايـــة اّلـــذ  يتضلـــ  موافقـــة يمكـــن اســـتضاللها بالتّـــأثير علـــى وضـــعها كدولـــةل أولـــى  اّلتـــيتيـــان آن مـــينن الّســـماو  ى
الكونجرس كل سنةو يال أن الكونجرس يحاول دائمـًا يدخـال قضـية حقـوق النسـان وعـدم الفصـل بـين القضـيتين لحرمـان 

  الّصين من هذه الميّز.

  يا: ـمع روس ـ5

هـذه العالقـة تأخـذ  أد  انهيار االتحاد السوفيتي يلى اختالف ضبيعة العالقة بين الواليات المّتحدّ وروسيا وبدأت
أصـبحت  اّلتـيضابعًا مختلفًا تمامًاو وهو ما عهر بسكلل واضح من خالل مجلس األمن وسياسة روسـيا الّتصـويتية فيـه. 

 .برجماتيةأكثر 

من أبرز سمات الّسياسة الّروسية الّجديدّ دعم مصالحها الوضنيةو والّنعر يلى العداء مع الواليـات المّتحـدّ علـى 
يّر وهي بضنـى عنهـا. وهـذا مـا جعلهـا تنعـر بموضـوعية فـي الّتعامـل مـع الواليـات المّتحـدّ. ممـا أد  يلـى أّنه مسألة خض

 اسـتراتيجيةأن تصبح مواقف روسيا منسجمة مع الموقف األمريكـي فـي كثيـرل مـن األحيـان. انضالقـًا مـن وجـود عالقـات 
نميـــة والّنهـــو  الـــّداخلي. حيـــث تمعتّبـــر الواليـــات هامـــة بينهـــا وبـــين الواليـــات المّتحـــدّو وذلـــآ بهـــدف خدمـــة متضلبـــات التّ 

ًّ مــن أكبــر الســركاء الّتجــاريين لروســياو وقــد وصــل التّبــادل الّتجــار  بينهمــا فــي عــام ى ن الّصــادرات ،،40المّتحــدّ واحــد
 وذلآ لصالح روسيا. 2/ مليون دوالر أمريكي22.2،4.6/ مليون دوالرو والواردات /4،2.2.،/

لمّتحـدّ تسـضل مراتـ  متقدمـة فــي ترتيـ  االسـتثمارات األجنبيـة فـي روسـياو وهـو مــا أد  كمـا أصـبحت الواليـات ا
يلــى ســيضّر االعتبــارات االقتصــادّية علــى عالقتهــا مــع الواليــات المّتحــدّ رغبــة فــي زيــادّ قوتهــا االقتصــادّية علــى أســاس 

 أّنها هي الّضامن األساسي ألمنها القومي.

ســيا الّتخلــي عــن مصــالحها مــع الواليــات المّتحــدّ حتّــى فــي أكثّــر القضــايا وبالتّــالي فإّنــه مــن الّصــع  علــى رو 
تعتبرهــا أمــاكن نفــوذل لهــاو يذ أّنــه مهمــا تعاعمــت المصــالح ال تصــل المواقــف الّروســية يلــى حــد  اّلتــيالحساســة والمنــاضق 

ّنمــا يقتصــر األ مــر فــي أقصــى دّرجاتــه علــى المواجهــة العســكرية مــع الواليــات المّتحــدّ ألّنــه لــيس مــن أولوياتهــا ذلــآو وا 
المواجهــة الّدبلوماســية داخــل مجلــس األمــنو وقــد يصــل يلــى حــد اســتخدام روســيا الفيتــو ضــّد الرادّ األمريكّيــةو دون أن 
يترجم هذا يلى مواجهةل عسكريةل روسـية ـ أمريكيـةو أو حتّـى تـوترل حـاد فـي العالقـات بينهمـاو ينضالقـًا مـن وجـود مصـالح 
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يا بالواليــات المّتحــدّ ال يجــوز المســاس بهــاو أو تهديــدها نتيجــة خالفــاتل تكتيكيــةل يمكــن تجاوزهــاو تــربض روســ اســتراتيجية
وهــذا مــا يفســر الموقــف الّروســي مــن التّــدخل األمريكــي فــي أفضانســتانو فقــد كــان مــن المتوقــع أن تمعــار  روســيا وبّســدّ 

وســيا خاصــة وأّنهــا ســعت دومــًا للحيلولــة دون تضلضــل الّتــدخل األمريكــي فــي مّثــل هــذه المنضقــة بالضــة األهمّيــة بالنســبة لر 
الواليــات المّتحــدّ فــي منضقــة آســيا الوســضى والقوقــازو والّســيضّر علــى منــابع الــّنفض فيهــاو ألّنهــا كانــت تعــي تمامــًا أن أ  

 مع الواليات المّتحدّ. االستراتيجيةموقف مضاير قد يضر بمصالحها 

أن يصل يليه الخـالف بـين روسـيا والواليـات المّتحـدّو يذ تحـرص روسـيا  ّن هناآ حدًا لما يمكنأ: وبرأي الباحثة
على عدم تجاوز األمر حدود المواجهة الّدبلوماسيةو والّتعبير عـن الـّرف  للّسياسـة األمريكّيـة دون أن يصـل األمـر يلـى 

موقـف روسـي رادع تمامـًا  حد المواجهة العسكرية المباسّر بين الضرفين. لذلآ فإّن أ  تصور أّنه يمكـن أن يكـون هنـاآ
و ومصـالح اسـتراتيجيةلرغبةل أمريكية فعلية هـو تصـور خـاضئ جـدًا انضالقـًا مـن تصـور القيـادّ الّروسـية أّن هنـاآ سـراكة 

 هامة لها مع الواليات المّتحدّ.

 ا:ـا وبريطانيـمع فرنس ـ3

نافــذ العبــور للّسياســات األمريكّيــة تــدخل فرنســا وبريضانيــا المســرن الــّدولي بصــفتهما دولتــان حليفتــانو ومنفــذ مــن م
عبر مجلس األمن. وعلى الّرغم من يتبـاع فرنسـا وبريضانيـا للواليـات المّتحـدّ وخضـوعهما لهـا وعـدم اسـتخدام الفيتـو فـي 

 مواجهة أّ  قرارل من قراراتهاو يال أّنه هناآ اختالف في ضبيعة عالقة كل منهما مع الواليات المّتحدّ.

و لّدرجــة يمكــن اعتبــار سياســتها 1تتخــذ بريضانيــا سياســًة موازيــًة للسياســة الخارجيــة األمريكّيــة :فبالنســبة لبريطانيــا
كالعــل  للّسياســة األمريكّيــة وهــي مضابقــة لهــا تمامــًا فــي مععــم المواقــف الّسياســية علــى المســتو  الــّدولي. وبــذلآ تعكــس 

. والّســب  فـــي ذلـــآ يعـــود يلـــى أّن 2ي الّنعـــام الـــّدوليالقــرارات البريضانيـــة الضيـــا  المســـتمر للـــدور المســتقل أو المبـــادر فـــ
عالقتها الوثيقة بالواليات المّتحدّ وفرت لها الفرصة لالحتفاع بمكانة على الّساحة الّدولية تفـوق مكانتهـا الحقيقيـةو ومـن 

ا الخارجيـة كونـه وجهة نعر الواليات المتحدّ تمّثل بريضانيا الّرجل العجوز اّلذ  تحتاجه ليصـادق بتوقيعـه علـى سياسـته
هــو أن تعــز  نفســها عــن فقــدان  922،يمتلــآ حــق الفيتــو. وبــذلآ يكــون الخيــار الّرئيســي لبريضانيــا الععمــى منــذ ســنة 
 .3دورها المبريالي األّول من خالل ممارسته بالوكالة من خالل الواليات المّتحدّ

دمــة صــفوف مــوازين القــو  العالمّيــة المــؤثّرو : فمــازال لــديها حلمهــا العــالمي بــالعودّ يلــى مقاـأّمــا بالنســبة لفرنســ
تحاول أن تؤديـه فـي أوربـا والّسـرق األوسـضو ومحاولـة اسـتعادّ  اّلتيلذلآ فالقرارات الفرنسية تعكس الّدور المتزايد لفرنسا 
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 و وتـــر  فرنســا فـــي مجلـــس األمــن جهـــازًا يضـــخم تأثيرهـــا ونفوذهــا عالميـــًا مـــن خـــالل1دورهــا كقـــّو لهـــا وزنهــا فـــي العـــالم
عضويتها الّدائمة في مجلس األمن وتمّتعها بحق  الفيتو مما يعضيها أهمّيًة وصوتًا مؤثرًا ومسموعًا. يال أّنها ال تملـآ مـا 

فمــن الّناحيــة العســكرية فــإّن فرنســا لــيس لــديها أ  ردع عســكر   يؤهلهــا لكــي تلعــ  دور مســتقل علــى المســرن الــّدولي.
العسكرية األمريكّية ممّثلة بحلف الّناتو. وفي هذا السـياق تعتبـر الواليـات المّتحـدّ  مستقل وتمعتبر محّميًة من قبل المعّلة

 .2أّن األداّ الّرئيسية لكبح أورباو أو على األقل لمنع المنافسة المحتملة بين الّضرفين يّنما هو حلف الناتو

ــةم كمبــر  ياّل أّن اقتصــادها كــان مــد ــه رغــم كــون فرنســا دول عومًا مــن خــالل خضــة مارســال ومــن ناحيــة أخــر  فإّن
األميركيةو فضـاًل عـن أن االقتصـاد العـالمي أصـبح اليـوم تحـت زعامـة الواليـات المّتحـدّ وتـّم دمـج كـل األسـالي  التّقنيـة 

واحـدّ متراصـة. وانضالقـًا مـن ذلـآ فهمـت فرنسـا أّنـه لـيس باسـتضاعتها لوحـدها مواجهـة القـّو  استراتيجيةاالقتصادّية في 
 عمى وهو ما ساهم في تبعيتها للواليات المّتحدّ في مجلس األمن.األمريكّية الع

بــأّن فرنســا تســتعمل األمــم المّتحــدّ لإلبقــاء بقــدر المكــان علــى ذكــر  دورهــا الهــام علــى  :تــر  الباحثــةمــن هنــا 
مالءاتهـا عليهـا . ولكـن هـذه المكانـة تخفـي ورائهـا حقيقـًة مـّر تتمثّـل فـي تبعيـة فرنسـا للواليـات المّتحـدّ 3المسرن الـّدولي وا 

تضضض بها علـى فرنسـا  اّلتيلتتبّنى قراراتها في مجلس األمن ويرجع ذلآ يلى استضالل الواليات المّتحدّ لبع  القضايا 
 لضمان تبعيتها لها.

أّن الفــارق الّرئيســي بــين كــلن مــن المملكــة المّتحــدّ وفرنســا هــو أّن بريضانيــا تقبــل الهيمنــة  الباحثــة جــدتممــا ســبق 
ــة األوربيــة تتســم األمري ــة بينمــا فرنســا تعارضــهاو ولكّنهــا غيــر قــادّر علــى مواجهتهــا. وبــذلآ تكــون العالقــات األمريكّي كّي

 بمزيج من الّتعاون والّتحالف والتّنافس في آنل واحدو وهذه العالقات تحكمها المصالح الحيوية لكال الضرفين.

ي الّدولــة الوحيــدّ فــي الّصــف اأّلول بينمــا بــاقي الــّدول أّن الواليــات المّتحــدّ هــ وجــدت الباحثــةوبعــد هــذا العــر  
مكانيــاتل علـى كافــة األصــعدّ  الععمـى فــي الّصـف الثّــانيو وذلــآ يعـود يلــى مـا تتّمتــع بــه الواليـات المّتحــدّ مـن قــدراتل وا 

لـّدول الععمـى األخـر  وبالتّالي هيمنتها على الّنعام الّدوليو وهذا ما أعضاها القدّر على التّأثير في الّسياسـة الخارجيـة ل
وهــذا يقــود للقــول أن الواليــات المّتحــدّ تــدعم  وبالتــالي حــدوث تنــاغم بــين قــرارات الواليــات المّتحــدّ وقــرارات هــذه الــّدول.

 .4مركزها في مجلس األمن من خالل نفوذها الخارجي

 

 
                                                           

 .49، مرجع سبق ذكره، صسية الدول العظمى في ظل النظام الدولي تجاه العالم العربيدبلومامحمد هياجنة، عدنان:  1
، مجلة المستقبل العربي، مركز السلوك األمريكي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبرنقرش، عبد هللا ـ حميد الدين، عبد هللا:  2

 .12، ص12/2112دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
 .21، ترجمة محمد عرب صاصيال، مرجع سبق ذكره، ص األمم المتحدة بين األزمة والتجديدالعجة، ناهد:  طالس 3
 .19، مرجع سبق ذكره، ص دور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدوليمحمد فهمي، عبد القادر:  4
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 المبحث الثاني

 ـةوامل االقتصاديّ ـالع
حدود قوميـةو وانضالقـًا مـن أّن الّصـناعي يريـد امـتالآ العـالم مـن أجـل  انضالقًا من حقيقة أّن الّتجاّرو ليس لهاىى

األســـواقو فـــإّن علـــى علـــم بـــالده أّن يتبعـــه أينمـــا ذهـــ و وعلـــى األبـــوا  المضلقـــة ل مـــم األخـــر  أن تمخلـــعو وعلـــى وزراء 
دّ األمــم األخــر  الواليــات المّتحــدّ أن يحمــوا امتيــازات أصــحا  رؤوس األمــوالو حتّــى ولــو أد  ذلــآ يلــى انتهــاآ ســيا

 1المتمردّو يج  خلق المستعمرات أو الحصول عليهاو بحيث ال نهمل أو نتضاضى عن أصضر زاوية في العالمنن

هذا هو مبدأ مونرو اّلذ  تضبقه الواليات المّتحـدّ منـذ سـنواتل ضويلـةل. فالواليـات المّتحـدّ لـديها أضمـاع  اقتصـادّية 
الثو وكّل ذلـآ فـي سـبيل خدمـة االقتصـاد األمريكـي اّلـذ  يضـمن الهيمنـة األمريكّيـةو في الّدول األوربّية ودول العالم الثّ 

ــــًا. ورغــــم تراجــــع قــــّو الواليــــات المّتحــــدّ  ــــّم للواليــــات المّتحــــدّ هــــذا الهــــدف وأصــــبحت االقتصــــاد األّول عالمي وبالفعــــل ت
الكبـار فـي االقتصـاد  *موعـة الّثمانيـة. وتتصـدر مج2االقتصادّية يلى حد ما فإّنها مازالـت تملـآ أكبـر اقتصـاد فـي العـالم

العالميو وساهم هـذا االقتصـاد فـي تعزيـز الهيمنـة األمريكّيـة علـى العـالمو انضالقـًا مـن أّن القـّو االقتصـادّية هـي العامـل 
بيــة . وتمعتبــر ســرضًا ضــروريًا لمــّنح الــّدول مكانــة القــّو الععمــىو كمــا أّن اســتمرار األحاديــة القض3المركــز  فــي قــّو الّدولــة

يعتمد على القّو االقتصادّية األمريكّية. و تنبثق الّسياسات المتبعة في الواليات المّتحدّ من يضار فكر  هدفـه األساسـي 
و بمعنـــى أّن السياســـات 4القضـــاء علـــى القيـــود وعلـــى مراقبـــة النّســـاضات االقتصـــادّيةو والّتجـــاّر الحـــّر واألســـواق المفتوحـــة

ات المّتحـــدّ تـــدعو يلـــى: تحريـــر األســـواق الماليـــة وفتحهـــا أمـــام حركـــة رؤوس األمـــوال تقودهـــا الواليـــ اّلتـــياالقتصـــادّية 
ضـــعاف مؤسســـات الحمايـــة االجتماعيـــة وســـل االتحـــادات الّنقابيـــةو  المضـــاربةو واعتمـــاد سياســـات خصخصـــة ســـاملة وا 

لخـدمات و الرسـاميل وتقليص حجم ودور الحكومة المركزيـة وخفـ  معـدالت الفوائـد العليـا وفـتح األسـواق أمـام الّسـلع وا
سقاض أهداف العمالة الكاملة وفكّر الحد األدنى ل جور وعقود العمل الّجماعية  .5العالمّيةو وا 

 االقتصـاد  رنالّصـ هـذا يقامـة فـي الواليـات المتحـدّ تسـاعد عديـدّ عوامـلوالبـدَّ مـن السـاّر يلـى أّن هنـاآ 
 .األخر  الّدول اقتصاديات على المهيمن

 

                                                           
 .2جع سبق ذكره، ص، مراالقتصاد هدف السياسة في الواليات المتحدة األمريكيةسليم وهبة، محمد:  1
 .9، مرجع سبق ذكره، صالتقييم االستراتيجي: خليل زاده، زلمي وآخرون 2

تشمل مجموعة الدول الصناعية الكبرى في العالم وهي )كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، المملكة  مجموعة الثماني:*
 المتحدة، الواليات المتحدة(.

 .142 ، مرجع سبق ذكره، صمبراطورية األمريكيةمأزق اإلالغريب، فنسان:  3
 .39 المرجع السابق، ص 4
 .39ص المرجع السابق،  5
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 :األمريكّيـة االقتصادّيـةوة : أسس القأوالً 

يّن أمسس القّو االقتصـادّية األمريكّيـة تعـود يلـى مـا تتمتـع بـه الواليـات المّتحـدّ مـن مـوارد مادّيـة وضبيعّيـة وبسـرّية 
 تمعتبر من أكثر الموارد أهمية في العالم كله.

 :البشرّيـةالمؤهالت  ـ1

 ّسكان أد  يلى أن تحتل المرتبة الثّالثة في العالم ديمضرافيًاوتضم الواليات المّتحدّ األمريكّية عددًا ضخمًا من ال
وحـوالي نصـف سـكانها مـن  نسـمة /311,591,917ن / ،،40يات المّتحدّ في أواخر عـام ىحيث بل  عدد سكان الوال

ت نســبة و وبلضــ1الفئــة الّنســيضة يذ أن المؤســرات تبــين أن الكتلــة الســكانية تنمــو بــوتيّر أســرع بحيــث تصــبح أكثــر ســباباً 
ن لعـــــام %،2. أمــــا يجمــــالي نســــبة التســــضيل مــــن أجمــــالي عــــدد الّســــكان فبلضــــت ى2ن%،.0الزيــــادّ الســــكانية ســــنويًا ى

و كــل ذلــآ يعنــي أّن المجتمــع األمريكــي مجتمــع  حيــو   قــاد ر علــى البــداعو وبالتــالي يمثّــل قــدرًّ كبيــرًّ علــى 3/،،40/
 يتوفر لديها مصدر هام لليد العاملة.  النتا  سواًء صناعيًا أو زراعيًاو فضاًل عن أّنه

وتقــع الواليــات المّتحــدّ ضــمن المســتويات المعيســية األولــى فــي العــالمو يذ بلــ  يجمــالي الّنــاتج المحلــي فيهــا لعــام 
. ووصـل نصـي  الفـرد 5ن%،.،و كما بل  معدل نمو الّناتج المحلي الّسـنو  ى4/ تريليون دوالر تقريباً 2.99،ن /،،40ى

. ممــا ّيــدل علــى ارتفــاع مســتو  المعيســة والتّأهيــل 6ن26،.،6/ يلــى ى،،40مــالي الّنــاتج المحلــي عــام /العامــل مــن يج
والّتكــوين الّتكنولــوجي والخبــّرو وهــو مــا يعضــي الّســوق معهــرًا مــن معــاهر الحيويــة. فضــاًل عــن ذلــآ فــإّن الّنــاتج القــومي 

وعسـرين ضـعف الّنـاتج فـي الهنـدو وثالثـة أضـعاف  األمريكي يبل  أكثـر مـن تسـعة أضـعاف الّنـاتج القـومي فـي الّصـينو

                                                           
 .21 ، مرجع سبق ذكره، صمأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  1
 

2 Country-Series combination for Series: Population growth (annual%)  

  Source: U.S. Census Bureau United States 
 الرابط:

http://databank.albankaldawli.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=country&p

    id=2 
3 International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database. 

Catalog, Sources World Development Indicators 

 .TOTL.SP.ZShttp://data.albankaldawli.org/indicator/SL.EMP                                                                      الرابط:
             

4 Source: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.  
 الرابط السابق:

5 Source:   World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.  

  الرابط  سبق ذكره.
6 International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database. 

Catalog, Sources World Development Indicators 
                                                                                                                                                                 الرابط:

  http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD 

http://databank.albankaldawli.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=country&pid=2
http://databank.albankaldawli.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=country&pid=2
http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD
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تقريبـــًا الّنـــاتج فـــي اليابـــانو وأكثـــر مـــن خمســـة أضـــعاف الّنـــاتج فـــي ألمانيـــاو وحـــوالي ســـتة أضـــعاف الّنـــاتج فـــي بريضانيـــا 
 .1الععمى

الّسـكان  وفي هذا الّسياق البّد من السـاّر يلـى أّن العـدد الكبيـر مـن الّسـكان يسـكل سـوقًا اسـتهالكيةو يال أّن كثـّر
ليست سرضًا كافيـًا لتحقيـق الّرخـاء االقتصـاد و فلكـي تسـاهم هـذه الّزيـادّ فـي التّقـدم االقتصـاد  البـّد أّن تسـترآ اسـتراكًا 
كـاماًل فـي الحيـاّ االقتصـادّية كمنتجـين وكــذلآ كمسـتهلكينو وهـو مـا يتـوفر فــي الواليـات المّتحـدّ ويسـاعدها علـى التّقــدم 

 االقتصاد .

 ة:ـلطبيعيالمؤهالت ا ـ5

هـذا  تتمثـلو و مكانة مميّزعلى أن تحتل  هاتساعد اّلتيبيعية الهامة بع  المؤهالت الضّ  المّتحدّتمتلآ الواليات 
سـاع مســاحتها حيـث تصــل بالضـافة يلــى اتّ  وضرافـي الممتــد بـين المحيضــين الهـاد  واألضلســيفـي موقعهــا الجّ  المـؤهالت

 كبيـرًّ  ي العالم من حيث المسـاحةو وتسـكل األراضـي القابلـة للزراعـة نسـبةً ابعة فعتبر الرّ وتم  2ن4كم9,831,510.0يلى ى
نــوع المنــاخي ووفــّر الميــاه التّ  بيعيــة فيهــا أيضــاً و ومــن المقومــات الضّ *ن مــن مســاحة األراضــي%،.22منهــا تصــل يلــى ى

حديـــدو نحـــاسو  حيـــث يوجـــد فيهـــا احتياضيـــات كبيـــّر مـــن المعـــادن ى فوســـفاتو وبيعيـــة المعدنيـــةوضـــخامة المـــوارد الضّ 
غم مـن ضـخامة مواردهـا مـن اقـة ى بتـرولو غـازو فحـمو أورانيـومن وبـالرّ بوكسيتنو بالضافة يلى تنوع ووفّر مصـادر الضّ 

اقــة للخــار و ويعــود ذلــآ يلــى ضــخامة فــي مجــال الضّ  يمكــن اعتبارهــا تابعــةً  رجــةل هــا تســتوردها مــن الخــار  لدّ  أنّ اقــة يالّ الضّ 
تســـتورد فيـــه  اّلـــذ فض فـــي الوقـــت ن مـــن احتياضيـــات العـــالم مـــن الـــنّ %4ال تمتلـــآ ســـو  ى ّالمّتحـــدصـــناعاتها. فالواليـــات 

 .3فضن من صادرات العالم من النّ %42ى

تخترق أراضيها ضـواًل وعرضـًا مالئمـة  للمالحـة ولتوليـد القـو  الكهربائيـة وألغـرا   اّلتيكما أّن األنهار الععيمة 
 .4ل على وجه العمومالّر  على السواء فضاًل عن أّن جوها معتد

                                                           
، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاهرة، نظام العالميمن النظام الدولي إلى القرني، بهجت:  1

 .2112، تموز/ يوليو131، العدد41السنة ،مصر
2 Source:  Food and Agriculture Organization, electronic files and web site   
http://databank.albankaldawli.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=countr

y&pid=2 

مراع دائمة، وتشمل األراضي الصالحة للزراعة تشير إلى نسبة األراضي الصالحة للزراعة والمزروعة بمحاصيل دائمة أو تغطيها  *
حسب تعريف منظمة األغذية والزراعة)الفاو(، األراضي المزروعة بمحاصيل مؤقتة) المساحات التي تزرع بمحصولين تحسب مرة 

 واحدة(، واألراضي المروية.
 العالمية.المصدر: منظمة األغذية والزراعة، الكتاب السنوي وملفات البيانات، مؤشرات التنمية 

، المؤسسة العربية السورية، اتحاد الكتاب العرب، البعد االقتصادي في االستراتيجية األمريكية للشرق األوسطسميح حميد، محمد:  3

 .111، دمشق، سورية، ص2119( السنة الحادية عشرة 12ـ14العددان )
 .13ار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص ترجمة محمد ماهر نور، د مفتاح التقدم االقتصادي،كوسو الس، ديمتري:  4

http://databank.albankaldawli.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=country&pid=2
http://databank.albankaldawli.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=country&pid=2
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 اّلتـيال يمكن يخفاء أهمية وضروّر هذه المؤهالت الّضبيعية من مساحة ومعادن ومناخ وأنهار ومصادر الّضاقـة 
تتمتـــع بهـــا الواليـــات المتحـــدّ فـــي مســـاعدتها علـــى التّقـــدم االقتصـــاد و لّدرجـــة يمكـــن القـــول معهـــا أّن ازدهـــار االقتصـــاد 

 ومواردها الّضبيعية. األمريكي يعود يلى جضرافية أمريكا

 المؤهالت التنظيمية وأهمية البحث العلمي: ـ3

يقــوم الّنعــام االقتصــاد  فــي الواليــات المتحــدّ األمريكيــة علــى يتبــاع الــّنهج الليبرالــي فــي الحيــاّ االقتصــادّيةو أ  
تهـدف لحمايـة المنـتج  تـيالّ الّتدخل المحدود للدولة فقض في حالة األزمات. وذلآ لهدفين األّول: لفـر  سياسـة الحمائيـة 

المحلـيو والهــدف الثــاني: لفــر  سياســة التّــأضير الّنقــد  وذلــآ بهـدف الحفــاع علــى ســعرل معقــولل للــدوالرو وكــذلآ لــدعم 
 المصدرين الفالحين األميركيين.

جـة تمتلكـه مـن معرفـةل فـي مجـال التكنولوجيـا والبرم فيمـاوفي عصـر تكنولوجيـا المعلومـات فـإّن قـّو الّدولـة تكّمـن 
مهــد الصــناعات  تتفــوق فيهــا واســنضن علــى مثيالتهــا مــن الــّدول األخــر و فالواليــات المّتحــدّ هــي اّلتــيواالختراعــاتو و 
. يذ بلضـت صـادرات الّتكنولوجيـا 1الصناعات التكنولوجية الدقيقةن والبيولوجية وتحقـق أرباحـًا ضائلـة منهـاالنانوتكنولوجية ى

. وكانـــت قيمــة صــادرات الّتكنولوجيـــة 2/،،40ن فــي عــام /%،.،،حـــوالي ىالمتقدمــة مــن صـــادرات الّســلع المصــنوعة 
 .3تريليون دوالر ،22.4،المتقدمة 

كمــا أّن مؤســرات البــداع واالختــراع والتّنافســية الّتجاريــة تعضــي المقــام األّول للواليــات المّتحــدّ بــال ممنــازعو وهــي 
ن مركبة فضـائيةو بينمـا لـم 42 أرسلت الواليات المّتحدّ ىمثالً  4002الحالة نفسها بالنسبة يلى غزو الفضاءو ففي العام 

 .4و وكذلآ اليابان4و والهند2و وفرنسا6ّصين غير ترسل ال

بالضـــافة يلـــى ذلـــآ تعتمـــد الواليـــات المّتحـــدّ األمريكّيـــة علـــى أحـــدث أنـــواع التكنولوجيـــا وتســـتضلها فـــي مجـــاالت 
لمّتحـــدّ بارتفــاع نســبة االســتثمار األمريكــي فــي عمليــات البحـــث الّزراعــة والّصــناعة والخــدماتو كمــا وتتميــز الواليــات ا

ًّ فــي النفــاق علــى البحــث العلمــي بمــا يقــدر بــــ ى،400والّتضــوير ففــي عــامى ن مليــون ،،2ن كانــت الواليــات المّتحــدّ رائــد
محلـي الجمـالي علـى مـن الّنـاتج ال %9،.4ن مليـون دوالرو وتنفـق الواليـات المّتحـدّ 462دوالرو ثّم االتحاد األوربي بـــى

                                                           
، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية تحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكيةعبد العاطي، عمرو:  1

 .214، ص 2111، 43، يناير، المجلد 191العدد واالستراتيجية، القاهرة، مصر، 
2 Source: United Nations, Comtrade database.   

 الرابط سبق ذكره.
3 United Nations, Comtrade database.  
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 http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD                                  الرابط:                                

                                                                                                                     
 .29رجع سبق ذكره، ص، منحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم واألمن الدوليينفتيحة:  ليتيم، 4

http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD
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ن 0،وصـلت يلـى ى اّلتـيتزايد تسجيل براءات االختراع  عالّو على. أ  نحو ضعف ما تنفقه الّصينو 1البحث والّتضوير
فقــد بلضــت بــراءات  ،،40. أّمــا فــي العــام 2نو وهــو مــا يفــوق دول العــالم مجتمعــة،400ألــف بــراءّ اختــراع فــي عــام ى
 .3ألف براءّ اختراع ن20،.،42االختراع المسجلة للمقيمين ى

. وأفــادت 4علــى الحجــم المضلــق لميزانيــة البحــث والّتضــويريعتمــدان البحــث والتضــوير الناجحــان  ومــن المؤكــد أنّ  
تقـــارير بـــأّن ميزانيـــة ىجامعـــة هـــارفردن األمريكّيـــة للبحـــث العلمـــي تعـــادل مـــا تنفقـــه الـــّدول العربيـــة مجتمعـــة علـــى البحـــث 

/ مليــون 00،/ بـــ مليــار و/4002العلمــي فــي الــّدول العربيــة مجتمعــة للعــام / العلمــيو حيــّث قمــدرت مخصصــات البحــث
 دوالرو وهو ما يعادل ما أنفقته جامعة هارفرد األمريكّية وحدها في نفس العام.

 ة:ـعلى قطاعاتها األساسيّ  األمريكّيـة االقتصادّيـة: انعكاس القوة ثانياً 

ات المّتحــدّ األمريكّيــة علــى أهــّم قضاعــات االقتصــاد مــن زراعــة تتمتــع بهــا الواليــ اّلتــيانعكســت كــل  المــؤهالت 
تــّم اســتضاللها بســكلل أمثــل وعلــى أكمــل  اّلتــيوصــناعة وتجــاّر وخــدماتو كــاًل حســ  مــا يحتــا  يليــه مــن هــذه المــؤهالت 

 وجه.

 ي:ــ في المجال الزراع 1

ــًا فــي الّزراعــة. ممــا يعنــي  و كمــا تحتــل الواليــات المّتحــدّ المرتبــة األولــى عالمي أّنهــا تتمتّــع بإنتــا ل زراعــيل ضــخمل
تســاهم بحصــصل مرتفعــةل فــي النتــا  العــالمي مــن الحبــو  ىقمــح ـ ذّر ـ رز ـ ســعيرنو وكــذلآ المزروعــات الصــناعّية 
ىصوياو قضنو سوندرو قص  السكرن. بالضافة يلى الخضار والفواكه ولذلآ فهي تحتل مرتبـة المصـّدر األول لـبع  

لذّرو الصويانو وتعتبر الّصـويا والـّذّر مادتـان يسـتراتيجيتانو كمـا أّنهـا تسـتخدم القمـح كسـالن أخضـر المنتجات ىالقمحو ا
وأّداّ ضضض قويًة جدًا في عالقاتهـا مـع البلـدان التّابعـة أو المعاديـة لهـاو وتمـارس مـن خاللـه الهيمنـة والسـيضّر والّضـضض 

مليـون دوالر يلـى مصـر عنـدما رفـ  جمـال عبـد الناصـر ن 60على الّدول. حيث أوقفت أمريكا سحنات حبو  بقيمـة ى
 السمان للواليات المّتحدّ بالتّفتيش على الّصناعات والمفاعالت الّنووية وغيرها في مصر.

                                                           
 .2119المصدر: معهد اليونيسكو اإلحصائي، مؤشرات التنمية العالمية  1
 . 212، مرجع سبق ذكره، ص تحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكيةعبد العاطي، عمرو:  2

3 World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Indicators and 

www.wipo.int/econ_stat. The International Bureau of WIPO assumes no responsibility with respect to the 

transformation of these data. 
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                                                                                                                  الرابط:

                                                                                                            http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD 
 .213، مرجع سبق ذكره، صفهم العالقات الدوليةبراون، كريس:  4

 

http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD
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كمــا تعتمــد الواليــات المّتحــدّ فــي النتــا  الّزراعــي علــى وســائل وأســالي  النتــا  الحديثــة. فهــي تعتمــد كليــًا علــى 
يال أن نسـبة اليـد العاملـة فـي المجـال الزراعـي مـن مجمـوع المسـتضلين وذلـآ حسـ  يحصـاءات المكننة والبحث العلمـي. 

 .2ن%،ىاألمريكي . وتبل  نسبة مساهمة الزراعة في االقتصاد 1ن%4/ ال تتجاوز ى40،0العام/ 

 ي:ــ في المجال الصناع 5

متقدمـة فـي مختلـف الّصـناعات األساسـيةو تعّد الواليات المّتحدّ القّوّ الّصناعية األولى في العـالم وتحتـل مراتـ  
الّتجهيزيـــةو واالســـتهالكيةو فهـــي تمقـــدم مـــا يقـــار  ّربـــع النتـــا  العـــالمي الّصـــناعي. وترتفـــع هـــذه الّنســـبة يذا أخـــذنا بعـــين 

عي فـي . وتبل  نسبة مسـاهمة القّضـاع الّصـنا3االعتبار ينتا  الفروع األجنبية للّسركات األمريكّية األّم المنتسّر في العالم
 .4ن%40االقتصاد األمريكي ى

وفي هذا السياق يمكـن القـول أن الواليـات المّتحـدّ تمعـّد مـن الـّدول األوائـل علـى مسـتو  النتـا  الّصـناعي وذلـآ 
بسب  تنوع النتا  الّصناعي والقدّر على تصدير جزء كبير منه يلى الخار و بالضافة يلـى االهتمـام بالّصـناعات ذات 

لعاليــــة ذات القيمــــة المضــــافة العاليــــة ودفــــع الّصــــناعات الملوثـــة يلــــى الــــّدول األخــــر  فــــي يضــــار التّــــوضين الّتكنولوجيـــا ا
الّصناعيو وضخامة الّتجهيـزات والبنـى الّتحتيـة وضـخامة االسـتثمار وتنـوع وتكامـل األنسـضة الّصـناعية وارتفـاع النتـا  

 ما جعلها تحتل المرات :

 ن في صناعة الّسيارات.،ـ ى

 ي صناعة الّصل  والفوالذ.ن ف2ـ ى

 ن في صناعة الكيمياء العضوية.،ـ ى

وال بــّد مــن الســاّر يلــى أّن الّصــفة البــارّز والمميــّز فــي االقتصــاد األمريكــي هــي أّن مععــم المســروعات الخاصــة 
ّن الممنــتج األمريكــي ال يحــاول تحقيــق ربــح كبيــر للوحــدّ الواالواحــدّ ى يّنمــا تحقــق ربحــًا قلــياًل للوحــدّ حــدّو ولكنــه يســعى وا 

يلــى تخفــي  ســعر التكلفــة عــن ضريــق يدخــال وســائل النتــا  الحديثــة مــع الجمــع بــين كبــر النتــا  وضــخامة المبيعــات 

                                                           
1 International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database. 

Catalog,  Sources World Development Indicators                                                                                   

                                                                                                                                                                                   الرابط:
http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS 
2 Source: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2011, “National Accounts 

at  aGlance,”OECD National Accounts Statistics database (copyright), http://dx.doi.org/10.1787/data-

00369-en, International Statistics, accessed April 2010, p.848.                                                                                          

 .22، ص 2111، الطبعة األولى، دار الرضا للنشر ، دمشق، سورية، الست األغنى في العالم تاالقتصاديا لطفي، عامر: 3
4 Source: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2011, “National Accounts 

at aGlance,”OECD National Accounts Statistics database (copyright), op.cit, p. 848.                                           

  

http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
http://dx.doi.org/10.1787/data-00369-en
http://dx.doi.org/10.1787/data-00369-en
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وتحقيـق ربــح قليـل للوحــدّ الواحـدّنو أ  يمعتبــر النتـا  الكبيــر مـع تحقيــق ربـح قليــل للوحـدّ الواحــدّ مـن الّصــفات البــارّز 
 .1في االقتصاد األمريكي

ّنسبة يلى قّضاع الّصناعات الحربّية فال تزال الواليات المّتحدّ محافعة على تفوقهـا فـي هـذا القضـاع األمـر أّما بال
نقــاذ مــا يمكــن ينقــاذه مــن  اّلــذ  يعــزز مقولــة اعتمــاد الّنخبــة األمريكّيــة علــى هــذا القضــاع بهــدف تعــويم بــاقي العمــالتو وا 

 .2تصاد  في العالمالمكانة المميّز السابقة ألمريكا على الّصعيد االق

 ات:ـارة والخدمـفي مجال التجـ  3 

مــن الّتجــاّر العالمّيــة بســب   ،/6تمعــد الواليــات المّتحــدّ الّقــّو الّتجاريــة األولــى فــي العــالم فهــي تمســاهم بــأكثر مــن 
وًان مــن ضـخامة وجــودّ ينتاجهــا الفالحــي والصــناعي مــن جهــةو وامتالكهــا لســبكةل حديثــةل مــن المواصــالت ىبــرًاو بحــرًاو جــ

مـــس الّتجـــاّر العالمّيـــةو وتمعتبـــر أّول مصـــّدر ومســـتورد عـــالميو وتتضلـــ  المنتجـــات  جهـــة ثانيـــة. وتحتكـــر مـــا يقـــار  خم
ــةو بينمــا جــزء مــن وارداتهــا مــواد خــامو كمــا وتعتبــر الواليــات المّتحــدّ أول مســتثمرل  الّصــناعية علــى الّصــادرات األمريكّي

أوربا وأمريكا الالتينية وآسيا وكنداو وهي أّول بلـدل فـي العـالم ممسـتقض  لـرؤوس خارجي في العالم ومععم استثماراتها في 
مكنتــه ضيلــة  اّلتــياألمــوال األجنبيــةو يذ تســكل الرســاميل الخارجيــة دعمــًا أساســيا لالقتصــاد األمريكــي خاصــة أّنهــا هــي 

الواليــات  3تواجههــا اّلتــيوالمالّيــة الكبــر  الفتــّر الّســابقة وحتّــى اليــوم مــن الّصــمود علــى الــّرغم مــن الّتحــديات االقتصــادّية 
المتحدّو وانقضاع هـذه الرسـاميل سـيكون كارثيـًا علـى االقتصـاد األمريكـيو انضالقـًا مـن أّنـه تعتبـر االسـتثمارات األجنبيـة 

 في كل المجاالت.  4والّتجاّر الّدولية عناصر حيوية ال غنى عنها مضلقًا لتحقيق الّنجان

ّن الواليات المّتحدّ ال تزال البلد اّلـذ  لديـه أكبـر مخـزون فـرد  مـن رأسـمال بأ :ما يقال صحةتؤكد الباحثة وهنا 
مــا وراء البحــارو ياّل أّن صــافي تــدفق رأس المــال كــان فــي الســنوات قريبــة العهــد يتجــه يلــى الواليــات المّتحــدّ مــن أوربــا 

جمالي مخزون الرأسمال األمريكي اّلذ  بيد األجان  أكبر . وقـد 5من الرأسمال األجنبي اّلذ  بيـد األمـريكيين واليابانو وا 
ــة فــي عــام/ ن تريليــون ،24.،42/ ى،،40بلضــت االســتثمارات األجنبيــة المباســّر الــواردّ يلــى الواليــات المّتحــدّ األمريكّي

 .6دوالر أمريكي

ا فــي مختلــف وفــي هــذا الســياق تجــدر الســاّر يلــى أّن الواليــات المّتحــدّ تمتلــآ ســركات عمالقــة تســتثمر أموالهــ
ن سـركة 40ن سـركات أمريكيـة مـن أصـل ى0،بلدان العالم وهي ما يضلق عليها بالسركات المتعددّ الّجنسية حيث توجـدى

                                                           
 .24، ترجمة محمد ماهر نور، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص مفتاح التقدم االقتصاديكوسو الس، ديمتري:  1
 .132، مرجع سبق ذكره، ص مأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  2
 .12 المرجع السابق، ص 3
 .21، مرجع سبق ذكره، صـ اليابان ـ الواليات المتحدة( )الصينالمثلث االستراتيجي ويلبورن، توماس:  4
 .192، مرجع سبق ذكره، صفهم العالقات الدوليةبراون، كريس:  5

6 Source :International Monetary Fund, Balance of Payments database, supplemented by data from the 

United Nations Conference on Trade and Development and official national sources.                              

 .سبق ذكره الرابط
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عالمية في كل العالم تنسض في مختلف االختصاصـاتو وتمكـّرس هـذه الّسـركات هيمنـة الواليـات المّتحـدّ علـى االقتصـاد 
ّن تنـامي قـّو الّسـركات المتعـددّ الجّنسـية العالميو وتضمن لها تسويق المنتجات الّصـن اعية وتزويـدها بـالمواد األّوليـة. وا 

. وتعمـل هـذه الّسـركات جميعهـا فـي سـبيل تحقيـق هـدفل 1وانتسار فروعها في العالم يعزز الّسيضّر األمريكّية على العالم
ت بلـدان العـالم. ولهـذه الّسـركات واحدل هو ضمان االزدهار والتّقـدم لالقتصـاد األمريكـي علـى حسـا  نهـ  ثـروات وخيـرا

تربضهــا ببلــدانها وبتلــآ الوافــدّ يليهــا. وبــذلآ يكــون هيكــل النتــا  العــالمي ال  اّلتــينفــوذ  سياســي  بســب  العالقــات الوثيقــة 
يزال يلـى حـدل بعيـدل يخضـع لسـيضّر الّسـركات األمريكّيـةو علـى الـّرغم مـن أّن هـذه السـركات يتضـاءل ينتاجهـا سـيئًا فسـيئًا 

 اّلتــيكمــا تســعى الواليــات المّتحــدّ يلــى فــر  االتفاقيــات الّتجاريــة واألســواق الحــّر مــع الــّدول  .2خــل الواليــات المّتحــدّدا
 تتماسى مع سياساتها عن ضريق يقناعها بأّن تلآ الّسياسات تخدم مصالح هذه الّدول. 

قـد  والمـالي العـالمي عـن ضريـق الـّدوالر ومن جهةل أخر  تمارس الواليـات المّتحـدّ الّنفـوذ األععـم فـي الّنعـام النّ 
 انضالقًا من أّن أغلبية المعامالت المالّية في العالم تتّم بالّدوالر.  

وال بّد من الساّر هنا يلى أنه بعد أن كانت الواليات المتحـدّ دولـًة يعتمـد اقتصـادها علـى المنـتج الّصـل  ىحديـد 
يـوم علـى المنـتج الّنـاعم ى الخـدماتو المعلومـاتو أسـواق المـالنو وصل  وألمنيـوم وقـاضرات ومحاصـيلن أصـبح يعتمـد ال

وذلـــآ يعـــود يلـــى اعتقـــاد الّنخبـــة الحاكمـــة أّن الّســـيضّر علـــى المعلومـــات تمكـــن مـــن/أو تســـمح بالّســـيضّر علـــى المعرفـــةو 
الّسـيضّر علـى و أ  تسـعى الواليـات المّتحـدّ يلـى 3والمعرفة تمكن من امتالآ القـّو الالزمـة للسـيضّر علـى بـاقي الخصـوم

وبالنســـبة  مؤسســـات الّتوزيـــع والخـــدمات والتّفـــوق فـــي قضـــاع الخـــدماتو وهـــذا مـــا تهـــتم بـــه الّســـركات األمريكّيـــة الكبـــر .
 .4/ في االقتصاد األمريكي%9،للخدمات فهي تساهم بـ/

 ا:ـعلى أوروب األمريكّيـةال والسيطرة ـ: مشروع مارشاً ثالث

الّسـيضّر االقتصـادّية علـى أوربـا بعـد الحـر  العالمّيـة الثّانيـةو وقـد عهـر هـذا  بدأت بـوادر الّرغبـة األمريكّيـة فـي  
ن اّلـذ  بـدأت معـه ،92،االتجاه بسكلل واضحل في الّسياسة األمريكّية منذ مسـروع مارسـال أو يعـادّ أعمـار أوربـا عـام ى

منــة األمريكّيــة علــى القــاّر األوربيــةو حلقــات الســيّضّر علــى أوربــا الضربيــةو هــذا المّســروع اّلــذ  ســكل نقضــًة مــن نقــاض الهي
وكان هنـاآ مـا يسـبه الجمـاع  تضررت من الحر و اّلتيوكان يهدف عاهريًا يلى يعادّ هيكلة اقتصاد البلدان األوربية 

بــين األمــريكيين علــى ضــروّر الســراع بتقــديم المســاعدّ لــدول غــر  أوربــا كــي تــتمكن مــن اســتعادّ عافيتهــا االقتصــادّية 
و ولكــن فــي الحقيقــة كانــت لــه أهــداف  أخــر  خفيــًة تتمثــل بالّســيضّر علــى 5هلهــا لمقاومــة الّزحــف الّســيوعيعلــى نحــو يؤ 

                                                           
 .29، ص1991،31، مجلة المنابر، العددنظام عالمي جديد أم فوضى عالمية منظمةالمجذوب، محمد:  1
 .212بق ذكره، ص، مرجع سفهم العالقات الدوليةبراون، كريس:  2
 .131 ، مرجع سبق ذكره، صمأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  3

4 Source: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2011, “National Accounts 

at a Glance,”OECD National Accounts Statistics database (copyright),<http://dx.doi.org/10.1787/data-

00369-en>, International Statistics, accessed April 2010, p.848. ، 
 .12ـ11، تقديم محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، صالعالقات األمريكية األوربية بين التحالف والمصلحةوهبان، أحمد:  5
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األسواق األوربية وجعل أوربا تابعًة اقتصاديًا للواليات المّتحدّو فضاًل عـن ذلـآ قامـت الواليـات المّتحـدّ بتقـديم القـرو  
ربي تابعًا للرأسمال األميركي. وبالتّالي جعل الّسـوق األوربيـة سـوقًا واالستثمارات الّجديدّو وكل ذلآ لجعل االقتصاد األو 

مضــمونة لتصــريف فــائ  النتــا  األمريكــيو وبــذلآ تــّم الّســيضّر علــى االقتصــاد األوربــي وانتســار الّســركات األمريكّيــة 
 قات األمريكّية األوربية. الكبر  في أورباو وبالفعل كان لهذا المسروع وهذه القرو  دورًا كبيرًا في توضيد ودعم العال

ن وفــرت خضــة مارســال المكانيــات الالزمــة الســتقرار اقتصــاديات أوربــا 924،و ،92،وخــالل الفتــّر مــا بــين ى
. يال أّنــه وبــالّرغم مــن اســتفادّ األوربيــين مــن الــّدعم األمريكــي فــي يعــادّ بنــاء القــاّر األوربيــة ياّل أّن ذلــآ الــّدعم 1الضربيــة

أرادت أن تعـــزز  اّلتــييكّيـــة علــى القــاّر ممـــا أضــعف مــن مكانـــة القــو  القليميــةو وال ســـيما فرنســا عــّزز الوصــاية األمر 
 .2مكانتها مستضلًة غيا  ألمانيا في أعقا  الحر  العالمّية الثانية

 :األمريكّيةة في تعزيز الهيمنة ـيّ الّدولة ـ: دور المؤسسات الماليرابعاً 

علــى المســتو  المــالي علــى أهــم المؤسســات المالّيــة واالقتصــادّية فــي العــالم تســيضر الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة 
ن صــندوق النقــد الــّدولي والبنــآ الــّدولي كانــا يؤسســان  كصـندوق الّنقــد الــّدولي والبنــآ الــّدولي ومنّعمــة الّتجــاّر العالمّيـةو وا 

لمســتو  العــالميو وتقــدم كــّل دولــةل عضــو للهيمنـة األمريكّيــة. فهمــا مؤسســتان تتعــامالن مــع قضــايا التمويــل والّنقـد علــى ا
رأســمال فيهمــا متناســ ل مــع حصــتها فــي التجــاّر العالمّيــةو وبمــا أّن المســاهمة األمريكّيــة هــي األكبــر فــي صــندوق الّنقــد 

ات . فـإّن الواليـ3ال أعتقد أنَّ البنـآ يسـتضيع العمـل بـدون الواليـات المّتحـدّننبنآ الّدوليو حيث قال مكنمار: ىىالّدولي وال
ن من األصوات في البنآ الّدولي وتمتلـآ حـق الـّنق  بمـا يسـمح %2،.2،المّتحدّ تمتلآ أكثرية األصوات حيث تبل  ى

ن من حّق الّتصـويت فـي صـندوق الّنقـد الـّدوليو %،0.،،لها بأال يجر  الّتصويت يال على ما تريد تمريرهو كما تملآ ى
تقـوم الواليـات المتحـدّ بصـياغتهاو وبالتّـالي  اّلتين تعمالن وفق القواعد انضالقًا من ذلآ فإن هاتين المؤسستين العالميتي

ّ  ال تقـــل أهميـــًة عـــن  تحكـــم اتجاهـــات القـــرو  والمســـاعدات وســـروضها. اّلتـــيفـــإّن الّتوجهـــات األمريكّيـــة هـــي  وهـــي أدا
قــد الــّدولي بضــضضل مــن يفرضــها صــندوق النّ  اّلتــياســتخدام القــّو المســلحةو ومثــال ذلــآ الحعــر الّتجــار  وبــرامج التّقســف 

تسـتفيد مـن القـرو  والمسـاعدات  اّلتـيتلتزم المعايير األمريكّيـة هـي  اّلتيو ومن هنا فإّن الّدول 4وزاّر الخزانة األمريكّية
امتيــة مــن المؤسســات الماليــة العالمّيـــةو ومــن المعــروف أّن هــذه المؤسســات تضـــع ســروضًا لمســاعدّ الــّدول المحتاجـــة 

كثيــرّل مــع أبســض ســروض الّســيادّ واالســتقاللو ألّنهــا تتــدخل بســكلل مباســرل أو غيــر مباســر فــي سياســة تتنــافى فــي أحيــانل 
 الّدول.

                                                           
 .29، مرجع سبق ذكره، صتحدة األمريكية مدخلية لبروز قطبية منافسةالقطبية األحادية للواليات المعبد الهادي المحميد، زهير:  1
حركة التوافق الوطني  ،آفاق التكامل األوربي في ظل وحدة منافسة أو مكملة للواليات المتحدة األمريكيةحمد المكيمي، هيلة:  2

 .9، ص2119اة، الكويت، اإلسالمية، المكتب السياسي، إدارة الدراسات السياسية، قسم األبحاث الدولية، الصف
 .111، ص1992، الطبعة األولى، ترجمة ونشر سينا للنشر، القاهرة، مصر، التاريخ السري للبنك الدوليالعايدي، زكي:  3
 .41 ، مرجع سبق ذكره، صمأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  4
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أّما منّعمة الّتجاّر العالمّية فهي تـتحكم بـالقيود الّتجاريـة علـى الّصـادرات والـواردات ورفـع الحمايـة عـن المنتجـات 
 ى رأسها الواليات المّتحدّ. الوضنيةو وهذا ما يزيد من هيمنة الّدول الّصناعية وعل

ســروضها علــى البلــدان األخــر  وتخضــعها لهيمنتهــاو يّمــا عــن المؤسســة تفــر  الواليــات المّتحــدّ مــن خــالل هــذه 
ضريــق الّســيضّر علــى أســواق الــّدول األخــر  وجعلهــا فــي وضــع التّــابع لهــاو أو عرقلــة انضــمامها يلــى المنّعمــة ضالّمــا أّن 

خضاع الّدول. سياسات هذه الّدولة أو تلآ   ال تتناس  مع المصالح األمريكّية أماًل في الحصول على تنازالت وا 

وفي هذا الّسياق ال يمكننا تجاهل الّسيضّر األمريكّية على الّتدفقات المالية والّنفضية الكبر  في العالمو وذلـآ مـن 
ــّنفض وممراتــه واحيتاضياتــهو فضــاًل عــن أّنهــا تمســر  ف يســرافًا محكمــًا علــى حركــة البورصــة خــالل ســيضرتها علــى منــابع ال

تمعـّد األوسـع فـي  اّلتـيوتنقل رؤوس األموال واألسـهم العالمّيـةو يذ أّنهـا تعتبـر رأس الهـرم القـاب  علـى بورصـة نيويـورآ 
العالم من حيث الّتدفق المالي ورقم األعمال وحجـم األمـوالو وهـي بـذلآ تقـود العـالم وتـؤّثر بسـكلل خضيـر فـي قـيم أمـوال 

 لم.العا

تتخــذها واســنضن ونيويــورآو يذ  اّلتــيوهكــذا باتــت مختلــف بلــدان العــالم مرتبضــة بســكلل أو بــأخر بمجمــل القــرارات 
يكفي أن تسهد سوق األسهم أو العقار األمريكيين بع  االضضرا  حّتى تعصف تداعياته بمختلف مفاصـل االقتصـاد 

. لدرجـة 1ريسو ومـن نيـودلهي وضوكيـو يلـى بكـين وغيرهـاالعـالمي وفـي مجمـل العواصـم الماليـة الكبـر  مـن لنـدن يلـى بـا
ّن االقتصـاد العـالمي مصـمم  حـول اقتصـاد الواليـات المّتحـدّو وهـو مـا يعضـي الواليـات المّتحـدّ مزايـا ييمكن القـول معهـا 

 .  2ضخمة في تعاملها مع باقي العالم

رجةل متقدمةل جـدًا عالميـًاو وأصـبح المحـرآ ّن االقتصاد األمريكي استمر بالنمو حّتى وصل لدّ ي: وهنا تر  الباحثة
والموجه الّرئيسـي لالقتصـاد العـالميو وتحـول العـالم بالنسـبة للواليـات المّتحـدّ يلـى مجـاالل حيـو ل لتوعيـف رؤوس أموالهـا 

ًّ فـي تحتاجهاو لذلآ كان عليها أن تكون موجـود اّلتيوسوقًا مفتوحة الستهالآ بضائعها ومصدرًا رخيصًا للمواد األولّية 
. هـذا فضـاًل عـن 3كّل مكان لحماية مصالحها وذلآ تحت ستار ليبرالية أمريكا ورسالتها النسـانية وتقاليـدها الديمقراضيـة

تحكمها في الّسياسة الّدولية عن ضريق استخدام المؤسسات االقتصادّية والماليـة والّتجاريـة والّدوليـة كـأّداّ ضـضضل لتحقيـق 
 .4يجيةواستراتمأر  سياسية وأمنية 

بعــد الحــديث عــن االقتصــاد األمريكــي وتّفوقــه البــّد مــن الســاّر يلــى أن ذلــآ ال يعنــي أنــه اقتصــاد ال يعــاني مــن 
مساكل وعوائق كثيّرو فبرغم من كل هذا الّتضور اّلذ  يتمتع به االقتصاد األمريكي ياّل اّنه يعاني من أزمـاتل حـادّل جـدًا 

ن المجــاالت الّســابقةو ومــن هــذه المســكالت المنافســة الّدوليــة مــن قبــل اليابــان بالضــافة يلــى مســكالتل كثيــرّل وفــي كــل مــ
                                                           

 .19، مرجع سبق ذكره، صة الناعمةالواليات المتحدة بين القوة الصلبة والقوعبد السالم، رفيق:  1
 .211، مرجع سبق ذكره، صفهم العالقات الدوليةبراون، كريس:  2
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والّصــين واالتحــاد األوربــيو وعــدم كفايــة النتــا  المحلــي مــن المعــادن ومصــادر الضاقــة والمــواد األوليــةو أزمــات الكســادو 
 ذ  يؤد  يلى األمضار الحمضية.ارتفاع تكلفة البنية التحتية وخاصًة في المجال الّصناعي بالضافة يلى الّتلوث الّ 

ياّل أّن أهـّم المســكالت وأكثرهــا بـروزًا وتــأثيرًا علــى االقتصــاد اّلـذ  يحتــل المركــز المحـور  فــي االقتصــاد العــالمي 
 تتلخص فيما يلي:

العسكرية  ىبسب  زيادّ النفقات المديونية الخارجية العاليةو العجز الكبير في الميزان الّتجار و عجز الميزانية العمومية
 وتقليص الّضرائ  على الّسركات والمواضنيننو الحالة العائمة للدوالر.

 تتعر  له الواليات المّتحدّ: اّلتيمن خالل الجدول التالي يمكن توضيح العجز 

 (5الجدول رقم )

 ارة الّدولية للواليات المّتحدةـالتج

 ،،40 40،0 4009 ،400 العام
 42.29، 06.24، 00.،، 49.،0، الصادرات
 2.92،، 29.22، ،49.9، 2.20،، الواردات
 60.26- ،24.9- ،9.،2- 04.،6- العجز

Source: Main Economic Indicators, Volume 2012/4, April@ OECD2012, P.206. 

ول من خالل هـذا الجـدول أّن هنـاآ عجـزًا كبيـرًا فـي الّتجـاّر الّدوليـة للواليـات المّتحـدّو وهـي تحـا الحعت الباحثة
. وقـــد بلضـــت ميزانيـــة الواليـــات  ،،40تخفـــي  هـــذا العجـــز بســـكل دائـــمو ياّل أّنـــه خـــالل عـــام  عـــاد وارتفـــع بســـكلل واضـــحل

وذلآ بهدف تقلـيص العجـز  ،،40/ عن عام %4ن تريليون دوالر وذلآ بتراجع نسبته /،.2مبل ى 40،4المّتحدّ لعام 
 .العام

مريكـي تتمثـل فـي التّـدهور الّسـريع لميـزان المـدفوعات األمريكـي وأهّم سمةل لحالة عدم االستقرار فـي االقتصـاد األ
يذ أّن االســتيراد المكثــف للّســلع األجنبيــة أد  يلــى عجــزل كبيــرل فــي الحســا  الّجــار  وفــي الميــزان الّتجــار  اللــذان وصــال 

بلـد األكثـر مديونيـةو اذ يبلـ  يلى مستو  قياسي مرتفعل جدًا. وبذلآ تكون الواليات المّتحدّ البلد األغنى في العـالمو هـو ال
 .1ن مليار دوالر2000دينها العام ى
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ال يعنـي أ  ممــا تقـدم أّن الواليـات المّتحـدّ لــم تعـد القـّو الععمـى الوحيــدّو أو  تــر  الباحثـة أنـهوفـي هـذا الّسـياق 
وأّنــه يذا اســتمرت  أّنهــا ســتتراجع عــن هــذا الموقــع خــالل ســنواتل قليلــةلو ولكّنــه مؤســر  علــى أنَّ هــامش التّفــوق يــتقلصو

 .1األمور على ما تسير عليه امنو فمن الوارد أال تكون هي القّو الععمى الوحيدّو أو حّتى القّو الععمى األولى

أّن الّنعام االقتصاد  األمريكـي مثلـه مثـل بقيـة األنعمـة لـه  :والنتيجة التي توصلت يليها الباحثة في هذا السياق
و ورغـم تراجـع عيوبه ونقاض ضـعفهو مـع فـرق أّنـ ه فـي تضـور دائـمو فالمسـاكل واالحتياجـات الّجديـدّ تعهـر بسـكلل مسـتمرل

االقتصــاد األمريكــي يلــى حــدل مــا ياّل أّن الواليــات المّتحــدّ مــا زالــت تملــآ أكبــر اقتصــاد فــي العــالمو وهــو مــا يســاعد علــى 
مــم المّتحــدّ ممثلــة بمجلــس األمــن اّلــذ  اســتمرار هيمنتهــا علــى العــالم وعلــى المنعمــات الّدوليــة وعلــى رأســها منّعمــة األ

تحكم من خالله العالم بأكمله. ومن يريد انتقاد االقتصاد األمريكي يمكنه القول أّنه يوجد فيـه أخضـاء كثيـّر ولكـن ليسـت 
ّ هــذه الضريقــة بنــاءًّ وواقعيــًة ألنَّ المهــم هــو متابعــة عوامــل الحركــة فــي الّنعــام االقتصــاد  األمريكــي فهــي وحــدها القــادر 

ومـا يؤكـد ذلـآ على تفسير نجاحهو كما أّنه ال توجد دولة  تستضيع تحقيق معجزاتل اقتصاديةل دون أن تتعـر  ألزمـات. 
ــأزم االقتصــاد  الحــالي أّن األزمــة ال تــرتبض بخلــلل أو أر هــو    الفريــق الــّدافع بقــدّر االقتصــاد األمريكــي علــى تجــاوز الّت

 .2ةو ولكّنها ترجع يلى سياساتل يمكن يصالحها بصورّل سريعةل وسهلةقصورل في المنعومة االقتصادّية األمريكيّ 

ّن االقتصاد األمريكي ال يزال له األثر الرئيسي في االقتصـاد العـالميو ويحتـل المركـز األول مـن أ :برأ  الباحثة
ّتحكم باالقتصـــادات حيـــث نمـــو الّنـــاتج المحلـــي وحصـــته مـــن المبـــادالت الّتجاريـــة. وبالتّـــالي فـــإّن القـــّو االقتصـــادّية والـــ

ـــة العصـــ  الّرئيســـي لتحريـــآ وتوجيـــه  ـــيضّر علـــى الـــّنفض اّلـــذ  يمعتبـــر بمثاب األخـــر و والمؤسســـات الماليـــة الّدوليـــةو والّس
االقتصـاد العـالميو كـل ذلـآ يـؤد  يلــى التّبعيـة الّسياسـيةو وتنفيـذ األوامـر األمريكّيـةو ومــا ينـتج عنهـا مـن تعزيـز الهيمنــة 

 األمن.األمريكّية على مجلس 
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 ث الثالثـالمبح

 ةـالعوامل العسكريّ  
تمعد العوامل العسكرية عنصرًا مكماًل وأساسيًا لعناصر قّو الواليات المّتحدّ األمريكّية انضالقًا من أّنه منـذ تسـكل 

يل لحــل وتســوية الّنعــام الــّدولي وخــالل مختلــف مراحــل تضــورهاو والقــّو كــأّداّ مــن أدوات الّسياســة القومّيــةو وكأســلو ل بــدائ
و واليـزال ميـزان 2. ومـا زالـت القـّو مسـيضّر كهـدفل ووسـيلةل للّسياسـة الخارجيـة وخاصـًة للـّدول الععمـى1الخالفات الّدولّيـة

 القّو يميل لصالح الواليات المتحدّ فال يوجد لحد امن قوًّ تعادل قدرات الواليات المّتحدّ. 

لعسكرية للواليـات المتحـدّ األمريكيـة بالتّفصـيل والـّدور اّلـذ  قـام بـه المكانات االباحثة تناول ستفي هذا المبحث 
ــة علــى أوربــاو  ــّد مــن دراســة نقضــةل غايــةل فــي  وفــي هــذا الســياقحلــف ســمالي األضلســي فــي تعزيــز الهيمنــة األمريكّي ال ب

 األهّمية وهي عالقة القّو االقتصادّية بالقّو العسكرّية ومد  التّأثير بينهما.

 :األمريكيـّةة ـالعسكريّ  كانيـاتاإلم: أوالً 

منـذ انهيـار االتحـاد الّسـوفيتي لـم يعـد يوجـد مــن يـواز  الواليـات المّتحـدّ مـن الّناحيـة العسـكريةو وّرغـم أّن صــفحة 
الحــر  البـــاردّ قــد ضمويـــت وانهـــار االتحــاد الّســـوفياتي اّلـــذ  اسمــتخدم كذريعـــةل لبنــاء الّنعـــام العســـكر  األميركــي لـــم تلجـــأ 

ى خيار تفكيآ هذا الّنعام بل بالعكسو سعت يلى تعزيزه وتوسيعه ليسمل منـاضق كانـت خـار  سـيضرته حتّـى واسنضن يل
الـــّدول والمحـــرآ لـــّنمض  اســـتراتيجيات. وذلـــآ يعـــود يلـــى أّن القـــّو كانـــت ومـــا تـــزال هـــي األســـاس فـــي تحديـــد يضـــار 3امن

ّو لفــر  مصــالحه علــى امخــرين دون االعتبــار عالقاتهــا الخارجيــةو لــذلآ فــإّن األقــو  كــان ومــا زال يســتضل هــذه القــ
ولـيس فـي ذلـآ أدنـى سـآو وأبـرز مثـال علـى ذلـآ هـو ألمانيـا  لمصالحهمو أو ما يسببه ذلآ من يضرارل بهـذه المصـالح.

واليابـان ذوات القـّو االقتصـادّية والعلميـة والحضـاريةو ولكـن ال تملكـان مــن القـرار الّسياسـي أكثـر ممـا تملكـه دولـة  ناميــة  
 تستضيع أن تتدخل حّتى في الّسؤون الّداخلية لهذه الّدول. اّلتياألمريكّية  ةذا كان القرار يمس مصلحة المبراضوريي

 وهنا البّد من الساّر يلى أن القـوات المسـلحة األمريكّيـة تتضـور دائمـًا بسـكلل يسـتجي  للّتضـورات العملّيـة والتقنّيـة
مريكي. ويهدف تضوير القوات المسلحة األميركية يلـى بنـاء قـوات تتصـف بالقـدّر يسهدها المجتمع األ اّلتيالتكنولوجيان ى

علــى الحركــة والمنــاوّرو بحيــث تكــون ردات فعــل القيــادات والوحــدات المقاتلــة ســواًء كانــت ّبريــًة أو جوّيــًة أو بحرّيــًة أو 
ت بنــاء القــّو العســكرّية األمريكّيــة صــاروخّيًة أســرع وذات فعاليــةل متالئمــةل مــع ســرعة األحــداث ونوعهــا. كمــا أّن معــدال

و بــل يّن الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة قــادرّ  علــى تضــوير أنعمــة أســلحتها القتاليــة  ونموهــا ليســت فــي حالــة ثبــاتل وســكونل
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 .9، مرجع سبق ذكره، صتجاه العالم العربي دبلوماسية الدول العظمى في ظل النظام الدوليمحمد هياجنة، عدنان:  2
، ترجمة فهمية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، االقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرينأمين، سمير:  3
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و بينهــا 1بســقيها التّقليــد  واالســتراتيجيو بمــا يّضــمن الحفــاع علــى ضبيعــة الفجــّو التّقنيــة فــي ميــدان الّصــناعات العســكرية
 ين أ ن دولةل تحاول اللحاق بها.وب

و تمتلآ الواليات المّتحدّ األمريكّيـة نعامـًا مـن أنعمـة القـذائفو صـاروخيةل وجوّيـةل االستراتيجيةوعلى صعيد القّو 
وأرضــّيةل وبحرّيــةل قــادرّل علــى ردع أّيــة قــوّل تهاجمهــا أو تهــاجم حلفائهــا. وال ســآ بــأّن الواليــات المتحــدّ لــديها قــوّ  جويــة  

ربة و بمــا فيهــا الصــواريخ العــابّر للقــارات ـ القنابــل الّذريــة والضــائرات العمالقــةو واألقمــار الّصــناعية ذات األغــرا  ضــا
 .2العسكريةو وأّن قوتها يحس  لها حسا 

تســـتخدمها الواليـــات  اّلتـــيفهـــي تمتلـــآ ضـــائراتل وأســـلحةل متضـــورّلو وتمعـــّد القـــو  الّجويـــة األمريكّيـــة األّداّ الّرئيســـية 
لمّتحــدّ فــي الوقــت الحاضــر مــن أجــل يعهــار القــّو علــى المســتو  العــالمي. لــذلآ فــإّن تحــديث القــو  الّجويــة وتضويرهــا ا

يــوفر القاعــدّ المســتقبلية لســيادّ الواليــات المّتحــدّ فــي علــم الّضــبض والّتحكــيم الّجــو  والفضــائيو وتــولي الواليــات المّتحــدّ 
عــد. وجــاءت الحمــالت العســكرية األمريكّيــة علــى فيتنــام والعــراق ويوغســالفيا اهتمامــًا بالضــًا لتحقيــق نعريــة الحــر  عــن ب

لّتؤكد أهّمية دور الّجوية األمريكّية كأساسل لتنفيذ األعمال القتاليةو لذلآ تبقـى ضـروّر نقـل القـو  والوسـائض يلـى منـاضق 
 يكي. مسارن األعمال القتالية تسكل جزءًا رئيسًا ومكونًا من الّتخضيض العسكر  األمر 

ًّ هامـــًة الســـتعرا  القـــّو األمريكّيـــة علـــى المســـتو  العـــالميو يذ تـــولي القيـــادّ  ـــة أّدا وتعـــّد القـــّو البحريـــة األمريكّي
العسكرية األمريكّية اهتمامًا كبيرًا لتضوير أساضيلها البحرية الحربية مع الّتركيـز علـى بنـاء حـامالت الضـائرات المتضـوّر. 

تــولي الداّر األمريكّيــة اهتمامــًا بالضــًا بتضــوير الضواصــات الّنوويــة. ففــي تســرين األول  بالضــافة يلــى حــامالت الضــائرات
ن 4002ن انضمت يلى قوام القو  البحرية األمريكّية أّول غواصةل نوويةل مـن ضـراز ىفيرجينيـانو وفـي العـام ى4002عام ى

تــم تزويــد القــّو  4002التّاســع عســر مــن ســباض دخلــت الخدمــة الفعليــة الضواصــة الّنوويــة الثّانيــة مــن الّنــوع نفســهو وفــي 
 جيمي كارترن.ى البحرية األمريكّية بضواصةل نوويةل جديدّل تحمل اسم الرئيس األمريكي السابق

وال تــزال القــوات األمريكّيــة البرّيــة والبحرّيــة والّجوّيــة هــي األكثّــر تقــدمًا فــي تســلحها. كمــا أّنهــا تتمتّــع بميــّز القــدّر  
أّ  مكــانل فــي العـالمو األمــر اّلـذ  تفتقــد يليــه كـل القــو  الّدوليـة األخــر  المنافســة. وبـذلآ يعــّل التّفــوق  علـى التّــدخل فـي

   .3العسكر  للواليات المّتحدّ القاضّر األساسية لتفوقل أميركيل واضح

بترسـانة مقـّدّر  تحـتفع ،،40أّما من ناحيةل التسلح النوو  فـال تـزال الواليـات المّتحـدّ حتّـى كـانون الثـاني/ ينـاير 
ن رأس حربـي غيـر 400ن رأسـًا حربيـًا اسـتراتيجيًا وى920،ن رأسًا حربيًا نوويًا عمالنيًاو وهي تسمل نحـو ى4،20بقرابة ى

                                                           
 .23، مرجع سبق ذكره، صدور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدوليمحمد فهمي، عبد القادر:  1
، حركة التوافق الوطني اإلسالمية، مكتب العالم في ظل قيادة القطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكيةناصر عكشان، غليفص:  2

 .2، ص2119الدراسات االستراتيجية، قسم األبحاث الدولية، الصفاة، الكويت، 
، ترجمة فهمية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، العشريناالقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد وأمين، سمير:  3
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ن رأســـًا حربيـــًاو وهـــو مـــا يرفـــع 4،20اســـتراتيجي. بالضـــافة يلـــى هـــذه الّترســـانة العملياتيـــةو يوجـــد فـــي االحتيـــاض نحـــو ى
 .1ن رأس حربي0002المخزون الجمالي يلى نحو ى

وال تضاهي الواليات المّتحدّ أّ  ّدولةل في العالم على صعيد النفاق على األسـلحة المتضـوّر الفتاكـة الحديثـةو يذ 
تســير الحصــاءات يلــى أّن الواليــات المّتحــدّ تنفــق أكثــر مــن ربــع النفــاق العــالمي علــى التّســلحو وأّنهــا الممصــدر األّول 

ن ســـركة مـــن أصـــل 22. انضالقـــًا مـــن أّنهـــا تمتلـــآ ى2كثـــر مـــن نصـــف الضلـــ  العـــالمي عليـــهللســـالن فـــي العـــالم وتلبـــي أ
 ن أكبر سركة منتجةل للسالن.00،ى

ن مليـــار دوالر فـــي الســـنة الماليـــة 49،وقـــد زادت الواليـــات المّتحـــدّ ينفاقهـــا علـــى ســـراء األســـلحة ليصـــل يلـــى ى
و وذلــآ يجســد اتجــاه تزايــد مبيعاتهــا مــن األســلحة ،400ن مليــار دوالر فــي الســنة الماليــة ،،،و بعــد أن كــان ى4009

ن مليــار دوالر 22،واســتمرار هيمنتهــا باعتبارهــا أكبــر ســوق ل ســلحةو بــل واصــلت زيــادّ ينفاقهــا العســكر  يلــى أن بلــ  ى
و 4ن بليـون دوالر أميركـي6،0.9ى 40،4. وقد بلضـت ميزانيـة وزاّر الـّدفاع األمريكـي فـي عـام 40،03في السنة المالية 

ـــّدفاع فـــي 2.،2/ بحـــوالي ى،،40ي أقـــل مـــن ميزانيـــة عـــام /وهـــ ـــة ال ـــار دوالر. وال بـــّد مـــن الســـاّر يلـــى أن ميزاني ن ملي
. كمـــا بلضـــت نســـبة النفـــاق 5ن دولـــةل تليهـــا مباســـّر2،الواليـــات المّتحـــدّ األمريكّيـــة تفـــوق مجمـــوع ميزانيـــات الـــّدفاع فـــي ى

تحتـل  اّلتـين %2.،ى ق العالميو وهي أكبر مما تنفقـه الصـينن من األنفا%22/ ى40،0األمريكي على التسليح لعام /
. كما أن حجم النفاق على الّدفاع في الواليات المّتحدّ هـو األعلـى فـي 6المرتبة الثانية من ناحية ميزانية الّتسليح بكثير

بـوتيرّل أسـرع  40،6ى سـنة العالم. وتوقع رئيس حسابات وزاّر الّدفاع األمريكّية نمو األنفاق األمريكي على األسلحة حتّ 
 .7*من النفاق العسكر  األمريكي الجمالي

                                                           
1  H .M. Kristen and R.S.Norris, <<US Nuclear Forces 2011,>> 

 Bulletin of the Atomic Scientists, vol.67, no.2(Mach-April2011)                                                             
 .21، مرجع سبق ذكره، صقتصاديات الست األغنى في العالمااللطفي، عامر:  2

3  U S. Office of Management and Budget, Budget of the US Government, Fiscal Year 2012                               

 (placeWashington, DC: Government Printing Office, 2010)                                                                          
4 United state departmentent of defevse fiscal year 2012 budgetrequest, fy 2012 budget summary, p1.                  

