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مقدمـــة
ّ
ً
ملحوظــا يف اآلونــة األخيــرة ،ســواء
شه ـَـدت ال َعالقــات اإليران َّية-الكوريــة الشــمالية تنام ًيــا
ِ
علــى مســتوى الزيــارات املتبا َدلــة -الســرية والعلنيــة -أو تنســيق املواقــف السياس ـ َّية جتــاه
القضايــا اإلقليم َّيــة والدول َّيــة ،وهــو األمــر الــذي يخــدم سياســات التعــاون الثنائــي املشــترك
يف مجــاالت الطاقــة النَّوو َّيــة .ويســتحق هــذا التعــاون ومــا يحملــه يف طياتــه مــن مخاطــر،
َ
والتحليلِ ،لَا له من انعكاسات سلبية على حالة األمن والسلم اإلقليمي والدولي
الدراس َة
معــا ،بالنظــر إلــى امتــاك الدولتــن ً
أوراقــا وكرو ًتــا للضغــط السياســي تخــدم تط ُّلعاتهمــا
ً
َّ
ومخططاتها
وطموحاتهمــا النَّوو َّيــة ،تلــك التطلعــات التــي تقــف خلفهــا املطامــع اإليران َّية
التوســعية علــى حســاب جاراتهــا العرب َّيــة وا َ
خل ِليجيــة ،وذلــك بخــاف التط ُّلعــات الكوريــة
ُّ
الشــمالية التــي تســتهدف حمايــة ال ِّنظــام ذاتــه.
وتــدور هــذه الدراســة حــول بيــان آثــار وانعكاســات تنامــي ال َعالقــات اإليران َّية-الكوريــة

الشــمالية يف مجــاالت الطاقــة النَّوو َّيــة علــى مكانــة إيــران علــى املســتوى اإلقليمــي ال
ـتراتيجي لصاحلهــا،
ســيما مــا يتعلــق بتأثيــر هــذه العالقــة علــى تعديــل ميــزان القــوى االسـ
ّ
َّ
التوســعي بقــوة ودأَب علــى األرض يف العِ ـ َراق وســوريا واليمــن ،وعلــى
مخططهــا
وتنفيــذ
ُّ
بخاصــة مع القطب األوحــد الواليات
املســتوى الدولــي يف خلــق نــوع مــن التوازنــات املؤثــرة،
َّ
الــ ُمت َِّحدة ،مبــا مي ِّكنهــا مسـ ً
ـووي -رغــم توقيعهــا االتفــاق
ـتقبل مــن اســتكمال برنامجهــا ال َّنـ ّ
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ـووي مــع مجموعــة " -"1+5وانعكاســات ذلــك علــى حالــة األمــن اإلقليمــي وا َ
خللِيجــي
ال َّنـ ّ
م ًعــا ،إذ لــم تفتــأ إيــران تطلــق تهديداتهــا العلنيــة ألمــن تلــك الــدول وســيادتها ووحدتهــا،
عــاو ًة علــى بيــان حقيقــة الــدور األمريكــي جتــاه البرنامجــن اإليرانـ ّـي والكــوري الشــمالي،
ومســاعي القيادتــن اإليران َّيــة والكوريــة الشــمالية يف اســتكمال برامجهمــا النَّوو َّيــة بعلــم

أمريكــي كشــفته وثائــق عديــدة رغــم توقيــع االتفاقــات النَّوو َّيــة لوقــف برامجهمــا النَّوو َّيــة،
ِّ
ومؤشــرات حقيقــة هــذا الــدور األمريكــي ودالالتــه وجتلياتــه يف دائــرة األمــن اإلقليمــي يف
ـووي حــال وصــول رئيــس أمريكــي إلــى
الشــرق األوســط ،ثــم بيــان مســتقبل االتفــاق ال َّنـ ّ
ُسـ َّـدة احلكــم ينايــر .2017

ممــا ســبق ،ستنقســم هــذه الدراســة إلــى أربعــة أجــزاء ،يــدرس األول حـــجم
وانطال ًقــا َّ
ال َعـــاقات الكـــورية الشــمالية-اإليران َّية وتوصيفهــا ،ويتنــاول الثانــي محـ ِّددات ال َعـــاقات
اإليران َّية-الكـورية الشمالية ج َّراء تشابُه ال ِّنظامني السياس َّيني احلاك َمني يف طهران وبيونغ
يانــغ ،وإدراك امليــزة االســتراتيج َّية لألســلحة النَّوو َّيــة كـــقوة رادعــة ،والسياســة األمريكيــة
جتــاه الـــدولتني ،والرغبــة املتبا َدلــة يف تدشــن "حتالــف مضــا ّد" لتحالف "واشنطن-ســيول-
اإليراني الكــوري املتصاعد
ـكري
طوكيــو" ،بينمــا يتطــرق الثالــث إلــى مخاطــر التعــاون العسـ ّ
ّ
علــى األمــن اإلقليمــي وا َ
ـووي
خللِيجــي ،ويستشــرف الرابــع واألخيــر مســتقبَل االتفــاق ال َّنـ ّ
اإليرانـ ّـي بوصــول رئيــس أمريكــي جديــد إلــى البيــت األبيــض ،وأخيـ ًرا نتائــج الدراســة.
ً
العالقة بني إيران وكوريا الشمالية:
أول-أبعاد َ
َو ْف ًقــا ألدبيــات ال َعالقــات الدول َّيــة ،ت َُص َّنــف ال َعالقــات اإليران َّية-الكوريــة الشــمالية ضمــن
ـكري" ،وترتكــز علــى التعــاون
َعالقــات "الشــراكة االســتراتيج َّية الدول َّيــة ذات الطابــع العسـ ّ
املشــترك يف بنــاء منظومــة تَسـلُّح متطــورة صاروخيــة ونوو َّيــة (قنابــل ذرية ،قنابــل نيترونية،

قنابــل هيدروجينيــة) ،فضـ ًـا عــن نقــل اخلبــرة واملــوا ّد الضروريــة إلنتــاج اليورانيــوم واملــوا ّد
الذريــة داخل ًيــا ،عــاوة علــى املواجهــة املشــتركة للتهديــدات والضغــوط اإلقليم َّيــة والدول َّيــة
الســاعية إلجهــاض برامجهــا النَّوو َّيــة خارج ّيــا ،وبنــاء العالقــة وفــق قاعــدة :تقــارب الدولــة
(أ) مــن حلفــاء الدولــة (ب) ،والدولــة (ب) مــن حلفــاء (أ) ،مقابــل االبتعــاد عــن اخلصــوم".
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وتعـــود ال َعالقــات بــن البلديــن إلــى فتــرة احلــرب اإليران َّية-العِ َراق َّيــة ()1988-1980
بتب ِّنــي بيونــغ يانــغ سياســة "كســر احلظــر" املفــروض علــى بيع األســلحة لطهــران ،وتزويدها
باملعــدات احلربيــة املطلوبــة ر ًدا علــى الهجمــات العِ َراق َّيــة الصاروخيــة يف أثنــاء احلــرب،

اخلاصــة بإنتاج الصواريخ إليران،
لتتحــول بعدئــذ إلــى املز ِّود الرئيســي لألدوات األساســية
َّ
ـووي ،منهــا املــوا ّد الضروريــة إلنتــاج
فضـ ًـا عــن تزويدهــا بــأدوات تُســتخدم يف البرنامــج ال َّنـ ّ
اليورانيــوم ،وأجهــزة الطــرد املركــزي (.)1

واســتفادت إيــران مــن هــذا التعــاون بعــد أن ألقــت احلــرب أوزارهــا ،إذ تَ َب َّنــت سياســة
"االعتمــاد علــى الــذات" يف امتــاك قــدرة مســتقلَّة علــى تطويــر الصواريــخ وإنتاجهــا،

العســكري التقنــي تفاد ًيــا ألي
بتدشــن بنيــة حتتيــة صناعيــة ُكبــ َرى يف مجــال التســلُّح
ّ
ضربــات صاروخيــة عراق َّيــة جديــدة ،والســعي المتــاك منظومــة صواريــخ ج ِّويــة متقدمــة
َو ْف ًقــا لـ"اســتراتيج َّية القــوة الرادعــة" .ويف هــذا الصــدد بــادرت كوريــا الشــمالية علــى وجــه
الســرعة إلــى مســاعدة طهــران يف بنــاء منظومــة صواريــخ متقدمــة ملجابهــة التحديــات

اإلقليم َّية وتعميق الشــراكة االســتراتيج َّية من خالل إرســالها اخلبراء العسكر ّيني واملعدات
الضروريــة إلنتــاج الصواريــخ ونقــل اخلبــرة للعســكر ّيني اإليران ّيــن ،وتبلــورت مســاندتها

لإليران ّيــن يف مــا يلــي(:)2

أ -بناء مواقع تخزين حتت األرض ملنظومة الصواريخ احلربية املوجهة أرض-جو.
ب -تطـوير قـدرات املخازن الكبـرى للصواريخ الباليستية واملضا َّدة للصـواريخ الباليستية.
َ
صاروخــي "شــهاب 3و"4
ج -إنتــاج منظومــة صواريــخ "ســكاد بــي" (شــهاب 1و )2وتطويــر

يبلــغ مداهــا .1500

ـووي اإليرانـ ّـي
وقــد شــهد العقــد األول مــن األلفيــة اجلديــدة يف خضـ ّم أزمــة البرنامــج ال َّنـ ّ
مــع الغــرب تطـ ُّورات يف ال َعالقــات بــن البلديــن ،فلــم تكتـ ِ
السـلُطات اإليران َّيــة بقــدرات
ـف ُّ
منظومــات الصواريــخ املشــار إليهــا ســل ًفا ،وتطلعــت إلــى منظومــة صواريــخ مب ـ ًدى أكبــر،
السـلُطات اإليران َّيــة بـــ 19صــاروخ "بــي إم  "25متطــو ًرا يبلــغ
وعلــى الفــور ز ّودت بيونــغ يانــغ ُّ
مــداه  2000كــم ،وتطويرهــا نســخة متقدمــة مــن الصواريــخ البحريــة "ســي "802-أرســلتها

إلــى إيــران(.)3
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ـووي بــن إيران
ومبجــيء العقــد الثانــي مــن األلفيــة اجلديــدة واشــتعال أزمــة البرنامــج ال َّنـ ّ

والغــرب وتوالــي التقديــرات علــى توجيــه الغــرب وإســرائيل ضربــة عســكر َّية اســتباقية

ـووي مع مجموعــة دول ""1+5
ـووي اإليرانـ ّـي قبيــل توقيــع االتفــاق ال َّنـ ّ
إلجهــاض البرنامــج ال َّنـ ّ
يف يونيــو  ،2015ضربــت إيــران القــرارات واملطالبــات الدول َّيــة بوقــف تخصيــب اليورانيــوم

واحلصــول علــى املــوا ّد النَّوو َّيــة مــن حلفائهــا الدوليــن ُعـ ْرض احلائــط ،إذ شــهد هذا العقد
-الــذي انفــرط أكثــر مــن نصــف ســنواته -تط ـ ُّورات جديــدة تعكــس متانــة ال َعالقــات بــن

البلديــن رغــم اإلنــذارات الدول َّيــة لهمــا بوقــف تخصيــب اليورانيــوم واحل ـ ّد مــن األنشــطة
قمــة عــدم االنحيــاز بطهــران يف ســبتمبر  2012أبرمــت الدولتــان
النَّوو َّيــة ،فعلــى هامــش َّ

املوحدة ض ّد الواليات الـ ُمت َِّحدة وإسرائيل،
"اتفاق التعاون العلمي" وتَع َّه َدتا بدعم جبهتهما
َّ
وقــال الرئيــس اإليرانـ ّـي الســابق أحمــدي جنــاد" :متا ًمــا مثــل احلــال مــع كوريــا الشــمالية،
ً
يفــرض املســتعمرون ً
ضغوطــا سياسـ َّية علــى إيــران ألنهــم ال يريــدون أن تبقــى هاتــان
أيضــا
الدولتــان مســتقلتني قويتــن"( ،)4وهــو مــا أثــار مخــاوف أمريكيــة مــن احتماليــة أن يشــمل
ـووي والصاروخــي بــن البلديــن ،ورفــع قــدرات
االتفــاق بــن البلديــن برامــج للتعــاون ال َّنـ ّ

إيــران إلــى مســتوى التخصيــب مبــا يؤهِّ لهــا لصنــع قنبلــة نوو َّيــة ،وأعــاد هــذا التقــارب إلــى
أذهــان األمريكيــن مشــروع بنــاء بيونــغ يانــغ مفاعـ ًـا إلنتــاج البلوتونيــوم بشــكل س ـ ِّري يف
ـرقي ســوريا .)5(2002
شـ ّ

ولــم يقتصــر األمــر علــى تطويــر منظومــة الصواريــخ ونقــل املــوا ِّد النَّوو َّيــة الضروريــة

