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نبذة عن كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789، وهي جامعة بحثية دولية مرموقة تضع الطالب في قلب اهتمامها، وتوفر برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبرامج مهنية راقية 

تسهم في إعداد الجيل القادم من المواطنين العالميين القادرين على قيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. وينتمي إلى جامعة جورجتاون مجموعة متميزة من الطالب 

واألساتذة والخريجين والمهنيين الذين يكرسون أنفسهم إلفادة العالم من التطبيقات العملية للبحوث والدراسات واألفكار والخدمات.

www.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن جامعة جورجتاون، يرجي زيارةالموقع

وتأسست كلية إدموند والش للشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الشؤون الدولية تقدم لطالبها في كل من واشنطن 

والدوحة مستوى رصين من التعليم يجمع بين النظرية والتطبيق ويرسخ في الطالب قيم االجتهاد –رجاال ونساء– في خدمة اآلخرين. ولدى الطالب الذين يدرسون في كلية 

إدموند والش للشؤون الدولية بالدوحة فرصة االختيار بين دراسة الثقافة والسياسة )CULP(، أو السياسة الدولية )IPOL(، أو االقتصاد الدولي )IECO(، أو الحصول على 

شهادات في الدراسات األمريكية أو الدراسات العربية واإلقليمية.

qatar.sfs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن  كلية الشؤون الدولية، يرجى زيارة الموقع   

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات 

األكاديمية المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين 

على الصعيدين  المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي 

والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع 

نبذة عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله. تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

-أمير دولة قطر- وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.  

تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية ذات الفروع الثالثية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب 

أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاد مبني على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن 

طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

االحتياجات المباشرة للمجتمع.

www.qf.org.qa للمزيد من المعلومات عن مؤسسة قطر، يرجى زيارة الموقع

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
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في أوائل عام 2010، بدأ مركز الدراسات الدولية واإلقليمية العمل في المبادرة البحثية “المسألة النووية في الشرق األوسط”. وفي حين 

تتجه أنظار المجتمع الدولي اآلن نحو البرنامج النووي اإليراني، يهدف المشروع الذي يضطلع  عليه المركز إلى تناول القضية من منظور 

المركز مع عدد من  الدوحة، اشترك  العمل في  التي عقدتها مجموعة  المنطقة ككل. وخالل االجتماعات  يحتوي  واتساعاً  أكثر شموالً 

األكاديميين والمتخصصين الذين تمت دعوتهم للمساهمة بفصول فردية لوضع كتاب حول المسألة النووية في الشرق األوسط )مطبعة 

جامعة كولومبيا/هرست،2012(.

تدعي  وقد  التسلح.  برامج  من  والمخاوف  المدنية  لألغراض  النووية  التكنولوجيا  إلى  الحاجة  موازنة  عملية  المشاركون  ناقش 

الحكومات أنها تسعى إلى امتالك برنامج نووي مدني ألغراض سلمية، ولكن الشكوك في إمكانية استخدام البرنامج ألغراض االنتشار 

النووي تبقى قائمة. ولذلك تظل الطاقة النووية دائماً سالح ذا حدين. ونظراً إلمكانية تعديل البرنامج النووي المدني ليصبح عسكري 

بغض النظر عن الهدف الرئيسي من انشاءه، ثمة بعض القوانين والمعاهدات الدولية الصارمة  التي تنص على الحد من االنتشار النووي 

والتي ينبغي على الدول االلتزام بها من أجل التخفيف من وطأة هذه الشكوك.

كما ناقشت مجموعة العمل مجموعة من القضايا األخرى، كان من بينها المواضيع ذات الصلة باألمن العالمي، وانعدام الثقة على 

المستوى اإلقليمي، والحرص على امتالك القدرات النووية، ودور المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني في الضغط على 

الحكومات للحد من اتخاذ مبادرات للحصول على برامج الطاقة النووية. كما شدد المشاركون على أهمية فهم النطاق السياسي المحلي 

لدول منطقة الشرق األوسط المختلفة، والقوى التي يمكن أن تمثل ضغطاً إما لصالح التحرك نحو الخيار النووي أو في مواجهته، فضاًل 

عن الديناميكيات ذات الصلة بمناقشات السياسة الداخلية بين النخب السياسية المختلفة. كما شددوا أيضاً على أنه كان من الضروري 

دراسة الطبيعة اإلقليمية المتداخلة للبرامج النووية -في دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال- وكيف أن الدول المختلفة قد 

تدفع بعضها البعض نحو التنافس للحصول على نفس الجائزة. كما يمكن النظر إلى مسألة توفير الطاقة في حد ذاتها على أنها مسألة 

أمن قومي، حيث أن توفير الطاقة بأسعار منخفضة في الدول الغنية بالمصادر يعد أمراً في غاية األهمية للنخبة الحاكمة من أجل الحفاظ 

على االستقرار.

لقد شهد العالم، على مدار السنوات القليلة الماضية، زيادة ملحوظة في عدد الدول التي شاركت بفاعلية في تطوير برامج الطاقة 

النووية أو أعلنت عن نيتها في القيام بذلك في المستقبل. وفي هذا الصدد، يفيد الخبراء أننا قد نكون في مخاض “النهضة النووية” 

العالمية. وقد كانت دول الخليج، باإلضافة إلى دول أخرى في النطاق األوسع للشرق األوسط، من بين الدول األكثر فاعلية في التعبير 

عن اهتمامها بتطوير برامج الطاقة النووية لغير أغراض التسلح.

على سبيل المثال، ال يمكن لدولة مثل اإلمارات العربية المتحدة االعتماد فقط على إمدادات الطاقة لديها فيما يتعلق بالصناعات 

البتروكيماوية ومشاريع تحلية المياه التي تستنفذ الكثير من الطاقة.  وأعربت هذه الدولة عن اضطراراها للسعي إلى الجمع بين الطاقة 

النفطية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية والشمسية، إلى جانب الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة. 

ومن أجل تقليل المخاوف الشعبية، تم إنشاء برنامج الطاقة النووية في أبوظبي وفقاً للمعاهدات والبروتوكوالت الدولية، كما قدمت 

دعوة مفتوحة لبيوت الخبرة والمراقبين األجانب. وبالمثل، عبرت األردن وسوريا ومصر والمغرب، فضاًل عن مجموعة أخرى من الدول 

في المنطقة، عن اهتمامها بتطوير البرامج النووية كحل لنقص مصادر الطاقة لديها. وقد اعتبرت هذه النوايا، في بعض األوساط، بمثابة 

ناقوس للخطر، خاصة وأنه ينظر للمنطقة على أنها قد تكون عرضة للنزاعات وانعدام االستقرار. وغالباً ما يقول معارضو برامج الطاقة 

النووية في الشرق األوسط أن قلقهم يقوم على مخاوف مشروعة من أن يتطور األمر إلى سباق تسلح على مستوى المنطقة بأكملها، 

وطالبوا بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط. وبالنظر إلى تزايد مستوى االهتمام بالطاقة النووية على مستوى 

العالم، وتداعيات ذلك على منطقة الشرق األوسط بشكل خاص، نجد أن هذا األمر يستحق المزيد من المناقشات العلمية.
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تتمحور معظم المناقشات والسياسات ذات الصلة بالبرامج النووية -سواء المدنية أو العسكرية- حول مسألتي االنتشار وعدم االنتشار 

على  األمر  هذا  في  المؤثرة  الديناميكيات  ما  الخيار؟  هذا  عن  تمتنع  أو  النووي  االنتشار  خيار  نحو  الدول  تتجه  ومتى  لماذا  النووي. 

الصعيدين المحلي والدولي؟ ما العالقات المحتملة بين البرامج النووية المدنية والعسكرية؟ وما التداخالت الدقيقة في القرارات الفردية 

والقوى المؤسساتية التي ينتج عنها نتائج محددة لمسألتي االنتشار وعدم االنتشار؟ احتلت هذه األسئلة وأسئلة أخرى مشابهة مكانة 

كبيرة في المناقشات المعاصرة حول الدراسات النووية.

تعد مناقب الطاقة النووية كمصادر طاقة صديقة للبيئة موثوق بها جاءت متزامنة مع التركيز على مسألة االنتشار ومؤكدة لها 

بمثابة إعادة اكتشاف خالل العقد المنصرم أو نحو ذلك. وكان العالم يشهد “نهضة نووية” وصلت إلى كافة أرجاء المعمورة، وخاصة قبيل 

وقوع الزلزال المدمر في اليابان في شهر مارس/آذار، والذي سرعان ما أسفر عنه سلسلة من االنفجارات في بعض محطات الطاقة النووية 

وتسريبات المواد المشعة في الهواء ومياه البحر. ولم يكن الشرق األوسط بمنأى عن هذا، حيث قررت الدول األعضاء في جامعة الدول 

العربية في عام 2007 توسيع نطاق االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية من أجل تلبية احتياجاتها المتنوعة من الطاقة بصورة دائمة.

المتوقع  النمو  بين ظاهرتين متصلتين هما:  التفريق  المهم  العالم، فمن  النووية حول  الطاقة  اكتشاف مناقب  إعادة  إلى   نظراً 

في إنتاج الطاقة النووية من قبل الدول التي تمتلك منشآت مسبقة إلنتاج الطاقة النووية، واالنتشار المتوقع لمحطات الطاقة النووية 

والمنشآت ذات الصلة في البلدان المنضمة حديثاً “لنادي الطاقة النووية”. وللتخفيف من حدة المخاوف بشأن االنتشار النووي، ازدادت 

شعبية الترتيبات النووية متعددة األطراف كوسيلة لتعزيز نظام عدم االنتشار النووي عبر “خصخصة” منشآت دورة الوقود الحساسة في 

البلدان غير الحائزة لألسلحة النووية. ومن المعلوم أن حصول الدول غير الحائزة لألسلحة النووية على تكنولوجيا الطاقة النووية يثير 

حتماً مخاوف متعلقة بحيازة  األسلحة النووية، حيث أن كال األسلحة النووية والطاقة النووية يتطلبان امتالك مهارات وتقنيات متماثلة، 

من أهمها تخصيب اليورانيوم وإمكانات إعادة معالجة البلوتينيوم. وثمة مكونان رئيسيان لصنع األسلحة النووية: البلوتينيوم المنفصل 

الحصول على  للدول  التخصيب )LEU( وتتيح  اليورانيوم منخفض  المدنية  النووية  الطاقة  التخصيب. وتنتج محطات  واليورانيوم عالي 

البلوتينيوم المنفصل لألغراض المدنية. إال أن القدرة على تحويل اليورانيوم منخفض التخصيب إلى يورانيوم عالي التخصيب يمكن أن 

تزيد بشكل كبير من احتمالية االنتشار النووي الكامن وتحرر القدرات التي يمكن عن طريقها إنتاج المواد االنشطارية بغرض استخدامها 

في تصنيع األسلحة بسرعة كبيرة، وربما حتى علناً.

 إن المخاوف ذات الصلة باالنتشار النووي في تزايد. وفي الوقت ذاته، ينتاب الدول غير الحائزة على األسلحة النووية غضب حقيقي 

عندما تضغط عليها الدول الحائزة على األسلحة النووية لاللتزام بنظام عدم االنتشار النووي، في حين ال تبدى تلك الدول استعداد من 

جانبها لاللتزام به. وغالباً ما ينظر إلى المادتين الرابعة والسادسة من معاهدة عدم االنتشار، واللتان تحددان الحقوق والواجبات فيما 

يتعلق باالستخدام السلمي للطاقة النووية ونزع األسلحة النووية على الترتيب، على أنهما تصبان بصورة تفضيلية في مصلحة المورد، 

أو الدول الحائزة على األسلحة النووية. يمكن—إذا ما أتيحت الفرصة—لمعظم الدول في الشرق األوسط الدخول في شراكات إلنشاء 

اتضح من دراسة حالة  كما  الصريحة،  والمنافسة  المتبادل  الثقة  انعدام  مباشرة. ولكن  أو شرائها  نسبياً  متقدمة  نووية  محطات طاقة 

دول مجلس التعاون الخليجي، قد بدد احتمالية ظهور مثل هذه الشراكات في منطقة الخليج العربي. وحتى التوزيع الحالي للقوة في 

المجتمع الدولي يبدو أكثر تبعية، وال سيما بالنظر إلى األدوار التي  تلعبها كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في الوقت الراهن، 

فإنه من غير المرجح على اإلطالق أن تظهر ترتيبات نووية تعاونية في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من دول الشرق األوسط 

بسبب إمكانية التحول المفاجئ واحتماالت االنتشار النووي.