 .19/9/2112حوار مع د. عبد هللا النفيسي في برنامج )بال حدود(، قناة الجزيرة،  5
6                                                         spending-military-http://www.globalissues.org/article/75/world 

                                                                       
7 T. Capaccio, <<Weapons Budget Grows Amid Obama Cuts, Pentagon Comptroller Says,>> Bloomberg            

Business Week (6 July 2010).  

، احتلت الواليات المتحدة المركز األول على قائمة مصدري 6216وفي تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم في آذار  *

( من هذه الصادرات، وقد ارتفع حجم الصادرات العسكرية %02/، حيث بلغت حصتها )6211ـ  6222ة التقليدية خالل الفترة /األسلح
/، وبلغت الصادرات العسكرية 6222ـ  6226/، قياساً بالفترة بين /6211ـ  6222( خالل الفترة بين /%61األميركية بنسبة )

( 9981/ بما قيمته )6211يون دوالر، وسجلت الواليات المتحدة إجمالي صادرات في العام /( مل09100األمريكية خالل هذه الفترة )
: زيد المرهون، عبد الجليل )) /.6229( مليون دوالر عام /2212/، و )6212( مليون دوالر عام /8111مليون دوالر، صعوداً من )

 ألولى عالمياً في تصدير السالح .... والهند األولى في االستيراد،(، الواليات المتحدة ا7055ـ  7002االنتقاالت الدولية لألسلحة )

 ((.2112يونيو 2(، 13122صحيفة الرياض، العدد )
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ن فــي المئـــة ،،بنســبة ى 40،0ـــ ،400كمــا أنــه ومــن الالفــت أن النفــاق العســكر  األمريكــي زاد فــي األعــوام 
ــًة بنســبة ى لعمليــات . ويمكــن يرجــاع هــذه الّزيــادّ يلــى زيــادّ النفــاق علــى ا1ن فــي المئــة فــي بــاقي أنحــاء العــالم24مقارن

 .2الخارجية الّضارئة في أفضانستان والعراق

ن أدركـــت الواليـــات المّتحـــدّ ،400ن وحـــر  أفضانســـتان ى،99،وانضالقـــًا مـــن تجربـــة حـــر  الخلـــيج الثانيـــة عـــامى
أهميــة وجــود قواعــد عســكرية فــي المنــاضق البعيــدّ والحصــول علــى حرّيــة الــّدخول ونســر القــوات فــي هــذه المنــاضق. ففــي 

لثّانية تضل  نقل القوات من الواليات المّتحدّ ولمسافة آالف األميال وصـواًل يلـى الخلـيج ونسـرها فـي ميـاه حر  الخليج ا
وأراضـــي دول الخلـــيج بـــذل جهـــودل ونفقـــاتل كبيـــرّلو وألكثّـــر مـــن ســـتة أســـهرل لتـــأمين حســـد القـــوات الالزمـــة علـــى حـــدود 

دل دبلوماســـيةل ودفـــع أمـــوالل ضائلـــةل للحصـــول علـــى أفضانســـتانو وبســـكلل خـــاص القـــو  الّجويـــةو بالضـــافة يلـــى دفـــع جهـــو 
تســهيالتل وقواعــد فــي باكســتان ودول آســيا الوســضى مثــل أوزبكســتان وتركمانســتان وضاجيكســتانو وبعــد تحقيــق الّنصــر 

 على ضالبان أقامت الواليات المّتحدّ قواعد بريةل وجويةل لها على أر  أفضانستان وهي قواعد دائمة. 

يات المّتحدّ يلى تأصيل مبدأ أّن الحـر  يجـ  أن تكـون خـار  حـدودها وهـو مـا ترتـ  عليـه وبعد أن انتهت الوال
. عمــدت الواليــات المّتحــدّ يلــى ينفــاق 3حرصــها علــى مــد نفوذهــا وقواعــدها العســكرية يلــى أمريكــا الالتينيــة وأوربــا وآســيا

قامة قوا عد برّيـةل وبحرّيـةل وجوّيـةل دائمـةل فضـاًل عـن اسـتثمار ماليين الّدوالرات سنويًا لبناء المزيد من المنسآت العسكرّية وا 
تسـمح بنسـر القـّو األمريكّيـة علـى المسـتو  العـالمي. وتمتلـآ الواليـات  اّلتيالقواعد العسكرية في العديد من بلدان العالم 

ثرها على مقربـةل مـن المّتحدّ في الوقت الراهن سبكة من القواعد العسكرية المنتسّر في مناضق العالم كافًةو حيث تقع أك
العالمّيةو فضاًل عن قواعد التجسس الكثيّر الموزعة في البحـار واليابسـة. وبـذلآ يكـون لهـا  االستراتيجيةمصادر الموارد 

مــن  االســتراتيجيةتمتلكهــا فــي جميــع المنــاضق  اّلتــيأهــدافًا غيــر دفاعيــةل مــن األســاضيل والقواعــد الّجويــة والقــوات البريــة 
 العالم. 

ــة نفســها ســنةى اســتناداً  ــّدفاع األمريكّي ــة تمتلــآ مــا يربــو 4002يلــى تقريــر وزاّر ال ن فــإّن الواليــات المّتحــدّ األمريكّي
ن 6000ن بلـدل مـن بلـدان العـالمو وهـي يلـى جانـ  ذلـآ تمتلـآ ى20،ن قاعدّل حربّيةل في الخـار  تتـوزع علـى ى04،على ى

ًّ حربيًة داخل األراضي والمياه األمريكّية سـرعت الواليـات المّتحـدّ  اّلتـيبالضافة يلـى مجموعـةل مـن القواعـد . هذا 4قاعد
بإقامتهــا بعــد تحديــد الــّرئيس بــوش لقــوس االضــضرا  اّلــذ  يمّتــد مــن كولومبيــا فــي أمريكــا الالتينيــة يمــر بمنضقــة ســمال 

ندونيسيا في آسيا.  أفريقيا والّسرق األوسض ليصل يلى الفلبين وا 

                                                           
، الطبعة األولى، مركز دراسات 2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولياأليوبي، أمين: األيوبي، عمر ـ سعيد  1
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2 US Office of Management and Budget (OMB), Budget of the US Government, Fiscal Year 2010: 
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 .192، مرجع سبق ذكره، صدور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب الباردةهاشم عواد، عامر:  3
 .13، مرجع سبق ذكره، صالواليات المتحدة بين القوة الصلبة والقوة الناعمةم، رفيق: عبد السال 4



94 
 

ــ وةقيــام بالعمليــات العســكريّ بــين ال ة هــذه القواعــدتتــراون مهمــ ــّدولدري  المســترآ مــع قــوات والّت  والمتواجــدّ بهــا ال
حـول  الـّدوليلى عقد االتفاقـات األمنيـة مـع العديـد مـن  الواليات المتحدّالمو كما سعت والمساركة في عمليات حفع السّ 

 .العالم
 ومن أهّم القواعد العسكرية األمريكّية في الّدول العربية:

 ويةوويةو وقاعدّ الجابر الجّ سالم الجّ  يقاعدّ عل األمريكّيةالقوات  أماممتاحة ثالثة قواعد الكويت  يف وجدي: ويتـلكا
 .وحةوقاعدّ معسكر الدّ 

يذ توجد في قضر قاعدتين عسكريتين  في عموم المنضقةو أمريكيةل  عسكريةل  تحتيةل  بنيةل  تستضيف قضر أهمّ  :طرـق
وتمعتبر هذه القاعدّ أّول قاعدّل عسكريةل أمريكيةل في منضقة الخليج العربي كله.  ويةلجّ ا نىالعدي دأمريكيتين هما قاعدّ 

 ن العسكرية. قاعدّىالسيليةأّما القاعدّ الثّانية فهي 
العزيزنو  موجودّ في الضهران ىقاعدّ الملآ عبد تستخدمها أمريكا بانتعام اّلتي القواعد: ةـة السعوديـة العربيـالمملك

 .خميس مسيض وتبوآ والضائف قاعدّ الملآ خالدنو وفيوالريا  ى
 .عيسى الجوية السيخقاعدّ و  مقر األسضول البحر  األميركي الخامس في المنامةيوجد في البحرين  :رينـالبح

 وقاعدّ الّثومرير الّجوية الّجنوبية. ي هي قاعدّ السّ فيها قاعدّ  أهمّ  :انـُعمسلطنـة 
يلى ميناءين هامين  ومستودعات متعددّ ألغرا  الدعم اللوجيستيو يضافةً  أمريكية جوية وتوجد فيها قاعدّ :اراتـاإلم

 .يضالن على مياه الخليج العميقة
 ميناء العقبة األردنيو كما توجد في هما قاعدتا الرويسد وواد  المربعويوجد فيها قاعدتان عسكريتان جويتان  :األردن
 .البحرية االستكسافية األميركية وحدّ
وقد أصبح "معسكر ليمونيه" مقر " بدأت القوات األميركية تتمركز في قاعدّ "ليمونيه 4004منذ بداية سنة  :يـجيبوت

 .في القرن األفريقي قّو العمل المستركة
تضويـق روسـيا  اسـتراتيجيةأّما في أوربا فقد تّم بناء قواعد جديدّ فـي بولنـدا وبلضاريـا وجمهوريـة التسـيآ فـي يضـار 

يذا نعرنا يلى الواليات المّتحـدّ األمريكّيـة مـن الّزاويـة العسـكرية يتبـين لنـا راع العسكر  للحلف األضلسي. وبذلآ عبر الذّ 
أّنهــا تمتلــآ مواصــفات القــّو األكبــر فــي العــالم اليــوم ســواًء كــان ذلــآ مــن ناحيــة النفــاق العســكر  والتســلح أو مــن ناحيــة 

 .1حجم االقتصاد

ّن مفهوم القـّو غيـر قابـلل للتضييـر علـى األقـل فـي أ تعتقد الباحثةلعسكرية األمريكّية بعد الحديث عن المكانيات ا
األفق المرئيو وستعّل قّو السالن هي قّو الّردع األسّد تأثيرًا وفاعليًة وحسمًاو وستعّل العامل األهّم في فـ  الّنزاعـات 

الضلبة والتّفوق وفر  الهيمنة والنفوذو وهـو مـا يفسـر وتحديد الّصالحياتو وبالتالي فإّن القّو العسكرية هي األساس في 
أن تعــّل الواليــات المّتحــدّ ســاعيًة لتعزيــز قوتهــا العســكرية علــى الــّرغم مــن تفردهــا العســكر  فــي العــالم. ولكــن البــد مــن 
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مكـان اسـتخدام الساّر هنا يلى أّن أسلو  استخدام القّو قد تضيير مع معضيات المرحلة الّراهنة ولكن هذا ال يعني عدم ي
. ألّن فاعليتهـا لـن تتضيـر وسـتعّل كمـا هـيو ولكـن االخـتالف  القّو العسكرية بصورّل مباسرّل وال يقلل من أهّمية هذه القـّو

 الّتلويح بالقّو ال باستخدامها فورًا. باستراتيجيةهو أّن الّسياسة الّجديدّ الستخدام القّو أصبحت تتمثل 
 :األمريكّيـة على أوربـاة ـعزيز الهيمن: دور الحلف األطلسي في تاً ثاني

و أ  حلــف ســمالي 1اســتضاعت أمريكــا بســض هيمنتهــا علــى القــاّر العجــوز عــن ضريــق ذراعهــا العســكر  الّضــاربة
م بــين كــل مــن: بلجيكــا وبريضانيــا  ن929،األضلســي ىالنــاتونو اّلــذ  هــو عبــاّر عــن معاهــدّل عســكريةل وقعــت فــي العــام ى

يضاليا ولوكسمبورت وهولندا والنـرويج والبرتضـال والواليـات المّتحـدّ األمريكّيـةو وانضـمت وكندا والدنمرآ وفرنسا و  يسلندا وا  ا 
م أّمــا ألمانيــا الضربيــة فقــد انضــمت بعــد اتفــاق بــاريس فــي العــام  ن922،كــل مــن اليونــان وتركيــا يلــى الحلــف فــي العــام ى

/ ضـم الحلـف دول بولنـدا وتسـيكيا 999،. وفـي عـام /و ثم انضمت جمهوريا ألمانيا االتحادية وبعـدها أسـبانيا2ن922،ى
/ قمــرر توجيــه دعــوات رســمية يلــى اســتونياو التفيــاو ســلوفينياو بلضاريــاو رومانيــا لالنضــمام 4004والمجــرو أّمــا فــي عــام /

 للحلف فيما تقدمت كل من كرواتيا والجبل األسود وألبانيا بضلبات لالنضمام للحلف. 

لسي على التّساور بين جميع الّدول األعضاء لمواجهة أّ  خضرل يهـدد أّ  دولـةل مـن الحلف األض استراتيجيةتقوم 
الّدول األعضـاءو وذلـآ باعتبـار أّن أ  هجـوم مسـلح ضـّد أّيـة ّدولـةل عضـول يعتبـر هجومـًا علـى جميـع الـّدول األعضـاء. 

ن ضريـق تسـجيع االسـتقرار والرفاهيـة وتحدد هدفه الّرئيسي بحماية الحرية والميراث والحضاّر العامـة للـّدول األعضـاء عـ
في منّعمة سمال األضلسي. وتتمّثل الهيئة الحاكمة في الحلف بمجلس سمالي األضلسيو ومركزه بروكسلو ويتكـون مـن 

ًّو ومن ممثلين دائمين عن جميع الحكومات  .  3وزراء من جميع الّدول األعضاء اّلذين يجتمعون مرتين في الّسنة عاد

و يال أّنـه مـا لبـث أن  أمنسئ هذا الحلف بحجة الوقوف في وجه المد الّسيوعي في أوربا وفي العالم وبهدفل دفاعيل
مـن أجلـه بكثيـرو وعلـى رأسـها تضويـق أوربـا عسـكريًا ومنعهـا مـن ينسـاء قـوّل  أنسـئتحول تدريجيًا يلى أهـدافل تتعـد  مـا 

 خاصةل بها. 

وربــاو وتكــريس دائــمل لوجــود قواتهــا فــي كافــة المنــاضق ذات وهــذا الحلــف مّثــل الهيمنــة العســكرّية األمريكّيــة علــى أ
تل عســكريةل أمريكيــةل علــى األراضــي األوربيــةو وكــان رئــيس آفــي العــالمو بإقامــة قواعــدل ومنســ *األهّميــة الجيواســتراتيجية

ن ضريـق هـذا وعـ 4الواليات المّتحدّ آنذاآ هار  ترومان قد قال بأّن خضة مارسـال والّنـاتو يسـكالن" نصـفي حبـة الّجـوز"
تتولى قيادته الواليـات المّتحـدّو وهـو مـا دفـع الواليـات المّتحـدّ  اّلتيالحلف تّم ربض الّزعامة األمريكّية بوجود حلف الّناتو 
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ــذ  تحــول مــن حلــف دفــاعي يلــى حلــف تــدخلين ألّن زوال الحلــف يعنــي غيــا  الّزعامــة  يلــى عــدم حــل  هــذا الحلــف ىاّل
أّدت  اّلتـييّنمـا أيضـًا علـى العـالم بأكملـهو لـذلآ نّجـد أّنـه علـى الـّرغم مـن زوال األسـبا   األمريكّية لـيس فقـض علـى أوربـا

يلــى نســوء الحلــف والمتمثلــة بــالخضر الّســوفيتي فــال زال الحلــف موجــودًا بــل تــّم الّتوجــه يلــى توســيعه وتضــوير مهامــه بمــا 
الحلف بمهامل جديدّلو بما فيها يقامة سـراكة فـي مجـال  األمريكّية. يذ أّنه في نهاية الحر  الباردّ سرع االستراتيجيةيخدم 

و انضالقــًا مــن أّن انضــمام دولل 1األمــن مــع الــّدول الديّمقراضيــة فــي مجمــل القــاّر األوربيــة مــن القوقــاز يلــى آســيا الوســضى
وجـود هـذه الـّدول جديدّل يعني فتح أسواقا هذه الّدول نحو البضائع والمنتجـات المدنيـة والعسـكرية األمريكّيـة. فضـاًل عـن 

في الحلف يعني أّنهـا أصـبحت تحـت المراقبـة المسـتمّر والّسـيضّر علـى نعمهـا السياسـية. وبـذلآ تكـون الواليـات المّتحـدّ 
قــد تحكمـــت بهـــذه الـــّدول مــن خـــالل العضـــوية فـــي حلــف النـــاتو وعممـــت مســـارات الّسياســة األمريكّيـــة ويمنحهـــا بالتّـــالي 

هــذه الــّدول ومســاركتها فــي عمليــات الواليــات المّتحــدّ العســكرية. ويعــود ذلــآ يلــى أّن الســرعّية الّدوليــة مــن خــالل تأييــد 
الواليــات المّتحـــدّ تنعـــر يلـــى الّتعـــاون العســـكر  الفنـــي مـــع الــّدول األخـــر  كعامـــلل هـــامل يســـاعد علـــى جـــذ  هـــذه الـــّدول 

 .هيمنتها على العالم د  يلى ترسيخواستمالتها وجعلها تدور في فلآ التّأثير األمريكيو األمر اّلذ  يؤ 

ـــات  ـــال الوحيـــد القـــادر علـــى تنفيـــذ العملي ـــّراهن الحلـــف الّسياســـي العســـكر  الفّع ـــاتو فـــي الوقـــت ال ويمعـــّد حلـــف الّن
العسكرية على مسافاتل بعيدّل جدًا عن أراضي الـّدول األعضـاء فيـهو األمـر اّلـذ  يؤّكـد حـدوث تضييـر فـي نوعيـة مهامـه 

نفوذه بالمقارنة مع فتّر الحر  البـاردّ. وممـا زاد مـن التبعّيـة األوربّيـة للواليـات المّتحـدّ  واتساع المد  الّجضرافي لمناضق
أقرت للحلف األضلسي بأّنه المنّعمة العسـكرية الوحيـدّ المقبولـة وأّن بلـدان أوربـا أبعـد  اّلتياألمريكّية معاهدّ ماستريخت 

   ما يمكن عن تسكيل نواّل أوربيةل مستقلةل.

ّن وجـود حلـف النـاتو يرجـع يلـى أّن الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة كانـت أثنـاء الحـر  البـاردّ تعمـل أ :ةبرأ  الباحثـ
على تخويف دول أوربا من قّو االتحاد الّسوفيتي الّسيوعّية بما جعل هذه الـّدول تسـاند الواليـات المتحـدّ وهـي دول  قويـة  

ـــوو و وأخـــر  مـــن  اقتصـــاديًا وصـــناعيًا. وهـــي امن تعيـــد اللعبـــة بمســـميات أخـــر و فتـــارًّ الخـــوف مـــن برنـــامج ييـــران الّن
محاولــة أمريكــا نســر الــّدرع وهنــاآ مــن قــال بــأن الرهــا و وثالثــة مــن نهــو  العــالم الســالمي كقضــ  منــافس للضــر و 

ــّدول علــى غيــر الحقيقــة مــن ييــران ًّ فــي تخويــف هــذه ال ــاد كيــون ألّن القــادّ األمير  و2الّصــاروخية فــي أوربــا ليســت ياّل زي
 يعلمون النفسية األوربية.

 ب الواحد:ـام القطـنظ ظل  في  العسكرّيـة األمريكيـّةات ـ: التوجهاً ثالث

ســاد خيــار الهيمنــة فــي أوســاض الّضبقــة الحاكمــة فــي الواليــات المّتحــدّ خاصــًة مــع عهــور مالمــح انهيــار الّنعــام 
عسكريةل صارمةل للّسيضّر علـى الكواكـ و وبـدأت واسـنضن  استراتيجيةالّسوفيتيو وانحازت أمريكا يلى تأكيد هيمنتها عبر 

ـــذ عـــام  ـــدخالت العســـكرية من ـــةل تقـــوم وحـــدها بإقرارهـــا والّتخضـــيض لهـــا بسلســـلةل مـــن الّت مخضضهـــا لخـــو  حـــرو ل النهائي
                                                           

 .23، مرجع سبق ذكره، صية لبروز قطبية منافسةالقطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية مدخلعبد الهادي المحميد، زهير:  1
 .9، مرجع سبق ذكره، صالعالم في ظل قيادة القطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكيةناصر عكشان، غليفص:  2
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 ،،/ في كل من الخليج وأفضانستان ويوغسالفيا وأسيا الوسـضىو وعهـر هـذا االتجـاه بسـكلل خـاصل بعـد أحـداث 990،/
و يذ أصـــبحت القـــّو األمريكّيـــة تتجـــه لتصـــعيد والّجاهزيـــة الّدائمـــةو كمـــا رأت الواليـــات المتحـــدّ أّنـــه علـــى القـــوات أيلـــول

األمريكّية أن تتبني خضضها وتدريبها وتسليحها لتكون جاهزًّ لخو  الحر  في أّ  مكانل في العالم وفـي أّ  وقـتل تـراه 
كل تهديـدًا لمصـالح الواليـات المّتحـدّو وهـذا يعنـي بالمفـاهيم العسـكرية أّن القيادّ الّسياسية وضـّد أّ  عـدول محتمـلل قـد يمسـ

مسرن العمليات لهذا الجيش القو  اّلذ  ال تنافسه قوّ  أخر  في العالم قد تحول من مسـرنل محـدودل فـي مواجهـة االتحـاد 
عـدو  يهـدد مصـالح الواليـات المّتحـدّ. الّسوفيتي يلى مسرنل يسمل الكّر األرّضية بأكملها في أّ  مكانل وزمانل يعهر فيه 

وفــي هــذه المرحلــة أصــبحت الواليــات المّتحــدّ تتجــه يلــى تخفــي  حجــم القــوات العســكرية ولكــن مقابــل تعزيــز القــدرات 
القتاليــة لتلــآ القــوات مــن حيــث: يعــادّ الّتســكيلو اســتمرار الوجــود المتقــدمو التعامــل الّســريع مــع األزمــاتو الــّردع والــّدفاع 

 .1يجياالسترات

ومن االستراتيجيات األمريكّية العسكرّية بعد الحر  الباردّ اعتمادهـا علـى يرهـا  العـالم بمـا لـديها مـن يمكانيـات 
وأصـــبحت تعتمـــد مععـــم القـــرارات األمريكّيـــة فـــي تنفيـــذها علـــى  عســـكريةو حّتـــى لـــو لـــم تســـتخدم هـــذه المكانيـــات فعـــاًل.

كمـــا أصــبح الهـــدف مــن أ   خضـــةل عســكريةل هـــو الحفــاع علـــى مكانـــة  .2اســتخدامو أو الّتهديـــد باســتخدام القـــّو العســكرية
الواليات المّتحدّ كقوّل ععمى وحيـدّ فـي الّنعـام العـالميو ممـا يؤهلهـا لقيـادّ ذلـآ الّنعـام ويمنـع فـي الوقـت نفسـه تسـكيل 

يـزان قـوّل عسـكرّيةل متفـوقل أو بروز أّ  قض ل أخر. وأصـبح الّتحـد  اّلـذ  يواجـه الواليـات المّتحـدّ يتمثّـل بالحفـاع علـى م
يممّكن الواليات المّتحدّ من سحق أّ  عدول محتمل وهذا يتضل  االستمرار في تضوير أنواعل جديـدّل مـن وسـائض الّصـراعو 
وهــو مــا تفعلــه دوائــر الكســف والّتضــوير دون توقــفو حّتــى وكالــة الفضــاء الكــوني ىناســان المتخصصــة بــالبحوث العلميــة 

ــّدفاع  ن%42األساســية أصــبح ى مــن ميزانيتهــا مخصصــًا لإلنفــاق علــى البحــوث العســكرية يلــى جانــ  مؤسســات وزاّر ال
. وبـذلآ أصـبحت الواليـات المّتحـدّ تواجـه عهـور أّيـة قـوّل جديـدّل تفـوق قوتهـا أو 3المتخصصة في سؤون عسكّر الفضاء

ة لـردع األعـداء المحتملـين عـن بنـاء حّتى تعادلهاو ومن هنا وجدت أّنه يتوج  عليها أن تكون لـديها قـوات مسـلحة كافيـ
 قوّل تفوق أو تضاهي قّو الواليات المّتحدّ.

مثلمــا خرجــت الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة مــن دمــار الحــر  العالمّيــة الثّانيــة قــوًّ  :الباحثــة بأنــهســتنتج تممــا ســبق 
ًّ فإّن نهاية الحر  الباردّ توجتها القّو األكبـر والمنفـردّ بمصـير العـالم . وزاد نسـاضها العسـكر  فـي هـذه المرحلـة صاعد

ة فــي ســبيل توســـيع وات واألســالي  العســكريّ ى أنـــواع األدّ تســتخدم ســتّ بســكلل واضــحل بعــد حــّل حلـــف وارســوو وأصــبحت 
ةو فهـــي تســـتخدم القـــوات المســـلحة وتســـتعر  القـــّو نفوذهــا وبســـض هيمنتهـــا علـــى دول العـــالم وتحقيـــق مصـــالحها القومّيـــ

والمحافعـــة علـــى  المّتحـــدّفاعيـــة المتمثلـــة فـــي حمايـــة الواليـــات الدّ  الســـتراتيجيتهاالمهـــام الرئيســـية  ة بضيـــة تنفيـــذالعســـكريّ 

                                                           
 .211ص، مرجع سبق ذكره، دور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب الباردةهاشم عواد، عامر:  1
 .21، مرجع سبق ذكره، صدبلوماسية الدول العظمى في ظل النظام الدولي تجاه العالم العربيمحمد هياجنة، عدنان:  2
 .119، ص 1999، الطبعة األولى، دار حازم للنشر والطباعة والتوزيع، دمشق، سوريا،أمريكا وراء البابالبرغوثي، جبارة:  3
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ة لتحصـين أمنهـا وتعزيـز نازعو وخلق العـروف المواتيـحرآ في جميع مناضق العالم من دون مم امتالكها حرية العمل والتّ 
 تحالفاتها.

 ة:ـوالعسكريّ  االقتصادّيـةة بين القوة ـ: العالقاً رابع

أّن الثـرّو ضـرورية مـن أجـل قتصـادّية. كمـا يقـول بـول كينـد  ىىهناآ عالقًة جدليًة بين القّو العسكرية والقـّو اال
. كمـا قـال فـي 1بناء القّو العسكرية والقّو العسكرية ضرورية في العادّ من أجل الحصـول علـى الثـرّو والحفـاع عليهـانن

. والقـّو كـي تحمـي الّدولبه صعود القو  الكبر  وهبوضها ىىكتا . المال كـي تسـتمر القـّو ة الكبر  بحاجة يلى المال والقّو
 .  *نن المال

و بــالقّو العســكرية  ومــن المعلــوم فــي هــذا الّصــدد أّن الّنفــوذ االقتصــاد  والّتجــار  ســديد الّصــلة ومنــذ وقــتل مبكــرل
ربيـة األمريكّيــة جسـرًا ممهــدًا لتمـدد ســركاتها والثّقـل الّسياسـي األمريكــيو بـل كثيــرًا مـا تكــون حركـة األسـاضيل والبــوار  الح

الّتجارية ومؤسساتها الّصناعية واالستحواذ على األسواقو أو في الحد األدنى انتعار الّنصي  األوفر منهـا ولعـل تجربـة 
اد  العقدين األخيرين في منضقة الخليج العربي تعضينا صورًّ مصضرًّ ومكثفًة عـن مثـل هـذا التّـداخل العسـكر  واالقتصـ

في الّسياسة الخارجية. فقد أتـان االنتسـار العسـكر  الواسـع لسـركاتها الكبـر  ومنـذ بدايـة حـر  الخلـيج األولـى الحصـول 
 .2على الّنصي  األوفر من عقود الّنفض والحضور في األسواق الخليجية بما ال يزاحم من ضرف أ  قوّل دولّيةل أخر 

األمريكّيـة تعتمـد علـى مـد  المـردود االقتصـاد  اّلـذ  ينـتج عـن أّ  فضاًل عن ذلـآ فالقاعـدّ التاريخيـة للسياسـة 
االقتصــاد هــو الهــدف مــن مجمــل الّسياســات فــي الواليــات المّتحــدّو فــالوقوف فــي مواجهــة  وبــذلآ يكــون. 3قــرارل سياســي

مـات لتـتمكن بالتّـالي .وبالتّالي فإّنه من مصلحة واسـنضن أحيانـًا يدامـة األز 4الّسياسية األمريكّية هو في مواجهة االقتصاد
من يدارتها على نحول يخدم مصالحها الّسياسية واالقتصادّية بل والعسكرّيةو خاصًة تلآ المتعلقة بإبقاء بـؤر نـزاعل متـوترّل 

 في العالم ليصار يلى تصدير الّسالن األمريكي يليها.

العـالم وأراضـيهو يلـى جانـ  تعـاعم  أفسح االنتسار العسكر  الواسع للواليات المّتحدّ األمريكّيـة فـي مختلـف ميـاه
و وفعـــاًل 5نفوذهـــا الّسياســـي والّدبلوماســـي ســـبقًا كبيـــرًا ملتهـــا الّصـــناعية والّتجاريـــة بمـــا ال يضـــاهى بـــأّ  قـــوّل دوليـــةل أخـــر 
فـي مجـال  انتزعت الواليات المّتحدّ األمريكّية موقعًا متقدمًا قياسًا ببقيـة القـو  العالمّيـة لـيس لكونهـا أكثـر ذكـاًء أو تفوقـاً 

الّصناعات والّتكنولوجياو ولكن ألّنها فضاًل عن ذلآو وربما األهّمو األقو  مـن ناحيـة الّتسـلح والجيـوشو ومـن ثـّم األقـدر 
                                                           

 .139، مرجع سبق ذكره، ص ة األمريكيةمأزق اإلمبراطوريالغريب، فنسان:  1

: يجب ضمان وصولنا إلى األسواق االقتصادية في العالم كله، دون عقبات، وكذلك إلى 1992وأعلن غراي في مجلة األسطول في أيار*
فعلية قادرة على  المصادر الضرورية لتأمين احتياجاتنا الصناعية، لذلك يتوجب علينا إيجاد قدرة موثوقة للتدخل المسلح، مع قوى غزو

 ((2، مرجع سبق ذكره، صاالقتصاد هدف السياسة في الواليات المتحدة األمريكيةمحمد: ، سليم وهبة))المهمات. تنفيذ طيف واسع من 
 .24ـ 21، مرجع سبق ذكره، صالواليات المتحدة بين القوة الصلبة والقوة الناعمةعبد السالم، رفيق:  2
 .4مرجع سبق ذكره، ص، هدف السياسة في الواليات المتحدة األمريكية االقتصادسليم وهبة، محمد:  3
 .19ص المرجع السابق، 4
 .24ـ 21، مرجع سبق ذكره، صالواليات المتحدة بين القوة الصلبة والقوة الناعمةعبد السالم، رفيق:  5
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ــة . كمــا أّن واســنضن علــى يقــينل أنــه مــن دون هيمنتهــا العســكرية ال 1علــى انتــزاع األســواق وافتكــاآ مواقــع الّنفــوذ العالمّي
أن تفـــــر  علـــــى العـــــالم تمويـــــل العجـــــز فـــــي مـــــدخراتها وهـــــو ســـــرض  الســـــتمرار وضـــــعيتها  تســـــتضيع الواليـــــات المّتحـــــدّ

 .2االقتصادّية

وفــي هــذه الفتــّر هنــاآ ميــل  أمريكــي  لالنفــراد بجنــي األربــان بواســضة االعتمــاد علــى القــّو العســكريةو ولــيس علــى 
ن تعيــد الثقــة فــي االقتصــاد األمريكــي تعــاني مــن المســاكل علــى أمــل أن تســتضيع هــذه القــّو أ اّلتــيالمقــدّر االقتصــادّية 

. اّلتــيوتســاعده علــى الخــرو  مــن األزمــات  يال أّن  يعــاني منهــا وتصــبح بعــد ذلــآ قــوًّ عســكريًة مدعومــًة باقتصــادل قــو ل
هنــاآ اخـــتالف فــي وجهـــات الّنعــر بـــين القيــادات األمريكّيـــة حـــول أهميــة كـــلن مــن القـــّو االقتصــادّية والعســـكرية وأّيهمـــا 

يمنــة األمريكّيـــة علــى العـــالم ويــؤد  يلـــى التّفــوق فـــي المجــال األخـــرو ففــي حـــين اعتبــرت يداّر كلينتـــون أّن الّضــامن لله
تحقيق التّفوق االقتصاد  األمريكي ضامن  للهيمنة األمريكّيـة علـى العـالم ومسـاند  للقـّو العسـكرية رأت يداّر بـوش االبـن 

و يذ تعتبـر البنيـة 3اسـية واالقتصـادّية األمريكّيـة لعقـودل عديـدّل قادمـةأّن التفوق العسكر  سيكون هو الّضامن للهيمنـة الّسي
الفكريــة ـ اليديولوجيــة للحــز  الجمهــور  أّن القــدّر العســكرية المتضــوّر هــي األّداّ الوحيــدّ لتحقيــق المصــالح وضــمان 

 الهيمنة األمريكّية المضلقة على العالم بأسره.

اآ حقيقة  الكل علـى يقـينل بهـا هـي أّن الّصـناعات العسـكرية لهـا تـأثير ال ّن هنيوفي هذا السياق البّد من القول: 
يستهان به فـي القـرارات األمريكّيـة الّداخليـة والخارجيـة وأحيانـًا كثيـّر تـدفع يلـى خيـار الحـرو و وذلـآ بهـدف رفـع الضلـ  

ـــالي لتنســـيض هـــذه الّصـــناعات وتســـضيل اليـــد العاملـــةو حيـــث يعتبـــر الم جمـــع العســـكر  ـ الّصـــناعي علـــى منتجاتهـــا وبالّت
. 4مــدني وعســكر نى األمريكــي بمثابــة المحــرآ األقــو  لالقتصــاد األمريكــيو ويســضل أكثــر مــن خمســة ماليــين ســخص

. ويعـــود بـــروز دور المجمـــع الّصـــناعي ـ 5فثلـــث الّنســـاض االقتصـــاد  تـــابع مباســـرًّ أو غيـــر مباســـّر بـــالمجمع العســـكر 
أعقبـت الحـر  العالمّيـة الثّانيـة مباسـرًّ. حـين خـر  أربـا  الصـناعات  اّلتـيحقبـة العسكر  في الّسياسـة األمريكّيـة يلـى ال

وضاقاتل ينتاجّيةل ال سابق لهاو تبعًا لحجم الّضل  اّلذ  حتّمتـه عـروف الحـر  العالميـة الثّانيـةو ومـا  كبيرّل الحربّية بأربانل 
أربــان الّصــناعات العســكرية األمريكّيــة أفاقــًا  فتحــت أمــام اّلتــيكــادت تلــآ الحــر  تنتهــي حّتــى اســتعلت الحــر  الكوريــة 

 واسعًة لإلنتا  والّتضوير وجني األربان.

ّن نمـــو القـــدرات العســـكرية األمريكّيـــة جـــاء اســـتجابًة لحاجـــات الّنعـــام الرأســـمالي أ :تـــر  الباحثـــةبنـــاًء علـــى ذلـــآ 
تقـوم بهـا الواليـات المّتحـدّ  اّلتـيها الحـرو  األمريكي ولم يكن دائمًا استجابًة لتحدياتل عسكريةل أو تلبيـًة لحاجـاتل فرضـت

                                                           
1 Eric Hobsbawn., Globalisation, Democracy and Terrorism (London, Little, Brown, 2007), P.68.                        

، ترجمة فهمية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، االقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرينأمين، سمير:  2
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 .211، مرجع سبق ذكره، ص مأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  3
 21، مرجع سبق ذكره، صست األغنى في العالماالقتصاديات اللطفي، عامر:  4
، ترجمة فهمية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، االقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرينأمين، سمير:  5
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األمريكّية كحر  فيتنام مثاًلو بل يّن منضق الّنعام وبنيته الّداخلية يفرضان مزيدًا مـن النفـاق العسـكر  وتوسـيع الهيمنـة 
ّيـة وتزويـدها الفنـي وهنا ال بّد من الساّر يلـى أّن تزايـد تعـداد القـوات المسـلحة األمريك و1األمريكّية على الّصعيد العالمي

ونفقات تسليحها يتناس  ضردًا مـع القـدّر االقتصـادّية للواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة. والجـدير ذكـره أّن الّتضـور االقتصـاد  
 في الواليات المتحدّ حصل عبر يعادّ تأهيل الجيش األمريكي.

 من األزمات االقتصادّية؟؟؟؟والسؤال هنا هو: ما عالقة الحرو  العسكرية بإنقاذ الواليات المّتحدّ 

تعنـي بسـكلل مبسـضل وجـود صـعوبةل أمامـه  اّلتـيأواًل البّد من معرفة معنى األزمة أو الّركـود فـي الّنعـام الرأسـمالي 
و ومــن هّنــا يمكـن أّن تــؤد  الحــر  يلــى االزدهــار االقتصــاد   فـي تحقيــق هدفــه األساســي أّ  تحقيــق أقصـى ربــحل ممكــنل

ّ االســـتهالآ زيــادّ كبيــّر ال يمكــن تحقيقهـــا فــي أوقــات الســلمو لـــذلآ تلجــأ الواليــات المّتحــدّ يلـــى باعتبارهــا وســيلًة لزيــاد
الحر  بضية زيادّ استهالآ سـلعها بسـّتى أنواعهـاو وخاصـًة العسـكريةو وبـذلآ تلجـأ جميـع الـّدول لسـراء األسـلحة وتعزيـز 

وبالتـالي حصـول السـركات الرأسـمالية علـى األربـان  ترسانتها العسكريةو كما أّن الحرو  تؤد  يلى دمار المدن وخرابها
 الكبيّر في يعادّ بناء ما خربته الحر . 

وبذلآ يمسّكل النفاق العسكر  المتزايد يحـد  دعـائم نمـو الّضلـ  وتنسـيض الّصـناعات العسـكرّيةو وبالتّـالي تّنسـيض 
لواليــات المّتحــدّ تــؤد  يلــى خروجهــا مــن االقتصــاد كــاماًل والخــرو  مــن بعــ  األزمــات بــدليل أّن كــّل حــر ل تخوضــها ا

ــم تخــر  مــن أزمــة ســنوات ى و فالواليــات المّتحــدّ ل ــةل بســكلل كبيــرل ن ياّل عبــر فــائ  الّتســلح 920،أزمــةل اقتصــاديةل محتمل
/و فالّسـركات األمريكّيـة 4002و وأحدث مثال على ذلآ هو حربها على العـراق عـام/2خالل وبعد الحر  العالمّية الثّانية

ســة المســتفيدّ الوحيــدّ مــن العقــود. ومــن المقــوالت األمريكّيــة المعروفــة للــّربض بــين الحركــة االقتصــادّية وبــين سياكانــت 
 آلة الحر  األمريكّية تتضذ  بالحر  ومن خالل الحر نن. الحرو  األمريكّية ين ىى

ذبيــةل عالميــةل واســعةلو وفــي عــل  يلــى جانــ  الهيمنــة العســكرية تتمتــع األفكــار الّسياســية واالقتصــادّية األمريكّيــة بجا
تحالفهـا مـع مععـم الــّدول القويـة اقتصـاديًا تبـوأت الواليــات المّتحـدّ مكانـًة مهيمنـة سياســيًا واقتصـاديًا لـم تتبوأهـا أّ  دولــة 

نّ 3أخر  في العصر الحديث زء  هذه الهيمنة األمريكّية على العـالم قـادت يلـى أن تعتبـر أمريكـا أّن القـانون الـّدولي جـ . وا 
و وهـاهي اليـوم تحـاول منـع ييـران مـن االسـتفادّ مـن 4من القـانون األمريكـيو وأّن السـرعّية الّدولّيـة رهينـة  لمصـالح أمريكـا

الّتكنولوجيا الّنوويةو بحجة أّن ييران تسعى يلى امتالآ الّسالن الّنوو  وهي تريد سرق أوسض خالي مـن األسـلحة الّنوويـة 
 ح  أكبر ترسانةل ّنوويةل وبيولوجيةل وكيميائّيةل في الّسرق األوسض.متجاهلًة الكيان الصهيوني صا

                                                           
 .139، مرجع سبق ذكره، ص مأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  1
، ترجمة فهمية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، سي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشريناالقتصاد السياأمين، سمير:  2
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 .9، مرجع سبق ذكره، صالتقييم االستراتيجي: وآخرون خليل زاده، زلمي 3
 .29مرجع سبق ذكره، ص ،القطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية مدخلية لبروز قطبية منافسةعبد الهادي المحميد، زهير:  4
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هنـا ال بـّد مـن السـاّر يلـى نقضـة هامـة هـي أّن الواليـات المّتحـدّ تحتـل مكـان الّصـداّر بـين القـو  الكبـر و وذلـآ 
ّنما وه و األهّم لتـوفر الرادّ الّسياسـية ليس فقض المتالكها قدراتل كبيرّل جضرافيًا وديمضرافيًا واقتصاديًا وعسكريًا فحس و وا 

تباعها  عالميـةل تهـدف لجعلهـا الفاعـل  السـتراتيجيةل لديها للع  دورل محور ل وحاسمل في كافة القضايا الّدولّية والقليمّيةو وا 
الوحيد أو على األقـل األساسـي فـي هـذه القضـايا. وذلـآ مـن خـالل الّتحـالف القـو  بـين الّسياسـيين ورجـال األعمـال مـن 

ـــدين مـــن ناحيـــةل ثانيـــةو لرســـم خلفيـــةل فكريـــةل حاســـمةل للمصـــلحة القوميـــة العليـــا للواليـــات ن احيـــةو ورجـــال الفكـــر ورجـــال ال
 .  1المّتحدّ

 بعد العر  السابق يمكن تلخيص خضوات الهيمنة األمريكّية بما يلي:

خارضة العالم تمّثل المسرن العسكر و أواًلـ نسر القوات العسكرية األمريكّية في سائر أنحاء العالم يضافًة يلى اعتبار 
و  وهو ما يتضل  أن يتّم تجهيز القوات األمريكّية على أساس احتماالت خو  الحر  في أّ  مكانل منه وأّ  زمانل
واستنادًا يلى ذلآ قسم البنتاغون العالم يلى مناضق عسكريةل بحيث أصبحت كّل منضقةل يقليميةل تقع ضمن نضاق أحد  

 كرية األمريكّية.القيادات العس

ثانيًاـ أمركة االقتصاد العالمي وذلآ عن ضريق استخدام المؤسسات االقتصادّية الّدولية الّثالث الّرئيسية: البنآ الّدوليو 
صندوق الّنقد الّدوليو منّعمة الّتجاّر العالمّية في القيام بإدما  االقتصادات العالمّية ضمن يضار نفوذ االقتصاد 

لّنحو اّلذ  يمتيح لالقتصاد األمريكي وضعًا استثنائيًا ومزايا اقتصاديًة دوليًة استثنائيًة تعزز القدّر على األمريكي على ا
 نقل مسكالته يلى االقتصادات األخر .

 ثالثًا: جعل المنّعمات الّدولية والقليمية ومجلس األمن كما لو أّنها كياناتل خاضعةل لسلضة الّسيادّ األمريكّية.

ــة مترابضــة  مــع بعضــها الــبع و فلــو أّنهــا  :توصــلت لهــا الباحثــة اّلتــية والّنتيجــ هــي أّن عوامــل الهيمنــة األمريكّي
نعـرًا ألّن هنـاآ عالقـة  تعّرضت لتراجعل عرفيل في أحد هذه العناصـر اسـتضاعت الّتعـوي  عنـه فـي العناصـر األخـر و

يرفد كل منها امخر ويستمد منـه قوتـه ومقوماتـه. يلـى  وثيقة بين مختلف عناصر القّو العسكرية واالقتصادّية والّسياسية
أّن القـــّو ومـــن المؤكـــد درجـــةل يمكـــن معهـــا اعتبـــار أّن كـــاًل منهـــا هـــو محصـــلة لنتـــا  مجمـــوع العناصـــر األخـــر . ولكـــن 

ولكــن البــّد مــن القــول أّن جميــع هــذه العوامــل العســكرية هــي الــّدرع اّلــذ  تحتمــي بــه كــّل العناصــر األخــر  وتتعــزز بــه. 
 القو  عرضة  للتضيير الّدائم وليست مضلقًة وبالتّالي فإّنه من المستحيل الّتحدث عن توازناتل دوليةل أبديةل. و 

 

 
                                                           

، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، القوة الناعمة أو في التمظهرات الجديدة للتسلطاليحياوي، يحيى:  1
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 رانـة على إيـية المفروضالّدولة تحليلية للعقوبات ـل الثالث: دراسـالفص

 ّدول الكبرى فيهـووي اإليراني ودور الـالمبحث األول: البرنامج الن
 ران المتالآ الضاقة النووية: دوافع ييأوالً 
 : دور الواليات المّتحدّ األمريكّية في يقامة البرنامج النوو  في عهد الساه.ثانياً 
 يقامة البرنامج النوو  اليراني بعد الثوّر السالمية. والصيني في: الدور الروسي ثالثاً 
 .ليراني: دور ييران في تعزيز السكوآ حول سلمية البرنامج النوو  ارابعاً 

 رانيـووي اإليـف المجتمع الّدولي من البرنامج النـالمبحث الثاني: موق
 : بدايات االهتمام الّدولي بالبرنامج النوو  اليرانيأوالً 
 : تاريخ المفاوضات األوربية ـ اليرانيةثانياً 
 : يحالة ملف ييران يلى مجلس األمنثالثاً 
 نووية : الرف  األمريكي ليران كقّورابعاً 

 رانـلى إيـة عـة والعقوبات األمميّ ـة الّدوليـالمبحث الثالث: الشرعيّ 
 : واقع السرعّية الّدولية في مجلس األمن.أوالً 
 : مد  سرعية العقوبات الّدولية على ييرانثانياً 
 : موقف روسيا والصين من العقوبات على ييران.ثالثاً 
 ان من الناحية السياسية.: أثر العقوبات الّدولية على يير رابعاً 
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 رانـة على إيـة المفروضـيالّدولة للعقوبات ـة تحليليـث: دراسـل الثالـالفص
ًّ من أكبر ثالث دولل فـي المنضقـة وهـي تقـع بـين أغنـى منضقتـين فـي و 1تمعّد ييران يلى جان  تركيا ومصرو واحد

زوين. وتأتي ييران في المرتبة الثّالثة علـى مسـتو  العـالم مـن العالم من حيث مخزون الّنفض والّضاقة هما الخليج وبحر ق
 .2حيث االحتياضيات الّنفضيةو وفي المرتبة الثّانية الحتياضيات الضاز

االقتصــادّية ـ الدبلوماســّية ـ االجتماعّيــة ـ المعنوّيــة ـ الثقافّيــة ـ ســعي ييــران لبنــاء قوتهــا الســاملة ىوعلــى الــّرغم مــن 
ال . وممـا 3الّضموحات العسكرّية اليرانّية تمعّد أكثر المسائل يثارًّ للجدل عند تقييم القـدرات الّسـاملة لهـا العسكرّيةن ياّل أنّ 

فيـه أّن ييــران سـارت خضـوات كبيــّر فـي مجــال الّسـيضّر علـى التّقانــة. والّداللـة ليســت فـي برنامجهـا الّنــوو  بقـدر مــا  آسـ
ا كل فتّر تعلن عن تضـوير سـالنل جديـدل وهـذه اللعبـة لهـا أهميتهـا لـيس فقـض هي في برنامجها للتسلح التّقليد و بدليل أّنه

 في المجال العسكر  بل في المجال المعرفي والّصناعي بسكلل عام.

الّسكوآ بحقيقـة البرنـامج الّنـوو  اليرانـيو مـن قبـل الواليـات المّتحـدّ والـّدول الضربيـةو تـّم يحالـة الملـف  وعلى أثر
هـذا الفصـل للحــديث  خصصـت الباحثـةألمـن اّلـذ  فـر  عقوبـاتل اقتصــاديةل علـى ضهـران. لـذلآ اليرانـي يلـى مجلـس ا

عن العقوبات األممّية على ضهران من حيث مد  سرعّية هذه العقوبـات مـن الناحيـة القانونّيـةو وبعـدها الّتعـرف فيمـا يذا 
ان عــن برنامجهــا الّنــوو  أو علــى أقــل كانــت هــذه العقوبــات قــد نجحــت فــي تحقيــق الضايــة المرجــّو منهــاو وهــي تخلــي ييــر 

تقــدير التوقــف عــن تخصــي  اليورانيــوم. وانضالقــًا مــن ذلــآ فإّنــه البــّد مــن الّتعــرف علــى تــاريخ البرنــامج الّنــوو  اليرانــي 
والــّدوافع الكامنــة ورائــه للحكــم فيمــا يذا كــان مــن الممكــن توقــف ييــران عــن ســعيها للحصــول علــى الّضاقــة الّنوويــة أم الو 

آ ســيتّم الّتعــرف علــى دور الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة فــي يقامــة هــذا البرنــامج منــذ بدايتــه فــي عهــد الســاهو وصــواًل وكــذل
 يلى استضالل الواليات المّتحدّ األمريكّية مركزها في مجلس األمن لفر  عقوباتل على ييران.

 

 

 

 

                                                           
، الطبعة األولى، مركز الخليج للدراسات اني )المحددات ـ التطورات ـ السياسات(أزمة البرنامج النووي اإليرعبد الشافي، عصام:  1

 .29، ص2114االستراتيجية، اإلمارات العربية المتحدة، 
2 Oil & Gas Directory Middle East, Islamic Republic Of Iran, 2011, P.P1069.                                                                

، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية إيران قوة مضاعفة أم مصدر تهديد لألمن العربيأنيس فتحي، ممدوح:  3

 .114، ص1999، أكتوبر111واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد
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 المبحث األول

 هـفي رىودور الـّدول الكـبراني ـووي اإليّـ البرنامج الن
مّرت العالقات األمريكّية اليرانية بمرحلتين بارزتين؛ تميزت األّولى بالعالقات الحسنة والمتسعبة فـي عهـد السـاه 

ــوّر الســالمية اليرانيــة وحّتــى امن. وانعكســت ضبيعــة هــذه العالقــات 1ىمحمــد رضــا بهلــو ن . أّمــا الثّانيــة فبــدأت مــع الّث
مـن البرنـامج الّنـوو  اليرانـي. فبعـد أن كانـت الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة المــزود بسـكلل واضـحل علـى الموقـف األمريكـي 

 األساسي ليران نووياو أصبحت تعتبر البرنامج الّنوو  اليراني سببًا للقلق الّدولي.

و و  الـّدور اّلـذ  ومن هنا البّد في البداية من الّتعرف على الّدوافع الكامنة وراء سـعي ييـران المـتالآ برنـامجل نـوو ل
لعبه الضر  في يقامة هذا البرنامج وباألخص الواليـات المّتحـدّ سـواًء فـي عهـد السـاه أو فـي عهـد الجمهوريـة السـالمية 
اليرانية. ومن جان ل أخر نجّد أّنه وعلى الّرغم مـن الّتسـليم بالّنوايـا الّسـلمية للبرنـامج الّنـوو  اليرانـيو ياّل أّن المسـؤولين 

و وهــو مــا يثيــر الّســآ فــي نوايــا اليــرانيين  أنفســهم تضــاربت تصــريحاتهم بخصــوص ذلــآ دون االتّفــاق علــى هــدفل واحــدل
 ييران من وراء الحصول على الّضاقة الّنووية.

 يمكن أن تساعد في فهم حقيقة برنامج ييران الّنوو . اّلتيمن هنا ال بّد من الّتعرف على بع  الّنقاض الهامة 

 المتـالك الّطاقة النـووّية: رانـع إيـ: دوافأوالً 

ـالفل علـى أّن هـدف أّ  دولـةل سـاعيةل  يّن دوافع امتالآ القدرات الّنووية تختلف مـن دولـةل ألخـر و وال يوجـد أّ  خا
 المتالآ سالنل نوو ل هو: أـ استخدامه كسالنل رادعل للخصم من القدام على أمرل ما أو اتخاذ قرارل ما.

   ـ استخدام التقنية الّنووية ألغرا  سليمة.                                

ـــى مصـــالحهاو أو للّتوســـع وبســـض النفـــوذ ـــّدول المـــتالآ أســـبا  القـــّوّ للحفـــاع عل و انضالقـــًا مـــن أّن 2أ  تســـعى ال
 .3القدرات الّنووية باتت أحد أهم  سمات القّو والتّفوق والّردع في عصرنا

ــّدوافع والّنوايــاو بعضــها وفــي الحالــة اليرانيــة تتحــرآ الّسياســة ال ّنوويــة اليرانيــة فــي يضــار مجموعــة معقــدّ مــن ال
معلن  والبع  األخر غير معلنو وتتنوع هذه الّدوافع منها ما يتعلق بالّناحية الّجضرافيـة واألمنيـةو ومنهـا مـا يتعلـق بنـوانل 

 واقتصادّية.  استراتيجيةتاريخيةل وأخر  

                                                           
1 Hamid Hussain., ‘’United States- Iran and the nuclear issue make for avery dangerous Situation’’:                     

 << american/pubs/articles/fate ful%20 Triangle/pdf – Iranian>>                                                                   
، مجلة دراسات اإلقليمية، جامعة 7050ـ 7007راني موقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووي اإليخير هللا جلود، ميثاق:  2

 .219، ص2111(، 24الموصل، العراق، اإلصدار )
 .219المرجع السابق، ص 3
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ســّر دولــة تحــّد ييــران مــن كــّل الّجهــاتو وتحاصــرها دولل نوويــةل عــدّ علــى هنــاآ خمــس ع ضرافيــةاحيــة الجّ فمــن النّ 
مــداراتها الـــّثالث: روســـيا فـــي الّســـمالو باكســـتان والهنـــد والّصــين فـــي الجنـــو  الّســـرقي والكيـــان الســـرائيلي فـــي الجنـــو  

 الضربي.

يران هي من بين الّدول الّتركي مـن الضـر و حيـث الّدولـة األكثر قلقًا على أمّنها واستقرارها من جوارهاو جوارها  وا 
يحكمهـــا الجـــيش فـــي معادلـــةل ثالثيـــةل: حمايـــة العلمانيـــةو وعالقـــاتل جيـــدّل مـــع يســـرائيلو وصـــلةل وثيقـــةل بالواليـــات المّتحـــدّ 

و أّما من ناحيـة حـدودها الّجنوبيـة فيترّكـز كـّل االهتمـام الـّدولي حولهـا باعتبارهـا منبـع الـنفض اّلـذ  يعـّد سـريان 1األمريكّية
و 2العــالم. بالضــافة يلــى مصــادر الّتــوتر علــى حــدودها مــع باكســتان حيــث الّصــراعات بــين التنعيمــات الســيعّية والســنّية

وبالتّالي خوف ييـران مـن انتقـال عـدو  التّفكـآ واالضـضرابات مـن الـّدول المجـاوّر لهـاو انضالقـًا مـن أّن الّسـع  اليرانـي 
مكونـة للّدولـة وفـي مقـدمتها القوميـة الفارسـية والعـر  والبلوسـن والّتركمـان سع  متعدد األعراقو حيث تتعـدد القوميـات ال

واألكــرادو وعلــى المســتو  المــذهبي هنــاآ أغلبيــة  ســيعية  بالضــافة للّســنة والمســيحيين وبعــ  اليهــود. وتعــاني ييــران مــن 
نفصـاليةو وهـذا مـا يفـر  أيضـًا مسكالت مع بع  األقليـات ممـا يهـدد الوحـدّ القليميـة اليرانيـة كمحـاوالت األكـراد اال

   على ييران أن تكون دولًة قويًة حّتى تتمكن من الّسيضّر على األمور الّداخلية قبل الخارجية.

كما تمعّد ييران الّدولة الوحيدّ الضيـر عربيـة فـي منضقـة الخلـيج هـذا االخـتالف زاد مـن حالـة عـدم الثّقـة بينهـا وبـين 
ــأثير هــذه الحــر  علــى حســابات ضهــران جيرانهــاو وخاصــًة بعــد الحــر  العراق يــة اليرانيــةو وال يمكــن التّقليــل مــن ســأن ت

الّنوويةو حيث أصا  استخدام العراق أسلحًة كيماويًة ضّد المدنيين والمحاربين اليـرانيين بجـرونل مسـتديمةل تركـت آثارهـا 
ّ علــى الــّدروس المســتفادّ مــن الحــر  اليرانــي يرّكــز بّســد االســتراتيجيممــا جعــل الفكــر  و3علــى نفســية ييــران القوميــة

. من هنا أصبحت أسيّر أمنهـا القـومي والبحـث 4العراقية اليرانيةو وضروّر أن تستعد ييران ألّيةا احتماالت في المستقبل
. فـإيران تعـيش وضـعًا يقليميـًا جـّد مضـضر  ومعقـدو والمعضـلة الكبـر  بالنسـبة 5عن مصـالحها وعـن اسـتقرارها وتنميتهـا

تمثل في أّن مععـم جيرانهـا منخرضـون فـي تحالفـات مـع الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة ويصـع  علـى هـذه الـّدول لضهران ت
بالضافة يلى الّتواجد األمريكي فـي سـكل ضـوق متواصـل حـول ييـران مـن الضـر  دول  .6الخرو  على الهيمنة األمريكّية

                                                           
(، 299، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد )أين؟ ىإيران.... إلعتريسي، طالل:  1

 .24، ص 2111شباط
 .14، مرجع سبق ذكره، صأزمة البرنامج النووي اإليراني )المحددات ـ التطورات ـ السياسات(ام: عبد الشافي، عص 2
، 2119(، آذار، 119، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد )فهم األزمة اإليرانيةتقيه، راي:  3

 .112ص
 .29المرجع السابق، ص 4
(، 299، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد )أين؟ ىإيران.... إلعتريسي، طالل:  5

 .29، ص2111شباط
، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلٍستراتيجية، إيران وأمريكا الالتينية دوافع التقاربأحمد البطنيجى، عياد:  6

 .131، ص2111(، يوليو42، المجلد )191العدد القاهرة، مصر،
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وينو فضــاًل عــن الّتواجــد البحــر  فــي خلــيج عمــان ومــن الّســرق أفضانســتان ومــن الّســمال دول حــو  بحــر قــز  *الخلــيج
وتــرتبض المخــاوف مــن  . وهــو مــا يضلــق عليــه اليــرانيين ضــوق الّنــار اّلــذ  يحــيض بــإيرانو1وبحــر العــر  والمحــيض الهنــد 

الوجــود األمريكـــي المباســـر بالتّـــأثير علـــى الخضـــوات المســـتقبلية التفــاقل حـــول بحـــر قـــزوين مـــن حيـــث وضـــعه القـــانونيو 
ول المضلــة عليــهو يذ أّن هــذا الوجــود يمكــن أن يــؤد  بــدوره يلــى اتخــاذ الــّدول المضلــة عليــه لسياســاتل ضــّد وحصــص الــدّ 

أ  أّن جميـع الوقـائع والّتحـوالت كسـفت أّن المجـال  و مما يعني التّـأثير علـى األمـن القـومي اليرانـي.2المصالح اليرانية
 رو .المحيض بإيران مثقل  بعوامل الّتوتر واألزمات والح

كمــا أّن اخــتالل معــادالت القــّو فــي منضقــة الخلــيج بعــد انهيــار العــراق كقــوّل يقليميــةل عســكريةل وســكانيةل كبــر و  
. وكـذلآ 3ودخول مععم دول الخليج في معّلة الحمايـة األمريكّيـة مـن خـالل القواعـد العسـكرّية الموجـودّ فـي هـذه الـّدول

تضمــح لهــا ييــران  اّلتــيلمســتو  الّنــوعي يمكــن أن يهــدد المكانــة القليميــة تنــامي قــّو البنــاء العســكر  لــدول الخلــيج علــى ا
الّسـاعية يلــى تعزيــز الــّدور االســتراتيجي القليمــي لهــا ســواًء فـي منضقــة الخلــيج أو الّســرق األوســض أو بحــر قــزوين وآســيا 

 الوسضى وجنو  غر  آسيا. 

فـــي عـــل  هكـــذا جـــوار جضرافـــي. وبالتّـــالي فـــإّن  وبنـــاًء علـــى ذلـــآ ال يمكـــن ليـــران أن تســـعر باألمـــان واالضمئنـــان
و خصوصًا وأّن أكثر هذا الجـوار موضـوع اهتمـام دولـي  اليرانيين في قلقل مستمرل في عّل جوارل غير آمنل وغير مستقرل

. وال 4مــن جهــةو وموضــوع تحــالفل وتعــاونل مــع خصــومها اليــديولوجيين والّسياســيين األمنيــين وخاصــًة يســرائيل وأمريكــا
ن هنا تجاهل الكيان السرائيلي من حسابات ييران كونهما تقعان في نفس المنضقةو وتمعّد يسرائيل من الـّدول الّنوويـة يمك

تـدفع  اّلتـيغير الممعلنـة عـن ذلـآو يال أّنهـا تمتلـآ برنامجـًا نوويـا عسـكريا متضـورًا جـدًا لـذلآ يمكـن اعتبـار أحـد األسـبا  
تمتلــآ ترســانًة نوويــًة  اّلتــيالمســاواّ والّتكــافؤ مــن الّناحيــة الّنوويــة مــع يســرائيل  ييــران للتمســآ ببرنامجهــا هــو علــى األقــل

ن سالحًا نوويـًا كـاماًل بمـا فـي ذلـآ 0،ىكما يقدر أن لد  يسرائيل نحو ى 5ن رأسًا نووياً 400ـ 02،ى نما بيضخمًة تقدر 

                                                                                                                                                                                           
رجل يتمركزون في  3211/ ألف رجل من بينهم 11بلغ مجموع تعداد القوات األمريكية في منطقة الخليج / 1999ففي نهاية عام  *

عد الظهران )السعودية(، سفينة حربية تابعة لألسطول األمريكي في قوا 19المملكة العربية السعودية. وقد حشدت في هذه المنطقة أيضاً 

وقطر، والبحرين، والكويت، وُعمان ))مجموعة من الباحثين، العالقات الدولية بين الشرقين األدنى واألوسط وسياسة روسيا على عتبة 
 .((9القرن الحادي والعشرين، ترجمة دار المساعدة السورية للتأليف والنشر، دمشق، سورية، ص

، مجلة شرق نامه، مركز الشرق للدراسات كرية لمنشآت إيران النووية: المالمح ـ المعوقات ـ اآلثارالضربة العسالزيات، صفوت:  1 

 .99، ص2111اإلقليمية واالستراتيجية، العدد الثامن، يناير/ كانون الثاني، القاهرة، مصر، 
ة، مركز األهرام للدراسات السياسية ، مختارات إيرانيانعكاسات الوجود األمريكي في آسيا الوسطى على إيرانياسين، عبير:  2

 .2111(، أغسطس19العدد ) واالستراتيجية، القاهرة، مصر،
 .11مرجع سبق ذكره، ص أزمة البرنامج النووي اإليراني )المحددات ـ التطورات ـ السياسات(،عبد الشافي، عصام:  3
 .14المرجع السابق، ص 4
، مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة الموصل، العراق، يراني )النشأة ـ التطور ـ الدوافع(البرنامج النووي اإلسالم أحمد الكواز، محمد:  5

 .221، ص2112، 22اإلصدار 
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نو وذلـآ 1نابـل جـاهّز لإليصـال بواسـضة الضـائراترأسًا حربيًا جاهزًا لإليصال بواسضة الّصواريخ البالستيةو والباقي ق 20
 وتحقيق الّتوازن القليمي. لردع يسرائيل على أقل تقدير

وانضالقًا من أهّمية موقعهـا سـعت ييـران المـتالآ رادعل نـوو ل تحقـق مـن خاللـه التّفـوق اّلـذ  تعـده أساسـًا لتحقيـق 
عهـار أمنهاو واالعتقاد الّسائد جدًا هو أّن ييران حّتى لو سعت ي لى امتالآ سالنل نوو ل فإّنـه بالنسـبة لهـا سـالن  للـردع وا 

القّو ال أكثر. ألّنه من المنعور اليراني القدّر الّنووية هي الّسبيل الوحيد اّلذ  يضمن لها القدّر على الوقـوف فـي وجـه 
 .2قو  دولية كبر  قامت بضزوها في عقر دارها واستضلتها وأذلتها ضوال حق ل تاريخيةل 

ناحيـةل أخـر  ييـران دولـة أّمـةو هـذه الّدولـة األّمـة مـن الـّدول التّاريخيـة وهـي أيضـًا دولـة ييديولوجيـة مـن بقايـا  ومن
لـــى المنـــاضق  الـــّدول واضـــحة اليديولوجيـــة ذات مســـروع يفـــي  عـــن حـــدود ييـــران ويمتـــد يقليميـــًا يلـــى المنضقـــة العربيـــة وا 

 .3السالمية

عــام اليرانــي يــؤمن أّن الّســالن الّنــوو  سمــيعلي كبريــاءه ويعــزز مكانتــه فــي يــر  أّن النّ  أن اليرانــيوالمتتبــع للّســ
أّن الّسياســة الخارجيــة اليرانيــة تســعى يلــى بنــاء مكانــةل متميــزّل علــى الّســاحة القليميــةو والقيــام  مــن الواضــح. و 4الــّداخل

. بالضــافة 5منضقــة ســمال غــر  آســيابــأدوارل متعــددّل تبــدأ بالمســاركة فــي ترتيبــات أمــن الخلــيج وتحقيــق االســتقرار فــي 
لرغبــة الّنعــام بإيجــاد مكــان لنفســه بــين القــو  الععمــى المتنافســة واالعتــراف لــه بمكانتــه القليميــة. وحاليــًا تــر  ييــران أّن 
مواصــلة برنامجهــا الّنــوو  تأكيــد  لتفوقهــا القليمــيو وهــو مــا ســيجعل الفرصــة أمامهــا أوســع للعــ  دور أكثــر تــأثيرًا فــي 

فالقيادّ اليرانية تر  في امتالآ الّتكنولوجيـا الّنوويـة مصـدرًا للـّردع ومضـاعفة المكانـة والهيبـةو  .6وقضايا مختلفةملفات 
علــى اعتبــار أّن امــتالآ األســلحة الّنوويــة تــدعم مكانــة الــّدول المالكــة لهــا وتعــزز دورهــا فــي القضــايا الخارجيــةو وهــو مــا 

ىى تعزيــز البرنــامج الّنــوو  اليرانــي مــن ســأنه أن يرفــع مــن  نيين اّلــذين يــرون أنّ يؤّكــده بعــ  المحللــين الّسياســيين اليــرا
ّن القـادّ 7مكانة بالدهم القليمية ويضعها على حد تعبيرهم على خريضة الّدول الرئيسية في منضقة السرق األوسـضنن . وا 

مقتنعـــون بوصـــولهم مرحلـــة الّتكـــافؤ  اليـــرانيين اليـــوم هـــم أكثـــر يصـــرارًا علـــى ضـــروّر االعتـــراف بـــدورهم القليمـــيو فهـــم

                                                           
 .213مرجع سبق ذكره، ص ،2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولياأليوبي، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين:  1
، حركة التوافق الوطني اإلسالمية، المكتب السياسي، قسم لسياسي للملف النووي اإليرانيالتجاذب التقني وامحمد العلوي، خالد:  2

 .23، ص2119األبحاث الدولية، الصفاة، الكويت، 
، المركز العربي للدراسات االستراتيجية، قضايا راهنة، العدد النزاع الغربي ـ اإليراني بشأن البرنامج النووي اإليرانيبرقاوي، أحمد:  3

 .11، ص2119(، 44)
، ترجمة ثروت محمد حسن، مركز اإلمارات للدراسات إيران النووية االنعكاسات وطرائق العمل )وجهة نظر إسرائيلية(كام، أفرايم:  4

 .13، ص2119والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 .29، مرجع سبق ذكره، صددات ـ التطورات ـ السياسات(أزمة البرنامج النووي اإليراني )المحعبد الشافي، عصام:  5
، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، البرنامج النووي اإليراني بعد محطة بوشهروحيد، مروة:  6

 .192، ص2111، أكتوبر42، المجلد192القاهرة، مصر، العدد
 .221، مرجع سبق ذكره، صمج النووي اإليراني )النشأة ـ التطور ـ الدوافع(البرناسالم أحمد الكواز، محمد:  7
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. وهو ما عبر عنه الرئيس اليرانـي محمـود أحمـد  نجـاد أمـام الجمعيـة العامـة ل مـم 1مع الواليات المّتحدّ االستراتيجي
 .4002المّتحدّ في سبتمبر

ر بعـ  المضالــ  هنـا يتبــادر للـّذهن ســؤال: هـل البرنــامج الّنـوو  غايــة  وضنيـة  أم أّنــه مجـرد منــاورّل سياسـيةل لتــوفي
 القليمية ويمكن الّتراجع عنه؟

ّن ييـران تحـاول يانضالقًا مـن أّن القيمـة الّسياسـية للسـالن الّنـوو  هـي أكبـر مـن القيمـة العسـكرّية لـه يمكـن القـول 
اليرانيــةو  ل ســلحة الّنوويــةو يذ تــوفر هــذه األســلحة الــّردع والــّدفاع عــن الّدولــة واالســتراتيجيةاالســتفادّ بالقيمــة الّسياســية 

 .2ليرانو وتحقيق الّتوازن الّنوو  في المنضقة ىخاصة يسرائيلن واالستراتيجيوالتّأثير الّسياسي 

صـالحيين علـى حـق  ييـران بـامتالآ قـّو نوويـةلو نعـرًا لموقعهـا اّلتيـكما تتفق كل    ارات فـي ييـران مـن محـافعين وا 
ّنه ينبضي أن تمتلآ ييران بنيـًة تحتيـًة نوويـًة تسـمح لهـا بـالعبور يلـى الجيواستراتيجي؛ وباألخّص المحافعون اّلذين يرون أ

.  العتبة الّنووية. أّ  أّن المسألة الّنووية في ييران تمعّد مسألة يجماعل وضنيل

ومن ناحيةل أخر  تر  ييران أّن هناآ مبال  كبيرًّ أنفقت في عهـد السـاه لسـراء المعـدات الالزمـة للحصـول علـى  
ــــة الّســــلمية الّضاقــــة النّ  ــــة الّنووي ــــى الّضاق ــــران اســــتخدامها والحصــــول عل ــــة ومــــن حــــّق يي ــــيووي ــــي  اّلت يمكــــن أن تســــاعد ف

/ مــن ضاقــة الكهربــاء بواســضة المــواد الّنوويــةو وذلــآ لّتخفــي  اســتهالكها مــن الــّنفض والضــاز يذ أّن ثلــث مــا %40تــأمين/
قد تصبح ييـران غيـر قـادّر علـى تصـدير الـّنفض الخـام والضـاز تنتجه ييران من الّنفض يمستهلآ محليًا ومع الّزيادّ السكانية ف

الّضبيعيو لذلآ فهي تمسرع في برنامجها لالستفادّ منه و المحافعة على نمو الّصناعات اليرانية وتوسيعها بتـوفير قـدرل 
 لةل صعبةل.و وبالمقابل تصدير الّنفض والضاز لالستفادّ منه كعم3كبيرل من الّضاقة من خالل المحضات الّنووية

وهـــذا الـــّدافع ال تنعـــر الـــّدول الضربيـــة يليـــه بعـــد أن قبلـــت بمثلـــه فـــي عهـــد الســـاهو وبـــدأت بـــالّتخضيض معـــه لقامـــة 
 .  *م994،/ قبل حلول عام %2.2،مفاعالتل نوويةل لتضضية الحاجة المحلية بنسبة /

فــي الّصــناعة والّزراعــة والّضــ و ممــا  أّمــا فــي مجــال التّنميــة االقتصــادّية فــإّن للضاقــة الّنوويــة اســتخدامات  مهمــة  
 .4يسهم في تسريع وتيّر التّقدم اليراني وجعله مواكبًا لمسيّر الّتضور العالمي

                                                           
حزيران/ 2، 29، موجز سياسي، موجز مجموعة األزمات عن الشرق األوسط رقماالنخراط األمريكي اإليراني ـ المشهد من إيران 1

 .9، ص2119يونيو
الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  ،الخيار النووي في الشرق األوسطإبراهيم منصور، محمد وآخرون:  2

 .431، ص2111
 .  249، مرجع سبق ذكره، صالبرنامج النووي اإليراني )النشأة ـ التطور ـ الدوافع(سالم أحمد الكواز، محمد:  3
البديلة سريعاً لتخصيص النفط من  سوف نستغل الطاقة النووية والطاقاتبقوله )) 61/0/1921رح الشاه يوم ومن هذا المنطلق ص *

 أجل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وال ينبغي أن نستخدم هذه المادة النفطية الثمينة للحرق كوقود((.
، ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسيةالبرنامج النووي اإليراني بين المانع الغربي والطموح اإليرانيحمدي توفيق، مثنى:  4

 .131، ص2119(، جامعة تكريت، العراق، 1(، السنة )1العدد )
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أغل  هذه الّدوافع يمكن اعتبارها تنضبق على ييـران بعـد الثّـوّر السـالمية اليرانيـةو أمـا بـالّرجوع يلـى عهـد السـاه 
ين وجــود مجموعــة  مــن العوامــل ســّجعت الســاه علــى االهتمــام بــامتالآ برنــامجل ودراســة حالــة المجتمــع الــّدولي وقتهــا يتبــ

ًّ تقــوم علــى االعتمــاد علــى حلفــاء  ًّ جديــد نــوو ل بمســاعدّل غربيــةلو فبعــد هزيمــة الواليــات المّتحــدّ فــي فيتنــام وتبنيهــا عقيــد
لقـــومي وحمايـــة مصـــالحها واســـنضن وأصـــدقاءها فـــي مختلـــف منـــاضق العـــالم للقيـــام بـــدور الّســـرضي علـــى قضـــايا األمـــن ا

مقابل قيام الواليات المّتحدّ بتقديم المساعدات العسكرية والّدعم الّسياسي لهذه األنعمـةو بالضـافة يلـى أّنـه  االستراتيجية
 في الّسبعينات من القرن العسرين حدث هناآ فرات في منضقة الخليج على أثر انسحا  بريضانيا عسكريًا من المنضقة.