إليــران إلنتــاج اليورانيــوم ،بــل امتـ ّد ليشــمل تدريــب العســكر ّيني واخلبــراء اإليران ّيــن علــى
صنعــت بالفعــل،
إجــراء "التجــارب النَّوو َّيــة" علــى األســلحة الصاروخيــة والنوويــة التــي ُ
ففــي فبرايــر  2013حضــر خبــراء نوويــون إيران ّيــون إجــراء "ثالــث اختبــار نــووي" لكوريــا
الشــمالية لالســتفادة مــن اخلبــرة الكوريــة يف إجــراء التجــارب بوصفــه عمـ ًـا مــن أعمــال

الدفــاع الذاتــي ضـ ّد التهديــدات اخلارج َّيــة( ،)6وبالتزامن مع توقيع مجموعة " "1+5االتفاق
ـووي املبدئــي يف نهايــة أبريــل  ،2015و ُق َبيــل توقيــع االتفــاق النهائــي يف  30يوليــو ،2015
ال َّنـ ّ
ويف ِّ
مؤشــرات تعكــس اســتمرارية دعــم بيونــغ يانــغ لطهــران عســكر ًيا وعــدم جديــة والتــزام

ـووي ،واســتمرارية اســتيراد املــوا ّد النَّوو َّيــة
ـص برنامجهــا ال َّنـ ّ
االخيــرة بــأي اتفاقــات تخـ ّ
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الضروريــة مــن كوريــا الشــمالية ،تأتــي التأكيــدات والزيــارات املتتاليــة للوفــود واملســؤولني
الكوريــن إليــران ونســتعرض بعضهــا علــى النحــو التالــي:

أ -زيــارة الوفــد الكــوري املكـ َّون مــن  7خبــراء معنيــن بإجــراء التجــارب النَّوو َّيــة والــرأس

ـووي ومنظومــة توجيــه الصواريــخ الباليســتية ثــاث مــرات إليــران يف الفتــرة
احلربــي ال َّنـ ّ
بــن ينايــر وأبريــل .2015

ب  -زيارة وزير اخلارج َّية الكوري الشمالي ري سو يانغ إليران يف منتصف يونيو 2015

واالتفاق على بناء مواقع مختبرات مشت َركة وعمليات للتبادل العلمي والتكنولوجي(.)7

ج -تأكيــد جهــاز االســتخبارات األمريكــي يف  14يوليــو  2016ملوقــع واشــنطن
ـووي مــع مجموعــة
( )Free Beaconأن إيــران خالفــت قــرارات األُ َم الــ ُمت َِّحدة واالتفــاق ال َّنـ ّ
" "1+5وتَســلَّ َمت شــحنتني مــن مك ِّونــات الصواريــخ مــن كوريــا الشــمالية ،وأن "الرئيــس
بــاراك أوبامــا تَسـلَّم تقاريــر بهــذا الشــأن ولكــن امتنــع عــن إبــاغ اللجنــة األمميــة املكلَّفــة

مبراقبــة خــرق االتفــاق".

وقــد اكتملــت َعالقــة "الشــراكة االســتراتيج َّية" بتأكيــد البلديــن عــام  3013الوقــوف م ًعــا

حــال توجيــه واشــنطن أي ضربــات اســتباقية ُمحت َملــة ألي منهمــا ،فقــد صـ َّرح نائــب رئيــس
أركان القــوات املسـلَّحة اإليران َّيــة الســابق اللــواء مســعود جزائــري بــأن بــاده "ســتقف إلــى

جانب بيونغ يانغ وتدافع عنها يف مواجهتها مع واشــنطن" ،مضي ًفا" :األمريكان وحلفاؤهم
صــى ،وســيبلغ عــدد ضحاياهــم آال ًفــا" ،كمــا صرحــت بيونــغ
ســيتلقَّون خســائر بشــرية ال ُت َ

يانــغ بالوقــوف بجــوار طهــران حــال توجيــه ضربــة إجهــاض أمريكية-إســرائيل َّية إلــى

ـووي(.)8
برنامجهــا ال َّنـ ّ

وقــد امتـ َّـدت ال َعالقــة االســتراتيج َّية بــن البلديــن لتشــمل حلفــاء إيــران اإلقليميــن مــن

جانــب كوريــا الشــمالية وتعزيــز ال َعالقــة مــع حلفــاء كوريــا الشــمالية اإلقليميــن مــن جانــب

إيــران ،مقابــل تـ َر ِّدي ال َعالقــات الكوريــة الشــمالية مــع عديــد مــن الــدول العرب َّيــة الرافضــة
ُّ
يفســر وجــود خمــس
للتوغــل
والتوســع اإليرانـ ّـي علــى حســاب أمنهــا واســتقرارها ،وهــو مــا ِّ
ُّ

ســفارات عرب َّيــة فقــط يف كوريــا الشــمالية هــي ســفارات :مصــر ،واليمــن ،وفلســطني،

وســور َّية ،واجلزائــر .وتتجلــى مظاهــر دعــم كوريــا حللفــاء طهــران يف املنطقــة يف مــا يلي(:)9
72
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أ -بالنســبة إلــى ســوريا :دعمــت كوريــا نظــام الرئيــس الســوري "بشــار األســد" يف بنــاء
ـرائيلي
وتد ِعــي واشــنطن أن القصــف اإلسـ
ـرقي ســوريا خــال عــام َّ ،2003
ّ
مفاعــل نــووي شـ ّ

ـمالي
للمفاعــل الســوري خــال عــام  2007ووفــاة خبــراء كوريــن ،كشــف عــن دور كـ ّ
ـوري شـ ّ
يف بنائــه.
ب -بالنســبة إلــى حــزب اهلل :د َّربَــت كوريــا نشــطاء حــزب اهلل -الوكيــل اإليرانـ ّـي يف لبنان-

عســكر ًيا ،وســاعدته يف بنــاء حواجــز ومالجــئ حتــت األرض ،وتبــن يف حــرب لبنــان الثانية
 2006أن هــذه الن ُُّظــم حتــت األرض لعبَــت دو ًرا مه ًمــا يف اجلانــب القتالـ ّـي حلــزب اهلل ضـ ّد

إسرائيل ،كما ساعدت احلزب يف بناء ق َّوته الصاروخية ،فالصواريخ التي أطلقها احلزب
يف أثنــاء احلــرب جتــاه األهــداف اإلســرائيل َّية كانــت إيران َّية التجميع كوريــة التصنيع(.)10
اإليرانية-الكـورية الشمالية:
العـالقات
ثانيا-
ِّ
ً
محددات َ
َّ
قصــد مبحـ ِّددات ال َعالقــات بــن وحدتــن دوليتــن مجموعــة املتغيــرات التــي ميكــن أن
يُ َ
اخلارجي ألي منهما ،وتؤ ِّثر على َعالقاتهما اخلارج َّية
تش ِّكل يف النهاية السلوك السياسي
ّ

كلتيهمــا جتــاه األخــرى إيجا ًبــا أو ســل ًبا ،ورغــم وجــود اختــاف يف تصنيفهــا مــا بــن داخليــة
مرتبطــة بطبيعــة ال ِّنظامــن احلاكمــن للدولتــن ،وخارج َّيــة كاملتغيرات التي تنشــأ يف البيئة

احمليطــة ألي منهمــا ،واملتمثلــة يف طبيعــة تفاعــات ال ِّنظــام اإلقليمــي وأمناطهــا ،وطبيعــة
ال ِّنظــام الدولــي الســائد والــدول القائــدة فيــه والتغيــرات التــي تطــرأ عليــه وأثرهــا علــى
وخاصا للسياســة اخلارج َّية ،إذ إن
الن ُُّظــم اإلقليم َّيــة ووحداتهــا ،فإنهــا تعطــي طاب ًعــا مميزًا
ً
تفاعــل هــذه املتغيــرات وتشــابكها يؤ ِّديــان يف النهايــة إلــى تشــكيل منــط معـ َّـن مــن الســلوك
اخلارجي ،ومن ثَ َّم شــكل ال َعالقات الدول َّية بني الدولتني( .)11ويف ضوء ما ســبق
السياســي
ّ
ميكــن تنــاول أبــرز محـ ِّددات ال َعالقــات اإليران َّية-الكوريــة الشــمالية ،علــى النحــو التالي:

احلاكمــن يف طهــران وبيونــغ يانــغ :يلتقــي ال ِّنظامــان
 -1طبيعــة النِّظامــن السياســيني
َ
ـاس ،منهــا انتمــاء ال ِّنظامــن
السياســيان احلاكمــان يف طهــران وبيونــغ يانــغ يف نقــاط متـ ٍّ

"الثيوقراطــي" (احلكومــة الدينيــة) يف إيــران و"الشــيوعي" يف كوريــا الشــمالية إلــى مــا

يُ َسـ َّـمى بـ"احلكــم الشــمولي" القائــم علــى" :حكــم الفــرد" أو "حكم األقليــة" ،من خالل اعتبار
خاصــا للعنايــة اإللهيــة ،ال يخطــئ وال ميكــن معارضتــه أو اخلــروج عليــه،
احلاكــم مبعو ًثــا
ً
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وتأمتــر اجليــوش بأمــره ،وتُ َعـ َّـدل القوانــن حســب رغبتــه ،ويتحــدث اإلعــام مبــا يريــد.
هــذا الفــرد أو األقليــة أو احلــزب الواحــد يســتحوذ علــى عقيــدة (آيديولوجيــة) يتســلح
بهــا وتقــود فاعلياتــه ومينحهــا ســلطة مطلقــة ،وتصبــح مِ ــن ثَـ َّم احلقيقــة الرســمية للدولــة،
وتوجــه وســائل
ولنشــر هــذه احلقيقــة حتتكــر الدولــة بنفســها وســائل القــوة والقمــع م ًعــا،
ِّ
اإلعــام ،مــن صحافــة وإذاعــة وغيرهمــا ،كمــا ت ِ
ُخضــع النشــاطات االقتصاديــة وعناصــر
اإلنتــاج لســيطرتها ،وتصبــح جــز ًءا منهــا ،وتكــون هــذه اآليديولوجيــة ً
أيضــا محـ ِّد ًدا أصيـ ًـا

للسياســة اخلارج َّيــة للدولــة جتــاه العالَــم اخلارجـ ّـي مــع عــدم جتاهــل األبعــاد األخــرى
كاملصلحــة القوميــة للبــاد ،ولكنهــا تأتــي يف مرتبــة ثانيــة(.)12

ففــي إيــران يهيمــن "الولـ ّـي الفقيــه" الــذي يتو َّلــى منصبــه مــدى احليــاة بطريقــة مباشــرة
وغيــر مباشــرة علــى ال ِّنظــام السياســي بكاملــه ،فهــو إلــى جانــب الصالحيــات الكبــرى التــي

يتمتــع بهــا دســتور ًيا ودين ًيــا ،ميلــك تعيــن أو توجيــه الــرأي العــا ّم لتشــكيل مجلــس صيانــة
الدســتور ،ومجمــع تشــخيص مصلحــة ال ِّنظــام ،ومجلــس اخلبــراء ،ومجلــس األمــن القومي،
املؤسســات األمنية
فــكل هــذه املجالــس تــدور يف فلكــه ونظريتــه ،كما متت ّد ُسـلُطاته لتشــمل
َّ
واملؤسســات الثقافيــة والدينيــة املرجعيــة يف إيــران وخارجهــا(،)13
كا َّفـ ًة كاحلــرس الثــوري،
َّ
الس ـلُطات املتعــددة إلــى املرشــد ســلط ًة أخــرى تتمثــل يف قدرتــه علــى
وقــد خ َّولَــت هــذه ُّ
التح ُّكــم يف املقـ َّـدرات االقتصاديــة للبــاد ،إذ يتــر َّأس "هيئــة تنفيــذ أوامــر اإلمــام" التــي
ُوكلــت إليهــا َم َه َّمــة بيــع وإدارة العقــارات واألمــاك التــي تركها أصحابهــا عقب ثورة ،1979

حصصــا يف قطاعــات
ـان اقتصــادي ضخــم يســيطر عليــه املرشــد وميلــك
وحتولــت إلــى كيـ ٍ
ً
االقتصــاد اإليرانـ ّـي كا َّفـ ًة ،بــد ًءا مــن قطــاع النفــط وصـ ً
ـول إلــى إنتــاج األدويــة والصناعــة.
ُّ
تضخــم صالحياتــه أصبــح منصبــه بعيـ ًدا عــن النقــد واحملاســبة ،العتبــارات سياسـ َّية
ومــع
السـلْطة واملجتمــع ،فضـ ًـا عــن االعتبــارات الدينيــة التــي َو َكلَــت
تشـ ِّكل موازيــن القــوى يف ُّ
إليــه َم َه َّمــة املرجــع األعلــى ِّ
للشــي َعة يف إيــران والعالَــم(.)14

ويف كوريــا الشــمالية ميتلــك الرئيــس كيــم يونــغ أون" ُس ـلُطات ُمطلَقــة دســتور ًيا ،مثلهــا
مثــل ُس ـلُطات الولـ ّـي الفقيــه ،وإن كان مــن رحــم آيديولوجيــة مختلفــة ،إذ يســيطر علــى