1.   المسألة النووية في الشرق األوسط: السياق والمعضالت والتناقضات
       مهران كامروا

1 المسألة النووية في الشرق األوسط  |  تقرير موجز 



وقد شهد الشرق األوسط انقالبات داخلية بنسبة غير مسبوقة، ومن غير الواضح إذا ما سيكون لما يعرف بـ “الربيع العربي” نتائج 

مستديمة وذات قيمة على سياسات المنطقة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث إن االبتهاج األولي الذي انتاب حركات التحول 

الديمقراطي عبر شمال إفريقيا والشرق األوسط كان قد مهد الطريق الستمرار االستبدادية الوحشية، كما أتضح بشكل مأساوي في ليبيا 

وسوريا والبحرين، فقد عاد الجدل الدائر حول حتمية بقاء النظام متمسك بمساعي السياسة الداخلية والخارجية. وبغض النظر عن التوجه 

الذي يقرر القادة في الشرق األوسط اتباعه بشأن المسألة النووية فإنه سيعتمد بالمثل على حسابات بقاء النظام. ففي الوقت الحالي، ال 

توضح المؤشرات األولية تحوالت جذرية في المنطقة. ولكي ال تتخلف عن الركب وكنوع من االستجابة الحتياجاتها الخاصة، من المرجح 

أن يستمر حلفاء تركيا  المتحدة، ومن المرجح أيضاً  العربية  التعاون الخليجي مسارات مشابهة لدولة اإلمارات  أن تتبنى دول مجلس 

الغربيين في النظر إلى تطلعاتها النووية بعين الريبة، وأن يستمر القادة اإليرانيون في لعبتهم الخطرة في التغطية النووية، ولكنه من 

غير المرجح أن تتخلى إسرائيل عن سياسة التعتيم الحذرة في القريب العاجل. وال تزال الظروف اإلقليمية وتفضيالت السياسة الداخلية 

تقوض الشروط الالزمة إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية. بعبارة أخرى، من غير المرجح أن ينتهي القلق والضغوط بشأن المسألة 

النووية في الشرق األوسط في القريب العاجل.

مهران كامروا أستاذ و مدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر. وقد ألف مؤخراً كتاب 

ثورة إيران الفكرية )2008(، وكتاب الشرق األوسط الحديث: التاريخ السياسي منذ الحرب العالمية األولى، طبعة ثانية )2011(. وتشمل 

أعمال كامروا المحررة السياسة الدولية لمنطقة الخليج )2011(، واإلبتكار في اإلسالم: التقاليد والمساهمات )2011(، والمسألة النووية 

في الشرق األوسط )2012(، والعمالة المهاجرة في منطقة الخليج )2012، حرر مع زهرة بابار(، واالقتصاد السياسي لمنطقة الخليج 

.)2012(
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إن تزايد المخاوف من احتمالية حدوث موجات من االنتشار النووي يتطلب فهم أفضل لما يدفع الدول إلى تطوير األسلحة النووية أو 

امتالكها أو التخلي عنها. ثمة عدة أوجه منطقية لتفسير مجموعة القرارات ذات الصلة بهذه النتائج المختلفة، وسيركز هذا الفصل على 

المنابع المحلية للسلوك النووي وذلك لثالثة أسباب، أولها:  دعوة توجيهات المحرر لمثل هذا التركيز من أجل هذه المساهمة الخاصة 

ضمن المجهود األكبر الستجالء العالقات بين “األسباب والنتائج” التي تفسر القرارات النووية. ثانيها: أن جميع المحفزات للسلوك النووي 

يتم تصفيتها—في نهاية األمر—من خالل السياسات المحلية التي يتم اتخاذ القرارات في ضوئها. وبالرغم من ذلك، سيطر الفهم النمطي 

للتأثيرات المحلية على معظم األعمال التي تناولت مسألة االنتشار النووي في العقود الثالثة األخيرة، إلى وقت قريب جداً. ثالثها: البناء 

على أعمال سابقة لجذب االنتباه إلى بعض النظم المتكررة في تحليل المنابع المحلية للقرارات النووية. وتتعلق هذه النظم بالنماذج 

المثالية للبقاء السياسي التي يطبقها القادة للحصول على السلطة أو استبقائها، وقد كان معظمها يقع في النطاق التنظيري في تفسير 

الخيارات النووية حتى وقت قريب.

وتوفر النماذج المختلفة للبقاء السياسي المحلي معلومات مهمة بشأن القرارات النووية في الفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي، 

بعد دخول معاهدة حظر االنتشار النووي حيز التنفيذ. وبوجه خاص، تتضمن هذه النماذج توجهات متباينة لالقتصاد السياسي العالمي 

والمؤسسات االقتصادية والسياسية واألمنية ذات الصلة، كما أن لها آثار مختلفة على الخيارات النووية في مناطق متعددة من العالم. 

فمن جانب، نجد أن القادة الذين يدعون إلى النمو االقتصادي عبر التكامل في االقتصاد العالمي—نماذج “التدويل”—لديهم دوافعهم 

الكلي  واالقتصاد  االقتصادي،  والتنافس  الصادرات،  زيادة  على  تؤثر  تداعيات سلبية  النووي  وللتسلح  النووي.  التسليح  تكاليف  لتجنب 

تعزيز  على  أيضاً  أن يعمل  النووي  للتسلح  التدويل. كما يمكن  نماذج  العالمي، وهي جميعها أهداف  السياسي، واالنفتاح  واالستقرار 

البيروقراطية الحكومية والتعقيدات الصناعية في مقابل التحول االقتصادي. ووفقاً لهذه األسباب الثالثة، غالباً ما يتم إعالن منطقة ما 

منطقة ال نووية كجزء من برنامج تدويل أوسع نطاقاً يتم تصميمه لتعزيز القوى والقادة والمؤسسات—الحكومية والخاصة—الموجهة 

نحو السوق، والتي تفضل النمو الذي تقوده حركة الصادرات. وعلى الجانب اآلخر، يمتلك القادة الذين يعتمدون على نماذج أكثر محلية 

قدر أكبر من التسامح، وفي بعض األحيان دوافع قوية لتطوير األسلحة النووية. ويتضمن التسلح النووي تكاليف أقل للقادة الداخليين 

والتحالفات التي تقوم برامجها السياسية على عدم الثقة في األسواق واالستثمارات والتكنولوجيا والمؤسسات الدولية. وقد تكفلت هذه 

التحالفات بحماية الصناعات الوطنية غير التنافسية، والتي تمتد إلى المشروعات الحكومية والصناعات العسكرية المعاونة والتعقيدات 

النووية. كما يتضمن التسليح النووي مزايا كبيرة على المستوى المحلي لمعارضي نماذج التدويل في المجتمعات المنغلقة على نفسها، 

أو أنظمة استبدال الواردات ذوي النزعة المتطرفة تجاه القومية أو الراديكالية الدينية أو االكتفاء الذاتي. ومعظم الدول المنغلقة على 

نفسها الراغبة في التسليح النووي هي دول أعضاء في معاهدة عدم االنتشار قاموا بانتهاك أو خرق االلتزامات التي توجبها المعاهدة.

مجمل القول، أنه في حين اعتبرت نماذج الدول المنغلقة على نفسها برامج األسلحة النووية أصول في ترسانتها الرامية لتعزيز 

شرعية النظام، تبني نماذج التدويل شرعيتها على االقتصاديات التنافسية الناجحة التي تمتلك القدرة على توزيع المنافع العامة على 

قطاعات واسعة من السكان. ويبدو هذا التناقض جلياً عند مقارنة الوضع في الشرق األوسط بمثيله في شرق آسيا. ولقد انجذب الشرق 

األوسط—كمنطقة—نحو النموذج المنغلق على نفسه لعقود عديدة، األمر الذي يفسر معظم حاالت التسلح النووي منذ الستينيات من 

القرن الماضي. ويمكنني توضيح المبدأ العام في هذا األمر عن طريق استعراض حالتين وهما: إيران التي خالفت التزاماتها بشأن عدم 

2.   المنابع المحلية للسلوك النووي في الشرق األوسط
       إيتيل سولينجين
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االنتشار النووي التي أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ومصر التي تخلت عن طموحاتها النووية 

منذ سبعينيات القرن الماضي.

ومع تزايد االنغالق والقومية في إيران، صاحب الفصيل المنادي بمركزية الدولة تحد متزايد على الساحة النووية. وكان هذا الفصيل 

يواجه تحدي من حين آلخر من قبل قطاع عريض من اإلصالحيين، دعاة خصخصة “االقتصاد أوالً” أو  الخصخصة “النفعية”، مما أدى إلى 

زيادة حجم التجارة مع أوربا وآسيا، أي بترجيح مذهب النفعية على النهج األيديولوجي في سياق السياسة الخارجية، فضاًل عن تقليل 

التوتر بين إيران والمؤسسات الدولية. وبالرغم من ذلك، ساعد تولي الرئيس أحمدي نجاد لمقاليد السلطة، مدعوم من قبل علي خامنئي 

وحلفاء من الحرس الثوري، في قمع معارضة اإلصالحيين. وثمة عوامل متعددة تؤثر على مستقبل السياسة النووية اإليرانية، من بينها 

المؤثرات المحلية والنتائج التوزيعية للعقوبات الدولية. وعلى المدى القريب، يبدو أن طبيعة النموذج السائد للبقاء السياسي الذي 

تتبناه القيادة المتشددة سوف يشكل ويحدد الخطوط العريضة للبرنامج النووي اإليراني. وكما أوضح كامروا، فإن انتخابات عام 2009 

وما أعقبها قد عكست بوضوح االستقطاب المتنامي بين قطاعات واسعة من المجتمع اإليراني ومن يسيطرون على الحكم، والعسكرة 

التدريجية للنظام السياسي، ووالء القيادة العليا للفصيل المهيمن، وظهور “قواعد اللعبة” الجديدة.

وإذا ما تتبعنا غياب المشروع النووي المصري في العقود األربعة األخيرة وفقاً لنماذج البقاء السياسي، فسيبدو—للوهلة األولى—

كمجازفة، ولكنه يصبح أكثر إقناعاً اذا ما أخذنا الخيار البديل بعين االعتبار. تمثل مصر من بعض الجوانب “حالة أكثر احتمالية” للسعي 

وراء الحصول على األسلحة النووية وفق منطق الواقعية، حيث ال تمثل الطبيعة المحلية للدول أية أهمية، بينما تكون “السلطة النسبية” 

المنتظرة وفق منطق  التوقعات  النووي في مصر مع  السلوك  يتوافق تطور  بهذه األهمية. وبالرغم من ذلك، ال  الخصوم وحدها  بين 

الواقعية. فبدالً من ذلك، كانت الجهود التي بذلها جمال عبد الناصر نحو التسلح، وكذلك التحول الذي قام به أنور السادات عقب هذه 

بالتركيبة األساسية لجمهوره على  القومي على وعي تام  الناصر  التي اختارها كل منهما. كان تحالف عبد  النماذج  الفترة، متوافق مع 

المستويين المحلي واإلقليمي، وقد منحه البرنامج النووي أداة قيمة للغاية للبقاء على المستوى المحلي. إال أن السادات كان يفضل 

الشفافية كجزء من تحول أوسع نطاقاً الستبدال نموذج عبد الناصر القائم على االعتماد الذاتي، والقومية المتطرفة، والبسالة العسكرية 

الفنية بمخططه الخاص بالنمو االقتصادي الذي تقوده الصادرات، واالستثمارات األجنبية، والتحول العسكري، وعالقات جديدة مع األسواق 

والمؤسسات العالمية، وهي العوامل التي لم تترك، في مجملها، مجال لبرنامج نووي غامض ومكلف. وقد قطعت الدوائر المحلية القوية 

اقتصاد سياسي قوي على  إلى  السبب  وراء عدم تحول مصر  كبير في شرح  النظام—شوط  بقاء  تهدد  الداخلي—والتي  التوجه  ذات 

المستوى الدولي بعد، على الرغم من إحرازها بعض التقدم في هذا المضمار.