حية الّداخلية فقـد كـان الّسـاه يسـعى يلـى تحقيـق عمليـة البنـاء الّسـامل مـن خـالل تحقيـق عمليـةل سـاملةل أّما من الّنا
للّنهضة والتّقدم العلمي والّتكنولـوجي والعسـكرية فـي ييـرانو وذلـآ مـن أجـل القيـام بهـذا الـّدور فـي منضقـة الخلـيج وهـو مـا 

هـم  مرتكـزات هـذه العمليـة الّسـاملة. وممـا دّل علـى ذلـآ هـو تصـريح دفعه يلى الّتركيـز واالهتمـام بالّضاقـة الّنوويـة كأحـد أ
ن أّن ييران سوف تمتلآ الّسالن الّنـوو  بـدون سـآو وفـي وقـت أقـر  ممـا يعتقـد العـالم أّ  أّن ييـران تعتـزم 9،2،الّساه ى

 يران يلى ينكار األمر. واجهت هذا الّتصريح دفعت ساه ي اّلتيالحصول على الّسالن الّنوو و ولكن المعارضة الّسديدّ 

أّن امــتالآ ييــران لقــدرّل نوويــةل حلمــًا يمــراود اليــرانيين منــذ  امراء التــي تقــول علــى صــحة تؤكــد الباحثــةمــا ســبق في
كـــان الّســـاه يبضـــي  اّلتـــيتـــولي محمـــد رضـــا بهلـــو  الحكـــم فـــي بـــالدهو باعتبـــاره أحـــد وســـائل تحقيـــق الحضـــاّر الععيمـــة 

. 2الّضاقة الّنووية يمثل جزءًا من جهوده الّراميـة يلـى تحويـل ييـران يلـى قـوّل يقليميـةل ععمـيو مما جعل االهتمام ب1ينجازها
 .3ولم يتضير هذا الموقف في ييران الّساه عنه في ييران الّثوّر

 دور الـواليات المّتحدة في إقامـة برنامج إيـران الّنـووي في عهد الّشاه:: ثانياً 

ـــ ـــة المتعاقبـــة. يذ أّن ســـعي ييـــران  يـــرل كب وو  بقســـضل يحعـــى البرنـــامج الّن مـــن التّأييـــد مـــن كافـــة الحكومـــات اليرانّي
ّنما يعود ألّيام الّساه  .4المتالآ الّتكنولوجيا الّنووية لم يرتبض فقض بالّثوّر السالمية في ييران وا 

ّن المتتبــع لمواقــف الواليــات المّتحــدّ المعارضــة للمّســروع الّنــوو  اليرانــي والّتصــريحات  تضلقهــا  اّلتــيالّتهديديــة وا 
ومخاوفهــا مــن هــذا البرنــامج ال يمكــن أن يتصــّور أّن هــذا البرنــامج يعــود فــي بدايتــه يلــى دعــم ومســاندّ الواليــات المّتحــدّ 

نو فالواليـات المّتحـدّ كانـت أّول دولـةل سـاعدت ييـران للحصـول 1999ــ 1941وذلآ في زمن الّساه محمد رضا بهلو  ى 

                                                           
، مختارات إيرانية، مركز األهرام للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، القاهرة، إيران ومشكالتها النوويةالسعيد عبد المؤمن، محمد:  1

 .2111/، أغسطس 19مصر العدد/
 .21، مرجع سبق ذكره، ص )المحددات ـ التطورات ـ السياسات(أزمة البرنامج النووي اإليراني عبد الشافي، عصام:  2
، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى األجنبيةخليفة اليوسف، يوسف:  3

 .119، ص2111العربية، بيروت، لبنان، 
، مختارات إيرانية، مركز األهرام للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، القاهرة، رانيةالملف النووي والسياسة الخارجية اإليحمادة، أمل:  4

 .2111/، أكتوبر 19مصر، العدد/
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أقامهـا سـاه ييـران مـع  اّلتـيو ويعود ذلآ يلى العالقات الودّية 1ة وقامت بنقل هذه الّتكنولوجيا يلى ييرانعلى التّقنية الّنووي
الواليات المّتحـدّ األمريكّيـةو والـّدور اّلـذ  أضـضلع بـه كسـرضيل للمنضقـة أمـام الّنفـوذ الّسـوفيتي خـالل الحـر  البـاردّ بـين 

لّســائد يقــف فــي صــفه فلــم يكــن هنــاآ مــن يعتــر  علــى امــتالآ ييــران و وهــو مــا جعــل المنــاخ الــّدولي ا2الّســرق والضــر 
للّضاقة الّنوويةو فضـاًل عـن غناهـا بـالّثرّو البتروليـة كممـولل للمسـروع والتّأييـد الّسـعبي اّلـذ  يحعـى بـه. أّ  أّن الّسـاه بـدأ 

و حيـــث اســـتضاع أن يعـــزف علـــى أوتـــارل عقائ دّيـــةل وقومّيـــةل قوّيـــةل عنـــد مســـروعه الّنـــوو  بموافقـــة أمريكيـــة وتأييـــدل ســـعبيل
 .3اليرانيين

و ومـا يمثبـت ذلـآ 4ّن الواليات المّتحدّ والّدول الضربية سّجعت ييران على ارتياد المجـال الّنـوو ي :وهنا يمكن القول
 هو أّن بدايات البرنامج الّنوو  اليراني كانـت مـن خـالل الّتعـاون الوثيـق مـع الواليـات المّتحـدّ منـذ منتصـف خمسـينيات

ــّذّر مــن أجــل الّســالم ــذ  اســتضلت ييــران يعالنــه مــن قبــل  *القــرن العســرين. وكانــت هــذه البدايــة مــن خــالل برنــامج ال اّل
/ اتفاقيــًة للتعــاون الّنــوو  ل غــرا  المدنيــة لمــدّ عســر ســنوات وبموجــ  1929الواليـات المّتحــدّ لتوّقــع معهــا فــي عــام /

فنيـةل وعـدّ كيلوجرامـات مـن اليورانيـوم المخصـ  ل غـرا  البحثيـة.  هذه االتفاقية حصـلت ييـران علـى مسـاعداتل نوويـةل 
و وذلـآ ألسـبا ل سياســيةل **وخـالل العـام نفسـه قامـت الواليـات المّتحــدّ بنقـل معهـد العلـوم الّنوويـة مـن العــراق يلـى ييـران
ن 1929يرانيـــة. وفـــي عـــام ىتتعلـــق بزيـــادّ التّـــوترات الّداخليـــة داخـــل بضـــداد مقابـــل تقويـــة وتحســـن العالقـــات األمريكّيـــة ال

 .5ن*** I.A.E.Aأصبحت ييران عضوًا في الوكالة الّدولية للضاقة الذرية ى

/ وهــو العــام اّلــذ  أنســئت فيــه 1931أّمــا بالنســبة لتــاريخ بدايــة يقامــة المفــاعالت الّنوويــة فــي ييــران فيعــود لعــام /
/ عنـدما أملحـق 1939لـّدور البحثـي المضلـو  حتّـى عـام /ييران مفاعل ضهران ل بحاث الّنوويةو ياّل أّن المركز لم يأخـذ ا

ًّ مما دفع ييران 6بجامعة ضهران مع مفوضية الّضاقة الّنوويـة الفرنسـية  لالتفاق. ولكن هذا المركز واجه مسكلًة فنيًة معقد
 /لصالن العيو  الفنية في المفاعل.1939عام /

                                                           
، رسالة ماجستير في العالقات الدولية، كلية االقتصاد، (7050ـ  7005التوجهات األمريكية الحتواء إيران )عبد النور عالم، أمل:  1

 .22، ص2112جامعة حلب، 
 ، مرجع سبق ذكره.إيران ومشكالتها النوويةد عبد المؤمن، محمد: السعي 2
 المرجع السابق،  3
، مختارات إيرانية، مركز األهرام البرنامج النووي اإليراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلميةإبراهيم محمود، أحمد:  4

 . 2111يناير للدراسات والبحوث االستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد السادس، 

/ عندما ألقى كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بهدف إتاحة 1921هو برنامج أعلنه الرئيس األمريكي دوايت إيزنهاور في عام/ *

 الطاقة الذرية أمام االستخدامات السلمية لدول العالم وال يقتصر استخدامها على التسلح والدمار فقط.
/ عندما ألقى كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بهدف إتاحة 1921األمريكي دوايت إيزنهاور في عام/هو برنامج أعلنه الرئيس  *

 الطاقة الذرية أمام االستخدامات السلمية لدول العالم وال يقتصر استخدامها على التسلح والدمار فقط.
 يضم الواليات المتحدة األمريكية والعراق وإيران وتركيا. حلف بغداد( الذي كان) هذا المعهد كان يتبع منظمة الحلف المركزي **

 "International Atomic Energy Agency " لـهي اختصار ن I.A.E.Aى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ***
 .22، مرجع سبق ذكره، ص(7050ـ  7005التوجهات األمريكية الحتواء إيران )عبد النور عالم، أمل:  5
 .19، مرجع سبق ذكره، صالتجاذب التقني والسياسي للملف النووي اإليرانيخالد: محمد العلوي،  6
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لمّتحـدّ بتجديـد اتفاقيـة الّتعـاون فـي مجـال االسـتخدامات الّسـلمية وتأكيدًا للّدعم والتّأييد األمريكـي قامـت الواليـات ا
وأوائـل عـام  1939للضاقة الّذريـة ولمـدّ عسـر سـنوات. كمـا اتفـق الّسـاه مـن جانبـه مـع الواليـات المّتحـدّ فـي أواخـر عـام 

ميضـاواض فـي  ن2على سراء مفاعل أبحاث نووية لجامعة ضهـرانو وحصـل علـى أول مفاعـلل نـوو ل ييرانـي بقـدّر ى 1991
. أمــا فــي عــام 1مركــز أميــر آبــاد للبحــوث الّنوويــة ســمال غــر  ضهــرانو ويعــرف امن بكليــة أميــر آبــاد الفنيــة فــي ضهــران

"ولضفاء الصفة الّسلمية للمسروع الّنوو " وّقعت ييران على معاهدّ حعر انتسار األسلحة الّنوويـةو ثـم صـادقت  1939
وّقعت على تلآ المعاهدّ ولم يسبقها فـي ذلـآ سـو   اّلتيمن أوائل دول المنضقة و وبهذا كانت ييران 19912عليها عام 

 سورية والعراق اللتان وقعتا على االتفاقية قبل ييران بعام.

وبــدأ التّفكيـــر اليرانـــي الجـــاد بالعمـــل علـــى امـــتالآ مفــاعالت الّضاقـــة الكبيـــّر فـــي ســـبعينات القـــرن الماضـــي وزاد 
الّنوويــة اليرانيــة اّلــذ  جعلهــا تابعــًة مباســرًّ للقصــر المبراضــور  وتحــت يســرافه السّخصــي االهتمــام اليرانــي بالمســائل 

ــذلآ قــام الســاه بتســكيل منّعمــة  ن مليــون دوالرو11ورصــد لهــا مبلــ  كبيــر لكمــال تأسيســها يقــدر بحــوالي ى واســتكمااًل ل
ــّدول الضربيــة عــن ترحيبهــا بــالخضض الّنوويــةو . وعنــدها أعربــت الواليــات المّتحــدّ وا1994الضاقــة النوويــة اليرانيــة عــام  ل

أبلضـت سـفيرها فـي ييـران أن  اّلتـياليرانية وتسـابقت يلـى يعـالن اسـتعدادها للّتعـاون مـع ييـران وخاصـًة الواليـات المّتحـدّ 
أرســلت  يقــوم بــإبالت الحكومــة اليرانيــة باســتعداد الواليــات المّتحــدّ الكتســاف يمكانــات الّتعــاون النــوو  مــع ييــرانو كمــا

للحكومة اليرانية أّن الحكومة األمريكّية تعتبـر التعـاون فـي مجـال الّضاقـة الّنوويـة مجـااًل مالئمـًا للتعـاون والمسـاركة بـين 
ـــران 1994الجـــانبيين. وبنـــاًء علـــى ذلـــآ عقـــد الجانبـــان فـــي عـــام / / اتفاقـــًا ألتزمـــت بموجبـــه الواليـــات المّتحـــدّ بتزويـــد يي

قودًا من اليورانيوم المخص و وفي نفس العام وقع الجانبان اتفاقًا مبدئيًا لتزويـد ييـران بـالوقود بمفاعلين نوويين للّضاقة وو 
/ تســتر  بموجبهــا 1992المخّصــ  لّثمانيــة مفــاعالت للّضاقــة الّنوويــة فــي ييــرانو ثــّم توصــلوا يلــى اتفاقيــةل موســعةل عــام /

ــّم تجميــده بعــد انتخــا  جيمــي كــارترمفــاعالتل نوويــةل مــن الواليــات المّتحــدّ ياّل أّن هــذ 9ييــران  اّلــذ   1993ا االتفــاق ت
 أعلن عن سياسته الّنووية القائمة على الحّد من انتسار الّتكنولوجية الّنووية وخاصًة في المجاالت العسكرّية.

 وفــي هــذه المرحلــة لــم يتوقــف الّســاه عــن يرســال العســرات مــن البــاحثين والفنيــين فــي مجــال الّضاقــة الّنوويــة يلــى 
الواليـــات المّتحـــدّ وأوربـــاو لعـــداد كـــوادر بســـرّيًة مؤهلـــًة للعمـــل فـــي مختلـــف مجـــاالت البرنـــامج الّنـــوو و بالضـــافة يلـــى 

/ بـدأ 1992االستعانة بالخبرات األجنبية ومن جميع الّدول ذات الخبّر الّنووية. وهنـا البـّد مـن السـاّر يلـى أّنـه فـي عـام/
 لّضاقة الّنووية. المسروع الّنوو  يأخذ ضريقه لنتا  ا

فضــاًل عــن الّتعــاون مــع الواليــات المّتحــدّ كــان التعــاون مــع فرنســا وألمانيــا يســير علــى قــدم وســاقو وتــّم توقيــع 
اتفاقيات معهما لتزويدها بمفاعالتل نوويةل وكمياتل من اليورانيوم ومراكز للبحوث الّنوويـةو حيـث اسـترت ييـران فـي العـام 

تمتلكهـا كـل مـن فرنسـا  اّلتـين المتخصصة بتخصي  اليورانيوم و EURODIFسركة ى ن عسّر بالمائة من أسهم1992ى
                                                           

 .211، مرجع سبق ذكره، صالبرنامج النووي اإليراني )النشأة ـ التطور ـ الدوافع(سالم أحمد الكواز، محمد:  1
، مجلة أبحاث كلية (7002ـ7007منه )أزمة الملف النووي اإليراني وموقف االتحاد األوربي عبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  2

 229، ص2119، مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة الموصل، 2التربية األساسية، المجلد الثامن، العدد
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يضاليـــاو ومركزهـــا تريكاســـتن فـــي فرنســـاو وقضـــى االتفـــاق بـــأن تّضلـــع ييـــران علـــى تضـــوير الّتكنولوجيـــا  ســـبانيا وا  وبلجيكـــا وا 
ياّل أّن العقــد اّلــذ   .1 الخاصـة بتخصــي  اليورانيـومو وعلــى أن تحصـل علــى حصـةل مــن ينتـا  الســركة مـن الوقــود الّنـوو 

/ ســب  يزعاجــًا كبيــرًا للواليــات المّتحــدّ وكــان فحــو  العقــد 1993كرافــت ورآن عــام /ه الّســاه مــع الّســركة األلمانيــة ىأبرمــ
ن ميضــاواض تنفـذه ســركة 1211بنـاء مفـاعلين نــوويين فـي منضقــة بوسـهر جنــو  ييـران علـى ســاحل الخلـيج العربــي بقـدّر ى

تزويدهما بحاجتهما من الوقود. ولرضاء الواليـات المّتحـدّ وقـع معهـا الّسـاه اتفاقيـات تتعلـق بإعـداد و  2ن األلمانيةىسيمنز
 كوادر بسرية لتسضيل هذا المفاعل عند االنتهاء منه.

أّما بالنسبة لفرنسا فلم تكن بعيدّ عن التعاون الّنوو  مع ييران فقد استركت كذلآ فـي مجـال الّتعـاون الّنـوو  مـع 
دما اتفقت ييران مع سـركة ىفرامـاتومن الفرنسـية علـى بنـاء مفـاعلين أخـريين جنـو  غـر  ييـران تصـل ضاقـة كـلن ييران عن

. ولم يكتفي الّساه بالّتعـاون مـع هـذه الـّدول الـّثالث بـل أهـتّم بالّتعـاون فـي المجـاالت الّنوويـة 3ن ميضاواض911منهما يلى ى
الهند وأسـتراليا والـدانمارآ وجنـو  أفريقيـاو حيـث ترّكـز الّتعـاون مـع جنـو  مع عددل كبيرل من الّدول وال سيما األرجنتين و 

كانــت خاضــعًة  اّلتــيتقــوم باســتخراجه مــن ناميبيــا  اّلتــين *الكعكــة الصــفراءفــي مجــال الحصــول علــى اليورانيــوم ىأفريقيــا 
 .99194أمدته بمفاعلل نوو ل صضير عام  اّلتيوقتها لجنو  أفريقيا. ولم يوفر الّساه الّصين 

ن 12/ كــان الّســاه قــد وقــع اتفاقيــات خاصــة بإنســاء ســت مفــاعالتل نوويــةل وكــان يســعى لســراء ى1999وفــي عــام /
ن مليـــارات دوالر لبنـــاء المنســـآت 3. وكـــان قـــد أنفـــق حـــوالي ى5مفـــاعاًل نوويـــًا مـــن الـــّدول الضربيـــة أعضـــاء الّنـــاد  الّنـــوو 

ن محضــةل نوويــةل فــي عمــوم 21وكــان الّســاه يرمــي أيضــًا لبنــاء ى .ن مليــار دوالر لهــذا المســروع41الّنوويــة بعــد أن رصــد ى
ن ميضاواضو ووضع سقفًا زمنيًا لهذا المسروع ينتهي فـي منتصـف الّتسـعينيات 29111و والوصول يلى ضاقة تبل  ى6البالد

 .7من القرن المنصرم

                                                           
تشرين الثاني،  2مجلة الدفاع الوطني، لبنان، ، البرنامج النووي اإليراني في موازين االستراتيجية األمريكية الجديدةعبد القادر، نزار:  1

2112. 
 .19، مرجع سبق ذكره، صالتجاذب التقني والسياسي للملف النووي اإليرانيمحمد العلوي، خالد:  2
 .211، مرجع سبق ذكره، ص7050ـ 7007موقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووي اإليراني خير هللا جلود، ميثاق:  3

يتم طحنه في صورة مسحوق ناعم يتم تكريره بعد ذلك في عملية كيميائية وإعادة  : هي عبارة عن يورانيوم خام مركزالكعكة الصفراء *
من الكعكة الصفراء هو من اليورانيوم  %22إلى  %22تشكيله في هيئة صلبة تعرف باسم الكعكة الصفراء للونها األصفر، وإن من 

لية وتدويل الطاقة النووية السلمية، رسالة ماجستير في للمزيد من التفاصيل: نوران طالب وشاش، العالقات الدو وهي نشطة إشعاعياً.
 .101ـ  101، ص6229العلوم السياسية، كلية القانون والسياسة، األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 

 .219، مرجع سبق ذكره، صالبرنامج النووي اإليراني )النشأة ـ التطور ـ الدوافع(سالم أحمد الكواز، محمد:  4
، مختارات إيرانية، مركز األهرام للدراسات والبحوث االستراتيجية، هل انتهت أزمة البرنامج النووي اإليراني؟نيسي، أحمد: م 5

 .2114/ ديسمبر 21القاهرة، مصر، العدد/
6 Sharon Squassoni, ''Iran's Nuclear Program Recent Developments'' Congressional Research Service, The 

Library of CONGRESS, US GOV.,23November2005, P.2  

>>                                                                   www.fas.org/sgp/crs/nuke/RS21592.Pdf<  
، مرجع سبق ذكره، (7002ـ7007ملف النووي اإليراني وموقف االتحاد األوربي منه )أزمة العبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  7
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ات المّتحـدّ والـّدول الضربيـة أهّميـة الـّدور اّلـذ  قامـت بـه كـل مـن الواليـ الحعـت الباحثـةمن خالل مـا تـّم عرضـه 
كانت مصدره األساسي. ووقتها لـم تثـار أّ  أزمـات مـع ييـران علـى مسـروعاتها  اّلتيفي يقامة البرنامج الّنوو  اليراني و 

الّنووية مع أّن كّل ذلآ كان يتّم على مرأ  ومسمع العالم كله والّسب  في ذلآ هو الّتحالف األمريكي اليراني فـي عهـد 
 الّساه.

 الـدور الـروسي والّصـيني في إقامـة البرنامج الّنـووي اإليـراني بعـد الثّـورة اإلسالمّيـة:: ثالثاً 

توقــف البرنــامج الّنــوو  اليرانــي لمــدّ  /و1999الّثــوّر الســالمّية فــي يســقاض الّســاه ونعامــه عــام / عنــدما نجحــت
ن ميضــاواض فــي 1111فــي محضتــين بقــّو ى %ن 31ـ  91و بعــد أن كانــت ألمانيــا قــد أنجــزت مــا يقــار  ى1خمــس ســنوات

ن ميضـاواض فـي دار 912موقع بوسهر على الخليج. وكانت فرنسا قد أنجـزت الّتحضـيرات الهندسـية لبنـاء محضتـين بقـّو ى
 و وفي هذه المرحلة أعلن المام الخميني أّن امتالآ الّضاقة الّنووية محرم سرعًا وأوقـف البرنـامج الّنـوو و انضالقـاً 2خوين

جاءت بها الّثوّر السالمية اليرانيـةو أ  أتخـذ القـادّ الّثوريـون اليرانيـون وفـي مقـدمتهم  اّلتيمن أّنه يتنافى مع المباد  
. ولكــن مــا لبــث اليرانيــون أن عــادوا وأحيــوه فــي فتــّر الّثمانينــات مــن 3آيــة اا الخمينــي موقفــًا ســلبيًا تجــاه الّضاقــة الّنوويــة

ال يمكن التّقليل من دورها في يحداث تضيـراتل جذريـةل فـي التّفكيـر  اّلتيية الحر  العراقية اليرانية القرن الماضي بعد بدا
االستراتيجي اليرانـيو اّلـذ  وجـد مـن مصـلحته يعـادّ يحيـاء برنامجـه الّنـوو  اّلـذ  سـهد دفعـاتل قوّيـةلو خاصـة بعـد قيـام 

ومـن هنـا يمكـن القـول  .4راني في بوسهر وتحضيم أجزاءل كبيرّل منـهالضائرات الحربية العراقية بقصف المفاعل الّنوو  الي
الرادّ السياســيةن ولــيس ضبقــًا للقــدرات التّقانيــة المتــوافّر وذلــآ لقــدرات الّنوويــة بقــرارل سياســيل ىأّنــه بــدأ قــرار الّتحــول يلــى ا

 .5واستراتيجيةنتيجة ألسبا ل ودوافعل سياسيةل 

بـدأت فـي مفاعـل أميـر  اّلتيف مخصصاتل مالّيةل جديدّل لمساريعها الّنوويةو وفي هذه المرحلة قامت ييران بتوعي
آباد الّنوو  سمال غر  العاصمة ضهران واّلذ  يمعرف امن بكلية أمير عىباد الفنيةو كما استأنفت األبحـاث الّنوويـة فـي 

اليـات المّتحـدّ والـّدول الضربيـة الّتعـاون و والبّد من الساّر هنا يلى أّنه في هذه المرحلة رفضت الو 6مفاعل ضهران النوو 
مع ضهران نعرًا ألّنه بعد قيـام الثّـوّر السـالمية اليرانيـةو ينهـار علـى أثرهـا التّنعـيم اّلـذ  وضـعته الواليـات المّتحـدّ بعـد 

نعـام الّسـاه  أن أعلنت ييران انسحابها من الحلف المركز  وألضت دورها كقوّل بوليسـيةل كمـا أراد لهـا األمريكيـون فـي عهـد
                                                           

 1 Adem Ogulatarhan,’’Iran’s Nuclear Program: The US Misses OPPortunities An Examination of US 

Policies in the Middle East and Implication of those Policies on the US Global Position’’, Alternative: 

Turkish Journal of International Relation, VOL., Spring2010, P.116.                                                                                              
 .، مرجع سبق ذكرهريكية الجديدةالبرنامج النووي اإليراني في موازين االستراتيجية األمعبد القادر، نزار:  2
 ، مرجع سبق ذكره.البرنامج النووي اإليراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلميةإبراهيم محمود، أحمد:  3
 .211، مرجع سبق ذكره، ص7050ـ 7007موقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووي اإليراني خير هللا جلود، ميثاق:  4
، بحث خريطة القوى النووية في الشرق األوسط في أوائل القرن الحادي والعشرون: حقائقها واحتماالت تطورهاالحكيم، أحمد:  عبد 5

في كتاب الخيار النووي في الشرق األوسط، محمد إبراهيم منصور وآخرون، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 ، ص  2111لبنان، 

، مرجع سبق ذكره، (7002ـ7007أزمة الملف النووي اإليراني وموقف االتحاد األوربي منه )من يونس العبيدي، محمد: عبد الرح 6
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الواليــات المّتحــدّ تجــاه ييــران. األمــر اّلــذ  دفــع ييــران يلــى وضــع تصــورل  اســتراتيجيةو وهــو مــا أد  يلــى تضييــر 1الّســابق
جديــدل ألهــداف المســروع الّنــوو  اليرانــيو عــالّو علــى برنــامجل زمنــيل لتضــويره بمــا يتناســ  مــع األهــداف والقــيم الّجديــدّ 

. وبنــاًء علــى ذلــآ ســعت يلــى تنويــع مصــادر الحصــول علــى 2لتزويــده بتكنولوجيــا متقدمــة وكيفيــة تنفيــذهو وســريآل جديــدل 
الّتكنولوجيـــا الّنوويـــةو فبجانـــ  روســـيا مـــدت عالقاتهـــا يلـــى األرجنتـــين والّصـــين وكوريـــا الّســـمالّية وباكســـتان والهنـــدو وتـــّم 

ن 1999لبرنــامج الّنــوو و أّمــا فــي عــام ى/ لتــدري  العلمــاء اليــرانيين والمســاعدّ فــي ا1993االتفــاق مــع باكســتان عــام/
ن عالمــًا 19عقــدت ييــران اتفاقيــًة أخــر  مــع باكســتان تــّنص علــى الّتعــاون الفنــي فــي المجــال العســكر  نــتج عنــه توجــه ى

. أّمـــا مـــع األرجنتـــين فقـــد عقـــدت ييـــران اتفاقيـــة معهـــا فـــي 3نوويـــًا ييرانيـــًا يلـــى باكســـتان للتّـــدر  فـــي المنســـآت الباكســـتانية
ن المخصـــص ل غـــرا  %21/ للحصـــول علـــى وقـــودل نـــوو ل أرجنتينـــيل مـــن اليورانيـــوم المخصـــ  بنســـبة ى1999عـــام/

و كمـــا اتفقـــت مـــع جنـــو  أفريقيـــا فـــي العـــام 4الّســـلميةو فضـــاًل عـــن تـــدري  اليـــرانيين فـــي المنســـآت الّنوويـــة األرجنتينيـــة
تزايــدت  . فضــاًل عــن ذلــآ5الّنوويــة/ للحصــول علــى كميــات مــن اليورانيــوم المخّصــ  لجــراء الّتجــار  1999ـــ1999/

يوجـد بهـا أهـّم  اّلتـيالجهود اليرانية للتعاون بسـكل أكبـر مـع كافـة الـّدول ذات الخبـّر والّتجربـة الّنوويـة ومنهـا كازخسـتان 
قـرن والبـّد مـن السـاّر يلـى أّنـه فـي منتصـف الّثمانينـات مـن ال. 6وأكبر مركز ل بحاث الّنووية باالتحاد الّسوفيتي الّسـابق

الماضي قامت ييران بـبع  الخضـوات كاالهتمـام بمنّعمـة الضاقـة الّنوويـة اليرانيـة بالضـافة يلـى تأسـيس مركـز أبحـاث 
دعـت الحكومـة اليرانيـة العلمـاء اليـرانيين اّلـذين  كمـا / بمسـاعدّ فرنسـّية.1994نووّية جديد في جامعـة أصـفهان عـام /

 .7ن يلى العودّ يلى الوضن1999عام ىتركوا البالد بعد قيام الثوّر اليرانية 

وبعد انتهاء الحر  العراقية اليرانية اكتسبت الجهود اليرانية في المجـال الّنـوو  المزيـد مـن قـّو الـّدفع واعتمـدت 
. ولكــن ال بــّد مــن القــول أّن ييــران لــم تلجــأ يلــى الّتعــاون مــع روســيا 8ييــران بقــّو علــى كــل مــن روســيا االتحاديــة والّصــين

تضّيـر موقفهـا تمامـا بعـد  اّلتـين ياّل بعد أن فسلت في الحصول على الّتعاون مع الواليـات المّتحـدّ والـّدول الضربيـة والّصي
عملـت دائمـًا علـى  اّلتـيكانت تمارسـها عليهـا الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـةو و  اّلتيانهيار نعام الّساهو بسب  الّضضوضات 

 ية يلى ييرانو ألنها تعتبر أّنه يج  منع ييران من الحصول على الّسالن الّنوو .  منع نقل الّتكنولوجيا والمواد الّنوو 

لتضــوير برنامجهــا الّنــوو  علــى ضــريقين: األول علنــي بالّتعــاون اعتمــدت ييــران أن فــي هــذه المرحلــة تــر  الباحثــة 
حـدّ مثـل الّصـين وكوريـا الّسـمالّية وروسـيا. ال تحتفع بعالقاتل قويةل مع الواليات المتّ  اّلتيمع الّدول ذات الخبّر الّنووية و 
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أّما الّضريق الثّانيو فهو سـر  اعتمـد علـى أسـلو  اسـتقضا  العلمـاء وسـراء المعلومـات مـن الـّدول غيـر المعلـن تعاونهـا 
نيـة . يذ أّنهـا فـي البدايـة اقتصـرت علـى مفاعـل بوسـهر اّلـذ  سـّرعت ألمانيـا بإقامتـه وبعـدها تـم االسـتعانة بالتّق1مع ييران

الّروسـية بـداًل منهـاو وذلـآ السـتخدامه فقـض ل غـرا  الّسـلمية وخاصـًة توليـد الكهربـاءو ولكـن وجـدت ييـران فيمـا بعـد أّن 
اقتصـرت علـى  اّلتـيهذا المفاعل ال يمرضي ضموحاتها ال من حيـث حجمـه وال موقعـه وال مـن حيـث مجـاالت اسـتخدامه 

 المجال الكهربائي.

كيــر فــي يقامــة مفــاعالتل أخــر  جديــدّ وذات أغــرا ل متعــددّل ترضــي ضموحاتهــا فــي وهــو مــا دفــع ييــران يلــى التّف
كافـة المجــاالت سـواًء الّســلمية أو الّسياســية والقوميـة وكــذلآ العسـكرّيةو يال أّنهــا حاولــت دائمـًا أن يــتّم ذلـآ بضريقــةل ســرّيةل 

كافيـًة لجـراء األبحـاث الّنوويـة المتقدمـةو  خوفًا من ضضوضاتل غربيةل عليها. وبعدها أصـبحت ييـران تمتلـآ بنيـًة أساسـيةً 
على مساحةل واسعةل وأحاضتها بجدارل مـن الّسـرية وذلـآ تحسـبًا ألّيـة  االستراتيجيةوقامت الحكومة بنسر المنسآت الّنووية 

 .2ضرباتل عسكرّيةل 

الــّدولتان علـــى وقعــت  1991وكــان للّصــين دور هــام فــي البرنــامج الّنــوو  اليرانــي ال يمكــن ينكــارهو ففــي عــام 
اتفاقيــةل رســميةل للّتعــاون فــي مجــال البحــوث الّنوويــة نّصــت علــى تــدري  المهندســين اليــرانيين المختصــين فــي المجـــال 

ن أّن بـالده ستحصـل 1992. وقد صّرن الرئيس اليراني الّسيد رفسنجاني خالل زيارته للّصين عـام ى3الّنوو  في الّصين
ميضـاواضن كمـا وافقـت الّصـين علـى  111واألجهـّز الحديثـة لبنـاء مفاعـل نـوو  بقـّو ىمن الّصـين الّسـعبية علـى المعـدات 

ن خبيرًا يلى ييران لنساء وتركي  هـذا المفاعـل الّنـوو و كمـا كـان للّصـين دورًا واضـحًا فـي تقـديم المسـاعدّ 191يرسال ى
لّصـين علـى ينسـاء مفـاعلين نـويين فـي وافقـت ا 1991في تضوير القدّر البيولوجية وصنع الّذخائر الكيماويـة. وفـي سـنة 

 .4ييران لكن تدخل الواليات المّتحدّ حال دون يتمام االتفاق

ــدم اّلــذ  حققــه البرنــامج الّنــوو  اليرانــيو  وعلــى جانــ  أخــر كانــت المســاعدات الّروســية ليــران حاســمًة فــي التّق
و ولكــن بعــد الثّــوّر الســالمية اليرانيــة 5منصــرموكــان الّتعــاون بــين الضــرفين قــد بــدأ فــي منتصــف الّثمانينــات مــن القــرن ال

وّقعــت ييــران اتفاقيــًة مــع االتحــاد الّســوفيتي تــنّص  1991لعبــت روســيا الــّدور األهــّم فــي هــذا البرنــامجو ففــي آذار/ مــارس
ي عــام و وفـ6ن ميضــاواض44تزويـد ييـران بمحضتــين نـوويتين لّتوليــد الّضاقـة الكهربائيـةو ضاقــة كـل منهـا ىبعلـى قيـام األخيــر 

وقعت معها اتفاقيًة لبناء محضةل نوويةل لتوليد الكهرباء في بوسهر. كما قامـت روسـيا بمسـاعدّ ييـران فـي تصـميم  1992
نعــامل متضــورل للــدفع بــالوقود الّصــل  فــي المجموعــة الّصــناعّية فــي ضهــرانو وذلــآ مــن أجــل ينتــا  نــوعين مــن الصــواريخ 
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ن كـم وزنـة 2111/ ويصل مداه يلى ى2ن كم وسها  /3111ل مداه يلى ى/ ويص4البالستية بعيدّ المد و وهما سها  /
 .  1ن كجم1111رأسه الحربي حوالي ى

وأسفر الّتعاون الروسي مع ييران عن االستعانة بأكثر من ستمائة خبيرل نـوو ل روسـيل فـي مفاعـل بوسـهر وخضـًة 
اًل عــن ذلــآ وقعــت روســيا مــع ييــران اتفاقيــًة و فضــ2لنســاء ثــالث محضــاتل للضاقــة الّنوويــة فــي منــاضق مختلفــةل مــن ييــران

ن ميضاواض وأربع وحدات للّضاقة في مفاعل بوسهرو وقامـت 1111لبناء ست وحداتل لمحضاتل كهرذريةل ضاقة كل منها ى
بتسليم وقود لمفاعل بوسهر من ينتاجهاو كما كان هناآ تعاون  ييراني  روسي  من خـالل تـدري  الخبـراء وتقـديم المعـدات 

ـــذ  أقلـــق الواليـــات المّتحـــدّ 21اد الّضـــرورية لتســـضيل المفـــاعالت واالســـتعانة بـــأكثر مـــن ىوالمـــو  ن خبيـــرل نـــوو ل األمـــر اّل
والضر . وكانت روسيا دائمًا تدافع عن هذا الّتعاون بأّنه يتّم وفقًا للمواثيق والمعاهـدات الّدولّيـة وال يخـرق القواعـد الّدولّيـة 

 ا أّن ييران اتفقت معها على أن تعيد الوقود المستنفذ لها. تخّص البرامج الّنووية. كم اّلتي

ــوو    1992وقعتهــا الحكومــة اليرانيــة كانــت مــع روســيا االتحاديــة عــام  اّلتــيأّمــا عــن أهــّم اتفاقيــات الّتعــاون الّن
 ن ميضــاواض فــي محضــة بوســهر علــى ســاحل الخلــيج العربــي بكلفــة مليــار1111وتضــمنت ينســاء مفــاعلين نــويين بضاقــة ى

ســـنوات. وأعقـــ  هـــذا االتفـــاق اتفـــاق  أخـــر بتزويـــد ييـــران بـــالوقود الّنـــوو  ولمـــدّ عســـر ســـنوات  4و وبفتـــّر ينجـــاز 3دوالر
و 4وبعـد ذلـآ تـّم عقـد الكثيـر مـن الصـفقات الّروسـية اليرانّيـة وتدري  عدد من المهندسين والفنيـين اليـرانيين فـي روسـياو

ن مليــار دوالر تضــمن ىى قيــام روســيا ببنــاء 1.2انــي علــى اتفــاقل بقيمــة ىوقــع الجانبــان الّروســي والير  2112ففــي عــام 
ن 911كـان هنـاآ اتفـاق  بقيمـة ى 2112و أّمـا فـي عـام 5خمس منسآتل نوويةل يضافيةل لّتوليد الّضاقة الكهربائية في ييراننن

د اسـتخدامه لمنـع اسـتخدامه فـي مليون دوالر لتزويد مفاعل بوسهر بالوقود الّنوو و وتضمن هذا االتفاق يعادّ الوقود بع
 أغرا ل أخر .

وال بــّد مــن الســاّر يلــى أن التعــاون الروســي اليرانــي فــي المجــال الّنــوو  لــم يكــن لــوال أّن روســيا ضــربت بعــر  
ن بفـر  عقوبـاتل اقتصـاديةل علـى كــل 1991كــان مـن بينهـا التهديـد فـي العــام ى اّلتـيالحـائض كـل الّتهديـدات األمريكّيـةو و 

ن قانونـًا بحعـر تصـدير أّ  معـداتل 1992تتعاون مـع ييـران فـي المجـال الّنـوو و فضـاًل عـن يصـدارها عـام ى ّلتياالّدول 
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وفي تحـرآ تصـعيد  ضـّد ييـران دعـا  .*ن أصدرت قانون"داماتو"1992نوويةل أو مزدوجة االستخدام ليرانو وفي عام ى
 .19921ام اليراني عالنيًة في كانون الثاني/ ينايرن يلى يسقاض الّنع2111ـ 1992الرئيس األمريكي بيل كلينتون ى

: أّنـــه بعـــد ســـقوض نعـــام الّســـاه وقيـــام الجمهورّيـــة الســـالمّية اليرانّيـــة أصـــبحت مســـروعات ييـــران تســـتنتج الباحثـــة
لفـاء جـدد فـي القدامى بح ناألوربييالّنووّية اليرانّية سببًا للقلق الّدولي. في مواجهة هذا استضاعت ييران استبدال الحلفاء 

مجــال الّســراكة الّنوويــة كــان علــى رأســهم روســيا والّصــينو اللتــان عملتــا علــى تزويــدها بكــل مــا تحتاجــه مــن الّتكنولوجيــا 
 والمواد الخام. 

مــن خــالل عــر  بــدايات البرنــامج الّنــوو  اليرانــي منــذ عهــد الّســاه وصــواًل يلــى قيــام الّثــوّر الســالمّية اليرانّيــة 
ياسي في األزمة اليرانّيـةو انضالقـًا مـن عـدم عهـور هـذه األزمـة فـي عهـد الّسـاه بالضـافة يلـى مسـاركة نالحع البعد السّ 

الّدول الضربية وال سيما الواليات المّتحدّ في يقامة هذا البرنامج اّلذ  أصبحت تعتبـره بعـد قيـام الثـوّر السـالمّية اليرانيـة 
 لتالي ييقاف تعاونها في هذا المجال مع الجمهورّية السالمّية اليرانّية.مصدرًا لتهديد األمن والّسلم الّدوليينو وبا

وهو ما يجي  على الّتساؤل اّلذ  ضالما يتردد وهو هل الملف الّنوو  اليراني خلق الّضضض العـالمي علـى ييـران 
 أم أّن الّضضض العالمي على ييران هو اّلذ  فتح وضّور الملف الّنوو  اليراني؟

ن كانــت لــه أبعــاده الفنيــة  وباألســاس سياســي   وو  اليرانــي هــو ملــف  ين ملــف البرنــامج الّنــباختصــار:  والجابــة وا 
ــ يذوالقانونيــة  ــة الّجديــدّ وتوجهاتهــا ســواءً  باالســتراتيجيةه يــرتبض أّن علــى مســتو  العــالم أو علــى مســتو  منضقــة  األمريكّي

 .2الخليج

 يـة البرنامج النـّووي اإليـراني:: دور إيـران في تعزيز الشكـوك حول سلمرابعاً 

علــى الــّرغم مــن الّتســليم بالّنوايــا الّســلمية للبرنــامج الّنــوو  اليرانــي يال أّن المســؤولين اليــرانيين أنفســهم تضــاربت 
تصريحاتهم بخصوص ذلآ دون االتفاق على هدف واحـدو وهـو مـا يثيـر الّسـآ فـي نوايـا ييـران مـن وراء الحصـول علـى 

من يصرار ييران على أّن برنامجهـا ل غـرا  الّسـلمية ولـه أهميـة  اقتصـادية  كبيـرّ  لهـاو وأنهـا ال  مية. فبالرغالّضاقة الّنوو 
تمتلآ برنامجـًا نوويـًا ألغـرا  عسـكريةو نجـّد أّن الواقـع يخـالف ذلـآ سـواًء مـن ناحيـة تصـريحات المسـؤولين اليـرانيينو 

عـــن تجاربهـــا لسلســـة الّصـــاروخ ســـها و اّلـــذ  يعتبـــر وســـيلة حمـــل  أو مـــن ناحيـــة الّتصـــرفات اليرانيـــةو فهـــي ال تتوقـــف
. فضـاًل عـن ذلـآ ترافـق مـع حـرص ييـران علـى نفـي وجـود أّ  مكـونل سـر ل 3مناسبةل ألّ  رأسل نوويةل ييرانيـةل يـتّم ينتاجهـا

                                                           
ن دوالر في تطوير صناعة النفط في إيران.مليو (41قانون داماتو: تم بموجبه فرض عقوبات على أي شركة تستثمر بأكثر من ) *  

1 Sherifa D.Zuhur, Iran-Iraq and the United States: The new triangle’s impacton sectarianism and the 

nuclear threat, Arm War College, U.S.GOV., 2006, P.39.             

>                                   .mil/pdffiles/pub738.pdfwww.strategicstudies institute.army< 
 .99، مرجع سبق ذكره، صأزمة البرنامج النووي )المحددات ـ التطورات ـ السياسات(عبد الشافي، عصام:  2
ربية، بيروت، لبنان، ، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العالخيار النووي في الشرق األوسطإبراهيم منصور، محمد، وآخرون:  3

 .431، ص2111
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ــ ــوو  والتزامهــا الكامــل بمعاهــدّ منــع انتســار األســلحة الّنوويــةو اكتســاف المواقــع الّس عهــار وجــود فــي برنامجهــا الّن رية وا 
عيناتل ذات مستوياتل عاليـةل مـن الّتخصـي  مـن قبـل مفتسـي الوكالـة الّدولّيـة للضاقـة الّذريـة. وهـو مـا دفـع يلـى السـآ أّن 

عّلـت تنفـي لفتـرّل ضويلـةل قيامهـا بأنسـضة  اّلتـيهناآ أنسضة سرية أخر  تجر  في يضار برنامجها الّنـوو . كمـا أّن ييـران 
عترفت الحقًا بحدوث ذلآو ولكنها عّلـت تمّصـر علـى أّن هـذه األنسـضة تـأتي فـي يضـار رغبـة ييـران تخصي  اليورانيومو ا

و وأعلنــت مــؤخرًا أنهــا سّتخصــ  1فــي تــوفير احتياجاتهــا الّذاتيــة مــن الوقــود الّنــوو  الــالزم لتســضيل محضــة بوســهر الّنوويــة
 .%40اليورانيوم لمستوياتل تزيد عن 

ي أمــــام الكــــونضرس فــــي ّر الخارجّيــــة لســــؤون ومراقبــــة الّتســــلح واألمــــن الــــّدولوفــــي هــــذا الّصــــدد قــــال وكيــــل وزا
أّن  في حـين تـزعم ييـران أن برنامجهـا سـلمي وسـفاف فإننـا متأكـدون أنَّ العكـس هـو الصـحيحنن مضـيفاً : ىى2/6/4002
 .2نساضات ييران النوويةننال تخضئ حول الّنوايا العسكرّية هو السرية وانعدام السفافية المحيضة ب اّلتيأحد المؤسرات ىى

تصـريحاتل تعكـس االهتمـام  أّما من حيث الّتصريحات الرسـمية أضلـق بعـ  القـادّ اليـرانيين فـي بعـ  الفتـرات
أكـــّد الـــرئيس رفســـنجاني لوكالـــة األنبـــاء اليرانيـــة  4002ن أيـــار/ مـــايو 42و ففـــي يـــوم ى3الواضــح بإنتـــا  الّســـالن الّنـــوو 
يّن القــول بأننــا مســرفون علــى تضــوير ســالن نــوو  هــو صــحيحننو وفــي اليــوم ىى وو  بقولــهاقتــرا  ييــران مــن الّســالن الّنــ

لقــد وجــدنا دما قــال ىىنفســه أكــد األمــر نفســه ممثــل ييــران فــي الوكالــة الّدولّيــة للضاقــة الذرّيــةو علــي أكبــر صــالحيو عنــ
رحلـــة المفاوضـــات الّنهائيــة لم. هـــذا فضـــاًل عــن تصـــريح روحــاني فـــي المرحلـــة 4الضريــقو ولـــم تعــد لـــدينا عقبـــة علميــةنن

ســاعتها ســيتضير الوضــع وســيتعين علــى العــالم االعتــراف ليــران بالقــدّر علــى امــتالآ دوّر الوقــود خــاتمي/ روحــاني ىى
النـــوو و فالعـــالم لـــم يرغـــ  فـــي امـــتالآ باكســـتان القنبلـــة أو امـــتالآ البرازيـــل دوّر الوقـــود النـــوو و ولكنـــه كـــان مضـــضرًا 

أّن ييـــران دولـــة  9/2/40،2. ومـــؤخرًا أعلـــن الـــّرئيس اليرانـــي محمـــود أحمـــد  نجـــاد فـــي 5قننللتعامـــل مـــع هـــذه الحقـــائ
 تثير الّسكوآ في حقيقة البرنامج الّنوو . اّلتينووية. وغيرها الكثير من الّتصريحات 

سـضة علـى الـّرغم مـن أّن كـل مـا قامـت بـه ييـران ال ينـدر  ضـمن ضائفـة األن وفي هـذا السـياق تعتقـد الباحثـة: أنـه
ـــوو و ياّل أّن ييـــران قامـــت بهـــذه األنســـضة دون مراعـــاّ للســـروض الخاصـــة  المحعـــوّر بموجـــ  معاهـــدّ منـــع االنتســـار الّن
بتنفيـذها ال ســيما تلـآ المتعلقــة بسـرض الّســفافية والعلنيـة المتمثــل بضـروّر يبــالت الوكالـة الّدوليــة للّضاقـة الّذريــة والحصــول 

                                                           
، مختارات إيرانية، مركز األهرام للدراسات السياسية السياسة اإليرانية والملف النووي في عهد أحمدي نجادإبراهيم محمود، أحمد:  1

 .2112(، أغسطس31واالستراتيجية، القاهرة، مصر العدد)
 .41، مرجع سبق ذكره، صالتطورات ـ السياسات( أزمة البرنامج النووي )المحددات ـعبد الشافي، عصام:  2
 ، مرجع سبق ذكره.: البرنامج النووي اإليراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلميةإبراهيم محمود، أحمد 3
 .119، مرجع سبق ذكره، صمجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى األجنبيةخليفة اليوسف، يوسف:  4
، صحيفة الحياة اللندنية، القرار النووي اإليراني: من مرحلة خاتمي ـ روحاني إلى عهد نجاد ـ الريجانيلباد، مصطفى: ال 5

14/11/2119. 
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سرافها الكامل على هـ . مجمـل هـذه األمـور تثيـر الّسـآ حـول برنـامج ييـران الّنـوو  واحتمـال 1ذه األنسـضةعلى موافقتها وا 
 أن يكون لديها برنامج نوو  عسكر  غير علني يهدف يلى تصنيع الّسالن الّنوو  مستقباًل.

ا : أّن كل مـا سـبق ال يـدين ييـران بأّنهـا ترعـي برنـامج نـوو  غيـر سـلميو ضالمـتوصلت لها الباحثة اّلتيوالّنتيجة 
تدعو يلى الّسآ كعدم يتباعها األسـلو  الّصـريح فـي  اّلتيأّنه ال يوجد دليل  قاضع  على ذلآو ياّل أّن تصرفات ييران هي 

بــأّن الهــدف مــن برنامجهــا الّنــوو  هــو  ادعاءاتهــاتعاملهــا مــع المجتمــع الــّدوليو ولجوءهــا يلــى األنســضة الّســرية يجعــل 
 ًا. االستخدام الّسلمي فقض غير مقنعةل تمام

ــا يتبــادر يلــى الــذهن ســؤال هــل القــدرات الّنوويــة اليرانيــة تتســم فقــض بمالمــح مدنيــةل أم أّنهــا تحمــل أيضــًا  مــن هن
 احتماالتل عسكريةل تتعلق بإمكانية امتالآ ييران أسلحًة نوويًة في المرحلة التّالية؟

 بحث عن يجابة لهذا السؤال من ناحية تقنية.بما أّن هناآ غمو  كبير يحيف بالبرنامج الّنوو  اليراني فإّنه يمكن ال

 هناآ وجهتي نعر حول الّتضبيقات الّسلمية والعسكرية للّضاقة الّنووية:

تر  أنه يمنعر للقدّر الّنووية على أّنهـا أحـد العناصـر المحتملـة للقـّو العسـكريةو وأّن هنـاآ  :ىـظر األولـوجهة النّ 
الّنوويــة ل غــرا  الّســلمية وانتســار األســلحة الّنوويــة فــي العــالمو يذ أّن الّجــانبين عالقــًة مباســرًّ بــين انتســار الّتكنولوجيــا 

نمــا توجــد ضاقــة   يعتمــد تقريبــًا علــى نفــس المنســآت والّتكوينــات والمــواد. فــال توجــد ضاقــة  نوويــة  ســلمية  وأخــر  عســكرية  وا 
 وعسكرية  وال يمكن فصلها. نووية  واحدّ  انضالقًا من أّن الّضاقة الّنووية لها تضبيقات  سلمية  

: تر  أّنه ال توجد عالقة  مباسرّ  بين امتالآ القدرات الّنووية وانتسـار األسـلحة الّنوويـةو ةـانيظر الثّ ّـ ا وجهة النـأمّ 
نتاجه سيء  آخـرو فـامتالآ القـدّر يمكـن أن يمعجـل مـن ينتـا  الّسـالنو ياّل أّن العالقـة  فالقدّر على ينتا  الّسالن سيء وا 

. فهنـــاآ عوامـــل وســـيضة تحكـــم العالقـــة بـــين القـــدّر والنتـــا  تمـــارس تأثيرهـــا علـــى القـــرارات تبادليـــة حتمـــاً نهمـــا ليســـت بي
 الخاصة باالتجاه نحو ينتا  األسلحة الّنووية واالمتناع عن ينتاجها.

الّنوويـةو أو أّنهـا  يلى نوايا ييران ألّنهـا سـتحكم فـي الّنهايـة ين كانـت تسـعى المـتالآ األسـلحة الباحثة عودتوبذلآ 
 ستقتصر على االستخدامات الّسلمية للضاقة الّنووية.
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 المبحث الثاني

 رانيـووي اإليـرنامج النّ ـي من البالّدولموقف المجتمع  
. وتعتبـر قضـية البرنـامج 1يّن الملف الّنوو  اليراني يلخص جوهر القضية رقـم واحـد علـى األجنـدّ الّدوليـة حاليـاً 

راني من أكثر قضايا االنتسار الّنـوو  تعقيـدًا وتسـابكًاو لمـا تثيـره مـن أبعـاد وتسـاؤالتو لعـل مـن أهّمهـا مسـألة الّنوو  الي
تمثل مسكلًة حقيقيًة في قضايا االنتسار الّنوو  بصفةل عامةلو وتمثل الحالة اليرانيـة نموذجـًا فـي هـذا  اّلتيالّنوايا الّنووية 

دو منذ فتح الملـف الّنـوو  اليرانـيو هـو غمـو  نوايـا ضهـرانو وعـدم تصـديق األضـراف الّسأنو فربما يكون الثّابت الوحي
ــوو  ينــدر  بالكامــل فــي يضــار االســتخدامات الّســلمية 2األخــر  مــا هــو معلــن  منهــا . فبينمــا تؤكــد ييــران أّن برنامجهــا الّن

سرائيل تؤكدان على أّن هذا البرنـامج يهـدف يلـى امـتالآ الّسـالن الّنـوو   للضاقة الّنوويةو فإّن كل من الواليات المّتحدّ وا 
 .3بالضة األهمية في الّسرق األوسض استراتيجيةوهو ما يمكن أن يؤد  يلى نتائج وانعكاسات 

و فعنــدما كانـــت تســعر بالّضـــضض   وقــد اســـتضاعت ييــران أن تـــدير الّصــراع مـــع الواليــات المّتحـــدّ بأســلو ل واقعـــيل
تو وعنــدما تســعر بفرصــةل تمضــي قــدمًا فــي مســروعها الّنــوو و كمــا تعاملــت ييــران األمريكــي يســتد كانــت تقــدم التّنــازال

. وتسـتمر المسـكلة اليرانيـة 4بدبلوماسيةل عاليةل مع الّدول الضربيةو وعّبر الّجهـد الّدبلوماسـي اليرانـي عـن برجماتيـةل عاليـةل 
 على هذا األساس.

 اإليـراني. : بدايـات االهتمـام الّدولي بالبرنامج الّنـوويأوالً 

م عنــدما وقعــت  ن1992تعــود بدايــة األزمــة بــين ييــران والــّدول الكبــر  والوكالــة الّدوليــة للّضاقــة الّذريــة يلــى عــام ى
بموجبهــا ســتقوم روســيا ببنــاء محضــةل للّضاقــة الّنوويــة فــي مدينــة بوســهر جنــو   اّلتــيييــران اتفاقيــة الّتعــاون مــع روســياو و 

 .5ييران

ــوو  وتزايــد الّضــضوض علــى ييــران فقــد حــدثت بعــد عــام ى مرحلــة االهتمــام ا عــنأّمــ ــّدولي بالبرنــامج الّن نو 4000ال
نو بعدما التقضت األقمار الّصناعية صـورًا لمواقـع ييرانيـةل 4004وسّكل البرنامج الّنوو  اليراني محور أزمةل دوليةل عام ى

وخالل مؤتمر صحفي عقدته في واسـنضن عـن  و وعندما كسفت منّعمة مجاهد  خلق اليرانية المعارضةو6نوويةل سريةل 
وجـود مصـنع سـر ل لتخصـي  اليورانيــوم فـي محضـة ىناتـانزن بوســض ييـرانو وعـن وجـود منســأّل لنتـا  الميـاه الثّقيلـة قــر  

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره.يراني: من مرحلة خاتمي ـ روحاني إلى عهد نجاد ـ الريجانيالقرار النووي اإلاللباد، مصطفى:  1
 .194، مرجع سبق ذكره، صالبرنامج النووي اإليراني بعد محطة بوشهروحيد، مروة:  2
 ، مرجع سبق ذكره.البرنامج النووي اإليراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلميةإبراهيم محمود، أحمد:  3
ـ 213، مرجع سبق ذكره، ص7050ـ 7007موقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووي اإليراني ير هللا جلود، ميثاق: خ 4

219. 
 .24، مرجع سبق ذكره، ص التجاذب التقني والسياسي للملف النووي اإليرانيمحمد العلوي، خالد:  5
 .229، مرجع سبق ذكره، صوالبرنامج النووي اإليراني روسيا االتحاديةعبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  6
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ن كمسفت تفصيالت كثيّر عن البرنـامج الّنـوو  4004. أ  أّنه منذ منتصف عام ى1مدينة ىآراآن غر  العاصمة ضهران
تواصـلت سـنوات  اّلتـيكان نصـفها غيـر معلـومو أو نسـاضات ييـران الّنوويـة الّسـرية  اّلتياًء المنسآت الّنووية اليرانيو سو 

 .  2ضويلةو والمتعلقة بتخصي  اليورانيوم واستخالص البلوتونيوم

فـي عـام  وهنا البّد من الساّر يلى أن موقع نتانز أستحوذ على اهتمامل كبيرل في هذه األزمةو ويعود ذلآ يلى أنه
تقــع جنــو   اّلتــين تســربت معلومــاتل مــن ييــران أكــدت وجــود تســهيالتل لتخصــي  اليورانيــوم فــي منضقــة نضــانز 4004ى

ضهـرانو وقـد تّبـين مـن هـذه المعلومــات أّن ييـران قـد اسـتوعبت تقنيـة ومهـارات تخصــي  اليورانيـومو وأّنـه أصـبح لـديها مــا 
. وقد جـر  اسـتخدام هـذا 3ن وحدّ أخر  في الضريق000،أّن هناآ ىن ماكينة تعمل بالضرد المركز  و 60،يقار  من ى

االكتسـاف مـن جانــ  الواليـات المّتحــدّ والوكالـة الّدوليـة للضاقــة الذريـة بوصــفه دلـياًل عمليـًا علــى وجـود مكــون سـر  فــي 
وقد تزامن ذلـآ مـع اكتسـاف البرنامج النوو  اليراني. ويمثل انتهاكا اللتزامات ييران بموج  اتفاقية الّضمانات الّنوويةو 

ن آثار مسعة بدرجة عاليـة فـي عينـاتل مـأخوذّل مـن البيئـة 4002مفتسي الوكالة الّدولية للّضاقة الّذرية في أغسضس في ى
 .4في ييران مما أعمتبر دلياًل على أّن ييران تقوم بتنقية اليورانيوم دون يبالت الوكالة

مسـؤولين اليـرانيين حيـث قـال الـرئيس اليرانـي محّمـد خـاتمي: ومما زاد من حدّ األزمة هـو تصـريحات بعـ  ال
ن 400أّن ييران تملآ احتياضيًا من خام اليورانيوم وأّنها بدأت بالفعل عمليات الّتعدين في منضقة سافاند علـى بعـد نحـو ى

عـن وجـود برنـامجل ضمـون كيلو متـر مـن مدينـة يـزد بوسـض الـبالدو كّمـا أعلـن رئـيس هيئـة الّضاقـة الّذريـة اليرانيـة وقتـذاآ 
للّضاقة الّنووية في ييرانو ستبدأ ييران في يضاره بمعالجة اليورانيـومو وفـي نفـس الوقـت أعلـن المسـؤولون اليرانيـون يعـادّ 
العمــل فــي منســأّل لتحويــل اليورانيــوم  تقــع بــالقر  مــن مدينــة أصــفهان وهــي منســأّ  مختصــة  بإنتــا  غــاز سداســي فلورايــد 

 .5هكسافلورايد اليورانيوم ن المستخدم في عملية الّتخصي  اليورانيوم ى غاز

ــة  ــذ  كانــت الواليــات المّتحــدّ األمريكّي وقــد تباينــت المواقــف الّدوليــة مــن األزمــة الّنوويــة اليرانيــةو ففــي الوقــت اّل
تبــاع أســلو  متســدد و 6معهــا تحــث علــى يحالــة ملــف ييــران الّنــوو  يلــى مجلــس األمــن الــّدولي وفــر  العقوبــات عليهــا وا 

فرنسـاو بريضانيـاو وألمانيـان كـان االتحـاد األوربـي ممـثاًل بــ ىوتر  أّن على ييران الّتخلي عن برنامجها الّنوو  بسـكلل تـام. 
يتبّنى الجهود الّدبلوماسية وسياسة الحوار للخرو  من األّزمةو وال يعارضون امتالآ ييران برنامجًا نوويـًا مـدنيًا ألغـرا  

هربائيةو ولكّنهم يرغبون أيضًا في وضع الحدود ومراقبة القدرات اليرانية في مجـال تخصـي  اليورانيـومو توليد الّضاقة الك
 وهو ما دفع هذه الّدول للدخول في مفاوضاتل مع ييران.

                                                           
، مرجع سبق ذكره، (7002ـ7007أزمة الملف النووي اإليراني وموقف االتحاد األوربي منه )عبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  1

 .211ص
 .9حمد حسن، مرجع سبق ذكره، صثروت م ، ترجمةإيران النووية االنعكاسات وطرائق العمل )وجهة نظر إسرائيلية(كام، أفرايم:  2
 .113، مرجع سبق ذكره، صمجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى األجنبيةخليفة اليوسف، يوسف:  3
 ، مرجع سبق ذكره.السياسة اإليرانية والملف النووي في عهد أحمدي نجادإبراهيم محمود، أحمد:  4
   ، مختارات إيرانية، مركز األهرام لف النووي سبباً لحرب بين إيران والواليات المتحدةهل سيكون المإبراهيم محمود، أحمد:  5

 .2111/، 12للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد /
 .229، مرجع سبق ذكره، صروسيا االتحادية والبرنامج النووي اإليرانيعبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  6
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 ة.ـاإليرانيـ ة ـات األوربيـخ المفاوضـ: تاريثانياً 

/و وقــــد مــــّرت هــــذه 4002منــــذ العــــام / يقـــوم األوربيــــون بجــــوالت مفاوضــــات مــــع ييــــران حــــول برنامجهـــا الّنــــوو 
 عقدت في عهد الرئيس محّمد خاتمي/ روحاني وفيها: اّلتيالمفاوضات بعدّ مراحل كانت أولها المفاوضات 

عــر  األوربيــين ضــم ييــران يلــى منّعمــة الّتجــاّر العالمّيــة وفــتح األبــوا  لالســتثماراتو كــي تتــدفق عليهــا مقابــل 
تقــوم علــى كســ  الوقــت لتــأخير  اســتراتيجيةلكــن تبنــت ييــران فــي هــذه المفاوضــات . و 1توقفهــا عــن تخصــي  اليورانيــوم

تحويل برنامجها يلى مجلس األمن ألضول فتّر ممكنةو أ  أّنها كانت على يقينل أّنـه سـيتّم تحويـل برنامجهـا يلـى مجلـس 
متلكـــت ييــــران عنـــد بــــدء األمـــنو ولكّنهـــا رأت فــــي المفاوضـــات مخرجــــًا لتّـــأخير ذلـــآ وتضــــوير قـــدراتها النوويــــةو حيـــث ا

/ تمكنـت 4002ن جهازًا للضرد المركز  ولد  خرو  روحاني من منصبه عـام /62،المفاوضات مع الترويكا األوربية ى
. وكانــت ييــران ضــوال المفاوضــات تؤكــد علــى الّصــفة االختياريــة والمؤقتــة لتوقفهــا عــن 2ييــران مــن امــتالآ ألــف جهــاز

ي علـى أّن موافقـة ييـران علـى تعليـق تخصـي  اليورانيـوم ال يعنـي تخليهـا بسـكلل تخصي  اليورانيومو يذ أكد حسـن روحـان
 .3نهائيل عنهو وأّن التعّليق سيستمر ضوال فتّر المباحثات مع األوربيين لبناء أجواء الثّقة

/ حــدثت بعــ  الّتضييــرات وتحســن موقــع ييــران التّفاوضــيو وخاصــًة بعــد 4002ولكــن بعــد تــولي احمــد  نجــاد /
راق وأفضانســتان وصــعوبة تــورض الواليــات المّتحــدّ بتوجيــه ضــربةل عســكريةل علــى ييــران. ممــا أفضــى يلــى تضييــر حــر  العــ

 الّتكتيكات التّفاوضية اليرانية وآليات صناعة القرار الّنوو .

بدأت ضهران بالعالن عن العـودّ يلـى تخصـي  اليورانيـوم علـى أسـاس أّن توقفهـا كـان  4006ومع مضلع العام 
ن وبـات معروفـًا أن الّدولـة %2.2و وبعـد مـرور فتـرّل قصـيرّل نجحـت فـي الوصـول يلـى مسـتو  تخصـي  ى4ًا ومؤقتاً ضوعي
. 5ن فـي المئـة90ن فـي المئـة تسـتضيع أيضـًا الوصـول يلـى مسـتو  ى2.2تستضيع تخصـي  اليورانيـوم يلـى مسـتو  ى اّلتي

يلــى هــذا المســتو  مــن الّتخصــي و وهــذه المرحلــة مــن مضــيفة بــذلآ عــاماًل جديــدًا ال يــتّم التفــاو  عليــه وهــو وصــولها 
األوربـي وذلـآ بالـّدفاع  لالتحـادالمفاوضات في عصر نجاد تمثلت بجوالت حـوار مـع سـوالنا مسـؤول الّسياسـة الخارجيـة 

عــن حــّق ييــران فــي تخصــي  اليورانيــوم وعــدم الّرجــوع يلــى نقضــة وقــف الّتخصــي و وأصــبحت تمــدخل ســرضًا جديــدًا علــى 
ــوو  اليرانــي قــد تحــول يلــى المفاوضــا ت وهــو زيــادّ أجهــّز الضــرد المركــز . وقــد انتهــت هــذه المرحلــة وكــان الملــف الّن

 ن.،2،،ن وى،2،،مجلس األمن وتّم يصدار قرارين بفر  عقوبات على ييران ى

                                                           
، مجلة شرق نامه، مركز الشرق للدراسات العقوبات االقتصادية وأثرها على عملية صنع القرار النووي في إيرانصطفى: اللباد، م 1

 .9، ص2111اإلقليمية واالستراتيجية، العدد الثامن، يناير/ كانون الثاني، القاهرة، مصر، 
 .9، مرجع سبق ذكره، صلنووي في إيرانالعقوبات االقتصادية وأثرها على عملية صنع القرار االلباد، مصطفى:  2
، مرجع سبق ذكره، (7002ـ7007أزمة الملف النووي اإليراني وموقف االتحاد األوربي منه )عبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  3

 214ص
 .9، مرجع سبق ذكره، صالعقوبات االقتصادية وأثرها على عملية صنع القرار النووي في إيراناللباد، مصطفى:  4
 ، مرجع سبق ذكره.القرار النووي اإليراني: من مرحلة خاتمي ـ روحاني إلى عهد نجاد ـ الريجانياللباد، مصطفى:  5
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والت تحققـت فـي الّجـ اّلتـيوال بّد من الساّر هنا يلى أّن كل مرحلة من المفاوضـات كانـت تنضلـق مـن المكاسـ  
ًّ مـــن الوقـــت. ومـــا تأكيـــد نجـــاد  الّســـابقةو لـــذلآ فـــي المرحلـــة التّاليـــة كانـــت ييـــران تمتلـــآ دوّر وقـــود نـــوو  كاملـــة مســـتفيد
المســتمر علـــى نجـــان ييـــران فـــي امــتالآ دوّر الوقـــود الّنـــوو  يال رســـالة يلـــى أميركــاو مفادهـــا أّن مرحلـــة منـــع بـــالده مـــن 

 .1تخصي  اليورانيوم بالمفاوضات قد ولت

صـدار عقوبـات ضـّد ييـران قـررت فـي عـام  4006د يحالة الملـف يلـى مجلـس األمـن فـي عـام بع وقـف  ،400وا 
المفاوضات مع االتحاد األوربيو وبـذلآ أصـبح الملـف الّنـوو  بـين ييـران والوكالـة الّدوليـة للّضاقـة الّذريـة والـّدول الخمـس 

جــرت جـــولتي فينــا وجنيــف ولـــم  4009ففـــي عــام  الكبــر  بالضــافة أللمانيـــا. وأصــبحت المفاوضــات تأخـــذ منحــًا أخــر
يتمسكا بسرض الّتوقف عن تخصي  اليورانيوم كسرضل ضرور ل لبدء التّفـاو . ودارت هـاتين الّجـولتين بـين ييـران والـّدول 

 الّست الكبر  انضالقًا من عر ل مفاده:

يلـــى خـــار  أراضـــيها مقابـــل ن كيلـــو جـــرام مـــن اليورانيـــوم متـــدني الّتخصـــي  بحوزتهـــا 400،توريـــد ييـــران لكميـــة ى
ولــم تــرف   2ن%40الحصــول علــى قضــبان يورانيــوم عــالي الّتخصــي  يمســتخدم ل غــرا  الّضبيــة مخصــبة يلــى درجــة ى

ييران هذا العر  كأساسو ولكنها أدخلت عليه تعديالتو يذ أّنها اقترحت أن يتّم التّبادل على ثـالث مراحـل ويـتّم داخـل 
  تعـديالت ييــران لهـذا العــر  ألّنـه فــي ضـوء االحتياجــات المسـتقبلية اليرانيــة للضاقــة ييـران ولــيس خارجهـا. وال تمســتضر 

سوف تخص  لهـا اليورانيـوم مفتـان الّضـضوضات عليهـا وبـأّ  وقـت  اّلتييعني قبولها بهكذا عر  يعضاء القو  الّدولية 
ل الّتهديد بقضـع النتـا  وبـأّ  وقـت. عبر المساآ بعص  الّضاقة الّضرورية لالقتصاد والحياّ المعيسيةو وذلآ من خال

كما البّد من استمرار ييران بتخصي  اليورانيومو لتفاد  االضضرار السـتيراد الوقـود المخصـ  مـن الخـار  وال سـيما مـن 
و وهـو 3مـا ّيحدثـه مـن ارتهـان ييـران بمصـادر الّتوريـد الخارجيـة عـالّو علـىروسيا االتحاديةو واّلذ  يمعتبر مكلفـًا للضايـةو 

 ما يتعار  مع سياسة الجمهورية السالمية اليرانية القائمة على االستقالل التّام وعدم التّبعة.