وينص
وسـبُل توزيعهــا،
ّ
أجهــزة الدولــة ووزاراتهــا وقواتهــا املسـلَّحة ،ويحتكــر وســائل اإلنتــاج ُ
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الدســتور الكوري على ملكية الدولة للموارد الطبيعية وغير الطبيعية كالســكك احلديدية

واملؤسســات واملرافــق واملصــارف الها َّمــة،
والنقــل والطيــران ووســائط االتصــال واملصانــع
َّ
أمــا امللكيــة الشــخصية فتنشــأ عــن طريــق التوزيــع االشــتراكي وفــق مــا يؤ ُّدونــه مــن عمــل،

اخلاصــة واألجنبيــة علــى
ـص املــادة  37مــن الدســتور الكــوري بخصــوص االســتثمارات
َّ
وتنـ ّ
تأســيس املشــاريع االقتصادية ذات اإلدارة املشــتركة واالســتثمار املشــترك ،وهذا ما مي ِّثل
عامــل طــرد لالســتثمار يف كوريــا الشــمالية(.)15

 -2إدراك امليــزة االســتراتيج َّية لألســلحة النَّوو َّيــة كقــوة رادعــة :أدركــت الدولتــان امليــزة
ـووي عدي ـ ًدا مــن املزايــا
النســبية لألســلحة النَّوو َّيــة كـ"قــوة رادعــة" ،إذ يو ِّفــر اخليــار ال َّنـ ّ
للــدول ،فيعطيهــا مزي ـ ًدا مــن االســتقاللية يف صنــع قرارهــا اخلارجـ ّـي ،ويعطيهــا قــدرة
علــى حتســن موضعهــا كدولــة كــي تصبــح رق ًمــا ال ميكــن جتــا ُوزُه يف املعادلتــن اإلقليم َّيــة

والدول َّيــة ،وحتقيــق أهــداف سياســتها اخلارج َّيــة بكفــاءة وفاعليــة ،ويوفــر ضمانــات البقاء،

ـاعا ،ومــن ميتلــك هــذه امليــزة النســبية يـ َر أن الــدول األخــرى
وتوجيــه الضربــات األكثــر اتسـ ً
ســتف ِّكر مــرا ًرا وتكــرا ًرا قبــل مهاجمــة أي دولــة متتلــك أســلحة نوو َّيــة .وقــد يســتند قــرار
ـكري إلــى عــدد مــن العوامــل:
إطــاق أي دولــة لبرنامــج نــووي عسـ ّ
أ -غياب ضمانات أمنية ف َّعالة.
ب  -احلاجة إلى تأكيد ال ُه ِو َّية الوطنية.
ج -توفير خبرات ورؤوس أموال كبيرة.
د -وجود تهديد أو إدراك وجود تـهديد خطير.
هـ -دور أكبر يف احمليطني اإلقليمي والدولـي (.)16
كذلــك تــدرك كل مــن إيــران وكوريــا الشــمالية مــدى مــا تو ّفــره األســلحة النَّوو َّيــة كـ"قــوة

رادعــة" مــن حمايــة لســيادتها ،وقــد عــ َّرف مستشــار األمــن القومــي ووزيــر اخلارج َّيــة
األمريكــي األســبق هنــري كيســنغر "القــوة الرادعــة" بقولــه" :هــي قــدرة الدولــة علــى منــع أو
حتييــد تهديــدات أو أخطــار مع َّينــة ودفعهــا بعيـ ًدا عــن ح ِّيــز العمــل املباشــر ومجــال التنفيذ
الفعلي عن طريق مواجهتها بتهديدات أو أخطار مقابلة أو مضا َّدة تســاويها أو تفوقها يف
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احلجــم والتأثيــر" ،فالقــوة الرادعــة تُعتبــر مظهـ ًرا مــن مظاهــر االســتراتيج َّية املعاصــرة يف
مواجهة التهديدات والتغيرات يف التقنيات والتكنولوجيا العسكر َّية املتطورة عندما تصبح
األســلحة االســتراتيج َّية التقليديــة غيــر قــادرة علــى مواجهــة الصواريخ االســتراتيج َّية عابرة

القــا َّرات ،أو األســلحة النَّوو َّيــة الفتَّاكــة التــي ال ميكــن وقفهــا إال عــن طريــق امتــاك أســلحة

ـكري بــن الدولتــن املتنازعتــن،
مشــابهة يف الــدول األخــرى حتــى يتــم حتقيــق التــوازن العسـ ّ

وهــو مــا أطلــق عليــه بعــض الباحثــن يف الدراســات االســتراتيج َّية مفهــوم توازن الرعــب"(.)17

وا ِّتســا ًقا مــع مــا ســبق تضــع كوريــا الشــمالية اســتراتيج َّية "تعزيــز القــدرات النَّوو َّيــة" علــى
رأس أولوياتهــا يف ِظـ ّل تنامــي تهديــدات أمريــكا وحليفتَيهــا يف شــرق آســيا اليابــان وكوريــا
ـووي الكــوري الشــمالي ،كمــا أن قــدرة
اجلنوبيــة ،بتوجيــه ضربــة وقائيــة إلــى البرنامــج ال َّنـ ّ
الواليــات الـ ـ ُمت َِّحدة علــى تدميــر اجليــش العِ َراقـ ّـي بســهولة يف أثنــاء غزوهــا العِ ـ َراق 2003
جعلــت مــن صانعــي القــرار الكــوري يتأ َّكــدون مــن أن اجليــوش مهمــا كانــت قوتهــا وعدتهــا
ـاحا نوو ًيــا فهــي غيــر قــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها وميكــن القضــاء
إن لــم متتلــك سـ ً
عليهــا بســهولة ،ولطاملــا ر َّدد الرئيــس الكــوري الشــمالي مقولــة "مــن لــم ميتلــك أســلحة نوو َّيــة

صـ َّـدام ُح َســن" ،ويُعتقــد أن كوريــا الشــمالية لديهــا مــا
فســيالقي مصيــر الرئيــس الراحــل َ
يكفــي مــن املــوا ّد االنشــطارية إلنتــاج أكثــر مــن  10قنابــل نوو َّيــة.

أمــا إيــران فترســخت قناعــة لــدى صنــاع قرارهــا بــأن امتالكهــا أســلحة التدميــر الشــامل

وحــده قــادر علــى إعطائهــا قــوة الــردع الالزمــة ملنــع تنفيــذ التهديــدات األميركية-اإلســرائيل َّية
ض ّدهــا إقليم ًيــا بجانــب إعطائهــا مزي ـ ًدا مــن القــوة لتحقيــق مكاســب إقليم َّيــة علــى حســاب
جاراتهــا العرب ّيــات ،وبــأن اإلحجــام األمريكــي عــن مهاجمــة كوريــا الشــمالية مــا هــو إال ترجمــة
ح َّيــة لهــذا االعتقــاد ،وقــد دفعــت مجموعــة ضــرورات إيــرا َن للســعي احلثيــث المتالك الســاح

ـووي ،أبرزهــا:
ال َّنـ ّ

ـكري األميركــي "املطـ ّوق إليــران" ميثــل مــن وجهــة نظرها تهدي ًدا مباشـ ًرا
أ -أن احلشــد العسـ ّ
ملصاحلهــا االســتراتيج َّية مــع محيطهــا املباشــر كالعِ ـ َراق ودول ا َ
خللِيــج وأفغانســتان وباكســتان،
خصوصــا تلــك التــي ت ُِطـ ّل علــى بحــر قزويــن.
ومــع دول وســط آســيا،
ً
ب -أن إيــران تعتقــد أن دورهــا التاريخــي يف غربـ ّـي آســيا والشــرق األوســط يح ِّتــم عليهــا
76
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تصحيح "اخللل يف موازين القوى" الذي يتم َّثل يف امتالك ثالث قوى إقليم َّية (الهند وباكستان
َّووي(.)18
وإســرائيل) للســاح الن ّ

ج -اإلفادة من درس احلرب األميركية على العِ َراق ،الذي كان مص َّن ًفا بني دول "محور الشر"،
ـووي َلَــا كانــت الواليــات الــ ُمت َِّحدة أقدمت
وتقــول فرضيــة إنــه لــو أن العِ ـ َراق امتلــك الســاح ال َّنـ ّ
ص ِّن َفــت يف محــور الشــر
علــى مهاجمتــه .وجنــد البرهــان علــى ذلــك يف كوريــا الشــمالية التــي ُ
ـووي.
ولــم تهاجمهــا الواليــات الــ ُمت َِّحدة ظ ًنــا منهــا أنهــا متلك قــوة رادعة مبا فيها الســاح ال َّنـ ّ

ـووي يشـ ِّكل "معادلــة إقليم َّيــة جديــدة" قــادرة علــى
د -أن إيــران تــرى أن امتالكهــا الســاح ال َّنـ ّ
تغييــر قواعــد اللعبــة يف أمــن ا َ
خللِيــج وجنوبــي غربــي آســيا(.)19
وإجمـ ً
ـال ميكــن القــول إن الدولتــن قــد أدركتــا قاعــدة تــوازن الرعــب ومضمونهــا هــو" :حــال

علــم الدولــة املعتديــة امتــاك الدولــة املعتـ َدى عليهــا نفــس التقنيات واألســلحة االســتراتيج َّية
املتوافــرة لديهــا فإنهــا بالضــرورة ســوف متتنــع عــن اســتخدام القــوة املسـلَّحة ض ّدهــا ،وتلجــأ
إلــى آليــة املفاوضــات الدبلوماسـ َّية واحملادثــات السياسـ َّية الثنائيــة أو متعــددة األطــراف حلـ ّل
األزمــات العالقــة معهــا"(.)20

-3السياسة األمريكية جتاه التعامل مع الدولتني (التطويق املزدوج):
عقــب انهيــار الثنائيــة القطبيــة وســقوط االحتــاد الســوفييتي عــام  1991تربعــت الواليــات
الــ ُمت َِّحدة علــى عــرش ال ِّنظــام الدولــي واملعادلــة الدول َّيــة اجلديــدة ،وأصبحــت كرجــل البوليس
الدولــي احلــارس علــى الشــرعية الدول َّيــة بتب ِّنيهــا سياســة التطويق املزدوج جتــاه من جتد أنهم
َّ
ومخططاتهــا يف أرجــاء العالَــم كافــة ،ويف املقابل يحكم هــذه الدولة
ميثلــون تهديـ ًدا ملصاحلهــا
ٍ
أدوات
إمبريالي يتخذ من التم ُّدد واالنتشار على حساب مصالح الدول األخرى
ليبرالي
نظام
ّ
ّ
لســيطرته وهيمنتــه َ
عال ًيــا ،وعقــب أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمبر  2001بـ َدت الفرصــة

ســانحة أمــام الواليــات الــ ُمت َِّحدة إلعــادة صياغــة املشــهد الدولــي مبــا يتناســب ومصاحلهــا،
وهــو مــا َت َّســد يف اســتراتيج َّية هجوميــة ويف سياســات احتوائيــة منفــردة ،واســتخدام القــوة

يف تنفيــذ القــرارات وحمايــة املصالــح ،واتضحــت هــذه الرؤيــة يف وثيقــة اســتراتيج َّية األمــن
القومــي األمريكــي ســبتمبر  ،2002وصنّفــت الــدول مــن حيــث مــدى التهديــد الــذي مت ِّثلــه
للمصالــح األمريكيــة إلــى ثــاث مجموعــات كمــا يوضحــه اجلــدول رقــم (.)21()1
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جدول رقم ( )1يوضح تصنيف الدول من حيث مدى تهديدها للمصالح األمريكية
مجموعة الدول الصديقة

مجموعة الدول الشريرة

الــدول التــي تعتمــد عليهــا
واشــنطن يف مكافحــة
اإلرهــاب ،وجــاءت مصــر
والــدول ا َ
خللِيجيــة يف
مقدمتهــا.

الــدول التــي اتهمتها واشــنطن
مبمارســة اإلرهاب بنفســها أو
بدعمهــا العمليــات اإلرهاب َّيــة
ضــد املصالــح األمريكيــة،
ّ
كالعِ َراق وســوريا ،وقد صنّفت
واشنطن ً
كل من العِ َراق وإيران
وكوريا الشمالية محو ًرا للشر.