يستكشف هذا الفصل اإلشارات المزعومة الحتمالية تغير الموقف المصري من المسألة النووية وكيف أنها قد ال تكون مبنية على 

عوامل خارجية تهدد بقاء الدولة، إنما على عوامل ضغط محلية نابعة من الداخل. وتأتي بعض هذه الضغوط الداخلية نتيجة للتدخل 

اإليراني في السياسات الداخلية لمصر وانعكاسات المواقف المتصلبة حيال المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية التي تبناها التحالف 

الحاكم في إسرائيل مؤخراً. وبالرغم من ذلك، تمثل إيران وإسرائيل أهداف في سياق التحدي األساسي للنموذج السائد للبقاء السياسي 

الخارجيتين—وهو قرار  المحلي في مصر. وربما يؤدي قرار مستقبلي للقضيتين  التوجه  النهج ذات  تتبناه بشكل أساسي دوائر  الذي 
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تحفه الخطورة—إلى حرمان هذه الدوائر من خطوط هجوم مهمة للغاية، إال أنه يصعب أن تنهي تحديها مع نموذج التدويل الذي يمر 

بظروف  في غاية الصعوبة في مصر.

 

النووي:  المنطق  هو،  لها  أصدر  كتاب  وأحدث  إيرفاين.  كاليفورنيا،  بجامعة  السياسية  العلوم  قسم  ورئيسة  أستاذة  سولينجين  إيتيل 

لجمعية  التابعة  ويلسون  والذي حصلت من خالله على جائزة مؤسسة وودرو  األوسط،  والشرق  آسيا  المتناقضة في شرق  المسارات 

العلوم السياسية األمريكية وجائزة روبرت جيرفيس وبول شرودر.

Etel Solingen is Chancellor’s Professor in the Department of Political Science at the University of California, 
Irvine. Her most recent book, Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East, was awarded the 
American Political Science Association’s Woodrow Wilson Foundation Award and the Robert Jervis and Paul 
Schroeder Award.
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3.   تعاقب األنظمة ومستقبل الطاقة النووية في مصر وليبيا
       ماريا روست روبلي

تجاوزت التساؤالت حول االستخدامات العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي مجرد تركيز االهتمام على قدرات طهران ونواياها إلى 

ما هو أبعد من ذلك بكثير. واآلن، يثير المحللون ظالل شبح سباق التسلح النووي في الشرق األوسط، حيث أظهرت المنطقة اهتمام 

كبير بالتكنولوجيا النووية بشكل مفاجئ. وفي السنوات الخمس الماضية، أعلنت 13 دولة في الشرق األوسط إطالق برامج نووية مدنية 

جديدة أو إعادة إطالق برامجها القديمة. وفي حين أن هذه البرامج تعد مدنية بطبيعتها، إال أن بعض المحللين قلقون من إمكانية 

إخفاء القدرة النووية العسكرية ورائها لمجاراة إيران. بالرغم من ذلك، وفي حين أن هذه الفرضيات لها منطق معين، إال أنها تعزو وزن 

القدرة التوضيحية إلى الديناميكيات اإلقليمية، وقد ال تشمل العوامل األخرى المساهمة في إنشاء البرامج النووية بالنسبة للقوى المؤيدة 

والمعارضة لصناعة األسلحة النووية على حد سواء.

ويقترح هذا الفصل موازنة التركيز على الديناميكيات االستراتيجية اإلقليمية مع تحليل ألهمية صنع القرار على المستوى الفردي 

في اثنتين من الدول الرئيسية في الشرق األوسط: مصر وليبيا. ويقوم الجزء األكبر من الدراسات التي تجرى على االنتشار النووي على 

مفهوم الواقعية، والذي يسعى لفهم السياسة النووية من خالل برامج األمن النظامية. وقد تحول هذا التوجه ببطء نحو التركيز النظري 

بشكل أكبر على المتغيرات األخرى، بما في ذلك األوضاع االقتصادية والتحالفات المحلية، والتحفظات المعيارية، والقيود المؤسسية، 

وحتى العرض والطلب. وهناك بعض األعمال المتبحرة نظرياً، ومع ذلك، فقد أبرزت على وجه التحديد دور األفراد في عملية صنع القرار 

النووي، واالستثناء الملحوظ كان في سيكولوجيا األسلحة النووية: الهوية والمشاعر والسياسة الخارجية لجاك هايمانز الذي نشر عام 2006 

(The Psychology of Nuclear Weapons: Identity, Emotions and Foreign Policy)، والذي يفترض أن الخصائص النفسية لصناع القرار 

هي أحد المتغيرات الرئيسية. وقد يرجع السبب في عدم االهتمام باألفراد جزئياً إلى هيمنة مفهوم الواقعية، ولكنه قد يكون أيضاً نتيجة 

لإلهمال العام في العالقات الدولية للشخصيات األولى.

وبدوري أزعم أنه في السياسة النووية قد حان الوقت للقيام بنهضة على المستوى الفردي للتحليل الحتواء الفرد من جديد، نظراً 

للتغييرات المحلية غير العادية التي تمخض عنها الربيع العربي في عام 2011. ففي كل من مصر وليبيا، أثرت االضطرابات الداخلية 

بشكل كبير على السياسة النووية، والسياسة النووية لديها القدرة في التأثير على السياسة الداخلية. وتظهر الى النور قلة التحليالت التي 

تلتزم بمستوى صارم من الدقة عند النظر في الفوارق الهائلة في صنع القرار النووي الذي يمكن التنبؤ به بتصور مجموعة متنوعة من 

القيادات المحتملة في كل دولة. وليس الهدف من ذلك الجدل في أن الخصائص على مستوى النظام أو الدولة ليست ذات أهمية، بل 

الهدف أنه يجب أيضاً األخذ بعين االعتبار المستوى الفردي للحصول على نظرة صادقة حول المستقبل النووي في مصر وليبيا. باختصار، 

يفترض هذا الفصل أن لفهم اآلفاق النووية المصرية والليبية، يجب علينا أن نتساءل: من الذي سيقود هذه الدول؟

في كل من مصر وليبيا، يوضح التاريخ والمستقبل النووي أهمية األفراد. إن تردد الرئيس جمال عبد الناصر تجاه األسلحة النووية 

كان يعني أن دافعه نحو القدرات النووية العسكرية قد تعثر، ولما أصبحت في يد زعيم آخر أكثر التزاماً شهدت هذه القدرات ازدهاراً. 

فقد أعاد الرئيس السادات صياغة سياسة مصر الخارجية بالكامل، وقد ذهب بآفاق الرؤية إلى أبعد مدى وهو أن اإلصالح االقتصادي 

التفكير في قيمة األسلحة النووية، واتخذ قراراً  البسيط أمر غير الزم. وفيما يتعلق بإعادة النظر في أصدقاء مصر وأعدائها، أعاد أيضاً 

بإغالق البرنامج بشكل نهائي. وبقي هذا اإلغالق الصارم في عهد حسني مبارك، الذي كان سعيد بإفساح المجال للهيئات الدبلوماسية 

إلبقاء مصر بعيداً عن المسار النووي. إن النظر في مستقبل مصر النووي يلقي الضوء أيضاً على السر في أهمية انتقال القيادة، حيث 
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تركز النخبة العسكرية على الحفاظ على مكانتها المتميزة في المجتمع. في حين أن كل من البرنامج النووي اإليراني والضغوط الداخلية 

قد تغري الجنراالت بالتفكير في القدرة النووية العسكرية الخاصة بهم، فإن الثمن الدبلوماسي الباهظ لقاء القيام بذلك يعني أن المشير 

طنطاوي من المرجح أن يتبع التزام مبارك ويواصل قاعدة عدم انتشار األسلحة النووية. وقد تقلد كل من محمد البرادعي وعمرو موسى 

مناصب تدعم برنامج الحد من انتشار األسلحة النووية، وإذا تم انتخاب أي منهما، فسوف تشارك مصر بقوة في الجهود الدبلوماسية 

اإلخوان  تمكن  إن  أخرى،  ناحية  ومن  النووية.  لألسلحة  برنامج  على  منهما  أي  يوافق  أن  المرجح  غير  من  وسيكون  الدولية  النووية 

المسلمون—ربما من خالل تولي عبد المنعم أبو الفتوح رئاسة الجمهورية—من السيطرة على مصر في مرحلة ما بعد مبارك، فيمكن 

للمرء أن يتوقع العكس تماماً: فقد تنسحب مصر من معاهدة حظر االنتشار النووي )NPT( وقد تدعم نشاط األسلحة النووية. بعبارة 

أخرى، إن اختيار القيادة يعد أمر بالغ األهمية في تحقيق النتائج النووية.

أما في ليبيا، فقد حاول معمر القذافي الحصول على األسلحة النووية كجزء من سعيه الدائم ألن يصبح “الرجل القوي” في الشرق 

األوسط. ومع ذلك، فقد أقنعه ابنه سيف اإلسالم، من خالل تأثيره عليه، بضرورة إعادة التفكير في مستقبل ليبيا، بما في ذلك التخلي عن 

برنامج األسلحة النووية. ومع انهيار نظام القذافي، فمن المحتمل أن يرفض المتمردون اإلسالميون مثل عبد الحكيم الحسدي قانون عدم 

انتشار األسلحة النووية، رغم أن الفوضى المالية التي تجلبها الثورة ستعوق قدرتهم على اتباع برنامج للتسليح النووي. ومن جديد، نؤكد 

على أنه ثمة تأثير واضح ومباشر لفترات انتقال السلطة على السياسة النووية.

ويطرح السؤال: إلى أي مدى توضح المنهجيات األخرى السياسة النووية المصرية والليبية؟ أوالً، من المهم التأكيد على أن هذا 

الفصل ال يفترض أن األفراد هم المتغير الوحيد الذي يعتد به. ففي كتابي معايير حظر االنتشار النووي: لماذا تختار الدول عدم التسلح 

النووي والذي نشر في عام Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint( 2009)، طرحت حجة تنص على أنه 

بالنسبة لكل من مصر وليبيا، فإن القانون الدولي لعدم االنتشار النووي والمعايير الفردية قد شكلت الجدل الذي أثير على المستويين 

الفردي والمحلي حول ما يمثله النجاح واألمن لبلدانهم. ومع ذلك، فإن هذا ال يقلل من أهمية فهم توجهات القادة الفردية حيال قانون 

عدم االنتشار النووي. ويعد كل من االقتصاد السياسي والتحالفات المحلية أمران بالغا األهمية أيضاً بالنسبة للخيارات النووية كما ثبت 

في التاريخ والمستقبل النووي لهاتين الدولتين اللتين نستعرضهما في هذا الفصل. وفي كتابها المنطق النووي: المسارات المتناقضة 

في شرق آسيا والشرق األوسط لعام Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East( 2008(، تعطي إيتيل 

سولينجين رؤيتها بأن تحالفات التدويل عموماً ال تدعم القدرة العسكرية، في حين أن تحالفات الدول المنغلقة على نفسها قد تفعل 

ذلك، في تحليل لكل من مصر وليبيا. ومع ذلك، فإن دراسة توجهات النخبة حيال قانون عدم االنتشار النووي تضيف إلى هذه الحكمة، 

وقد تقف في وجهها في بعض األحيان.

على سبيل المثال، هؤالء “المقتنعين” وأولئك “المدركين” يمكنهم الدخول ضمن تحالفات “التدويل” التي حددتها سولينجين. 

ومع ذلك، إذا ما تقوض قانون عدم انتشار األسلحة النووية بشكل كبير، فإن هؤالء الذين يمكنهم الدخول ضمن تحالفات قد ال يلتزمون 

بالضوابط النووية وذلك ألن التزامهم ليس بالقاعدة، ولكن لصالح شيء “آخر” مهم. وإذا ما انتهى المطاف باالتفاقية النووية بين الواليات 

المتحدة والهند إلى تخفيف الرقابة على الصادرات النووية على المدى البعيد، فقد يحد ذلك من العوائق التي تواجهها التجارة مع امتالك 

القدرة النووية العسكرية، وقد تصبح—في واقع األمر—وسيلة لزيادة الصادرات. وبالنسبة للساعين وراء التدويل الذين يمكنهم الدخول 

في تحالفات، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليل دعمهم لحظر األسلحة النووية. ومع ذلك، وبالنسبة للساعين وراء التدويل من النخبة 
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المقتنعة، لن تتغير قيمة األسلحة النووية ولن يقل االلتزام باألمن واألمان القائمين على الوسائل السلمية، بدالً من األسلحة، بسهولة. 