وفــي عــّل هــذه المفاوضــات اســتمرت ييــران بتخصــي  اليورانيــوم مــع امتالكهــا لــدوّر وقــود نــوو  وهــو مــا يمكــن 
 اوضات لكس  الوقت وتحصيل أكبر قدرل وصفه بأّنه مكس   تفاوضي  كبير  ليران. كما أّن ييران ارتأت استثمار المف

ن مـن زيـادّ 40،0فقـد تمكنـت فـي عـام ى من المكاس  التّقنيةو على خلفيـة التّنـاق  فـي مصـالح الـّدول الكبـر .
ن مــا يعنــي أنهــا ألضــت جــولتي فينــا وجنيــف ولــم تعــد بحاجــةل يلــى قضــبانل %،.9،قــدرتها علــى الّتخصــي  يلــى مســتو  ى

ن جهــاز 6000الّضبيــة. كمــا أعلــن بعــدها الــرئيس اليرانــي محمــود أحمــد  نجــاد تســضيل ى نوويــةل الســتخدامها ل غــرا 
 ن ألف جهاز مركز  مستقباًل.20ويأمل تسضيل ى ،،40ضرد مركز  حّتى عام 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهالقرار النووي اإليراني: من مرحلة خاتمي ـ روحاني إلى عهد نجاد ـ الريجانياللباد، مصطفى:  1
 .11، مرجع سبق ذكره، صعملية صنع القرار النووي في إيران العقوبات االقتصادية وأثرها علىاللباد، مصطفى:  2
 ، مرجع سبق ذكره.السياسة اإليرانية والملف النووي في عهد أحمدي نجادإبراهيم محمود، أحمد:  3
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ومــؤخرًا كانــت هنــاآ عــدّ جــوالت أخــر  مــن المفاوضــات ولكنهــا لــم تفضــي يلــى أّ  حــلو وخرجــت دون نتيجــة 
وحتّـــى امن ال زال  ن وأخرهـــا كانـــت فـــي كازخســـتان وفينـــا.*،+2ىقـــة بـــين ييـــران ومجموعــة أجـــواء الثّ تــذكر لعـــدم تـــوفر 

مصــير الملــف الّنــوو  اليرانــي معلقــًا ويبقــى دائمــًا علــى مائــدّ التّفــاو  ويبقــى دائمــًا تنقصــه الحلــول الكاملــة ألّن جميــع 
 .1س التّقنيالحلول بجميع سيناريوهاتها صعبة  جدًا وتأخذ ضابع الّنزاع الّسياسي ولي

ّن المراحل المتعاقبة من يداّر الملف الّنوو  اليراني ال تمثّـل قضيعـًة مـع المراحـل أ :في هذا السياق تؤكد الباحثة
ّنمـا اسـتمرارًا منضقيـًا لهـا اّلتي . كمـا يّن األسـلو  2سبقتها وال حّتى تضييرًا راديكاليـًا يسـتند يلـى دوافـع ييديولوجيـة مضـايّرو وا 

يداّر األزمـــة تمّثـــل بممارســـة لعبـــة الّســـد والجـــذ  مـــع األصـــدقاء األوربيـــينو وبـــذلآ يكـــون عكـــس الّتعامـــل اليرانـــي فـــي 
قامــت علــى الحفــاع علــى عناصــر القــّو  اّلتــياليرانــي مــع أزمــة البرنــامج الّنــوو و درجــًة عاليــًة مــن الواقعيــة والعقالنيــة 

. كمـا أّنهـا نجحـت بامتيـاز فـي كسـ  كـل 3مصـلحة الّذاتيـةالراهنة وعدم اكتسا  أعداء جـددو وتحييـد األعـداء وتععـيم ال
مــا يمكــن أن تستخلصــه مــن المنضلــق القــانوني لمــواد معاهــدّ منــع االنتســار الّنــوو و يذ أّن اليــرانيين أنفســهم قــالوا بــأّنهم 

لــم  اّلتــيالّنســاضات اســتضلوا المفاوضــات مــع األوربيــين بضيــة التّقــدم فــي تضــوير قــدراتهم الّنوويــةو وأنهــم وافقــوا علــى تعليــق 
. أ  أّن ييران كانت تتحرآ بسرعةل أكبر من ممثلي الـّدول الضربيـة. ومّثلـت المفاوضـات مـع 4تواجه عقباتل تقنيةل فحس 

اختبـرت للمـّر األولـى فـي  اّلتـيالترويكا األوربية ىألمانيا وفرنسا وبريضانيان أهّم تجربـة تفاوضـية فـي تـاريخ ييـران الّثوريـة 
 .5ضاتل على درجةل عاليةل من الّتعقيد تتسابآ فيها األبعاد الّسياسية والقانونية مع مثيالتها التّقنية واألمنيةتاريخها مفاو 

أّن ييران كانـت تسـعى دائمـًا لكسـ  الوقـت بضيـة المضـي قـدمًا فـي تخصـي  اليورانيـوم  مما سبق:الباحثة ستنتج ت
قـًا مـن أّن كـل جولـة مـن المفاوضـات كانـت تنضلـق مـن المكاسـ  لتحسين موقعها التّفاوضي وبالفعل تّم لها ذلـآو انضال

اليرانيةو وأصبحت ييران مع مرور الوقت تنعر علـى حقهـا فـي الّتخصـي  أّنـه خـض أحمـر وال ترضـى بمـا هـو أقـّل مـن 
 ذلآو وبذلآ كانت المفاوضات اليرانية الضربية تدور على عامل الوقت اّلذ  استضلته ييران بسكلل جيد.

 : إحالـة ملف إيـران إلـى مجلس األمن.ثالثاً 

أتفق الّجانبان األوربي واألمريكي في موقفهما من البرنامج الّنوو  اليراني بأّن حصول ييران على أسـلحةل نوويـةل 
 . وكـان الخـتالف وجهـات الّنعـر بـين الّجـانبيين اليرانـي والضربـي وال سـيما6يمعّد كارثًة على األمن واالسـتقرار فـي العـالم

                                                           
ضافة ( هي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن )الواليات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا( باإل2+1)*

 إلى ألمانيا.
 .29، مرجع سبق ذكره، صالتجاذب التقني والسياسي للملف النووي اإليرانيمحمد العلوي، خالد:  1
 .11، مرجع سبق ذكره، صالعقوبات االقتصادية وأثرها على عملية صنع القرار النووي في إيراناللباد، مصطفى:  2
 .99، مرجع سبق ذكره، صدات ـ التطورات ـ السياسات(أزمة البرنامج النووي )المحدعبد الشافي، عصام:  3
 .11، ترجمة ثروت محمد حسن، مرجع سبق ذكره، صوجهة نظر إسرائيلية(نووية االنعكاسات وطرائق العمل ): إيران الكام، أفرايم 4
 جع سبق ذكره.، مرالقرار النووي اإليراني: من مرحلة خاتمي ـ روحاني إلى عهد نجاد ـ الريجانياللباد، مصطفى:  5
 .221، مرجع سبق ذكره، ص7050ـ 7007موقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووي اإليراني خير هللا جلود، ميثاق:  6
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الواليــات المّتحــدّ حــول ضبيعــة البرنــامج وحقيقتــهو فضــاًل عــن العــداء المســتمر بــين جمهورّيــة ييــران الســالمية والواليــات 
 .  1المّتحدّو دور  كبير  في تأّزم ملف ييران الّنوو 

د بتحويـل وقد لجأت الواليات المّتحدّ يلـى عـدّ أدوات للّضـضض علـى ضهـران فاسـتخدمت األّداّ الّدبلوماسـية للّتهديـ
خاصــة بريضانيــان لتتبنــى نفــس الموقــف وســعت يلــى حســد الــّدول األوربيــة ى الملــف الّنــوو  اليرانــي يلــى مجلــس األمــنو

 .2األمريكي وحاولت الّضضض على الوكالة الّدولية للّضاقة الّذرية التخاذ موقف يدين ضهران

فتـّر الّتسـعينيات مـن القـرن الماضـي كانـت ّتؤكـد علـى  وبالّرغم من أّن تقارير الوكالة الّدولية للّضاقة الّذرية خـالل
أّن ييــران تســتخدم الضاقــة ل غــرا  الّســلمية ولــيس هنــاآ مــا يســير يلــى اســتخدامها ل غــرا  العســكريةو يال أن هــذه 

ــارير  ــم تمنــع مــن اســتمرار اتهــام الواليــات ا اّلتــيالتّق لمّتحــدّ صــدرت عــن الوكالــة الّدوليــة وبــرأت فيهــا الّســاحة اليرانيــة ل
ًّ علــى أن هــذه التّقــارير ليســت دلــياًل علــى عــدم ســعي ييــران  األمريكّيــة ليــران بالســعي المــتالآ القنبلــة الّنوويــةو مؤكــد

. أ  في الوقت اّلذ  كانت تتبع فيه الوكالة سياسـة التّـأني والحـذر واعتمـاد الّدبلوماسـية 3للحصول على األسلحة الّنووية
نــت الواليــات المّتحــدّ تــتهم ييــران دائمــا بأّنهــا تمتلــآ برنامجــًا نوويــًا عســكريًا وأنهــا تخــرق فــي الّتعامــل مــع هــذا الملــف كا

معاهدّ حعر انتسار األسلحة الّنووية. وكان الهدف من كل هذه االتهامات تحويل ملف ييران لمجلـس األمـنو ألّن هـذا 
عّية عــن هــذا البرنــامج وحســ و بــل أيضــًا الّتحويــل سيســمح لواســنضن باستصــدار قــرارل دولــيل يكفــل لهــا لــيس رفــع الســر 

الحصــول علــى تخويــلل دولــيل بموجــ  الفصــل الّســابع مــن ميثــاق األمــم المّتحــدّ يســمح لواســنضن بتوجيــه عمــلل عســكر ل 
رغامهــا علــى االنصــياع لرادّ المجتمــع الــّدولي القاضــية بعــدم  ليــران تحــت عنــوان منعهــا مــن انتهــاآ القــرارات الّدولّيــة وا 

ــــاملانتســــار أســــل ــــّدمار الّس ــــًا مــــن أّن 4حة ال ــــادّ الّضــــضوض عليهــــاو انضالق ــــاتل اقتصــــاديةل لزي ــــر  عقوب . فضــــاًل عــــن ف
تتبناهــا الواليــات المّتحــدّ تجــاه ييــران تتمثــل فــي أنــه يجــ  أن نســتمر فــي العمــل مــع القــو  الععمــى  اّلتــي االســتراتيجية

ن وفــي الوقــت نفســه يجــ  أن نســتخدم الكثيــر جــدًا مــن األخــر  لتقــديم الحــوافز االقتصــادّية لضهــران مقابــل الّســلوآ الحســ
 .5العقوبات االقتصادّية الجادّ لردع حكومة أحمد  نجاد عندما ترف  الّتعاون

وبالفعــل تــّم للواليــات المّتحــدّ مــا تســعى يليــه ومــا ســاعدها علــى تحقيــق هــذا الهــدف هــو الّنعــام اليرانــي نفســه 
لـم تـؤد  يلـى  اّلتـيذ أّنـه بعـد عـدّ جـوالت مـن المفاوضـات مـع الـّدول األوربيـة و بتصرفاته االستفزازية للمجتمع الّدوليو ي

                                                           
، مرجع سبق ذكره، (7002ـ7007أزمة البرنامج النووي اإليراني وموقف االتحاد األوربي منه )عبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  1

 .229ص
، مختارات إيرانية، مركز األهرام للدراسات الملف النووي اإليراني بين الترويكا األوربية والضغوط األمريكيةاروق مخيمر، أسامة: ف 2

 .2112(، يونيو29السياسية واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد)
، مرجع سبق ذكره، (7002ـ7007د األوربي منه )أزمة البرنامج النووي اإليراني وموقف االتحاعبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  3

 211ص
، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية إيران وواشنطن... حسابات متداخلة وضغوط متبادلةراشد، سامح:  4

 .131، ص2114، أكتوبر29، المجلد129واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد
، الطبعة األولى، مركز اإلمارات رؤيتان للسياسة الخارجية األمريكية جمهورية وديمقراطيةجون:  جولياني، رودولف ـ إدواردز، 5

 .11، ص2119للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، 
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وبأغلبيـةل كبيـّر  4002الّتوصل لحل األزمةو أقّر مجلـس الّسـور  اليرانـي ىالبرلمـانن فـي الخـامس عسـر مـن أيار/مـايو 
لضــاء تعليقهــا ألنســضة تخصــي  قــررت ييــران ي 4006قــرار ينتــا  الوقــود الّنــوو و وفــي العاســر مــن كــانون الثــاني/ ينــاير 

قـام مفتسـو الوكالـة الّدوليـة للّضاقـة الّذريـة بوضـعهاو وأعلنـت  اّلتـيو ورفع األختام عـن مجمـع ناتـانز وأصـفهان 1اليورانيوم
أّنهــا نجحــت فــي امــتالآ دوّر الوقــود الّنــوو  ودخلــت الّنــاد  الّنــوو و كمــا ألمحــت يلــى أّنهــا توســآ يلضــاء عضــويتها فــي 

ثـر كـل ذلـآ هـددت الـّدول الـّثالث ىبريضانيـا . وعلـى أ2انتسار األسلحة الّنووية يذا تّم تسديد الّضـضوض عليهـامعاهدّ منع 
ن أّنهــا ســتدعم جهــود الواليــات المّتحــدّ ياّل أّن ييــران كانــت دائمــا تــرف  أّ  مبــادرّل ال تعتــرف بحقهــا فــي وألمانيــا وفرنســا
ر ييـــران لـــد  الوكالـــة الّدوليـــة للضاقـــة الذريـــةن فـــي العاصـــمة ســـفيورانيـــومو حيـــث صـــّرن ســـيروس ناصـــر  ىتخصـــي  الي

و وتصـاعدت هـذه األزمـة حتّـى وصـولها يلـى 3النمساوية فييناىى ين مسـألة تخصـي  اليورانيـوم ليسـت مضروحـة للنقـاشنن
س محــافعي الوكالــة الّدوليــة للضاقــة الّذريــة يثــر الحــديث عــن نســاضاتل ييرانيــةل نوويــةل غيــر مســمونل بهــا. وبــذلآ قــرر مجلــ

ــة ملــف ييــران يلــى 4الوكالــة الّدوليــة للّضاقــة الّذريــة يحالــة األمــر يلــى مجلــس األمــن . عــن ضريــق التصــويت لصــالح يحال
و وفعـاًل تــم يحالـة الملـف الّنـوو  يلـى ضاولــة مجلـس األمـن فـي الثّـامن مــن آذار 40065مجلـس األمـن فـي سـباض/فبراير 

صـــرار الواليـــات المّتحـــد 4006عـــام  ّ. وهـــو مـــا هيـــأ المنـــاخ الـــّدولي وأعضـــى الفرصـــة للواليـــات المّتحـــدّ تحـــت ضـــضض وا 
بالمضالبــة بفــر  عقوبــاتل دوليــةل علــى ييــران وبالفعــل تــّم لهــا ذلــآ مــن خــالل تبنــي مجلــس األمــن أربــع قــراراتل تفــر  

علـى ذلـآ ومـا سـاعدها  4002عقوباتل على ييران. وبذلآ وصلت الواليات المّتحدّ يلى ما كانـت تسـعى يليـه منـذ عـام 
 يتباع ييران سياسة تحد  المجتمع الّدولي.

 ووية.ـوة نـران كقـريكي إليـرفض األمـ: الرابعاً 

يمكــن توصــيف األزمــة اليرانيــة الحالّيــة كمــا تصــورها الواليــات المّتحــدّ بــأّن زيــادّ تخصــي  اليورانيــوم وتعزيــز 
الي يخالل موازين القو  لصالح ييـران سـواًء يقليميـًا أو دوليـًا القدرات الّنووية اليرانية يؤهلها المتالآ أسلحة نوويةو وبالتّ 

أن الواليـات المّتحـدّ لـن تتحمـل وجـود ن قـائاًل ىىوهو ماال يمكن أن ترضى عنه الواليات المّتحدّ. كمـا صـّرن بـوش االبـ
الّســالن الّنــوو . كمــا  . فهــي غيــر قــادّر علــى تقبــل فكــّر أّن ييــران ال تســعى المــتالآ6ييــران وهــي تمتلــآ ســالحًا نوويــًانن

ركزت المخاوف األمريكّية من برنامج ييران الّنوو  على مخاضر هذا البرنامج على االستقرار في الّسرق األوسـض وعلـى 

                                                           
 .212، مرجع سبق ذكره، ص7050ـ 7007موقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووي اإليراني خير هللا جلود، ميثاق:  1
، ترجمة ثروت محمد حسن، مرجع سبق ذكره، إيران النووية االنعكاسات وطرائق العمل )وجهة نظر إسرائيلية(كام، أفرايم:  2
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 .219ص
4 Bernard Sitt and Others., Sanctions and Weapons Of Mass Destruction in International Relations, 
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Policy, 2010, p.79.    
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تهديد األمن العالميو لذا فقد تّم الّربض بـين حصـول ييـران علـى التّقنيـة الّنوويـة مـن جهـة وبـين تـوازن القـو  العـالمي مـن 
 جهةل أخر .

هــذا الّســياق ال يمكــن تجاهــل مــا قدمتــه الواليــات المّتحــدّ لســاه ييــران فــي بــدايات يقامــة هــذا البرنــامجو فمــن وفــي 
خالل متابعة مسيّر البرنامج الّنوو  اليراني ودور الواليات المّتحدّ في كل مرحلـة قبـل وبعـد الثـوّر اليرانيـة نسـتنتج أّن 

ّنما تمعار  الحكومة اليرانيةو فبعـد أن كـان الّسـاه بمثابـة السـرضي علـى  واسنضن ال تمعار  البرنامج الّنوو  اليراني وا 
ــة فــي العــام  ــه ومنــذ بدايــة الجمهوريــة الســالمّية اليرانّي و هــدف آيــة اا الخمينــي يلــى 9،9،مصــالحها فــي الخلــيجو فإّن
. ممـا جعـل الواليـات المّتحـدّ تـر  فـي 1تأسيس بنية سلضة الحكومة الّثورية بضريقـةل تجعلهـا غيـر متقبلـةل للتّـأثير األجنبـي

و وتتركـز فيـه 2نعام الحكم اليراني تهديدًا لهاو فهو نعام  يقوم علـى أسـسل دينيـةلو ويضـع واليـة الفقيـه فـوق واليـة الّسـع 
الّســلضة دائمــًا فــي أيــد  أجهــّز األمــن والحــرس الّثــور . انضالقــًا مــن ذلــآ دائمــًا مــا تصــف الواليــات المّتحــدّ ييــران فــي 
المحافل الّدولية والقليمية بأّنها دولة توّسعية تتبنى األصولية السـالمية وحـذرت مـن نفـوذ ييـران واختراقهـا لـّدول الجـوار 

 .3بأّن ييران تسعى من أجل تصنيع قنابل نووية لتسيضر على المنضقة واالدعاء

يهـا واّلـذ  يمعتبـر معارضـًا لمواقفهـا ومن هنا تركـز الواليـات المّتحـدّ علـى الّضـضض بهـدف يسـقاض الّنعـام الحـاكم ف
 وسياساتها في المنضقة بعد أن كان القّو البوليسية لها. 

أّما فيما يتعلـق بمـا تضلقـه الواليـات المّتحـدّ مـن تصـريحاتل تعبـر عـن رغبتهـا فـي يبعـاد هـذا الّسـالن عـن منضقـة 
يــات المّتحــدّ لعهــور ييــران كقــوّل نوويــةلو الّســرق األوســضو هــي تصــريحات  ال تمعبــر عــن الّســب  الحقيقــي فــي رفــ  الوال

وذلـــآ انضالقـــًا مـــن حيـــاّز الكيـــان الّصـــهيوني الجـــار ليـــران فـــي منضقـــة الّســـرق األوســـض لهـــذا الّســـالنو وهـــو مـــا ينفـــي 
   االدعاءات األمريكّية بجعل منضقة الّسرق األوسض خاليًة من الّسالن الّنوو .

ألمريكّية فيها نجد أّن هناآ عدّ قضايا متسابكة. فواسـنضن تخسـى مـن وبالّرجوع يلى البيئة القليمية والمصالح ا
أن يسـب  دخــول ييـران الّنــاد  الّنــوو  العسـكر  تحــواًل اسـتراتيجيًا مهمــًا فــي الّسـرق األوســضو يخـل بالّتوازنــات والّترتيبــات 

كمـــا أن  و4جهــةل أخـــر  نجحـــت فــي بنائهـــا لضــمان تـــدفق الـــّنفض وحمايــة منابعـــه مــن جهـــةو ولحمايـــة يســرائيل مـــن اّلتــي
مجموعـة مــن البــاحثين المتخصصـين بســؤون الّســرق األوسـض بمركــز ســابانو يـرون بــأّن أهــّم أهـداف الّتضويــق األمريكــي 

. وبنـاًء علـى 5ليران يقليميًا هي: منـع ييـران مـن يلحـاق أّ  ضـررل بالمصـالح األمريكّيـة بالّسـرق األوسـض وأسـيا الوسـضى

                                                           
/، 144الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد/ ، مجلة المستقبل العربي، مركز دراساتتوجيهات لمقاربة إيرانسادجادبور، كريم:  1

 .14، ص11/2119
 .13، مرجع سبق ذكره، صأزمة البرنامج النووي )المحددات ـ التطورات ـ السياسات(عبد الشافي، عصام:  2
 .9المرجع السابق، ص 3
 .131، مرجع سبق ذكره، صإيران وأمريكا الالتينية... دوافع التقاربالبنطيجي، أحمد:  4
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ــ ة ييــران بالتحــد  األكثــر جديــًة وتنعــر علــى وجــه الخصــوص بخضــورّل بالضــة يلــى يمكانيــة ذلــآ تصــنف الداّر األمريكّي
 :2. فالواليات المّتحدّ تتهم ييران بما يلي1حصولها على سالنل نوو ل 

 دعم الرها . ن،
 معارضة عملية الّسالم في الّسرق األوسض. ن4
 العراقو لبنانو فلسضينن.التّدخل في القضايا القليمية ى ن2
 الّدول الّصديقة والحليفة للواليات المّتحدّ. تهديد أمن ن2

ومن كل هـذه القضـايا أكثـر مـا يـؤرق الواليـات المّتحـدّ مـن برنـامج ييـران الّنـوو  هـو أمـن يسـرائيلو يذ أّن مكانـة 
يســرائيل ليســت موضــوعًا تقليــديًا مــن موضــوعات الّسياســة الخارجيــةو فإســرائيل والّســع  اليهــود  همــا فــي نعــر أغلبيــة 

و يذ نجحــت 3ور والمّســرعين فــي الواليــات المّتحــدّو موضــوع  تمتــز  فيــه جوانــ  عاضفيــة وثقافيــة وتاريخيــة ودينيــةالجمهــ
ّنمــا رســالًة  المنعمــات المســيحية الصــهيونية فــي تــرويج االعتقــاد بــأّن دعــم أمريكــا لســرائيل لــيس فقــض يلتزامــًا سياســيًاو وا 

مكاناتها لخدمة األهـداف األمريكّيـة و هذا فضاًل 4يلهيًة بسببها يبارآ الّر  أمريكا عن أّن يسرائيل وضعت كل ضاقاتها وا 
 في المنضقة مما زاد في موقعها الممّيز لد  الواليات المّتحدّ.

ورغـم أّن يســرائيل تحتـل المرتبــة األولـى فــي العـالم الحــائّز علـى ضــمانات األمـن مــن الواليـات المّتحــدّ األمريكّيــة 
. وبالّنســبة لسـرائيل فإّنـه ال يتحقـق االسـتقرار القليمــي يال 5ى أّنهـا تعـيش فـي خضـرل دائـمومـع ذلـآ فهـي تقـدم نفسـها علــ

مــن خــالل تفوقهــا وهيمنتهــا علــى المحــيض اّلــذ  تعــيش فيــه وبقائهــا صــاحبة األمــر والّنهــي فــي قضــايا الّســرق األوســضو 
متضـورًّ ولـو حتّـى لهـدف الـّردع فقـض. أ  تسـعى وبالتّالي فهي غير مستعدّل لعهور دولةل تعادلها بالقّو أو تمتلآ أسـلحًة 

 .  6يسرائيل يلى نعامل ل من القليمي في السرق األوسض تكون هي المركز المقرر والمهيمن فيه

انضالقًا من هذه المخاوف األمريكّية السرائيلية يضرن الّتساؤل التّالي: هـل حيـاّز ييـران الّسـالن الّنـوو  يمكـن أن 
 ئيل وهناآ يمكانية الستخدامه ضّدها؟يسكل تهديدًا لسرا

تعتبر الواليات المّتحدّ أّن حياّز ييران لسالن نوو و فإّنها حتمًا ستوجهه ضـّد يسـرائيلو رغـم أّن ييـران لـم تصـرن 
كيــف ســتكون سياســتها فــي حــال امتالكهــا الّســالن الّنــوو  وعلــى مــن ســوف يّوجــه هــذا الّســالنو فتصــريحات المســؤولين 

ى رأسـهم احمـد  نجـاد بـأّنهم سـيزيلون يسـرائيل مـن الخارضـة هـذه كلهـا ال تتعـد  كونهـا مجـرد تصـريحات اليرانيين وعلـ
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حّتى أّنهم لم يربضون هذه التصريحات في حال امتالآ ييران سالن نوو  هذا من ناحيةو ومن ناحيةل أخر  فـإذا تعامـل 
يولوجية ودينية فحس  ولكن بتقدير الـّثمن واألضـرار الّنعام اليراني من حيث هو الع  منضقيو بأال يتحرآ بدوافع ييد

. فاللضـة الضالبـة فـي 1الباهعةو فمن المعقول حينئذل افترا  أّن الّنعـام اليرانـي لـن يسـتعمل الّسـالن الّنـوو  ضـّد يسـرائيل
تقـوم عليهــا  تـيالّ و فالمعادلــة 2المفهـوم اليرانـي تتّمثـل أساســًا فـي لضـة المصــالحو حيـث تعلـو علـى جميــع األمـور األخـر 

الّسياســة اليرانيــة ىىالمصــلحة الوضنيــة اليرانيــة فــوق كــل ســيءننو فهــي دولــة مصــالح وليســت دولــة مبــاد و بــدليل أّنهــا 
رغــم كــّل تهديــداتها بضــر  يســرائيل علــى أثّــر اعتــداءاتها المتكــرّر علــى غــّز يال أنهــا لــم تنفــذ ســيئًا منهــا. كمــا أّنــه أثنــاء 

ــ9،0،ى الحــر  العراقيــة اليرانيــة ن وبــالّرغم مــن القضعــة المعلنــة بــين الّضــرفينو قــّدمت الواليــات المّتحــدّ أســلحًة ،،9،ـ
وصـــلت أول ســـحنة أســـلحة  9،2،ليـــران فـــي بعـــ  مفاصـــل هـــذه الحـــر  بعيـــدًا عـــن العـــالمو ففـــي آ / أغســـضس 

تمحـورت حـول  اّلتـييـتن و و كسـفت صـفقة ىييـران ـــ غ9،6،أمريكية يلى ييرانو وفي الّرابـع مـن تسـرين الثّـاني/ نـوفمبر 
مــن هنــا نجــّد أّن الهــدف اليرانــي فــي الضالــ  مــن وراء حصــول  .3قضــية بيــع أســلحةل أمريكيــةل ليــران بمســاعدّ يســرائيل

 ييران على سالن نوو  في حال ثبت ذلآ هو دفاعي/ ردعي ضّد يسرائيل والواليات المّتحدّ.

و فـإيران تتبنـى 4نسـيضًة وفاعلـًة فـي دعـم قـو  مناوئـة لواسـنضنوفي مسارل أخر تعتبر الواليـات المّتحـدّ أّن ييـران 
تعتبرهـــا  اّلتـــيدعـــم حركـــات الّتحـــرر الـــوضني والمقاومـــة كحركـــة حمـــاس الفلســـضينية وحـــز  اا اللبنـــاني هـــذه الحركـــات 

قـــّو لهـــا الواليـــات المّتحـــدّ مـــن الجماعـــات الرهابيـــةو وتخســـى الواليـــات المّتحـــدّ أن يـــؤد  هـــذا الـــّدعم يلـــى مزيـــد مـــن ال
 4006وهنـا البـّد مـن السـاّر يلـى أنـه فـي عـام  وبالتالي يحكام سيضّر حماس على غّز وتزايد قـّو حـز  اا فـي لبنـانو

كانـت يســرائيل تعـرف بــأّن حــز  اا مـا كــان لـه أن يقــوم بمــا قـام بــه فـي هــذه المواجهــة مـن قــدّر علـى اســتهداف العمــق 
لـى امتصـاص زخـم الهجـوم السـرائيلي ومنعـه مـن تحقيـق أهدافـه المعلنـة مـن السرائيلي بالّصواريخ وقدرتـه ومضاولتـه ع

 .5الهجوم لوال الّدعم اليراني المباسر للحز  ماديًا وعسكريًا وسياسيًا ومعنوياً 

تعـد  اّلتـيو 6كما أن التّقدم لتحقيق اتفاق فلسضيني يسرائيلي سيكون أصع  ألّن مثل هذا االتفاق تعارضـه ييـران 
معارضــين لعمليــة الّســالم مــع يســرائيلو ويؤكــد الّتوجــه اليرانــي القليمــي رفضــه ألّ  تســويةل ســلميةل للّصــراع مــن أســّد ال

 .7العربي السرائيلي

                                                           
 .31ص ، ترجمة ثروت محمد حسن، مرجع سبق ذكره،إيران النووية االنعكاسات وطرائق العمل )وجهة نظر إسرائيلية(كام، أفرايم:  1
، مختارات إيرانية، مركز األهرام للدراسات في ظل إدارة أوباما: السياسة األمريكية تجاه إيران...إلى أين؟!شعبان مبروك، شريف:  2

 .2119السياسية واالستراتيجية، القاهرة، مصر، عدد يوليو، 
 .213، مرجع سبق ذكره، ص7050ـ 7007ي اإليراني موقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووخير هللا جلود، ميثاق:  3
 .131، مرجع سبق ذكره، صإيران وأمريكا الالتينية دوافع التقاربأحمد البطنيجى، عياد:  4
 .132، مرجع سبق ذكره، صالبرنامج النووي اإليراني بين المانع الغربي والطموح اإليرانيحمدي توفيق، مثنى:  5
، مختارات إيرانية، مركز األهرام للدراسات إدارة أوباما: السياسة األمريكية تجاه إيران...إلى أين؟!في ظل شعبان مبروك، شريف:  6

 .2119القاهرة، مصر، عدد يوليو،  السياسية واالستراتيجية،
ات السياسية ، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسإيران قوة مضاعفة أم مصدر تهديد لألمن العربيأنيس فتحي، ممدوح:  7

 .114، ص1999(، أكتوبر111واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد)
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ن كانـت سـلميًة. وفـي هـذا الصـدد قـال وكيـل   كل ذلـآ يـدفعها يلـى الخـوف مـن تضـوير القـدرات اليرانيـة حتّـى وا 
أن ليس هناآ من سـلوآ لدولـة مـا : ىىي تقريره عن أثر العقوبات عن ييرانوزاّر الخارجية األميركي سيمون آيزنستات ف

ن ّدعم ييران لإلرهـا و وجهودهـا  يسكل خضرًا على مصالح الواليات المّتحدّ السياسية واألمنية أكثر من سلوآ ييران. وا 
لّســرق األوســض ال تضتفــر. للحصـول علــى أســلحة الــّدمار الّســامل ووســائل يضالقهــا وجهودهـا لتخريــ  عمليــة الّســالم فــي ا

 .1ينها تهدد أصدقائنا وحلفاءناو ومصالحنا في الخليج والّسرق األوسض وما وراءهمانن

تخسى منها الواليـات المّتحـدّ أيضـًا فـي حـال سـكوتها  اّلتيوفي هذا السياق البد من الساّر يلى أنه من األمور 
لسـّباق الّنـوو و وفـي هـذا الصـدد ورد فـي دراسـةل لمعهـد واسـنضن عن برنامج ييران الّنـوو  يغـراء الـّدول األخـر  لـدخول ا

لدراسات الّسرق األدنىو يّن سكوت الواليـات المّتحـدّ علـى سـعي ييـران للحصـول علـى أسـلحةل نوويـةل سـيضر  دواًل أخـر  
موحـات في المنضقة بدخول السّباق الّنوو و حيـث تسـعر تركيـا والّسـعودية ومصـر علـى وجـه الخصـوص بـالقلق مـن الض

 .  2الّنووية اليرانية

أصـبحت تهـدد باسـتخدام الّسـالن الّنـوو  ضــّد  اّلتـيوهنـا ال يمكـن يغفـال نقضـة مهمـة هـي تجربـة كوريـا الّسـمالية 
الواليات المّتحدّ مؤخرًاو وهنا وقف المجتمع الّدولي عاجزًا بسب  امتالآ كوريا الّسمالية لهذا الّسـالنو واقتصـرت الـردود 

لعــام بــان كــي مــون مــن بيونــ  يــان  مــن الّتخفيــف بالّتهديــد باســتخدام األســلحة الّنوويــةو ومــن هنــا تخســى بضلــ  األمــين ا
الواليات المّتحـدّ ومـن ورائهـا المجتمـع الـّدولي وصـول ييـران يلـى نفـس المسـتو  فـي حـال امتالكهـا لهـذا الّسـالن الّنـوو  

 دون قدّر أحد على ردعها عن استخدامه.

جهــدًا فــي حســد المجتمــع الــّدولي لــم تــدخر الواليــات المّتحــدّ هــو الســب  فــي أّن  مــا ســبق كــل تعتقــد الباحثــة أن
والمنّعمــات الّدوليـــة ضـــّد ييــران بهـــدف حصـــارها وعزلهــا عـــن المجتمـــع الــّدوليو ممـــا يعنـــي فــي نهايـــة المضـــاف تكثيـــف 

وبــذلآ تكــون أزمــة الواليـــات  .3الّضــضوض علــى ضهــران لمراجعــة موقفهــا مــن القضــايا الّســـابقةو ووقــف برنامجهــا الّنــوو 
المّتحـــدّ مـــع ييـــران مصـــنوعة فـــي ســـبيل عـــدم صـــعودها كدولـــةل يقليميـــةل واحتكـــار قـــّو الـــّردع العســـكر  وتقنيـــات الّتضـــور 

   االقتصاد  عندها لكي تكرس هيمنتها العالمّية وفي كل  المجاالت.

 

 

 

                                                           
 .92، ترجمة ثروت محمد حسن، مرجع سبق ذكره، صإيران النووية االنعكاسات وطرائق العمل )وجهة نظر إسرائيلية(كام، أفرايم:  1
هرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، مصر، ، مختارات إيرانية، مركز األمأزق المشروع النووي اإليرانيعكاشة، سعيد:  2

 .2112/، 31العدد /
 ، مرجع سبق ذكره.الملف النووي اإليراني بين الترويكا األوربية والضغوط األمريكيةأسامة:  فاروق مخيمر، 3
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 المبحث الثالث

 رانـيعلى إ األممّيـةة والعقوبات ـيّ الّدول الشرعّيـة 
ذا كــان األمــن الجمــاعي هــو هــدف التنّعــيم الــّدولي  تقــوم منّعمــة األمــم المّتحــدّ علــى مبــدأ األمــن الجمــاعيو وا 
المتمثل في تحقيق األمن لكل أضرافهو فإّن التّضامن الّدولي هو ردم فعـلا المجتمـع الـّدولي تجـاه حـاالت تهديـد الّسـالم أو 

األمــن الجمــاعي علــى عــدم االرتيــان يلــى مســعى دولــةل مــا المــتالآ قــدراتل و لــذلآ عنــدما يقــوم نعــام 1خرقــه أو العــدوان
عسكريةل ضخمةل مما يدفعه يلى توجيه هذه القدرات وضبضهاو هذا مـن ناحيـة. أّمـا مـن ناحيـةل أخـر  فـإّن الّدولـة العضـو 

 اّلتـيالعضـو للمبـاد  في منّعمة تتنـازل عـن جـزءل مـن سـيادتها لصـالح هـذه المنّعمـةو ويكـون أّ  خـرق مـن قبـل الّدولـة 
ّن تقــدير مــد  ســرعّية القــرارات 2تقــوم عليهــا المنّعمــة مبــررًا لفــر  عقوبــاتل بحقهــا تصــدرها المنّعمــات الّدوليــة  اّلتــي. وا 

يّنمــا يســتند يلــى المواثيــق المنســئة لهــذه المنعمــاتو وكــذلآ القواعــد القانونيــة األخــر  غيــر الــّواردّ فــي مواثيقهــاو وبالتّــالي 
 .3ثيق المنسئة للمنعمات الّدولية والقواعد القانونية األخر  يّنما تممثل األساس القانوني لسرعّية هذه القراراتفإّن الموا

وفيما يخص العقوبات االقتصادّية حّتى تكون مّسروعة يتعـين أن يكـون الضـر  منهـا مسـروعًا ولـيس عمـاًل مـن 
وهــو مــا أســاء كثيــرًا لمجلــس  .4النعــام الــّدولي الّجديــد أعمــال االنتقــام أو تصــفية الحســابات علــى نحــو مــا عهــر فــي عــل  

و ومثل تحواًل خضيرًا في دور مجلس األمن في حفع الّسلم واألمـن الـّدوليين. وامعتبـر ذلـآ  األمن وأعهره في مأزقل خضيرل
 أعهر الحاجة يلى تضييره.  وعجزه كمابمثابة الّدليل والّبرهان على هساسة هذا المجلس 

بعـد عهـور النعـام الـدولي الجديـدن أصـبحت السـرعّية الّدوليـة تأخـذ الّضـابع االنتقـائي وتحولـت حلـة ىوفي هذه المر 
و وذلـآ وفـق معـاييرل سياسـيةل تتـولى فيهـا  يلى سرعيةل سياسيةل تتضمن يضـفاء الّضـابع القـانوني علـى تصـرفل دولـيل معـينل

واتخاذهـا علـى المسـتو  الـّدولي. ويمكـن يسـقاض كـّل هـذه الواليات المّتحدّ األمريكّية مهمة السراف على صنع القـرارات 
 تعتبر نموذجًا للسرعّية األمريكّية ال للسرعّية الّدولّية. اّلتياألمور على العقوبات االقتصادّية على ييران 

 : واقـع الشرعّيـة الّدوليـة فـي مجلس األمن.أوالً 

 اّلتـيق يرادات الـّدول فـي نهايـة المضـافو تلـآ الرادات هـي نتـا  توافـ :عام ية بسكلل الّدول السرعّيةيمكن تعريف 
أنسـأت هيئـة األمــم المّتحـدّ كإضــارل دولـيل معاصـر يــّنعم العالقـات بــين كافـة أسـخاص القــانون الـّدولي ىدولو منعمــاتن 

                                                           
، مرجع طبيقها على حقوق اإلنسانالعقوبات االقتصادية الدولية المتخذة من مجلس األمن وانعكاسات تمحي الدين يوسف، خولة:  1

 .14سبق ذكره ص
 .142المرجع السابق، ص 2
 .29، مرجع سبق ذكره، صمدى اتساق قرارات مجلس األمن والشرعية الدولية )حالة العراق(خلف العنكود، كامل:  3
 .2ره، ص، مرجع سبق ذكتأثير العقوبات االقتصادية على حقوق اإلنسان والتنميةعواشرية رقية، وآخرون:  4
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هزتهـــا وعلـــى هـــذا األســـاس فـــإّن الســـرعّية الّدوليـــة ال تتجـــاوز مقاصـــد هيئـــة األمـــم المّتحـــدّو وال آليـــة عمـــل هيأتهـــا وأج
 .1المختصة كما حددها ميثاقها بالّنص الّصريح وال مباد  وقواعد القانون الّدولي المعاصر

هــذا الّتعريــف يممثــل معنــى الســرعّية الحقيقــيو يذ أنــه ال بــّد مــن التّفريــق بــين مفهــوم الســرعّية الحقيقــي والمفهــوم 
عد القانون الّدولي أو ميثاق منّعمـة األمـم المّتحـدّ ويوجـد الفعلي لهاو فالمفهوم الفعلي للسرعّية الّدولية ليس له صلة  بقوا

تضـــع مصـــالحها فـــوق القـــانون الـــّدوليو اّلـــذ  يمفتـــر  أن يكـــون الّضـــامن  اّلتـــيفـــي ســـلوآ الـــّدول الععمـــى ذات الّنفـــوذ 
ــه ال يســمح وبــأ ن ضريقــةل بمعالجــة ــّدول مــن دون تمييــزو أمــا المفهــوم الحقيقــي للســرعّية فإّن المســكلة  لحقــوق ومصــالح ال

 بمسكلةل أخر .

وفي يضار مجلس األمن تقـوم فلسـفة السـرعّية الّدوليـة كمـا حـددها ميثـاق األمـم المّتحـدّ علـى سـمو أحكامـه علـى 
القــوانين الّداخليــة واالتفاقــات الّدوليــةو والفصــل األّول مــن الميثــاق يحــدد المالمــح األساســية لهــذه الســرعّية بالحفــاع علــى 

ين. ولكــن المأخــذ علــى األمــم المّتحــدّ كتجســيدل للســرعية الّدوليــة والنعــام الــّدولي هــو أّنهــا تقــوم علــى الّســلم واألمــن الــّدولي
أساســين متناقضــين فهــي مــن ناحيــةل تقــوم علــى مبــدأ المســاواّ فــي الّســيادّ بــين أعضــائهاو ومــن ناحيــةل أخــر  تســتند يلــى 

قــدراتها الّسياســية واالقتصــادّية والعســكرية والثقافيــة ويبــرز تمــارس تــأثيرًا يتناســ  مــع  اّلتــيالــوزن الــواقعي للــّدول الكبــر  
ذلآ من خالل مـّنح هـذه الـّدول حـّق الفيتـو فـي مجلـس األمـن اّلـذ  لـم يعـد متقيـدًا بـالقوانينو وتحـول يلـى أّداّل ضيعـةل بيـد 

يتجـاوز فيهـا مجلـس  اّلتـيالواليات المّتحدّ األمريكّيةو وما ساهم بذلآ هو عدم وجود مراقبةل مؤسسـاتيةل علـى التصـرفات 
األمن الّسلضات المخولة لهو وذلآ باتخـاذ قـراراتل بنـاًء علـى تقـديراتل خاضئـةل أو غيـر واقعيـةل ممـا جعـل السـرعّية الّسـائدّ 

تتّم ممارسته فـي مجلـس األمـن ومـن قبـل  اّلتيبدليل أّن الواقع الفعلي  في المجلس هي سرعية األقو  أو سرعية الضابة.
ر  وخاصـــًة الواليـــات المّتحـــدّو تـــّم فيـــه اســـتضالل معنـــى الســـرعّية واختصـــاره فـــي حـــدود مصـــالحها الّضـــيقةو الـــّدول الكبـــ

وأصــبحت تبنــي علــى أســاس هــذه المصــالح تعاونهــا مــع بعضــها الــبع  بعيــدًا عــن المصــلحة العالمّيــة. وبــذلآ يكــون 
الّسياســية واالقتصــادّية والعســكرية للــدول  تراتيجيةاالســحضـور الســرعّية الّدوليــة وغيابهــا مرتبضــًا أســدَّ االرتبــاض بالمصــالح 

الععمى وانضالقًا من هذا االعتبار ذاته كان هناآ أكثـر مـن نعـرّل ومكيـالل وأسـلو ل للسـرعّية الّدوليـة فـي تنـاول مختلـف 
فالّنعـــام و ومـــا كـــّرس ذلـــآ هـــو غيـــا  الّنعـــام الثّنـــائي القضبيـــة وتفـــرد دولـــةل بالهيمنـــة علـــى العـــالم 2األحـــداث والمســـكالت

األمريكــي اّلــذ  أوجــد الّنعــام العــالمي الّجديــد جعــل مــن مبــدأ الســرعّية مجــرد عمليــة خــداعل تمــارس الواليــات المّتحــدّ مــن 
وهنا البد من الساّر يلى أنه عندما يحدث الصراع الحتمي بين القانون الـّدولي واالعتبـارات  ورائها هيمنتها على العالم.
يكـــون حتمـــًا لالعتبـــارات الّسياســـية الهادفـــة يلـــى خدمـــة المصـــالح األمريكّيـــة بالّدرجـــة األّولـــى الّسياســـيةو فـــإّن التّـــرجيح 

. وهـو مـا أد  يلـى عهـور أهـّم مسـكلةل يعـاني منهـا الّنعـام الـّدولي اليـوم 3والّساعية يلى الحفاع علـى مكاسـبها وامتيازاتهـا
 امل مع السرعّية الّدولية.أال وهي أزمة السرعّية الّدولية أو ازدواجية المعايير في التع

                                                           
 .14/1/2114، مجلة الحوار المتمدن، الشرعية الدولية بين المفهوم الحقيقي والسلوك الفعليعنوز، محمد:  1
 .14ص، مرجع سبق ذكره، األمم المتحدة بين االستقالل واالستقالة والترميمالسيد أحمد، عزت:  2
 .199، مرجع سبق ذكره، صالدولي نظرة في أزمة األمم المتحدة في ظل القانونياسين الحموي، ماجد:  3
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ومن أهّم معاهر خرق السرعّية الّدولية هي سياسة الكيـل بمكيـالين أ  ازدواجيـة المعـايير وضبعـًا بمـا يتوافـق مـع 
ســرائيل فيمــا  ــّدول الكبــر و ويبــدو ذلــآ واضــحًا مــن خــالل مقارنــة تعامــل مجلــس األمــن مــع كــل مــن ييــران وا  مصــالح ال

عهـر االزدواجيـة الّدوليـة بصـورّل فجـةل متمثلـًة فـي تسـدد مجلـس األمـن ضـّد ييـران الّسـاعية يخّص الّسالن الّنـوو . وهنـا ت
ــذ  توجــد مجــرد ســكوآ حــول نواياهــا فــي توعيفــه لّصــناعة أســلحةل نوويــةلو وعــدم اتخــاذ أّ   ــوو  اّل لّتضــوير برنامجهــا الّن

تعــّد مــن الــّدول المالكــة لترســانةل نوويــةل كبيــرّل.  . يذ أّنــه مــن المؤكــد أّن يســرائيل1يجــراءل ضــّد يســرائيل وبرنامجهــا الّنــوو 
. وفـي هـذا الصـدد 2بعضها على درجةل عاليةل من الّتضور والّتعقيد وقادرل على التعامل مـع القـذائف الّصـاروخية الموجهـة

لحة نو أن يسرائيل تمتلآ أسـلحة نوويـة وأسـ،99،ن حزيران/ يونيو ى2في محاضّر بجامعة حيفا في ى نقال يسحاق رابي
و وهنـا ال يمكـن ينكـار الـدور األمريكـي فـي بنـاء 3دمار سامل قادّر على يبادّ أ  دولة في المنضقة تعتد  على يسـرائيل

القــدرات النوويــة الســرائيلية يذ أنهــا كانــت تلعــ  دور الســتار والمضــلل ودور الــداعمو وذلــآ يعــود يلــى أن دعــم الكيــان 
   األمريكّية. االستراتيجيةمن ثوابت  الصهيوني والحفاع على تفوقه العسكر  ثابت

هــذا فضــاًل عــن أّن يســرائيل ال تعتــرف بالقــانون الــّدولي جملــًة وتفصــياًل وقامــت أصــاًل علــى أســس تفتقــر يلــى  
وهـذا يـّدل علـى أّنـه فـي الوقـت اّلـذ  تنتهـآ فيـه  السرعّية الّدوليـة. فـأ   سـرعيةل تتسـدق بهـا الواليـات المّتحـدّ تجـاه ييـران.

عضــاء مجلــس األمــن الواليــا ت المّتحــدّ الســرعّية الّدوليــة فإّنهــا تــدعو وفــي مناســباتل كثيــرّل يلــى احتــرام الســرعّية الّدوليــة وا 
 الّدور الّرئيسي في الحفاع على األمن والّسلم الّدوليين. 

ــّزم والّجــدير بالــذكر أّن عــدم مســروعية قــرارل صــادرل عــن مجلــس األمــن مــن جانــ  محكمــة الّعــدل الّدوليــة ال   يل
و وقـد يـرد فـي حكـمل قضـائيل صـادرل عنهـاو  المجلسو وذلآ ألّن هـذا العـالن قـد يـرد فـي سـياق رأ ل استسـار ل غيـر ملـزمل
عـالن عـدم مسـروعية قـرار  وفي هذه الحالـة كـذلآ ال يملـّزم المجلـس بـالحكم الّصـادر عمـاًل بنسـبية األمـر المقضـي بـه. وا 

أو ألّن يعالن عدم المّسـروعية سـيكون بضبيعتـه فـي حالـة قـرارات مجلـس صادر عن مجلس األمن ال يتفق مع هذا المبد
. وبــذلآ يكــون المجلــس حــرًا فــي 4األمــن حجــة علــى الكافــة خالفــًا للمبــدأ اّلــذ  يحكــم أحكــام المحكمــة وهــي نســبية األثــر

ـــةل ال تكـــون ح جـــًة علـــى تفســـير ســـلضاته وصـــالحياته الخاصـــة بـــهو ومـــا تتوصـــل يليـــه المحكمـــة مـــن اســـتنتاجاتل قانوني
 المجلس.

 

 

                                                           
، مجلة شرق نامه، مركز الشرق للدراسات اإلقليمية اآلثار االقتصادية للعقوبات األمريكية والدولية على إيرانالسيد نجار، أحمد:  1

 .19ـ13، ص2111واالستراتيجية، العدد الثامن، يناير، القاهرة، مصر، 
، بحث في كتاب الخيار النووي في الشرق األوسط، محمد آسيا والنظام العالمي الجديدالتجارب النووية في أبو ضيف أحمد، سيد:  2

 .219، ص2111إبراهيم منصور وآخرون، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
 .42، مرجع سبق ذكره، صأمن إسرائيل الجوهرة واألبعادعبد الواحد الولي، مصطفى:  3
 .32، مرجع سبق ذكره، صسلطات مجلس األمن في ضوء نظرية القواعد الدولية اآلمرةسى، محمد: خليل المو 4
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 ن خصائص السرعّية الّدولية الّراهنة في مجلس األمن تتمثل في:أ تر  الباحثةمن هنا 

ـ ترتكز السرعّية الّدولية في سكلها الّعاهر على تضبيق القرارات الّصادّر عن التّنعيم الّدولي الّجماعيو اّلذ  يعبر 1
انونية العاهّر بنيًة سياسيًة عميقًة تنضو  على الضّبيعة غير المتوازنة عن يرادّ المجتمع الّدوليو وتخفي هذه البنية الق

 .1للسرعّية الّدولية

ـ أّنها سرعية  قائمة  على عدم المساواّ في الّسيادّ بين الّدول وهذا ما يعكسه الّتصويت في المجلس والّتكوين 4
 .2والّصالحيات

لواليات المّتحدّ األمريكّية على حسا  بقية الّدول األخر . كما ـ أّنها سرعية تخدم مصالح الّدول الكبر  خاصًة ا2
 األمريكي بالهيمنة على المجلس. االنفرادأّنها سرعية األمر الواقع وتجسد ذلآ بعد 

أّن للواليات المّتحدّ األمريكّية فهم  خاص  للسرعّية الّدوليةو فمـن وجهـة نعرهـا هـي سـرعية   الباحثة جدتمما سبق 
ع من الواقـع ومسـتجداتهو سـرعّية األقـو . وانضالقـًا مـن ذلـآ فـإّن السـرعّية الّدوليـة فـي بيئـة القـانون الـّدولي هـي دولية  تنب

سـرعية قـّو ال توازنهـا قـّو أخــر و وتميـل بوجـهل عـامل يلـى تأكيــد بقـاء القـو  الّسـائدّ فـي الّنعــام الـّدولي فـي موقـع الّســيضّر 
 .3اهنوالهيمنة عبر المحافعة على الّنعام الرّ 

وهنــا قــد يكــون الحــل للــتخلص مــن الواليــات المّتحــدّ وســرعتها المفصــلة علــى قياســها هــو الّتحــرر مــن الســرعّية 
 اّلتـييمثلهـا مجلـس األمـن اّلـذ  لـم يعـد يمـارس دور المنبـر الحـر ليعبـر عـن العدالـة وينفـذ المهمـة الّسـامية  اّلتيالّدولية 

نحـرص أن تسـود هـي تلـآ السـرعّية  اّلتـيليينو وبالتّالي فإّن السرعّية الّدوليـة أمسس ألجلهاو وهي حفع الّسلم واألمن الّدو 
 .  4تحترم المباد  والقواعد القائمة على العدل وحفع الّسلم واألمن الّدوليين وال تسمح بالّتجاوز على ذلآ اّلتي

فـق الممارسـة الّدوليـة ى عالقـات : أّن السرعّية الّدولية فـي أبسـض معانيهـا هـي تواالنتيجة التي توصلت لها الباحثة
الّدول مع بعضها البع ن مع القانون واالتفاقيات واألعراف الّدوليةو بينما ما يجر  اليـوم هـو محاولـة الواليـات المّتحـدّ 
األمريكّية فر  ممارساتل دوليةل تضر  بعر  الحائض مرتكزات السرعّية الّدولية الّسابقة وفـر  سـرعيةل جديـدّل تعكـس 

عــن المــوازين الّجديــدّ للقــو  المتســمة بالهيمنــة األمريكّيــة والمتجهــة نحــو تســخير المّنعمــات الّدوليــة وعلــى رأســها وتعبــر 
للواليـات المّتحـدّ. ولــذلآ يمـر الّنعـام الــّدولي  االسـتراتيجيةاألمـم المّتحـدّ وسياسـات ومصــالح الـّدول بمـا يخـدم المصــالح 

قامــت عليهــا  اّلتــيجلــى بوضــونل فــي التّنــاق  الّصــارخ بــين األهــداف والمبــاد  ومنّعمــة األمــم المّتحــدّ بأزمــةل حقيقيــةل تت

                                                           
، مجلة المستقبل العربي، كشف الغطاء عن الشرعية الدولية الراهنة: من البعد القانوني إلى البعد السياسيعبد الشفيع عيسى، محمد:  1

 .29، ص1999، أيلول/ سبتمبر 221، العدد21مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، السنة
 .99، مرجع سبق ذكره، صنحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم واألمن الدوليينليتيم، فتيحة:  2
، مجلة جامعة األنبار للعلوم النظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر والدالالتعبد هللا حسن الحيالي، أزهار:  3

 .244-241، ص2111(، 4(، العدد )1نونية والسياسية، جامعة األنبار، العراق، المجلد )القا
 ، مرجع سبق ذكره.الشرعية الدولية بين المفهوم الحقيقي والسلوك الفعليمحمد: ، عنوز 4
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تقـوم بهـا بعـ  الـّدول الكبـر . وفـي الواقـع تمسـكل هـذه الممارسـات خروجـًا  اّلتـيالمنعومة الّدوليةو والممارسـات اليوميـة 
 .1ن يترت  عليها مساءلة أو عقا سافرًا وانتهاكًا صريحًا لجميع مباد  القانون والعدالة والسرعّية الّدولية دون أ

 : رانـية على إيالّدولوبات ـة العقـدى شرعيّ ـم: ثانياً 

تحتـا  لإلجابـة عليهـا ومـن  اّلتـيعند الحديث عن العقوبات الّدولية على ييران يتبادر يلـى الـذهن بعـ  األسـئلة 
على ييران؟ وكيف يمكن الحكـم علـى أسس عليها مجلس األمن قراره بفر  عقوباتل  اّلتيهذه األسئلة: ما هي األسس 

 مد  سرعية هذه العقوبات الّدولية؟

هل قضية الملف الّنوو  هي من اختصاص مجلس األمن أم أّنه يتعد  بذلآ على اختصاص الوكالة الّدولية للّضاقة 
 الّذرية؟

يورانيوم مخالفًا بذلآ هل يمخالف مجلس األمن القانون الّدولي بفرضه عقوباتل على ييران بسب  قيامها بتخصي  ال
 معاهدّ منع انتسار األسلحة الّنووية؟ وغيرها الكثير....

يّن سرعّية قرارات مجلـس األمـن المتعلقـة بالّسـلم واألمـن الـّدولي ال تعتمـد علـى مـد  اتفاقهـا مـع نصـوص ميثـاق 
يــة أخــر  خــار  ميثــاق األمــم األمــم المّتحــدّ فحســ و بــل تقــاس هــذه الســرعّية أحيانــًا علــى مــد  اتســاقها مــع قواعــد قانون

تمضبــق علــى الــّدول  اّلتــيالمّتحــدّ. وتتمثــل هــذه القواعــد القانونيــة الخارجــة عــن الميثــاق فــي قواعــد القــانون الــّدولي العــام 
و  انضالقــًا مــن أّنــه جــاء فــي الفقــّر األولــى مــن المــادّ 2تتضــمنها وثــائق قانونيــة أخــر  اّلتــيوالمنّعمــات الّدوليــةو وتلــآ 

ميثــــاق األمــــم المّتحــــدّ ى.......و وتتــــذرع بالوســــائل الّســــلمية وفقــــًا لمبــــاد  العــــدل والقــــانون الــــّدوليو لحــــل  األولــــى مــــن
ًّ  اّلتيالمنازعات الّدولية  قد تؤد  يلـى الخـالل بالّسـلم أو لتسـويتهان ويتبـين مـن نـص هـذه المـادّ أّنهـا تقـيم عالقـًة وضيـد

المّتحـدّ وبـين وجـو  اتسـاق هـذه التّـدابير مـع مبـاد  العـدل والقـانون الـّدوليو تجيزهـا األمـم  اّلتـيبين الّتدابير الجّماعيـة 
 .3بحيث يذا جاءت هذه الّتدابير على خالف ما تقضي به هذه المباد  من أحكامو تعين اعتبارها تدابير غير سرعية

القـانون الـّدولي  أ  أّن مصدر سرعّية قرارات مجلس األمن تنبع من نصـوص ميثـاق األمـم المّتحـدّو ومـن قواعـد
األخر  ومبادئه. وللحكم على سرعية قرار مجلس األمن فإّن هناآ نـوعين مـن الّضـوابض فـي حـال تـّم اتخـاذ القـرار وفـق 

رسـمها الميثـاق للمجلــس  اّلتـيهـذه الضـوابض فإّنـه يعـّد سـرعيًا بحكـم الميثـاقو وهــي ضـوابض  موضـوعية  متمثلـة  باألهـداف 
و كقواعـد التّصـويت علـى 4يةو وضوابض  يجرائية  تحدد كيفية ممارسـته لهـذه االختصاصـاتيلى جان  اختصاصاته الّرئيس

 القرار فيما يذا كاّن مسألًة موضوعيًة أم يجرائيًة.
                                                           

 .129، مرجع سبق ذكره، صنظرة في أزمة األمم المتحدة في ظل القانون الدوليياسين الحموي، ماجد:  1
 .414-411، ص2119، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الوسيط في قانون المنظمات الدوليةو الوفا، أحمد: أب 2
 .29، مرجع سبق ذكره، صمدى اتساق قرارات مجلس األمن والشرعية الدولية )حالة العراق(خلف العنكود، كامل:  3
، 1999، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، انون الدولي وفي سلوك الدولمواجهة العدوان في القالشيباني، ياسين:  4
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وهنا يثور تساؤل هو مد  انضباق سروض سـرعّية قـرارات مجلـس األمـن علـى قـرارات مجلـس األمـن الّصـادّر فـي 
عنــى آخــر هــل كانــت قــرارات مجلــس األمــن الّصــادّر بحــق ييــران مســتوفيًة لســروض يضــار البرنــامج الّنــوو  اليرانــيو بم

 السرعّية؟؟؟

ـــي قـــراراتل عديـــدّلو وبـــالعودّ يلـــى قـــرارات  ـــوو  اليران ـــّدولي فـــي قضـــية البرنـــامج الّن لقـــد أصـــدر مجلـــس األمـــن ال
اقــة الّذريــة ومعاهــدّ حعــر انتســار فرضــت علــى ييــران البــّد مــن الّرجــوع يلــى تقــارير الوكالــة الّدوليــة للض اّلتــيالعقوبــات 

األسلحة الّنوويةو لمعرفة فيما يذا كاّن هناآ دليل  علـى ييـران تـّم علـى أساسـه فـر  هـذه العقوبـات. وبـالّرجوع نجـد عـدم 
وجـد دليــل  واضـح  أو حتّــى تأكيـد  مــن جانــ  الوكالـة الّدوليــةو فضـاًل عــن أّن الوكالــة الّدوليـة للّضاقــة الّذريـة رغــم الجــوالت 

قامت بها فـي ييـران علـى المنسـآت ذات العالقـة بالبرنـامج الّنـوو و ياّل أّنهـا لـم تجـد دلـياًل ملموسـًا  اّلتيالتّفتيسية العديدّ 
وكان من أواخر تصريحات محمد البرادعي قبـل نهايـة فتـّر رئاسـته لوكالـة  و1على وجود برنامجل نوو ل عسكر ل في ييران

 تصل يلى أّ  دليلل على صناعة سالنل نوو ل في ييراننن. أّنها لمىى الضاقة الّدولية قوله

كما أّن كـّل تقـارير الوكالـة لـم تمثبـت أو تؤكـد قيـام ييـران بممارسـة أنسـضة تتعلـق باألسـلحة الّنوويـةو لكّنهـا أكـدت  
اضاتها علــى أّن ييــران لــم تلتــزم ببنــود معاهــدّ حعــر انتســار األســلحة الّنوويــةو وأّنهــا أخفــت بعــ  المعلومــات عــن نســ

. ومقابـل ذلـآ ولكسـ  ثقـة الوكالـة الّدوليـة وضمأنتهـا أعربـت ييـران عـن اسـتعدادها لتوقيـع البروتوكـول الضـافي 2الّنوويـة
. وبموجـ  3اّلذ  يمنح مفتسي الوكالة الّدوليـة الحرّيـة الكاملـة فـي القيـام بـإجراءات التحقـق مـن البرنـامج الّنـوو  اليرانـي

زمــت ييـــران بالّســـمان لمفتســـي الوكالــة الّدوليـــة بزيـــاّر المنســآت الّنوويـــة اليرانيـــة وتفتيســـها هــذا البروتوكـــول الضـــافي ألت
بصـورّل مفاجئـةلو وفـي أ  وقـتل تختـاره الوكالــةو مـع تقـديم كافـة الّتسـهيالت الالزمــة لوصـول فـرق التفتـيش يلـى أّ  موقــعل 

لوكالــة الّدوليــة للضاقــة الّذريــة تقريــرًا عــن أنســضة و رفــع مــدير ا40،0ن تســرين الثــاني/ نــوفمبر42. وفــي ى4نــوو ن تختــاره
ــوو  اليرانــي لتخصــي  اليورانيــوم ال يــزال يواجــه  ييــران الّنوويــة يلــى مجلــس الوكالــة. أســار التقريــر يلــى أّن البرنــامج الّن

ت المسـتو  مسكالتل تقنيةلو وال يزال هنـاآ عـدد  كبيـر  مـن أجهـّز الضـرد المركـز  المركبـة فـي منسـأّ تخصـي  الوقـود ذا
الّتجار  في نضانز غير عامل. وذكرت ييران للمفتسين أّن عمليـات الّتخصـي  فـي نضـانز توقفـت لمـدّ أسـبوعل واحـدل فـي 

ن مــن ،4أواسـض تسـرين الثـاني/ نـوفمبر ألسـبا ل تقنيـةل غيـر محـددّل. لكـن ييـران اسـتأنفت عمليـات الّتخصـي  باسـتخدام ى
الضــرد المركــز  فــي نضــانزو أ  أقــّل بمجموعــةل واحــدّل مــن عــدد المجموعــات ن مجموعــةل تعاقبيــةل مــن أجهــّز 62،أصــل ى

 .5كانت تعمل في وقتل سابقل من ذلآ الّسهر اّلتي

                                                           
 .139، مرجع سبق ذكره، صالبرنامج النووي اإليراني بين المانع الغربي والطموح اإليرانيحمدي توفيق، مثنى:  1
، مرجع سبق ذكره، (7002ـ7007قف االتحاد األوربي منه )أزمة البرنامج النووي اإليراني وموعبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  2

 .212ص
 .212المرجع السابق، ص 3
 .211المرجع السابق، ص 4

5 IAEA, GOV/2010/62, P.2.                                                                                                                               
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ومــن جهــةل أخــر  فإّنــه ال يوجــد أســاس  قــانوني  بمــا فــي ذلــآ توقيــع ييــران علــى معاهــدّ حعــر انتســار األســلحة 
ألغــرا ل ســلميةلو وذلــآ ألنَّ هــذه االتفاقيــة تقــرر الحــق غيــر القابــل  الّنوويــة يمســوت منــع ييــران مــن ينتــا  الّضاقــة الّنوويــة

و يذ تنص اتفاقية منع االنتسار الّنـوو  فـي مادتهـا 1للمنازعة لكافة الّدول األعضاء في تضوير أنسضة االستخدام الّسلمي
بما يؤثر علـى الحـّق غيـر القابـل في هذه االتفاقية يمكن أن يفسر  ءال سيالّرابعة وفي الفقّر األّولى منها على ما يلي: 

لإلنكار لكل الّدول األعضاء في االتفاقية لتضوير البحوث والنتا  واالستخدام للضاقة الّنووية ل غرا  الّسـلمية وبـدون 
و كمـا أّن هـذه المعاهـدّ تجيـز ليـران الحـق فـي تلقـي المسـاعدّ فـي الّتكنولوجيـا الّنوويـة ومـن أّيـة دولـةل مـن الـّدول 2تمييز

الكبر . بالضافة يلى ذلآ فإّن معاهـدّ حعـر انتسـار األسـلحة الّنوويـة ال تمجيـز أكثّـر مـن الّرقابـة علـى المفـاعالت عـن 
 ضريق الوكالة الّدولية للضاقة الّذرية وهو ما لم ترفضه ييران. 

و  رغـــم نفـــي وفـــي مقابـــل كـــل ذلـــآ عّلـــت الواليـــات المّتحـــدّ تمصـــّر علـــى أّن ييـــران تســـعى المـــتالآ الّســـالن الّنـــو 
المصادر الضربية ذاتها ذلآو بما فيها تقارير أمريكية تنفي ذلآ ومنها تقرير صادر عن االستخبارات األمريكّيـة فـي عـام 

 .40023واّلذ  عد ييران متوقفة عن مسروعها العسكر  الّنوو  منذ عام  4006

يـًة وتصــنع القنبلــة الّنوويــةو يذ أّنــه فــي هـذا فضــاًل عــن صــدور تقــاريرل تمحـدد مواعيــد ستصــبح فيهــا ييــران دولــًة نوو 
صــدر تقريــر  برلمــاني  فرنســي  أمعــد بإســراف الّنائــ  االســتراكي جــان لــو  بيــانكو توقــع ليــران أن  ،400بدايــة ديســمبر 

و وفيمـا يخـص الّتخمينـات السـرائيلية فقـد خمنـت أّن ييـران ستصـل 40،04و 4009تصنع أول قنبلـةل نوويـةل بـين عـامي 
و ولحد امن لم تنتج ييران القنبلة الّنووية مما يعني أّن كـل ذلـآ عبـاّر عـن توقعـاتل 40025ة الّنووية في العام يلى القنبل

ال ترتقــي يلــى مســتو  الــّدليل القــاضعو وأّن البرنــامج الّنــوو  يجــر  تهويلــه يعالميــًا وسياســيًا وذلــآ لتبريــر فــر  عقوبــاتل 
 على ييران. 

األمريكّية عن ييـران كانـت تسـتخدم أسـلو  االحتمـال والّتخمـين ممـا يـوحي يلـى افتقـار وما يؤّكد ذلآ أّن التّقارير 
األجهـــّز الحكوميـــة األمريكّيـــة لمعلومـــاتل دقيقـــةل وهـــذا مـــا أكـــده وكيـــل وزاّر الخارجيـــة روبـــرت جوزيـــف بقولـــه:ى ال توجـــد 

و وبـذلآ تكـون 6يراني وسجله يقودنا يلـى الّسـآنمعلومات  مؤكدّ  عن برنامجل نوو ل ييراني للّتسلح ياّل أّن ضبيعة الّنعام ال

                                                           
، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة األزمة النووية اإليرانية: حقائق القدرة وخيارات الصراععبد الشفيع عيسى، محمد:  1
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الواليــات المّتحــدّ والــّدول الضربيــة قــد عجــزت عــن تقــديم أدلــةل دامضــةل بّســأن ســكوكها المثــاّر حــول هــذا البرنــامج النــوو  
 .1اليراني

قــرار العقوبــاتيوهنــا يجــ  القــول  فــر  مجلــس . ولــد  2ّن الّتوقــع ال يمعتبــر مصــدرًا يكفــي لقــرار تهديــد الّســلم وا 
نو واتفـاق NPTاألمن العقوبات على ييرانو زعم أّنها ال تفي بالتزاماتها بموجـ  معاهـدّ حعـر انتسـار الّسـالن الّنـوو  ى

. وفـر  3الّضمانات المنبثقة عنهاو ورأ  أّن ذلآ يستدعي استخدام صالحياته فيما يتعلق بحفع الّسـلم واألمـن الـّدوليين
 عليها ليقاف برنامجها الّنوو .  عليها العقوبات كوسيلةل للّضضض

أّ  أّن المجلــس افتــر  هــذا االفتــرا  واســتخدم عقوباتــه كوســيلة ضــضض علــى ييــران ليقــاف برنامجهــا الّنــوو . 
ىضبقــًا للقيــد  بينمــا الميثــاق يقــول: يّن وجــود الواقعــة هــو األســاس اّلــذ  ال بــديل عنــه الســتخدام مجلــس األمــن لســلضاته

ن 24ن و ى،2ن. ومــن هنــا تبقــى صــالحيات مجلــس األمــن بموجــ  أحكــام المــادتين ى29مــادّ الموضــوعي الــوارد فــي ال
 .4خار  نضاق التّفعيل والممارسة في حالة االفترا 

نو ذكـر 42ن الـدوّر ىXXV (A/RES/2734وقد يكون هناآ من يقـول أّن قـرار الجّمعيـة العامـة ل مـم المّتحـدّ
ن منـه حيـاّز األسـلحة الّنوويـةو وهنـا يكـون 40ألمـن الـّدوليين فكـان فـي المـادّ ىتسـكل خضـرًا علـى الّسـلم وا اّلتـيالحاالت 

ــه فــي الحالــة اليرانيــة كلهــا مجــرد يدعــاءاتل وال يوجــد أ   دليــلل واضــحل أو تأكيــدل مــن الوكالــة الّدوليــة للّضاقــة  الجــوا  بأّن
 الّذرية على حياّز ييران للّسالن الّنوو .