مجموعة الدول التائبة
الــدول التــي فرضــت عليهــا
واشــنطن عقوبــات دول َّيــة قبــل
 11سبتمبر لتو ُّرطها يف ممارسة
اإلرهــاب أو التســاهل معــه ،ثــم
عــادت وغ َّي َرت سياســاتها بســبب
تعاونهــا يف مكافحة اإلرهاب بعد
 11ســبتمبر كالســودان واليمــن
وليبيــا(.)22

وهكذا ش َّكلَت هذه الرؤية إطا ًرا حاك ًما حلركة ال ِّنظام الدولي بعد أحداث  11سبتمبر،

وجاءت قض َّية مكافحة اإلرهاب والدول الراعية له على قمة أولويات الواليات الـ ُمت َِّحدة،
ومــن هــذا املنطلــق جــاء ضــرب حــركات اإلرهــاب وجتفيــف منابعهــا يف أولــى مهــا ّم اإلدارة

األمريكيــة يف ذلــك الوقــت ،يليــه مباشــرة هــدف تغييــر وإســقاط األنظمــة الديكتاتوريــة
الراعية لإلرهاب ،ومن هذ املنطلق وضعت واشــنطن ما يُ َسـ َّمى باالســتراتيج َّية األمريكية
لـ"حتقيــق التفـ ُّوق يف شــرق آســيا والشــرق األوســط علــى الســواء" ،وهــو مــا جعــل الرئيــس

َّ
املرشــح لالنتخابــات الرئاســية دونالــد ترامــب يف أبريــل
أوبامــا ينتقــد بشــدة تصريحــات
 2016التــي قــال فيهــا" :رمبــا حــان الوقــت لدفــاع اليابــان وكوريــا اجلنوبيــة عــن نفســيهما

بنفسيهما ،وتشجعيهما للحصول على سالح نووي" ،مضي ًفا" :سنسحب القوات األمريكية
مــن اليابــان وكوريــا اجلنوبيــة مــا لــم يقـ ِّدم البَلَــدان زيــادة كبيرة ملســاهماتهما لواشــنطن من
ـكري األمريكــي علــى أراضيهمــا"( ،)23ومــن ثــم جلــأت اإلدارة األمريكيــة
أجــل الوجــود العسـ ّ
خــال هــذه املرحلــة التــي ســبقت توقيــع االتفــاق النــووي إلــى مــا يلــي:

أ -تقويــض ال ِّنظــام اإليرانـ ّـي :مــن خــال فــرض العقوبــات االقتصاديــة علــى إيــران كآليــة

ـووي ،وحظــر شــراء النفــط اإليرانـ ّـي والتشــديد علــى
إلجبارهــا علــى وقــف برنامجهــا ال َّنـ ّ

ـخاص الذيــن يق ِّدمــون دع ًمــا لتطويــر القطــاع النفطــي اإليرانـ ّـي ،وجتميــد أرصــدة
األشـ ّ
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مؤسســات ماليــة أجنبيــة تقيــم َعالقــات جتاريــة مــع البنــك املركــزي اإليرانـ ّـي يف قطــاع
َّ
النفــط ،وبذلــك أصبحــت طهــران يف موقــف ال ُت َســد عليــه ،إذ أصبحــت بــن ف َّكــي

رحــى العقوبــات الدول َّيــة وضغــوط الشــارع علــى احلكومــة نتيجــة ِلَــا آلــت إليــه األوضــاع
االقتصاديــة يف البــاد .ولكــن تلــك العقوبــات لــم تَثــنِ إيــران  -وإن راكمــت آثــا ًرا ســلبية

علــى الصعيــد االقتصــادي -عــن املضــي قد ًمــا يف تخصيــب اليورانيــوم ،ويف إطــار سياســة

التطويــق تلــك عملــت الواليــات املتحــدة علــى حتقيــق التفـ ُّوق النوعــي إلســرائيل مــن خــال

ـتراتيجي ،كمــا عقدت عد ًدا
الدعــم األمريكــي لهــا بأحــدث األســلحة العســكر َّية كحليف اسـ
ّ

مــن الصفقــات العســكر َّية مــع حلفائهــا مــن الــدول العرب َّيــة ملجابهــة املخاطــر اإليران َّيــة قبــل
ـكري األمريكــي يف دول ا َ
خللِيــج مــن خــال
ـووي ،بجانــب تعزيــز الوجــود العسـ ّ
االتفــاق ال َّنـ ّ
القواعــد العســكر َّية األمريكيــة لضمــان عــدم حتقيــق أي تقــارب مــع إيــران ،كــون هــذا
التقــارب ســوف يــؤدي إلــى ابتــزاز الواليــات الــ ُمت َِّحدة والغــرب ،فضـ ًـا عــن إمــكان التهديــد
املباشــر للمصالــح الغربيــة ،ناهيــك مب ـ ّد حلــف الناتــو إلــى آســيا الوســطى بهــدف فصــل

والصــن.
إيــران مــن الشــمال والشــمال الشــرقي عــن كل مــن روســيا
ِّ

ب  -محاصــرة ال ِّنظــام الكــوري الشــمالي :وذلــك مــن خــال آليــة العقوبــات االقتصاديــة
شــديدة الوطــأة رغــم اقتصادهــا املتدهــور أصـ ًـا ،والضغــط مــن أجــل منــع الــدول َ -و ْف ًقــا
والصــن احلليفتــن -مــن تقــدمي املــوا ّد
للقــرارات الدول َّيــة ذات الصلــة مــا عــدا روســيا
ِّ
ـكري األمريكــي يف جنــوب شــرق آســيا
الضروريــة لبنــاء قنبلــة نوو َّيــة ،وتعزيــز الوجــود العسـ ّ
يف كل مــن اليابــان ( 47ألــف جنــدي أمريكــي تقري ًبــا) وكوريــا اجلنوبيــة ( 27ألــف جنــدي
أمريكــي تقري ًبــا) ،ونشــر أنظمــة الــدرع الصاروخيــة املتقدمــة بهاتــن الدولتــن العتــراض

الصواريخ الكورية الشمالية ،وإرسال الغواصات النَّوو َّية لطوكيو وسيول ،وإجراء التدريبات

العســكر َّية املشــتركة ســنو ًيا مــع طوكيــو وســيول ملجابهــة الهجمــات الصاروخيــة الكوريــة
الصينــي ،احلليــف الرئيســي لكوريــا الشــمالية والداعــم األول
الشــمالية ،وحصــار العمــاق ِّ

توجهــات
لبيونــغ يانــغ ،بهــدف االحتــواء العسـ ّ
ـكري للتحديــات التــي تواجــه اإلقليــم ج ـ َّراء ُّ
ال ِّنظــام الكــوري الشــمالي(.)24
املوحــدة جتــاه الدولتــن (إيــران وكوريــا الشــمالية)
وقــد أســهمت الرؤيــة األمريكيــة
َّ
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بإدماجهمــا ضمــن محــور الشــر نتيجــة مســاعيهما المتــاك أســلحة نوو َّيــة كقــوة رادعــة،

ـض الطــرف عــن إســرائيل الــ ُمد َرجة ضمــن دول العتبــة
يف الوقــت ذاتــه الــذي مت فيــه غـ ّ
النَّوو َّيــة الكبــرى ،وهــذه السياســة األمريكيــة أســهمت بدورهــا يف توحيــد وجهتَــي نظــر
البلديــن جتــاه ضــرورة مواجهــة تزايُــد النُّ ُفــوذ األمريكي يف شــرق آســيا وجمهوريات آســيا
الوســطى ومنطقة الشــرق األوســط ،ورفضهما الهيمنة األمريكية َ
عال ًيا ،إذ شــعرت كوريا
الشــمالية وإيــران أن مصيـ ًرا مشــتر ًكا بــات يجمعهمــا يف مواجهــة الضغــط الدولــي ،الــذي

تتواله الواليات الـُــمت َِّحدة وحلفاؤها ،وعلى رأســهم إســرائيل يف منطقة الشــرق األوســط،
ـووي -تــرى
فإيــران مــا بعــد ال َّثـ ْورة  1979حتــى وقتنــا الراهــن -رغــم توقيــع االتفــاق ال َّنـ ّ
يف واشــنطن قــوة اســتعمارية تســعى الســتغالل الشــرق األوســط بالتعــاون مــع حلفائهــا
يف املنطقــة والتح ُّكــم يف مواردهــا إلحــكام الطــوق عليهــا ،وهــو مــا جعلهــا تدعــو إلــى

محاصــرة ورفــض الوجــود الغربــي واألمريكــي يف املنطقــة ،كمــا أن بــن إيــران والواليــات
ً
تاريخــا مــن العــداء ،فالواليــات الــ ُمت َِّحدة قــد يكــون مــن الصعــب أن ُت َحــى مــن
الــ ُمت َِّحدة
ً
وأيضــا
ذاكرتهــا أزمــة احتجــاز الرهائــن األمريكيــن التــي اســتمرت طــوال  444يو ًمــا،
مــن الصعــب أن متحــو إيــران مــن ذاكرتهــا مــا تعرضــت لــه بفعــل العقوبــات األمريكيــة

واألوروبيــة ،وعــزل إيــران دول ًيــا بســبب برنامجهــا وطموحاتهــا النَّوو َّيــة.

علــى اجلانــب اآلخــر تُعتبــر كوريــا الشــمالية الدولــة الوحيــدة الباقيــة مــن املعســكر
الشــيوعي مببادئهــا الصريحــة ،وترفــض ُمطل َ ًقــا اإلمبرياليــة الرأســمالية الغربيــة ،وتــرى
يف الواليــات املتحــدة قــوة إمبرياليــة تســعى للســيطرة علــى العالَــم ومحاصرة مــا تَ َبقَّى من
الــدول وبحكــم العــداء التاريخــي بــن الرأســمالية والشــيوعية فــإن بــن البلديــن اختال ًفــا
آيديولوج ًيــا عمي ًقــا يف مــا يتعلــق بــإدارة االقتصــاد وال ِّنظــام السياســي واالجتماعــي ،وإن

كان للصــراع أســباب أخــرى وثيقــة الصلــة بالصــراع اإلقليمــي والدولــي علــى النفــوذ يف

جنــوب شــرق آســيا وتقاطــع املصالــح بــن الــدول(.)25

 -4اســتراتيج َّية تدشــن "حتا ُلــف مضــا ّد" لتحا ُلــف "واشنطن-ســيول-طوكيو" :أســهمت

السياسات األمريكية املوحدة جتاه الدولتني وحتالفها مع سيول وطوكيو ض ّد مصاحلهما
االســتراتيج َّية ،يف تشــكيل نــواة لتحالُــف مضــا ّد مــن "بيونــغ يانغ-بكني-موســكو-طهران"،
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ويربــط العواصــم األربــع تعــا ُون كبيــر ،ســواء علــى مســتوى ال َعالقــات التجاريــة أو املواقــف
ً
وصول إلى التعاون يف مجال الطاقة النَّوو َّية ،فعلى مستوى املواقف السياس َّية
السياس َّية،
تقــف الــدول الثــاث يف موقــف الرافــض للغــرب وسياســاته ،ســواء الواليــات الــ ُمت َِّحدة أو
االحتــاد األوروبــي ،وتدعــم كل منهــا األخريــات يف مختلــف القضايــا العالقــة مــع الواليــات

والصني إلى جانب كوريا الشــمالية
الــ ُمت َِّحدة وإســرائيل ،فعلى ســبيل املثال وقفت روســيا
ِّ
ـووي الكــوري الشــمالي ،التــي بــدأت
يف مفاوضــات "املائــدة السداســية" حــول البرنامــج ال َّنـ ّ
يف أغســطس  2003لوقــف األنشــطة النَّوو َّيــة لبيونــغ يانــغ ،وتوقفــت بانســحاب كوريــا مــن

الصــن وروســيا بالتوســط
معاهــدة منــع االنتشــار ال َّنـ ّ
ـووي ،وهــو نفــس الــدور الــذي لعبتــه ِّ
ـووي اإليرانـ ّـي قبــل توقيــع االتفــاق ،ويف الوقــت ذاتــه
لــدى الغــرب يف مفاوضــات امللــف ال َّنـ ّ
تتشــابه كوريا وإيران يف العقوبات االقتصادية املفروضة عليها من الغرب نتيجة برامجها

النَّوو َّيــة ،كمــا تُفـ َرض علــى روســيا عقوبــات اقتصاديــة نتيجــة موقفهــا مــن أوكرانيــا ،حيــث
تدعــم االنفصاليــن املوالــن لهــا يف شــرق اجلمهوريــة الســوفييتية الســابقة ،ويتعلــق وجــه
داعــا يف رأس الغــرب ،بالطاقــة النَّوو َّيــة،
ص ً
التعــاون األبــرز بــن الــدول الثــاث التــي تشـ ِّكل ُ

ـكري بينها ،كما تســعي واشــنطن
وهــو األمــر األكثــر إثــارة للجــدل ،إضاف ًة إلى التعاون العسـ ّ
الصينــي الــذي أضحــى موجــو ًدا علــى الســاحتني اإلقليم َّية
وحلفاؤهــا إلــى حصــار العمــاق ِّ

والدول َّيــة بقــوة مــن خــال سياســة "االنتشــار الهــادئ"(.)26

وبينمــا تســيطر الواليــات الــ ُمت َِّحدة علــى الض َّفــة الغربيــة َ
للخلِيــج العربـ ّـي الغنــي بالنفــط،

الصــن وروســيا وكوريــا الشــمالية بالتنســيق املتبــادل لتوطيــد َعالقاتهــم مــع إيــران
سـ َعت ِّ

حتى حتتفظ "باحل ّد األدنى من التوازن" إلحباط املساعي األمريكية .وألن واردات النفط
مــن ا َ
الض َّفــة الغربيــة َ
للخلِيــج ،وضفة شــرقية إيران َّية
خللِيــج تتطلــب ســيطرة أمريكيــة علــى َّ
والصــن وكوريــا ،فــإن هــذا احملــور ســوف يعــوق اجلهــود األمريكيــة
مدعومــة مــن روســيا
ِّ

ـكري صينـ ّـي أمريكــي
لفــرض حظــر علــى النفــط ضـ ّد دول أخــرى ،ويف حالــة صــدام عسـ ّ
حــول تايــوان مثـ ًـا ،فــإن الواليــات الــ ُمت َِّحدة ســتكون عاجــزة عــن إغــاق إمــدادات النفــط

للصــن مــن ا َ
الض َّفــة الشــرقية َ
للخلِيــج،
الصــن وروســيا وإيــران تســيطر علــى َّ
خللِيــج ،ألن ِّ
َّ
"منظمــة شــنغهاي للتعــاون"
الصــن هــذه الرؤيــة االســتراتيج َّية وأنشــأت
ويف  2001تَ َب َّنــت ِّ
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ـيا-الصني احلالــي ملواجهــة الهيمنــة األمريكيــة
التــي م َّه ـ َدت الطريــق حملــور إيران-روسـ
ِّ
املتصاعدة.