وبالتالي، فإن فهم التوجهات الفردية تجاه قانون عدم انتشار األسلحة النووية يوفر صورة أدق عن تحالفات التدويل، مع بيان التداعيات 

المهمة في الجانب السياسي.

ماريا روست روبلي هي محاضرة أولى في العالقات الدولية في جامعة أستراليا الوطنية. وهي مؤلفة كتاب معايير حظر االنتشار النووي: 

لماذا تختار الدول ضبط النفس النووي في عام 2009 الحائز على جائزة ألكسندر جورج ألفضل كتاب في علم النفس السياسي لعام 

2010. كما تعمل روبلي محررة في منظور الدراسات الدولية، وقامت بنشر مقاالت في مجالت مثل مجلة الدراسات الدولية ومجلة منع 

االنتشار النووي والدراسات السياسية المقارنة.

Maria Rost Rublee is Senior Lecturer in International Relations at the Australian National University. She is 
the author of Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint, winner of the 2010 Alexander George 
Book Award for best book in political psychology. Rublee is an editor for International Studies Perspectives, and 
has published in journals such as International Studies Review, the Nonproliferation Review, and Comparative 
Political Studies.
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يعرض هذا الفصل فكرة أن القرار االستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي )GCC( بشأن تنويع مصادرها من الطاقة األولية لتشمل 

مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية يستند إلى الواقع االقتصادي في المنطقة، كما أنه من المتطلبات األساسية الستدامة التنمية 

االقتصادية على المدى الطويل.

وقد اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي قرار استراتيجي بشأن تحويل اقتصاداتها وتحقيق التنمية االقتصادية، وهي غير راضية 

عن العيش على أموال الفائض المتراكم في صناديق الثروة السيادية. وتتميز مسارات التنمية التي تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي 

بأنها تعتمد على كثافة طاقة عالية. فصناعات التكرير والبتروكيماويات التي ضربت بجذورها في المنطقة تحتاج للطاقة العالية بكثافة، 

وكذلك الخدمات اللوجستية والحديثة األخرى التي تتخصص فيها المنطقة. ويتميز نمط التنمية بالتوسع العمراني الكثيف والنمو السريع 

في عدد السكان—بشكل طبيعي أو من خالل تدفق العمالة الوافدة—مما يؤدي إلى تسارع معدل ازدياد الطلب على الطاقة. وتفرض 

الظروف البيئية القاسية مستويات عالية من استهالك الطاقة فيما يتعلق بتحلية المياه وتكييف الهواء.

ومن الواضح أنه يمكن تحسين قدرات توفير استهالك الطاقة بشكل كبير، لكنه سيكون خطأ كبير أن ننسب كثافة الطاقة العالية 

للناتج المحلي اإلجمالي أو استهالك الفرد الواحد على وجه التحديد لإلهدار. ومن ثم يجب بذل الوسع كاماًل لتحقيق االستدامة، بما في 

ذلك القضاء على إهدار الطاقة، وتعزيز وجود مصادر بديلة للطاقة، وهذا الخيار األخير ينبغي أن يكون من مصادر الطاقة المتجددة أوالً 

وقبل أي اعتبار، ولكن الطاقة النووية تلعب أيضاً دور أساسي.

 يرجع السبب في هذا إلى الطبيعة المتغيرة للطلب على الكهرباء، وحقيقة أنه يجب توفير الكهرباء في الوقت الفعلي الذي تطلب 

فيه. كما أن الكهرباء يمكن تخزينها بكميات ضئيلة فقط، ويؤدي هذا إلى التمييز القاطع بين الحمل األساسي—وهو ذلك الجزء من 

الطلب القائم دائماً، على مدار 24 ساعة في اليوم و 365  يوم في السنة—والحمل المتغير. وفي هذا النوع األخير، يشير حمل الذروة 

إلى مستوى عاٍل جداً من الطلب الذي يتم الوصول إليه فقط لبضع ساعات وبضعة أيام في السنة.

إن الظروف االقتصادية والتقنية هي التي تحدد ما إذا كانت تكنولوجيا معينة تعد أكثر مالئمة لتوليد الطاقة للحمل األساسي أو 

المتوسط أو حمل الذروة. ومن وجهة نظر علم االقتصاد، فإن أفضل السبل للتعامل مع الحمل األساسي هي التكنولوجيا التي تتطلب 

استثمارات هائلة لرأس المال ولكنها تحد من التكلفة المتغيرة )الوقود بشكل خاص(، في حين تتمثل أفضل السبل للتعامل مع حمل 

الذروة في التكنولوجيا التي تحد من االستثمارات الثابتة، حتى وإن كانت التكاليف المتغيرة أعلى من ذلك. وبالتالي، تعد كل محطات 

توليد الطاقة الحرارية الواسعة النطاق—وبالتأكيد محطات الطاقة النووية—من أفضل السبل لتوفير احتياجات الحمل األساسي. وعلى 

النقيض، تعد محطات الطاقة التي تعمل بتوربينات الغاز )بدورة واحدة( التي تقلل االستثمار وتتطلب موارد اقتصادية محدودة من 

أفضل السبل لتوفير احتياجات حمل الذروة.

ومن الناحية التكنولوجية، يجب األخذ بعين االعتبار الوقت الالزم لبدء تشغيل محطة توليد الكهرباء ووصولها إلى القدرة القصوى. 

في حين أن مولدات الطاقة النووية، نادراً ما يتم إيقافها وصوالً إلى توربينات الغاز، التي يسهل جداً تشغيلها أو إيقافها، كما يسهل 

تعديل ما تنتجه من طاقة.

وفي هذا السياق، تزيد مصادر الطاقة المتجددة من صعوبة السيطرة على وقت توفرها عالوة على مقدار الطاقة الذي ستولده. 

وعندما تتوفر الطاقة من مصادر متجددة، يجب أن تعطى األولوية على غيرها من المصادر، إال أنه ينبغي توفير المصادر األخرى لتلبية 

الطلب عندما تعجز مصادر الطاقة المتجددة عن ذلك. كما أن الحمل األساسي في “تآكل” نتيجة لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح، فيزيد ذلك من الحاجة إلى المرونة في توفير الطاقة من بقية مصادر توليد الطاقة.

خالصة القول هي أن مصادر الطاقة المتجددة هي مصادر مكملة خصوصاً مع المحطات التي تعمل بالغاز بدورة واحدة، أو على 

األكثر مع المحطات التي تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة. ومع ذلك، قد يكون هذا ممكن فقط إذا لم تكن المحطات التي تعمل 

4.    دور الطاقة النووية في التقدم االقتصادي لدول الخليج
        جياكومو لوتشياني
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بالغاز متكاملة مع محطات لتحلية المياه. فإذا كان األمر كذلك، فإنه يجب تشغيلها من أجل تلبية الطلب على المياه، وبناء على ذلك، 

فإنها لم تعد مصدر مرن.

إن الغاز الطبيعي هو أهم مصدر أساسي لتوليد الطاقة في منطقة الخليج، كما أنه أيضاً المصدر األكثر سهولة من حيث اقترانه 

بمصادر الطاقة المتجددة. وبالتالي، قد يتمثل الحل األمثل، من الوهلة األولى، لتوليد الطاقة في منطقة الخليج في مواصلة االعتماد على 

الغاز. ومع ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي—فيما يبدو تناقضاً إلى حد ما—تواجه نقص في توافر الغاز. وبما أن أسعار الغاز 

آخذة في االرتفاع، فإن دورها في توليد الطاقة سينحصر إلى حيث تحقق ميزة تنافسية جوهرية، وهو ما يوفر المرونة لتلبية احتياجات 

ذروة الطلب، والتعويض عن التوفر المتغير لمصادر الطاقة المتجددة، إلى حد أن تصبح هذه األخيرة في الواقع عنصر هام إلمدادات 

الطاقة اإلجمالية. وستبرز الحاجة إلى تلبية احتياجات الحمل األساسي عبر مصادر أساسية أخرى على نحو متزايد.

إن في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ال سيما الكويت والمملكة العربية السعودية، يستخدم النفط أو المنتجات النفطية 

في توليد الطاقة. ومع ذلك، فإن تكلفة حرق منتجات النفط الخام في محطات توليد الطاقة تتزايد بسرعة في ظل عالم تتزايد فيه ندرة 

اإلمدادات بالنفط. وهذه الممارسة ليست صحيحة، ال على الجانب االقتصادي وال على الجانب البيئي، لذا يجب التخلي عنها في أقرب 

وقت ممكن. وبالتالي، فإن أفضل وسيلة لتلبية احتياجات الحمل األساسي تتمثل في الفحم أو الطاقة النووية. والفرق بينهما هو أن 

استخدام الفحم يولد كم كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين أن الطاقة النووية خالية من انبعاثات الكربون. ويتطلب خفض 

انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الفحم احتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون، وهو أمر ممكن، إال أنه مكلف ومضر بكفاءة المحطة.

يقدم هذا الفصل تحليل نقدي لألوضاع االقتصادية والبيئية واالجتماعية والسياسية والتقنية الستخدام الطاقة النووية، ويفترض أنها 

تناسب المنطقة بشكل خاص، وأنها مكملة لالعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، التي يساندها الغاز.

وأخيراً، فإن المقال يناقش بإيجاز أوجه تآزر إنتاج وتحويل النفط والغاز مع الطاقة النووية، ويفترض—بالتوافق مع آراء خبراء 

آخرين في هذا المجال—أن استخدام الطاقة النووية يمكن أن يسهم إلى حد كبير في زيادة توافر النفط والغاز والحد من اآلثار البيئية 

الستخدامهما، مع االستمرار في التمتع بجودة ال مثيل لها من الكثافة والتنوع الكيميائي للطاقة.

جياكومو لوتشياني هو المدير العلمي لبرنامج الماجستير في الطاقة الدولية، في كلية باريس للشؤون الدولية، معهد باريس للعلوم 

الدولية والتنمية، والمدير  للدراسات  العليا  الدراسات  أستاذ زائر في معهد  أيضاً  السياسية، وباحث عالمي في جامعة برنستون. وهو 

المساعد للماجستير التنفيذي في القيادة الدولية للنفط والغاز. كما أنه قائد فريق المشروع الذي يرعاه االتحاد األوروبي إلنشاء شبكة 

للطاقة النظيفة بين دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي. وله منشورات على نطاق واسع في االقتصاد السياسي لدول مجلس 

التعاون الخليجي وقضايا الطاقة العالمية.

Giacomo Luciani is Scientific Director of the Master in International Energy, Paris School of International Affairs 
at Sciences-Po, and a Princeton University Global Scholar. He is also a visiting professor at the Graduate Institute 
of International and Development Studies and co-Director of the Executive Master in International Oil and Gas 
Leadership. Luciani is the Team Leader in an EU Commission sponsored project to establish a GCC-EU Clean 
Energy Network. He has published extensively on the political economy of the GCC countries and global energy issues.
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ألزمت المملكة العربية السعودية نفسها بمستقبل يعتمد على الطاقة بكثافة، مما يتطلب وجود إمكانيات لتوليد الطاقة الكهربائية 

أكبر مما تمتلكه اآلن. ما هو الوقود الذي سيستهلك لتوليد كل هذا الكم الهائل من الكهرباء؟ فالمملكة العربية السعودية ال ترغب في 

استخدام النفط لتوليد الكهرباء ألن حرق النفط في محطات توليد الطاقة يحد بالفعل من كم النفط الخام المتاح للتصدير. وال يمكنها 

أن تعتمد على الغاز الطبيعي ألن الغاز يعاني بالفعل من نقص في الكم المعروض، وسوف تكون هناك حاجة إلى كل ما هو متوفر منه 

لتشغيل مصانع البتروكيماويات ومصانع صهر المعادن وغيرها من الصناعات التي يجري تطويرها. كما أن إمكانيات الطاقة الكهرومائية 

غير متوفرة. وسيتم إنتاج الكهرباء أكثر فأكثر من خالل توسيع برنامج الطاقة الشمسية، ولكن ذلك ال يكاد يكفي حتى لتلبية متطلبات 

األعداد المتزايدة من السكان وتوسيع القاعدة الصناعية.