لــس األمــن افتــر  أّن ييــران تســعى المــتالآ ســالنل نــوو ن ودون أّ  دليــل وبالّتــالي ن مجأ :بــذلآ تعتقــد الباحثــةو 
ن منـــهو يضـــاف يلـــى ذلـــآ التقريـــر رقـــم 40ن المـــادّ ى4،22أعتبرهـــا تهـــدد األمـــن والّســـلم الـــّدوليين انضالقـــًا مـــن القـــرار ى

بضـي حســد الجهـود الّدوليــة ين اّلتـيو وأعتبـر أّن مــن بـين الّتهديــدات 4002منـهن اّلـذ  صــدر عـام 2،و صA/59/565ى
لمواجهتها هو ىاألسلحة النوويـة والسـعاعية والبيولوجيـةنو ثـّم فـر  عقوبـاتل ضـّدها. ولكـّن الواقـع لـيس بإمكـان مجلـس 
األمن ممارسة اختصاصل لم يعترف له بـه صـراحًة ميثـاق األمـم المّتحـدّو وبالتّـالي فـإّن صـدور قـرارل مـن مجلـس األمـن 

 يمعّد قرارًا باضاًل لتجاوز المجلس حدود االختصاص اّلذ  خوله يياه ميثاق األمم المّتحدّ. دون وجود دليلل قاضعل 

ــّدولي عنــدما تتــوفر  تــر  الباحثــةومــن هنــا  أّن مجلــس األمــن لــم يعــّد دوره منحصــرًا فــي تضبيــق قواعــد القــانون ال
صــبح يعتمــد الّســلضة التّقديريــة كمصــدرل ســروض تضبيقهــاو ولــم يعــّد ملتزمــًا بالمبــاد  واألهــداف المرســخة فــي الميثــاق وأ

تســتمد منــه قراراتــه صــفتها اللّزاميــة. بالضــافة يلــى اعتمــاد مجلــس األمــن عناصــر تقــدير سخصــية لقــرار حالــة تهديــد 
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. كمـا أّن العقوبـات لـم تبقـى كمـا 1تكتمل بهـا دائـّر تفعيـل الفصـل الّسـابع اّلتياألمن والّسلم الّدوليو دون توافر العناصر 
د لهــا الميثــاق كونهــا وســيلة لتحقيــق غايــةل بحــد ذاتهــا يلجــأ يليهــا مجلــس األمــن وفقــًا لتقــديره هــوو هــذا فضــاًل عــن أّن أرا

الّســلضات التّقديريــة الممنوحــة لمجلــس األمــن فــي تقــدير حالــة األمــن والّســلم الــّدوليين جعلــت مــن الفصــل الّســابع نعامــًا 
ـــرا أوجـــدها  اّلتـــير ال تفقـــده الصـــفة اللزاميـــة بـــل يبقـــى متمتعـــًا بالحصـــانات مســـتقاًل بحـــّد ذاتـــه. يذ أّن عـــدم ســـرعّية الق

ًّ قانونيـــًة وضـــعها  اّلتـــيو وهـــذه مســـكلة  بحـــّد ذاتهـــا. وبـــذلآ فـــإّن الســـلضات 2الميثـــاق منحهـــا الميثـــاق للمجلـــس لـــم تعـــد أّدا
ّنمــا أصــبحت  أّداّ لفــر  عقوبــاتل علــى الميثـاق تحــت تصــرف المجلــس لعــادّ األمــن والّســلم الـّدوليين يلــى نصــابهماو وا 

 تتمرد على الواليات المّتحدّ على الّدوام.  اّلتيالّدول 

ومــا يــدعو يلــى الســخرية هــو أّن الــّدول غيــر الّنوويــة وذات العضــوّية فــي معاهــدّ حعــر انتســار األســلحة الّنوويــة 
لّســلميةو بينمــا تتمتــع الــّدول غيــر ملزمــة  بتضبيــق أحكــام هــذه المعاهــدّ وممنوعــة  مــن امــتالآ قــدرات ينتــا  الّضاقــة حّتــى ا

ترف  االنضمام يليها بإعفاءل غير مبررل من أحكام هـذه االتفاقيـة وترتيبـات الوكالـة الّدوليـة للّضاقـة  اّلتياألعضاء فيها و 
الّذريةو وهذه هي حال يسرائيل الضير منضمة لمعاهدّ حعر انتسار األسلحة الّنوويـة وال يخضـع نسـاضها الّنـوو  لمراقبـة 
الوكالة الّدولية للضاقة الّذرية وال حّتى يضرن في مجلس األمن. أّ  على الّرغم من تأكيـدات الواليـات المّتحـدّ علـى دعـم 
عضاء مجلس األمن الّدور األساسي في الّتسـويات الّسياسـية لعـادّ الّسـالم يلـى العـالم فإّنهـا فـي نفـس  السرعّية الّدولية وا 

 ولية. الوقت تنتهآ هذه السرعّية الدّ 

 اّلتــيال تتمتــع بالســرعّية الّدوليــة  أّن قــرارات العقوبــات علــى ييــران هــي قــرارات   :تســتنتج الباحثــةمــن كــّل مــا ســبق 
ــّدول. وكــذلآ تخــالف هــذه القــرارات معاهــدّ حعــر انتســار  ــدخل فــي الّســؤون الّداخليــة لل تعنــي العدالــة والّســيادّ وعــدم الّت

الوكالـة الّدوليـة للضاقـة الّذريـة  تخصي  اليورانيوم ألغرا ل سلميةلو هذا فضاًل عن أنّ تمجيز ليران  اّلتياألسلحة الّنووية 
. وتعتبــر هــذه العقوبــات ســرعيًة فقــض مــن وجهــة  لــم تؤكــد حيــاّز ييــران للّســالنا الّنــوو و كلهــا مجــرد يدعــاءاتل وافتراضــاتل

 الّنعر األمريكّية.

 إيـران.: مـوقف روسـيا والّصـين مـن العقوبات على ثالثاً 

يّن صــدور قــرارات مجلــس األمــن الــّدولي المتتاليــة ضــّد ييــران بضــضضل مــن الواليــات المّتحــدّ تؤكــد كيفيــة اســتثمار 
الواليات المّتحدّ لمجلس األمن في تنفيذ سياستها المعلنة باتجاه معاقبة ييران وعزلها دوليًا. ورغم ما قـد يبـدو مـن وجـود 

يعًا تدور في فلآ الموقف األمريكيو في عل  ما تفرضه الواليات المّتحدّ علـى العـالم تناقضاتل في المواقف ياّل أّنها جم
مــن هيمنـــةل فــي المرحلـــة الّراهنــة مـــن تضــور الّنعـــام الـــّدوليو هــذه الهيمنـــة مــن ســـأنها تفــرد الواليـــات المّتحــدّ فـــي اتخـــاذ 

. وحتّـى 3ت والّتوجهـات مـا يـدعم هـذه القـراراتالقرارات في مختلف القضـايا الّرئيسـية فـي عـالم اليـوم وتتبنـى مـن الّسياسـا
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ن قـرارات مـن العقوبـات ضـّد ييـران هـي القـرار 2امن نجحت الواليات المّتحدّ وحلفاؤها ومن ورائهم يسـرائيل فـي تمريـر ى
مــــع فــــرصل  40،0و وبــــدأت ســـنة ،400ن عـــام 02،،و القــــرار ى،400ن عـــام،2،،و القــــرار ى4006ن عـــام ،2،،ى

. وفـــر  القـــرار رقـــم 1ّنفـــق المســـدود بســـأن البرنـــامج الّنـــوو  اليرانـــي فـــي مجلـــس األمـــن الـــّدوليضـــئيلةل للخـــرو  مـــن ال
ن الجولـــة الّرابعـــة مـــن الجـــزاءات علـــى ييـــران فـــي أعقـــا  رفضـــها االلتـــزام بـــالقرارات الّســـابقة ووقـــف برنامجهـــا 949،ى

 .2لتخصي  اليورانيوم

لـــى فـــر  عقوبـــات علـــى ييـــران رغـــم المصـــالح المتســـعبة وهنـــا يتبـــادر ســـؤال كيـــف وافقـــت روســـيا والّصـــين ع        
 والمتسابكة لكل منهما مع ييران؟

 يمكن تفسير ذلآ من جانبين:

: الهيمنة األمريكّية على الّدول الكبر  يذ تمثل العقوبات اليرانية الّتجسـيد العملـي لمعنـى الهيمنـة الجانب األولـ 
يذ أّنـه فـي سـبيل تضـييق الخنـاق علـى ضهـران  يرضاء األضراف األخر . وهو تحقيق يرادّ الواليات المّتحدّ ولكن مقابل

ــاتو ســرقًا ومســروع  عــدلت الواليــات المّتحــدّ سياســتها الخارجيــةو فتســاهلت مــع الــّروس فــي موضــوع جورجيــا وتوســع الّن
 .3الّدرع الّصاروخيو ومع الّصين في موضوع سعر صرف العملة الّصينية وموضوع الحريات وغيرها

حيــث تّنوعــت  : ابتعــاد هــذه العقوبــات عــن الضــرار الكبيــر بمصــالح روســيا والّصــين األساســية.يـنــب الثانــالجاـــ 
العقوبــات بــين عقوبــاتل تجاريــةل واســتثماريةل وماليــةل ومحــددّل ضــّد أســخاصل وكيانــاتل محــددّل. ولكنهــا بــدت وكأّنهــا قــرارات 

عــت هــذه القــرارات مصــالح روســيا والّصــين بتخفيــف حــدّ غيــر مــؤثرّل يلــى حــدل مــاو وال تختلــف كثيــرًا عــن بعضــها. ورا
العقوبات وعكست توازنات القو  الكبر  في مجلس األمن. انضالقًا مـن ذلـآ نجحـت الواليـات المّتحـدّ فـي يقنـاع روسـيا 

 والّصين بالموافقة على القرارات ألّنها ال تنتج تداعياتل سلبيةل على مصالحهم االقتصادّية مع ييران.

ّنمـا الّضـضض علـى  للباحثة يبدوومن هنا  أّن هدف الواليات المّتحدّ من العقوبـات هـو لـيس االقتصـاد اليرانـيو وا 
يمكــن أن تحمــي بهــا مصــالحها وخاصــًة  اّلتــيييــران مــن خــالل اقتصــادهاو لمنعهــا مــن امــتالآ ناصــية القــّو العســكرية 

يسـرائيل مـن أ   خضـرل عسـكر ل يهـددها سـواًء مـن خـالل  األسلحة الّنووية للمحافعة على تفّرد الواليات المّتحدّو وحماية
ـــّدولي  ـــس األمـــن ال ـــوم صـــدور قـــرار مجل ـــون أعلنـــت فـــي نفـــس ي ـــة. بـــدليل أّن هـــيالر  كلينت ـــة أو التّقليدي األســـلحة الّنووي

                                                           
1 S. N. Kile, <<Nuclear Arms control and non-proliferation, >> SIPRI Year book 2008, p.340.                               

                      UN Security Council Resolution 1929, 9June 2010.                                                              2 
، 139د، مجلة االقتصاد واألعمال، السنة الثانية والثالثون، العدأعنف حرب اقتصادية في زمن السلم لعزل إيرانحسن، رشيد:  3

 .29لبنان، صعربية للصحافة والنشر واإلعالم، ، الشركة ال2111أب/
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نحــن ال نســعى يلــى معاقبــة ييــران وال فــر  عقوبــات عليهــاو ولكــن هــدفنا هــو الــّتخلص مــن كــل الّســكوآ : ىى949،رقــم
 .1ئلة المحيضة بالضر  من برنامج ييران الّنوو  ومنع ييران من حياّز أسلحةل نوويةلننواألس

: تصــرفت روســيا فــي البرنــامج الّنــوو  اليرانــي باعتبــاره األّداّ وويـي مــن البرنــامج الّنـــوســســبة للموقــف الرّ بالنّ 
ن أوراقهـا. ويقـول جيـورجي ميرسـكى وهـو مـن الممتاّز بيدها لموازنة الّضضوض األمريكّية. فهي تعتبر ييران ورقة هامـة مـ

أســـهر أســـاتذّ العالقــــات الّدوليـــة فــــي روســـيا: "لمــــاذا يجـــ  علــــى روســـيا مســــاعدّ األمـــريكيين فــــي ييـــران؟ يّن الّســــمان 
ـــا وســـيقوم  ـــآ أمـــرًا ســـيئًا لن ـــران ســـيكون ذل ـــو تصـــالحت أمريكـــا مـــع يي ـــيس فـــي مصـــلحتناو فل ـــإحراز نقـــاض ل ل مـــريكيين ب

. 2ا مــن المجــال االقتصــاد  اليرانــي. يّن ييــران نوويــة هــي أفضــل لنــا مــن ييــران منحــاّز ألمريكـــا"األمريكيــون بإخراجنــ
فإّنـه ال يجـوز تفويـت المكانيـة وصرن نائ  وزير الضاقـة الروسـي ف. فينـو غـرادوف فـي مـؤتمره الصـحفي "ييزفيسـتيام" 

ال فإن امخرين هم ى  .3اّلذين سيفوزون بهذه السوقالفرصةن الحقيقية الستيعا  الّسوق اليرانيةو وا 

كما أّن الموقف الروسي من البرنامج الّنوو  اليراني تحكمه المصلحة بالّدرجـة األّولـىو ومـا يـّدل علـى ذلـآ هـو 
التّبــاين فــي المواقــف بحســ  مــا تمليــه مصــلحتها. يذ أّنــه فــي الوقــت اّلــذ  تــدافع فيــه روســيا عــن ســلمية الّبرنــامج الّنــوو  

ييران بالّتكنولوجيا الّنووية تسارآ المجتمع الّدولي في فر  عقوباتل اقتصاديةل عليها. وتجسـد ذلـآ فـي  اليرانيو وتزويد
و عـن قلـق روسـيا مـن 4002تصريحات وزيـر الضاقـة الّذريـة الّروسـي حيـث عبـر فـي الثّالـث والعسـرين مـن نيسـان/أبريل

ن الّنـوو و ثـم يعـود المسـؤول الّروسـي فـي الّسـابع والعسـرين الّنساضات اليرانية الّنووية والخسية مـن امـتالآ ييـران للّسـال
ليقول "أّن موسكو ال تر  أ  سب  في الوقت الحـالي يـدعو لعـادّ النعـر فـي دورهـا فيمـا يتعلـق  4002من أيار/ مايو

 .4ببناء مفاعل بوسهر اليراني

اليورانيوم ليران مقابـل توقفهـا أن تقوم بتخصي   4002وما يؤكد ذلآ أيضًا أن روسيا بعد أن اقترحت في عام 
عــــن الّتخصــــي و وكــــان رد ييــــران رفــــ  وقــــف التخصــــي  وبأّنهــــا حّتــــى لــــو وافقــــت علــــى تخصــــي  روســــيا اليورانيــــوم 
لمصلحتهاو فإّنها لن تتوقف عن الّتخصي  هو ما دفع روسيا يلى الموافقة على نقـل الملـف اليرانـي يلـى مجلـس األمـن 

نو كما أّن موافقة روسيا علـى القـرار األخيـر بفـر  عقوبـاتل ات العقوبات على ييراقرار  وصوتت على كلّ و 4006عام 
على ييران هو محاولة الموازنة بين مصالحها االقتصادّية مـع ييـران وعالقاتهـا مـع الضـر . وتعـود أسـبا  موافقـة روسـيا 

 يلى:5على العقوبات األخيّر على ييران

                                                           
، مجلة شرق نامه، الخالفات الدولية بشأن العقوبات على إيران )الواليات المتحدة، االتحاد األوربي، روسيا والصين(فورتج، هينر:  1

 .11ص، 2111انون الثاني، القاهرة، مصر، مركز الشرق للدراسات اإلقليمية واالستراتيجية، العدد الثامن، يناير/ ك
 .19المرجع السابق، ص 2
العالقات الدولية في الشرقين األدنى واألوسط وسياسة روسيا على عتبة القرن الحادي مجموعة من الباحثين روس وعرب،  3

 .19، ص2112ة، ، ترجمة دار المساعدة السورية للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة األولى، دمشق، سوريوالعشرين
 .229، مرجع سبق ذكره، صروسيا االتحادية والبرنامج النووي اإليرانيعبد الرحمن يونس العبيدي، محمد:  4

5 cole J.Harvery, Russia’s Lukewarm support for International sanctions again Iran; History and 

Motivations, Monterey Institute of International studies, 15/4/2010.                                                           
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 ل تقضي بتبادل اليورانيوم منخف  الّتخصي  عن ضريق تركيا.عقد اتفاقيةل بين ييران وتركيا والبرازي ن،
تضوير ييران موقعل سر ل لتخصي  اليورانيوم قر  مدينة قمم. وهذا ما زاد الّسكوآ في ضبيعة البرنامج الّنوو   ن4

ّّ بالنسبة لروسيا.  اليرانيو وسكّل مفاجأ
.باستبدال اليورانيوم منخ 4009عدم التّزام ييران بمفاوضات عام  ن2  ف  الّتخصي  بنوعل آخرل

ال تتجاوزها الّسياسة الّروسية في تعاملهـا مـع األزمـةو ونقاضـًا أخـر   اّلتيوفي اتجاهل أخر يّن هناآ بع  الّنقاض 
يصــع  تجاوزهــا هــي عــدم تأييــد الّتعامــل  اّلتــييمكــن أن تبــد  بســأنها الّسياســة الّروســية بعــ  المرونــة. أولــى الّنقــاض 

كما أّن روسيا ال تريد عهـور ييـران وكأّنهـا دولـة  نوويـة . وذكـر سـكرتير مجلـس األمـن  أّ  صورّل.العسكر  مع األزمة وب
" وفــي الوقــت نفســـهو روســيا مثلهــا مثــل غيرهــا مــن البلــدان ضـــّد  40،0ســباضو  0،الّروســي نيكــوال  باتروســيف فــي 

 امتالآ ييران أسلحةل نوويةل".

ن كقضعـةل فـي لعبـة سـضرنج متعـددّ األبعـاد تتضـمن اعترافـًا واقعيـًا ييـرا تسـتعمل روسيا أن :تر  الباحثةومن هنا 
بضعف موسكو النسّبي مقارنًة مع الواليات المّتحدّ. فموسـكو ال تنعـر يلـى ييـران كتهديـدل ولكـن كسـريآل وحليـفل لتحـّد  

 القّو األمريكّية من خالل توسيع نفوذ روسيا القليمي والّدولي.

بـــع بكـــين سياســـة يرضـــاء كـــل األضـــراف حتّـــى امنو ولـــم تتخـــذ موقفـــًا حاســـمًا مـــن : تتينـن موقـــف الّصــــا عــــأّمـــ
البرنامج الّنوو  اليراني. فبالرغم مـن رغبـة الّصـين فـي خلـو منضقـة الّسـرق األوسـض مـن أسـلحة الـّدمار الّسـامل ياّل أّنهـا 

تعمل أيضًا على عـدم الّتضـحية بـأ ن ال تريد الّتضحية بمصالحها مع ييرانو وهو ما عملت عليه ييران. كما أّن الّصين 
ضــرفو فهــي تحتــا  ييــران اقتصــاديًا كمــا تحتــا  للواليــات المّتحــدّ اقتصــاديًا وسياســيًا وتكنولوجيــًا كمــا أّنهــا تحتــا  لــدول 

   تمثل سوقًا استهالكيًة ضخمًة. اّلتيالخليج 

لمواجهـــة مـــع الضـــر  خـــار  الحلبـــة ين ال تبـــدو فـــي وارد االّصـــ  أنّ يالّ  مـــع ييـــران ينيةالمصـــالح الّصـــ رغـــم كـــلّ و 
قـد  قـرارل  يو وأقصى ما يمكن أن تذه  يليه هـو العمـل علـى تخفيـف حـدّ أ ّ الّدولبلوماسية تحديدًا في مجلس األمن الدّ 

ـــد  ييـــران. ضـــدّ  يصـــدر مـــن المجلـــس بفـــر  عقوبـــاتل  وموافقـــة الّصـــين علـــى العقوبـــات اليرانيـــة تـــدّل علـــى أّنهـــا ال تري
ــة  المخــاضّر بعزلتهــا ــه  اّلتــيبعــد الّتهديــدات األمريكّي تربضهــا بهــا مصــالح اقتصــادية أهــّم مــن مصــالحها مــع ييــرانو يذ أّن

هـا سـتواجه مخـاضر اقتصـادية رت وزيـّر الخارجيـة هـيالر  كلينتـون الصـين بأنّ ن حـذّ 40،0اية يناير/ كانون الثاني ىهوبن
 .1ضض على بكينلتصعيد الضّ  ييران في محاولةل  على صارمةل  جديدّل  وعزلة دبلوماسيةو ين لم توقع على عقوباتل 

حصـــلت عليهـــا الّصـــين مـــن الواليـــات المّتحـــدّ للموافقـــة علـــى العقوبـــات األخيـــّر.  اّلتـــيبالضـــافة يلـــى التّنـــازالت 
تضـمنت هــذه التنــازالت يعفــاء قضــاعي الضاقــة والّتجــاّر فــي ييــران مــن قــرار االنضــمام يلــى عقوبــاتل مســتقبليةل مــن ضــرفل 

                                                           
، مرجع سبق ذكره، الخالفات الدولية بشأن العقوبات على إيران )الواليات المتحدة، االتحاد األوربي، روسيا والصين(، هينر: فورتج 1

 .11ص
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ســـتثناء الســـركات الّصـــينية واألفـــراد مـــن الّصـــين اّلـــذين لهـــم عالقـــة باألنســـضة الّصـــينية فـــي ييـــران مـــن العقوبـــات واحــدل وا
 .1القادمة

 اقتصــاديةل  ين وتمنحهمـا امتيـازاتل يـة روســيا والّصـالّدولعلـى األقضـا   تنـاور ضهــران ببراعـةل وعلـى الجانـ  األخـر 
مـن مجلـس األمـن.  جديـدل  فـي مقابـل بكـين وموسـكو للخـرو  بقـرارل  بهدف رفع كلفـة الحلـول الوسـض بـين واسـنضن ونفضيةل 
. فـال يكـون لـه أثـر ذو أهميـةل كبيـرّل بالّنسـبة لضهـران ضالمـا أّنـه يراعـي 2متـدني السـقف بسـب  ذلـآ اً الي سـيكون قـرار وبالتّ 

 مصالح الّدول الكبر .

وو  لمجلــس لحالــة ملــف ييــران الّنــ ينغم مــن رفــ  روســيا والّصــه علــى الــرّ أّنــ :فــي هــذا الســياق تســتنتج الباحثــة
فـي  اا وافقتـمـه أنّ ريـة يالّ يـة للضاقـة الذّ الّدولا فـي تعقيـد األزمـة وتسـويتها فـي يضـار الوكالـة مضالقًا من عدم رغبتهاناألمن 

أن  تين تنضلـق مـن المصـالح وهـو مـا يمكـنالـّدولمـن هـاتين  عالقة ييران مع كـلن  من أنّ  هاية على هذا القرار انضالقاً النّ 
ســيا تخســى مــن أن تصــبح فرو  وانــ  امخــرجانــ  فيهــا يتــوجس حســن نوايــا الجّ  نضلــق عليــه عالقــة مصــلحة هســة وكــلّ 

الفيتـو فـي مجلـس األمـن  ييران متمسكة بروسـيا وتسـتمر فـي يغراءاهـا اقتصـاديًا نعـرًا لتمتعهـا بحـقّ  كما أنّ ييران نوويةو 
ـــا النّ مـــن مصـــادر التّ  اً ومصـــدر  ـــة بالنّ كنولوجي ـــوهـــو مـــا ينض لهـــا. ســـبةووي ين المســـتفيدّ منهـــا ق علـــى عالقتهـــا مـــع الّصـــب
. وكــّل هــذا يجّســد الهيمنــة األمريكّيــة علــى مجلــس األمــنو يذ أّنــه يتحقــق للواليــات المّتحــدّ مــا تهــدف لــه مقابــل اقتصــادياً 

 يرضاء الّدول األخر .

 : أثـر العقوبات الّدولّيـة على إيـران من الناحيـة الّسياسّيـة.رابعاً 

يتبادر هنا السؤال: بعد أربع جوالتل من العقوبات االقتصـادّية علـى ييـران هـل نجحـت هـذه العقوبـات فـي تحقيـق الهـدف 
 من فرضها؟

بمــا أّن نجـــان العقوبـــات االقتصـــادّية يعتمـــد علـــى تحقيـــق الهـــدف منهـــا أاّل وهـــو أن تعلـــق ييـــران جميـــع األنســـضة 
عادّ المعالجةو  لذلآ فإّنـه يجـ  معرفـة أثّـر هـذه القـرارات علـى البرنـامج الّنـوو  اليرانـيو المتعلقة بتخصي  اليورانيوم وا 

واالبتعاد عن الناحية االقتصادّية ألّن األهّم من امثار االقتصادّية هي امثار الّسياسية وذلآ ألّن العقوبـات االقتصـادّية 
 أّداّ اقتصادية لتحقيق أهدافل سياسيةل.

اد عضـويًاو نجـد التّـأثيرات الّسـلبية فـي جانـ  االقتصـاد ترجمـة  مباسـرّ  فـي جانـ  نعرًا الرتباض الّسياسـة واالقتصـ
الّسياسـةو يذ مـن سـأن التّـداعيات االقتصـادّية الّسـلبية أن تمتـد سـلبًا أيضـًا فـي حسـابات الّجـدو  الّسياسـية لصـناع القـرار 
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ــأثير فــي سياســاتهم وتعــديلها فــي الّنه . ولكــن بالّنســبة للّنعــام اليرانــي يّن فهــم 1ايــةفــي البلــد المعنــيو بمــا يــؤد  يلــى الّت
ّن تحقيــق األهــداف الّسياســية  حساســه باألولويــات هــو أمــر  ضــرور   لتّقيــيم أثــر العقوبــاتو وا  القــدرات الّتكيفيــة للنعــام وا 

ّدولــة للجمهوريــة الســالمية هــو أكبــر قيمــًة مــن أ  ّثمــنل ملمــوسل قــد يتضلبــه ذلــآ. وضبقــًا لموســى غنــي نجــاد "ال تفكــر ال
على نحول اقتصاد ل بل حصرًا على نحول سياسيل يذ تهيمن الّسياسة على اقتصاد ييران تمامـًا. ولـيس هنـاآ مـن اقتصـادل 
و بل هو اقتصاد مسيس" كما يقول أحـد المحللـين ىهـاد  سـمتينو يّن الوّسـيلة األفضـل لفهـم اقتصـادنا لـن تكـون  سياسيل

. 2سـيخولنا اقتصـادنا تحقيقهـا اّلتـينصله بل بالسؤال عن األهـداف الّسياسـية بالسؤال عن مستو  الّرخاء اّلذ  يمكن أن 
تعـر   اّلتـيفإيران اعتادت على العقوبات مّنذ تأسيس الّجمهورّية السالمّية اليرانّية. وبالتّالي فإّن ضـول المـدّ الّزمنيـة 

عهــور حصــانة لــه وقدرتــه علــى الّتعــايش مــع فيهــا االقتصــاد اليرانــي للعقوبــات جعلتــه يتكّيــف مــع هــذا الوضــع وبالتّــالي 
 العقوبات.

المصــيرّية ال تتــأثر باالعتبــارات االقتصــادّية  االســتراتيجيةكمــا أّن عمليــة صــنع القــرار فــي ييــران بالّنســبة للقضــايا 
آننو وقال محمود أحمد  نجاد أنـه حتّـى لـو فرضـت عقوبـات ىىفـإن األّمـة اليرانّيـة سـتنال حقوقهـا مـع ذلـ .3يال هامسياً 

كمــا أن   .4وفــي المعنــى نفســه الحــع آيــة اا جنــاتي ىيننــا ال نرحــ  بالعقوبــاتو ولكننــا يذا هــددنا بالعقوبــات لــن نستســلمن
منعــور المرســد األعلــى آيــة اا خــامنئي يســتند يلــى المبــدأ المحــور  المتمثــل فــي أّن الخضــوع للضــضوض يجتــذ  المزيــد 

 منها.

. 5ه تحــدياتل أمنيــةل واقتصــاديةل مــن جــراء العقوبــات الّدوليــة المفروضــة عليهــاوانضالقــًا مــن ذلــآ فــإّن ييــران تواجــ
لكّنهـا تـرف  تقـديم أّ  تنــازالتل فيمـا يتعلـق بوقــف الّتخصـي  بـل وحتّـى تجميــد عمليـة الّتخصـي  لمــدّل ضويلـةلو رغـم كــّل 

ــ اّلتــيالعقوبــات  عرفهــا الــبع  بأّنهــا مجــرد  اّلتــية فرضــت عليهــا ســواًء األمريكّيــة أم األوربيــةو فكيــف بالعقوبــات األممّي
 يجراءاتل سكليةل.

وقد واصلت ييران تحد  مضالـ  مجلـس األمـن بتعليـق جميـع أنسـضة تخصـي  اليورانيـومو يذ أّنهـا سـارعت بـالّرد 
ن بتقلــيص تعاونهــا مــع الوكالــة الّدوليــة للّضاقــة الّذريــةو مــع تأكيــدها علــى مواصــلة أنســضة تخصــي  ،2،،علــى القــرارى
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ن ينهـاء مفاوضـاتها مـع دول االتحـاد األوربـي وحصـرها 02،،و بينما أعلنت ييران مباسرًّ بعد صدور القرار ى1يوماليوران
 مع الوكالة الّدولية للّضاقة الّذرية.

ن محضتهــا 40،0ن أضلقــت ييــران فــي الحــاد  والعســرون مــن ســهر أغســضس ى949،أّمــا بعــد صــدور القــرار ى
وجـاء ذلـآ بالّتعـاون مـع  أ  بعـد أقـل مـن سـهرين علـى صـدور القـرار. نـو  الـبالدوالّنووية األولى في مفاعل بوسـهر ج

. 3. وهــددت بالحــّد مــن تعاونهــا مــع الوكالــة الّدوليــة للّضاقــة الّذريــة2الّجانــ  الّروســيو وبعــد ســنواتل عمــا كــان مخضضــًا لــه
تسـضيل مجموعـةل تعاقبيـةل ثانيـةل مـن و ذكرت الوكالة الّدوليـة للّضاقـة الّذريـة أّن ييـران سـرعت فـي 40،0وفي أ /أغسضس

. وبـــرغم 4فــي المئــة 40أجهــّز الّضــرد المركــز  الخاصـــة بتخصــي  اليورانيــوم فــي نضـــانزو لتخصــيبه بنســبةل تصــل يلـــى 
العقوبــات الّجديــدّو فــإّن ييــران لــم تتراجــع عــن اقتراحهــا مبادلــة الوقــودو كمــا هــددت ســابقًاو زاعمــة أّن الّتحــاور مــع الــّدول 

 .5يزال ممكناً ال  ،الخمس+

أّنــه بعــد كــّل هــذه العقوبــات زادت ييــران عــدد أجهــّز الضــرد المركــز و وتحركــت بســكلل  تجــد الباحثــة وبســكلل عــام
. والمستو  اّلذ  وصل له البرنامج الّنوو  اليراني خير دليل علـى فسـل هـذه %40منتعمل لرفع مستو  الّتخصي  يلى 

. وعلــى مــا يبــدو أّن يصــرار ييــران علــى االســتمرار فــي برنامجهــا يورانيــومة نســاض ييــران لّتخصــي  الالعقوبــات فــي عرقلــ
الّنـــوو  وســـعيها المـــتالآ الضاقـــة الّنوويـــةو وعـــدم اكتراثهـــا بالعقوبـــات الّدوليـــةو نـــابع  مـــن قناعاتهـــا بـــأّن هـــذه العقوبـــات 

 .6ستتالسى تدريجيًا مع مرور الّزمن

لــق مــن فرضــياتل تقــوم علــى أســاس التّــوازن بــين حجــم الضــرر ّن القيــادّ اليرانيــة تنضأ تعتقــد الباحثــةومــن هنــا 
 اّلتــييمكــن أن تجنيهــا مــن جــراء اســتئناف األنســضة الّنوويــة. والمكاســ   اّلتــي االســتراتيجيةالمتوقــع للعقوبــات والمكاســ  

لعــودّ يلــى تتوقعهــا تحســين موقعهــا التّفاوضــّي مــع الــّدول األوربيــة بمــا يــّدعم فرصــها فــي الحصــول علــى مقابــلل معقــولل ل
ذا لـم يتحقـق هـذا فسـيبقى األمـل أن تـؤد  هـذه األنسـضة يلـى الهـدف الّنهـائي لهـا وهـو تعزيـز  تعليق األنسـضة الّنوويـةو وا 

و أّمــا عــن األضــرار فهــي مضمئنــة  حّتــى امن يلــى صــعوبة بــل اســتحالة فــر  7قــدرتها العمليــة واالقتصــادّية والعســكرّية
تربضها بروسـيا والّصـين الّلتـان عملتـا علـى يفـرات قـرارات  اّلتيًا للمصالح المتسعبة عقوباتل اقتصاديةل صارمةل عليها نعر 
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ولعـدم المبالضـة فـي التّقليـل مـن أثـر العقوبـات يمكـن القـول أّن هـذه العقوبـات أبضـأت البرنـامج  العقوبات من أّ  محتـو .
مليـــة تخصـــي  اليورانيـــوم لكمـــال برنامجهـــا الّنـــوو  اليرانـــي ولكّنهـــا لـــم تســـتضع ييقافـــهو يذ أن ييـــران مازالـــت تواصـــل ع

 .1الّنوو 

لـى يومنــا هـذا لــم تسـتضيع العقوبــات االقتصـادّية علــى ييـران تحقيــق أهـدافها ســواًء الّعـاهّر منهــا  لـذلآ كّلـه فإّنــه وا 
يقاف عملية تخصي  اليورانيومنو أو الباضنة ىييقاف دعـم ييـران  لحركـات ىالمتمثلة في ثني ييران عن برنامجها النوو  وا 

ن.  حماس وحز  ااو والحّد من الضمون اليراني للع  دورل يقليميل

أنَّ العقوبـات يمكـن أن تكـون مؤلمـًة اقتصـاديًا دون أن تمفلـح فـي يحـداث تضييـرل حقيقـيل  :الباحثة ستنتجت مما سبق
  . في الّسياساتو وهو ما أد  يلى فسل القرارات األّربعة في تضيير الّسلوآ اليراني الّنوو 

 من الممكن أن تؤثر في هذا الّنعام وبالتّالي تؤثر على البرنامج الّنوو ؟ اّلتيوهنا يضرن الّسؤال ما هي العقوبات 

يقود تقلي  الّنعر فـي هيكـل الّتجـاّر الخارجيـة اليرانّيـة يلـى نتيجـةل مباسـرّل مفادهـا أّن فـر  حصـارل نفضـيل علـى 
يرانــي فــي مقتــلو ويعــود ذلــآ ألّن الــّنفض يســكل ســلعة الّتصــدير األّولــى فــي صــادرات ييــران الّنفضيــة سيضــر  الّنعــام ال

/ بالمائــة مــن الّصــادرات اليرانيــة. ولكــن وعلــى الّناحيــة المقابلــة يعــّد حجــ  90/ بالمائــة يلــى /0،ييــران ويمثــل مــا بــين/
يلــى تــداعياتل خضيــرّل علــى ســوق ن مليــون برميــل يوميــًا تصــدرها ييــران يلــى األســواق العالمّيــة أمــرًا مفضــيًا 4.6حــوالي ى

. حيث ستقفز أسعار الّنفض يلـى مسـتوياتل خياليـةل ممـا 2الّنفض العالمي. وهو ما يجعل الحصار الّنفضي خيارًا غير واقعي
. وفـي حـال 3يلحق أضرارًا جسيمًة باالقتصاد العالميو لذلآ الزال المجتمع الّدولي يمانع فر  هكـذا عقوبـة علـى ييـران

ا ستكون كفيلًة بسّل االقتصاد اليراني وستتسب  لـه بمسـاكل كبيـرّل وعلـى كافـة المسـتوياتو نعـرًا ألّن ييـران فرضها فإّنه
. وتمتلـآ 4ن مليـون برميـل يوميـاً 2.2هي ثالث أكبـر مصـدر فـي العـالم للـّنفض وثـاني أكبـر منـتج فـي األوبـآ بمـا يقـار  ى

مـن االحتياضيـات العالمّيـة. ومـن المعـروف أّن الـّنفض يسـاهم  ن%9ن مليار برميل وهـو مـا يمثـل ى،2،احتياضياتل تبل  ى
ن فـي 0،ن فـي المئـة مـن مـوارد الميزانيـة الحكوميـةو كمـا أّنـه يـوفر نحـوى0،ن في المئة مـن الّنـاتج المحلـي وى60بنحو ى

العـالم مـا يضـعها . وتعتبـر ييـران ثالـث أكبـر ممصـدر للـّنفض فـي 5تحتاجهـا ييـران سـنوياً  اّلتـيالمئـة مـن العمـالت األجنبيـة 
 في وضعل استثنائيل بالّسوق العالمّية للّضاقة.

                                                           
1 Choksy K. Jamsheed,’’Grippling’’ Sanction will still Be Ineffective,- Foreing Policy, august 2009.                     

 .9، مرجع سبق ذكره، صالعقوبات االقتصادية وآثرها على عملية صنع القرار النووي في إيرانباد، مصطفى: الل 2
3 Kenneth M. Pollkack and others, WHICH PATH TO PERSIA? Option for new American Strategy 

toward Iran, analysis paper, thesaban center for middle east policy at the brookings institution, June, 

2009, P.P32.          
 .. رابط الخبر2112مارس12(، 12939، صحيفة الرياض اليومية، العدد )الحظر يهدد االقتصاد اإليرانيمحمد بن جمعة، فهد:  4

                                                                           www.alriyadh.com/2012/03/12/article717643.htm 
 .29، مرجع سبق ذكره، صأعنف حرب اقتصادية في زمن السلم لعزل إيرانحسن، رشيد:  5



129 
 

أن يخــر  مجلــس األمــن بعقوبــاتل ذات ســقفل عــالل تصــل لصــادرات الــّنفض  تتوقــع الباحثــةال  انضالقــًا ممــا ســبق
ر التّقـدم اّلـذ  قـد اليرانّيةو وبالتّالي فإّنه من غير المتوقع أن تؤثر العقوبات كثيرًا علـى خيـارات ييـران الّنوويـةو وسيقتصـ

تحققـــه العقوبـــات علـــى يبضـــاء وتيـــّر البرنـــامج الّنـــوو  ولكـــن دون تـــأثيرل جـــوهر ل بســـب  وصـــول ييـــران يلـــى دوّر الوقـــود 
الّنـوو و وأصـبحت مععــم المكانيـات اليرانيـة محليــة. خاصـًة أّن المعلومــات المضلوبـة لّتضـوير مــادّل انسـضاريةل موجــودّل 

وويــة خــامو وتنــتج بنفســها أجهــّز ضــرد مركــز  لتخصــي  اليورانيــومو وتمســضل منســأّ لّتحويــل فــي حوزتهــاو ولــديها مــواد ن
اليورانيومو كما أقامت مفاعاًل لنتا  المياه الثّقيلة وأجرت تجار  في سأن فصل البلوتونيوم وفي حوزتها كمـا يبـدو قـوً  

 .1بسريًة فنية ماهرًّ وكافيًة كمًا نوعاً 

كـان لهـا ثمـن  اقتصـاد   ال يمسـتهان بـه فسـلت فـي يحـداث تحـولل فـي  اّلتـيالعقوبـات  أنّ  وجـدت الباحثـةومن هنـا 
سياســات ييــران الّنوويــة. وأّن ييــران ستمضــي ضريقهــا فــي تضــوير برنامجهــا الّنــوو و متكئــًة علــى قــدراتها الّذاتيــة وعلــى 

ر  والعقوبات مستمرّ  وهـي لـن تقـدم أّ  و فالخضا  المعاد  ليران مستم2تحالفها القو  مع روسيا واألقل قوًّ مع الّصين
 تنازالت.

وفي هذا الّسياق هنـاآ وجهـة نعـرل تعتقـد أّن تضييـر الواليـات المّتحـدّ نعرتهـا ليـران وأسـلو  تعاملهـا معهـا ومـع 
لفــةل دورهــا القليمــي وتضلعاتهــا يعــد هــذا مضلبــًا أساســيًا بالنســبة لــنمض تفكيــر قيــادّل مقتنعــةل أّن واســنضن ســعت بصــورّل مخت

لإلضاحــة بالّنعــام أو يضــعافه أو احتوائــهو كمــا يترتــ  علــى هــذا المضلــ  آثــار  عمليــة  تتمثــل فــي يصــرارها علــى تخلــي 
الواليـات المّتحــدّ عــن أّ  جهـودل لتضييــر الّنعــام فـي ييــرانو واحتــرام سـالمة أراضــيهاو واالعتــراف بضـروّر وســرعّية دورهــا 

 .3القليمي

ران حّتى لو تّم لها تحقيق ذلآ فإّنها لن تتوقف عن تضوير برنامجهـا الّنـوو  حتّـى لـو أّن يي الباحثة ولكن باعتقاد
و وهـذا يعــود يلـى أّن ييـران تريــد أّن تثبـت أن لهـا دور يقليمــي بسـكلل فعلـيل ولــيس فقـض بــاعتراف  اسـتمر ذلـآ بســكلل سـر ل

ة بـين الّضـرفينو لـذلآ فـإّن ييـران أذكـى مـن أن ربما تضيير سياستها بعد فتّر وخصوصًا في عل  انعدام الثّق اّلتيواسنضن 
بعــد أن ترســخ لــد  ييــران أّن الّســبيل الوحيــد  تتخلــى عــن برنامجهــا الّنــوو  بمجــرد تعهــداتل أمريكيــةل ال قيمــة لهــاو خاصــة

.  للتّفاهم مع الضر  هو تضيير موازين القو  على األر  عبر حياّز أّدوات القّو
ّنوو  اليراني قد أنضلق كما تّم عرضه سابقًا منذ أيام الّساه وعنـدها كانـت تـربض وما يؤكد ذلآ هو أّن البرنامج ال

 اّلتـيييران بالواليات المّتحـدّ عالقـات حميمـة. ورغـم ذلـآ بـدأت برنامجهـا الّنـوو  وهـذا كلـه يعـود لنفسـية األمـة اليرانيـة 
 تسعر دائمًا بالسمو والّرفعة والبّد لها ما يعزز هذا السعور.

                                                           
 .23ثروت محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص، ترجمة إيران النووية: االنعكاسات وطرائق العمل )وجهة نظر إسرائيلية(كام، أفرايم:  1
فبراير/ 11، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر، يدة على إيران التأثير والتداعياتالعقوبات الجدمحجوب:  الزويري، 2

 .9ص ،2112شباط
 .2+1، مرجع سبق ذكره، صاالنخراط األمريكي اإليراني ـ المشهد من طهران 3
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 ى مجلس األمن.ـعل األمريكّيـةة ـل الهيمنـرابع: مستقبـالل ـالفص

 ام الّدوليـظوالت النّ ـالمبحث األول: تح
 عام الّدولي: مفهوم النّ أوالً 
 ديد.الجّ عام الّدولي : النّ ثانياً 
 عام العالمي الّجديدالنّ  األمريكّية في عل   االستراتيجية: ثالثاً 
 قضا عام المتعدد األ: مفهوم النّ رابعاً 

 ة.ـة األمريكيّ ـاعدة على الهيمنـة الصّ ـر القوى العالميّ ـي: تأثيالمبحث الثان
 ينـ: الصّ أوالً 
 ةـيا االتحاديّ ـ: روسثانياً 
 ي.ـ: االتحاد األوربثالثاً 
 ةـة األمريكيّ ـل الهيمنـر هذه األقضا  على مستقبـ: أثرابعاً 

 ام الّدوليـوالت النظـتحّل ـل مجلس األمن في ظـث: مستقبـالمبحث الثال
 عام ثنائي القض ّل النّ ـ: مجلس األمن في عأوالً 
 عام أحاد  القض ّل النّ ـ: دور مجلس األمن في عثانياً 
 ّل نعام متعدد األقضا ـ: دور في مجلس األمن في عثالثاً 
 ه؟ـاء عنـ: يصالن مجلس األمن أم االستضنرابعاً 
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 لهيمنـة األمريكّيـة علـى مجلس األمنالفصـل الـرابع: مستقبـل ا

أصـبح مـن الضـرور  الحصــول  اّلتـيالجابـة علـى مجموعـة مـن األسـئلة تحـاول الباحثـة فـي هـذا الفصـل سـوف 
 على يجابة لها ومنها:

 ي أم ستنافسها دول أخر ؟الّدولمهيمنة على النعام  المّتحدّهل ستبقى الواليات ـ 

كل مقومات القّو الالزمة  الّدولي الحالي فهل تمتلآ هذه الّدوللتضيير النعام في حال كان هناآ دول أخر  تسعى ـ 
 لتأخذ هذا الدور؟

 أم أنها ستحتل مكانها؟  الهيمنةفي  المّتحدّالصاعدّ الواليات  الّدولهل ستسارآ هذه ـ 

 على مجلس األمن؟ األمريكّيةي على الهيمنة الّدولعام ما أثر هذه التضييرات في النّ ـ 
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 المبحث األول

 يالّدولام ـوالت النظــتح 
ّنما هو وليد الّتجربة التّاريخية للفعـل السياسـي والعسـكر   الّنعام الّدولي كمصلحة وكواقع ليس وليد هذه األيامو وا 

حــدّ قــد مــّر ومــن خــالل الواقــع والّتــاريخ نّجــد أّن هــذا الّنعــام ومنــذ تســكل منّعمــة األمــم المتّ  واالقتصــاد  علــى األر .
الّسـوفيتي يّداّر دفـة هـذا الّنعـام. أّمـا  واالتحـادتسـاركت فيهـا الواليـات المّتحـدّ  اّلتـيبمرحلتين هما مرحلة الثّنائية القضبية 
الواليــات المّتحــدّ بالّســيضّر وهــي مرحلــة األحاديــة القضبيــة.  وانفــرادالّســوفيتي  االتحــادالمرحلــة الثّانيــة فكانــت بعــد انهيــار 

ـــذ ـــّدول  ولكـــن من ـــدأت تعهـــر بعـــ  ال ـــد تصـــاعد دور  اّلتـــيعـــّدّ ســـنواتل ب ـــوق العـــالميو فق ـــبع  عناصـــر التّف تتمتـــع ب
لقليميـــة بعـــد أن أخـــذ هـــامش التّفـــوق الضربـــي فـــي الّتراجـــع ضـــافة يلـــى الّتكـــتالت الّدوليـــة وااالقتصـــادات الّصـــاعدّ بال

 مًا متعدد األقضا .مما قد يؤد  يلى تضيير سكل الّنعام الّدولي ليصبح نعاو 1والتّقلص

 ي.الّدولام ـوم النظـ: مفهأوالً 

أّول  ،62،تعــود نّســأّ الّنعــام الــّدولي يلــى تزايــد عهــور الــّدول القوميــة فــي أوربــاو وتمثــل معاهــدّ ويســتفاليا عــام 
ّتعــاون خضــوّل علــى صــعيد الّترجمــة الواقعيــة للّنعــام الــّدوليو باعتبارهــا ســعت يلــى يقامــة نعــامل دولــيل يقــوم علــى أســاس ال

المسـترآ بــين الــّدولو واعتبارهـا أساســًا للّتســاور بـين الــّدول لحــل خالفاتهمــا سـلميًا مــن دون اللجــوء يلـى القــّو مــع مراعــاّ 
 .2حّق كّل دولة في الّدفاع عن نفسها

جـراءات اتخـاذ القـرا رات والّنعام الّدولي فـي منضـق العالقـات الّدوليـة: مجموعـة  مـن المبـاد  والمعـايير والقواعـد وا 
 .3تلتقي حولها توقعات العناصر الفاعلة في مجالل معينل للعالقات الّدولية اّلتيالّضمنية أو الّصريحة 

تقـوم بهـا الـّدول والمنعمـات الّدوليـة والعناصـر دون القوميـة  اّلتـيكما يمعّرف الّنعام الـّدولي بأّنـه حجـم التّفـاعالت 
 .4مثل الّسركات المتعددّ الجنسية وغيرهامثل حركات الّتحرر والوحدات الـ ىعبر القوميةن 

ــّدول الععمــىو كمــا يــرون أّن  ــّدولي مــن وجهــة نعــر الــواقعيين هــو نتيجــة تقاســم القــّو المســتقّر بــين ال والّنعــام ال
ــّدول  . وأّن العالقــات الّدوليــة هــي عالقــات صــراعل 5تــوازن كــل واحــدّ منهــا األخــر  اّلتــيالّسياســة الّدوليــة تحــدث بــين ال

و وبذلآ تتّم يّداّر الّنعام الّدولي عبر مجموعةل من الّدول.ومنافسةل   و وأّن الّدول في حالة تهديدل متبادلل ومستمرل

                                                           
مركز األهرام للدراسات السياسية  ، مجلة السياسة الدولية،التحوالت االنتقالية في تشكيل مستقبل النظام العالميالدسوقي، أبو بكر:  1

 . 2112(، يناير 199واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد )
 .212-214، مرجع سبق ذكره، صالنظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر والدالالتعبد هللا حسن الحيالي، أزهار:  2
 .192صه، ، مرجع سبق ذكرفهم العالقات الدوليةبراون، كريس:  3
 .12، مرجع سبق ذكره، صمأزق اإلمبراطورية األمريكية، فنسان: يبالغر 4
 .12المرجع السابق، ص 5
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خياليــة و فالّنعــام بمكوناتــه وبنيانــه عبــارّ  عــن  1وال بــّد مــن الســاّر يلــى أّن فكــّر الّنعــام الــّدولي هــي فكــرّ  تصــورية  
ـــة محـــددّ. وهـــو ب ـــه حقيق ـــر من ـــد  الفـــاعلين مســـألةل تصـــوريةل أكث ـــة ل ـــى يتضـــور ويتضيـــر حســـ  صـــورته الّذهني هـــذا المعن

. وأّن أّ  نعامل دوليل تحكمه عوامل  ثالثة : فهو نعـام  تصـوغه القـّو الحاكمـة فـي العـالم فتضـع قوانينـه وقواعـده 2الّدوليين
لقو و وهـو نعـام يحقـق وتحاول فرضها على باقي الالعبينو وهو نعام  مؤقت  مدته محكومة  بتضيير المصالح وموازين ا

ّنمـا يعنـي عدالـة  مصالحها بقدر ما تمتلآ من قدراتل في المجاالت المختلفةو أّ  أّن الّنعام ال يعني بالّضروّر العدالة وا 
يفرضــها الّضــرف أو األضــراف المهيمنــة علــى هــذا الّنعــام. وهــذا  اّلتــيالضــروّر يذ أّنــه يجــ  أن ينســجم ومقــاييس العدالــة 

عــام لــيس مجــرد مؤسســةل يتكافــل أعضــاؤها مســروعّية اتخــاذ القــرار وتحمــل المســؤوليةو يّنمــا هــو مّؤسســة يقــود يلــى أن النّ 
 قائمة  على أساس األمر اّلذ  يأتي من قادّ هذا الّنعام.

ولكــن هنــاآ نعريــة  هامــة تتعلــق بتســكل الّنعــام الــّدولي أال وهــي تكلفــة تضييــر هــذا الّنعــام بالنســبة للــّدول األخــر  
ال تعتقـد  اّلتـييذ أّنه وعلى الـّرغم مـن يمكانيـة حـدوث تضييـراتل وتعـديالتل ضفيفـةلو فـإّن حالـة التّـوازن هـي الحالـة  الكبر و

فيهـــا أّ  دولـــةل قويـــةل ى أو مجموعـــة مـــن الـــّدولن أّن يحـــداث أّ  تضييـــرل فـــي الّنعـــام يمكـــن أن يـــؤد  يلـــى منـــافعل يضـــافيةل 
يير في الّنعامو وعلى الـّرغم مـن أّن كـّل دولـةل ومجموعـةل فـي الّنعـام يمكـن أن متناسبةل مع الّتكاليف المتوقعة لحداث تض

ينضـــو  عليهــا ذلــآ ســـتثبض محــاوالت يحــداث تضييـــرل فــي الّنعـــامو  اّلتــيتســتفيد مــن بعـــ  أنــواع الّتضييــر فـــإّن الّتكــاليف 
تكـاليفو وبالتّـالي تمجـر  حسـاباتها  انضالقًا من ذلآ فإن كّل دولة لـديها حسـاباتها يذ أّنـه مقابـل فوائـد كونهـا قضـ  هنـاآ

ن كانـت قويـًة فهـي غيـر مسـتعدّل يلـى تضييـر الّنعـام  ذا لم تكن الفوائد أكثـر مـن الّتكـاليف فـإّن الّدولـة وا  بناًء على ذلآو وا 
 الّدولي القائم اّلذ  يحقق لها فوائد أكبر. 

يس فقــض علــى عــدد األضــراف الفاعلــة فيــهو كمــا أّن تضــور الّنعــام الــّدولي وانتقالــه مــن مرحلــةل يلــى أخــر  يتوقــف لــ
ّنما على منعومة القيم والّنسق اليديولوجي اّلذ  يقوم عليه والقدرات القومية لكل ضرفو ونمـض التحالفـات القائمـة بـين  وا 

نعـامل . وأن أّ  3تحفع يلى حدل كبيـرل تـوازن القـو  داخلـه اّلتيالقو  المسيضّر عليه والموجهة لهو ونوع المؤسسات العليا 
ّنمــا يعنــي أّن الوضــع قــد تضييــر وأّن هنــاآ اتجاهــًا جديــدًا يتأســس فــي عــّل  جديــدل فــي التــاريخ لــيس جديــدًا بصــورّل تامــةلو وا 
ــّدوليو تنميــة العالقــات  تراجــع الّنعــام القــديم. ويجــ  أن تكــون الضايــة المرجــّو مــن أّ  نعــامل هــي حفــع الّســلم واألمــن ال

 .4و  في كافة جوانبها الّسياسية واالقتصادّية والثقافية والعلمية وغيرهاالودية بين األمم والّدول والّسع

 

                                                           
، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية النظام الدولي والتحول إلى التعددية التوافقيةالمشاط، عبد المنعم:  1

 .41، ص2119(، أكتوبر44(، المجلد )199واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد )
 .41المرجع السابق، ص 2
 .41، مرجع سبق ذكره، صالنظام الدولي والتحول إلى التعددية التوافقيةالمشاط، عبد المنعم:  3
الستراتيجية، ، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية وااألمم المتحدة والنظام العالمي الجديدأبو الوفا، أحمد:  4

 .99، ص1992(، أكتوبر122القاهرة، مصر، العدد )
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 .الّجـديدي الـّدولام ـ: النظثانياً 

و وســاد فــي مرحلــة الّجديــدي الــّدولعــام بــدأ بــالعهور مصــضلح النّ  مــن القــرن الماضــي مانينيــاتمنــذ نهايــة عقــد الثّ 
ناصــر القــّو والنفــوذ نتيجــة التّمركــز الّســديد للمــوارد والمكانــات بســكلا دولــةل واحــدّل لع انفــرادتعنــي  اّلتــيالقضبيــة األحاديــة 

يجعلهــا دولــًة متفوقــًة بكــل مقــاييس عصــرها تتربــع علــى قمــة الّســكل الهرمــي كقــوّل دوليــةل واحــدّل تســتضيع وبحكــم مكانتهــا 
مكاناتها المضلقة ممارسة تأثيرها أو فر  يرادتها على امخرين  .1وا 

 لوفــاقل  كنتــا ل  أمميــةل  لــم تنبثــق عــن يرادّل  الّجديــدي الــّدولعــام تســمية النّ  ينّ ّد مــن الســاّر يلــى وفــي هــذا الّســياق البــ
نّ  عالميل   .2يـةالّدولعام العـالمي لصـالح ضـرف فـي المعادلـة حدث في النّ  الختاللل  ما نتيجةً ساركت فيه جميع األضراف وا 
و يذ اســتخدم هــذه ن،99،  عــام ىئيس األميركــي بــوش األهــو الــر  الّجديــدي الــّدولعــام ل مــن أضلــق مصــضلح النّ أوّ  ويعــدّ 

العبـــاّر عنـــد افتتـــان عمليـــة عاصـــفة الّصـــحراء بعـــد تحريـــر الكويـــتو و أعلـــن الـــرئيس األمريكـــي جـــور  بـــوش األ ىىأّن 
و يختلــف عمــا كــان عليــه الوضــع فــي الحــر  البــاردّو نعــام دولــي جديــدو يقــوم  الّنعــام مقــدم امن علــى نعــامل دولــيل جديــدل

احتــرام قــيم الّديمقراضيــةو واحتــرام حقــوق النســانو وســتلع  فيــه األمــم المّتحــدّ دورًا بــارزًا فــي خدمــة الّســالم واألمــن  علــى
 .3الّدولينن

نــافس األيــديولوجي بــين المعســكر االســتراكي والمعســكر نهايــة التّ  الّنعــام العــالمي الّجديــد ســمات مــن أهــمّ  تعــدّ و 
و يذ أّنه منذ انهيـار حـائض بـرلين فـي عـام يالّدولعام على النّ  األمريكّية المّتحدّواليات الرأسمالي والهيمنة سبه المضلقة لل

و وانهيار دول المعسكر السرقيو سقضت أقنعة كثيّر من فوق الوجوهو وتبدلت المواقع بين القـو  الّدوليـة. وعهـر 9،9،
 .  4الّسرق والضر  امعتبر فصل الختام للحر  الباردّفصل  جديد  في العالقات األمريكّية الّسوفيتية تمّثل في الوفاق بين 

وفــي هــذا الّنعــام الــّدولي الّجديــد لــم تعــد التّفــاعالت والعالقــات المتبادلــة ألضرافــه تخضــع لضــوابض القــانون الــّدولي 
امـات والمصلحة الّدولية العامة المستركة بقدر ما أصـبح خاضـعًا لضـوابض سياسـية جديـدّ كـان للمصـالح الذاتيـة واالهتم

ـــه نتيجـــة للوضـــع غيـــر  رســـاء معالمـــه. يذ أّن األمنيـــة الخاصـــة بالواليـــات المّتحـــدّ دورهـــا الكبيـــر والحاســـم فـــي صـــياغة وا 
ــةل انتقاليــةل كــ ــّدولي ونتيجــًة لعــدم ّتســكله علــى أمســسل واضــحة المعــالم بعــد مرحل تعيســهاو رأت  اّلتيالمســتقر فــي الّنعــام ال

سـتفادّ مـن تلـآ اللحعـة الحاسـمة لتوضيـد هيمنتهـا علـى نعـامل عـالميل ال يـزال قيـد الواليات المّتحـدّ األمريكّيـة ضـروّر اال
و والواليات المّتحدّ ستبذل قصار  جهدها لحماية هـذا الّنعـام العـالمي ضـمن 5الّتسكل في عّل اختالل الّتوازن لصالحها

 .6زعامةل أحادية القض 

                                                           
 .3، مرجع سبق ذكره، صهيئة األمم المتحدة والقطبية األحاديةزهير المحميد، محمد حبيب:  1
 122، مرجع سبق ذكره، ص العرب وتحديات النظام العالمياألطرش، محمد:  2
 .191ص ، مرجع سبق ذكره،في ظل القانون الدولي نظرة في أزمة األمم المتحدةياسين الحموي، ماجد:  3
 .111، مرجع سبق ذكره، ص العرب وتحديات النظام العالمياألطرش، محمد:  4
 .211، مرجع سبق ذكره، صمأزق اإلمبراطورية األمريكية، فنسان: يبالغر 5
 .211، مرجع سبق ذكره، ص(5441ـ 5491الصراع الدولي في نصف قرن )صبيح، علي:  6
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األمريكّيــة والســرعّية الّدوليــة ومــا يتصــل بهــا مــن تضــامن  وأصــبح هــذا الّنعــام الّجديــد يرّتكــز علــى القــّو العســكرية
كبــر  تحتــل قضبهــا الواليــات  ي الحــالي يأخــذ ســكل دائــرّل الــّدولعــام النّ  أنّ و انضالقــًا مــن 1الــّدول الرأســمالية مــع بعضــها

وألمانيــاو مجموعــة  راينجلتــو أقربهــا المجموعـة األوربيــة تتنــازع علــى قضبهــا فرعيــة   األميركيــة وتتــوزع حولهــا دوائــر   المّتحـدّ
الكومنويلــث والمجموعــة الصــفراء ى قضبهــا اليابــانن ومجموعــة الســرق األوســض ى منضقــة الــنفض الكبــر ن وتحــاول الواليــات 

هـذا الوضـع أد  يلـى اتحـاد كـل  .2الحليفـة الـّدولأن تجعل قضبها يسـرائيل ويقـوم حـول هـذه األقضـا  جـزءًا مـن  المّتحدّ
 نّ أيمكـــن القـــول معهـــا  رجـــةل لدّ الخارجيـــة.  يـــات المّتحـــدّ األمريكّيـــة فـــي مجـــال الّسياســـة األمنيـــةالقـــو  الّرئيســـية وراء الوال

نّ  أمريكية   خارجية   هي سياسة   الّجديدي الّدولعام السياسة الخارجية للنّ  الخارجيـة الععمـى األخـر  مـا  الـّدولما تسـلكه  وا 
وقد أضلق البع  تسـمية لهـذا القـرن بـالقرن األمريكـي و 3يكيلوآ العالمي األمر للسّ  تمحورت أو ردود فعلل  هو يال صور  

 .4بناًء على الّسيضّر األمريكّية على السؤون الّدولية واّلذ  تّم من خالل أمركة العالم وفقًا ل سس والقيم األمريكّية

اهيم القيمية وأصبح منضق الّسياسة الّدولية في عّل هذا الّنعام الّجديد ال يخضع لمنضق الحّق والعدل والمف
النسانيةو وأصبح منضقها ال يمؤسس على قّو الحّق بل على حّق األقو و والقو  هو القو  عسكريًا وتكنولوجيًاو والقو  

يمتلكها وليس صاح  الحّق والمنضق أو الحجة األقو  أو الحق  اّلتيبقدرته على توعيف كل أوراق القّو والّضضض 
أّنه يمبقى مفهوم الّسيادّ ياّل أّن المعنى المفهومي أصبح يختلف عن المعنى الحيثييو  األقو . كما أّن هذا الّنعام رغم

يذ أّنه بات واضحًا أّن هناآ سرعنة لتعديالت بع  الّدول الععمى على يضالق مفهوم الّسيادّ تحت عناوين مثل 
و وفي 992،وهذا ما حدث في الّصومال  ىىمبدأ الّتدخل الّدولي النسانينن أو مبدأ التدخل العتبارات القيم الّدولية

بحجة القضاء على جماعاتل متضرفةل. كما قامت الواليات المّتحدّ األمريكّية في سبيل دعم سيضرتها األحادية  40،4
على العالم بالّدعّو يلى تقوي  مّبدأ سيادّ الّدول على أراضيها لكون هذه الّسيادّ تعد معوقًا خضيرًا أمام تدفق رؤوس 

وال والّسلع والمنتجات األمريكّية بمختلف أنواعهاو وهو ما يمعّد في الواقع اختراق يعبر عما يسميه الّساسة األم
أن تفعل أّ  سيءل أو  . وفي عّل هذا الّنعام الّدولي الّجديد لم يعّد بمقدور الّدول5األمريكيون "حقوق الملكية الّدولية"

    .                 6ادّتبرر أّ  تصرفل بأّنه تجسيد  لمبدأ الّسي

يمكــن توجيههــا لهــذا الّنعــام الـّدولي الّجديــد هــو عجــزه عــن تضبيــق القــانون الــّدولي ممــا  اّلتــيومـن أهــّم االنتقــادات 
ن لــم تكــن هــذه المصــالح  أعضــى للــّدول الكبــر  الحــّق فــي أن تمــارس الّســيادّ المضلقــة فــي تــأمين وحمايــة مصــالحهاو وا 

يــة فــي الضــار الــّدوليو أو تتعــار  مــع القــانون الــّدوليو بينمــا نجــد ســعوبًا ودواًل أخــر  ال تتمتــع تتمتــع بالســرعّية القانون
بأبســـض حقوقهـــا الواضـــحة والّراســـخة فـــي القـــانون الـــّدولي كحـــّق ســـيادتها علـــى أراضـــيها مـــثاًل. وكأنـــه غائبـــًا عـــن الـــّذهن 

                                                           
 .141ص ، مرجع سبق ذكره،العرب وتحديات النظام العالميطرش، محمد: األ 1
 .93، ص1991، الطبعة األولى، دار سراس للنشر، تونس، حرب الخليج ومستقبل العربالفياللي، مصطفى:  2
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 .213، مرجع سبق ذكره، صالنظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر والدالالتعبد هللا حسن الحيالي، أزهار:  6



114 
 

لالســتقرار العــالميو ويمفتــر  بكــّل أعضــاء منّعمــة األمــم  العــالمي أّن االحتــرام والتّقييــد بالقــانون الــّدولي ضــرورّ  منضقيــة  
المّتحــدّ وخصوصــًا أعضــاء مجلــس األمــن الــّدائمين وعلــى رأســهم الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة االلّتــزام بالقــانون الــّدوليو 

 ولي.ألّن قرارات مجلس األمن أصبحت تعكس واقعًا سياسيًاو وليس بالّضروّر حقوقًا يضمنها القانون الدّ 

بالضافة يلـى ذلـآ فأنـه فـي مرحلـة النعـام الثنـائي القضـ  كـان لـد  الـّدول الكبـر  احتـرام  أكبـر للقواعـد الّناعمـة 
للعالقـات بينهـاو خاصـًة فـي يضــار منّعمـة األمـم المّتحـدّ. ولكــن بعـد بـروز الواليـات المّتحــدّ كقضـ ل وحيـدل مهـيمنل فإّنهــا 

تـر  فيهـا تقييـدًا لحريتهـا فـي متابعـة مصـالحهاو ومـا سـهل عليهـا ذلـآ هـو  اّلتـي جعلت من نفسها فوق الـّروابض القانونيـة
نهـاء الحـرو  والّنزاعـات  الّنعام اّلذ  يعمل وفقه مجلس األمن اّلذ  ومضع أساسًا للحفاع علـى األمـن والّسـلم الـّدوليين وا 

 بين الّدول. 

تنــاد  بهــا الواليــات المّتحــدّ فــي عــّل هــذا  اّلتــي  وال بــّد مــن الســاّر هنــا يلــى أّن هنــاآ هــوًّ واســعًة بــين المبــاد
الّنعــام الّجديــد بمــا يمّثلــه مــن ســيادّ رون الّديمقراضيــة وحقــوق النســان والّتعــاون الــّدولي لحــّل المســكالت الّدوليــة بصــورّل 

وسـيادّ الـّدول. سلميةلو وبين ممارساتل واقعيةل تقوم على تقييد الحريات وتجاوز حقوق النسـان وتجاهـل حقـوق األقليـات 
يتـان فيهـا للمـواضن العربـي أن يمتلـآ حرياتـه النسـانية  اّلتـيوذلآ يعود يلـى أّن الداّر األمريكّيـة تـدرآ أّنـه فـي اللحعـة 

البســيضةو فإّنــه سيســعى بالّضــروّر يلــى ضلــ  الوحــدّ فــي جميــع دول العــالم العربــي واالســتقالل الّسياســي واالقتصــاد  
تقــوم علــى تثبيــت الّتجزئــة  اّلتــي االســتراتيجيةيســكل خضــرًا كبيــرًا علــى المصــالح األمريكّيــة والعســكر  الكامــل وهــو مــا س

ـــدخالت  وتكـــّريس الهيمنـــة الّسياســـية واالقتصـــادّية واألمنيـــة لهـــا. فضـــاًل عـــن ذلـــآ فإنـــه منـــذ قيـــام هـــذا الّنعـــام توالـــت الّت
 .1ها األمريكّية العسكرية في مختلف أنحاء العالم في يضار الحر  على الر 

يضّر األميركيـة مـن الّسـ المّتحـدّكنـت الواليـات زت األحاديـة القضبيـة عنـدما تمّ بـرّ : للباحثـة القـولومن هنـا يمكـن  
ـــا  أ ّ  علـــى العـــالم منفـــردًّ  ـــافس ىاالتحـــاد الســـوفيتين وغي ـــار القضـــ  المن ـــوّل  بعـــد انهي ـــةل  منافســـةل  ق ـــى المســـرن  عالمي عل

ريكّيــة فــي هــذه الحقبــة الزمنيــة العبــًا أساســيًا فــي العــالم عمومــًاو وفــي المنضقــة . وتعتبــر الواليــات المّتحــدّ األمالعــالمي
علــى يّداّر الفوضــى الخالقــة  وانكبابهــاخصوصــًا بعــد أخــذها بأســّبا  القــّو وتفردهــا فــي صــياغة الّنعــام العــالمي الّجديــد 

 .2ليميلضمان عدم نسوء أّ  قوّل منافسةل تنازعها الّسيادّ على المستو  الّدولي والق

 الّجـديد.ي ـام العالمـالنظ ظـلّ في  األمريكّيـة ةاالستراتيجي: ثالثاً 

بالّنســـبة للّسياســـة األمريكّيـــة ثابتـــة منـــذ أكثـــر مـــن خمســـين عامـــًا وهـــي القضـــاء علـــى  االســـتراتيجيةيّن الّتوجهـــات 
تحــافع الواليــات المّتحــدّ  الخصــوم األقويــاء مــنهم أو يضــعافهم ســواًء كــانوا مــن األصــدقاء أم مــن األعــداء فــي ســبيل أن

 على وضعها المتفوق والوحيد أضول مدّل ممكنةل سواًء كان منافسوها أو خصومها من الضربيين أم من غيرهم.
                                                           

، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية العالم يتحول: حقائق جديدة على الخريطة العالميةالدسوقي، أبو بكر:  1

 .29، ص2112، يناير49(، المجلد199ستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد)واال
 .3، مرجع سبق ذكره، صهيئة األمم المتحدة والقطبية األحاديةزهير المحميد، محمد حبيب:  2
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اسـتراتيجيات جديـدّو تبـدأ بالضـافة يلـى ذلـآ  المّتحـدّانتهجـت الواليـات الّجديدّ للّنعام الـّدولي وفي هذه المرحلة 
تعـين علـى ي أصـبح ينـه يذاأ  منافس كبير فيهو  المّتحدّأحاد  القض  ليس للواليات  عالمل  بالحفاع على أساسيل  بالتزامل 

عبــرت  وقــد. 1وفيتي أن تحــول دون عهــور منافســين فــي كــل مــن أوربــا وآســيابعــد انهيــار االتحــاد الّســ المّتحــدّالواليــات 
 األمريكّيــة الســتراتيجية فاع عــن أنّ الــدّ ادّر عــن وزاّر ن الّصــ999،ـــ992،فاعي لســنوات ىخضــيض الــدّ وثيقــة توجيهــات التّ 
عهـــر أن تم  المّتحــدّعلــى الواليـــات  عيد العـــالميو وأنّ علـــى الّصــ المّتحــدّللواليـــات  منــافسل  ع عهـــور أ ّ ســتركز علـــى مّنــ

ع يلـى ضلـيلـى التّ  هم ليسـو بحاجـةل القدرات القيادية الالزمة وأن تحمي نعامـًا جديـدًا كفـياًل بإقنـاع المنافسـين المحتملـين بـأنّ 
 .  2لحماية مصالحهم المستركة ر عدوانيةً أكثّ  أكبر أو يلى يتباع سياسةل  دورل 

وفــي تقريــرل لمجلــس األمــن القــومي تــّم تســريبه بعــد اســتالم كلينتــون الرئاســة وفيــه رســم صــوّر للعــالم تحــت قيــادّ 
المنافســين المحتملــين مــن مجــرد ىىعلــى الواليــات المّتحــدّ الحفــاع علــى وســائل ردع ومنــع  الواليــات المّتحــدّ ويفيــد بــأنّ 

 .3األمل نحو لع  دور يقليمينن

ـــ بصـــورّل  فـــرد ل  أن تقـــوم بـــدورل  المّتحـــدّوهـــو مـــا يفـــر  علـــى الواليـــات  ر وذلـــآ بمـــا يتوافـــق مـــع مصـــالحهاو أكّب
ةو وأن تقــوم األمريكّيـة الّجديـدّ تفـر  عليهــاو أن تكـون أقـّل التزامـًا بســركائها وبالقواعـد والمؤسسـات الّدوليـ فاالسـتراتيجية

بدورل أكّثر فردانيًة واستباقيًة في مواجهة الّتهديدات الرهابية والّدول المارقة وأّنه يتوج  عليهـا اسـتخدام قوتهـا العسـكرية 
تتبــع سياســة عكــس سياســتها  األمريكّيــة المّتحــدّأصــبحت الواليــات  . وانضالقــًا مــن ذلــآ4الفائقــة فــي يّداّر الّنعــام العــالمي

مــن األحيــان  ســاور مــع حلفائهــا األوربيــين فــي كثيــرل تعتمــد فيهــا علــى نفســها وال تحتــا  يلــى التّ  والبــاردّالحــر   عــلّ فــي 
وفــي هــذا الّصــدد يقـول نعــوم تسومســكي فــي كتابــه الــّدول المارقــة أّن الواليــات  ياســات المهمــة فقــض.وتقـوم بــإعالمهم بالسّ 

ا كانـــت مصـــالح قوميـــة مهمـــةو أو قـــيم جوهريـــة موضـــع المّتحـــدّ احتفعـــت لنفســـها بحـــّق "أّن تتصـــرف بســـكلل أحـــاد ل يذ
 .5نزاع"

خلفهـــا ســقوض حــائض بـــرلين وانهيــار الكتلـــة  اّلتــيكمــا عزمــت الواليـــات المّتحــدّ علـــى مواصــلة اســتثمار األجـــواء 
ــإّداّر الّنعــام العــالمي مــن ناحيــةل أخــر و مــم األ منّعمــةبــذلآ علــى  مهيمنــةً  الســرقية لتعّعــيم قوتهــا مــن ناحيــةل وتفردهــا ب

ألّن األمــم المّتحــدّ أمريــد منهــا فــي هــذه المرحلــة أن تّســكل الوعــاء اّلــذ  تنبثــق عنــه آليــة عمــل الّنعــام الــّدولي  المّتحــدّ
الّجديدو فنعام  عالمي  جديد  البّد له من يضارل عالميل يحتويـه ولـيس ثّمـة أفضـل مـن هـذه المنّعمـة للقيـام بهـذا الـّدور. يذ 

ّل ما تبتضيه الحكومة األمريكّية من المنعمات الّدولية هو يضفاء صفة المّسروعية على تصرفاتها بصـيضة قـراراتل  أّن جم

                                                           
 193، مرجع سبق ذكره، صمأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  1
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ًّ فــي حــال الّضــروّرو1تصــّدر عــن هــذه المنعمــات كلمــة  وفــي . ومــع ذلــآ فإنهــا احتفعــت لنفســها بحــّق التّصــرف منفــرد
 ن:992،الرئيس كلينتون أمام الجمعية العامة عامى

، أنه لمن المّتحدةع اآلخرين ومن خالل مؤسسات متعددة األطراف مثل األمم إننا سوف نعمل بالمشاركة م))
مصلحتنا القومية أن نقوم بذلك ولكن يجب أال نتردد في العمل بطريقة منفردة عندما يكون هناك تهديد لمصالحنا 

 .2الحيوية أو لمصالح حلفائنا الحيوية((
آ عنــدما يكــون هنــاآ مــا يهــدد مصــالحها وتلجــأ يلــى مجلــس وهــذه الكلمــة تــّدل علــى أّن الواليــات المّتحــدّ تتحــر 

ذا لم يلبيها مجلس األمن فهي مستعدّ  لتجاهله وتنفيذ يرادتها.  األمن وا 

وأكثّــر مــن ذلــآ فــإّن بعــ  تصــرفات الواليــات المّتحــدّ تســير يلــى أّنهــا نســفت األمــم المّتحــدّ وفــي هــذا الّصــددو 
والممثـل الّسـابق للواليـات المّتحـدّ فـي األمـم المّتحـدّو عـن موقـف بـالده يعبر جون بولتونو أحد صقور البيت األبـي و 

نمــا يوجــد مجتمـع دولــي تقــوده الواليــات المّتحــدّنن بــل يّن بعضــًا مــن صــقور  مـن المنّعمــة بقولــه ىىال توجــد أمــم متحــدّ وا 
 .3المحافعين الجددو كريتسارد بيرلو ذه  أبعّد من ذلآ فرح  بـ ىىموت األمم المّتحدّنن

بعــد ينســاء مجلــس  نصــبت نفســها ســيدّ العــالم خاصــةً وفــي اتجــاه آخــر فــإن الواليــات المّتحــدّ فــي هــذه المرحلــة 
وبعــد أحــداث  رقية والضربيــة.األضلســية ودول أوربــا الّســ الــّدولم ّضــ اّلــذ ن ،99،ن ديســمبر ى40عــاون األضلســي فــي ىالتّ 

يكـــي تأخـــذ بمفهـــوم تعبئـــة القـــو  والمـــوارد الّسياســـية األمـــن القـــومي األمر  اســـتراتيجيةالحـــاد  عســـر مـــن أيلـــول أصـــبحت 
واالقتصــادّية والعســـكرية األمريكّيــة وتجـــاوز منعومــة القـــيم الّدوليــة القائمـــة علــى القـــانون الــّدولي وميثـــاق األمــم المّتحـــدّ 

د الداّر والعمــل بســـكلل اســتباقيل لجهـــة الّتعامـــل بســتى الوســـائل واألســالي  العســـكرية وغيـــر العســكرية مـــع كــّل مـــا تعتقـــ
 األمريكّية أّنه يسكل خضرًا يهدد المصالح األمريكّية.