َ
ولَّــا كانــت كوريــا الشــمالية وإيــران غيــر قادرتــن علــى املواجهــة مــع الواليــات الــ ُمت َِّحدة

وحليفتيهــا ،كوريــا اجلنوبيــة واليابــان ،اعتمــا ًدا علــى البعديــن االقتصادي والسياســي ،فقد

ـكري خلدمــة البعدين اللذين تفتقر إليهما دبلوماسـ ّيتهما
عمدتــا إلــى تكريــس العامــل العسـ ّ

على طاولة املفاوضات واتباع استراتيج َّية االستفادة من قدرات حلفائهما االستراتيج ّيني
والصــن لطموحــات
لتطويــر سياســتهما الدفاعيــة والعســكر َّية ،وقــد اســتجابت روســيا
ِّ
هذيــن احلليفــن مــن خــال إمداد الدولتني باألدوات العســكر َّية بهدف التنســيق والتحالف
ِ
ً
وأيضــا إليــران وكوريا(.)27
احملاصــر لهمــا،
ملواجهــة الــدور األمريكــي
ً
اإليراني-الكوري املتصاعد:
العسكري
ثالثا :مخاطر التـعاون
ّ
ّ

كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم ( )2ميكــن إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى املخاطــر التــي

ـوري يف املجــال العســكري وذلــك علــى النحــو التالي:
قــد تنتــج عــن التعــاون اإليراني-الكـ ّ
الكوري إقليم ًيا ودول ًيا
جدول رقم ( )2مخاطر التعاون العسكري
ّ
اخلطر األول

اخلطر الثاني

َّووي
االبتزاز الن ّ

اإلخالل
بالتوازن اإلقليمي

اخلطر الثالث

اخلطر الرابع

اخلطر اخلامس

الكوارث احملتملة إمكانية اقتناء إيران تهديد السلم واألمن
قنبلة هيدروجينية الدوليني واخلروج عن
للحوادث النَّوو َّية
َ
قواعد النِّظام العالي
َّووي" بخبرة كورية
لغياب "األمان الن ّ

َّــووي
إقليميــا
ـووي"
قصــد باالبتــزاز الن ّ
 -1تكريــس اســتراتيجية "االبتــزاز ال َّنـ ّ
ودوليــا :يُ َ
ً
ً

حتـ ِّدي وحــدة دول َّيــة مــا للمجتمــع الدولــي باســتخدام قدراتهــا النَّوو َّيــة التــي اكتســبتها مــن
خــال اخلــرق املتواصــل حملــاوالت منعهــا مــن تطويــر وإجــراء جتــارب علــى أســلحة نوو َّيــة

ـووي" وحتقيــق مكاســب داخليــة وخارج َّيــة ،وجتيد
مــن أجــل إدارة اســتراتيج َّية "االبتــزاز ال َّنـ ّ

كوريــا الشــمالية فــن إدارة تلــك االســتراتيج َّية بكفــاءة وفاعليــة ،ففــي البدايــة ُتـ ِـري كوريــا
جتربــة نوو َّيــة ،وبعــد ذلــك تعلــن عــن اســتعدادها لتفكيــك هــذه القــدرات يف حــال وافــق
82
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الغــرب (الواليــات املتحــدة حتديـ ًدا) علــى تزويدهــا بالطعام والنفط واملــوا ّد اخلام ،وعندما
يســتجيب الغــرب واليابــان وكوريــا اجلنوبيــة ملطالــب الرئيــس الكــوري فإنــه يتراجــع عــن

ـووي ،ويُجـ ِـري جتربــة إضافيــة ،ثــم يعــرض علــى
التزاماتــه ،ويواصــل تطويــر ســاحه ال َّنـ ّ
الغــرب مــرة أخــرى صفقــة يعلــن مــن خاللهــا نيتــه تفكيــك القــدرات النَّوو َّيــة مقابــل الغــذاء

والنفــط ،وهكــذا دواليــك .حــدث ذلك يف ســنوات التســعينيات عند توقيــع االتفاق اإلطاري
عام  ،1994والدخول يف مفاوضات "املائدة السداسية" ،وحدث ً
أيضا يف األلفية اجلديدة

خــال عــام  2006و 2009و ،2013ولكــن تكــرار األمــر تدركــه واشــنطن وتتغاضــى عنــه

لكونــه يتوافــق والرغبــة األمريكيــة يف إدارة وجودهــا ومصاحلهــا مبنطقــة شــرق آســيا(.)28

ويبــدو أن هــذا النمــوذج يقــع حتــت بصــر اإليران ّيــن ،وهــو مه ـ ّم ألن مــن يحكــم إيــران

هــو معســكر كبيــر مــن رجــاالت الديــن ،علــى رأســهم القائــد الدينــي األعلــى آيــة اهلل علــي
خضوعــا مــن األفضــل التخلُّــص منــه يف أقــرب
ـووي
خامنئــي ،الــذي يــرى يف االتفــاق ال َّنـ ّ
ً
فرصــة .صحيــح أن إيــران ال تســتطيع أن تنقطــع عــن كل العالَــم كمــا فعلــت كوريا الشــمالية
ـووي
مــن قبــل ،لكــن كونهــا ال تستشــعر أن الغــرب ال يعمــل بجديــة لوقــف برنامجهــا ال َّنـ ّ
االبتــزازي فــإن هــذا يغــري خامنئــي وقــادة احلــرس الثــوري باســتكمال البرنامــج النــووي.
وحتــى اآلن مياطــل روحانــي إلقنــاع الغــرب بإلغــاء العقوبــات ،ولكــن عنــد إلغائها فــإن إيران

مــن احملت َمــل أن تعــود الســتكمال برنامجهــا النــووي علــى غــرار منــوذج كوريــا الشــمالية،
َّووي يونيــو  ،2015صواريخها الباليســتية،
وعمل ًيــا فهــي تطـ ِّور اليــوم بعــد توقيــع االتفــاق الن ّ

ـووي ،وذلــك بــإدراك أمريكــي ً
أيضــا
وتســتمر يف برامجهــا النَّوو َّيــة يف مخالفــة لالتفــاق ال َّنـ ّ
كمــا كان مــع كوريــا الشــمالية ،ودالئــل ذلــك مــا يلــي:

أ -الكشــف بتاريــخ  17يوليــو  2016عــن وثيقــة ســرية -سـ َّربها اثنــان مــن الدبلوماسـ ّيني

لــم يرغبــا يف اإلفصــاح عــن هويتهمــا لـ"أسوشــيتد بــرس" األمريكيــة -تُ َع ـ ّد األولــى ذات
َّــووي بــن إيــران والــدول الســت الكبــار ،والتــي علــى أساســها يتــاح
الصلــة باالتفــاق الن ّ
ـووي بشــكل ســريع ،وذلــك بعــد مغــادرة الرئيــس األمريكــي
لطهــران اســتكمال برنامجهــا ال َّنـ ّ
بــاراك أوبامــا مقعــد احلكــم ،وأوضــح تقريــر لوكالــة "أسوشــيتد بــرس" أن هــذه الوثيقــة
ـووي الــذي ُعقــد العــام املاضــي بــن إيــران والــدول الســت
لحــق سـ ِّري باالتفــاق ال َّنـ ّ
هــي ُم َ
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الكبار ،وعلى أساســه تســتطيع طهران بعد  15-11عا ًما أن تســتبدل بـ 5آالف من أجهزة

الطــرد املركــزي املتهالكــة لديهــا ،عــدد  3500جهــاز طــرد أكثــر تطـ ُّو ًرا ،ويف هــذه احلالــة

ـووي انخفــض مــن عــام إلــى 6
يكــون الوقــت الــذي حتتــاج إليــه إيــران لصناعــة الســاح ال َّنـ ّ
أشــهر بعــد تشــغيل أجهــزة الطــرد املركزيــة األكثــر حداثــة(.)29

ب -تأكيــد الســيناتور األمريكــي "طــوم كوتــون" يف نهايــة مــارس  2015أنــه "بإمــكان إيــران

خــرق االتفــاق خــال الســنوات العشــر املقبلــة واحلصــول علــى ســاح نــووي ،لكــن بإمكانهــا

ً
َّووي بعدهــا" ،الفتًا إلى
أيضــا أن تلتــزم باالتفــاق عشــر ســنوات ثــم حتصــل علــى الســاح الن ّ
أن "كوريــا الشــمال َّية احتاجــت إلــى  12ســنة للحصــول علــى ســاح نــووي بعدمــا تَ َو َّصلْنــا
معهــا إلــى اتفــاق إطــار عــام  ،1994ثــم اختبــرت أول ســاح مــن هــذا النــوع عــام "2006

(.)30

ـتراتيجي اإلقليمي :تشــير أدبيات السياســة اخلارج َّية إلى أن
 -2اإلخالل بالتوازن االسـ
ّ

التــوازن اإلقليمــي هــو احلالــة التــي تتعــادل أو تتكافــأ أو تتوازن عندها القدرات العســكر َّية

والسياس ـ َّية واالقتصاديــة لدولــة أو مجموعــة مــن الــدول التــي يجمعهــا إطــار واحــد مــع

غيرهــا ضمــن هــذا اإلطــار ،حيــث تكفــل لهــا مواجهــة التهديــدات التــي ميكــن أن تتعــرض
لهــا منفــرد ًة أو مجتمع ـ ًة ،وكذلــك منــع املخاطــر التــي تتعــرض لهــا ،فضـ ًـا عــن القــدرة
علــى التح ـ ُّرك الســريع إلعــادة االســتقرار والتــوازن عنــد اختاللــه لتحقيــق االســتقرار،
ـكري علــى جاراتهــا يف اإلقليــم وال تتوانــى
ولكــن عندمــا تســعى دولــة لتحقيــق التفـ ُّوق العسـ ّ
عــن تهديدهــم باســتخدام القــوة لتحقيــق أهدافهــا وتطلُّعاتهــا علــى حســابهم ،نكــون أمــام

ـتراتيجي اإلقليمــي(.)31
اختــال يف التــوازن االسـ
ّ

ويف هــذا الســياق ،فــإن مــن شــأن امتــاك كوريــا الشــمالية وإيــران ألســلحة نوو َّيــة أن
ـتراتيجي اإلقليمــي يف شــرق آســيا ومنطقــة الشــرق األوســط ،بيــد أن
يُ ِخـ ّل بالتــوازن االسـ
ّ
االستراتيجي اإلقليمي سيكون أكبر يف حالة الشرق األوسط بخالف
االختالل يف التوازن
ّ
منطقــة شــرق آســيا التــي يقتصــر فيهــا الهــدف علــى مســاعي بيونــغ يانــغ فقــط للدفــاع
توســعية ولهــا مطامــع إقليم َّيــة وسياســة ذات
عــن نفســها ،يف حــن أن إيــران دولــة إقليم َّيــة ُّ
توســعي (الهــال الشــيعي) مثلــه مثل املشــاريع
طابــع تَ َد ُّخلــي ،وصاحبــة مشــروع اســتعماري ُّ

وميتــد هــذا املشــروع مــن العِ ـ َراق (التــي يحكمهــا حيــدر
األوروبية-األمريكية-اإلســرائيل َّيةّ ،
84

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد األول • ديسمبر 2016

الطموح النووي املشت َرك :محدِّدات العالقات اإليرانية-الكورية الشمالية ومخاطرها

العبــادي املوالــي إليــران) مــرو ًرا بســوريا (التــي يحكمهــا نظــام علــوي تعتبــره إيــران وكيـ ًـا
لهــا ومنفـ ًذا لسياســاتها) ،وصــوال إلــى لبنــان (التــي يتحكــم فيها حزب اهلل الشــيعي املؤمتِ ر

بأمــر إيــران) ،وصــوال إلــى ا َ
خللِيــج العربـ ّـي .ومــن ثــم فــإن اختــال التوازن اإلقليمــي لصالح
إيــران يف املنطقــة لــه انعكاســات وآثــار ســلبية علــى أكثــر مــن صعيــد:

أ -تصاعــد التهديــدات اإليران َّيــة ألمــن املنطقــة :اخلطــر اإليرانـ ّـي لــم يَ ُعــد مجـ َّرد تهديــد

ملصالــح الــدول أو أمنهــا ،وإمنــا أصبــح واق ًعــا فعل ًيــا ،فهــا هــي ذي تبتلــع العِ ـ َراق رســم ًيا
بقــرار املؤمتِ ــر بأمرهــا رئيــس الــوزراء العِ َراقـ ّـي حيــدر العبــادي الــذي اتخــذت حكومتــه
قــرا ًرا َ
مــا يعنــي أنهــم ســيتحكمون يف
بض ـ َّم قــوات احلشــد الشــعبي للجيــش ال ِّنظامــي ِ َّ
السـنَّة العِ َراق ّيــن ،كمــا
اجليــش
َّ
ومقدراتــه لصالــح إيــران وهــذا يشـ ِّكل خطـ ًرا كبيـ ًرا علــى ُّ
تدعــم إيــران نفوذهــا داخــل بعــض الــدول العرب َّيــة كلبنــان باالعتمــاد علــى قــوى سياس ـ َّية
مرتبطــة بهــا ،وتتوغــل بقــوة يف الشــأن اليمنــي علــى نحــو أفشــل املفاوضــات اليمنيــة يف
ال ُك َويْــت بإعــان وكالئهــا باليمــن (احلوثيني-علــى عبــد اهلل صالــح) عــن تشــكيل مجلــس
قيــادة إلدارة أمــور الدولــة ،وتعمــل علــى اســتخدام ورقــة الشــيعة يف دول اجلــوار إلزعــاج
هــذه الــدول وإرباكهــا ،وتطــرح نفســها كقــوة إقليم َّيــة مؤثــرة لديهــا تص ـ ُّور بشــأن حالــة

اإلقليــم ،مبــا يرشــحها للتفــاوض والتفاهــم مــع الواليــات الـ ـ ُمت َِّحدة علــى نحــو ال يتوافــق
وأمــن املنطقــة العرب َّيــة.

ب -تصاعــد التهديــدات ألمــن دول ا َ
خل ِليــج :متثــل إيــران مصــدر تهديــد رئيس ـ ًيا ألمــن

اخلليــج لهــذا هــي تســعى إلــى تكريــس اخللــل القائــم يف موازيــن القــوى يف مواجهــة دول

اخلليــج؛ إذ إن حقائــق اجلغرافيــا السياسـ َّية تشــير إلــى أن القــوة اإليران َّيــة احلاليــة إذا مــا
أرادت أن تبحــث عــن وجهــة للتأثيــر والنفــوذ فــإن مســارها لــن يكــون ســوى إلــى الشــمال أو

والصني)،
الشــرق ،ففــي الشــرق توجــد القــوى النَّوو َّيــة اآلســيوية الكبــرى (الهنــد وباكســتان
ِّ

ويف الشــمال روســيا ،ومــن هنــا فــإن إمــكان التمـ ُّدد املتــاح إليــران هــو الغــرب .ومــن زاويــة
أخــرى فــإن إيــران لديهــا مطامــع يف الثــروات النفطيــة يف ا َ
خللِيــج ،ومــا مييــز هــذا الهــدف
َ
العالــي أكبــر،
مــن غيــره مــن األهــداف االســتراتيج َّية األخــرى ،أن تأثيــره علــى االقتصــاد
ويعــزز هــذا التوجــه قــرب حقــول النفــط ومصايف النفط من إيران ،وقدرة إيران العســكرية
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التــي قــد متكنهــا مــن الوصــول إلــى جميــع النقــاط املســته َدفة ،وإن كان ذلــك مــن الصعــب

حدوثــه العتبــارات إقليم َّيــة ودول َّيــة(.)32

ـووي" :قــد يؤ ِّدي انتشــار
 -3املشــكالت
احملتملــة للحــوادث النَّوو َّيــة لغيــاب آليــة "األمــان ال َّنـ ّ
َ

القــدرات النَّوو َّيــة ســواء يف شــرق آســيا أو الشــرق األوســط ،ج ـ َّراء تعــاون كوريــا وإيــران
يف هــذا املجــال اخلطــر ،إلــى بــروز مخاطــر تتجــاوز خطــر امتــاك أســلحة نوو َّيــة حــال

خاصــة يف منطقــة الشــرق األوســط نتيجــة فقــدان كوريــا الشــمالية
انــدالع حــوادث نوو َّيــة
َّ
ـووي" ،وهــذا يطــرح أبعــا ًدا إضافيــة ميكــن
وموا ّدهــا املصــدرة إلــى إيــران آلليــة "األمــان ال َّنـ ّ
حتديدهــا علــى النحــو التالــي:

أ -مخاطــر سياسـ َّية :تتصــل بالتوتُّــرات والضغــوط السياسـ َّية التــي ميكــن أن تــؤ ِّدي إليهــا

حالــة القلــق إزاء احتمــاالت اجتــاه الــدول التــي متتلــك قــدرات نوو َّيــة نحــو إنتــاج أســلحة
نوو َّيــة ،مبــا يخلــق حالــة دائمــة مــن التر ُّقــب اإلقليمــي أو الشــكوك املتبا َدلــة.
ب -مخاطــر عســكر َّية :تتصــل بطبيعــة املنشــآت النَّوو َّيــة بوصفها أهدا ًفــا حيوية ،ويتزايد

هــذا اخلطــر مــع احتمــاالت جــا َّدة لالعتــداء علــى املفاعــات النَّوو َّيــة يف حالــة احلــرب
أو التوتُّــرات احلــا َّدة ،واتصـ ً
ُوجــد مخاطــر مــن احتمــال إلقــاء النفايــات النَّوو َّيــة
ـال بذلــك ت َ
الــ ُم ِش َّعة ألغراض عدائية يف حاالت التوتُّر املسلَّح ،أو ما يطلق عليه األسلحة اإلشعاعية
واحلــرب اإلشــعاعية ،وهــي تهديــدات كامنــة يف األقاليــم التــي تشــهد انتشــا ًرا للقــدرات

النَّوو َّيــة ،ومنهــا إقليــم منطقــة الشــرق األوســط(.)33

ج -مخاطــر بيئيــة :تتصــل مبجموعــة مــن املشــكالت التــي ميكــن أن تترتــب علــى انتشــار

املنشــآت النَّوو َّيــة يف منطقــة مع َّينــة ،مثــل تســ ُّرب اإلشــعاعات النَّوو َّيــة مــن املفاعــات
واملرافــق أو نقــل النفايــات النَّوو َّيــة يف ظــروف غيــر آمنــة ،وال تقتصــر آثارهــا عــاد ًة علــى

الدولــة صاحبــة البرامــج النَّوو َّيــة ،وإمنــا متتـ ّد إلــى الــدول املجــاورة وحتــى ألقاليــم بعيــدة.
د -مخاطر أخرى :ترتبط بأمن املوا ّد النَّوو َّية يف الظروف غير العاد َّية ،ففي حالة عدم
االســتقرار السياســي داخــل الــدول علــى نحــو مــا ُطــرح خــال تفـ ُّكك االحتــاد الســوفييتي

الســابق ،ومــا ارتبــط بذلــك مــن مشــكالت يف تأمــن الســيطرة علــى القــدرات النَّوو َّيــة ،إذ

طــرح هــذا عمل ًيــا مشــكالت مــن نــوع االســتيالء علــى املــوا ِّد أو املعـ َّـدات النَّوو َّيــة أو تهريــب
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عناصــر أو جماعــات مختلفــة لهــا لالجتــار فيهــا أو اســتخدامها َو ْف ًقــا ملفاهيــم مثيــرة ،مثــل

ـووي".
"الســوق النَّوو َّيــة الســوداء" أو "اإلرهــاب ال َّنـ ّ

وعلــى ضــوء ذلــك تُ َعـ ّد دول ا َ
خللِيــج يف مق ّدمة الدول التي ســوف تصاب بالضرر املباشــر

جـ َّراء تنامــي قــدرات إيــران النَّوو َّيــة ،إذ يقــع مفاعــل بوشــهر ،الــذي يُ َعـ ّد أحــد أهـ ّم املرافــق
اإليران ّيــة النَّوو َّيــة ،علــى اجلــزء الغربــي مــن ا َ
خللِيــج العربـ ّـي ،ويعتمــد هــذا املفاعــل بصفــة
َّووي"
أساســية على تقنيات مســتوردة من كوريا الشــمالية التي ال متلك عناصر "األمان الن ّ
املضمونــة ،وبالتالــي ويف ظ ـ ّل احلظــر الغربــي علــى اآلالت واملعــدات التــي تُســتخدم يف

ـووي وإمتامــه باعتمــاد آالت
الصناعــة النَّوو َّيــة ،فــإن إيــران قــد تســعى إلجنــاز ت ََسـلُّحها ال َّنـ ّ
نوو َّيــة أقـ ّل ضما ًنــا ،وهنــا تُص ِبــح دول ا َ
أي تسـ ُّرب(.)34
خللِيــج يف مرمى اخلطر إذا ما حدث ّ
 -4إمكانيــة اقتنــاء إيــران قنبلــة هيدروجينيــة بخبــرة كوريــة :إذا جنحــت كوريــا الشــمالية

-وقــد تنجــح خــال ســنة أو ســنتني -يف تركيــب رأس قنبلــة هيدروجينيــة وحملــه علــى

فجـ َرت قنبلتهــا الهيدروجينيــة األولى نهايــة يونيو  2016بحضور
صــاروخ باليســتي بعــد أن َّ
خبــراء إيران ّيــن ،فــإن األمــر قــد يــؤ ِّدي إلــى نقــل هــذه التكنولوجيــا إلــى إيــران خــال وقــت
ـكري بــن البلدين.
ليــس بطويــل يف ضــوء َعالقــة الشــراكة االســتراتيج َّية ذات الطابــع العسـ ّ
وهــذا مقلــق للغايــة ألن قــوة التخريــب للقنبلــة الهيدروجينيــة أكبــر مبئــة مــرة مــن قــوة قنبلة

نوو َّيــة عاديــة ،وأقــوى مبئــة مــرة أو رمبــا مئــات املــرات مقارنــة بالقنبلــة الذريــة ،وتعادل قوة
قنبلــة هيدروجينيــة عاديــة قــوة انفجــار نحــو عشــرين مليــون طــن مــن مــادة "تــي إن تــي"
والصني
( ،)TNTويف العالَــم خمــس دول فقــط ،هــي الواليــات الــ ُمت َِّحدة وروســيا وبريطانيا
ِّ

وفرنســا ،جنحــت يف إجــراء جتربــة القنبلــة الهيدروجينيــة حتــى اآلن(.)35

َّ
وتتلخــص تداعيــات القنبلــة الهيدروجينيــة لكوريــا الشــمالية ليــس فقــط يف إمكانيــة

نقــل هــذه التكنولوجيــا إلــى إيــران ،التــي يتوافــر لديهــا املــال إلــى حـ ّد مــا مــن أجــل شــراء
ـووي وإلغــاء
تكنولوجيــا كهــذه مــن كوريــا الشــمالية الفقيــرة ال ســيما يف أعقــاب االتفــاق ال َّنـ ّ

العقوبــات االقتصاديــة ،وإمنــا ً
أيضــا يف اختــال التــوازن اإلقليمي أكثــر وأكثر لصالح إيران
ُّ
بخاصــة أن رجــاالت احلكــم يف
وتوغلهــا اإلقليمــي والدولــي ،وابتــاع دول أخــري باملنطقــة،
َّ

ـووي.
إيــران لديهــم عقيــدة عســكر َّية تطمــح إلــى دخــول النــادي ال َّنـ ّ
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َ
العالي:
 -5تهديد السلم واألمن الدوليني واخلروج عن قواعد النِّظام
إن كل عــدوان مــن دولــة ضـ ّد دولــة أخــرى عضــو أو غير عضو يف األمم املتحدة أو اقتناء

أســلحة تدميرية أو تهديد باســتخدام القوة العســكر َّية أو اســتخدامها ض ّد وحدات أخرى
قائمــة باإلقليــم أو التــو ُّرط يف أعمــال التخريــب ،وذلــك باســتخدام جماعــات مس ـلَّحة أو
وخروجــا
قــوات وجنــود غيــر نظاميــن أو مرتزقــة ،يشـ ِّكل تهديـ ًدا لألمــن والســلم الدوليــن
ً
َ
العالــي القائمــة علــى حفــظ الســلم واألمــن وإمنــاء ال َعالقــات الو ِّديــة
علــى قواعــد ال ِّنظــام

بــن األمم والتعــاون علــى حــل املشــكالت الدول َّيــة بالطــرق الســلمية.