لذا توصلت المملكة إلى نتيجة منطقية هي أنها ستكون بحاجة للطاقة النووية، وتوجهت في هذا المسار. ومن الممكن نظرياً أن 

يسمح تكامل الشبكة الكهربائية اإلقليمية للمملكة العربية السعودية باستيراد الكهرباء المولدة من الطاقة النووية من جارتها أبوظبي، 

حيث محطات الطاقة النووية قيد اإلنشاء، ولكن خطط المملكة العربية السعودية التي نشرت وأعلنت تفترض أن المملكة سوف تنشئ 

محطات خاصة بها.

قد يبدو كأمر غير متوقع أن دولة غنية جداً بموارد النفط والغاز مثل المملكة العربية السعودية في حاجة لتطوير الطاقة النووية، 

ولكن المسؤولون السعوديون يقولون أن البالد تواجه طلبات متداخلة ومتشابكة على مواردها التي يجب النظر إليها على أنها حزمة 

واحدة. وإن توقعات متطلبات الطاقة للصناعات الجديدة المزمعة هائلة، ومعظم هذه الصناعات سوف تستخدم الغاز الطبيعي كمادة 

خام في اإلنتاج، مما يحد من إمدادات الغاز المتاحة لتوليد الكهرباء. كما يخفض حرق النفط في محطات توليد الطاقة الكم المتاح 

للتصدير، فمن الجلي أنه خيار غير مرغوب فيه في دولة تحصل ما يقرب من 90  في المائة من عائداتها من صادرات النفط. وتستهلك 

المملكة العربية السعودية بالفعل ما يعادل 2.8 مليون برميل من النفط في الطاقة اليومية، وفي عام 2010 أصبحت المملكة “ثاني أكبر 

مصدر متوقع لنمو الطلب العالمي على النفط” بعد الصين، وذلك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وبعبارة أخرى، فإن وحدة اإليكونومست 

للمعلومات )Economist Intelligence Unit( ومقرها لندن، حسبت االستهالك المحلي للطاقة في المملكة، وكان الناتج يعادل 114.6 

مليون طن وحدة حرارية بريطانية من النفط في عام 2000، وبلغ 153.2 مليون طن في عام 2005، و198مليون طن في عام 2010، 

وسترتفع إلى 341.6  مليون طن بحلول عام 2020.

وعالوة على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج لكميات أكثر بكثير من المياه العذبة إلبقاء سكانها على قيد الحياة فقط، 

وهذه المياه ال يمكن أن تأتي إال من تحلية مياه البحر، األمر الذي يتطلب قدر هائل من الكهرباء. كما أن األسر واألفراد يستخدمون مزيداً 

من الكهرباء في كل عام لتشغيل األجهزة المنزلية واألدوات الكهربائية ومكيفات الهواء. 

يمكن للحكومة فرض تدابير لترشيد االستهالك ورفع سعر الكهرباء للمستهلكين للحد من االستهالك، ولكن مثل هذه الخطوات 

ستشكل خطر من الناحية السياسية في ظل بيئة أصبح الجمهور فيها يتوقع الحصول على إعانات مالية سخية باعتبارها وسيلة لتقاسم 

الثروة النفطية في البالد. وقد تقوضت ثقة الجمهور في قدرة الشركة السعودية للكهرباء على تلبية الطلب على الكهرباء في ظل انقطاع 

التيار الكهربائي بصفة دورية والذي يقطع الخدمة عن الشركات والمساكن خاصة في مدينة جدة، مما يثير أعمال شغب طفيفة في 

بعض األحيان. وقد يتفهم الشعب نقص الطاقة الكهربائية في العراق، ولكنه أمر غير مفهوم في المملكة العربية السعودية الغنية تحت 

السكان  الحكام مع  بأسعار منخفضة جزء أساسي من صفقة  السلع والضروريات  توفير  للمنطقة، حيث يشكل  السلمية  الظروف  ظل 

المحرومين من حقوقهم السياسية، وكل هذا يضيف إلى رصيد الطاقة النووية.

وعلى عكس العديد من الدول األخرى، ستواجه المملكة العربية السعودية عقبات قليلة إذا ما قررت المضي قدماً. إن الحكومة 

المحطات  بناء  يمكن  بالسكان حيث  المأهولة  غير  األراضي  من  الكثير  وهناك  بيئية،  أو  سياسية  معارضة  هناك  وليس  المال،  تمتلك 

5.     المستقبل النووي للمملكة العربية السعودية 
         توماس ليبمان
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النووية ومستودعات النفايات النووية. وقد تتمثل أكبر مشكلة محتملة في تحديد المواقع التي يمكن بناء المحطات النووية فيها بأمان، 

نظراً لحساسية الموضوع في أعقاب الكارثة اليابانية في عام 2011. وقد تكون بعض المناطق الطبيعية الشاسعة المرغوب فيها غير مناسبة 

من الناحية الجيولوجية، وذلك وفقاً لرأي الخبير الرائد في هذا الموضوع في المملكة الدكتور عبد الله العامري، أستاذ الجيوفيزياء في جامعة 

الملك سعود. فوفقاً لدراسات العامري، تعد األرض الواقعة على سواحل كل من البحر األحمر والخليج غير مستقرة، ألسباب جيولوجية مختلفة، 

وبالتالي فهي ليست مناسبة لبناء محطة للطاقة النووية. وربما يجدر بناء المنشآت في الجزء الداخلي من البالد، مما يعني ضرورة ضخ مياه 

التبريد من السواحل. وهذا مالئم من الناحية التقنية، ولكن مع وضع كل متر من األنابيب تزداد احتماالت تعرضه للكسر والتخريب، األمر 

الذي من شأنه تهديد السالمة.

هذا وستتخذ القرارات حول مكان المحطات النووية وتوقيت بنائها واختيار الشركاء الدوليين من قبل وزير التجارة السابق هاشم 

يماني وفريقه في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي مؤسسة أنشأها الملك في عام 2010 بهدف تطوير الطاقة 

النووية والشمسية. وقد دخلت هذه المؤسسة في عمليات تخطيط وتشاور واتفاقات مع شركات في فنلندا وفرنسا وروسيا. وأياً كانت 

التوصيات والقرارات التي سيتم التوصل إليها، فمن المرجح أن يستغرق األمر ما ال يقل عن عشر سنوات قبل أن تبدأ عملية البناء الفعلية.

وإحدى العقبات التي ستنشأ حتماً هي احتمال أن تصبح الطاقة النووية طريق يمهد لألسلحة النووية. وتعد المملكة العربية السعودية 

طرف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية )NPT(، ولكن بسبب تنافسها مع إيران—وهي دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار 

األسلحة النووية يعتقد أنها تسعى على نطاق واسع المتالك السالح النووي—فلن تفلت من التفتيش الدولي بشأن هذا الموضوع.

ووفقاً لرسالة من جيمس سميث، سفير الواليات المتحدة في الرياض، والتي كشفت عنها “ويكيليكس”، أخبر الملك عبد الله مسؤول 

كبير في البيت األبيض أنه “إذا نجحت إيران في تطوير أسلحة نووية، فإن كل دولة في المنطقة من شأنها أن تفعل الشيء نفسه، بما في 

ذلك المملكة العربية السعودية”. وقد يبدو هذا حاسماً، ولكن ينبغي أال يؤخذ على عالته أو كبيان لسياسة تم وضعها في االعتبار وتبنيها 

رسمياً من قبل المملكة. وهناك عوامل ردع قوية ألي محاولة من جانب المملكة العربية السعودية المتالك أو تطوير األسلحة النووية، بغض 

النظر عن النقص في القدرة الفنية والهندسية. فأي محاولة من جانب المملكة العربية السعودية لتطوير أو حيازة أسلحة نووية من شأنها أن 

تقوض أمنها أكثر بكثير من أن تعززه، وسيثير ذلك سخط الواليات المتحدة، كما أنها ستضع المملكة العربية السعودية على قائمة األهداف 

اإلسرائيلية، باإلضافة الى أنها ستقوض خطط المملكة الطموحة لتصبح دولة صناعية وتجارية هامة ذات مكانة مرموقة في المجتمع الدولي. 

ولن ترسم المملكة العربية السعودية لنفسها مستقبل إذا ما تم اعتبارها دولة خارجة على القانون الدولي.

توماس و. ليبمان هو مدير سابق لمكتب صحيفة واشنطن بوست بالشرق األوسط وزميل أول مساعد بمجلس العالقات الخارجية ومعهد 

الشرق األوسط. عكف توماس على دراسة شؤون الشرق األوسط والكتابة على مدى خمسة وثالثين عاماً. وهو ضيف متكرر ومعلق برامج 

تلفزيونية في الواليات المتحدة والشرق األوسط، فضاًل عن كونه مؤلف لخمسة كتب عن العالم العربي واإلسالم والسياسة الخارجية 

األميركية وله العديد من المقاالت الصحفية حول الموضوعات ذات الصلة.

Thomas W. Lippman is former Middle East bureau chief of The Washington Post and adjunct senior fellow of the 
Council on Foreign Relations and the Middle East Institute.  He has been studying and writing about Middle East 
affairs for thirty five years. A frequent guest and commentator on television in the United States and in the Middle 
East, he is the author of five books about the Arab world, Islam and U.S. foreign policy and of several journal articles 
on related subjects.
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6.     الجوانب االقتصادية وجوانب النفوذ في برنامج أبوظبي النووي 
        ماري لومي

تعد السرعة التي خطت بها أبوظبي—أغنى إمارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة—نحو إنشاء برنامجها المدني للطاقة النووية في 

أواخر عام 2000 أمر غير مسبوق في المنطقة. وبعد إعالن دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2006 عن أنها ستنظر في أمر 

الطاقة النووية، تم دراسة دوافع الدول الملكية سواء في إطار أمن الطاقة المحلية أو فيما يتعلق )بعدم( االنتشار. ووفقاً للمعلومات 

المتاحة، يبدو أن وضع أمن الطاقة المحلي في دولة اإلمارات العربية خير شاهد بالفعل على الخيار الذي تبنته. ففي حين تعتمد إمكانية 

انتشار األسلحة النووية في نهاية المطاف على الخيارات السياسية المستقبلية، وبالتالي ال يمكن أبداً استبعادها نهائياً، أخذت أبوظبي 

العربية  اإلمارات  األولى. وشكل وضع “نموذج دولة  البرنامج  السلمية في سنوات  بنواياها  الدولي  المجتمع  إقناع  على عاتقها مشاق 

المتحدة” جزء هام من هذه المساعي مع توظيف النخبة الحاكمة المحلية لجهود الحليف الخارجي الرئيسي للدولة الخليجية، المتمثل 

في الواليات المتحدة، في سعيها للحصول على المكانة في نظر األوساط اإلقليمية والمحلية .

الرئيسية  التحديات  الخطى”، ويعرض بعض  النووي سريع  “البرنامج  الضوء على نشأة ودوافع وخصائص هذا  الفصل  يلقي هذا 

التي ستواجهه في المستقبل. كما يبين كيف أن عدد من القرارات واإلجراءات التي اتخذتها القيادة في أبوظبي في السنوات األولى من 

البرنامج النووي ال تعزى إلى الطموحات الجغرافية السياسية أو إلى أمن الطاقة فحسب. ففي الوقت الذي تأثرت فيه قرارات متابعة 

البرنامج المحلي للطاقة النووية بال شك باالعتبارات االقتصادية واألمنية، لعبت الواليات المتحدة وفرنسا دور هام في تعزيز وتمكين 

اإلمارات العربية المتحدة من هذا الخيار. وقد بدا هذا جلياً في اتفاقات التعاون الثنائية التي وقعت على وجه السرعة، وإنشاء “النموذج 

النووي” آنف الذكر.