 اً ما تعتبره الرها  كهجومها على أفضانسـتان واسـتهداف العـراق لـيس سـو  غضـاء ضدّ  األمريكّيةالحملة  أنّ  كما
المسـهد العـالميو لوجودها العسكر  السامل فـي  لتحقيق األهداف األميركية البعيدّ المد  في االقتصاد القومي وتكريساً 

فـــوق العســـكر و الثقـــافي هـــو احتكـــار حكومتهـــا ألســـبا  التّ  للواليـــات المتحـــدّ األمريكيـــةســـبة بالنّ  الّجديـــدي الـــّدولعـــام فالنّ 
فــي الســؤون الكبــر  ينبضــي أن  قــرارل  أ ّ  نّ ا  مــا يجــر  فــي المعمــوّرو و  علــى كــلّ  ووصــيةً  والعلمــي وتنصــي  نفســها معنيــةً 

ت المّتحدّ هـي وحـدها القائمـة والّسـاهّر علـى يّداّر سـؤون العـالم فهـي فـي كـل مكـانل وضـرفل فـي فالواليا .4يكون أمريكياً 
ــاق  القــائم بــين المبــاد  5كــل ســيءل  يرتكــز عليهــا الّنعــام العــالمي  اّلتــييــزعم بكونهــا تســكل القاعــدّ  اّلتــي. كمــا أّن التّن

                                                           
1 Greafrath, Bernhard, Leave to court what Belongs to the court, the Libya case, 4EJIL, 1993, P184-205.         

 .21ص ، مرجع سبق ذكره،األمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرنوآخرون:  الرشيدي، أحمد،  2
3 Richard Perle, ((Thank God for the Death Of The UN)), Guardian, 21/3/2003, P.9.                                       

 .94، مرجع سبق ذكره، صحرب الخليج ومستقبل العربالفياللي، مصطفى:  4
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الّتزامـات الواليـات المّتحـدّ الّدوليـة وممارسـتها الفعليـة جعلهـا الّجديد السرعّية الّدوليـةو الّديمقراضيـة وحقـوق النسـان وبـين 
 واللجوء يلى سياسة الكيل بمكيالين.  1تتبنى سلوكًا مزدوجًا في تعاملها مع المساكل الّدولية

وفيتي وعهـــور الّســ االتحــاده يلــى األحاديــة القضبيـــة بعــد انهيــار ي اتّجــالــّدولعـــام النّ  نّ أ :تؤكــد الباحثــةومــن هنــا 
ــة المّتحــدّاليــات الو   المّتحــدّبقيــادّ العــالم وتمــدد دورهــا وهيمنتهــا علــى األمــم  للمعســكر الرأســمالي منفــردًّ  كقائــدل  األمريكّي
أّنهــا كانــت تحــول فــي الوقــت ذاتــه دون العــودّ يلــى الّتعدديــة القضبيــة مــن خــالل الحفــاع  فضــاًل عــنو 2يــةالّدول الســرعّيةو 

 .3ع على مقومات التّفوق االقتصاد  األميركيعلى التّفوق العسكر  األميركي والحفا

يضّر تتمثل في زعامـة العـالم والّسـ الّجديدعام العالمي النّ  علّ في  المّتحدّاألهداف الحقيقية للواليات  وبذلآ تكون
و عليهـا يضّرور األمـم المّتحـدّ والّسـالـث واسـتنزاف ثرواتـه المتنوعـة وتضييـ  دالعالم الثّ  وخاصةً  وعليه في جميع الميادين

ًّ للتّأديــ  والّتخويــف. لــت األهــداف المعلنــة فــي بينمــا تمثّ  وتحويلهــا يلــى مجــرد وســيلةل مــن وســائل سياســتها الخارجيــة وأّدا
عي نســر يمقراضيــة وحقــوق النســان حيــث تــدّ بــذلآ ســعار الدّ  للعــالمو رافعــةً  يبــراز نفســها كمنقــذل  المّتحــدّمحاولــة الواليــات 

 لضة.عو  لمن يحكمها وجعلها مصدرًا للسّ لسّ فكّر الليبرالية في اختيار ا

أّن الّنعــام الّجديــد اّلــذ  تّؤسســه وترعــاه الواليــات المّتحــدّ لــيس نعامــًا للّتــوازن فــي المصــالح أو  :تســتنتج الباحثــة
ركــي نعامــًا لقــانونل دولــيل ترعــاه األمــم المّتحــدّ أو نعامــًا يؤســس للّســلم واالســتقرارو يّنمــا هــو نعــام هيمنــة القضــ  األمي

 الواحد ذو الّنزعة الّتسلضية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

هنـاآ  ؟ أم أنّ األمريكّيـةممـثاًل بالهيمنـة  الّجديـدي الـّدولعـام هن سؤال هل سيستمر هذا النّ ومن هنا يتبادر يلى الذّ 
 متعدد األقضا ؟ دوليل  بوادر تسكل نعامل 

 ة قّو هي الخالدّ؟نن فكان جوابه وال واحدّ. فأيّ  يذا سقضت روما وقرضاجةمن مقولة فولتير ىى انضالقاً 

ضييـر التّ  مـن أنّ  نين انضالقـاً مهما ضالت السّ  األمريكّيةهاية من أن يزول عصر الهيمنة في النّ  ال بدّ  برأ  الباحثة
بـدوره فـي تضـور ي الحـالي هـو الـّدولعـام النّ  الي فـإنّ مسـتمرين وبالتّـ وتضـورل  يةو وهي فـي حركـةل الّدولعم للنّ  مالزمة   صفة  

ًّ لهـا . 4وانتقال ي الـّدولعـام بـأن النّ  وهـذا يقـود يلـى القـول5فالتّاريخ مليء بقو  ععمى سادت ثم بادت بنسوء قو  مضـاد

                                                           
 .119ص ، مرجع سبق ذكره،العرب وتحديات النظام العالمياألطرش، محمد:  1
 12، مرجع سبق ذكره، صمأزق اإلمبراطورية األمريكيةالغريب، فنسان:  2
لطبعة األولى، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ، امستقبل العالقة األمريكية ـ الصينيةعباس عطوان، خضر:  3
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و ولــو بعــد فتــرّل 1علــى تعــدد األقضــا  قــائمل  علــى األحاديــة القضبيــة يلــى نعــامل  قــائمل  الحــالي فــي ضــور االنتقــال مــن نعــامل 
 ضويلةل.

 اب.ـدد األقطـام المتعـلنظوم اـ: مفهرابعاً 

يقوم الّنعام المتعدد األقضا  على افترا  توازنل دوليل جديدل بواسضة رغبة وقدّر مجموعـةل مـن الـّدول الكبـر  أو 
يتمّيز الّنعـام الـّدولي مّتعـدد األقضـا  بتـوزع يمكانـات القـّو علـى عـدد مـن الـّدول أو الّتكـتالت وهـو مـا و و 2دولةل كبر  ما
يلــى سياســات تــوازن القــو  بــين األقضــا  الّرئيســية لهــذا الّنعــامو ويكــون النعــام الــّدولي فــي حالــة تــوازنل يذا  يمّثــل العــودّ

 رضيت الّدول األكثر قوًّ في الّنعام عن الّترتيبات القليمية والّسياسية واالقتصادّية القائمة. 

ّن مــذه  الّتعدديــة هــو أســاس الّتعــاون والّدبلوماســية متعــددّ األضــر  اف ويعــد ســرضًا أساســيًا لنســاء نعــامل دولــيل وا 
. كما أّنه في الّنعام المتعـدد األقضـا  يسـود الّتوافـق بـين مصـالح الـّدول الكبـر  مـن خـالل اللجـوء يلـى 3مستقرل وضبيعيل 

و علـى المساومات والتّفاو و مما يؤد  يلى ترسـيخ دور المنعمـات الّدوليـة الّسياسـية واالقتصـادّية والعسـكرية والقانونيـة
عكــس الّنعــام األحــاد  اّلــذ  تتصــدر فيــه الّســيادّ الّذاتيــة للقضــ  الواحــد وتســخير الكــل لمصــلحته. كمــا أّنــه فــي الّنعــام 
التعدد  يأخذ الّتكامل سكل الّتكتالت الوعيفيةو كالّتجمعات االقتصـادّية أو المؤسسـية وهـي تجمعـات تنافسـية فـي يضـار 

الّنعــام األحــاد  ســكل التّبعيــةو يذ يصــير الّنعــام هرميــًا تســوده دولــة واحــدّ تصــدر  الّنســاض المتســابه بينمــا يأخــذ فــي عــلّ 
. أما الّنعـام المتعـدد األقضـا  فإّنـه يمعضـي للـّدول 4أوامرها من المركز وتتبعها بقية الوحدات دون حّق التّنعيم أو الّتجمع

 أو أفريقيا أو أمريكا الالتينية.القليمية المركزية دورًا هامًا في الّنعام الّدولي سواًء في أسيا 

أّنــه فــي الّنعــام الــّدولي المتعــدد األقضــا  تتــولى يداّر الّســؤون العالمّيــة مجموعــة  مــن  :الباحثــة ســتنتجممــا ســبق ت
 تتولى يدارته دولة  واحدّ .  اّلتيالّدول أو الّتكتالت بعكس الّنعام األحاد  القض  

ًا بين الّدول الكبـر  علـى القضبيـة القليميـة والّدوليـة ومـا يمعهـر ذلـآ هـو ويسهد العالم اليوم صراعًا علنيًا وواضح
أّن ضبيعــة العالقــات الّدوليــة أصــبحت تخضــع للصــّراع والمنافســة لــيس مــن أجــل الــّدفاع عــن المصــالح القوميــة للــدول 

ّنما من أجل المنافسة االقتصادّية والّنفوذ والتّأثير في الّسياسة الّدولية ولع ادّ الّتوازن الـّدولي فـي الوقـت اّلـذ  فحس و وا 
. ومـــا يثبـــت ذلـــآ أنـــه فـــي تجربـــة الحـــر   ـــًا بّســـكلل نســـبيل ـــة عالمي ـ أمريكيـــة فـــي األنجلوـــانحســـرت فيـــه الهيمنـــة األمريكّي

أفضانستان ثم العـراق كـان باسـتضاعة الداّر األمريكّيـة سـن الحـرو  علـى أّيـة دولـةل وفـي أّ  وقـتل فـي عـّل غيـا  نعـام 
القضبيـة والتّـوازن العسـكر  الـّدولي. أّمـا أمريكـا اليـوم فإّنهـا ال تسـتضيع الّتحـرآ كثيـرًا فـي ملفـات العـالم مـن دون  الّتعدديـة
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يــران وســوريةو يذ أّنهــا ال تســتضيع ذلــآ دون تجــاو  دولل  ــا الّســمالّية وا  دعــم قــوً  أخــر  وموافقتهــا كــالّتحرآ بســأن كوري
و فقــد ،99،. وذلــآ يعــود يلــى أّن العــالم اليــوم لــيس كمــا كــاّن عليــه عــام أخــر  مثــل روســيا والّصــين واالتحــاد األوربــي

تمكنـت دول  عديـدّ  مـن بنـاء اقتصــاداتها وتضـوير قـدراتها العسـكرية وامتلكـت العلــم والمعـارف والّتكنولوجيـا. فالعـالم اليــوم 
ةو واستضاعت هـذه األقضـا  أن تضـع يسهد عهور أقضا  تمتلآ القدرات االقتصادّية والعسكرّية والّسياسّية وحّتى العلميّ 

 سياساتل خارجيةل منفتحةل في عالقاتها مع دول العالم ومحيضها القليمي.

وهنــا يتبــادر يلــى الــّذهن ســؤال: هــل ســيتجه الّنعــام الــّدولي يلــى الّتعدديــة القضبيــة أم أّنــه ســيعود يلــى نعــامل ثنــائي 
 القليمية؟فوذ الّدول الكبر  مع المؤسسات الّدولية والّدول القض  أو أّنه ستسود حالة من الالقضبية يتعادل فيها ن
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 يـالمبحث الثان

 األمريكّيـةة ـدة على الهيمنــالصاع العالمّيـةوى ـر القـتأثي 
يّن سياســة القضــ  الواحـــد أّدت يلــى عهـــور بيئــةل جديــدّل فـــي العالقــات الّدوليـــةو هــذه البيئــة الّجديـــدّ الخاليــة مـــن 

زن خلقــت مســتلزمات الّتــوتر وعــدم االســتقرار وســيادّ منضــق القــّو فــي العالقــات الّدوليــة. والّتوســع العســكر  وبســض الّتــوا
ــةو وهــو مــا ســجع بعــ  الــدول علــى العمــل لقامــة نعــامل دولــيل  الّنفــوذ وانتســار الحــرو  واالحــتالل والّصــراعات األهلّي

ـ ر  فيـه الّسـالم واألمـن الـّدوليين للخضـر وأفمـرت الميثـاق الـّدولي مـن متعدد األقضا  يعيد الّتوازن للوضع الّدولي اّلـذ  عم
 محتواه وبالتّالي عمضل الجهاز التنفيذ  في األمم المّتحدّ ىمجلس األمنن. 

لــو ألقينــا نعــرًّ علــى القــرون الّســابقة لوجــدنا أّن الّنعــام الــّدولي أتســم دائمــًا بتعــدد القضبيــة وتــوازن القــو  يذ أنــه لــم 
لدولــةل بمفردهــا أن تحقــق تفوقــًا أو ســيضرًّ ال يســتضيع تحــالف الــّدول األخــر  الّتصــد  لهــا بّدرجــةل أكبــر مــن يكــن يســمح 

. ويبــدو أّن التّــاريخ ســيعيد نفســه مــن 1القــّو والجبــروتو ونجــح الّنعــام آنــذاآ فــي الحيلولــة دون عهــور قــوّل مهيمنــةل واحــدّل 
لممكن أن يكون لها دور  في قيادّ الّنعام الّدولي ألّن العـالم تعهـر من ا اّلتيخالل عهور مجموعةل من الّدول الّصاعدّ 

عليــه امن مالمــح عهــور أقضــا ل جديــدّلو وعنــد تّســكل هــذه األقضــا  فإّنهــا ســوف تكــون قــادرًّ علــى أن تحــد مــن التّفــرد 
ّلـذ  هيمنـت فيـه الواليـات األمريكي في الهيمنة ووضع القرارات الّدوليةو مما سيؤد  يلـى نهايـة نعـام األحاديـة القضبيـة ا

ومــا يؤكــد ذلــآ هــو أّنــه عنــدما نقــارن الّنعــام الحــالي بالّنعــام اّلــذ  كــان ســائدًا يبــان الحــر  البــاردّ  المّتحــدّ علــى العــالم.
. 2ســوف نجــد أّن الّنعـــام الّجديــد يّتســـم بقــدرل كبيـــرل مــن فقــدان الثّقـــة وانعــدام القـــدّر علــى التّنبـــؤ باالحتمــاالت المســـتقبلية

تّـالي فإنّنــا يزاء عـالمل يتحــول ستســفر عنـه حقــائق جديــدّ تسـود واقعــًا مختلفـًا ال تملــآ أضرافــه يال الّتكيـف معــهو فهنــاآ وبال
ــــاعالت  ــــّدوليو وتبــــدل لمــــوازين القــــو و وانقــــال  فــــي نمــــض التّف ــــة فــــي الّنعــــام ال ــــى تضيــــر األضــــراف الفاعل مؤســــرات  عل

ّنمـــا بمـــد  قـــدّر الواليـــات . والبـــّد مـــن الســـاّر هنـــا يلـــى أّن األمـــ3والعالقـــات ر قـــد ال يتعلـــق بســـقوض الهيمنـــة األمريكّيـــة وا 
 المّتحدّ على أن يبقى لها ذات التّأثير على العالم.

أن تمتلآ القـّو العسـكرّية والّسياسـّية واالقتصـادّية والّتكنولوجّيـة والعالمّيـةو لكـي على هذه األقضا  يج  ولكن  
 لمّتحدّو بالضافة ألهّمية هذه العوامل في تحديد مكانة الّدولة على الّساحة الّدولّية.تكون قادرًّ على منافسة الواليات ا

 األوربي.  االتحادومن الّدول المرسحة لكي تحتل منزلة الّدولة القض  هي: روسيا االتحادّيةو الّصينو  

يلى مواقعل قضبيةل عالميةل؟ وما هي تمتلكها هذه الّدول وتسمح لها بالوصول  اّلتيولكن يبقى السؤال ما هي المقومات 
 تمّنع هذه الّدول من أن تتبوأ مراكز قياديًة وهي بوضعها الحالي؟ اّلتيالمعوقات 

                                                           
 .22، مرجع سبق ذكره، صالتقييم االستراتيجيوآخرون: خليل زاده، زلمي  1
 .12، مرجع سبق ذكره، ص)الصين ـ اليابان ـ الواليات المتحدة( المثلث االستراتيجيويلبورن، توماس:  2
 ، مرجع سبق ذكره.التحوالت االنتقالية المؤثرة في تشكيل مستقبل النظام العالميالدسوقي، أبو بكر:  3
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تقف  اّلتيتتمتع بها هذه الّدول وكذلآ العقبات  اّلتيانضالقًا من هذه األسئلة البّد من البحث في كل من المقومات 
 أمامها.

 ين.ـ: الصّ أوالً 

  العالمّيــة المرســحة لــدخول حلبــة القــّو العالمّيــةو فالّصــين ليســت أضــّخم قــوّل بســريةل فــي العــالم هــي يحــد  القــو  
ّنما تقتر  من وضع القو  الّصناعية الععمى في العالم و تتمتع الّصـين بمسـاحةل واسـعةل جـدًا تصـل بهـا يلـى 1فحس و وا 

ألميركيــةو كمــا أّن موقــع الّصــين الجضرافــي فــي ســرق آســيا المرتبــة الّرابعــة عالميــًا بعــد روســيا وكنــدا والواليــات المّتحــدّ ا
ضاللتهــا علــى بحــر الّصــين زاد مــن أهّميــة الّصــين  تجعــل مــن الّصــين  اّلتــيو فضــاًل عــن مواردهــا البســرّية االســتراتيجيةوا 

هــي الّدولــة . ومــن هنــا يمكــن القــول أّن الّصــين هــي أكثّــر دول العــالم ســكانًاو وهــي مــن أكبرهــا مســاحًةو و 2األولــى عالميــاً 
 .3تحتل مقعدًا دائمًا في مجلس األمن اّلتيالوحيدّ غير الضربية 

بــرزت خــالل العقــدين الماضــيينو وقــد حققــت نمــوًا اقتصــاديا مرتفعــًا  اّلتــيتمعــّد الصــين مــن أبــرز القــو  القليميــة 
نــة األمريكّيــة يلــى الّنمــو أذهــل العــالمو ويمرجــع كثيــر مــن المحللــين صــعود الّصــين كقضــ ل دولــيل وتحديــه للمكانــة والهيم

. حيـــث تواصـــل الّصـــين صـــعودها بســـكلل الفـــتل ومثيـــرل لإلعجـــا  فقـــد احتلـــت موقـــع ثـــاني أكبـــر 4االقتصـــاد  الّصـــيني
اقتصـادل علــى المســتو  العـالميو كمــا أّن االقتصــاد الّصـيني قــد يتفــوق علـى االقتصــاد األمريكــي اّلـذ  يعــّد األقــو  علــى 

ـــى مـــا يســـمى 4029أقصـــاه عـــام المســـتو  العـــالمي فـــي مـــد  زمنـــي  الكبـــر ن.  بــــ ىالصـــين. كمـــا أن الصـــين تتجـــه يل
وللوصول يلى هذه المرتبة سعت يلى الّتكامل االقتصاد  واالنفتـان علـى اقتصـاديات الوحـدّ الثّقافيـة الّصـينية ومـا رافـق 

قتصـاد العـالمي والّتحـول مـن . أ  أن مـا يميـز االقتصـاد الصـيني االنفتـان علـى اال5ذلآ من بناء مفردات القّو الّصينية
و وارتفـاع معـدالت نمـو االقتصـاد الّصـيني يلـى / حـرل / حسـ  %،،نمض الّنعام االقتصاد  المّوجه يلى نعـامل اقتصـاد  ل

فـــي الّصـــين فهـــي األكثـــر اجتـــذابًا لالســـتثمارات  الواســـعةو يضـــافًة يلـــى حجـــم االســـتثمارات األجنبيـــة ،400يحصـــائيات 
و بالضـافة يلـى تـدفق 6ن4002يار دوالر مـن األمـوال األمريكّيـة متعاقـدّ فـي الصـين عـام مل000،الخارجية ىأكثر من 

التّقنيــات المتنوعــة علــى الّصــين. ونعــرًا الرتفــاع مســتويات االقتصــاديات المجــاوّر للّصــين فــإّن هــذه المتضيــرات عــززت 
وفر ذلـآ للصـين الفرصـة للّتحـول بسـرعةل يلـى الّروابض بـين االقتصـاد الّصـيني وأنمـاض الّنمـو االقتصادّيةىامسـيويةن وقـد يـ

   .7دولةل رئيسيةل في الّتجاّر الخارجية ذات اهتمامل قو ل باستمرار التّنمية القليمية العالمّية

                                                           
 .11، مرجع سبق ذكره، صالقطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية مدخلية لبروز قطبية منافسةميد، زهير: عبد الهادي المح 1
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت، الصين واليابان ومقومات القطبية العالميةحسن حسين، فوزي:  2

 19، ص2119العربية، بيروت، لبنان، 
 .19، ص1992، الطبعة األولى، دار البشير، عمان، األردن، أضواء على الصين اليومقي الدجاني، أحمد: صد 3
 .211، مرجع سبق ذكره، صتحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكيةعبد العاطي، عمرو:  4
 .13ص، مرجع سبق ذكره، الصين واليابان ومقومات القطبية العالميةحسن حسين، فوزي:  5
 .219، مرجع سبق ذكره، صالنظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر والدالالتعبد هللا حسن الحيالي، أزهار:  6
 11، مرجع سبق ذكره، صالصين واليابان ومقومات القطبية العالميةحسن حسين، فوزي:  7
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يسكل النجان االقتصـاد  الّصـيني معضـلة للواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة ألّنـه قـد يزيـد مـن قـدّر  وهنا يمكن القول:
 .1سًا عالمياً الّصين كي تصبح مناف

ولكــن يبقــى الّســؤال: هــل ســتوعف الّصــين هــذا التّقــدم االقتصــاد  لّتحقيــق التّنميــة الوضنيــة الّســاملةو وخاصــًة فــي 
ــذ  يعتبــر الوســّيلة األّولــى واألساســية  ــًا  اّلتــيالمجــال العســكر  اّل ستســاعد الّصــين للوصــول يلــى أن تصــبح قضبــًا عالمي

تتخوف من نمول اقتصاد ل صينيل قد يمسخر لتضوير البنى الّتحتيـة العسـكرية والّتكنولوجيـة  اّلتيمنافسًا للواليات المّتحدّو 
للّصينو األمر اّلذ  يؤد  يلى عهور منافسل استراتيجيل لها في آسيا على الّساحة العالمّيةو وبالتّـالي يعمـل علـى تضييـر 

 قضا . بنية الّنعام الّدولي من نعامل أحاد  القض  يلى نعامل متعدد األ

من الّضبيعي أن يعزز هذا االزدهار والّتقدم االقتصاد  قّو الّصين العسكريةو يذ أّن الّنمو المتسارع لالقتصاد 
الّصينيو دفع بالقيادّ الّصينية يلى رفع مستو  النفاق العسكر و وتوسيع حركتها في المياه امسيوية القريبة للحصول 

و وهو ما أد  يلى أن 2يلى زيادّل ملحوعةل في النفوذ الّسياسي واالقتصاد  للّصينعلى نفوذل عسكر ل أكّبر يؤد  حتمًا 
/ سنويًاو ومن المتوقع زيادّ تلآ النسبة في المستقبل. وبحس  الّسياسة %0،تزيد الّصين الميزانية العسكرية بنسبة /

 .3الرسميةو يتوقف تحديث الجيش الّصيني على الّنمو االقتصاد  الوضني ويتبعه

و لكن سيبر  40،0مليار دوالرن في سنة  ،،ن مليار يوان ى224وقد بلضت األرقام الّرسمية للموازنة الّصينية ى
مليار دوالرن. وقد زاد النفاق العسكر   9،،ن مليارات يوان ى09،يقّدر النفاق العسكر  الجمالي الّصيني بنحو ى

ن في المئةو 4.2،أ  أّن متوسض الّزيادّ الّسنوية بل  ىو 40،0و ،400ن في المئة بين سنتي 9،،الفعلي بنسبة ى
ن في المئة بين سنتي 4.4ن وى4.0وحصة النفاق العسكر  من يجمالي الّناتج المحلي تراوحت باستمرار بين ى

 . 40،04و ،400

اًل عن والّجدير بالّذكر أّن الّصين تعمل حاليًا على بناء أسضولل بحر ل حديثل من المدمرات والضواصاتو فض
يعادّ صياغة العقيدّ العسكرّية لتفعيل قدرتها على الّتحرآ في جنو  وسرق الّصين. بالضافة يلى مد نفوذها في 

البنتاجونن يّن الّصين ستصبح أكثر الّدول قدرًّ على منافسة قرير لوزاّر الدفاع األمريكّية ىالبحار والمحيضات ويقول ت
و تضبق 4009. وبحس  تقرير لّسالن الجو األمريكي نمسر في سنة 5عيد العالميالواليات المّتحدّ عسكريًا على الصّ 

الصين " أكبر برامج تضوير الّصواريخ البالستية نساضًا وتنوعًا في العالم وقّو الّصواريخ البالستية لديها آخذّ  في 

                                                           
 41كره، ص، مرجع سبق ذالتقييم االستراتيجيخليل زاده، زلمي وآخرون:  1
 11، مرجع سبق ذكره، صالصين واليابان ومقومات القطبية العالميةحسن حسين، فوزي:  2

3 Chinese State Council, Information Office, China’s National Defense in 2008                                                       
(Beijing: Foreign Languages Press, 2009).                                                                                                      

 .211ـ 212، مرجع سبق ذكره، ص2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين: األيوبي 4
 .214، مرجع سبق ذكره، صالدولي ومستقبل الهيمنة األمريكيةتحوالت النظام عبد العاطي، عمرو:  5
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سالحًا نوويًا يمكن  400نًة تناهز . ويمعتقد أّن لد  الّصين ترسا1الّتوسع سواًء في أحجام الّصواريخ أو في أنواعها
ييصالها بواسضة الّصواريخ البالستية والّضائرات أساسًا. وربما توجد رؤوس  حربية  يضافية  في االحتياضو وهو ما يجعل 

 .2ن سالحًا نووياً 420المخزون الجمالي قريبًا من ى

في ينفاقها العسكر  الّنمو االقتصاد  ومن هنا يعكس برنامج الّتحديث العسكر  في الّصين والّنمو الّسريع 
 .3الّسريع في السنّين األخيّرو وهو ما جعل البالد ثاني أكبر اقتصادل في العالمو وحدد مكانتها باعتبارها قوًّ عالميةً 

تمّيزت بها الّرؤية األمنية للّصين ما تزال تميل يلى أن تكون يقليمية األبعاد أكثر من أن  اّلتيولكن السّمة 
ًّ أمنيًة بمواصفاتل عالميةل يحك األمنية  االستراتيجية. يذ تقوم 4مها يضار عالميو يذ ال يبدو أّن الّصين قد ضورت عقيد

األساسية الستمرار عملية التّنمية االستراتيجية للّصين على أّن تحقيق مفهوم القّو القومية الّساملة ّيؤكد األهّمية 
لمدنيةو وذلآ من أجل تبوأ الّصين منزلة الّدولة الكبر  في العالم. وبالتّالي أصبح االقتصادّية والتقنيةو واالجتّماعية ا

ستّؤثر ييجابًا في عمليات الّتحديث العسكر  ومن ثّم زيادّ  اّلتيالهدف الّرئيسي للّصين هو الّتنمية االقتصادّية الساملة 
 الّنفوذ الّسياسي للّصين.

ن العبًا رئيسيًاو فقد أصبحت فعاًل قوًّ يقليميًة هامًة ويمحتمل أن تكون أّما من الناحية السياسية تعتبر الّصي
الّدولة الرئيسيةنو ونعرتها يلى الّدولة الّصينية ها اّلذ  احتلت فيه موقع القّو ىلديها ضموحات أوسع في ضوء تاريخ

ّن الخّيارات  ثر في الّتوزيع الجيوبوليتي للقّو في تضعها الّصين بدأت فعاًل تؤ  اّلتيالكبر  بوصفها مركزًا عالميًاو وا 
آسيا. كما تعمل الّصين دائمًا على لع  دور أكّثر فاعليًة على صعيد المجتمع الّدولي وذلآ من خالل منّعمة األمم 
المّتحدّ بتفعيل دورها في مجلس األمن لّتحقيق األمن والّسلم الّدوليين وتحقيق االستقرار في العالم. حيث تلع  الّصين 

رًا هامًا في عمليات حفع الّسالم العالمّيةو يذ تسضل الّصين اليوم المركز الّسابع في ترتي  كبار المساهمين في دو 
في المئة من الموازنة  2.92موازنة األمم المّتحدّ الخاصة بعمليات حفع السالم ىبلضت نسبة المساهمة الصينية 

ة الّصين في ضمأنة امخرين بّسأن نواياها الّسلميةو فضاًل عن نو وذلآ يعود يلى رغب5،،40ـ 40،0الجمالية للفتّر 
ًّ قيمًة في يداّر الّسياسة الخارجية  .6اعتبارها قوًّ مسؤولًة تجعل من المساهمة في حفع الّسالم الّدولي أّدا

رًّ على تضاف يلى الّصين هو تمتعها بحّق الفيتو في مجلس األمن مما يعضيها قدرًّ كبي اّلتيومن نقاض القّو 
الّضضض على الّدول الكبر  لتحقيق أهدافها ومصالحهاو ومن الواضح أّنه كلما تمت تقوية دور مجلس األمن زاد نفوذ 

                                                           
1 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat 

(Wright-Patterson Air Force Base, OH: NASIC, 2009), P.3.                                                                                      
 .491، مرجع سبق ذكره، ص2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين: األيوبي 2

3 World Bank, World Development Indicators 2010 (Washington, DC: World Bank, 2010), P.89.                             
 .11، مرجع سبق ذكره، صدور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدوليمحمد فهمي، عبد القادر:  4
 .191، مرجع سبق ذكره، ص2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين: األيوبي 5

6 B. Gill and C. Huang, China’s Expanding Role in Peacekeeping: Prospects and Policy Implications, 

SIPRI Policy Paper; no.25( Stockholm: SIPRI, 2009), P.12, and International Crisis Group (ICG), China’s 

Growing Role in UN  Peacekeeping, Asia Report no.166(Beijing; New York, Brussels: ICG,2009).        
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. األمر اّلذ  يساعد على وجود ميدان للتنافس 1الّصين وذلآ لتمتعها بالعّضوية الّدائمة فيه وحّق النق  ىالفيتون
بينها وبين الواليات المّتحدّ األمريكّيةو السيما أن نفوذها خار  الهيئة  2فوذالنسبي وعلى تقليل الفجّو في مستو  الن

. وتسعى املة الّدبلوماسية 3أقّل نسبيًا من نفوذ الواليات المّتحدّ األمريكّية ولكنهما يتمتعان داخلها بحقوقل متماثلةل 
في التّصرف عبر استضالل المنافسات بستى  الّصينية يلى تحقيق الّنفوذ االستراتيجي ودرجًة أكّبر من االستقاللية

تعتبره تخضيضًا أمريكيًا  مماو ولكن هذا ال يخفي قلق الّصين 4أنواعهاو وموازية العالقات بين القو  الكبر  واستضاللها
الل لفر  القيم الّديمقراضية الليبرالية البرجوازية على المجتمع الّصيني من خالل ما يسمى باالرتقاء الّسلمي ومن خ

 .5احتواء محكمةل تمنع الّصين من تقّلد دورها اّلذ  تستحقه في الّنعام الّدولي استراتيجية

الّصين الّسياسية هي السعي يلى يقامة عالقاتل  استراتيجيةأّنه من أهّم خضوض  :تر  الباحثةوفي هذا الّسياق 
لعالم الثّالثو وتضوير المصالح المستركة مع كافة ييجابيةل ودبلوماسيةل وديةل مع جميع دول العالم الكبر  منها ودول ا

هذه الّدول والعمل على دعم التسوية السلمية لمختلف القضايا األمنية وتعزيز الّروابض الّتجارية واالستثمارية وتقديم 
آسيا أو هي  المساعدّ الّصينية في مختلف مجاالت الّتضوير التقنّية والحيوّية. ولكن تر  الّصين أّنها مؤهلة  لقيادّ

ّن الّصين  تتضلع يلى قيام عالقاتل صينيةل  اّلتيتنو  يعضاء الضوء األخضر لكل ما يمكن أن يحدث في القاّر. وا 
غربيةل قويةل تمكنها من تحديث تقنيتها والحصول على استثماراتل غربيةل فإّنها تدرآ في الوقت نفسه نعّر الضر  يليها 

و لذلآ قامت الّصين باتخاذ بع  6وق امتدادًا ألضماعه يبان القرن الماضيوتخوفه من نموها وأضماعه فيها كس
ًّ حيث جاء يعالنها عن  القرارات لكي تثبت للضر  أّن الّصين اليوم ليست الّصين القديمة وأخذت تلع  أدوارًا متعدد

مفادها أن استمرار الّنعام  االستعداد لمساعدّ دول منضقة اليورو على مجابهة أزمة الديون الّسيادية بمثابة رسالةل 
الرأسمالي العالمي مرهون  بالّدعم الّصينيو بما يعنيه ذلآ من يضافة لدور الّصين في استقرار الضر  ووزنها العالميو 
ولكن هذا الوضع أيضًا يبرز مقدار الّتداخل بين مصالح الّصين االقتصادّية ومصالح الّنعام الرأسمالي العالمي. يال 

خوف والّسآ من الّنمو الّصيني لد  بع  الّدول كالواليات المّتحدّ واالتحاد األوربي تّم تعزيزها بفعل أّن نزعة ال
 .7االستراتيجيةالضمو  اّلذ  يحيض بالّسياسة الّخارجية الّصينية وأهدافها 

تضوير قدرات الّصين تنبع الّسياسة الخارجية الّصينية من تنميةل اقتصاديةل ساملةل يمكن استثمارها ل :هناالنتيجة 
العسكرية والفضائية لزيادّ نفوذ الّصين القليمي والّدولي وذلآ من خالل بيئةل سرق آسيويةل آمنةل تتمكن الّصين من 

 .8في الّتنمية الوضنية الّساملة االستراتيجيةخاللها تحقيق أهدافها 

                                                           
 .19، مرجع سبق ذكره، صدور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدوليمحمد فهمي، عبد القادر:  1
 19المرجع السابق، ص 2
 .19المرجع السابق، ص 3
 .12، مرجع سبق ذكره، صالصين واليابان ومقومات القطبية العالميةحسن حسين، فوزي:  4
 .19ص  ، مرجع سبق ذكره،الصين ـ اليابان ـ الواليات المتحدة() المثلث االستراتيجيديلبورن، توماس:  5
 .24، مرجع سبق ذكره، ص أضواء على الصين اليومصدقي الدجاني، أحمد:  6
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 اّلتيّد من الحديث عن المعوقات بعد كّل هذا الحديث عن مميزات ومقومات الّصين في كّل المجاالت الب
 مّنزلة الّدولة القض  في الّنعام الّدولي. تبوأهاوقفت حّتى امن أمام  اّلتيتواجهها الّصين وفي مختلف االتجاهات و 

في المجال االقتصاد : يّن االقتصاد الّصيني هو اقتصاد  يعتمد على الّتصديرو وبالّتالي فإّنه البّد من التّفكير 
تستورد منه كالواليات المّتحدّ وأوربا  اّلتيي وضع هذا االقتصاد في حال تراجع اقتصاديات الّدول الكبر  عمليًا ف

اللذين يمعتبران أكّبر سوقين لّصادرات الّصين. ومن هنا فإّن الّصين لم يعد لديها خيار  سو  الّتحرآ بسرعةل لتنفيذ 
 بدأ العمل بها مؤخرًا.  اّلتيخضتها الخمسية الثّانية عسّر  أكّدت عليها اّلتيالمبادرات الّداعمة لالستهالآ و 

وعلى الّرغم من زيادّ الّناتج القومي الّصيني ومعدل الّنمو االقتصاد  ياّل أّن زيادّ عدد سكان الّصين بسكلل 
كما  تواضع الّرخاء.وهو ما يعني أن تبقى الّصين بلدًا م كبيرل ال يؤد  يلى زيادّ مستو  الّدخل وزيادّ الّرخاء للسكانو

حققتها الّصين بوتائر متنامية. ومن ناحيةل أخر   اّلتيأّنه ثّمة سكوآ في يمكانية استمرار معدالت الّنمو االقتصاد  
يذا كاّن الّنمو الّسريع لالقتصاد الّصيني قد أخر  مئات الماليين من الّصينيين من دائّر الفقرو فإّنه يتاّلزم مع 

 .1نعدام المساواّ االقتصادّيةو واستمرار الفقر في المناضق الّداخليةمسكالتل بيئيةلو وا

و وأّثر ذلآ على االقتصاد الّصينيو وبالّتالي اعتمادها 2بالضافة يلى نقص الّضاقة اّلذ  تعاني منه الّصين
ة المجتمع الّدولي على الفحم الحجر  مصدرًا للضاقة وما يتبع ذلآ من مساكل الّتلوث البّيئي مما يجعلها في مّواجه

بسب  ما يتركه ذلآ من احتباسل حرار ل وتضييرل المّناخ. ولكن الّصين منافس  اقتصاد   نام أيضا وبخاصةل في تعاملها 
 .3مع دول تمتلآ مصادر الّضاقة وهذا قد يؤد  يلى رؤً  متضاربًة فيما يتعلق بقضايا األمن

تتضلع يلى االرتقاء بقدراتها العسكرية يلى المستو  اّلذ  يّؤمن لها أّما من الّناحية العسكرّية: صحيح  أّن الّصين 
حمايًة ذاتيًة ضّد احتماالت هجوم قد يمسن ضّدها من قّبل قوً  خارجيًة لكّنها ال تسعى من ناحيةل أخر  يلى توعيف 

ضامين عالميةلو حيث الّتفوق العسكر  كأّداّ للّضضض والمساومة من أجل الحصول على مكاس  سياسية ذات أبعادل وم
و وتّصر الّصين على أّنها لن 4بقي الّتوعيف الّسياسي لقدراتها محصورًا بإضار أمّنها الوضني ومصالحها القليمية

. حيث تحددت الضبيعة القتالية للقوات 5تسعى يلى الهيمنة أبدًاو وأّن غر  تقدمها العسكر  هو الّدفاع عن الّنفس فقض
ية مهامل دفاعيةل ضمن حدودها القليميةو وهو المذه  القتالي اّلذ  يختلف نوعيًا عن المّبدأ المسلحة الّصينية بتأدّ 

القتالي للعقيدّ العسكرّية الّسوفيتية سابقًاو والعقيدّ العسكرية األمريكّية المتمّثلة بالقدّر على خو  حرو ل خارجيةل وفي 
لو توفرت الّرغبة الّصينية في تضوير قدراتها العسكرية حّتى تصبح . والجّدير بالّذكر أّنه حّتى 6أّ  منضقةل من العالم
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عالميًةو فإّنها ال تتوفر لديها الّرغبة في يثاّر غض  جيرانها واستعداء دولل خارجيةلو في عّل خوفها من غلق أسواقها 
رانها يلى تسكيل تحالفاتل أمام منتجاتها وحرمانها من مواردهاو بالضافة يلى أّن أّ  تصرفل صينيل عسكر ل سيدفع جي

 اّلتيفي عّل وجود قواتل وقواعدل أمريكيةل في اليابان وأستراليا وكورياو  .1من سأنها يضعاف قّو بكين الّصلدّ والّناعمة
تّمر بها  اّلتيتربضها عالقات قوية مع الواليات المّتحدّو هذا فضاًل عن هيمنة الواليات المّتحدّ على الممرات المائية 

جاّر الّصينية مما يعّرضها يلى ضضوضل كبيرّل في حال أرادت أن تصبح قوًّ يقليميًة مهيمنًة. أّما عن ارتفاع نسبة التّ 
النفاق العسكر  الّصيني فيعود وبحس  البيانات الرسّميةو لتحسين روات  الجنود وأوضاعهم المعيسيةو وتحديث 

. أّ  أّنه ال ينفق كّله على تضوير القدرات العسكرية 2ت فيهاالقوات المسلحةو وتضوير تقنيات المعلومات واالتصاال
 الّصينية.

بالضافة يلى ذلآ فإّن أحّد سروض أن تكون الّدولة قضبًا في الّنعام الّدولي هو أن تكون متفوقًة كمًا ونوعًا على 
ات الّنووية الّسوفيتية سابقًا وال مستو  الّتسلح الّنوو و ولكن قدرات الّصين العلمية لم تكن قادرًّ على مجاراّ القدر 

تنسرها وزاّر الّدفاع األمريكّية سنويًاو كانت ترسانة  اّلتيو وبحس  البيانات 3مجاراّ القدرات الّنووية األمريكّية الحالية
لوقود من صواريخل قديمةل بالستيةل متوسضة المد  تعمل با 40،0الّصواريخ الّصينية ذات القدّر الّنووية تتكون في سنة 

ث متوسضة المد  تعمل بالوقود أحدّ  بالستيةل  رقيةو ومن صواريخل يح السّ ىدون  فين نو أ  الرّ  DF-3Aالّسائل من نوع 
. بالضافة يلى نوعين 4مكلفة  بـ " مهمات الرّدع القليمي"وهي ، DF-21 رقات من نوعل  متنقلة على الضّ الصّ 

واريخ األصضرو وبع  الصّ  DF-4 واريخوالصّ  DF-5رات هما الّصواريخ قديمين من الّصواريخ البالستية العابّر للقا
 .40065في سنة  ل مرّل سرت أوّ نم  اّلتي 31A-DFو DF-31 الحديثة

والّصين كي تكون قوًّ نوويًة ععمى ولها ثقل  مؤث ر في سياسات الرّدع الّنوو . فإّن األمر يتضل  أن تزيد من  
نوعًا يلى مستو  يؤهلها ألن تكون قوًّ معادلًة أو متكافئًة مع الواليات المّتحدّ قدراتها العسكرية الّنووية كمًا و 

األمريكّيةو وعليها أن تضور سبل حمل أسلحتها التدميرّية يلى أراضي الخصم وأن تخرق دفاعاته الّجوية وأّن تلحق به 
اّل فإّن ردعها في ضوء قدرتها الّنووية الحالية سيكون ردع و كما يمعّد مستو  الّتقدم التقني 6ًا محدوداً ضررًا جسيمًا وا 

.  وما ّيؤكد ذلآ أّنه 7ن عاماً 20للقوات المسلحة الّصينية متخلفًا على مستو  القوات المسلحة األمريكّية بما يعادل ى
ّصينية على األقلو كما ين القيادّ ال 4040في تقريرل للبنتاغون توقع أن تستضيع الّصين بناء جيشل حديثل بحلول عام 

                                                           
 .214، مرجع سبق ذكره، صتحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكيةعبد العاطي، عمرو:  1

2 Chinese State Council, Information Office, Chaina’s National Defense in 2008, chap. XII                                   
 49، مرجع سبق ذكره، صدور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدوليالقادر:  محمد فهمي، عبد 3

4 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of    China 2010, Annual Report to Congress (Washington, DC: DOD, 2010), P.66.                                                        
 ، مرجع سبق ذكره.2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولياأليوبي، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين:  5
 21ـ49، مرجع سبق ذكره، صدور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدوليمحمد فهمي، عبد القادر:  6
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. وفي ضوء ما تقّدم يّن محدودية 1تّسكآ في مد  قدّر نعمها الّتسليحية على الّصمود بوجه املة العسكرية األميركية
قدرات الّصين في ميدان الّتسلح الّنوو  ال تؤهلها ألن تتبوأ مكانة القّو الععمى المتفوقة عسكريًا على الّصعيد 

 ضويلةل. وكّل ذلآ يحتا  يلى سنواتل  .2العالمي

ياّل أّن أهّم عائقل يمكن أن تعاني منه الّصين كي تصبح قض  هو عودّ تايوان يليها نعرًا لما يسببه ذلآ لها 
ًّ. وبالتالي تّزعم الّصين على  من نقصل وبرجوع تايوان يلى الّدولة األّم فهذا يعني قوًّ ماديًة أكبر وضموحاتًا متزايد

خضوض الّنقل البحرية في جنو  بحر الّصين تحت رقابة بكين وسيجعل منضقة غربي المحيض الهاد . وهو ما سيضع 
 و ولن تسمح به أبدًا.3جنو  سرق آسيا ضمن الّنفوذ الّصينيو وهذا ما يتعار  مع المصلحة األمريكّية

ي ّن قيام الّصين بدورها العالمي يقتضي بدايًة ترتي  عالقاتها فأ :تعتقد الباحثة بعد الحديث عن الّصين
جّد أّن أولويات الّصين في هذه المرحلة هي للبناء االقتصاد  ولّتقوية تو لذلآ 4منضقتها الوضنية دائرتها القليمية

البيت الّصيني ولترتي  عالقاتها القليمية توضئًة لقيامها بدورها في نعامل عالميل جديد تتضلع يلى السهام في 
الفارس المنفرد ال تضمح اليوم يلى أكثر من حماية مسروعها الوضني تمارس دور  اّلتي. أّ  أّن الّصين 5تأسيسه

 .6ىالضام  بدورهن وال تضرن نفسها كسريآل فاعلل في هندسة العالم

ولكن يعتقد كل الخبراء االستراتيجيين والمسؤولين الّصينيين عمليًا أّن الواليات المّتحدّ األمريكّية سّتعّل تمارس 
ة األمنية المستقبلية للّصينو ولسوء الحع يعتقد هؤالء أيضًا أّن المصالح الجيوبوليتيكية األمريكّية تأثيرًا حاسمًا في البيئ

وستحاول الواليات المّتحدّ بكل قدراتها أن  7في المستقبل تتضل  أن تكون الّصين ضعيفًة نسبيًا ومنقسمًة على نفسها
اقتصاديةل وعسكريةل كبر . ألنّ  ار الفكر  الّسائد في الواليات المّتحدّ األمريكّية يضع اّلتي تمنع عهور الّصين كقّو ل

الّصين في خانة المنافس العالمي بجميع األبعاد الّسياسية واالقتصادّية والعسكرية واألمنيةو وهذا المنافس يجّ  
يلى خو  حر ل احتوائه من امن حّتى ال تصع  عملية احتوائه في المستقبلو أو حّتى ال تضضر الواليات المّتحدّ 

 . 8باردّل جديدّل مع الّصين

                                                           
 .213، مرجع سبق ذكره، ص التقييم االستراتيجيخليل زاده، زلمي وآخرون:  1
 21، مرجع سبق ذكره، صدور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدوليمحمد فهمي، عبد القادر:  2
، رسالة 7005أيلول  55بعد أحداث  األبعاد السياسية واالقتصادية لدور الصين في حل الخالفات اإلقليمية في آسيامحمد، عدنان:  3
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 23المرجع السابق، ص 5
 .99شرف الدين، مرجع سبق ذكره، ص  أمين، سمير: االقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين، ترجمة فهمية 6
 .211، مرجع سبق ذكره، صالتقييم االستراتيجيخليل زاده، زلمي وآخرون:  7
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أّنه ما تزال أمام الّصين عقود  ضويلة  قبل أن تصبح منافسًا عالميًا حقيقيًا  النتيجة التي توصلت لها الباحثة:
سواًء بمفردها أو بالّتحالف مع امخرين. أّما في المد  القري  فإّن االعتبارات االقتصادّية على األرجح سوف تهيمن 

 لى الحسابات الّصينية. ع

 ة.ّـ يا االتحاديـ: روسثانياً 

تمتلآ روسيا من المقومات االقتصادّية والبسرّية والعسكرّية والّتأثيرات الّسياسّية والثّقافّية في العالم ما يممكنها 
رن  وبحر رق بحر بيتمثل جسرا بين قارتي أوروبا وآسيا. يذ يحدها من السّ  . فهي1من أن تكون قوًّ كبر  مؤثّر

روسيا ىروسيا البيضاءن ومن الضر  تحدها بيال .الثة تتفرع من المحيض الهاد حار الثّ أخوتسآ وبحر اليابانو وهذه البّ 
ستونيا وخليج فنلندا والنرويجو ويقع يقليم كاليننضراد الرّ  وسي بين ليتوانيا وبولندا. بينما يحدها من السمال بحر والتفيا وا 

ر البتيف وبحر سرق سيبريا وبحر تسوكوتكاو وجميع هذه البحار تتفرع من المحيض المتجمد بارنتس وبحر كارا وبح
بينما تجاورها من . ين ومنضوليا وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا والبحر األسودا من الجنو  فتحدها الصّ مالي. أمّ السّ 

كما وتعتبر روسيا أكبر دولة في  لروسيا اتيجياالستر ة. ومن هنا يتبين الموقع ماليّ رقي كوريا السّ نو  السّ أقصى الجّ 
رق. العالمو فمساحتها تضضي أكثر من تسع مساحة العالم تقريباو وهي تمتد لحوالي عسّر آالف كم من الضر  يلى السّ 

 زء األوروبي من روسيا ويقع يلى الضر  من جبال األورالو وسيبيرياولى الجّ ولهذا يمكن تقسيمها يلى ثالث مناضقو األّ 
و كما  دوساحل المحيض الها رقيو  السّ لجنّ تمتد سرقًا من جبال األورالو وأقصى سرق روسيا بما فيه أقصى ا اّلتي

  .2ألف نسمة400مليون و 24،يبل  عدد سكان روسيا 

و ومن ثّم فهي تنتمي لكال المحيضين أ :تر  الباحثة هنا من ّن روسيا دولة  أوربية  ذات عمقل آسيو ل واضحل
ي وامسيو  ليس فقض جضرافيًا ولكن سياسيًا واقتصاديًا وربما اجتماعيا وثقافيًا ودائمًا تنعر يلى أّن روسيا في األورب

 أورباو أّما الواليات المّتحدّ فهي خارجها مما يجعلها تعتبر التّقار  بينها وبين أوربا هو أمر  حتمي. 

و وربما من استمرار حالتها الّسيئة لزمنل وتبقى روسيا العبًا جيواستراتيجيًا رئيسيًا بالّرغم م ما أصابها من ضعفل
و وهي تملآ أهدافًا جيوبوليتية ضموحًة تعمل على نحون متزايدل على العالن عنها بصراحةل وما أن تستعيد هذه  ضويلل

 الّدولة قوتها حّتى تمارس تأثيرها أيضًا يلى حدل كبيرل في جيرانها الضربيين والّسرقيين. 

أخذ االقتصاد الّروسي بالّنمو بسكلل مضردل عززه ارتفاع  ،99،نتهاء األزمة االقتصادّية في البالد عام بعد ا
وأخذ ينمو تعتبر صادرات البالد األساسية وبذلآ استعاد االقتصاد الّروسي عافيته.  اّلتيأسعار الّضاقة والمعادن 

فى على أحد أّن روسيا دولة  غنية  بالموارد ويمكنها تجاوز أّ  بسرعةل بسب  ارتفاع أسعار الّضاقة عالميًا يذ أنه ال يخ

                                                           
 .219، مرجع سبق ذكره، صلمظاهر والدالالتالنظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية اعبد هللا حسن الحيالي، أزهار:  1
                                                                       http://arabic.rt.com/russia/russia                                                       روسيا اليوم على الرابط التالي: قناة 2
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فض والضاز الضبيعي لكثير من الموارد الضبيعية كالنّ أزمةل اقتصاديةل وباالعتماد على مواردها الّذاتيةو فهي تمتلآ ا
 . 1واألخسا  ه صاص والذّ يكل واأللماس والفوسفات والفضة والرّ والحديد والنّ 

اكتسبت منذ األزمة المالية العالمّية في  اّلتيتتمتع روسيا بعضوية مجموعة العسرين ومن ناحية أخر  
وزنًا متزايدًا على حسا  مجموعة الّثمانيو خاصًة فيما يتعلق بالقضايا االقتصادّية الّدوليةو وسض  ،400خريف

وسيا أيضًا في عالقات وثيقة اقتصاديًاو محاوالت بأّن يكون لها الّدور نفسه في القضايا الّسياسية الّدولية. كما دخلت ر 
بل وأمنيًا في مواجهة الرها  مع الّصينو وكانت يحد  الّدول المؤسسة لّتجمع "بريكس" مع كلن من الّصين والهند 

بالضافة يلى ذلآ واصلت روسيا جهودها للحصول على عضوية  .2والبرازيلو واّلذ  انضمت يليه أخيرًا جنو  أفريقيا
العالمّية للّتجاّرو في مواجهة استخدام الواليات المّتحدّ وحلفائها هذه الورقة كوسيلة ضضضل على روسيا بضر   المنّعمة

 .3،،40الحصول على تنازالتل منها في ملفاتل أخر و حّتى حصلت عليها في ديسمبر

ــّد مــن الســاّر هنــا يلــى أّن االعتبــارات المصــلحية وخاصــًة االقتصــادّية تهــيمن  علــى أولويــات الّسياســة ولكــن الب
الّروســيةو وكلمــا تعاعمــت هــذه المصــالحو ازدادت فاعليــة الــّدور الّروســي ومحــاوالت التّــأثير والمنــاوّر. كمــا أّن الــّروس 
يضــعون أهــدافًا غيــر اقتصــاديةل لسياســاتل اقتصــاديةل ويــدخلون الّسياســة فــي كافــة ســؤون االقتصــادو بــل يّنهــم مســتعدون 

 .4باهعةل ألسبا ل وأهدافل سياسيةل لدفع تكلفةل اقتصاديةل 

أّ  أّن الّسياسة الخارجية الّروسية تحكمها االعتبارات المصلحية مع يعضاء األولوية لمحيضها القليمـي المباسـر 
والعزوف عن الّتدخل في الّسؤون الّداخلية للّدول. يذ تدفع روسـيا الـّدول المـتالآ عوامـل القـّو الّذاتيـة والّتضـور والسـيضّر 

ى مقــدراتها لتعميــق اســتقاللها فــي مواجهــة الضــر و مــع تعميــق ارتباضهــا بروســيا بــنفس القــدرو علــى اعتبــار أّن ذلــآ علــ
محاولـــة  اســـتراتيجيةأقصــر الّضـــرق لضـــعاف الهيمنـــة األمريكّيـــة وتحقيـــق العـــودّ لروســيا دوليـــًاو وبـــذلآ تكـــون اســـتبدلت 

أخـر  تتمثـل فـي تقويـة  اسـتراتيجيةل التحـاد الّسـوفيتي يلـى كانـت تسـير عليهـا خـالل عصـر ا اّلتـيالهيمنة على األضعف 
نفسها عبـر عالقـاتل قويـةل مـع الـّدولو ودون فـر  هيمنتهـا عليهـا ولكـن وفـق لضـة المصـالح المسـتركة. فضـاًل عـن ذلـآ 

حركتهـا ضالمـا حكمـت توجهاتهـا و  اّلتـيوتحررت مـن العبـاءّ اليديولوجيـة  برجماتيةً فأن الّسياسة الّروسية أصبحت أكثر 
الخارجيـــة خـــالل الحقبـــة الّســـوفيتيةو والمخضضـــات الّروســـية تهـــدف دومـــًا الســـتعادّ الّســـيضّر الّسياســـية مـــن أجـــل تـــأمين 
متضلبات الّتوازن العالمي في عّل الّتعددية القضبيةو ولـم تكـن هـذه المخضضـات مختلفـًة أو متناقضـًة مـع مخضضـات بقيـة 

دّ تميـــل روســـيا يلـــى ترجمـــة أهـــدافها ومصـــالحها يلـــى عالقـــاتل تعاونيـــةل تخـــدم الـــّدول الكبـــر  والّتكـــتالت الّدوليـــة. وعـــا
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مصالحها ومصالح األضراف األخر و وهي بذلآ تختلف عن المنعور األمريكي القائم على محاولـة الهيمنـة. ومـا يميـز 
تعتبـر  اّلتـياليـات المّتحـدّ السياسة الّروسية يقامة عالقاتل متوازنةل مع مختلـف الـّدول وال تـرف  أّيـة قـو و كمـا تفعـل الو 

 بع  الحركات يرهابية وال تقبل الّتحاور معها كحركة حماس مثاًل. 

عرفتهـــا روســـيا فرضـــت عهـــور حالـــة مـــن  اّلتـــيوفــي هـــذا الســـياق البـــّد مـــن الســـاّر يلـــى أّن التحـــوالت الحاســـمة 
دّ تنعـيم نفسـها علـى عـدّا أصـعدّ االضضرا  وضياع الّتوازن وضعف الّسيضّر واالستقرار وهـو مـا دفـع روسـيا يلـى يعـا

 منها:

ـ يعادّ تنعيم عالقات روسيا بمحيضهـا الّجضرافـي المباسـر ىدول آسـيا الوسـضى السـالميةنو وتحقيـق التّـوازن فـي 
هذه العالقـات بهـدف الحـّد مـن التّـدخل الخـارجي األمريكـي أو حتّـى األوربـي ممـا يـّدعم مـن تـوافر محـيضل جيواسـتراتيجيل 

 ا وغير عدائيل لها.داعمًا لروسي

ـ االنفتان على أوربا وبناء عالقاتل وثيقةل ومتكاملةل وبخاصًة مع قضبي أوربا الّرئيسيين ىألمانيا وفرنسـان وال سـيما 
فــي مجــاالت التقنيــة العســكرية والبنــاء االقتصــاد  واالجتمــاعي عــالوًّ علــى التّنســيق الّسياســي ممــا يســاعد علــى كــبح 

 الّجمون األمريكي.

تمتلكه هذه القاّر مـن ثـرواتل باضنيـةل  مماير العالقات مع الكتل امسيوية الّضخمة ىالصين والهندن انضالقًا ـ تضو 
 وكتلل بسريةل ضخمةل. 

وبذلآ أصبحت روسيا امن في وضع أفضل من غيرهـا مـن األقضـا  الّدوليـة األخـر و وهـو مـا أد  يلـى تفعيـل 
ملحوعـًاو يذ أنهـا أبـدت درجـًة عاليـًة مـن االسـتقاللية فـي العديـد مـن القضـايا  السياسة الروسية في امونـة األخيـّر تفعـيالً 

ضـــّد مســروع قـــرار أمريكــي فـــي مجلـــس األمــن يضلـــ  مـــن  9،4،والمواقــف. فقـــد اســتخدمت الفيتـــو أول مـــّر بعــد عـــام 
 يهــدد األمــن الســلضات العســكرية فــي ميانمــار ييقــاف انتهاكاتهــا لحقــوق األقليــات فــي حــين اعتبــرت روســيا أّن ذلــآ ال

والّسلم وال يمعرّ  المنضقة للخضرو كما حسمت روسيا بسـرعةل معركتهـا مـع جورجيـا واعترفـت باسـتقالل أفخازيـا وأوسـتيا 
ردًا على االعتراف األمريكي بكوسوفوو ولم تتـدخل الواليـات المّتحـدّ بـأّ  سـكلل مـن األسـكال بهـذه المعركـة مـع حليفتهـا 

قامـت بصــنع صــاروخ يختــرق الــّدرع الّصـاروخي األمــر اّلــذ  أجبــر الواليــات المّتحــدّ  ،400جورجيـا. كمــا أّنــه فــي عــام 
علـــى التّفـــاو  مـــع روســـيا حـــول نصـــ  الـــّدرع الّصـــاروخيو وهـــذا ين دّل علـــى ســـيء ينمـــا يـــّدل علـــى تضـــوير القـــدرات 

ّنمـا لـيسالعسكرية وحّتى الّنووية التّقليدية. كمـا تتضلـع روسـيا  أيضـًا للضـاء وجـوده أو الحـّد مـن  للحـّد مـن توسـع الّنـاتو وا 
و لكنهــا ليســت  دوره الــّدولي. يذ تعتبــر روســيا منّعمــة معاهــدّ ســمال األضلســي ىالنــاتون بأّنهــا خضــر وأّنهــا تهديــد  محتمــل 

 .1تهديدًا في الوقت الحالي
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ميــونيخ فــي مــؤتمر  ،400وبعــد ذلــآ جــاءت انتقــادات الــرئيس الّروســي فالديميــر بــوتين للواليــات المّتحــدّ عــام 
للسياســات األمنيــة بســب  اســتخدامها المفــرض للقــّو والضيــر خاضــع للّســيضّر يذ أكــد علــى أّن قيــادّ الواليــات المّتحــدّ لعــالم 
أحـاد  القضــ  تعتبــر غيــر مقبولــة ألّن ذلـآ أد  يلــى كثّــّر الحــرو  والّصــراعات فـي مختلــف أنحــاء العــالم. وهــذا يعتبــر 

ة األمريكّيـة لمـا يمّثلـه ذلـآ مـن تهديـدل للمصـالح الّروسـية. أضـف يلـى ذلـآ الفيتـو أيضًا مؤسرًا على رف  روسيا للّسياسـ
الّروسي الّصيني األخير في مجلـس األمـن حـول األزمـة فـي سـورية. هـذه القـرارات الّروسـية تـدل علـى أّن روسـيا عازمـة  

عالقـات الّدوليـة قـد تضيـرت مـن أجـل على توجيه رسالةل يلى جميع أعضاء المجتمع الّدولي بـأّن الخارضـة الّسياسـية فـي ال
يجاد نعامل دوليل متعدد األقضا .   يعادّ الّتوازن وا 

هــذا الــّدور الروســي الّجديــد ترافــق مــع االســتمرار فــي تضــوير الّسياســة العســكرية الّروســية فــي مجــال بنــاء قــدرات 
ــّردع االســتراتيجي وبنــاء القــوات المســلحة الحديثــة واعتمــاد سياســة  ــًاو غيــر أّنهــا تمتلــآ القــدّر ســ اســتراتيجيةال لمية عالمي

لممارسة دورل فاعلل في تحقيق الّتوازن العسكر  العالميو وتستمر الّسياسة العسكرية الّروسـية فـي اسـتنفار القـو  وحسـد 
فـوق المكانات لتسكيل تكتالتل عسكريةل وثيقة الّصلة بموسكو. فروسيا وريثة االتحاد الّسـوفيتي الّسـابق ورثـت مفـاتيح التّ 

فـي صـناعة األسـلحة التّقليديـة منهـا وغيــر التّقليديـةو وأهـّم مـا أصـبح يميـز الّسياســة العسـكرية الّروسـية أّنهـا بـدأت تعتمــد 
علـــى جيـــوش الّنوعيـــة والتّقانـــة بـــداًل مـــن جيـــوش الكميـــة بالضـــافة يلـــى انســـجام هـــذه الّسياســـة مـــع الّسياســـات العســـكرية 

ـــةو يذ تـــّم تحـــديث المبـــدأ العســـ ـــذ  يـــوفر الّســـياق لتضـــوير القـــوات المســـلحة الّروســـيةو فـــي ســـباض الّدولّي كر  الّروســـيو اّل
. فقـــد ممنحــــت األولويــــة امن ألنعمــــة االســــتخباراتو واالتصــــاالتو والقيــــادّ والّســــيضّرو وأنعمــــة الــــّدفاع الّجــــو  40،01

. وأهـّم مـا يميـز روسـيا 2حركيـة القـوات تزيـد اّلتـيالقتاليةو والمعدات  *والفضائيو والّضائرات المقاتلة وضائرات الهليكوبتر
فــي المجــال العســكر  أّنهــا تمتلــآ قــدراتل نوويــةل بقيــت محتفعــة بهــا واســتمرت فــي تضــوير قــدراتها فــي مجــاالت حــرو  

ن رأســـًا حربيـــًا نوويـــًا صـــالحًا ،424الفضـــاء والـــّدروع الّصـــاروخية وتقنيـــات عســـكّر الفضـــاءو ويقـــّدر بأنـــه لـــد  روســـيا ى
 .3،،40نون الثاني/ ينايرلالستخدام في كا

مليــار  ،.،2ن مليــار روبــل ى42،.،،وفــي هــذا الّســياق تجــدر الســاّر يلــى أّن النفــاق العســكر  الّروســي بلــ  ى
و لكنـه أعلـى بنسـبة 4009فـي المئـة مـن القيمـة الحقيقيـة لنعيـره فـي سـنة  2.،و وهو أقّل بنسبة 40،0دوالرن في سنة 

 .400،4ة ن في المئة عما كان عليه في سن4،ى

و احتلـت روسـيا المرتبـة الثّانيـة بعـد 40،4ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الّدولي ألبحاث الّسـالم الّصـادر فـي آذار
ن 2،،،و مــا قيمتــه ى،،40الواليــات المّتحــدّ فــي تصــدير الّســالنو وقــد بلضــت الّصــادرات العســكرية الّروســية فــي العــام
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ن ،،202و وبلـ  أجمـالي الّصـادرات ى40،0ــ ،400ر خالل الفتّر بين ليون دوالن م،،،2مليون دوالرو صعودًا من ى
ن فـي المئـة مـن حجـم عمليـات نقـل األسـلحة علـى المسـتو  42. كمـا اسـتحوذت روسـيا علـى ى40،01مليون دوالر عـام

و 40،0و وصــرن فالديميــر بــوتين رئــيس الــوزراء الروســي ســابقًا فــي ســباض/ فبرايــر40،02و 4006الــّدولي بــين ســنتي 
 .3أّن صادرات األسلحة الّروسية تؤد  دورًا مهمًا في خدمة أهداف روسيا االقتصادّية وأهداف سياستها الخارجيةب

 ًّ وفي يضار الّدفاع واألمنو ال تزال روسيا تحتفع بمكانةل عاليةل على المستويين العـالمي والقليمـي بوصـفها واحـد
ــّدول دائمــة العضــوية فــي مجلــس األمــنو وكــذلآ لم ــةو وامتالكهــا لحجــمل مــن ال مــن األســلحة الّنوويــة  كبيــرل كانتهــا العالمّي

وأيضــًا لســهرتها فــي ينتــا  األســلحة المتقدمــةو ودورهــا فــي غــزو الفضــاء الخــارجي. وبــّرغم انحســار الّنفــوذ الّروســي فــي 
ق آســـيا أمـــاكن كثيـــرًّ مـــن العـــالمو فـــإّن روســـيا ال تـــزال تـــؤثر فـــي األمـــن األوربـــي وفـــي أمـــاكن أخـــر  حساســـة فـــي ســـر 

 .  4وسمالها

أّن هذا الّتضور في الّدور الّروسي المؤثر وتضـور القـدرات العسـكرية المتنوعـة يضـافًة يلـى  تعتقد الباحثةومن هنا 
تنــــامي قــــدراتها االقتصــــادّية والعلميــــة والّتكنولوجيــــة وموقعهــــا الجضرافــــي وســــعة مســــاحتها وكثافــــة ســــكانهاو وغيرهــــا مــــن 

 يمفتر  أن تمتلكها أّ  دولةل راغبةل في أن تصبح قضبًا دوليًا. اّلتير القّو المقومات تّسكل بمجموعها عناص

ياّل أّن الواقـع يسـير يلـى أّن روسـيا ال تــزال تعـاني مسـكالتل اقتصـاديةل وسياسـيةل ورثتهــا مـن عمليـة تفكـآ االتحــاد 
ي الفتــّر القريبــة لنهــاء نعــام الّســوفيتي الّســابقو وقــد تــنجح فــي اســتعادّ مركزهــا كقــوّل ععمــى يال أنهــا غيــر مرســحة فــ

.  فمــن ناحيــة االقتصــاد ال تــزال روســيا متعلقــًة مــن بعــ  الوجــوه 5القضــ  الواحــد رغــم عــدم ســعادتها بالتبعيــة ألمريكــا
. وهـو موجـهل بقــّو  و فإّنـه اقتصـاد  تضـضلع فيـه الّدولــة بـدورل بـارزل ذا كـان لـديها اقتصـاد ســوقل فعـالل بماضـيها الّسـيوعيو وا 

المـــوارد وتصـــديرهاو ولديـــه قضـــاع  صـــناعي  ضـــعيف  نســـبيًاو وغيـــرم قـــادرل علـــى المنافســـة وتحتـــل صـــناعة  نحـــو اســـتخرا 
 .6األسلحة فيه مكانًة بارزًّو كما تعّل الّديمقراضية ضعيفًة في روسياو والفساد مسكلة خضيّر

                                                           
( الواليات المتحدة األولى عالميا في التصدير، والهند األولى 7055ـ  7002الدولية لألسلحة )زيد المرهون، عبد الجليل: االنتقاالت  1

 .2112يونيو/2، 13122، صحيفة الرياض اليومية، العدد في االستيراد
 .199، مرجع سبق ذكره، ص2111، الكتاب السنويألمن الدوليالتسلح ونزع السالح وا، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين: األيوبي 2

3 ''Prime Minister Vladimir Putin Metts With Minister Of Industry and Trade Viktor Khristenko and Head 

Of the Federal Service for Military-Technical Cooperation Mikhail Dmitriyev’’, Prime Minister of the 

Russian   Federation (15 February 2010), <http://Premier.gov.ru/eng/events/news/9412>.                                                       
، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية ية في العالممخاطر مباشرة: مستقبل السياسات الدفاعقدري سعيد، محمد:  4

 .99، ص2112، يناير49، المجلد199واالستراتيجية، القاهرة، مصر، العدد
 .12، مرجع سبق ذكره، صالقطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية مدخلية لبروز قطبية منافسةعبد الهادي المحميد، زهير:  5
 .219، مرجع سبق ذكره، ص2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين: يوبياأل 6
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ويـة الّروسـية ضـمان الـّردع أّما من ناحية القـدرات الّنوويـة فإّنـه وبحسـ  خبـراء عسـكريين كبـارو يمكـن للقـو  الّنو 
"الكافي في الحـّد األدنـى" لكّنهـا فـي حاجـة يلـى تحسـيناتل نوعيـةل لتعزيـز فـرص بقائهـا لضـمان القـدّر علـى توجيـه ضـربةل 

 .1ثانيةلو وتعزيز قدرتها على اختراق الّدفاعات الّصاروخية

وخاصـًة علـى األصـعدّ العسـكرّية نجحت روسيا في عبـور أزمتهـاو واسـتعادت الكثيـر مـن عافيتهـاو  برأ  الباحثة
واألمنية واالقتصادّية. ولكن روسيا في المقابل لم تـنجح فـي العـودّ لوضـعها الّسـابق كقـوّل ععمـى منافسـةل  واالستراتيجية

أو موازيــةل للواليــات المّتحــدّ. وهــي تعــاني عــدّ مســاكل منهــا مســكلة تفكــآ أجــزاءل جديــدّل منهــا خاصــًة تلــآ ذات األغلبيــة 
وسيةو بما في ذلآ مناضق األغلبية السالميةو بالضـافة يلـى مخـاضر فقـدان آخـر حلفائهـا فـي جوارهـا المباسـر غير الرّ 

بعالقاتهــا مــع حلفائهــا فــي مختلــف منــاضق العــالم.  2أاّل وهــي بيالروســيا فــي هــذا الضــار تحــّرص روســيا علــى االحتفــاع
فـي السيسـان تحديـدًاو توجـد وتتفاعـل يحـد  بـؤر التضـرف أنـه فـي روسـيا ذاتهـاو و بالضافة يلى أن هناآ من ير  أيضًا 

الدوليو اّللذين يتلقيان الدعم والتأييد من الدول السالمّية فـي السـرقين األدنـى واألوسـضو ويسـكالن  والرها السالميو 
 .3تهديدًا حقيقيًا ألمن روسيا واقتصادها

أدوارًا وتتخــذ مواقــف واضــحًة فــي العديــد مــن فأنــه بــالرغم مــن أن روســيا عــادت لتلعــ   مــا ســبقبالضــافة يلــى 
القضايا الّدولية والقليميةو ياّل أّن هناآ حدودًا لهذا الّدورو فال يجـ  توقـع دورل روسـيل كالـّدور اّلـذ  كـان يلعبـه االتحـاد 

الّســوفيتيو كانــت متاحــًة لالتحــاد  اّلتــيالّســوفيتيو لــيس فقــض الخــتالف المقومــات والمكانــات الّروســية الحاليــة عــن تلــآ 
قليميـًاو وربضهـا بـين هـذا الـّدور والمصـالح  ولكن وهو األهّم اختالف رؤية القيادّ الّروسـية الحاليـة للـّدور الروسـي دوليـًا وا 
ــًا مــن منعــورل تعــاونيل ولــيس تنافســيل مــع الواليــات المّتحــدّو وذلــآ خالفــًا لرؤيــة القيــادّ فــي فتــّر  الّروســية وذلــآ انضالق

 كان يهـيمن عليهـا االعتبـارات اليديولوجيـة ومقتضـيات المنافسـة العالمّيـة مـع الواليـات المّتحـدّ. اّلتياالتحاد الّسوفيتي و 
فروسيا ال تريد العودّ يلى الحر  الباردّ وسباق الّتسلح مع الواليات المّتحدّو والقيـادّ الّروسـية تنضلـق مـن وجـود سـراكةل 

وهــي ال تبحــث عــن هيمنــةل  امــًا حاكمــًا فــي الّسياســة الخارجيــة الّروســيةومــع الواليــات المّتحــدّ تمثــل توجهــًا ع اســتراتيجية
سياسيةل حاليًا وليس ضمن أولوياتها أّية مواجهاتل حادّل مع الواليات المّتحدّ وغالبـًا مـا يكـون حـدود دورهـا الّسياسـي فـي 

الواليـــات المّتحـــدّ وبالّتـــالي  الضـــار الّدبلوماســـي فحســـ و خصوصـــًا فـــي القضـــية الفلســـضينية تجنبـــًا ألّيـــة مواجهـــاتل مـــع
 معها. االستراتيجيةالضرار بمصالحها 

روســيا تســابق الــزمن للعــودّ للتّــأثير فــي الوضــع الــّدولي مجــددًاو لتعميــق قــدرتها علــى تحقيــق  أن تعتقــد الباحثــة
تحقيـق مصـالحها مصالحها في كل مناضق العالم. وتجد روسيا في الّنعام المتعدد األقضا  فرصتها للعـودّ مجـددًا يلـى 

                                                           
1 S.U mnov, <<Russia’s SNF: Building Up Ballistic Missile Defence Penetration Capacities,>> Voenno-

Promy shlennyikur’er  (8-14 March 2006), and V. Esin, <<The United State: In Pursuit Of aGlobal 

Missile Defence,>> Voenno-Promy Shlennyikur’er (25-31 August 2010).                                                                                            
 .91، مرجع سبق ذكره، صموازين القوى في النظام الدوليالمعادالت الجديدة: تحوالت محمود عبد الناصر، وليد:  2
مرجع ، العالقات الدولية بين الشرقين األدنى واألوسط وسياسة روسيا على عتبة القرن الحادي والعشرينمجموعة من الباحثين،  3

 .29سبق ذكره، ص
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. يال أنها تعتمد فـي صـعودها علـى المنـاوّر ولـيس الّصـدام. ومـن جهـةل أخـر  فـإن الواليـات المّتحـدّ ال  على نضاقل واسعل
و لمـا لروســيا 1يمكنهـا أن تتجاهـل وفـق منعورهـا الـواقعي المبراضوريـة الّروســية مهمـا كانـت محدوديـة دور األخيـّر اليـوم

ًّ لمصـالح الواليـات من يمكانياتل تاريخّيةلو وا قتصادّيةلو وجضرافّيةلو وبسرّيةلو وقومّيةلو تؤهلها ألن تكون دولـًة ععمـى مهـدد
 .2المّتحدّ من جديد

ّن روسيا ربما ال تقل كثرًا من حيـث القـدرات والمكانـات عـن الواليـات المّتحـدّ ولكـن ي :مما سبق تستنتج الباحثة
جمـة هـذه القـدرات يلـى نفــوذل دولـيل مهـيمنل حاليـًاو وربمـا يـتم ذلـآ ولكنهـا بحاجــة ليسـت لـديها الرادّ الّسياسـية الالزمـة لتر 

 لفتّر ضويلة لعهورها كقض  مواز  للواليات المّتحدّ.