ومتثــل إيــران وكوريــا جتســيدا واقعيــا لتهديــد الســلم واألمــن الدوليــن علــى ضــوء هــذه

العوامــل ،حيــث لــم تتــوا َن كوريــا الشــمالية وإيــران عــن اســتيراد املــوا ّد الضروريــة لبنــاء
املفاعالت النَّوو َّية كاليورانيوم والبلوتونيوم وبناء منظومات ت ََس ُّــلح متط ِّورة صاروخية ،ولم
تتو َّقــف الدولتــان عــن التهديــد باســتخدام القــوة املسـلَّحة يف منطقتَي شــرق آســيا والشــرق

األوســط ،فكوريــا الشــمالية أجــرت ثالثــة اختبــارات نوو َّيــة ،األول يف  2006والثانــي يف

فجـ َرت قنبلتهــا الهيدروجينيــة األولــى يف  6ينايــر 2016
 2009والثالــث يف  ،2013وأخيـ ًرا َّ
ممــا يعطــي مثـ ً
واضحــا عــن مــآالت االنســياق
ـال
ً
يف تطــور خطيــر علــى األمــن الدولــيَّ ،

خلــف وعــود أنظمــة دول جتاهــر بعدائهــا وخطرهــا علــى أمــن محيطها اإلقليمــي والدولي،
َ
العالــي ،وإخاللــه بالتــوازن
وإن أحــد تلــك املــآالت خــروج هــذا ال ِّنظــام عــن قواعــد ال ِّنظــام

اإلقليمــي ،وتــزداد مضاعفــات ذلــك عندمــا يكــون هــذا ال ِّنظــام شــمول ًيا وديكتاتور ًيــا بشــكل
جنوني(.)36

واجلمهوريــة اإليران َّيــة هـ َّـد َدت مــرا ًرا وتكــرا ًرا باســتخدام القــوة املسـلَّحة وإغــاق مضيــق
هرمــز الــذي يشــ ِّكل ممــ ًرا مالح ًيــا دول ًيــا ومعبــ ًرا للنفــط ا َ
خللِيجــي للغــرب والواليــات
الـ ـ ُمت َِّحدة ،وتخ ـ ِّرب يف الــدول املجــاورة (العِ ـ َراق ،واليمــن ،وســوريا ،ولبنــان) مــن خــال
والتجســس وعمــل أجهــزة االســتخبارات ،وإرســال املقاتلــن العســكر ّيني
الطائفيــة والتسـلُّح
ُّ

وغيــر العســكر ّيني لتنفيــذ أعمــال عدائيــة لصالــح طائفــة ضـ ّد طائفــة أخــرى ،وال ت ّدخــر
جه ًدا يف االســتمرار يف بناء املفاعالت النَّوو َّية التي ِّ
مباشــرا لألمن والســلم
تشــكل تهدي ًدا
ً
ـووي يف يونيــو .2015
الدولــي رغــم توقيعهــا االتفــاق ال َّنـ ّ
88

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد األول • ديسمبر 2016

الطموح النووي املشت َرك :محدِّدات العالقات اإليرانية-الكورية الشمالية ومخاطرها

خامتــــة
يف النهايــة ميكــن القــول إن هنــاك مجموعــة مــن النتائــج يف ضــوء املعطيــات الســابقة،
وميكــن حتديدهــا كمــا يوضــح اجلــدول رقــم (.)3
النتيجة األولى
والدة كوريا
شمالية ثانية
باملنطقة

النتيجة الثانية

النتيجة الثالثة

السياسة األمريكية
ال تفضل إزالة
التح ُّول نحو
نظام إقليمي ثنائي البرنامجني النَّوو ّيني
القطبية النَّوو َّية للدولتني بشكل كامل
ألهداف بعيدة متس
املصالح واملوارد.

النتيجة الرابعة

النتيجة اخلامسة

الدول الغربية
ستستمر إيران يف
وللمفارقة-التوسعية
سياستها
ُّ
ة
ستكون معن َّي
والتخريبية جتاه دول
الولي
بحماية نظام ّ
اجلوار اإلقليمي
الفقيه وكيم أون
وتهديد أمن ا َ
خللِيج
بشكل غير مباشر

وبشيء من التفصيل ميكن اإلشارة إلى هذه النتائج على النحو التالي:
 -1تك ــرار من ــوذج كوري ــا الش ــمالية وارد بشـــكل كبيـــر يف نطـــاق منطقـــة الشـــرق
األوســـط ،إذ ال تختلـــف إيـــران كثيـــ ًر ا عـــن كوريـــا الشـــمالية بالنظـــر إلـــى طبيعـــة

محـــ ِّد دات ال َعالقـــات بـــن الدولتـــن وطموحـــات إيـــران النَّوو َّيـــة وحقيقـــة املوقـــف

اإليرانـــي والكـــوري الشـــمالي.
َّـــووي
األمريكـــي مـــن البرنامـــج الن ّ
ّ

ـووي س ــيؤدى إل ــى اتس ــاع نط ــاق تأثي ــر
 -2متك ــن إي ــران م ــن حي ــازة الس ــاح ال َّن ـ ّ

إيــران يف املنطقــة ،مبــا يجعلهــا قــادرة علــى تغييــر أوضــاع وموازيــن القــوى اإلقليميــة
املرجــح تغييــر بنيــة ال ِّنظــام اإلقليمــي يف الشــرق األوســط
الســائدة حال ًيــا ،بــل ومــن
َّ

م ــن نظ ــام إقليم ــي أح ــادي القطبي ــة النَّوو َّي ــة  Nuclear Uni-polarityإل ــى ثنائ ــي

القطبي ــة النَّوو َّي ــة  ،Nuclear Bipolarityوه ــو م ــا س ـيُ ِ
دخل ه ــذا ال ِّنظ ــام يف د َّو ام ــات
ح ــرب نوو َّي ــة ب ــاردة مس ــتق َب ًل .
 -3الواليـــات الــــ ُمت َِّحدة ال تريـــد إزالـــة البرنامجـــن النَّوو ّيـــن لكوريـــا الشـــمالية
وإيــران بشــكل كامــل ،ألن هــذا يتعــارض ومصاحلهــا ووجودهــا باملنطقتــن ،والواقــع
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أنه ــا تلع ــب دو ًرا خطيـ ـ ًر ا مؤثـ ـ ًر ا عل ــى األم ــن اإلقليم ــي ال ــذي تنتم ــى إلي ــه كل م ــن

ـاري مــع كوريــا الشــمالية
الدولتــن كوريــا وإيــران ،ودليــل ذلــك توقيعهــا االتفــاق اإلطـ ّ
ـووي م ــع إي ــران يف  ،2015فل ــم مي ِّث ــل توقيعه ــا مرت ــن م ــع
يف  1994واالتف ــاق ال َّن ـ ّ
الدولتـــن خطأيـــن متتاليـــن كمـــا يقـــول عديـــد مـــن املراقبـــن واحمللِّلـــن ،وإمنـــا

مت التوقيـــع عمـــ ًدا ،فمـــن ناحيـــة يُظهِ ـــر ذلـــك الواليـــات الــــ ُمت َِّحدة أمـــام حلفائهـــا
يف شـــرق آســـيا (كوريـــا اجلنوبيـــة واليابـــان) ويف الشـــرق األوســـط (دول ا َ
خللِيـــج)
ســاعي ًة لــدرء التهديــدات احمليطــة بهــم وحتقيــق األمــن لهــم ومــن ثــم تهدئــة األمــور،

وم ــن ناحي ــة أخ ــرى تت ــرك الس ــاحة للدولت ــن دون صع ــود إي ــران ملوض ــع "املهيم ــن
اإلقليمــي " "Regional Hegemonyلالســتمرار يف برنامجيهمــا النَّوو َّيــن بشــكل سـ ّر ي

ـووي اإليران ـ ّـي ،وكذل ــك
ـص البرنام ــج ال َّن ـ ّ
كم ــا كش ــفت الوثائ ــق املس ــربة يف م ــا يخ ـ ّ
تفجيـــر بيونـــغ يانـــغ قنبلتهـــا الهيدروجينيـــة يف ينايـــر  ،2016إذ إن حـــ ّل مشـــكلة
ـووي اإليران ـ ّـي والك ــوري الش ــمالي معن ــاه حتقي ــق األم ــن يف املنطقت ــن وإش ــعار
ال َّن ـ ّ
دولهمـــا بعـــدم احلاجـــة إلـــى واشـــنطن ومطالبتهـــا بإجـــاء قواعدهـــا العســـكر َّية
م ــن املنطقت ــن واالس ــتغناء ع ــن دوره ــا ،وه ــو م ــا يتع ــارض م ــع حتقي ــق مصاحله ــا

وانتشـــارها باملنطقتـــن.

 -4ال ــدول الغربي ــة ،ويف القل ــب منه ــا الوالي ــات الـــ ُمت َِّحدة ،س ــتجد يو ًم ــا أنه ــا ل ــم

تس ـ ِ
ـتطع فع ــل ش ــيء جت ــاه دول ــة نوو َّي ــة ،ب ــل إنه ــا -للمفارق ــة -س ــتكون معن َّي ــة بش ــكل

كبي ــر بحماي ــة نظ ــام الول ـ ّـي الفقي ــه وكي ــم يون ــغ أون بش ــكل غي ــر مباش ــر ،فان ــدالع
فوضـــى أو حـــدوث خلخلـــة يف هـــذه الـــدول النَّوو َّيـــة قـــد يُ ِ
لحـــق ضـــر ًر ا حقيق ًيـــا

باألم ــن اإلقليم ــي والدول ــي ،إذ إن ال ِّنظام ــن اإليران ـ ّـي والك ــوري الش ــمالي ال ميك ــن
ً
مثـــا مســـتم ّر
اإليرانـــي
الوثـــوق بهمـــا أو التعويـــل عليهمـــا ،ال ســـيما وأن ال ِّنظـــام
ّ

يف عملياتـــه العدوانيـــة جتـــاه جيرانـــه ،وســـتجد الـــدول الغربيـــة -وعلـــى رأســـها
نفس ــها حتم ــي نظا ًم ــا ثيوقراط ًي ــا يهت ــف بس ــقوطها وبامل ــوت
الوالي ــات الــ ـ ُمت َِّحدةَ -
له ــا ،وس ــتواجه دو ُل ا َ
خللِي ــج العرب َّي ــة مصيـ ـ ًر ا يش ــبه مصي ــر كوري ــا اجلنوبي ــة الت ــي
ســـتصبح رهينـــة للحمايـــة األمريكيـــة.
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 -5يف ضـــوء املوقـــف األمريكـــي الواضـــح مقابـــل فشـــل الدبلوماســـ َّية العرب َّيـــة
وا َ
خللِيجي ــة الواضح ــة يف منطقتَ ــي ش ــرق آس ــيا والش ــرق األوس ــط جت ــاه البرام ــج
النَّوو َّيـــة وتراجعهـــا عـــن سياســـة "حتجيـــم القـــوى اإلقليم َّيـــة" ،ستســـتمر إيـــران يف
التوس ــعية والتخريبي ــة جت ــاه دول اجل ــوار اإلقليم ــي يف العِ ـ ـ َراق وس ــوريا
سياس ــتها
ُّ
واليمـــن ولبنـــان ،وغيرهـــا مـــن الـــدول العرب َّيـــة.