باإلضافة الى ذلك، ومن أجل فهم الدبلوماسية النووية الوليدة لدى دولة اإلمارات، ينبغي االعتراف بأن السعي وراء الهيبة والمكانة 

قد أصبح عنصر هام ومميز لها. ويفترض هذا الفصل أنه في حالة برنامج دولة اإلمارات العربية المتحدة النووي فإن اعتبارات الهيبة 

والمكانة تنفصل تماماً عن السعي وراء القوة العسكرية. وترتبط الهيبة في هذه الحالة بالقيم والرموز الخاصة بعدم انتشار األسلحة 

النووية، باإلضافة إلى مفاهيم الحداثة والتنمية المتقدمة والتعاون، التي تحمل روابط هامة لتوجيه السياسة الخارجية العامة للدولة.

الخارجيين  الحلفاء  دور  الفصل  يناقش  أبوظبي،  قادته  الذي  النووي  للبرنامج  المحلي  والظهور  االقتصادية  الدوافع  تحليل  وبعد 

والسعي لتحقيق الهيبة والمكانة في تشكيل البرنامج في سنوات تكونه، في الفترة من 2006 إلى 2010. وأخيراً، يبين الفصل كيف نجحت 

أبوظبي بشكل جلي في هذا المشروع الهائل للطاقة، كما يعرض أيضاً أوجه القصور والضعف التي تنبع من االقتصاد السياسي لالتحاد 

والبيئة الخارجية. وفي الوقت الذي قد ال تعرقل فيه نقاط الضعف الحالية البرنامج النووي، إال أنها قد تنطوي على عواقب هامة بالنسبة 

للتطورات النووية في أماكن أخرى في المنطقة.

ماري لومي حاصلة على درجة زمالة ما بعد الدكتوراة في عام 2011-2012 في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية 

بجامعة جورجتاون في قطر.  وعملت سابقاً في برنامج بحوث السياسة الدولية للموارد والبيئة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية 

)FIIA(. كما حصلت على الدكتوراة من معهد دراسات الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية بجامعة دورهام، بالمملكة المتحدة. كتبت 

لومي وساهمت في منشورات مختلفة للمعهد الفنلندي للشؤون الدولية ووزارة الدفاع الفنلندية حول العالقات الدولية وتغير المناخ في 

منطقة الشرق األوسط. ومن آخر منشوراتها مقال “مبادرات أبو ظبي للطاقة البديلة : اغتنام الفرص لتغيير المناخ” في سياسة الشرق 
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األوسط )2009( وتقرير معد للمعهد الفنلندي للشؤون الدولية )FIIA( تحت عنوان “إدارة الذهب األزرق: منظورات جديدة بشأن األمن 

المائي في الشرق األوسط المشرقي” )2010(.

Mari Luomi is a 2011-2012 Post-Doctoral Fellow at the Center for International and Regional Studies, 
Georgetown University School of Foreign Service in Qatar.  She has previously worked in the research program 
on the International Politics of Resources and the Environment  of the Finnish Institute of International Affairs 
(FIIA). Luomi obtained her doctoral thesis in Middle East politics from the Institute for Middle Eastern and 
Islamic Studies of Durham University, UK. Luomi has written for and contributed to different publications of 
the Finnish Institute of International Affairs and the Finnish Ministry of Defense on international relations and 
climate change in the Middle East. Her recent publications include the article “Abu Dhabi’s Alternative Energy 
Initiatives: Seizing Climate Change Opportunities“ in Middle East Policy (2009) and an edited FIIA report titled 
“Managing Blue Gold: New Perspectives on Water Security in the Levantine Middle East“ (2010). 
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7.    الدروس المستفادة من سعي تركيا الطويل للحصول على الطاقة النووية
        مصطفى كيباروغلو

جعلت الكارثة النووية التي شهدتها محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان في مارس/آذار 2011 معظم، إن لم يكن جميع، 

الدول التي لديها مفاعالت النووية أو تطمح إلى امتالك بعضها إلى إعادة النظر بجدية في هذه القدرة الفعالة. ومع ذلك، فمن غير 

المحتمل أن تفقد التكنولوجيا النووية مكانتها في الدوائر الدولية السياسية والعلمية باعتبارها مصدر كبير للطاقة فضاًل عن كونها رمز 

للمكانة الجغرافية السياسية. وقبل الزلزال المدمر وموجات تسونامي التي اجتاحت شمال اليابان نتيجة لذلك، كان للطاقة النووية مكانها 

في خطط االستثمار على المدى القصير لدى دول الشرق األوسط وال سيما دول الخليج العربي الغنية أصاًل بالنفط. ومن غير الواضح ما 

إذا كانت كارثة فوكوشيما سوف تثني تلك الحكومات عن المضي قدماً في خططها طويلة المدى لبناء محطات إلنتاج الطاقة النووية أم 

ستعمل على خفض حجم مشاريعها في مواجهة الحوادث النووية الخطيرة المحتملة بصورة دائمة. والشيء المؤكد على الرغم من ذلك 

هو الخوف من االنتشار النووي الذي تشعر به الدول الغربية التي تهتم في المقام األول بتحقيق التوازن بين العائدات النقدية المتوقعة 

من عمليات نقل التكنولوجيا النووية والتعقيدات السياسية العسكرية الستثمارات الخليج واسعة النطاق في هذه التكنولوجيا الحساسة. 

ومن ثم، فإنه قد يكون من الواجب على دول الشرق األوسط التي تطمح إلى امتالك التكنولوجيا النووية أن ترضي تطلعات الموردين 

الغربيين، ليس فيما يتعلق بالمبالغ النقدية الكبيرة فحسب، المتوقع استعدادهم لدفعها، ولكن فيما يتعلق كذلك بتوفير الضمانات 

الكافية للتقليل من مخاوف االنتشار النووي على مستوى المنطقة. وفي هذه المرحلة الحرجة، فإن سعي تركيا المتالك الطاقة النووية 

منذ أمد طويل قد يقدم دروس مفيدة لدول الشرق األوسط التي تبدي رغبة حقيقية في امتالك التكنولوجيا النووية المتقدمة.

منذ نصف قرن تقريباً، أطلقت تركيا أولى دراسات المالئمة الخاصة بمحطات الطاقة النووية بغية تحقيق االستفادة السلمية من 

الطاقة النووية، ولكن تلك المحاوالت وما تلتها لم تؤت ثمارها. ومن بين األسباب المختلفة التي تبدأ باإلفتقار إلى استراتيجية قومية 

محددة جيدة وتنتهي باالضطرابات السياسية المحلية، كان أكثر األسباب أهمية هو خوف الغرب من إعادة نقل المواد والتكنولوجيا 

النووية إلى طرف ثالث، وهو باكستان على وجه الخصوص. وعالوة على ذلك، فقد أذكت كل من الهند واليونان نيران تلك المخاوف من 

خالل نشر إشاعات تتعلق بتحالف كل من باكستان وتركيا. وكانت النتيجة ضغوط من جانب الواليات المتحدة على البلدان والشركات 

الموردة لمنع نقل المفاعالت النووية والتكنولوجيا المتعلقة بها إلى تركيا.

وعلى الرغم من مزاعم وجود صلة مع باكستان، أصبحت تركيا طرف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية )NPT( بعد التوقيع 

عليها في 29 يناير/كانون الثاني 1969، ثم التصديق عليها في 17 إبريل/نيسان 1980. كما وقعت تركيا أيضاً اتفاقية الضمانات الشاملة 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( عام 1982. وفي النهاية، انضمت تركيا لجهود حظر االنتشار النووي الدولي، مثل لجنة زانغر 

ومجموعة الموردين النوويين في عام 2000، ومضت في طريقها نحو التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

)CTBT( في عام 2001. باإلضافة إلى ذلك، وتماشياً مع الدافع األساسي لديها في السياسة األمنية والخارجية، أصبحت تركيا طرف في 

االتفاقات الدولية التي تسعى إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مثل اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية لعام 1972 واتفاقية حظر 

األسلحة الكيميائية لعام 1993. وفي مؤتمر تمديد ومراجعة معاهدة حظر االنتشار النووي الذي عقد في نيويورك في الفترة بين إبريل/

الكامل “للتمديد غير المحدود وغير المشروط” للمعاهدة. واستخدمت تركيا أيضاً  نيسان ومايو/أيار عام 1995، أعطت تركيا دعمها 

نفوذها على الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى والقوقاز، والتي كان قد أعلنت استقاللها عن االتحاد السوفيتي، وشجعتها على الحذو 

حذوها.

فترة طويلة من حضور  بعد  عام 1997،  في  في جنيف   )CD( السالح نزع  مؤتمر  في  كاملة  بعضوية  أيضاً  تركيا  ولقد حظيت 

االجتماعات كمراقب فقط. وعالوة على ذلك، وباعتبارها دولة لم تسع قط إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل في المقام األول، فقد 
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أيدت تركيا الجهود المبذولة لتعزيز نظام حظر االنتشار النووي وآلية التحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA(. كما أولت 

اهتمام كبير ألعمال هذه الدراسة “برنامج 93+2” باعتبارها محاولة لجعل عمليات التفتيش الوقائية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر 

شموالً. وقد بلغ ذلك ذروته في “البروتوكول اإلضافي” في عام 1998، الذي وقعت عليه تركيا وصادقت عليه في عام 2001. وقبل كل 

شيء، كانت تركيا “حليف قوي” لدول حلف شمال األطلسي )الناتو( منذ عام 1952، وبسبب موقعها على مقربة من االتحاد السوفيتي، 

فإنها تحملت الجانب األكبر من عبء الدفاع عن الغرب ضد أي هجمة من الشرق. ومع هذا السجل المتميز من مراقبة التزاماتها تجاه 

أنظمة منع انتشار األسلحة النووية، برزت معارضة الواليات المتحدة وكندا وألمانيا لها منذ فترة طويلة ونجحت في عرقلة محاوالت تركيا 

لالستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومن البديهي أن مثل هذه المحاوالت من جانب تركيا هي حقها الكامل، بموجب 

المادة الرابعة من معاهدة حظر االنتشار النووي.

إن تركيا هي بلد سريع النمو تتزايد احتياجاته من الطاقة في الوقت الحالي إلى أكثر بكثير من قدرات توليد الطاقة الكهربائية 

الباهر في إتمام مشاريع توليد الطاقة  النجاح  التوقعات المستقبلية تشير إلى وضع مماثل. وعلى الرغم من  المتوفرة لديها، كما أن 

الكهربائية في السبعينات والثمانينات، فقد عانت تركيا من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في التسعينات الذي تسبب في إلحاق أضرار 

جسيمة -من ضمن أشياء أخرى- بإنتاجها الصناعي. وفي التسعينات، لم تتمكن تركيا من تحقيق وتيرة مماثلة لعشرات من مشروعات 

التمويل من مختلف األحجام والتي يمكن زيادة استغالل إمكاناتها لتوليد الطاقة الكهربائية. وإن أمكن لتركيا القيام بذلك، فقد يؤدى 

هذا إلى تأجيل األزمة المتوقعة فقط، إال إذا لجأت إلى مصادر أخرى للطاقة. ولم تكن مصادر الطاقة المائية والحرارية في تركيا كافيتين 

لتلبية الزيادة المنتظمة في الطلب على الطاقة في العقود المقبلة حتى لو تم تطبيقها كلها من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وفي عام 

2010، بلغ عدد سكان تركيا حوالي 75 مليون نسمة، ويقدر أن يصل إلى 100 مليون نسمة في عام 2030. 