 ي.ـحاد األوربـ: االتثالثاً 

األوربي من مواضيع العالقـات الّدوليـة المعاصـّر األبـرزو ويـراهن عليـه سياسـيون ومفكـرون كثيـرون  االتحاديمعّد 
ييــر وجهــة الّنعــام العــالمي المتســم بقضبيــة أحاديــة أميركيــة اللــون. يذ تمعــّد أوربــا ضرفــًا يمتلــآ مــن المــوارد والتّقاليــد مــا لتض

.  يؤهلها للقيام بدورل عالميل

وتمعد فرنسا وألمانيا الّدولتين المحركتين لهذا االتحـادو ففرنسـا ال تسـعى يلـى دورل سياسـيل رئيسـيل فـي توحيـد أوربـا 
ًّ لتجمــع دول حــو  البحــر المتوســض وســمال أفريقيــا.فحســ و و  وهــي ال تســعر باالرتيــان  لكنهــا تــر  نفســها أيضــًا نــوا

لوضع الواليات المّتحدّ كقوّل ععمـى وحيـدّ ونهجهـا األحـاد و ولـديها ضموحـات فـي ترسـيخ أوربـا كثقـلل مـوازنل للواليـات 
. وقـد عبـر الـرئيس الفرنسـي السـابق سـيراآ 3يـةل قـادرّل ومسـتقلةل المّتحدّ في عالمل متعدد األقضا و وبنـاء قـوّل عسـكريةل أورب

أن أ  نعام عالمي ينفرد به قضـ  واحـد مهـيمن هـو دائمـًا نعـام خضـر ويولـد ردود أفعـال عكسـيةو لـذا ىى عن ذلآ بقوله
ائمـًا بوضـعها . أمـا ألمانيـا فتسـعر د4أؤكد ضروّر وجود تعدديـة قضبيـة فـي العـالم بحيـث تكـون أوربـا ضبعـًا واحـدّ منهـانن

ــة فــي أوربــا باعتبارهــا القــّو االقتصــادّية المحركــة للمنضقــةو والقائــد البــارز فــي االتحــاد األوربــي. وقــد  الخــاص كــأهم دول
و أنـــه لـــيس بمقـــدور دولـــة بمفردهـــا أن تضـــمن األمـــن والســـالم 4002صـــرن المستســـار األلمـــاني غيرهـــارد ســـرودر عـــام

 العالميين. 

كنــدن ل مــريكيين علــى أكثّــر مــن صــعيد وهــاهي مــؤثّر بــالقرار االقتصــاد  والمــاليو  ولقــد بــدأت أوربــا تمعيــد نفســها
ــّدعم معهــا لمجابهــة  ــةل تســتضيع تبــادل ال وتعمــل عبــر بنــاء قاعــدتها االقتصــادّية تســكيل تحالفــاتل وتكــتالتل يقليميــةل ودولّي

ياسـّية واالقتصـادّية والعسـكرّية. وبعـد الوحـدّ ترف  مسـاركتها بسـكلل فاعـلل وتسـتأثر بـالقرارات السّ  اّلتياألحادية القضبية 
كمـا أّن  األوربية االقتصادّية أصبحت قويـًة اقتصـاديًا وقـادرًّ علـى ينتـا  مـا يعـادل ينتـا  الواليـات المّتحـدّ واليابـان معـًا.

                                                           
 .11ـ 12، مرجع سبق ذكره، صأيلول/ سبتمبر السلوك األمريكي بعد الحادي عشر مننقرش، عبد هللا ـ حميد الدين، عبد هللا:  1
 .11المرجع السابق، ص 2
، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2114، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدوليحسن، حسن:  3

 .492صكتاب مترجم، ، 2114
 .299، مرجع سبق ذكره، صوالمصلحةالعالقات األمريكية األوربية بين التحالف وهبان، أحمد:  4
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أوربيـةل لمنافسـة  هـذا فضـاًل عـن أّن األوربيـون يناقسـون يقامـة صـناعاتل  .1الّناتج القومي األوربي يـواز  الّنـاتج األمريكـي
 .2الواليات المّتحدّ األمريكّية

ولعّل الصراع األمريكي األوربي على محور الّدفاع األوربي هو اّلذ  يمبرز أكثـر وضـوحًا األضمـاع األوربيـة مـن 
 أجل استعادّ مركز الثّقل والّتوازن العالميو أو على أقّل تقدير المساركة الفعالة مع الواليات المّتحدّ.

ه مــع انهيــار موســكو بــدأت أوربــا تســعى بســدّل لنيــل دورل أوربــيل دولــيل ولــيس غربــي بــل وصــل األمــر معهــا يذ أّنــ
لإلعالن في كل من بـاريس وبـرلين عـن نيـة أوربـا فـي يقامـة قـوّل أوربيـةل منفصـلةل عـن الحلـف فـي وعيفتهـا لحـل مسـاكل 

ن رجـــل للمهمـــات 60.000حـــاد قـــّو خاصـــة تبلـــ  ىأوربـــا والّتعبيـــر عـــن موقـــفل محـــددل مـــن أزمـــات العـــالم. وقـــد أنســـأ االت
و ينبضـي لهـا أن تكـون قـادرًّ علـى العمـل خـار  الحـدود األوربيـة والوصـول يلـى أّ  نقضـةل فـي ،400الخاصة بحلول عـام

العــالم خــالل مــدّل قصــيرّل وتتخــذ عملياتهــا مــن جانبهــاو وهــو مــا دفــع الواليــات المّتحــدّ أن تنعــر بعــدم االرتيــان يلــى هــذه 
أنسـأها االتحـاد األوربـي هـي نـواّ لتسـكيل الجـيش  اّلتـيو وير  مراقبون أّن هذه القّو الخاصة 3أنسّئت اّلتياألوربية  القّو

أّمــا مــن ناحيــة يجمــالي النفــاق العســكر  فقــد بلــ  فــي دول االتحــاد األوربــي مجتمعــًة  .4األوربــي المســترآ فــي المســتقبل
. كمـا 5ن مليـار دوالر،49و وبل  هذا النفاق في دول الّناتو األوربيـة ى040،ن مليار دوالرو وفقًا لمؤسرات العام ،،4ى

 .6ن في المئة من صادرات األسلحة العالمّية22ن في االتحاد األوربي مجتمعًة على ى،4تستحوذ الّدول األعضاء الـ ى

سـتقرار واألمـن فـي فضاًل عن ذلآ فأن جميع دول االتحاد األوربـي تـدرآ جيـدًا مـد  أهّميـة روسـيا فـي تـوفير اال
ًّ عن مدارآ الّساسة األوربيين خاصًة األلمـان مـنهم لـذلآ سـعت هـذه الـّدول  أورباو ونعرية األر  اموراسية ليست بعيد

 يلى يقامة عالقاتل متميزّل مع روسيا االتحادية.

لم ولكــن المبــادّر تبقــى ومــن ناحيــةل أخــر  تســارآ الــّدول األوربيــة الواليــات المّتحــدّ األمريكّيــة الّســيضّر علــى العــا
مع أّن االتحاد األوربـي لـه أهّميـة كبيـّر يذ أّنـه يتمتـع فـي  .7للواليات المّتحدّ األمريكّية ولهذا ال يوجد دور أوربي مستقل

مجلـــس األمـــن بمقعـــدين دائمـــين وحقـــين للفيتـــوو أّمـــا فـــي مجموعـــة الـــّدول الّصـــناعية الّثمـــاني وهـــي بمثابـــة مجلـــس أمـــنل 
ن مقعـدًا 2،و وفي منّعمة التّنمية والّتعاون االقتصاد  يسـضل االتحـاد األوربـي ى*التحاد بأربعة مقاعداقتصاد ل يحعى ا

أّ  فرصةل ممكنـةل يال وسـعت يلـى اسـتضاللها مـن أجـل تكـوين  ،99،ن مقعد. ولم تترآ أوربا ما بعد عام 42من أصل ى
عهــر فيهــا نــوع مــن الفصــل بــين الّتوجــه  اّلتــيملفــات أوربــا منفصــلة عــن القــرار األمريكــيو وهــو مــا يبــدو فــي كثيــرل مــن ال

                                                           
 .9، مرجع سبق ذكره، صالعالم في ظل قيادة القطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكيةناصر بن عكشان، غليفص:  1
 .12مرجع سبق ذكره، ص 2
 .12ذكره، ص ، مرجع سبقالعالم في ظل قيادة القطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكيةناصر بن عكشان، غليفص:  3
 .12المرجع السابق، ص 4
(، الواليات المتحدة األولى عالمياً في تصدير السالح .... 7055ـ  7002االنتقاالت الدولية لألسلحة )زيد المرهون، عبد الجليل:  5

 مرجع سبق ذكره. والهند األولى في االستيراد،
 .411، مرجع سبق ذكره، ص2111، الكتاب السنوياألمن الدوليالتسلح ونزع السالح و، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين: األيوبي 6
 .14، مرجع سبق ذكره، صدبلوماسية الدول العظمى في ظل النظام الدولي تجاه العالم العربيمحمد هياجنة، عدنان:  7
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 4004تـم الّتصـديق علـى ينسـائها عـام  اّلتـياألوربي والتوجه األمريكي. كمثّال علـى ذلـآ ينسـاء محكمـة الّجـزاء الـّدولي 
ألوربـي ا االتحـادكانت الخالفـات بـين  4002في عّل دعمل أوربيل ومعارضةل أمريكيةلو أّما فيما يتعلق بحر  العراق عام 

ّنمـا الخالفـات كانـت حـول  ممثاًل بفرنسا وألمانيا مع الواليات المّتحدّ عميقًة ومصلحيًة بسدّلو وضبعًا ليس حبـًا بـالعراق وا 
صراع الّنفوذ على المناضق الحيوية في العالم ألّنهم كانوا ينعرون يلـى أّن الحـر  تعنـي تفـرد الواليـات المتحـدّ بمنـاضق 

ير مباســر وغيــر مباســر علــى المصــالح األوربيــة واســتّد الخــالف كثيــرًا بيــنهم وهــو مــا دفــع وزيــر الــّنفض مــا ســيكون لــه تــأث
الــّدفاع األمريكــي دونالــد رامســفيلد يلــى وصــف أوربــا بالقــاّر العجــوز. هــذا فضــاًل عــن الصــراع اّلــذ  حــدث عنــدما ضلبــت 

 مريكي.تركيا من حلف األضلسي القيام بإجراءات حمايةل وقائيةل بناًء على ضل ل أ

ــه فــي عــام  قامــت أوربــا بخضــوّل تاريخيــةل نحــو توســيع االتحــاد  4002وفــي هــذا الّســياق البــدَّ مــن الســاّر يلــى أّن
ن دولـةو 42مكونـًا مـن ى االتحـادن دول مـن أوربـا الّسـرقية ليصـبح 0،األوربي وذلآ بموافقة البرلمان األوربي على ضّم ى

ّتحـدّ مـن التسـلل يلـى أوربـا الّسـرقية. هـذا وتعمـل أوربـا بسـكلل مسـتمرل مـن محاولين بذلآ قضع الّضريق علـى الواليـات الم
أجل بناء أوربا الّسياسية أو أوربا ذات الّسياسة الخارجية الواحدّ واألمن والّسوق الواحدّ وهو مـا يمعتبـر أمـر خضيـر جـدًا 

ــا قــديمًاو فبعــد أن كانــت تخســى علــى زعامــة الواليــات المتحــدّ وتفردهــا. وبــذلآ تكــون أوربــا قــد اختلفــت كثيــرًا عــن  أورب
الّتعبير بما يخالف القرار األمريكـي أصـبحت تعمـل علـى اسـتقالل القـرار األوربـي األمّنـيو الّسياسـي واالقتصـاد . لـذلآ 
أصــبح األمــريكيين متوجســين بســدّل مــن أوربــا وهــم مقتنعــون أّن أوربــا تســعى بســكلل كبيــرل لتبــذل كــّل ضاقاتهــا مــن أجــل 

وهـو مـا دفـع الواليـات المّتحـدّ للخـوف مـن بـروز أوربـا  دّل أوربيـةل قـادرّل علـى التّـأثير بالملفـات العالمّيـة.الوصول يلـى وحـ
 .1كقّو منافسة أو معارضة لهيمنتها الّدولية

وفي اتجاه آخـر أدرآ األوربيـين أّن األمـريكيين ال صـديق لهـم فهـم منافسـون بـال مواثيـق فـي أّ  سـوق أو ميـدانل 
 ترفون بأّ  صداقةل أو يعالنات سرفل أو وحدّل ديمقراضيةل أو مرجعيةل ليبراليةل. مصلحيل وال يع

يبــدو أّن األوربيــون يريــدون عــالم تكــون لهــم كلمــتهم فيــهو عــالم ال تنفــرد فيــه  :الباحثــة يلــى القــولوكــل ذلــآ يقــود 
فيـه ل مـريكيين باقتنـاص مصـالحهم الواليات المّتحدّو عالم يستقلون به في تقرير سياستهم الخارجيةو عـالم ال يسـمحون 

   في العالم تحت أّ  عرف.

ًّ وأمـن  وكل ما تقدم يسّكل بنًى رئيسيًة لتحتل أوربـا موقعـًا رئيسـيًا بالعـالمو خاصـًة يذا تنبـت سياسـًة خارجيـًة واحـد
يـات المّتحـدّ وتتّمثـل تّواجه االتحاد األوربي وتمنـع بـروزه كقضـ ل مـوازل للوال اّلتي. ولكن هناآ جملًة من المعوقات 2واحد

 فيما يلي:

                                                           
 لبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا. *
 .14، مرجع سبق ذكره، صعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرالسلوك األمريكي بنقرش، عبد هللا ـ حميد الدين، عبد هللا:  1
، الطبعة األولى، دار المحبة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، فوضوية العالم وميزان القوىحسن إدريسي، جعفر:  2

 .192، ص2111
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وعلــى الـــّرغم مـــن قــّو االقتصـــاد األوربـــي يال أّن لــيس فيـــه نعـــامل  يّواجـــه عــدّ أزمـــاتل يذ أّنـــهأّن االتحــاد األوربـــي 
ـــات المّتحـــدّو واالقتصـــادات  ـــات  اّلتـــيينتـــاجيل أوربـــيل علـــى غـــرار الّنعـــام النتـــاجي فـــي الوالي بنتهـــا فـــي أوربـــا البرجوازي

ي الّدول المختلفة وبتسكيل األنعمة النتاجية الوضنيـة المتمحـوّر علـى الـّذات عّلـت كمـا كانـت عليـه يلـى حـدل التّاريخية ف
ّنمــا  كبيـرل رغـم أّنهـا منفتحـة بـنفس الــوتيّرو وأحيانـًا منفتحـة بعدوانيـة. كمـا أّنـه ال وجــود لسـركاتل أوربيـةل عـابّر القوميـات وا 

 فضــاًل عــن ذلــآ أّن هنــاآ تعثـر اقتصــاد  كبيــر فــي عــدد مــن دول .1و فرنسـيةفقـض عــابرات قوميــة ينكليزيــة أو ألمانيــة أ
ســبانيا و  ومــن ناحيــة أخــر  فــإن االتحــاد األوربــي اّلــذ  يفــوق ناتجــه القــومي الجمــالي البرتضــال. االتحــاد وهــي اليونــان وا 

وأهـّم مسـكلة يعـاني منهـا  كبـر .نعيره األمريكي ال يتحرآ كأّمةل واحدّل ىدولة قوميةن وليس قـادرًا علـى لعـ  دور القـّو ال
االتحاد األوربي هو أّنه غير موحدل سياسيًا بسب  تعددية القرار الّسياسي وأفضـل مثـالل علـى ذلـآ هـو االضـضرا  اّلـذ  

و كمـا تعـاني دول االتحـاد األوربـي مـن انقسـاماتل فيمـا بينهـا بّسـأن 4002األوربي بعد حر  العراق عام  االتحادأجتان 
سيع عضوية مجلس األمنو حيث تقف بريضانيا وفرنسا موقفًا يتسـم بالحـذرو خوفـًا مـن ضـياع امتيازاتهمـا قضايا مثل تو 

يضاليــا مســتقباًل للــدخول يلــى نــاد  األعضــاء الــّدائمين بــالمجلس. وقــد  كعضــوين دائمــي العضــويةو بينمــا تتضلــع ألمانيــا وا 
ل تفســـير المعـــايير المتصـــلة بتالفـــي الّصـــراعات بـــرزت انقســـامات واضـــحة بـــين دول االتحـــاد فـــي الّســـنين األخيـــّر حـــو 

 . فضاًل عن الخالفات األخيّر حول تسليح المعارضة الّسورية.2وخصوصًا في حاالت يسرائيل وجورجيا وروسيا

كـذلآ تعــاني المجموعـة األوربيــة تباينـات بــداخلها بسـأن انتقــال مركـز ثقــل عمليـة اتخــاذ القـرار العــالميو خاصــًة  
 .3صادّية من مجموعة الّثماني يلى مجموعة العسرينفي المسائل االقت

هذا فضاًل عن أّن كاًل من فرنسا وألمانيا تعبران بأّنهما تملكان حّق تمثيل المصالح األوربيـة. أّمـا بريضانيـة فهـي 
ف  الّتوحيـد تضرد خار  الّسر  وتعيش على أمجادل متالسيةلو وتمعتبر يلـى حـدن كبيـرل خـار  اللعبـة األوربيـةو فبريضانيـة تـر 

الّسياســي وتفضــل الّتكامــل االقتصــاد  علــى أســاس الّتجــاّر الحــّرو أّ  أّنهــا تفضــل أن تكــون لهــا سياســة خارجيــة وأمنيــة 
ودفاعية خار  يضار المجموعة األوربية. أما باقي دول االتحاد األوربي فهي يّما تتبع الزعامـة األمريكّيـة أو تقـف بهـدوءل 

 لسياساتها أّ  تأثيرل يقليميل واسع ألنها ليست بوضعل يؤهلها لتضيير ينحيازاتها األساسية.  خلف ألمانيا أو فرنسا وليس

تقـف عثـرًّ فـي وجـه تلـآ الوحـدّ الّسياسـية تكمـن فـي رفـ  االسـتفتاءات السـعبية فـي  اّلتـيأّما بالنسبة للتّحـديات 
القومية في العديد من الـّدول األوربيـة. كـّل ذلـآ كل من فرنسا وهولندا على فكّر الّدستور األوربي وتنامي عهور الّنزعة 

جـاء بـالّرغم مـن سـعي القـائمين علــى االتحـاد األوربـي لضـعاف تلـآ الّنزعـة القوميــة وذلـآ مـن خـالل تقويـة المؤسســات 
 .4األوربية والقضاع الخاص على حسا  الّدولة ياّل أّن تلآ الّنزعة ال تزال قادرًّ على الّنمو المتزايد

                                                           
، ترجمة فهيمة شرف الدين، مرجع سبق ذكره، ناالقتصاد السياسي للتنمية في القرن العشرين والواحد والعشريأمين، سمير:  1

 .111ص
 .419، مرجع سبق ذكره، ص2111، الكتاب السنويالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي، عمر ـ سعيد األيوبي، أمين: األيوبي 2
 .92ص، مرجع سبق ذكره، المعادالت الجديدة: تحوالت موازين القوى في النظام الدوليمحمود عبد الناصر، وليد:  3
 .3، مرجع سبق ذكره، صأفاق التكامل األوربي في ظل وحدة منافسة أو مكملة للواليات المتحدة األمريكيةحمد المكيمي، هيلة:  4
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يًا فتنضو  جميع دول االتحاد األوربي في حلف الّناتوو مما يسكل نقضة ضـعفل كبيـرّل لالتحـاد. فاالتحـاد أّما أمن 
مــازال مربوضـــًا مـــع الواليـــات المّتحـــدّ فــي الضـــار األمّنـــي مـــن خـــالل حلـــف الّنــاتو وذلـــآ يعـــود يلـــى أّن القـــّو العســـكرية 

دول االتحــاد يلــى تضبيــق معاهــدّ القــوات المســلحة  اتجــاهعــل  األوربيــة مازالــت متواضــعًة قياســًا للقــّو األمريكّيــة. وفــي 
ن بالمئـة فـي 20و يلى تخفي ل يزيد علـى ى40،0و 994،التّقليدية في أورباو أد  تضبيقها في الفتّر الممتدّ بين سنتي 

و المدفعيــة مخزونــات األضــراف الكليــة مــن الّتجهيــزات المحــدودّ بموجــ  معاهــدّ دبابــات القتــالو عربــات القتــال المدرعــة
و ويســـكل تراجـــع نعـــام القـــوات 1مـــمو الضـــائرات الحربيـــةو وضـــائرات الهليكـــوبتر الهجوميـــة00،ال يقـــل عيارهـــا عـــن  اّلتـــي

بعـــ  الـــّدول بهـــذه  التـــزامبســـب  عـــدم  2المســـلحة التّقليديـــة فـــي أوربـــا فـــي بعـــ  المنـــاضق دون القليميـــة اتجاهـــًا مـــدمراً 
   يلى خللل واضحل فيما بينها.المعاهدّ والتزام دولل أخر  بها مما يؤد

وفــي هــذا الّســياق يبــدو واضــحًا أّن األوربيــون وفــيهم الفرنســيون يعرفــون أّن أوربــا اليــوم غيــر قــادرّل علــى مواجهــة 
و وبـــذلآ تختفـــي االســـتقاللية 3الّجديـــدّ فـــي الّســـرق والجنـــو  دون زعامـــةل أمريكيـــةل نســـضةل وقويـــةل  االســـتراتيجيةالّتحـــديات 

ال فإّنه ينبضي على األوربيين أن ينفقوا أكثر مما اعتـادوا لكـي  .4كرية ألوربا وراء حلف سمال األضلسيالّسياسية والعس وا 
وبســكلل عــام فـإّن دول االتحــاد األوربـي حريصــة  علــى  .5يكونـون قــادرين علـى الــّدفاع عــن أنفسـهم دون مســاعدّل أميركيـة

 .6اسية مع الواليات المّتحدّالمحافعة على روابضها الّتكنولوجية واالقتصادّية والّسي

األوربــي يمعتبــر عمالقــًا اقتصــاديًا لــه سياســاته ونعمــه المســتركة الواضــحة والمحــددّ  االتحــادّن أ :تســتنتج الباحثــة
علــــى الّصــــعيد االقتصــــاد و ياّل أّنــــه يفتقــــد حتّــــى امن يلــــى الّرؤيــــة والرادّ المســــتركة الفعالــــة علــــى صــــعيد الّسياســــتين 

يجـ  علـى أوربـا يتباعهـا  اّلتـيومـن األمـور  تـّم اتخاذهـا فـي هـذا الّصـدد. اّلتـييـة وذلـآ رغـم الخضـوات الخارجية والّدفاع
لكي تنقذ المسروع األوربي هو فتح جسور الّتعاون تجاه كلن من روسيا والّصين ودول العـالم الثّالـث والعمـل علـى أحيـاء 

معالجــة مســاكل االتحــاد األوربــي ألن تــأخير معالجتهــا  دور مجلــس األمــن كــي تلعــ  فيــه دورًا أساســيًا. بالضــافة يلــى
 بسكلل حاسمل يحد  من هيبة االتحاد وسلضته ويجعل المنافسة مع الواليات المّتحدّ صعبة.

فحلـــم االتحـــاد األوربـــي صـــع  الّتحقـــق حاليـــا ألّنـــهو ال دســـتورًا واحـــدًاو سياســـة خارجيـــة مختلفـــة ومّربكـــةو أعـــداد 
و تراجــع   االتفاقيــاتو اقتصــاد  علــى بعــ  مختلفــة مــن األعضــاء تــتحفع  يتــرنح فــي بعــ  الــّدولو عجــز  عســكر   واضــح 

ــًا دوليــًا دون أن يمتلــآ كــّل  ثقــافي  أمــام المــد األمريكــي. ومجــرد الّرغبــة فقــض ال تكفــي لكــي يصــبح االتحــاد األوربــي قضب
 عوامل القّو الّسياسّية واالقتصادّية والعسكرّية.

                                                           
1 Z. Lachowski, ''Conventional Arms Control’’, in: SIPRI yearbook2010, P.426.                                                     
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 .94، مرجع سبق ذكره، صالتقييم االستراتيجيخليل زاده، زلمي وآخرون:  3
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 .األمريكّيـةة ـالهيمن مستقبـل على ابـر هذه األقطـ: أثرابعاً 

والّصـين وروسـيا ال ترغـ  فـي أن تتمتـع  االتحـاد األوربـيأّن كـاًل مـن  من خالل ما سـبق دراسـته وجـدت الباحثـة
ـــة بموقـــع المهـــيمن فـــي الّنعـــام العـــالميو ولكـــن يجـــ   ننســـى أن هـــذه األقضـــا  السياســـّية  أالالواليـــات المّتحـــدّ األمريكّي

لــديها الّنفــوذ والقــّو الكافيــة والحاســمة لتضييــر هــذا الواقــع. وتمعتبــر الواليــات المّتحــدّ البلــد الوحيــد اليــوم واالقتصــادّية لــيس 
اّلــذ  يملــآ قــدرّّ وضموحــًا لســيادّ العــالم. وفــي هــذا الّســياق البــّد مــن الســاّر يلــى أّن هنــاآ فرقــًا بــين الّسياســة العســكرية 

أورباـــ روسياـــ والّصــيننو فبينمــا تعتمــد الواليــات المّتحــدّ فــي سياســتها العســكرية ة والّسياســة العســكرية لكــلن مــن ىاألمريكّيــ
أّن القـو  الكبـر  األخـر  المنافسـة تعتمـد  بـرأ  الباحثـةالعالمّيـة علـى قاعـدّ األحاديـة القضبيـةو  يمبراضوريتهاعلى يقامة 

فضـاًل عـن أّن هـذه  ية القضبية قاعدتـه األساسـية.سياستها العسكرية على يقامة نعامل عالميل جديدل ومتوازنل تّسكل الّتعدد
 القو  ال تسكل أقضابًا دوليًة منافسًة للواليات المّتحدّ بالمفهوم العسكر .

وانضالقــًا مــن أّن للقــّو خاصــّية االنتســار يذا انضلقــت مــن عقالهــا وال يمكــن أن تتوقــف يال يذا واجهتهــا قــوّ  أخــر  
ّن توقفها وتجبرها على العودّ مـن حيـث ا نضلقـتو فـإن هـذه القـّو غيـر متاحـةل امن علـى المسـتو  العـالمي والقليمـيو وا 

تــم استعراضــها  اّلتــيتعــدد األقضــا  قــد يعهــر ولكــن لــيس امن وعلــى المــد  البعيــد نعــرًا لعــدم رغبــة أ ن مــن األضــراف 
قتصـادات مرتبضــة  بالتبـادل الّتجــار  تـم تحصـيلها. وذلــآ يعـود يلــى أّن هـذه اال اّلتــيبـالتّفريض بالمصـالح والمنــافع الماديـة 

بنعرية تكلفة تضيير الّنعام وأّ  من هذه الـّدول ليسـت فـي وضـعل يسـمح  حدّ وال تّنفآ عنه وهو ما يذكرمع الواليات المتّ 
ومـد  لها بتحمل هذه الّتكلفة. فالّنـاتج لتضييـر األحـوال يتّسـكل مـن الـّدوافع الموضـوعية لعمليـة الّتضييـر وقـّو تلـآ الـّدوافع 

 .1رغبة وتحمل الدافعين لعواق  عملية الّتضيير

فرضها الواقع الّدولي مـن تصـاعد قـوً  ذات ثقـلل  اّلتيأّما عن كيفية تعاضي الواليات المّتحدّ مع هذه المعضيات 
اقتصاد ل وسياسيل متنـامل أصـبحت محـددات ال يمكـن للواليـات المتحـدّ غـّ  الّضـرف عّنهـاو وفـي سـبيل بحـث الواليـات 

لمّتحــدّ عــن مصــالحها ربمــا يكــون مــن األفضــل أن تتالقــى مصــالحها مــع مصــالح هــذه القــو  المتناميــة لتعيــد تســكيل ا
بــين  و وبــذلآ تكــون مصــالح الواليــات المّتحــدّ أصــبحت تتــأرجح مــا2الّنعــام أحــادّ  القضبيــة يلــى نعــامل متعــدد األقضــا 

تحــاد األوربــي اّلــذ  يعــّد الحليــف القــو  ألميركــا وبــذلآ فإّنــه مضازلــة القــو  الّصــاعدّ والبقــاء علــى حلفائهــا القــدامى كاال
قامــة عالقــاتل أوثــق باألصــدقاء الّجــدد.  يتعــين علــى الواليــات المّتحــدّ االحتفــاع بعالقــاتل وثيقــةل مــع أصــدقاءها القــدماء وا 

ألخـر  خاصـًة أوربـا وروسـيا فالواليات المّتحدّ األمريكّية ال يمكن أن تخلق نعامًا عالميًا بمفردهـا دون مسـاهمة القـو  ا

                                                           
ـ  11، مرجع سبق ذكره، صالقطبية األحادية للواليات المتحدة األمريكية مدخلية لبروز قطبية منافسةعبد الهادي المحميد، زهير:  1

11. 
نيويورك، الواليات المتحدة ، مجلة فورين آفيرز، مقال مترجم، مجلس العالقات الدولية، جديد النظام العالمي الجديددريزنر، دانيال:  2

 .2113األمريكية، عدد مارس/ أبريل
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وسمال سرق آسيا ومن هنا ساد االعتقاد بأّن الّنعام الّدولي الحالي أقر  يلى الّتعددية القضبية منـه يلـى القضبيـة الواحـدّ 
 .1مع اختالف هيكل الّتعددية الّراهن عن ذلآ اّلذ  ساد في عّل نعام ميزان القو  في القرن التّاسع عسر

ــًا بمــد  قــدرتها علــى  ثــةتعتقــد الباحومــن هنــا  ــه يــرتبض مســتقبل مكانــة الواليــات المّتحــدّ ودورهــا الفاعــل عالمي أّن
ًّ. وفي حـال تكّيـف الواليـات المّتحـدّ مـع  الّتعامل مع مستجدات هذا الّنعام العالمي الّجديد اّلذ  يسهد صعود قوً  جديد

سـهد انتقـااًل سلسـًا وسـلميًا يلـى نعـامل تعـدد ل جديـد مـن تلآ الّتحوالت وتعاونها بسكلل أفضل مـع القـو  الّصـاعدّ فإنّنـا سن
. أ  أن تبقــى الواليــات 2دون كــوارث وحــرو  وتكــون الواليــات المّتحــدّ فــاعاًل رئيســيًا فيــه بجانــ  بعــ  القــو  األخــر 

 المّتحدّ قضبًا كبيرًا يلى جان  مجموعةل من القو  األخر . 

أّنه لم تعّد هناآ هيمنة  أمريكية و ولكن الواقع يخـالف ذلـآ ومـا يـّدل وهنا البّد من الساّر يلى أّن هناآ من يقول 
على استمرار الهيمنة األمريكّيـة أّنـه ال يمكـن عمـل أّ  سـيءل فـي العـالم بـدون الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـةو وعلـى الـّرغم 

ال تسـتضيع الّتصـرف وحـدهاو ولكـن الفــرق مـن كثـّر العناصـر الفاعلـة الّجديـدّ ياّل أّن ذلـآ ال يعنـي أّن الواليـات المّتحـدّ 
بـأ   عمـلل قـد تقـوم بـه أكثـر مـن قبـلو ومـا ّيؤكـد ذلـآ مـا قالـه الـدكتور  انفرادهـاأّن الواليات المّتحـدّ بـدأت تحسـ  تكلفـة 

 اّلتـيدّ على الدين هالل: ىىيّن الواليات المّتحدّ هي الّدولة الوحيدّ امن القـادّر علـى العمـل المنفـردو وهـي الّدولـة الوحيـ
.....و قد ال تستضيع الواليات المّتحـدّ أن تنفـذ مـا تريـدهو ولكـن ال يمكـن األضـراف األخـر  أن تنفـذ أسـياء  لديها من القّو

 .3ال تريدها الواليات المّتحدّنن

صحيح أّن الواليات المّتحدّ ستعّل قوًّ ععمى ومؤثرًّ في كثير من مناضق العالم سـواًء كـان ذلـآ  برأ  الباحثة:
بالمقــاييس الّديمضرافيــة أو االقتصــادّية أو العســكرّيةو مــع قيــام كــل مــن روســيا والّصــين واالتحــاد األوربــي بــدور أكبــر فــي 
الّســـنوات القادمـــة ولكـــن مـــا هـــو مؤكـــد أّن عصـــر الهيمنـــة االنفراديـــة األمريكّيـــة قـــد تراجـــع فعلـــى الـــّرغم مـــن كونهـــا القـــّو 

اليـوم تتعثـر بّسـدّل فـي حروبهـا الّتوســعية. ونجـد اقتصـادها يضـعف أكثـر فــأكثر  العسـكرّية الكبـر  فـي العـالم فإنّنـا نجــدها
يتعـر  لهـا مـن قبـل اقتصـادات القـو  الّصـاعدّ األخـر . والـوهم كـل الـوهم لمـن يـر  أّن  اّلتـيبسب  المنافسـة الّسـديدّ 

 الّنعام العالمي يمكن أن يكون ثابتًا.

بلور الّنعام الّدولي الّجديد بعد فهو نعـام  أحـاد  القضبيـة علـى صـعيد أّنه لم يتّ  :النتيجة التي توصلت لها الباحثة
ــة الّصــاعدّ يلــى أّن الواليــات المّتحــدّ ســتعّل  القــّو العســكرّية يذ يســير النفــاق العســكر  األمريكــي مقارنــًة بــالقو  الّدولّي

الباحثــة الــرأ   يــدوتؤ لواليــات المّتحــدّ. القــّو العســكرية األّولــى لــّردن ضويــلل مــن الــزمن لعــدم وجــود قــوّل عســكريةل تصــارع ا

                                                           
 .219، مرجع سبق ذكره، صالنظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر والدالالتعبد هللا حسن الحيالي، أزهار:  1
 .213ص ، مرجع سبق ذكره،تحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكيةعبد العاطي، عمرو:  2
، محاضرة ألقيت في المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، طرابلس الغرب، ليبيا، القوة البازغةهالل، علي الدين:  3

 .19/4/2113الثالثاء 
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. أّ  أّن 1هذا الّنعام سيكون متعدد األقضا  علـى الّصـعيد االقتصـاد  حيـث تتعـدد مراكـز القـو  االقتصـادّية القائل بأن
 .2و ولكنه تعدد  مختلف  عن الّتعددية التّقليديةالدولي الحالي هناآ تعددًا في مراكز القو و في الّنعام

 وأثرهـا علـى الهيمنـة األمريكّيـة لقو  المرسحة ألن تحتل موقع قض ل عالميل ينافس الواليات المّتحدّة اّدراسوبعد 
 أين موقع العر  من كل هذه المنافسات العالمّية؟ ل الباحثةءتتسا

مـن الوضن العربي يتمتع بكثيرل من المزايا والقدرات سـواًء مـن حيـث الموقـع أو هو أن  ما يؤسف أنّ تر  الباحثة 
حيث المـوارد الضبيعيـةو لكنـه ال يفكـر بلعـ  أّ  دورل عـالميل وال تتـوفر لديـه الرادّ لـذلآ رغـم وفـّر القـدرات الكبيـّر فيـهو 

تحميهـا الواليـات المتحــدّو تنفـّذ كـل مــا  اّلتــيذلـآ يعــود يلـى أّن الـّدول الّضــعيفة ذات األنعمـة الدكتاتوريـة وبـرأ  الباحثـة 
ريكّية وكأّنهم موعفون أميركيون وساندهم فـي ذلـآ علمـاء الّضـاللة اّلـذين يقلبـون الحـق بـاضاًل تمليه عليها الخارجية األم

ّنـه تـر  الباحثـة أوالباضل حقًا باسم الّدين. وهو ما عملت الواليات المّتحدّ علـى الّتخضـيض لـه ضـوياًل. وانضالقـًا مـن ذلـآ 
على أنفسهم وبداًل من أن يبحثـوا عـن كـوامن الخلـل فـي العـالم على العر  أن ال يتأسفوا على الّنعام الّدولي بل يتأسفوا 

 .3الخارجي وفي الّنعام الّدولي فليبحثوا عن الخلل في أنفسهم في أنعمتهم الّسياسية وأنماضهم االقتصادّية

ه أن تتـــرآ خالفاتهـــا جانبـــًا بعيـــدًا عـــن المذهبيـــة والعرقيـــةو وتتجـــ قـــد آن لهـــا ألنعمـــة العربيـــةتعتقـــد الباحثـــة أن ا
لبعضــها الــبع  وتســتضل ثرواتهــا الضبيعيــة اســتضالاًل جيــدًا لمصــلحة األمــة فــي مختلــف المجــاالتو وتبنــي عالقاتهــا مــع 
العالم على أساس تبـادل المصـالح واالحتـرام المتبـادل مسـتفيدًّ مـن موقعهـا الجضرافـي اّلـذ  يـربض بـين قـارات العـالمو وأن 

األخــر  وجيســًا قويــًا رادعــًا علــى حــدودهاو فضــاًل عــن المضالبــة بمقعــدل تكــون لهــا سياســة خارجيــة موحــدّ تجــاه األقضــا  
وقبل كل ذلآ على العر  يعادّ ترتيـ  البيـت العربـي ديمقراضيـًا انضالقـًا مـن ين فعاليـة التعـاون  دائمل في مجلس األمن.

انو يلـى جانـ  احتـرام حقـوق االقتصاد  السياسي ـ الحقيقي بين البلدان العربية تتضلـ  وجـود الديمقراضيـة فـي هـذه البلـد
ومن ناحية أخر  من المفرو  أّن ال نّضوع أنفسنا لمحـاوالت تحويـل الّصـراع مـن  .4النسانو وقيام العدالة االجتماعية

و أو من أمريكـيل عـدائيل للمسـلمين يلـى سـنيل ـ سـيعيل  . وهـو مـا تخضـض لـه يسـرائيل 5عربيل ـ يسرائيليل يلى عربيل ـ فارسيل
تعمــل دائمــًا علــى زرع الفرقــة والتصــدع فــي جســم العــالم العربــي للحيلولــة  اّلتــي 6اليــات المّتحــدّ األمريكّيــةومــن خلفهــا الو 
 دون توحيده. 

                                                           
 .213، مرجع سبق ذكره، صتحوالت النظام الدولي ومستقبل الهيمنة األمريكيةعبد العاطي، عمرو:  1

2 Richard N. Haass,((The Age Of Non Polarity: What Will Follow U. S. Dominance?)),    

 Foreign Affairs (May- June2008). 
 .111، مرجع سبق ذكره، صالعرب وتحديات النظام العالمياألطرش، محمد:  3
بة القرن الحادي العالقات الدولية في الشرقين األدنى واألوسط وسياسة روسيا على عتمجموعة من الباحثين روس وعرب،  4

 .39، مرجع سبق ذكره، صوالعشرين
، السنة 113، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد ماذا نريد من إيرانقاسم، عبد الستار:  5

 .99، ص2/2119التاسعة والعشرون،
ً بأنها مجرد وسيط نزيه ال عالقة لها بأي شيء: كتب زعيم هنود دوالوير، باشغنتا كيلياس، عن الواليات المتحد 6 ة التي تدعي دائما

منا عبيداً وحين ال يتحقق لهم ذلك يقتلوننا. إياك أن تثق  ا))إنهم يفعلون ما يحلو لهم، يستعبدون كل من ليس من لونهم. يريدون أن يجعلو
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يسهدها العالم العربي دورًا فـي يقامـة الـوضن العربـي األهـمو يال  اّلتيفي أن يكون للّثورات  الباحثة أملتومن هنا 
تعتبــر أهــّم عقبــةل فــي المنضقــة نعــرًا لتبعيتهــا  اّلتــيرات لســقاض األنعمــة الملكيــة يال يذا امتــدت هــذه الثّــو  لــن يــتمّ أن ذلــآ 

العميــاء للواليــات المّتحــدّو فقــد اســتمرت دول الخلــيج وال زالــت تتنــافس مــن أجــل تــوفير أفضــل األجــواء الســتمرار النفــوذ 
 األمريكي وتعزيزه في المنضقة.

النتـائج  تدور حوله بقية األقضـا  وبأقـلّ  اً ومؤثر  فاعالً  اً عالمي اً بالعربية ستصبح قض الّدول بذلآ وبسكل مؤكد فإنّ 
 على حماية مصالح سعوبها. سوف تكون قادرًّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
أمريكا الخصم والحكم كاكينهم الطويلة جيداً(( " عارودي، نصير: بكلماتهم أو وعودهم. إّنها أحابيل. صدقني، إّنها أحابيل، فأنا أعرف س

، ترجمة وتقديم: منير العكش، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، (5492)دراسة توثيقية في عملية السالم ومناورات واشنطن منذ عام 

 ."99، ص2119
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 ثـالمبحث الثال

 يالـّدولام ـظوالت النّ ـتح ظـلّ س األمن في ـل مجلـمستقب 
لّتضبيـق وخصوصـًا بنـاًء علـى الفصـل ين مجلس األمن الجهاز الوحيد القـادر علـى اتخـاذ قـراراتل مّلزمـةل وواجبـة ا

الّسابع ياّل أّن هذه القرارات تحتا  يلى موافقة جميع الّدول دائمة العضوية في مجلس األمـن وهـذا مـا يمهـد لهيمنـة دولـةل 
منها على المجلس عند امتالكها لعوامل القّو علـى الّسـاحة الّدوليـة. ومـن هنـا مـر مجلـس األمـن بعـدّ مراحـل بـاختالف 

م الّدولي الّسائد اّلذ  كان له تأثيرًا كبيرًا على عمل المجلس نعرًا الخـتالف مراكـز القـّو فـي الّنعـام الـّدوليو يذ أّنـه الّنعا
في مرحلة الحر  الباردّ تقاسـمت الّسـيضّر علـى المجلـس كـاًل مـن الواليـات المّتحـدّ واالتحـاد الّسـوفيتيو وبعـدها تفـردت 

نعكس على أداء المجلس اّلذ  سوف يختلف أيضًا فـي حـال االنتقـال يلـى نعـامل متعـدد الواليات المّتحدّ بذلآو وهو ما ا
.  األقضا  تتعدد فيه مراكز القّو

 ي القطب.ـام ثنائـالنظ ظـلّ : مجلس األمن في أوالً 

عهــر فــي فتــّر الحــر  البــاردّ التّــوازن الــّدولي ىتــوازن القــو نو اّلــذ  كــان مــن ســأنه الحفــاع علــى حالــة الالحــر  
. والّصــراع العقائــد  بــين القضــ  الّسـوفيتي والقضــ  األمريكــي. يذ أّنــه فــي هــذه الحقبــة مــن 1لالسـلم فــي أغلــ  األحيــانوا

نـــدت القـــدرات العســـكرية واالقتصـــادّية والّسياســـية والّدبلوماســـية والعالميـــة لكـــال  تـــاريخ العالقـــات الّدوليـــة المعاصـــّر جم
تحقيق المصالح الّخاصة لكل ضرفو والمتعارضـة حتمـًا بـل والمناقضـة المعسكرين من أجل خدمة األغرا  العقائدية و 

و ياّل أّن حدّ الّصراع بين القضبـين انتقلـت يلـى مجلـس األمـن اّلـذ  وجـد نفسـه عـاجزًا فـي 2تمامًا لمصالح الّضرف امخر
سـيما علـى صـعيد حـل أنسـئ مـن أجلهـاو وبالتّـالي تعضيـل عمـل المجلـس ال اّلتـيالكثير من المواقـف عـن القيـام بأهدافـه 

 األزمات القليمية والّدوليةو مما كان الّسب  في وقوع الكثير من الحرو  القليمية.

و بسـب   يذ اقتصر دور مجلس األمن في فتّر الحـر  البـاردّ علـى القيـام بـدورل فنـيل لـيس فيـه أّ  ابتكـارل سياسـيل
هنا يلى أّنـه وفـي يحـد  سـنوات تلـآ المرحلـة وهـي سـنة كثّر اللجوء يلى استخدام حق الّنق  ىالفيتونو ويكفي أن نسير 

نمن مسروعات القرارات المعروضـة علـى المجلـس وبـذلآ يكـون عـدد %0،تحديدًا تم استخدام حق الفيتو ضّد ى 922،
صـــدرت فعليـــًا عـــن  اّلتـــيتـــّم رفضـــها خـــالل ذلـــآ العـــام بلـــ  أكثـــر مـــن ضـــعف عـــدد القـــرارات  اّلتـــيمســـروعات القـــرارات 

 ذلآ يعني يخفاقه في تحقيق وعيفته األساسية وهي حفع الّسلم واألمن الّدوليين. . وكل3المجلس

كذلآ وبسـب  السـراف فـي اسـتخدام حـّق الفيتـو فـي مرحلـة الحـر  البـاردّ تـّم تجميـد كـّل سـيء مـن لجنـة أركـان 
فـي حـل كـّل األزمـات الحر  يلـى اسـتحالة تسـكيل قـواتل تابعـةل لمجلـس األمـن بسـكلل دائـمل يمكـن أن يسـتخدمها المجلـس 

                                                           
 .94، مرجع سبق ذكره، صمتحدةأثر الهيمنة األمريكية العالمية في منظمة األمم الناجي دحام، دحام:  1
 .492، مرجع سبق ذكره، صوإلى أين؟ .األمم المتحدة لماذا؟ ..عزيز شكري، محمد ـ دراجي، إبراهيم:  2
 .491المرجع السابق، ص 3
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األمــر اّلــذ  أد  يلــى يصــابته بالســلل ســبه الّتــامو وســجل مجلــس األمــن فــي حفــع األمــن والّســلم الــّدوليين يؤكــد الّدوليــة. 
/ ضـّد كوريـا وضبعـًا كـان 920،عجزه عن تضبيق الجراءات العسـكرية خـالل الحـر  البـاردّ يال فـي حالـةل واحـدّل عـام /

يمكن تسبيه مجلس األمن بسلضة التخاذ القرارات تمـارس فيهـا حكومـات الـّدول  دّ. ومن هناذلآ من قبل الواليات المّتح
األعضاء وبخاصة الـّدول األكثـر قـوًّ نفوذهـا مـن أجـل الحصـول علـى غضـاءل رسـميل باسـم األمـم المّتحـدّ للقيـام بأعمـالل 

ر بـؤر التّـوتر فـي العـالم وزيـادّ عـاهّر عـدم بناًء على مصلحتها. وبذلآ فقد أدت الحـر  البـاردّ يلـى انتسـا1تقرر تنفيذها
ــّدولي وذلــآ يعــود يلــى عــدم الّتجــانس فــي االتجاهــات و مــع تفتيــتل كامــلل لــدور مجلــس األمــن. 2االســتقرار فــي الّنعــام ال

الّسياســية للــّدول األعضــاء فيــهو ولــم يكــن بمقــدور المجلــس أن يعمــل بســكلل مخــالفل لرادّ أّ  مــن القضبــين ىنعــرًا ألن 
أ  قــرار يســترض موافقــة الــّدول الكبــر  مجتمعــةن األمــر اّلــذ  انعكــس علــى أدائــه لوعائفــه وذلــآ الخــتالف الــرؤ   اتخــاذ

والمفاهيم الّناتجة من اختالف المصالحو يذ أنقسم أعضاء المجلس يلى قسمل موالل للضـر و وآخـر للّسـرق أو محايـد. ممـا 
 جد لّتحقيق مصالح الّدول الكبر  وتلبية رغباتها. كان له انعكاس سلبي على نساض المجلسو وكأن المجلس و 

أّن مـــن أبـــرز نتـــائج الحـــر  البـــاردّ تراجـــع دور مجلـــس األمـــن فـــي حفـــع الّســـلم واألمـــن  :الباحثـــة ســـتنتجتوبــذلآ 
الّدوليين بسب  انتسار عاهّر الفيتو واستخدامه من جانـ  القـوتين الععمتـينو يذ عجـز المجلـس عـن التّـدخل فـي الكثيـر 

أّ  أّن مجلــس األمــن لــم يمــارس دورًا فعــااًل فــي تحقيــق االســتقرار الــّدولي ضــوال فتــّر  راعات واألزمــات الّدوليــة.مــن الّصــ
الحر  الباردّ بسب  تـأثره بـأجواء الّصـراع بـين الّسـرق والضـر  اّلـذ  جعـل أتفـاق الـّدول الكبـر  علـى أّ  أمـر غايـة فـي 

ي فتّر الحر  الباردّ سهد مرحلًة من الّسلبية والجّمـود وعـدم التفعيـل الصعوبة. ومن هنا يمكن القول أّن مجلس األمن ف
ــّدول الكبــر و ولكــن يذا كانــت الحــر  البــاردّ هــي ســب  هــذا الجمــود والّســلبية فهــل تضييــر حــال  بســب  االنقســام بــين ال

 لّدولي الّجديد؟المجلس بعد دخول المجتمع الّدولي في مرحلةل جديدّل للّنعام الّدولي أمضلق عليها بالّنعام ا

 ب.ـام أحادي القطـالنظ ظـلّ : دور مجلس األمن في ثانياً 

/ نتيجة الّتضـورات فـي الّسياسـة ،،9،عندما بدأت حدّ الّتوتر في العالقات األمريكّية الّسوفيتية تخف منذ عام /
لّســاحة الّدوليــة يذ أنــه فــي و كــان لــذلآ انعكاســًا كبيــرًا علــى مجلــس األمــن ودوره فــي ا3الّســوفيتية تحــت قيــادّ غورباتســوف
وكان هناآ تفاؤاًل بأن يلع  دورًا فعااًل بعد كثّر استخدام حـّق الفيتـو اّلـذ  سـّل عمـل  هذه الفتّر تّم تفعيل مجلس األمنو

المجلــسو ولكــن مــا حــدث أن تحــّول هــذا المجلــس يلــى أّداّ بيــد الواليــات المّتحــدّ ممــا أد  يلــى فقدانــه اســتقالله وحيــادهو 
وره محدودًا بالقدر اّلذ  تسمح به تلآ الّدولة وبما ال يتعار  مع مصـالحها وتحـول مـن أّداّل لحفـع الّسـلم يلـى وأصبح د

. فبانتهــاء الحــر  البــاردّ 4وأصــبح جهــازًا بوليســيًا دوليــًا ال يخضــع ألّ  رقابــةل أو مســاءلةل قانونيــةل أو سياســيةل  أداّل للقهــر.

                                                           
 .39، ترجمة لطيف فرج، مرجع سبق ذكره، صاألمم المتحدة من الحرب الباردة إلى النظام العالمي الجديدبرتران، موريس:  1
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(، 113ة العربية، بيروت، لبنان، العدد)، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدالعرب وإصالح مجلس األمننافعة، حسن:  4
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ــه حكومــة أقليــًة  ــة رقابــةل بــدا مجلــس األمــن وكأّن تمــارس وعائفهــا بضريقــةل تعبــر عــن دكتاتوريــة الحكــم فــي عــّل غيــا  أّي
 .1سياسيةل أو قضائيةل 

ــّد مــن الســاّر يلــى أن  ــةالهيمنــة  وهنــا الب يفرضــها  اّلتــيعلــى نعــام العقوبــات  تانعكســ علــى المجلــس األمريكّي
أصــبحت ألمــن تــابع لهــا وينفــذ يرادتهــا و مجلــس ا تتصــرف وكــأنّ  المّتحــدّبــدأت الواليــات  يذو الــّدولمجلــس األمــن علــى 

 اّلتــيي بمــا يتوافــق مــع القضــايا والمبــاد  الــّدولعلــى تصــرفاتها وتعبئــة الــرأ  العــام  الســرعّيةلضــفاء  وأداًّ  تعتبــره وســيلةً 
 .  تؤيدها

م لنســئ مــن أجلهــا مجلــس األمــن وال تــزال هــي حفــع األمــن والّســأم  اّلتــيالضايــة  نّ تــر  الباحثــة أوفــي هــذا الســياق 
المجلـس فسـل فسـال ذريعـًا فـي هـذه المهمـة نعـرًا لكثـّر  أنّ  عر يلـى الواقـع نجـدّ يين في جميع أرجاء العالم ولكن بالنّ الّدول

ن لــم تكــن تلـــآ الحــرو   حــالف المكونــة مـــن منهــا قيـــام قــوات التّ  وووقــوف المجلـــس عــاجزًا أمامهــا العالمّيــةالحــرو  وا 
و والحــر  علــى العــراق ،400و والحــر  علــى أفضانســتان عــام ،99،يــت عــام وبريضانيــا بتحريــر الكو  المّتحــدّالواليــات 

يضّر علــى منــابع البتــرول فــي المنضقــة تحــت ســتار علــى الّســالواليــات المتحــدّ عملــت  ،99،و وفــي عــام 4002عــام 
ي لـّدولاية. هذه الحرو  اعتبرت بمثابة انتهاء لدور مجلس األمن. وهي حرو  لم يرغـ  المجتمـع الّدول السرعّيةفر  

أنــه فــي هــذه المرحلــة مــن تــاريخ المجلــس  فضــاًل عــن ولكــن تــم ذلــآ بنــاًء علــى رغبــة أمريكيــة. الــدخول فيهــا عســكرياً 
و ومخـاضر الـّدولأو داخـل  الـّدولذر بالحرو  فيمـا بـين زاعات الدينية المتسددّ عبر العالمو وتصاعدت النّ تضاعفت النّ 

 استمرت ألكثر من عامين. اّلتيورية مة السّ حل األزّ . وهاهو مجلس األمن يقف عاجزًا عن 2الرها 

وفي السنوات األخيّر أكدت مععم الّدول فـي أكثـر مـن مناسـبةل علـى أّن مجلـس األمـن الـّدولي يمـّر اليـوم بواحـدّل 
واجهتــه منــذ ينســائه بعــد أن فقــد مععــم صــالحياتهو وباألصــح انتزعــت منــه أهــّم الصــالحيات  اّلتــيمــن أخضــر األزمــات 

أمنسئ من أجلها وهي الحيلولة دون قيام الحرو  والمحافعة على األمن والّسـلم الـّدوليين خصوصـًا فـي عـّل هيمنـة  اّلتي
الواليات المّتحدّ علـى القـرار العـالمي وانتهاكهـا المسـتمر للمواثيـق الّدوليـة وعلـى رأسـها مبـدأ تحـريم اللجـوء يلـى اسـتخدام 

 لّدول خار  يضار السرعّية الّدولية.القّو أو الّتهديد بها في العالقات بين ا

 اب.ـام متعدد األقطـنظ ظـلّ : دور في مجلس األمن في ثالثاً 

ــّدولي خــالل الّســنوات الماضــيةو أدت يلــى تضييــرل ضفيــفل فــي ضبيعــة الّنعــام  اّلتــييّن التحــوالت  ســهدها الّنعــام ال
سـًا للّنعـام الـّدولي الّسـائد فـإّن مسـتقبل المجلـس سـوف الّدولي والعالقات الّسائدّ فيهو وباعتبار مجلـس األمـن يمثّـل انعكا

يختلــف بــاختالف الّنعــام الــّدوليو وهــو مــا يــدعو يلــى التّســاؤل عــن مــد  تــأثير هــذه الّتضــورات علــى دور مجلــس األمــن 
لى أّ  مدً  سيختلف دوره المستقبلي عن األدوار   أضضلع بها خالل الفترات الّسابقة؟ اّلتيالّدولي مستقباًل وا 

                                                           
، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، جامعة طبيعة دور مجلس األمن بعد نهاية الحرب الباردةعكاب حسون، خالد:  1

 .4، ص2119(، 1(، السنة )1تكريت، العراق، العدد)
 .92، مرجع سبق ذكره، صلجديدة: تحوالت موازين القوى في النظام الدوليالمعادالت امحمود عبد الناصر، وليد:  2
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يّن الّنعــام المتعــدد األضــراف ســوف يــؤد  يلــى زيــادّ كفــاءّ وفاعليــة مجلــس األمــنو ألّن أحــد أســبا  يخفاقــه فــي 
. أمــا مرحلـــة  فتــّر الحــر  البــاردّ هـــو الّصــراع بــين القضبـــين الّســيوعي والّرأســماليو وتحولـــه يلــى ميــدان صـــراعل وتنــافسل

يذ أنـه ازدادت وتسـعبت مسـاكله وعهـر عجـزه واضـحًا للعيـانو القض  الواحد فاتسمت بالهيمنة األمريكّية على المجلس و 
ــاّر الّنزاعــات  ــة لث ــّد الواليــات المّتحــدّ األمريكّي ــالقوانين وتحــول يلــى أداّل ضيعــةل فــي ي ــم يعــد المجلــس يتقيــد ب ــّر ل هــذه الفت

صــدار القــرارات المجحفــة فــي حــّق مــن يتّمــرد علــى واقــع الهيمنــة األمريكّيــة والمتّمثلــة فــي ازدو  اجيــة المعــايير فــي اتخــاذ وا 
القـرارات األممّيــة. أّمــا فــي عــّل الّنعــام المتعـدد األقضــا  فقــد يكــون مــن نتائجــه تضييـر جــذر  فــي هيكليــة مجلــس األمــنو 
ليأخــذ فــي حســاباته الحقــائق الّجديــدّ علــى األر و ممــا يعنــي ممارســته دورًا أكثــر أهميــة بعــد كــبح جمــان الّسياســـات 

 األمريكّية االنفرادية.

ًّ ولــه كلمــة الفصــل فــي القضــايا ف فــي مرحلــة تعــدد األقضــا  مــن المفتــر  أن يصــبح مجلــس األمــن هيئــًة محايــد
الّدوليــةو يذ أّنــه ستتســع المنافســة بــدخول أقضــا ل جديــدّل وبالتّــالي زيــادّ االهتمــام بــبع  القضــايا واخــتالف ضريقــة تنــاول 

 القضايا الّدولية.

ن أن يتحقـق هـدف  أساسـي وهـو زيـادّ الّضـضوض مـن جانـ  القـو  الّدوليـة وفي هذا الّنعـام المتعـدد األقضـا  يمكـ
وتجنـ  الّنعـام الـّدولي  نالفاعلةو بما فيها الواليات المّتحدّ الّجديدّو على يسرائيل بقصد الّتوفيق واالتفاق مع الفلسـضينيي

 .1احتماالت عنفل جديدّل في المنضقة

 ه؟ ـناء عـالح مجلس األمن أم االستغنـ: إصرابعاً 

 على دور مجلس األمن في كل مرحلةل من مراحل الّنعام الّدولي يصبح الّسؤال األهّم هو: االضالعبعد 

 هل ينبضي يصالن مجلس األمن؟ أم االستضناء عنه؟ وهل يصالن مجلس األمن مرهون  ببروز نعامل متعدد األقضا ؟

لمكــان يصــالن هــذا الجهــاز التنفيــذ  عنــدها يمكــن لإلجابــة علــى هــذا الّســؤال ينبضــي أواًل دراســة فيمــا يذا كــان با
 الّتوصل يلى يجابة.

ًّ فهــي قديمــة  جــدًاو حيــث عهــرت هنــاآ اتجاهــات كثيــّر  يّن الـّدعّو يلــى يصــالن مجلــس األمــن ليســت دعــوًّ جديــد
عـر فـي ن قـرارًا يقضـي بإعـادّ النّ 9،2،لصالن المجلس منها دعّو الجمعية العامة ل مم المّتحدّ حين أصدرت عـام ى

تحــدثت عــن الّدبلوماســية  اّلتــيميثــاق األمــم المّتحــدّ. وخضــة بضــرس بضــرس غــالي األمــين العــام الّســابق ل مــم المّتحــدّ و 
الوقائيــة وقــوات حفــع الّســالم تكــون تابعــًة لمجلــس األمــن مباســرًّ وذلــآ مــن أجــل زيــادّ فاعليــة المجلــسو وكــذلآ خضــة 

عنــدما كــان أمينــًا عامــًا للمنّعمــة لوضــع خضــة يصــالنل ســاملةل للمنّعمــة  كــوفي عنــان اّلــذ  كلــف خبــراء مــن كافــة الــّدول
ولكــن  ن عضــو.42ن عضــوًا يلــى ى2،الّدوليــة فاســتملت علــى توســيع عضــوية مجلــس األمــن برفــع عــدد أعضــائه مــن ى
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يكـــيو يصـــالن المجلـــس أصـــبح امن ضـــرورًّ ملحـــًة بعـــد اســـتبدال مفهـــوم األمـــن والّســـلم الـــّدوليين بـــاألمن والّســـلم األمر 
 ممّني بها المجلس. اّلتيبالضافة يلى الخيبات الكبيّر 

و فإّنـه البـّد أواًل مــن تحديـد العوائـق  باعتقـاد الباحثـة تقـف أمــام  اّلتـيأّنـه لكـي يمكـن يصــالن المجلـس بسـكلل فعـالل
 ل المناسبة لمعالجتها.أمنسئ من أجلها وهي حفع الّسلم واألمن الّدوليينو ثّم اقتران الحلو  اّلتيالمجلس لّتحقيق الضاية 

 ومن خالل ما سبق دراسته يمكن تلخيص هذه العوائق بما يلي: 

ة مجلس األمن من حيث تكوينه وآلية اتخاذ القرارات واألغلبية المضلوبة لذلآو هذا فضاًل عن غمو  هيكليّ  ن،
آ ذلآ لدول دائمة له وتر  محددل  يين وعدم وجود تعريفل الّدوللم ها مفهوم األمن والسّ بع  المصضلحات وأهمّ 

 عدم وجود رقابة مؤسساتية على قرارات المجلس. علّ ة في العضويّ 
هيمنة الواليات المّتحدّ على العالمو وانعكاس ذلآ على الّدول دائمة العضوّية في مجلس األمن. جعل  ن4

ما تقوم بهو المجلس أّداّ ال أكثر للواليات المّتحدّ األمريكّية تستخدمه متى تساء لضفاء السرعّية على 
 فضاًل عن تجاوز المجلس عندما ال يتضابق مع مصالحها.

تتحكم في القرار األمّمي من خالل حّق الفيتو وبالتالي  اّلتيتناق  المصالح الّسياسّية بين الّدول الكبر   ن2
 في حال يقرار ماال يتماسى ومصالح هذه الّدولة فإّنه يصع  تنفيذ القرار.ضيل قرارات المجلس. و تع

ّنمــا يتعلــق أيضــًا بتضييــر بنيــة  مــن خــالل هــذه العوائــق يتبــين أّن الحــل ال يتعلــق فقــض بإصــالن مجلــس األمــن وا 
الّنعام الّدولي القائمـة علـى الهيمنـة األمريكّيـة. ومـن هنـا تنبـع متضلبـات الصـالن مـن جـانبين: أواًل هـو يصـالن مجلـس 

 لى األحادية القضبية.األمن والثّاني هو يصالن هيكل الّنعام الّدولي القائم ع

 : سـق بالمجلـا يتعلـفيم ـ1

انضالقــَا مــن ضــروّر أن يعكــس هــذا المجلــس وقــائع المجتمــع الــّدولي للقــرن الحــاد  والعســرينو وأن يكــون ممــثاًل 
 . فإّنه البّد من القيام بمجموعةل من الصالحات منها:1لكل القو  في العالم تمثياًل سرعيًا وفعاالً 

في المباد  والقواعد األساسية العامة المنصوص عليها في الميثاق لزالة ما يكتنف بعضها من  ـ يعادّ الّنعر،
ضرأت على العالقات الّدولية في جميع المجاالتو أو لوضع  اّلتيغمو و أو لّتحديث بعضها بما يتناس  والّتحوالت 

 .2ومضامحل وأجنداتل خاصةل تحاول تضويع الّنصوص لخدمة أهدافل  اّلتيحدن للّتفسيرات المتعارضة 

                                                           
1 Zarka, Jaen- clande. Institutions Internationales, Paris: Ellipses Marking, 2007, (Miseau point), p.p46-

47.    
 .111ـ  111، مرجع سبق ذكره، صالعرب وإصالح مجلس األمننافعة، حسن:  2
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ـ يعادّ تسكيل مجلس األمن وتوسيع نضاق العضوية فيه سواًء فيما يتعلق بالعضوية الّدائمة أو غير الّدائمة بحيث 4
يصبح المجلس تجسيدًا فعليًا للقو  الفاعلة انضالقًا من أّن قارتي أفريقيا وأمريكا الالتينية ال تمّمثل بأّية مقاعد دائمةو 

ألن مسؤولية الحفاع على الّسلم واألمن الّدوليين هي مسؤولية خضيّر ويج  أن تحافع عليها كل السعو  ونعرًا 
وتسارآ فيهاو وأن يتتبع ذلآ تضيير األغلبية المضلوبة لصدور القرار والبعد عن االعتبار بأن اعترا  واحد يوقف 

 صدور القرار.