وملواجه ــة ه ــذه االحتم ــاالت ف ــإن للحرك ــة مج ـ ً
ـال ميك ــن م ــن خالل ــه التفاع ــل م ــع

س ــيناريوهات اخلط ــر وذل ــك عل ــى النح ــو التال ــي:

 -1أن تســـتغ ّل الـــدول ا َ
الســـ ُعودِ َّية واإلمـــاراتَ ،عالقاتهـــا
خللِيجيـــة ،وحتديـــ ًدا ُّ

بالصـــن مـــن أجـــل خلـــق تفاهمـــات مـــع كوريـــا الشـــمالية مـــن شـــأنها
املتصاعـــدة
ِّ

والص ــن
احل ـ ّد م ــن ال َعالق ــات النَّوو َّي ــة ب ــن كوري ــا الش ــمالية وإي ــران ق ــدر اإلم ــكان،
ِّ
قــادرة علــى ذلــك ألنهــا حتتفــظ ب َعالقــة تعــاون قويــة وحتالــف مــع القيــادة الكوريــة.
ـووي يف
 -2ع ــدم التعوي ــل عل ــى الغ ــرب والوالي ــات الــ ـ ُمت َِّحدة ونتائ ــج االتف ــاق ال َّن ـ ّ
حتجي ــم ق ــدرات إي ــران النَّوو َّي ــة لكونه ــا صاحب ــة مصلح ــة يف اس ــتمرارية البرنام ــج

اإليرانـــي باملنطقـــة ،إذ يضمـــن ذلـــك وجودهـــا وحتقيـــق مصاحلهـــا ،فـــإذا
َّـــووي
الن ّ
ّ
ـووي املو َّق ــع م ــع ال ــدول الس ــت الكب ــار
م ــا اعتم ــدت دول املنطق ــة عل ــى االتف ــاق ال َّن ـ ّ
فســتصير إيــران كوريــا شــمالية ثانيــة ،بــل ال بــد مــن التصريحــات املتواليــة املطالبــة

بفــرض رقابــة مشـ َّـد دة علــى البرنامــج النــووي اإليرانـ ّـي  ،وإال فســتتمكن طهــران مــن
ـووي بش ــكل خف ـ ّـي  ،ولي ــس بالض ــرورة ً
أيض ــا أن يك ــون ذل ــك
متابع ــة برنامجه ــا ال َّن ـ ّ
برنامجــا نوو ًيــا س ـ ّر ًيا خــارج
داخــل حدودهــا .لذلــك فمــن احملت َمــل أن متتلــك إيــران
ً
ـووي أله ــداف عس ــكر َّية،
حدوده ــا ،يه ــدف إل ــى احلف ــاظ عل ــى إمكاني ــة التطوي ــر ال َّن ـ ّ
لتلت ـ ّ
ـووي .
ـف بذل ــك عل ــى االتف ــاق ال َّن ـ ّ

 -3أن تتع ــاون ال ــدول العرب َّي ــة ،وعل ــى رأس ــها دول ا َ
خللِي ــج ،م ــع كوري ــا اجلنوبي ــة
َّـــووي  ،مـــن أجـــل التأثيـــر علـــى
واليابـــان املتضررتـــن مـــن برنامـــج بيونـــغ يانـــغ الن ّ
َ
وشـــن حملـــة دول َّيـــة ضـــ ّد كوريـــا الشـــمالية وإيـــران وفضـــح
العالـــي
الـــرأي العـــا ّم
ّ
َّ
ومخططاتهمـــا ،إلجبارهمـــا علـــى التو ُّقـــف عـــن
مخاطـــر برنامجيهمـــا النوويـــن
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تطويـــر األســـلحة النَّوو َّيـــة.
وختام ــا ،تشـــير قـــراءة الواقـــع واســـتقراء التاريـــخ إلـــى أن األنظمـــة الشـــمولية
ً
حت ًم ــا تقــ ّو ض الدول ــة واملجتم ــع م ًع ــا ،ف ــا يبق ــى م ــن حام ــل ملش ــروعها غي ــر س ــلطة
ي ــزداد طابعه ــا اإلكراه ــي إل ــى أن يصي ــر ُه ِو َّيته ــا الوحي ــدة ومرك ــز إع ــادة إنتاجه ــا
الســـلْطة تُلغِ ـــي بصـــورة متعمـــدة ومتعاظمـــة أساســـها
واســـتمرارها .وألن هـــذه ُّ
املجتمعــي ،فإنهــا تتحــول إلــى بنــاء معلَّــق يف الفــراغ ،ال يســتند إلــى أي أســاس ،يعيــد
إنت ــاج نفس ــه م ــن ف ــوق ،م ــن القي ــادة مم َّثل ــة يف ش ــخص الرئي ــس أو الول ـ ّـي الفقي ــه،
فيشـــ ّل اجلمـــود حركتـــه ويحـــول أجهزتـــه الضخمـــة األمنيـــة واإلداريـــة واحلزبيـــة،
إل ــخ ،املكلف ــة بإدارت ــه أو حمايت ــه ،إل ــى ع ــبء يتص ـ َّـدع حت ــت ثقل ــه.

وببل ــوغ ال ِّنظ ــام اآليديولوج ــي ه ــذا الوض ــع ،تب ــدأ مرحل ــة تف ُّكك ــه األول ــى ،الت ــي
تأخ ــذ ش ـ ً
ـكل مح ـ َّـد ًد ا يكم ــن يف اس ــتعارة آلي ــات وتقني ــات إدارة وحك ــم م ــن خارج ــه.
آليــات وتقنيــات غيــر آيديولوجيــة ،تُســتخدم مــن أجــل عــاج أزماتــه وإرســاء قواعــد
جدي ــدة داعم ــة لوج ــوده تضم ــن حتديث ــه وتطوي ــره وجعل ــه ق ــاد ًر ا عل ــى احلي ــاة يف
زمـــن متَغ ِّيـــر ،عندئـــذ تبـــرز عقليـــة مقطوعـــة الصلـــة باآليديولوجيـــا ،تغلـــب عليهـــا
نزع ــة تقني ــة محض ــة ،لي ــس لقض َّي ــة ال ِّنظ ــام وطابع ــه أهمي ــة أُو لَ ــى بالنس ــبة إليه ــا،
الصين ــي
فه ــي "تري ــد قِ ًط ــا يصط ــاد الفئ ــران وال ،يه ُّمه ــا لون ــه" كم ــا ق ــال ذات م ــرة ِّ
الصينيـــة دينـــغ ســـياو بينـــغ .بســـيطرة هـــذه العقليـــة
مهنـــدس
ِ
التجربـــة التنمويـــة ِّ
الس ـلْطة ،يس ــقط ه ــذا
الت ــي ميثله ــا جي ــل ال ِّنظ ــام الش ــمولي الثال ــث -عل ــى مقالي ــد ُّال ِّنظ ــام ،ألن اس ــتمراره يصي ــر -ببس ــاطة -ضر ًب ــا م ــن االس ــتحالة.
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( )12محمــد الســيد ســليم ،تحليــل السياســة الخارج َّية ،القاهرة :مكتبــة النهضة املرصية ،1998 ،ط ،1ص.46

( )13عب ــد الغن ــي بس ــيوين عب ــد الل ــه :ال ُّنظُ ــم السياس ــة ،دار الجامع ــة الجدي ــدة باإلس ــكندرية ،2006 ،ص112؛
وانظ ــر :أس ــامة الغ ــزايل ح ــرب :األح ــزاب السياســيَّة يف العالَ ــم الثال ــث ،عالَ ــم املعرف ــة.1987 ،

( )14مصطف ــى اللب ــاد :حدائ ــق األح ــزان :إي ــران ووالي ــة الفقي ــه ،القاه ــرة :دار ال ــروق ،2007 ،ص .41وانظ ــر
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امل ــادة  57الفص ــل الخام ــس ،دس ــتور الجمهوري ــة اإليرانيَّ ــة.

ُميني ،1996 ،ص.49
ُميني :الحكومة اإلســامية ،طهرانَّ ،
مؤسســة تنظيم ونرش تراث اإلمام الخ ّ
( )15اإلمام الخ ّ

( )16الســـيد صدقـــي عابديـــن :ال ِّنظـــام الســـيايس الكـــوري الشـــايل ،عبـــد العزيـــز شـــادي ومحمـــد أيـــوب
(محـــرران) ،التحـــوالت السياســـ َّية يف كوريـــا ،القاهـــرة ،مركـــز الدراســـات اآلســـيوية ،2002 ،ص.24

حـــق مـــ َّرر ضمـــن اســـراتيجيّات الـــردع وبأهـــداف دفاعيـــة ،وكالـــة
والصـــن الصاروخيـــة ّ
( )17قـــدرات إيـــران ِّ

الـــرأي الدول َّيـــة لألنبـــاء ،2015/9/15 ،متـــاح عـــى الرابـــط /156795/15/09/2015/http://www.alrai-iq.com؛
ـــووي اإليـــرا ّين ،مركـــز الجزيـــرة للدراســـات ،انظـــر
وانظـــر :توفيـــق هامـــل :التبعـــات االســـراتيجيَّة للربنامـــج ال َّن ّ

الرابـــطhttp://kitabatnews.com/wordpress-test :

( )18نـــزار عبـــد القـــادر :الدوافـــع ال َّنوويَّـــة اإليرانيَّـــة والجهـــود الدوليَّـــة لالحتـــواء ،مجلـــة الدفـــاع الوطنـــي،
العـــدد  ،24أكتوبر/ترشيـــن األول  ،2005متـــاح عـــى الرابـــط https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D
(19) Agreement in Iran Nuclear Talks, BBC News, 11 July 2004 http://news.bbc. co.uk/go/pr/fr

(20) Anthony H. Cordesman, "Weapons of Mass Destruction in the Middle East," Arleigh A.
Burkle chair for Strategy، Center for Strategic and International Studies, Washington D.C., June
2001.

( )21مصطف ــى عل ــوي :البني ــة الدوليَّ ــة وخصائ ــص ال ِّنظ ــام العالَم ــي :املخاط ــر والف ــرص ،يف "ع ــدد م ــن الباحث ــن":
ال ــدور اإلقليم ــي مل ــر يف مواجه ــة التحدي ــات الراهن ــة ،ص.43

ـاص،
( )22بني ــة وتو ُّجه ــات ال ِّنظ ــام ال ــدويل الجدي ــد بع ــد أح ــداث س ــبتمرب  ،2001املص ــدر أونالي ــن ،مل ــف خ ـ ّ

بتاريـــخ  ،2009/9/25متـــاح عـــى الرابـــط http://almasdaronline.com/article/2351
( )23ج ــواد الحم ــد :الوالي ــات الـــ ُمتَّ ِحدة وال ِّنظ ــام العالَم ــي بع ــد انفج ــارات  11أيل ــول  ،2001مجل ــة دراس ــات
رشق أوســـطية العـــدد  ،17خريـــف .2001

(24) HosseinSeifzadeh, "Iranian Nuclear Issue: An Academic of Iran's Official Positions." a paper
presented at UCLA Conference, Dead Sea, Jordan, 9-12 September 2004.

( )25يف ذكــرى إعــان ماركس ..ت َع َّرف عىل الدول الشــيوعية حاليًــا ،متاح عىل الرابط:
http://www.dotmsr.com/details/%D

( )26روســيا وإيران وكوريا الشــالية ..الصداع الغريب ،متاح عىل الرابطhttp://www.dotmsr.com/details/%،

( )27عبـــد اللـــه يوســـف ســـهر :كوريـــا الشـــالية والورقـــة اإليران َّيـــة وشـــلل الدبلوماســـ َّية العرب َّيـــة ،الـــرق
األوســـط ،العـــدد  ،8092بتاريـــخ  ،2001/1/23متـــاح عـــى الرابـــط https://goo.gl/UU0Jiy

العســـكري يف صحيفـــة يديعـــوت أحرونـــوت العربيـــة) :إيـــران تنظـــر إىل كوريـــا
( )28رون بـــن يشـــاي (املحلِّـــل
ّ
ـووي والصواري ــخ الباليس ــتية ،مت ــاح
الش ــالية وتتعل ــم منه ــا كي ــف ابتــ ّزت العالَ ــم وتواص ــل تطوي ــر برنامجه ــا ال َّن ـ ّ
ع ــى الراب ــطhttps://goo.gl/HH20M3 :

94

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد األول • ديسمبر 2016

الطموح النووي املشت َرك :محدِّدات العالقات اإليرانية-الكورية الشمالية ومخاطرها

( )29أسوشــيتد برس.2016/7/16 ،
ـــووي اإليـــرا ّين ،مركـــز النهريـــن للدراســـات
( )30موقـــف الكونغـــرس واإلدارة األمريكيـــة مـــن االتفـــاق ال َّن
ّ
االســـراتيجيَّة ،2015/5/7 ،متـــاح عـــى الرابـــط http://www.alnahrain.iq/?p=1935.
اتيجي يف منطقـــة ال َخلِيـــج :املتغـــرات والحلـــول ،مستشـــار املركـــز
( )31د.محمـــد مجاهـــد الزيـــات :التـــوازن االســـر ّ
اإلقليم ــي للدراس ــات االســراتيجيَّة ،الع ــدد  ،102آراء ح ــول ال َخلِي ــج ،مت ــاح ع ــى الراب ــطhttps://goo.gl/3Cu0q2. :
( )32أرشف كش ــك :رؤي ــة دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي للربنام ــج الن ــووي اإلي ــراين ،س ــبتمرب  ،2005مخت ــارات
إيراني ــة ،القاه ــرة ،مرك ــز الدراس ــات السياس ــية واالس ــراتيجية ،ع ــدد  ،63ص.20
( )33د.رانيـــة محمـــد طاهـــر :الســـاح النـــووي بـــن مبـــادئ الرشعيـــة الدوليـــة وحتميـــات القـــوة ،دراســـة
مقارن ــة للسياس ــات النووي ــة ل ــكل م ــن إي ــران وكوري ــا الش ــالية ،املكت ــب الع ــريب للمع ــارف ،مت ــاح ع ــى الراب ــط
https://goo.gl/WV6xCT
( )34جـــال ســـند الســـويدي :النشـــاطات النوويـــة اإليرانيـــة :قضايـــا وانعكاســـات ،يف :جـــال ســـند الســـويدي
(محـــرر) ،نـــدوة الربنامـــج النـــووي اإليـــراين :الوقائـــع والتداعيـــات ،أبـــو ظبـــي مركـــز الدراســـات للبحـــوث
والدراســـات االســـراتيجية ،2007 ،ص.9
( )35الهيدروجينيــة ..قنبلــة تفــوق النووية ،الجزيرة نت.2016/1/6 ،
( )36أمي ــن الح ــاد :إي ــران ع ــى ُخطَ ــى كوري ــا الش ــالية ،الري ــاض ،الع ــدد  ،17363بتاري ــخ 2016/1/7؛ وانظ ــر:
http://www.alriyadh.com/1117128.
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