كما أن تركيا ال تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط أو الغاز الطبيعي، ومن ثم فهي تعتمد على الدول األجنبية في توليد الطاقة. بيد 

أن تركيا تمتلك مصادر أخرى للطاقة مثل المياه العذبة والفحم والطاقة الحرارية األرضية والرياح والطاقة الشمسية، فضاًل عن احتياطيات 

كبيرة من اليورانيوم والثوريوم. وبالرغم من ذلك، لم يتم استغالل أي من هذه المصادر بشكل صحيح على مدى العقود الماضية لتوليد 

الكهرباء سوى المياه والفحم فقط. في عام 2008، بلغ إجمالي القدرة المركبة 42 جيجا وات، منها 14 جيجا وات من الطاقة الكهرومائية، 

و 28 جيجا وات أخرى من المحطات الحرارية العاملة بوقود الفحم سواء المحلي والمستورد أو الغاز الطبيعي والنفط. وفيما يتعلق 

بإنتاج الكهرباء، بلغت قدرتها اإلجمالية حوالي 262 تيرا وات في الساعة )الطاقة المائية 53 تيرا وات في الساعة، والطاقة الحرارية 307  

تيرا وات في الساعة( بناتج صافي حوالي 194 تيرا وات في الساعة )الطاقة المائية 36 تيرا وات في الساعة، والطاقة الحرارية 156 تيرا 

وات في الساعة(. وتعد إمكانات تركيا من المصادر الرئيسية المحلية للطاقة من المياه والفحم، حوالي 125 تيرا وات في الساعة/سنوياً 

و 105 تيرا وات في الساعة/سنوياً، على التوالي. وبالتالي، تشير هذه األرقام إلى أنه حتى لو وضعت جميع المصادر الرئيسية المحلية 

بطريقة أو بأخرى في إنتاج الطاقة، فسوف يتجاوز الطلب المحلي الموارد المحلية المتوفرة. وبناء على ذلك، برز االستغالل السلمي 

للطاقة النووية في الواجهة مرة أخرى باعتباره استراتيجية لتركيا من أجل تنويع مصادرها األولية من الطاقة.

يهدف هذا الفصل إلى سرد جهود تركيا الجادة لالستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة النووية على مدى العقود الخمسة 

الماضية، كما يهدف إلى مناقشة مدى تأثير شكوك البلدان الموردة الغربية -الناشئة عن الخوف من وجود صلة بين تركيا وباكستان-

بصورة سلبية على مبادرات تركيا في الماضي. وبعد ما يقرب من خمسة عقود من الجهود المتواصلة إلبرام صفقات مع موردي التقنية 
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النووية في الغرب، وقعت تركيا أخيراً اتفاق دولي مع روسيا في مايو 2010 لبناء أول محطة للطاقة النووية في جنوب تركيا. ومع ذلك، 

اعتبر العديد من المحللين في األوساط التركية العلمية والفنية هذه الصفقة خطوة قاصرة عن تلبية الطموحات األولية لتركيا في إحراز 

تقدم علمي محلي وتكنولوجي في المجال النووي.

مصطفى كيباروغلو رئيس قسم العالقات الدولية في جامعة أوكان بإسطنبول، تركيا. حصل على زمالة معهد األمم المتحدة لبحوث نزع 

السالح في سويسرا في عام 1995، وحصل على زمالة في جامعة ساوثامبتون في المملكة المتحدة في عام 1996 كزميل للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. وقضى السنة األكاديمية 1996-1997 كزميل ما بعد الدكتوراه في معهد مونتيري في كاليفورنيا. وانضم إلى قسم إدارة 

العالقات الدولية في جامعة بيلكنت في عام 1997،  وأصبح أستاذ مساعد في عام 2003.  وقضى السنة األكاديمية 2004-2005 بجامعة 

هارفارد. كما ألف كيباروغلو كتاب مراقبة األمن العالمي – تركيا: كتاب مرجعي. كما قام كيباروغلو بتحرير كتاب الدفاع ضد إرهاب 

أسلحة الدمار الشامل. ونشر العديد من المقاالت في الحوار األمني، ومجلة عدم االنتشار النووي، ونشرة العلماء الذريين، ومجلة براون 

الشرق أوسطية، واألمن  الشرق األوسطية، والدراسات  الشرق األوسط، والسياسة  الفصلية، ومجلة  العالمية، والشرق األوسط  للشؤون 

األوروبي، والدراسات التركية، والحد من األسلحة اليوم.

Mustafa Kibaroğlu is the Chair of the Department of International Relations at Okan University in Istanbul, 
Turkey. Kibaroğlu held fellowships at the United Nations Institute for Disarmament Research in Switzerland 
in 1995 and at the University of Southampton in the UK in 1996 as a fellow of the International Atomic 
Energy Agency.  He spent the 1996–1997 academic year as a Post-doctoral Fellow at the Monterey Institute 
in California. Kibaroğlu joined the Department of International Relations at Bilkent University in 1997. He 
became Associate Professor in 2003. He spent the 2004-2005 academic year at Harvard University. Kibaroğlu is 
the author of Global Security Watch – Turkey: A Reference Handbook and editor of Defense Against Weapons of Mass 
Destruction Terrorism. He has also published articles in Security Dialogue, Nonproliferation Review, Bulletin of the 
Atomic Scientists, Brown Journal of World Affairs, Middle East Quarterly, Middle East Journal, Middle East Policy, 
Middle Eastern Studies, European Security, Turkish Studies, and Arms Control Today. 
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في 6 مارس/آذار 1963، أصدر رئيس مكتب التقديرات المحلية في وكالة االستخبارات المركزية شيرمان كينت مذكرة من ثماني صفحات 

إلى مدير وكالة االستخبارات المركزية جون ماكوني بعنوان “النتائج المترتبة على اكتساب إسرائيل للقدرة النووية”. وأفادت المذكرة أن 

عواقب القدرة النووية اإلسرائيلية خطيرة. حيث تقول: “إن سياسة إسرائيل تجاه جيرانها قد تصبح أكثر حدة. كما أنها ستسعى الستغالل 

الحرب النفسية حول قدراتها النووية لتخويف العرب ومنعهم من إثارة المشاكل على حدودها”. وأضاف كينت: “عالوة على ذلك، وفيما 

يتعلق بالتعامل مع الواليات المتحدة، استخدمت إسرائيل كل ما في وسعها من وسائل إلقناع الواليات المتحدة لالعتراف وربما دعم 

امتالكها لقدرات نووية”. وسيكون رد الفعل العربي “استياء وإحباط عميقين”، وسيستهدف هذا االستياء العربي الواليات المتحدة بشكل 

رئيسي، وسيصبح االتحاد السوفيتي هو مالذ العرب الذي من شأنه أن “يكسب أصدقاء ويكون له نفوذ في العالم العربي”.

وبالرغم من ذلك، ليس لدى شيرمان كينت تفسير لكيفية حصول إسرائيل على قنبلة وبأي وسيلة يمكنها القيام بذلك. وأضاف في 

الحاشية ملحوظة تقول إنه “لغرض هذه المذكرة، فإن ’حيازة إسرائيل للقدرات النووية’ قد يعني إما: )أ( تفجير إسرائيل لجهاز نووي، 

سواء بامتالك أو عدم امتالك أسلحة نووية، أو )ب( إعالن إسرائيل أنها تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من أنها لم تفجر أي قنبلة نووية”.

وقد حصلت إسرائيل على قدرات نووية في أواخر الستينات، لكنها فعلت ذلك بطريقة مختلفة تماماً عما افترضه كينت. وعلى 

النقيض من الطريقة التي تصور بها كينت ظهور القنبلة اإلسرائيلية—طريقة منفتحة ومعلنة وعامة—، طورت إسرائيل األسلحة النووية 

لديها وحصلت عليها في نهاية المطاف من خالل نموذج مختلف تماماً، وهو نموذج التعتيم النووي. ولم تتبع إسرائيل أي من طريقتي 

كينت المقترحتين. في الواقع، كانت إسرائيل قادرة على الحفاظ على االحتكار النووي المبهم في المنطقة من خالل التحدي المتعمد 

لألعراف التقليدية لالنضمام للنادي النووي، وتم هذا بدون اختبار أو حتى االعتراف بحالتها النووية.

إن التعتيم والغموض والضبابية والسرية، كانت كلها عوامل جوهرية تبلور عنها موقف إسرائيل النووي. وبطبيعة الحال، لم تنفرد 

إسرائيل فقط بهذا النمط، ولكن لم ينتهي المطاف بكون هذا النمط بصمة ألي دولة أخرى كما هو الحال إلسرائيل. وتعد إسرائيل الدولة 

النووية الوحيدة من بين مجموع تسع دول تمتلك أسلحة نووية اليوم التي اختارت سياسة وموقف الغموض وعموماً عدم االعتراف 

والسرية، ال يشاركها في ذلك حتى كوريا الشمالية.

وبعد أكثر من نصف قرن من بدء البرنامج النووي اإلسرائيلي، وأكثر من أربعة عقود من اجتياز إسرائيل للعتبة النووية، فمن الجدير 

بالذكر أن نعيد النظر في توقعات كينت، وعلى وجه التحديد، هناك مجموعتان من األسئلة التي تستحق الطرح: األولى، كيف ابتكرت 

إسرائيل التعتيم النووي؟ والثانية، ما هو األثر اإلقليمي المترتب على االحتكار النووي إلسرائيل؟

بمعنى آخر، ما األثر اإلقليمي الذي ترتب على احتكار إسرائيل للسالح النووي على ديناميكيات الصراع العربي اإلسرائيلي، ال سيما 

على ديناميكيات الحرب والسالم في المنطقة على مدى ما يقارب نصف قرن؟

الفريد للغموض، والذي  الموقف اإلسرائيلي  التاريخية شكل  الناحية  الفصل إلى قسمين أساسيين: األول، يروي من  ينقسم هذا 

يتناقض مع األسلوب “القياسي” الذي يتبناه الدول األخرى في الحصول على األسلحة النووية. والثاني، يفحص بدقة أثر االحتكار النووي 

اإلسرائيلي الغامض على ديناميكيات الصراع العربي اإلسرائيلي، ال سيما قضايا الحرب والسالم في المحيط اإلقليمي. بعد أكثر من نصف 

قرن من الشروع في البرنامج النووي اإلسرائيلي، وأكثر من أربعين عام من تجاوز إسرائيل للعتبة النووية، ما يزال فهمنا التاريخي ألثر 

برنامج األسلحة النووية اإلسرائيلي على المنطقة غامض، إن لم يكن ناقص من األساس.

وإسرائيل، كما تم الذكر مسبقاً، هي الدولة النووية الوحيدة التي تبنت سياسة التعتيم. حتى لو كانت جميع المصادر األساسية 

التاريخية متاحة لنا، فإنه ال يزال من الصعب التفسير الموضوعي لهذه القرارات، وذلك بسبب أسلوب صنع القرار الغامض وغير الشفاف. 

8.    إسرائيل وابتكار التعتيم النووي 
        أفنير كوهين
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لكن، بالطبع، ما تزال معظم المصادر الرئيسية لتاريخ إسرائيل النووي، والوثائق والتجربة اإلنسانية، غير متوفرة، بل هي ناقصة وصامتة 

أو في أحسن األحوال غير مكتملة.

وما تزال هناك أسباب معتبرة تدل على أن هناك نقاط اتصال رئيسية قليلة كان لها تأثير غير عادي على التطور الكامل لموقف 

إسرائيل النووي وأسلوبها. وقد نتج عن هذه القرارات—والتي قد ينظر إلى كل منها على أنه رد فعل لمشكلة نووية معينة—مجموعة 

من الموروثات عملت على تشكيل طريقة تعامل إسرائيل وتفكيرها في المسائل النووية لهذا اليوم. وفحوى تلك القرارات يكمن في 

حكاية كيفية إنشاء إسرائيل نفسها ككينونة مختلفة سريعة النمو. وكانت هذه نقاط حاسمة في صفقة إسرائيل الخاصة مع القنبلة. ومنذ 

البداية، كان التطور النووي إلسرائيل أمر متضارب في طبيعته، فمع القدر الكبير من التصميم وصدق العزيمة في الساحة التكنولوجية 

الذين تميز بهم السعي اإلسرائيلي النووي، فقد تميز أيضاً بالحذر السياسي. ومع أن االلتزام اإلسرائيلي التكنولوجي كان التزام قوي، إال 

أن سياساتها كانت مترددة، ومؤقتة، وغير واضحة. ويعد النمط الذي تستخدمه إسرائيل في صناعة قراراتها األساسية في المجال النووي، 

والذي يركز على معايرة انفصامية بين هاتين القوتين المتعارضتين: تصميم على التكنولوجيا وحذر سياسي.

أفنير كوهين هو زميل أول في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار األسلحة النووية )CNS( في معهد مونتيري للدراسات الدولية. 