يجاد جيشل د22ـ تفعيل المادّ ى2 وليل دائمل متضورل قو ل ومحايدل تابع للمجلس وموارد ماليةل مستقلةلو ن من الميثاق وا 
 للّتخلص من االبتزاز السياسي للّدول الكبر .

يجوز فيها  اّلتيـ اللجوء يلى وضع قيد على نضاق استخدام حّق الفيتو بوضع حدودل متفقل عليها للموضوعات 2
مجتمع الّدولي وأمنه وسالمته وليس للدفاع عن المصالح استخدامه لضمان أن يمستخدم في الّدفاع عن مصالح ال

و 1الخاصة للّدول الكبر . في عّل ييجاد آليةل قانونيةل لمراقبة قرارات المجلس وتقويم مد  سرعية ما يصدره من قرارات
يعني تقييد خصوصًا قرارات الفصل الّسابعو األمر اّلذ  يستدعي وضع األمور في نصابها من الّناحية القانونية مما 

حولته يلى  اّلتيالمجلس باحترام القواعد الّدولية وعدم الّتوسع في تفسير سلضاته وصالحياته الواردّ في الفصل الّسابع 
 غول األمن والّسلم الّدوليين.

يتضلـ  أّما الضل  القديم الّجديد وهو يلضاء حّق الفيتو فإّنـه يمعتبـر مـن وجهـة الّنعـر الواقعيـة مسـتحياًل ألن يلضائـه 
 اّلتـين و ،0،تعديل الميثاق واّلـذ  بـدوره يحتـا  يلـى موافقـة الـّدول الخمـس الّدائمـة العضـوية مجتمعـة بنـاًء علـى المـادّ ى

تدخل على الميثاق تسر  علـى جميـع أعضـاء األمـم المّتحـدّ يذا صـدرت بموافقـة  اّلتيالتعديالت تنص على ما يلي: ىى
. 2جميع أعضاء مجلس األمن الدائمين وفقًا ل وضاع الدسـتورية فـي كـل دولـةننثلثي أعضاء األمم المّتحدّ ومن بينهم 

وهو ما يعني استحالة تحقيق ذلآ. لـذلآ فـإّن المضالبـة تبقـى فـي حـدود ترسـيد هـذا الحـق لصـعوبة تحقيـق يلضائـهو نتيجـة 
 رف  الّدول الكبر  لذلآ.

 ي:الـّدولام ـق بالنظـا يتعلـفيم ـ5

ل بهيمنةل كهذه تخلـف الـّدمار والقتـل وتنسـر الرهـا  وتّجـوع الّسـعو  وتسـتنزف الثّـروات يقب أاليج  على العالم 
وتحــرم الّســعو  مــن االســتقرار وتفتــت المجتمعــات بالّضائفيــة والعنصــرية العرقيــةو لــذلآ فإّنــه مــن الضــرور  تضييــر بنيــة 

ســود المســاومات والمفاوضــات بــين الــّدول الّنعــام الــّدولي مــن نعــامل أحــاد  القضبيــة يلــى نعــامل متعــدد األقضــا . حيــث ت
   ووضع حدل لجعل المجلس يمّثل مصلحة دولةل واحدّلو لذلآ فإّنه ال بّد من قيام نعامل متعدد األقضا .

                                                           
 .194ص، مرجع سبق ذكره، نظرة في أزمة األمم المتحدة في ظل القانون الدوليياسين حموي، ماجد:  1
 .www.un.org/ar/documents/charter/chapter18/shtml                                                                  الرابط:  2

                                                                                      

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter18/shtml
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بمسـتقبل الّنعـام الـّدوليو  وهنا البّد من الساّر يلى أّن الـّتخلص مـن كـل عوائـق ومسـكالت مجلـس األمـن مـرتبض
لّدولي الحالي فإّن العوائـق والمسـكالت سـتعّل مسـتمرًّ. فـال يمكـن أن يـتّم يصـالن مجلـس األمـن يذا استمر الّنعام ا ألّنه

يال يذا تــّم تضييــر الّنعــام الــّدولي الّســائد ألّنــه بــدون ذلــآ يســتحيل تحقيــق هــذه الصــالحاتو نعــرًا لعــدم وجــود يرادّل جديــةل 
يلـى أّن المسـكلة األساسـية ليسـت فـي الصـالن بقـدر مـا وصادقةل لد  الواليات المّتحدّ من أجل الصالنو وذلآ يعود 

تتعلق بتوفر الرادّ الّسياسية الّدولية الالزمـة للقيـام بهـذا الصـالن. وفـي هـذا الّسـياق البـّد مـن توضـيح نقضـةل مهمـةل هـو 
الت يلــى يقامــة أنــه مهمــا اختلــف ســكل الّنعــام الــّدولي وتــّم تعــديل مجلــس األمــنو فإّنــه ال يمتوقــع أن تــؤد  هــذه الّتعــدي

عــادّ توزيعهــا علــى المســتو  الكــوني مــن أجــل رفاهيــة وأمــن الجميــع ــةل لداّر المــوارد وا  ــه تــّم 1مؤسســةل عالميــةل فعال و ألّن
ـــّدولي ـــه يجـــ  أن ينســـجم  اليضـــان ســـابقّا أّن الّنعـــام ال ـــة الّضـــروّر أّ  أّن ّنمـــا يعنـــي عدال ـــة وا  ال يعنـــي بالضـــروّر العدال

رضها الّضرف أو األضراف المهيمنة على هذا الّنعام. ولكن عندما يكون متعـدد األقضـا  يمكـن يف اّلتيومقاييس العدالة 
 أن يكون أقر  يلى العدالة منه في عّل نعام قض  واحد.

يذا لم يتحقق هذا الصالن فإّنـه مـن األفضـل فـي هـذه الحالـة االسـتضناء عـن  :تؤكد الباحثة على أنهوفي الختام 
بصــورته الحاليــة مجلســًا أمريكيــًا ولــيس لديــه مســؤولية تجــاه أحــد ويفتقــر يلــى الّســفافيةو انضالقــًا  مجلــس األمــن يذا اســتمر

من التناق  الواضح بين أهدافه المعلنة وممارساته الفعلية مما ينـذر بمخـاضر جمـة مـا لـم يـتّم تـدارآ الوضـع. واالتجـاه 
ولـةل أو مجموعــةل مـن الـّدول الحــّق فـي الـّتحكم بمصــائر يلـى يقامـة منّعمـة جديــدّل علـى أسـسل ديمقراضيــةل ال تعضـي ألّ  د

 الّدول والسعو  كما يحدث امن.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .129، مرجع سبق ذكره، صرناألمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قالرشيدي، أحمد، وآخرون:  1
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 ة:ـاخلامت

قامـت منّعمـة األمـم المّتحـدّ مـن  اّلتـييّن مسألة تحقيق األمـن والّسـلم الـّدوليين وحمايتهمـا هـي مـن أهـّم المسـائل 
فــي ديباجتــه ومــواده األّولـى والثّانيــة وكــذلآ فــي الفصــل الّســابع أجلهـا وذلــآ وفقــًا ألســسل ومبــاد ل وآليـاتل حــددها الميثــاق 
الــّدول الكبــر  وعلــى رأســها الواليــات المّتحــدّ دبــروا مــؤامّر  أنّ  منــهو ولقــد أمســندت تلــآ المهمــة يلــى مجلــس األمــن. يالّ 

وذلـآ  وعونهايـدّ  اّلتـياواّ يضّر على الّدول وفر  يرادتهم عليها بداًل من تحقيـق الديمقراضيـة العالمّيـة والمسـتستهدف السّ 
اّلـذ  يسـتضيعون مـن خاللـه تحقيـق مصـالحهم وحمايـة حلفـائهم. في مجلـس األمـن الفيتو  عن ضريق تمييز أنفسهم بحقّ 

 جــاءت فــي عــروفل  اّلتــيهــذا يلــى الــوالدّ المســوهة للمنّعمــة  ويعــود كــلّ  .بينمــا حــرم األعضــاء امخــرين مــن هــذا الحــقّ 
احنـة تهـيمن علـى سـعو  األر و بينمـا زعمـاء الـّدول الكبـر  يخضضـون ويـالت الحـر  الضّ كانـت  يذو غير سويةل  دوليةل 

وخصوصـًا  اتخذ صيضة األمـم المّتحـدّ ومجلـس األمـن سـتارًا لـه. دوليل  فوذ على العالم. ضمن نعامل القتسام السيضّر والنّ 
الم زاعـات وتحقيـق الّسـالنّ  لحـلّ  محايـدّل  ةل ه الهـدف مـن وجـوده كهيئـتـفقدأ اّلتيفي مرحلة الهيمنة األمريكّية على المجلس 

بيد الواليات المّتحدّ األمريكّية تحار  فيـه أعـداءهاو فأصـبح ينفـذ األجنـدّ األمريكّيـة  اًّ وجعله أدّ  .في جميع أنحاء العالم
المّتحــدّ  لهــذا المصــضلح المضــاضي اّلــذ  تســتخدمه الواليــات محايــدل  تعريــفل  يتربــع عليهــا محاربــة الرهــا  دون أ ّ  اّلتــي

وهـــذا الضمـــو  فــي المصـــضلحات ســـمح للـــّدول الكبـــار الخمســـة تأويـــل وســـرن  .بلـــد علـــى أ ّ  أمريكـــيل  هجـــومل  لتبريــر أ ّ 
 الّنصوص بحس  ما تقتضيه مصالحهم أو مصالح حلفائهم.

دمير فالواليـات المّتحـدّ تخـر  علـى السـرعّية الّدولّيـة وتخـرق القـانون الـّدولي وتهمـش دور مجلـس األمـن وتقـوم بتـ
نسانية فهـي دولـة حـر   ًّ خاصًة الّدول العربية لضعف هذه الّدول وحكوماتها فهي أبدًا لم تكن دولة سالم وا  الّدول منفرد

   ودمارو وفوق ذلآ تحاصر السعو  وتعمل على تجويعها وحرمانها من أبسض مقومات الحياّ المعيسية والّصحية.

ّية األولــى أيضــًا فــي ســكرية األولــى فقــض بــل يّنهــا القــّو االقتصــادومــا ســاعدها علــى ذلــآ هــو أّنهــا ليســت القــّو الع
و وتعتّبـر األكثـر سـبابًا مـن الّناحيـة الّديمضرافيـة. تفوقها على  جميع دول العالمو فهي دولة ذات نعامل اقتصـاد ل دينـاميكيل

اقتصـاديةو سياسـيةن تسـكل مجتمعـة عسـكريةو الواليـات المّتحـدّ األمريكّيـة ى تمتلكها اّلتيومن هنا نجّد أّن عناصر القّو 
ــّدولي الّجديــدو  ــة ورعايتهــا للّنعــام ال ــذ  رســمت فيــه مرتكــزًا الســتمرار الهيمنــة األمريكّي ينافســها أحــد  أالخضضهــا علــى اّل

سياســيًا واقتصــادّيًا أو عســكرّيًاو حتّــى تبقــى فــي وضــع الدولــة الهيمنــة علــى العــالم وســتعمل علــى منــع عهــور أّ  منــافسل 
 لها.
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 التوصل يليها من خالل هذه الدراسة: تمّ  اّلتيومن أهم النتائج  ج:ـائـنتال

الفيتو في  يضّر على العالم من خالل تمتعها بحقّ سّ للتخضض الكبر  منذ تأسيس منّعمة األمم المّتحدّ كانت الّدول ـ ،
تعديله يحتا  يلى  الميثاق بأنّ  ص فيالفيتو قامت هذه الّدول بالنّ  ع بحقّ وفي يضار تأكيدها على التمتّ  ومجلس األمن

يلضاء  أو بأخر أنّ  و وهذا يعني بسكلل من الميثاق ن،0،وذلآ بناًء على المادّ ى وموافقة الّدول الخمس الكبر  مجتمعةً 
 وهذا ما ال يمكن حدوثه أبدًا. الي موافقة هذه الّدول مجتمعةً حق الفيتو يحتا  يلى تعديل الميثاق وبالتّ 

ًّ من أدواتل أخر  تمتلكها الّدول األعضاء وخاصًة الكبر  منهاو ولم يحدث ـ يّن مجلس األم4 ن لم يكن سو  أدا
هو ما  لبع  المصضلحات الّهامة واضحل  محددل  عدم وضع تعريفل يضالقًا أن كان في قل  المسرن الّدولي. كما أّن 

اتي خذ بناًء على تفسير األعضاء الذّ تمجلس تم القرارات فلخدمة المصلحة األمريكّية  كفريسةل  أوقع مجلس األمنا 
 .للقضايا المتداولة

ــ يّن مجلس األمن دأ  على جعل الفصل الّسابع وكأّنه ال يرتبض بالميثاق وال يمت بصلةل ألهداف ومباد  األمم 2
يكفي أن و  المّتحدّو والقرارات الّصادّر بموجبه تتمتع بالقّو الملزمة حّتى بدون اجتماع عناصر انعقادها وصحتها.

يسير المجلس في قراراته يلى أّنه يّتصرف بموج  الفصل الّسابع من الميثاق أّيًا كانت ضبيعة هذا الّتصرف حّتى 
يصبح هذا الّتصرف جائزًا وملزمًا من دون أن يكون ألحدل حق  الّتعقي  أو الّنقدو وال تملآ أّ  دولةل عضول من الناحية 

 و تعتر  عليها.القانونية أن تتحلل من قراراته أ

فرضها مجلس األمن في عّل الحر  الباردّ تستند يلى مرجعيةل قانونيةل ممقنعةل فهي تخالف  اّلتيـ يّن العقوبات 2
وتنتهآ القانون الّدوليو أّما بعد الحر  الباردّ فكانت هذه العقوبات بالضافة يلى ما سبق تعكس هيمنة الواليات 

 ألمن وتسخيره كأّداّل لتحقيق أهدافها ومصالحها وليس لّتحقيق األمن والّسلم الّدوليين.المّتحدّ األمريكّية على مجلس ا

تمتلآ يمكانيات ضخمة  اّلتييّن الهيمنة األمريكّية العالمّية بنيت على حقيقة كون الواليات المّتحدّ الّدولة الوحيدّ ـ 2
ا يجعلها العبًا حاسمًا في أّ  صراعل وفي أّ  جزءل من جدًا في حقول متنوعةل عسكريةلو وسياسيةلو وحّتى اقتصاديةل مم

و وبالتّالي سيضرتها على منّعمة  العالم في اللعبة الّسياسّية الّدولّية في عل  نعامل عالميل يتّميز بضيا  أّ  قض ل منافسل
 األمم المّتحدّ ممثلًة بجهازها التّنفيذ  مجلس األمن.

لعالمي الّجديد ال يمكنه أن يكون بالّنسبة للواليات المّتحدّ ياّل خيارًا أخيرًا تلجأ ـ يّن مجلس األمن في عّل الّنعام ا6
يليه لمعالجة األزمات الّدولية كما أّنها تلجأ يليه أو تستبعده وفقًا لما تقتضيه مصلحتها. وبذلآ فقد عّرت الواليات 



192 
 

من مصالح الّداّر األمريكّية مهمته يضفاء المّتحدّ مجلس األمن من مصداقيته لّتحوله يلى مجرد مصلحةل فنيةل 
أملضيت في عّل هذا الّنعام العالمي  اّلتيالسرعّية على اعتداءاتها على حقوق الّسعو  وعلى حريتها وعلى سيادّ الّدول 

 الّجديد وأصبحت الّدول وأراضيها كأّنها يقضاعية أمريكية.

في منضقة  مكثففكير بالّسالن الّنوو  من خالل المسهد العسكر  الـ يّن الواليات المّتحدّ هي من تدفع ييران يلى التّ ،
الخليج مما يجعل اليرانيين يسعرون أّن الّرادع الوحيد لتّأمين مصالحهم أّمام هذه القّو هو الّسالن الّنوو و أّ  يقع 

وامل ودوافع أخر  تمس على الواليات المّتحدّ جزء  من مسؤولية سعي ييران للحصول على هذا الّسالن يلى جان  ع
 الّنفسية اليرانية.

يّن البعد الّسياسي واضح  في أّن الّتعاون الّنوو  اليراني الضربي في عهد الّساه انضلق من انسجام المصالح ـ ،
الّسياسية واألمنية واالقتصادّية وانقضع بعد ذلآ بسب  غيا  هذا االنسجام اّلذ  أصبح يتحقق مع روسيا والّصين في 

العقوبات  ّر الّتسعينيات من القرن العسرين على أرضية المصالح الّسياسية واألمنية واالقتصادّية معًا. كما كانتفت
على سعي ييران المتالآ  اضعل ق دليلل  دون وجود أ ّ  ادعاءاتل على ييران غير قانونية لقيامها على مجرد  االقتصادّية

 ية الحقيقية.الّدول عّيةالسر وو و وهي تتناق  مع مقتضيات الن النّ السّ 

 بفر  عقوباتل  المّتحدّهاية تحققت رغبة الواليات بالنّ  يذ أنهو ييران نموذجًا للهيمنة األمريكّيةمثل العقوبات على تم ـ 9
بعد سعيهما يلى تخفيف أثارها  المّتحدّين للموافقة على هذه العقوبات يرضاًء للواليات على ييران وانجرار روسيا والصّ 

 عليهم.

ـ فسل العقوبات االقتصادّية على ييران في تحقيق هدفها وهو ييقاف البرنامج الّنوو  اليراني كما أّن ييران مازلت 0،
 مستعدّ لتحمل المزيد من العقوبات مقابل االستمرار في يقامة برنامجها الّنوو .

صعيد القّو العسكرية ويسير النفاق  ـ لم يتبّلور الّنعام المتعدد األقضا  بعد فهو نعام  أحاد  القضبية على،،
العسكر  األمريكي مقارنًة بالقو  الّدولية الّصاعدّ يلى أّن الواليات المّتحدّ ستعّل القّو العسكرية األّولى لردنل ضويلل 

يد من الّزمن لعدم وجود قوّل عسكريةل تصارع الواليات المّتحدّ. ولكن هذا الّنعام سيكون متعدد األقضا  على الّصع
 االقتصاد  يذ تتعدد مراكز القو  االقتصادّية.

لعدم توفر الّرغبة والرادّ للتضيير م الّدولي على ما هو عليه نعرًا ال يمكن يصالن مجلس األمن يذا استمر الّنعاـ 4،
 وبالتالي فإنه ال مستقبل لمجلس األمن في عّل هكذا نعام دولي. لّد  الواليات المّتحدّ األمريكّية.
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 :اتـوصيـتال

مجلس األمن وتوسيع المعايير المتخذّ من قبل الّدولو ال سيما دور  المنّعمة الّدوليةـ ينبضي على الّدول تقوية دور ،
 .لقانون الّدوليا كونه الجهاز الّتنفيذ  وصاح  القرارات الملزمةو وذلآ لجعله يسير على خضى تضبيق

ّسابع وما يتضمنه من يجراءاتل عقابيةل سواًء اقتصاديًة أو عسكريًةو يج  معالجتها هو الفصل ال اّلتيمن القضايا  ـ2
يال بعد استخدام الجراءات الّدبلوماسية ىسح  سفيرو تخفي  عدد موعفي السفاّرو عدم  اويج  عدم اللجوء يليه

ثبات فسلهاو أّ  أّنه يجّ  التّأكيد على ضروّر يتباع مجل س األمن لترتي  منح تأسيرات دخول لسخصيات مستهدفةن وا 
وال بّد للحفاع على هيبة المجلس من أن يكون هناآ مواد الفصل الّسابع وعدم الّتجاوز ألّ  مادّل يلى المادّ التّالية. 

/و وذلآ باستخدامه فقض في الحاالت 990،كّثر استخدامه بعد عام / اّلتيترسيد  في تضبيق نصوص الفصل الّسابع 
 لم الّدوليين.تهدد فعاًل األمن والسّ  اّلتي

في حال القبول بإصالن مجلس األمن فإّنه يجّ  أن يكون هناآ يصالن  ألسلو  عمل المجلس بحيث يكون  ـ2
العمل فيه سفافًا وأكّثر مساركًة من قبل الّدولو وأن تكون هناآ ضريقة  جديدّ  ألغلبية اتخاذ القرارات هذا فضاًل عن 

الّصادّر عنه لتّأكد من تضابقها مع رون الميثاق وتحقيق مقتضيات الّسلم واألمن  ييجاد آليةل قانونيةل لمراقبة القرارات
.  الّدوليينو خصوصًا تلآ المتعلقة بالفصل الّسابع من عقوباتل وتدخلل عسكر ل

فقضو ألّن هذا المنضلق هو ما تستخدمه يسرائيل  أيديولوجيتهاـ من الخضأ الّنعر ألّية دولةل في المنضقة في يضار 2
بقاء الوضع في الّسرق األوسض على ما هو عليه ودون و  الواليات المّتحدّ لتفرقةو وتصنيف الّدول يلى محور الّسر وا 

عهور أّية دولةل معادلةل عسكريًا لسرائيلو بدليل أّنه لم تّكن الواليات المّتحدّ العداء والّتحري  المذهبي ضّد ييران في 
كانت ييران سيعيًة أم ال وقتها؟ ومن هنا البّد من التّنبه لذلآ والبعد عن الفتنة  عهد الّساه سرضّيها في المنضقةو فهل

 كثرت جدًا مؤخرًا. اّلتيالضائفية 

ـ من مصلحة ييران يعادّ الّنعر بسياساتها تجاه دول المنضقة وخاصًة دول الخليج العربيو والبعد عن يتباع سياسة 2
لية بضية يزالة أّ  توجسل أو خسيةل منها ومن مستقبل سياساتها تجاه هذه الوصاية والتدخل في سؤون جيرانها الّداخ

 الّدولو قاضعًة بذلآ الضريق على كّل من يستضل الفجّو الموجودّ في العالقة بينهما.

 ـ جعل منضقة الّسرق األوسض منضقًة خاليًة من أسلحة الّدمار الّسامل والبدء من يسرائيل صاحبة أكبر ترسانةل نوويةل 6
في المنضقةو أّما في حال استثناء يسرائيل فإّنه وعلى الّرغم من الّرغبة في الّسالم وعالمل خالل من أسلحة الّدمار الّسامل 
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فإنني أسجع ييران على أن تمتلآ الّسالن الّنوو  وتتمرد على قرار الّدول الكبر  في احتكاره ألّنه يتنافى مع أدنى 
فاع عن نفسها بكل وسائل القّو وأساليبها. فضاًل عن أّن وجود الّسالن الّنوو  في حقوق الّسعو  في المساواّ بالدّ 

 ييران قد يحقق الّتوازن القليمي مع يسرائيل وهو ما قد يساعد على حلن سلميل لكل المساكل في الّسرق األوسض.

منةو وأن تتخلى الّدول األوربية عن ـ يجّ  على العر  عدم انتعار الواليات المّتحدّ حّتى تتخلى عن رغبتها في الهي،
ّنما يج  عليهم بناء مناعةل ذاتيةل  ساملةل تكون على مستو  الّتهديد اّلذ   استراتيجيةل أضماعها ورغبتها االستعماريةو وا 

. وقد يكون ذلآ خضوًّ على  يهدد األمة العربية حاضرًا ومستقباًل عن ضريق االتجاه يلى تكوين موقفل عربيل موحدل
 وصول الوضن العربي يلى أن يصبح قضبًا دولّيًا. ضريق
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قـائمـة املـراجـع
 

 أواًل: املـراجـع باللغـة العربيـة:

 ـ الكـتب:

منسورات و لضبعة األولىو اواألفراد( الّدول ضدّ ية الّدولالعقوبات ) نظام الجزاءات الّدولي :عليو حر  جميلـ ،
 .40،0نانوبيروتو لب الحلبي الحقوقيةو

 .992،مركز البحوث والدراسات السياسيةو القاهّرو مصرو  و الضبعة األولىوالمّتحدةإصالح األمم  :نافعةو حسنـ 4
و الضبعة الشاملة بعد الحرب الباردة األمريكّية االستراتيجيةدور مؤسسة الرئاسة في صنع  :عامرو هاسم عوادـ 2

 .40،0 ووتو لبنانمركز دراسات الوحدّ العربيةو بير و األولى
 .و نيويورآيةالّدولوالنظام األساسي لمحكمة العدل  المّتحدةميثاق األمم و المّتحدّاألمم ـ 2
و الضبعة األولىو دار البسير للنسر ي الحديثالّدولنظام األمن الجماعي في التنظيم  :عبد اا محمد آل عيونوـ 2

 .9،2،و والتوزيعو عمانو األردن
 .،99، مصرو و الناسر دار النهضة العربيةو القاهّرويالّدولالتنظيم  :عائسة رات وـ 6
و الضبعة األولىو مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو العرب وتحديات النظام العالمي :محمد األضرشوـ ،

 .999،/و 6،العدد/
 .992،القاهّرو مصر لسياسيةومركز البحوث والدراسات ا و الضبعة األولىوإصالح مجلس األمن :نافعةو حسنـ ،
و منسأّ المعارفو التاسعةالضبعة  و(المّتحدةية )األمم الّدولقانون المنظمات  :سامي عبد الحميدو محمدـ 9

 .4000السكندريةو مصرو 
 .،99،و و الضبعة الثانيةو الجامعة المفتوحةو ضرابلسو الجماهيرية الليبيةيالّدولالتنظيم  :عرفةو عبد السالمـ 0،
و منسورات دار الكت  يينالّدولتطور دور مجلس األمن في حفظ األمن وحفظ السلم  :عبد اا أبو العالو أحمدـ ،،

 .4002القانونيةو مصرو 
لى  لماذا؟ المّتحدةاألمم  :دراجيو يبراهيم ـ محمد عزيز سكر وـ 4،  وهيئة الموسوعة العربية لضبعة األولىوا أين؟وا 

 .،400و دمسقو سورية
و القاهّرو مصرو ية الراهنةالّدولالتطورات  ظلّ بين اإلبقاء واإللغاء في  المّتحدةاألمم  :عبد المنعم متوليو رج ـ 2،

4002. 
 .922، و منسورات يداّر األنباء والنسرو نيويورآو)مجلس األمن( المّتحدةاألمم و المّتحدّاألمم ـ 2،
و منسورات الحلبي الحقوقيةو بيروتو لبنانو يالّدولسالم مجلس األمن ودوره في حماية ال :سيف الدينو أحمدـ 2،

40،4. 
الناسر منسأّ  والضبعة السادسة و(المّتحدةيةـ األمم الّدول)الجماعة  يالّدولالتنظيم  :سامي عبد الحميدو محمدـ 6،

 .4000 و مصروالمعارف بالسكندرية
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المنسورات  و الضبعة األولىووفروعها الرئيسية( ّتحدةالم)األمم  يالّدولالتنظيم  :عبد الضفار نجمو عبد المعزـ ،،
 .9،6،الجامعيةو أسيوضو مصرو 

دار الثقافة و و الضبعة األولىيالّدولحول نظرية حق االعتراض في مجلس األمن  :العالم الراجحيو محمدـ ،،
 .990،القاهّرو مصرو  ّوالّجديد
و مضبعة دار السالمو دمسقو سوريةو واالستقالة والترميمبين االستقالل  المّتحدةاألمم  :السيد أحمدو عزتـ 9،

،992. 
 .9،2،دار الكتا  العربيو دمسقو سوريةو  و الضبعة األولىوغطرسة القوة: قلعجيو قدر  ـ40
 .992،و الضبعة األولىو مضبعة دار األنوارو دمسقو سوريةو يةالّدولوالسياسة  المّتحدةاألمم  :جبورو جور ـ ،4
و الضبعة األولىو مركز دراسات يينالّدوللحفظ السلم واألمن  المّتحدةاألمم  منّظمةنحو إصالح  :تيحةليتيمو فـ 44

 .،،40الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو 
و الضبعة األولىو ي تجاه العالم العربيالّدولالنظام  ظلّ العظمى في  الّدولدبلوماسية  :محمد هياجنةو عدنانـ 42

 .999،و المّتحدّو أبو عبيو المارات العربية االستراتيجيةت والبحوث مركز المارات للدراسا
الضبعة األولىو ضالس  ترجمة محمد عر  صاصيالو وبين األزمة والتجديد المّتحدةاألمم  :ضالس العجةو ناهدـ 42

 .996،للدراسات والترجمة والنسرو دمسقو سوريةو 
و الضبعة األولىو مركز دراسات ورات اإلصالح بعد نصف قرنضر  المّتحدةاألمم  :وآخرون وأحمد والرسيد ـ 42

 .996،الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو 
 .9،2، مصرو منسأّ المعارف بالسكندريةو و4،و الضبعة ي العامالّدولالقانون  :علي صادق أبو هيفوـ 46
القاهّرو الضبعة األولىو الدار الجامعيةو  و(المّتحدةي)النظرية العامة واألمم الّدولالتنظيم  :أحمد سلبيو يبراهيمـ ،4

 .9،6،مصرو 
الضبعة  و ترجمة لضيف فر والّجديدمن الحرب الباردة إلى النظام العالمي  المّتحدةاألمم  :موريس برترانوـ ،4

 .992،األولىو دار المستقبل العربيو القاهّرو مصرو 
 .994،بعةو الدار الجامعيةو الضبعة الرا ويالّدولالتنظيم  :السعيد الدقاقو محمدـ 49
و الضبعة األولىو مركز دراسات الوحدّ العربيةو ي(الّدولالتنكيل بالعراق )العقوبات والقانون  :سيمونزو جيفـ 20

 .،99،بيروتو لبنانو 
دار العلم الضبعة األولىو و و ترجمة محمد مسعوديالّدولالقاموس العملي للقانون  :أبوسيه سولينيهو فرانسواـ ،2

 .4006لبنانو  وللماليين
مركز المارات  ولىوالضبعة األ و ترجمة عدنان عباس عليويةالّدولالعقوبات في السياسة  :رودولفو بيترـ 24

 .،400و المّتحدّو أبو عبيو المارات االستراتيجيةللدراسات والبحوث 
و الضبعة األولىو مركز دراسات يالّدولكيم ية في تنفيذ قرارات التحالّدولدور المنظمات  :عبد العزيز ناجيو كمالـ 22

 .،400الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو 
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و ةاالستراتيجيمركز المارات للدراسات والبحوث و الضبعة األولىو التقييم االستراتيجي وآخرون: خليل زادهو زلميـ 22
 .،99،و األمارات العربية المّتحدّ أبو عبيو

و الضبعة األولىو مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو األمريكّيةراطورية مأزق اإلمب :فنسان الضري وـ 22
400،. 

و ترجمة فهمية سرف الدينو االقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين :أمينو سميرـ 26
 .4004الضبعة األولىو دار الفارابي بيروتو لبنانو 

و الضبعة األولىو مركز الخليج ل بحاثو أبو عبيو المارات العربية يةالّدولالقات فهم الع :براونو كريسـ ،2
 .4002و المّتحدّ

و ترجمة سوزان خليلو سينا للنسرو القاهّرو الّجديدالمعنى والقوة في النظام العالمي  :وآخرون وزكي والعابد ـ ،2
 .992،مصرو 

الضبعة األولىو  تقديم محمد ضه بدو و وبين التحالف والمصلحة األوربية األمريكّيةالعالقات  :أحمد وهبانوـ 29
 .992،مضبعة نهضة السرقو القاهّرو مصرو 

و الضبعة األولىو دار المنهل اللبنانيو بيروتو (1442ـ1492ي في نصف قرن)الّدولالصراع  :صبيحو عليـ 20
 .،99،لبنانو 

و مركز األمارات للدراسات والبحوث انتهاء الحرب الباردةبعد  األمريكّيةالسياسة الخارجية  :دانيال وارنروـ ،2
 .المّتحدّو أبو عبيو المارات العربية 2،و العدداالستراتيجية

 أيلول/ سبتمبرو ،،العر  والعالم بعد كتا  و بحث في مآزق إمبريالية المناطق الجامحة :هدسونو مايكلـ 24
 .4002 بيروتو لبنانو مركز دراسات الوحدّ العربيةو أحمد بيضون وآخرونو

مركز المارات  الضبعة األولىو ويالّدولدور الصين في البنية الهيكلية للنظام  :محمد فهميو عبد القادرـ 22
 .4000 األمارات العربية المّتحدّو و أبو عبيواالستراتيجيةللدراسات والبحوث 

و مركز المارات للدراسات والبحوث (المّتحدةاليات المثلث االستراتيجي )الصين ـ اليابان ـ الو  :توماس ويلبورنوـ 22
 .4004 األمارات العربية المّتحدّو و أبو عبيواالستراتيجية

و الضبعة األولىو مركز (5010ـ 1432) يالّدولالمكانة المستقبلية للصين في النظام  :وليد سليم عبد الحيو ـ22
 .4000 والمّتحدّلمارات العربية و أبو عبيو ااالستراتيجيةالمارات للدراسات والبحوث 

و المؤسسة العربية السوريةو للشرق األوسط األمريكّية االستراتيجيةالبعد االقتصادي في  :محمد سميح حميدوـ 26
  .4009 ون السنة الحادية عسّر22ـ22العددان ىو اتحاد الكتا  العر و دمسقو سورية

 .و مصردار الفكر العربيو القاهّر ترجمة محمد ماهر نورو ومفتان التقدم االقتصاد  :كوسوالسو ديمتر ـ ،2
 .4002و دمسقو سوريةو الضبعة األولىو دار الرضا للنسر واالقتصاديات الست األغنى في العالم :لضفيو عامرـ ،2
 .994،ينا للنسرو القاهّرو مصرو سر و الضبعة األولىو ترجمة ونسيالّدولالتاريخ السري للبنك  :زكي العايد وـ 29
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الضبعة  و،،40و الكتا  السنو يالّدولالتسلح ونزع السالح واألمن  :سعيد األيوبيو أمين ـعمر و ترجمة األيوبيـ 20
 .،،40العربيةو بيروتو لبنانو ّ األولىو مركز دراسات الوحد

 .999، ومسقو سورياو الضبعة األولىو دار حازم للنسر والضباعة والتوزيعو دأمريكا وراء الباب :البرغوثيو جباّرـ ،2
مركز  و الضبعة األولىوأزمة البرنامج النووي اإليراني )المحددات ـ التطورات ـ السياسات( :عبد السافيو عصامـ 24

 .4002و المّتحدّو المارات العربية االستراتيجيةالخليج للدراسات 
و االستراتيجيةو المركز العربي للدراسات انيالنزاع الغربي ـ اإليراني بشأن البرنامج النووي اإلير  :أحمد برقاو وـ 22

 .،400نو 22قضايا راهنةو العدد ى
مركز  ترجمة ثروت محمد حسنو وإيران النووية االنعكاسات وطرائق العمل )وجهة نظر إسرائيلية( :أفرايم كاموـ 22

 .،400و المّتحدّو أبو عبيو المارات العربية االستراتيجيةالمارات للدراسات والبحوث 
الضبعة األولىو مركز دراسات الوحدّ  والخيار النووي في الشرق األوسط :وآخرون ومحمد ويبراهيم منصورـ 22

 .،400العربيةو بيروتو لبنانو 
و الضبعة األولىو مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى األجنبية :خليفة اليوسفو يوسفـ 26

 .،،40بيروتو لبنانو  مركز دراسات الوحدّ العربيةو
خريطة القوى النووية في الشرق األوسط في أوائل القرن الحادي والعشرون: حقائقها  :عبد الحكيمو أحمدـ ،2

الضبعة  والخيار النوو  في السرق األوسضو محمد يبراهيم منصور وآخرون بحث ضمن كتا و واحتماالت تطورها
 . ،400و لبنانو األولىو مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروت

 الضبعة األولىوو جمهورية وديمقراطية األمريكّيةرؤيتان للسياسة الخارجية  :جون يدواردزو ـرودولف و جوليانيـ ،2
 .،400 األمارات العربية المّتحدّو و أبو عبيوةاالستراتيجيمركز المارات للدراسات والبحوث 

و الضبعة األولىو مركز المارات للدراسات والبحوث ة واألبعادأمن إسرائيل الجوهر  :عبد الواحد الوليو مصضفىـ 29
 .،400والمّتحدّو أبو عبيو المارات العربية االستراتيجية

الخيار النوو   بحث منسور في كتا  والّجديدالتجارب النووية في آسيا والنظام العالمي  :أبو ضيف أحمدو سيدـ 60
مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو  الضبعة األولىو رونومحمد يبراهيم منصور وآخو في السرق األوسض

400،. 
مصرو و دار النهضة العربيةو القاهّرو الضبعة السادسةو يةالّدولالوسيط في قانون المنظمات  :أبو الوفاو أحمدـ ،6

400،. 
وسيا على عتبة القرن الحادي ية في الشرقين األدنى واألوسط وسياسة ر الّدولالعالقات ـ مجموعة من الباحثين: 64

 .4004و ترجمة دار المساعدّ السورية للتأليف والترجمة والنسرو الضبعة األولىو دمسقو سوريةو والعشرين
 .،99،و الضبعة األولىو دار سراس للنسرو تونسو حرب الخليج ومستقبل العرب :الفيالليو مصضفىـ 62
و الضبعة األولىو أسبرو ترجمة أسامة العالمّيةالقوة في الشؤون المارقة: استخدام  الّدول :نعوم تسومسكيوـ 62

 .4002 الريا و مكتبة العبيكانو
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مركز المارات للدراسات والبحوث  الضبعة األولىو وـ الصينية األمريكّيةمستقبل العالقة  :عباس عضوانو خضرـ 62
 .4004 األمارات العربية المّتحدّوو أبو عبيو االستراتيجية

 .992،الضبعة األولىو دار البسيرو عمانو األردنو  وأضواء على الصين اليوم :أحمد قي الدجانيوصدـ 66
و الضبعة األولىو مركز دراسات 4002و الكتا  السنو يالّدولالتسلح ونزع السالح واألمن ترجمة حسنو حسن:  ـ،6

 .4002الوحدّ العربيةو بيروتو 
دار المحبة البيضاء للضباعة والنسر  و الضبعة األولىويزان القوىفوضوية العالم وم :حسن يدريسيو جعفرـ ،6

 .4002بيروتو لبنانو والتوزيعو 
المؤسسة العربية  و الضبعة األولىوو ترجمة محمد مصالحةالمّتحدةاألمن األوربي بدون الواليات  :فيلي  تاولوـ 69

 . 9،2،و بيروتو لبنانو للدراسات والنسر
و (1413دراسة توثيقية في عملية السالم ومناورات واشنطن منذ كا الخصم والحكم )أمريـ عارود و نصير: 0،

 .،400ترجمة منير العكشو الضبعة األولىو بيروتو لبنانو 
 ـ رسـائـل املـاجستيـر والدكـتـوراه:

ا على ية المتخذة في مجلس األمن وانعكاسات تطبيقهالّدول االقتصادّيةالعقوبات  :محي الدين يوسفو خولة ـ،
 .،،40سوريةو  و كلية الحقوقو جامعة دمسقوفي القانون الّدولي و رسالة دكتوراهحقوق اإلنسان

ية الّدولو رسالة ماجستير في العالقات المّتحدةاألمم  منّظمةفي  العالمّية األمريكّيةأثر الهيمنة  :ناجي دحامو دحامـ 4
 .4009بيروتو لبنانو  بيروت العربيةوجامعة كلية الحقوق والعلوم السياسيةو  والدبلوماسيةو

و رسالة ماجستير في العالقات (5010ـ  5001إيران ) الحتواء األمريكّيةالتوجهات  :عبد النور عالمو أملـ 2
 .40،4 سوريةو يةو كلية االقتصادو جامعة حل والّدول
لة ماجستير في العلوم السياسيةو كلية و رساية وتدويل الطاقة النووية السلميةالّدولالعالقات ضال  وساشو نوران: ـ 2

 .4009القانون والسياسةو األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارآو 
و كلية في القانون الّدولي و رسالة دكتوراهالّدولي وفي سلوك الّدولمواجهة العدوان في القانون  :السيبانيو ياسينـ 2

 .،99،الحقوقو جامعة القاهّرو 
و كلية في العلوم السياسية و رسالة ماجستيرالعالمّيةالصين واليابان ومقومات القطبية  :ز حسن حسينو فو ـ 6

 .،400بيروتو لبنانو  العربيةو تالحقوق والعلوم السياسيةو جامعة بيرو 
لدور الصين في حل الخالفات اإلقليمية في آسيا بعد أحداث  االقتصادّيةاألبعاد السياسية و  :محمد محمدو عدنانـ ،

 .،،40سوريةو جامعة حل وكلية االقتصادو يةو الّدولو رسالة ماجستير في العالقات 5001أيلول  11
 ـ األحبـاث والـدراسـات العلميـة:

و حركة التوافق الوضني السالميةو المكت  والقطبية األحادية المّتحدةهيئة األمم  :حبي  زهير المحميدو محمدـ ،
 .،400يةو الصفاّو الكويتو الّدولسيةو قسم األبحاث السياسيو يداّر الدراسات السيا
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للقانون  االلكترونيو الدليل ية في إطار مجلس األمن والجمعية العامةالّدولحل المنازعات  :حسين العفيفو زيدـ 4
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و حركة مدخلية لبروز قطبية منافسة األمريكّية المّتحدةالقطبية األحادية للواليات  :زهير عبد الهاد  المحميدوـ 2
يةو الصفاّو الكويتو الّدولالتوافق الوضني السالميةو المكت  السياسيو يداّر الدراسات السياسيةو قسم األبحاث 

400،. 
و دراسة قانونيةو كلية الحقوقو على حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادّيةتأثير العقوبات  :وآخرون ورقية وعواسريةـ 2

 .4002 الجزائرو قسم العلوم القانونيةو جامعة باتنهو
السالميةو و حركة التوافق الوضني األمريكّية المّتحدةاالقتصاد هدف السياسة في الواليات  :سليم وهبةو محمدـ 2

 .،400يةو الصفاّو الكويتو الّدولالمكت  السياسيو يداّر الدراسات السياسيةو قسم األبحاث 
و الضبعة األولىو مركز الجزيّر للدراساتو بين القوة الصلبة والقوة الناعمة المّتحدةالواليات  :عبد السالمو رفيقـ 6

 .،400نو الدوحةو قضرو 6أوراق الجزيّر ى
حركة  واألمريكّية المّتحدةوحدة منافسة أو مكملة للواليات  ظلّ آفاق التكامل األوربي في  :ميو هيلةحمد المكيـ ،

يةو الصفاّو الكويتو الّدولالتوافق الوضني السالميةو المكت  السياسيو يداّر الدراسات السياسيةو قسم األبحاث 
400،. 

و حركة التوافق الوضني األمريكّية المّتحدةألحادية للواليات قيادة القطبية ا ظلّ العالم في  :ناصر عكسانو غليفصـ ،
 .،400يةو الصفاّو الكويتو الّدولو قسم األبحاث االستراتيجيةالسالميةو مكت  الدراسات 

و حركة التوافق الوضني السالميةو المكت  التجاذب التقني والسياسي للملف النووي اإليراني :محمد العلو و خالدـ 9
 .،400يةو الصفاّو الكويتو الّدولقسم األبحاث  السياسيو

و فبراير/ سباض2،و مركز الجزيّر للدراساتو ة على إيران التأثير والتداعياتالّجديدالعقوبات  :الزوير و محجو ـ 0،
 .40،4الدوحةو قضرو 
 ـ الـدوريـات:

و مجلة الحقوقو العدد الثالثو السنة يلالّدو القانون  ظلّ في  المّتحدةنظرة في أزمة األمم  :ياسين الحمو و ماجدـ ،
 .4002سبتمبر الكويتو السابعة والعسرونو

و مجلة جامعة تكريت ية )حالة العراق(الّدول الشرعّيةمدى اتساق قرارات مجلس األمن و  :عبد خلف العنكودو كاملـ 4
 .،،40و جامعة تكريتو العراق /و2نو السنة/9للعلوم القانونية والسياسيةو العددى

و مجلة السريعة والقانونو ية اآلمرةالّدولسلطات مجلس األمن في ضوء نظرية القواعد  :خليل الموسىو محمدـ 2
 .4009يناير والمّتحدّو األمارات العربية المّتحدّالعدد السابع والثالثونو كلية القانونو جامعة األمارات العربية 

القاهّرو مصرو  ن ينايرو2،ـ  ،و ى644و مجلة المجلةو عدديدالّجدالوجه اآلخر للنظام العالمي  :هويد و فهميـ 2
،994. 
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 و مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونيةومظاهر توسع مجلس األمن في االختصاص الوظيفيـ 2
 .4000ر كلية الحقوقو جامعة القاهّرو أكتوب العدد الثاني عسرو

مركز دراسات  و مجلة المستقبل العربيويالّدولالعراق في ميزان القانون  ضدّ  األمريكّيةالحرب  :الهزاضو محمدـ 6
 .2/4002الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو 

و النسّر العالمية الصادّر عن السفاّر تقرير وكيل وزارة الخارجية األميركي سيمون آيزنشتات عن أثر العقوباتـ ،
 .بدمسقو مجلة الفكر السياسي األمريكّية

و المركز العربي للدراسات استراتيجيةو قضايا ةالّجديد المّتحدةالواليات  استراتيجيةقراءة في  :يدريسعز الدينو ـ ،
 .4002 دمسقو سورياو نو46و السنة الخامسةو العدد ىاالستراتيجية

و مجلة بتمبرالسلوك األمريكي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/س :حميد الدينو عبد ااـ  وعبد ااو نقرشـ 9
 .4004و ديسمبرو مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو المستقبل العربي

و و تموز/يوليو،6،و العدد20يةو السنةالّدولو مجلة السياسة ي إلى النظام العالميالّدولمن النظام  :قرنيو بهجتـ 0،
 .4002و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية 

و 2،،العدد يةو الّدولو مجلة السياسة األمريكّيةي ومستقبل الهيمنة الّدولتحوالت النظام  :عبد العاضيو عمروـ ،،
 .،،40 و القاهّرو مصروواالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية  و26ينايرو المجلد 

 .،99،و 60المنابرو العددو مجلة منّظمةنظام عالمي جديد أم فوضى عالمية  :محمد المجذو وـ 4،
يةو الّدولو مجلة السياسة يالّدولة: تحوالت موازين القوى في النظام الّجديدالمعادالت  :محمود عبد الناصرو وليدـ 2،

 .40،4ينايرو القاهّرو مصرو واالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية نو ،2نو المجلدى،،،العدد ى
دية نو السنة الحا22و مجلة الفكر السياسيو العدد ىة لحلف الناتوالّجديد االستراتيجية :يسماعيل كاخياو يبراهيمـ 2،

 .4009و دمسقو سورية وعسّر ربيع
و مجلة المستقبل العربيو السنة الثانية ة للتسلطالّجديدالقوة الناعمة أو في التمظهرات  :اليحياو و يحيىـ 2،

 .4009 دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو و مركزو تسرين الثاني269نو العدد والثالثو 
 و20،يةو العددالّدولو مجلة السياسة إيران قوة مضاعفة أم مصدر تهديد لألمن العربي :أنيس فتحيو ممدونـ 6،

 .،99،أكتوبر و القاهّرو مصروواالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية 
و مجلة 5010ـ 5005من البرنامج النووي اإليراني  األمريكّية المّتحدةموقف الواليات  :ميثاق خير اا جلودو ـ،،

 .،،40 الموصلو العراقونو جامعة الموصلو 42الصدار ى دراسات يقليميةو
مركز دراسات الوحدّ  ونو سباض،،4و مجلة المستقبل العربيو العدد ىأين؟ ى.... إلإيران :عتريسيو ضاللـ ،،

 .4002 العربيةو بيروتو لبنانو
مركز دراسات الوحدّ العربيةو  نو آذارو،22و مجلة المستقبل العربيو العدد ىفهم األزمة اإليرانية :را  تقيهوـ 9،

 .،400 بيروتو لبنانو
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 نو22و المجلد ى،،،يةو العددالّدولو مجلة السياسة إيران وأمريكا الالتينية دوافع التقارب :أحمد البضنيجىو عيادـ 40
 .40،0 و القاهّرو مصروواالستراتيجيةم للدراسات السياسية مركز األهرا ويوليو
العدد  و مجلة سرق نامهوالضربة العسكرية لمنشآت إيران النووية: المالمح ـ المعوقات ـ اآلثار :الزياتو صفوتـ ،4

 .،،40القاهّرو مصروو واالستراتيجيةالثامنو يناير/ كانون الثانيو مركز السرق للدراسات القليمية 
 نو،2و مختارات ييرانيةو العدد ىانعكاسات الوجود األمريكي في آسيا الوسطى على إيران :ياسينو عبيرـ 44
 .4002و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية  وغسضسأ

الصدار قليميةو يراسات د مجلةو النشأة ـ التطور ـ الدوافع(البرنامج النووي اإليراني ) :سالم أحمد الكوازو محمدـ 42
 .40،4العراقو  جامعة الموصلوو 42
 و22و المجلد4،،يةو العددالّدولو مجلة السياسة البرنامج النووي اإليراني بعد محطة بوشهر :وحيدو مرّوـ 42

 .40،0 و القاهّرو مصروواالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية  وأكتوبر
و مجلة جامعة تكريت للعلوم امج النووي اإليراني بين المانع الغربي والطموح اإليرانيالبرن :حمد  توفيقو مثنىـ 42

 .4009نو جامعة تكريتو العراقو ،نو السنة ى،القانونية والسياسيةو العدد ى
و مختارات ييرانية والبرنامج النووي اإليراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية :يبراهيم محمودو أحمدـ 46

 .،400و و القاهّرو مصراالستراتيجيةللدراسات والبحوث  األهراممركز  والعدد السادسو يناير
 األهراممركز  و/و أغسضس،2و مختارات ييرانيةو العدد/إيران ومشكالتها النووية :السعيد عبد المؤمنو محمد ـ،4

 . 4002وو القاهّرو مصراالستراتيجيةحوث للدراسات والب
 األهراممركز و /و أكتوبر29و مختارات ييرانيةو العدد/الملف النووي والسياسة الخارجية اإليرانية :حمادّو أملـ ،4

 .4002و و القاهّرو مصراالستراتيجيةللدراسات والبحوث 
و (5002ـ5005أزمة الملف النووي اإليراني وموقف االتحاد األوربي منه ) :محمد عبد الرحمن يونس العبيد وـ 49

 .4009 العراقو و جامعة الموصلو4ربية األساسيةو المجلد الثامنو العددكلية الت مجلة
 2مجلة الدفاع الوضنيو و ةالّجديد األمريكّية االستراتيجيةالبرنامج النووي اإليراني في موازين  :عبد القادرو نزارـ 20

 .40،4 بيروتو لبنانو تسرين الثانيو
 األهراممركز  و/ ديسمبر22و مختارات ييرانيةو العدد/ووي اإليراني؟هل انتهت أزمة البرنامج الن :منيسيو أحمدـ ،2

 .4002و و القاهّرو مصراالستراتيجيةللدراسات والبحوث 
و مجلة دراسات يقليميةو العدد روسيا االتحادية والبرنامج النووي اإليراني :محمد عبد الرحمن يونس العبيد وـ 24
  .4009 والعراقالموصلو  نو جامعة الموصلو6،ى

 نو،6و مختارات ييرانيةو العددىالسياسة اإليرانية والملف النووي في عهد أحمدي نجاد :يبراهيم محمودو أحمدـ 22
 .4002و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةللدراسات السياسية  األهراممركز  وأغسضس

و مختارات ييرانيةو المّتحدةيات هل سيكون الملف النووي سببًا لحرب بين إيران والوال :يبراهيم محمودو أحمدـ 22
 .4002 و القاهّرو مصروواالستراتيجيةالسياسية  تللدارسامركز األهرام  /و22العدد /
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العدد  و مجلة سرق نامهووأثرها على عملية صنع القرار النووي في إيران االقتصادّيةالعقوبات  :اللبادو مصضفىـ 22
 .،،40و واالستراتيجيةللدراسات القليمية الثامنو يناير/ كانون الثانيو مركز السرق 

و مختارات ييرانيةو األمريكّيةالملف النووي اإليراني بين الترويكا األوربية والضغوط  :فاروق مخيمرو أسامةـ 26
 .4002 القاهّرو مصرو وواالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية و نو يونيو29العددى
و ،2،يةو العددالّدولو مجلة السياسة طن... حسابات متداخلة وضغوط متبادلةإيران وواشن :راسدو سامحـ ،2

 .4002و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةو مركز األهرام للدراسات السياسية و أكتوبر49المجلد
ّ أكتوبرو مركز دراسات الوحد/و 222و مجلة المستقبل العربيو العدد/توجيهات لمقاربة إيران :كريم سادجادبوروـ ،2

 .،400العربيةو بيروتو لبنانو 
و مختارات ييرانيةو عدد تجاه إيران...إلى أين؟! األمريكّيةإدارة أوباما: السياسة  ظلّ في  :سعبان مبروآو سريفـ 29

 .4009 و القاهّرو مصروواالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية  يوليوو
 نو20،يةو العددىالّدولو مجلة السياسة در تهديد لألمن العربيإيران قوة مضاعفة أم مص :أنيس فتحيو ممدونـ 20

 .،99، و القاهّرو مصروواالستراتيجيةو مركز األهرام للدراسات السياسية أكتوبر
/و مركز األهرام للدراسات السياسية 62العدد / و مختارات ييرانيةومأزق المشروع النووي اإليراني :عكاسةو سعيدـ ،2

 .4002 قاهّرو مصروال وواالستراتيجية
 .2/2/4002،و مجلة الحوار المتمدنو ية بين المفهوم الحقيقي والسلوك الفعليالّدول الشرعّية :عنوزو محمدـ 24
مجلة سرق نامهو العدد الثامنو  وية على إيرانالّدولو  األمريكّيةللعقوبات  االقتصادّية اآلثار :أحمد السيد نجاروـ 22

 .،،40 القاهّرو مصرو وواالستراتيجيةت القليمية دراسامركز السرق لل ينايرو
و ية الراهنة: من البعد القانوني إلى البعد السياسيالّدول الشرعّيةكشف الغطاء عن : محمد عبد السفيع عيسىوـ 22

 .،99، و مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانوو أيلول/ سبتمبر442و العدد40مجلة المستقبل العربيو السنة
و مجلة جامعة ية المظاهر والدالالتالّدول الشرعّيةي الراهن وانحراف الّدولالنظام  :عبد اا حسن الحياليو أزهارـ 22

 .،،40 العراقوجامعة األنبارو  نو2نو العدد ى،األنبار للعلوم القانونية والسياسيةو المجلد ى
و مجلة المستقبل العربيو ق القدرة وخيارات الصراعاألزمة النووية اإليرانية: حقائ :عبد السفيع عيسىو محمدـ 26

 .،400 مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو نو كانون األول/ديسمبرو226العددى
و مختارات ييرانيةو إيران بعد السيناريو الباكستاني والسيناريو اإلسرائيلي المتالك السالح النووي :حسام سويلموـ ،2
 4009و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةللدراسات السياسية  و مركز األهراميناير
و مجلة االقتصاد واألعمالو السنة الثانية أعنف حرب اقتصادية في زمن السلم لعزل إيران :حسنو رسيدـ ،2

 .40،0 لبنانو السركة العربية للصحافة والنسر والعالمو وأ  و،26والثالثونو العدد
، االتحاد األوربي، روسيا المّتحدةية بشأن العقوبات على إيران )الواليات ولالدّ الخالفات  :فورتجو هينرـ 29

 وواالستراتيجيةمركز السرق للدراسات القليمية  دد الثامنو يناير/ كانون الثانيوالع و مجلة سرق نامهووالصين(
 .،،40 القاهّرو مصرو
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و سرق نامهو العدد الثامنو يناير/ كانون الثانيو ؟الملف النووي اإليراني: ماذا بعد العقوبات ى:مصضف اللبادوـ 20
 .،،40 القاهّرو مصرو وواالستراتيجيةمركز السرق للدراسات القليمية 

 ونو يناير،،،يةو العدد ىالّدولو مجلة السياسة مستقبل السياسات الدفاعية في العالم :قدر  سعيدو محمدـ ،2
 .40،4 و القاهّرو مصروالستراتيجيةوامركز األهرام للدراسات السياسية  و،2المجلد
يةو العدد الّدولو مجلة السياسة التحوالت االنتقالية في تشكيل مستقبل النظام العالميالدسوقيو  :أبو بكرـ 24
 . 40،4و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية  ويناير نو،،،ى

نو ،،،يةو العدد ىالّدولو مجلة السياسة والتحول إلى التعددية التوافقيةي الّدولالنظام  :عبد المنعم المساضوـ 22
 .4009و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية  ونو أكتوبر22المجلد ى

مركز  وبرنو أكتو 44،يةو العدد ىالّدولو مجلة السياسة الّجديدوالنظام العالمي  المّتحدةاألمم  :أبو الوفاو أحمدـ 22
 .992،و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةاألهرام للدراسات السياسية 

نو مركز 22،و مجلة المستقبل العربيو العدد ى: الوهم والخديعةالّجديدي الّدولالنظام  :و زكريايسماعيلمحمد ـ 22
 .،99،دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو 

نو ،،،يةو العددىالّدولو مجلة السياسة العالمّيةائق جديدة على الخريطة العالم يتحول: حق :الدسوقيو أبو بكرـ 26
 .40،4و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية  وو يناير،2المجلد
و ردةية بعد انتهاء الحرب الباالّدول: دراسة في مستقبل العالقات الّجديدي الّدولالنظام  :ميالد مفتان الحراثيوـ ،2

 .،400 مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو نو462مجلة المستقبل العربيو العددى
نو السنة الثامنة 242و مجلة المستقبل العربيو العدد ىتطويع الخصم: الضغوط الغربية على روسيا :جميل مضروـ ،2

 .4006/، مركز دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو والعسرونو
و ،،،يةو العددالّدولو مجلة السياسة مخاطر مباشرة: مستقبل السياسات الدفاعية في العالم :ر  سعيدو محمدقدـ 29

 .40،4و القاهّرو مصرو واالستراتيجيةمركز األهرام للدراسات السياسية و و يناير،2المجلد
مركز  السنة التاسعة والعسرونوو 226و مجلة المستقبل العربيو العدد ماذا نريد من إيران :عبد الستار قاسموـ 60

 .،4/400 دراسات الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو
صالح مجلس األمن ونافعةو حسنـ ،6 و مركز دراسات نو حزيران2،6و مجلة المستقبل العربيو العددىالعرب وا 

 .4002الوحدّ العربيةو بيروتو لبنانو 
و مجلس عدد مارس/ أبريلو مجلة فورين آفيرز ال مترجمومقو الّجديدجديد النظام العالمي  :دانيال دريزنروـ 64

 .4006الواليات المّتحدّ األمريكّيةو و العالقات الّدوليةو نيويورآ
و مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية طبيعة دور مجلس األمن بعد نهاية الحرب الباردة :عكا  حسونو خالدـ 62 

        .4009ريتو العراقو نو جامعة تك،نو السنة ى2والسياسيةو العددى
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 ـ مقاالت وحماضرات وحوارات وتقارير:

                 و،،40و مقال مترجموالّجديدالهيمنة من النوع  :زينضو بريجنسكيو ـ،
                                       ar.com/ar/index.php/permalink/3066.html-w.politicsww 

 .9/9/4004، الدوحةو قضرو نو قناّ الجزيّروبال حدودحوار مع د. عبد اا النفيسي في برنامج ىـ 4
و موجز سياسيو موجز مجموعة األزمات عن السرق األوسض األمريكي اإليراني، المشهد من إيران االنخراطـ 2
 .4009ونيوحزيران/ ي4و ،4رقم
     

 http://arabic.rt.com/russia/russia                         قناّ روسيا اليوم على الرابض التالي:         ـ 2
و تقارير صينيةـ الصينية: بين التعاون الثنائي والتحالف متعدد األطراف األمريكّيةالعالقات  :كي هوايجاو و ـ2

 و المركز العربي للدراسات النسانيةوية المعاصّرالّدولمعهد الصين للعالقات من  ترجمات
                                                                                     center.org-www.arab  

ركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتا  األخضرو ضرابلس و محاضّر ألقيت في المالقوة البازغة :الدين هاللو عليـ 6
 .2/4006/،،الضر و ليبياو الثالثاء 

 ـ الصـحـف:

األولى عالميا في  المّتحدة( الواليات 5011ـ  5003ية لألسلحة )الّدول االنتقاالت :زيد المرهونو عبد الجليلـ ،
 .40،4يونيو/2و 6024،و العدد و صحيفة الريا  اليوميةالتصدير، والهند األولى في االستيراد

و صحيفة الحياّ القرار النووي اإليراني: من مرحلة خاتمي ـ روحاني إلى عهد نجاد ـ الريجاني :اللبادو مصضفىـ 4
 .،0/400،/2،اللندنيةو 

 .4006يناير 42نو 222،2و العددى20،و صحيفة األهرامو السنة سياسة خارجية :عبد الخالقو عاصمـ 2
نو ،296،و صحيفة الريا  اليوميةو العدد ىالحظر يهدد االقتصاد اإليراني :عةو فهدمحمد بن جمـ 2

  www.alriyadh.com/2012/03/12/article717643.html                   .. رابض الخبر40،4مارس4،
 ـة:ـ اإلحصـاءات الـرمسي

 .،،40و سعبة السكانو تاريخ الصدار ديسمبر المّتحدّمكت  الحصاء في الواليات ـ ،
 .العالمّيةاألغذية والزراعةو الكتا  السنو  وملفات البياناتو مؤسرات التنمية  منّعمةـ 4
 .،400 العالمّيةمعهد اليونيسكو الحصائيو مؤسرات التنمية ـ 2
 املـواقـع اإللكـرتونيـة:ـ 

  .www.un.org/arabic/law                                                            المّتحدّ:  وقع األمم مـ 

 

ter5.shtmlwww.un.org/ar/documents/charter/chap  

 

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3066.html
http://www.arab-center.org/
http://www.alriyadh.com/2012/03/12/article717643.html
http://www.un.org/arabic/law
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml
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                          http://www.un.org/arabic/geninfo/ir/ch5/ch5_txt.htm 

 

rabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15940http://www.un.org/a 

 

http://www.un.org/arabic/geninfo/ir/ch5/ch5_txt.htm 

 

ts/charter/chapter18/shtmlwww.un.org/ar/documen  

 ـ وثائـق األمـم املّتـحدة:

 وثائـق الجمعيـة العامـة:
 .ن 49ـ  ىد 22،2قرار الجمعية العامة ـ ،

United Nations Audiovisual Library of International Law, United Nations, 2008. All 

rights reserved: 

 //http: www.un.org/law/avl// 

األسبقو خضة للسالمو الدبلوماسية الوقائيةو صنع السالمو  المّتحدّاألمم  منّعمةس بضرس غالي األمين العام لبضر ـ 4
 .994،/،/،2القمة لمجلس األمن في  أصدره اجتماع اّلذ وحفع السالمو تقرير األمين العام عماًل بالبيان 

 .January ،962 ،،تاريخ  A/18/1991ـ الوثيقة رقم:            3
 .November 0591 3تاريخ  A/RES/377 (V)AAـ الوثيقة رقم: 2
 

 وثائـق مجلـس األمن:
S/2007/734.  4/400،1،/2،تاريخ)  

S/1996/700.  62تاريخ August 05522)  
S/RES/1386.  400،3 تاريخ)  

 
 iaea.orgwww.                                                                    :وثائـق الوكـالة الـّدولية للطاقـة الذريـة

   
1) GOV/2003/40: 6 June 2003. 

2) GOV/2006/64: 14 November 2006. 

3) GOV/2009/82: 27 November 2009. 

4) GOV/2010/62 

 
 
 

http://www.un.org/arabic/geninfo/ir/ch5/ch5_txt.htm
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15940
http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15940
http://www.un.org/arabic/geninfo/ir/ch5/ch5_txt.htm
http://www.un.org/arabic/geninfo/ir/ch5/ch5_txt.htm
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 امللخص

ول الكبـر  تخضـض للسـيضّر علـى العـالم مـن خـالل هـذه المنعمـة األمميـةو مة األمـم المتحـدّ والـدّ ذ تأسيس منعّ منّ 
لم نفيــذ  للمنعمــة صــاح  القــرارات الملزمــة والمســؤول عــن حفــع األمــن والّســهــاز التّ فاختــارت مجلــس األمــن كونــه الجّ 

أصـرت  ذ اّلـالفيتـو  ائمـة فـي المجلـس وحـقّ ضّر عليه من خـالل تمييـز نفسـها بمزايـا عديـدّ كالعضـوية الدّ يسّ لوليينو لالدّ 
مـن أدوات  عليه ضوال المفاوضات لقامة منعمة األمم المتحدّ. مما جعل مجلـس األمـن فيمـا بعـد ال يتعـد  كونـه أداًّ 

ن االهتمـام بالمصـلحة العالميـة المسـتركة. وعهـر ذلـآ ول الكبـر  لتحقيـق مصـالحها وحـدها دو تمتلكهـا الـدّ  اّلتيضض الضّ 
ولي عـام الـدّ مـن مراحـل النّ  على نعام العقوبات االقتصادية في المجلس الـذ  كـان يختلـف فـي كـل مرحلـةل  واضحل  بسكلل 

 تـيالّ في عل الهيمنة األمريكية  واضحل  س هذا المفهوم بسكلل ول المهيمنة على المجلس. وتكرّ ليعكس رغبة ومصالح الدّ 
 اّلتـيكـل الـدول  تتمـرد عليهـاو ومـا يؤكـد ذلـآ هـو أنّ  اّلتـيول علـى الـدّ  أصبحت تلجأ يلى مجلس األمن لفـر  عقوبـاتل 

مـــن قبـــل  أحاديـــةل  تعرضـــت لعقوبـــات مجلـــس األمـــن فـــي عـــل الهيمنـــة األمريكيـــة األحاديـــة كانـــت قـــد تعرضـــت لعقوبـــاتل 
ياســة مـن أدوات السّ  اًّ ن مجلـس األمـن ال يتعــد  كونـه أدّ يل وهـو مـا دعــا الـبع  يلـى القــو  والواليـات المتحـدّ األمريكيــة

ال تتعـد  كونهـا  األمـن اّلتـيالخارجية األمريكية. وما ساعد الواليات المتحـدّ األمريكيـة علـى هـذه الهيمنـة علـى مجلـس 
وعفتهـا فـي  اّلتـية ة والعسـكريّ ة واالقتصـاديّ هـا تتمتـع بكـل مقومـات القـّو السياسـيّ ول األعضاء فيهو هـو أنّ هيمنة على الدّ 

 نعــامل  ول لالســتجابة لــإلرادّ األمريكيــة وعــدم الوقــوف فــي وجههــاو فــي عــل  ضض علــى الــدّ ســبيل تنفيــذ مخضضاتهــا والّضــ
 .منافسل  قض ل  يتميز بضيا  أ ّ  عالميل 

ــ ــدّ  وو  اليرانــي خيــر مثــالل تعتبــر العقوبــات علــى البرنــامج الّن قبــل اهن المهــيمن عليــه مــن ولي الــرّ علــى الواقــع ال
مــن  اه انضالقــاً برنــامج النــوو  فــي عهــد الّســالعــاون األمريكــي اليرانــي لقامــة مــن التّ  الواليــات المتحــدّ األمريكيــة. بــدءاً 

لهــذا البرنــامج فــي عــل غيــا  االنســجام  معــادل  ةو وبعــدها اتخــاذ موقــفل ة واالقتصــاديّ ة واألمنّيــانســجام المصــالح السياســيّ 
ولي ضــد ييــران لنقــل ملفهــا يلــى مجلــس ائم لتحــري  المجتمــع الــدّ اليرانيــةو والعمــل الــدّ بينهــا وبــين الجمهوريــة الســالمية 

 وهـذه العقوبـات غيـر .تربضهـا بـإيران اّلتـيرغـم المصـالح ين عليها في عل موافقـة روسـيا والّصـ فر  عقوباتل  األمن ثمّ 
هدفه صـنع األسـلحة  اً نووي اً ان ترعى برنامجيير  على أنّ  دليلل  ة يال من وجهة النعر األمريكية نعرًا لعدم وجود أ ّ سرعيّ 

ول دائمــة وويــة. وتعتبــر تجربــة العقوبــات اليرانيــة نموذجــًا فاضــحًا للهيمنــة األمريكيــة علــى مجلــس األمــن وعلــى الــدّ النّ 
 العضوية فيه.

 ول أنّ ه يمكـن القـمتعـدد األقضـا  فإّنـ دوليل  ه وعلى الرغم من كثّر الحديث عن عهور نعامل آخر فإنّ  ومن جان ل 
ولكـــن يمكــــن أن يكـــون متعــــدد األقضـــا  علــــى صـــعيد القــــّو  وةعــــام مـــازال أحاديــــًا علـــى صــــعيد القـــّو العســــكريّ هـــذا النّ 

الواقـع  ياّل أنَّ ابقة تاريخيـًا. سـأنه سـأن األنعمـة المتعـددّ الّسـ اً متعـدد األقضـا  تقليـدي اً ه ليس نعامـأنّ  ة فقض أ ّ االقتصاديّ 
 خلص مـن الهيمنـة األمريكيـة نعـرًا ألنّ على المستو  الـذ  يسـمح بـالتّ  قضبي   هناآ تعدد   اهن يضال  أن يكونولي الرّ الدّ 



191 
 

ولي على مـا هـو عليـه عام الدّ مر النّ ا في حال استّ ذلآ سوف ينعكس على مجلس األمن الذ  يمكن يصالحه وقتها. أمّ 
 ضيير والصالن.ّ األمريكية للتّ غبة والرادّ لد  الواليات المتحده يستحيل يصالن المجلس لعدم توفر الرّ فإنّ 
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Abstract 

 Since the foundation of the United Nations, the major powers has been planning to 

homogenize the world through this organization. From the very beginning, these powers 

sought to dominate the Security Council, the UN executive whose decisions are binding 

and which is responsible for the maintenance of international peace and security. They 

had many advantages over it such as permanent and the right to veto its decision, which 

insisted upon throughout the negotiations for the establishment of the united nations, 

making the security council later no more than a tool of pressure serving their own 

interests without paying attention to the common global interests. That manifested clearly 

with the regime of economic sanctions in the council, which was different in every phase 

of the international system in a way reflecting the desire and interests of the dominant 

states in the council.  

This concept is dedicated evidently under American hegemony, which repeatedly 

resorted to the Security Council to impose sanctions on countries that rebel it. The 

evidences for that is the fact that all the countries suffered Security Council sanction 

under American hegemony had been already sanctioned unilaterally by the united states 

of American; this pushed some to say that the Security Council is no more than an 

instrument of American foreign policy.  The domination over the Security Council as an 

expression of domination over member states has been granted by political economic and 

military superiority it enjoys. This superiority has ever been employed to implement its 

plans and pressure on states to keep up with its will and not to face it under a world 

system characterized by the absences of any global rivals. 

Sanctions on Iran's nuclear program shows clearly current international reality dominated 

by the USA. looking back to the past the cooperation between the united states and Iran 

under Shah  to establish a nuclear program was result of the harmony of political 

economic and security interests,  but with the absence of such harmony between 

the  USA and the newly establish Islamic republic of Iran antagonism replaced friendship 

, thus the united states started to exercise continuous incitement against Iran, taking every 

opportunity to put Iran's nuclear program on security council table and imposing 

sanctions  which approved even by countries like Russia and China although good 

relations and mutual interests  brought these two countries and the Islamic republic 

together , this is  conducive to the illegitimacy of these decisions but from the point of 

view of the united states due to the absence of any evidence that Iran is sponsoring a 

nuclear program aimed at making nuclear weapons. 

          on the other hand, despite discourses about the emergence of multi-polar 

international system; it can be said that this system is still unilateral at the level of 

military forces, but could be a multi-polar world in terms of economic power only. i.e it 

will not be a traditional multipolar system like that ever seen historically. The 

international reality necessitate the existence of multiple poles at a level reduces the 

American homogeny .  that will have positive impacts on security council and pave the 

way to reform it. In the case the international system keeps functioning the way it is now' 
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any reform is not a possibility, that’s due to the lack of will and desire by the united states 

to reform. 
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