كوهين، والمعروف بريادته في مجال تاريخ البرنامج النووي اإلسرائيلي، هو كاتب معروف دولياً وخبير في قضايا منع انتشار األسلحة 

والوكاالت  الحكومية  غير  المنظمات  من  لمجموعة  كمستشار  كوهين  عمل  ولقد  األوسط.  الشرق  منطقة  على  التركيز  مع  النووية، 

الحكومية، وكباحث في السياسة العامة في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء في العام األكاديمي 2009-2010، بعد انتسابه لمدة 

عشر سنوات لمركز الدراسات الدولية واألمنية )CISSM( بجامعة ميريالند. ويعمل كوهين رئيس تحرير مشارك لمجلة األسلحة النووية 

العبرية )1989(. ومن أشهر  باللغة  النووي كتاريخ أخالقي  العصر  الفلسفة )1989(. وهو مؤلف  ومستقبل اإلنسانية )1986(، ومعهد 

كتبه التي حازت استحسان كبير، كتاب إسرائيل والقنبلة والذي تم نشره في عام 1998 باللغة اإلنجليزية وفي عام 2000 باللغة العبرية.

Avner Cohen is Senior Fellow at The James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) of the Monterey 
Institute of International Studies. Cohen, widely known for his path-breaking history of the Israeli nuclear 
program, is an internationally recognized author and expert on nonproliferation issues, focusing on the Middle 
East. A consultant to a range of NGOs and governmental agencies, Cohen served as a Public Policy Scholar at the 
Woodrow Wilson International Center for Scholars (2009-2010) following a ten-year affiliation with the Center 
for International and Security Studies (CISSM) at the University of Maryland. Cohen is the co-editor of Nuclear 
Weapons and the Future of Humanity (1986) and The Institution of Philosophy (1989), and author of The Nuclear Age as 
Moral History (in Hebrew, 1989). His most acclaimed book, Israel and the Bomb, was published in 1998 in English 
and in 2000 in Hebrew. 
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منذ بدء التحفظ على برنامج إيران النووي في 2002، نقلت وجهات النظر المتعارضة بين إيران والغرب حول تقدم البرنامج النووي 

اإليراني األمر إلى ما هو أبعد من السياسات المحلية، بما في ذلك االحتياجات السلمية للطاقة النووية ذات الصلة، وربطت بينها وبين 

المسائل األمنية على المستويين اإلقليمي والدولي بصورة عامة. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه إيران والغرب في مسألة التحفظ 

النووي في طريقة تحقيق التوازن المالئم بين حق إيران في االستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقاً لمعاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية )NPT(، واحتمالية التسليح.

ويمكن تقسيم التحفظ اإليراني الغربي إلى ثالث فترات: األولى، فترة الغموض وعدم الثقة )2002-2006(: حيث بدأ الغرب في 

اإلعالن عن مخاوفه فيما يتعلق بتقدم البرنامج النووي اإليراني في عام 2002. ودخل الجانبان، في تلك الفترة، في مفاوضات نووية 

تهدف إلى التمييز والتفريق بين أهداف ورغبات كال الجانبين والتوصل إلى حل. وتمثلت نقطة التحول في تلك الفترة في تعليق إيران 

الطوعي لتخصيب اليورانيوم خالل الفترة ما بين 2004-2006. وفي هذا الصدد، أدى فشل االتحاد األوروبي في حل المسألة النووية 

اإليرانية في نهاية األمر إلى تعليق المفاوضات واستئناف إيران لعملية التخصيب.

الثانية، فترة المواجهة )منذ عام 2006(: حاول كل طرف من الطرفين خالل هذه الفترة تنفيذ األهداف الخاصة به، وهو التوجه 

الذي استمر منذ ذلك الحين حيث تصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم. هذا وقد تركز نشاط إيران في تخصيب اليورانيوم إلى 

مستوى 3.5  في المائة، ولكن تخصيب اليورانيوم وصل إلى 20 في المئة فقط بعد أن ُمنعت البالد من التزود بالوقود لمفاعل طهران 

لألبحاث )TRR(. ولقد كثف الغرب ضغوطه السياسية واالقتصادية، باإلضافة إلى تبني المزيد من العقوبات، منها قرار مجلس األمن رقم 

1929. وقد تمثل التحدي الرئيسي خالل هذه الفترة في انعدام الثقة السائد بين كال الجانبين. كما تركزت مخاوف إيران حول افتراض 

مؤداه أن الهدف الذي ينشده الغرب، ال سيما الواليات المتحدة، من المفاوضات كان التوقف الكامل للبرنامج النووي اإليراني. ومن 

جانبه، كان الغرب ينتابه القلق من أن هدف إيران النهائي هو الحصول بالفعل على األسلحة النووية. وعلى الرغم من المبادرات المختلفة 

لكال الجانبين في شكل الحزم التفاوضية، لم يستطع أي من الجانبين التغلب على االنقسام وبالتالي لم تسفر المفاوضات عن أية نتائج.

 الفترة الثالثة واألخيرة، كانت فترة المواجهة والتعاون في أكتوبر/تشرين األول من عام 2009 و التي بدأت بالمناقشات المتعلقة 

بتبادل اليورانيوم اإليراني المخصب الخاص بمفاعل طهران لألبحاث )TRR( في تركيا، وما تزال مستمرة حتى اآلن )مارس/آذار 2011(. 

وقد أصرت إيران على أنه باإلضافة إلى المسألة النووية، يجب توسيع المفاوضات لتشمل المسائل االستراتيجية األخرى ذات الصلة بين 

الجانبين. ويعتمد استعداد إيران للتفاوض مع الغرب للحصول على “القدرة” النووية والوصول إلى نقطة الالعودة. وتجبر الضغوط التي 

يمارسها كال الجانبين—استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم وإصرار الغرب على تبني عقوبات دولية ضد إيران—الطرفين على التعاون 

سوياً. وفي هذه المرحلة، يحاول الجانبين تعزيز مركزيهما التفاوضي لتحقيق أقصى حد ممكن من المزايا في المفاوضات النووية.

ويتناول هذا الفصل كيف حولت أنشطة نووية سابقة طويلة—والتي حققت على الفور أهداف اقتصادية وتكنولوجية وتنموية 

وسياسية وأهداف خاصة بالهوية مختلفة—البرنامج النووي اإليراني إلى مسألة قومية واستراتيجية للدولة. كما يناقش أيضاً كيفية وجود 

عالقات واعتماد متبادل بين الجوانب المختلفة لألبعاد المحلية واإلقليمية والسياسات الدولية للبرنامج النووي اإليراني. فعلى الصعيد 

اإلجماع  يشبه  ما  اإليرانية،  األراضي  على  اليورانيوم”  “تخصيب  اإليراني، وهو  النووي  البرنامج  في  أهمية  األكثر  المبدأ  أنتج  المحلي، 

السياسي بين النخب األمنية والسياسية تجاه المحادثات المباشرة والشاملة مع الواليات المتحدة في المجاالت اإلقليمية والدولية، ونحو 

إعطاء األولوية للمسائل االستراتيجية ومسائل األمن القومي الخاصة بالسياسة الخارجية للدولة.

وعلى الصعيد اإلقليمي أيضاً، يرتبط البرنامج النووي اإليراني بالسياسات اإلقليمية. ويرجع هذا إلى طبيعة البرنامج النووي اإليراني، 

الذي يرتبط بالمسائل االقتصادية واألمنية والسياسية في المنطقة ويرتبط، نتيجة لذلك، بالعالقات مع األطراف الفاعلة اإلقليمية وعبر 

9.    البرنامج النووي اإليراني 
        كيهان  بارزيغار
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اإلقليمية. ومن هذا المنظور، أذكى البرنامج النووي اإليراني رغبة الدول اإلقليمية في استغالل الطاقة النووية السلمية في أغراض التنمية 

المستدامة والنمو االقتصادي. وفي الوقت ذاته، يرتبط هذا البرنامج ارتباط مباشر بإبطاء أو تسريع سباق التسلح والحفاظ على التوازن 

اإلقليمي التقليدي الذي تفرضه القوى األجنبية. أما الموضوع الثاني على المستوى اإلقليمي فهو أقلمة برنامج إيران النووي. وتهدف 

السياسة اإليرانية الحالية إلى ربط أمنها بأمن الشرق األوسط، والعالم بصفة عامة، عبر المسألة النووية. وتسعى إلى ذلك من خالل إنشاء 

“تكافؤ سياسي إستراتيجي” في المحادثات النووية مع الغرب، باإلضافة إلى إضفاء الشرعية على األنشطة النووية السلمية على المستوى 

اإلقليمي عن طريق دعم توسيع األنشطة النووية للدول اإلقليمية األخرى، واقتراح تدابير أمنية جماعية وشاملة في المسائل اإلقليمية.

وعلى المستوى الدولي، يتم تناول الترابط بين سياسات األطراف الفاعلة عبر اإلقليمية بالبحث في المسائل الدولية واتفاقية عدم 

انتشار األسلحة النووية )NPT(، ونهجهم في التعامل مع البرنامج النووي اإليراني. وقد اعتبرت الواليات المتحدة من الدول التي تقول 

أن البرنامج النووي اإليراني يقوم على الردع وإنه يمثل تهديد ألمنها القومي. كما أصبحت الواليات المتحدة أيضاً المؤيد الرئيسي إليقاف 

البرنامج النووي اإليراني. ويعتبر االتحاد األوروبي )ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة( الذي ينظر إلى البرنامج النووي اإليراني من منظور 

عدم االنتشار، طرف وسيط يتبنى فكرة تعزيز النهج الدبلوماسي. كما تعتبر روسيا والصين، اللتان تعتمدان على تعزيز الوضع القانوني 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( بالنسبة للمسألة النووية اإليرانية، أطراف توازن في تعزيز البرنامج النووي اإليراني. وفي النهاية، 

تعتبر إيران كل من تركيا والبرازيل وسطاء جدد في مجال الدبلوماسية التي تؤكد على شرعية األنشطة النووية السلمية اإليرانية.

مجمل القول هو أن التحدي الرئيسي الذي يواجه إيران والغرب يتمثل في مسألة التحفظ النووي في طريقة تحقيق التوازن المالئم 

بين حق إيران في االستخدام السلمي للطاقة النووية، بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية )NPT(، واحتمالية التسلح النووي.

إيران في تخصيب  الغرب بحق  اعتراف  المشتركة:  المنفعة  التحفظ إال من خالل استراتيجية قائمة على  وال يمكن تسوية هذا 

اليورانيوم داخل أراضيها )منفعة إليران(، وتقديم الضمانات الالزمة من الجانب اإليراني لعدم التحول عن  ذلك )منفعة للغرب(.

كيهان بارزيغار مدير معهد الدراسات االستراتيجية بالشرق األوسط في طهران وعضو هيئة التدريس بفرع العلوم واألبحاث بجامعة 

آزاد اإلسالمية. كما أنه مشارك بمركز بلفر بجامعة هارفارد كينيدي للعلوم والشؤون الدولية. وبارزيغار هو مؤلف الكتب سياسة إيران 

إيران  توافق  وتناقض  الخليج  منطقة  في  القوى  وتوازن  بعد صدام  الخارجية  إيران  سياسة  واستراتيجية  الجديد  العراق  في  الخارجية 

النووي.

Kayhan Barzegar is Director of the Institute for Middle East Strategic Studies in Tehran and a faculty member 
at the Science and Research Branch of the Islamic Azad University.  He is also an Associate at Harvard Kennedy 
School’s Belfer Center for Science and International Affairs.  Barzegar is the author of Iran’s Foreign Policy in the 
New Iraq, Iran’s Foreign Policy Strategy after Saddam, Balance of Power in the Persian Gulf, and The Paradox of Iran’s 
Nuclear Consensus. 
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10.    منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط
         جودت بهجت

تعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق األوسط منذ أواخر ستينات القرن العشرين. وقد أدى االحتكار النووي اإلسرائيلي إلى 

شعور اإليرانيين والعرب شعور عميق بالضعف والتهديد. فهم ينظرون إلى الترسانة النووية اإلسرائيلية على أنها تهديد ألمنهم القومي 

ورمز للتفوق التكنولوجي اإلسرائيلي. وال عجب في أن بعض الدول المجاورة للدولة اليهودية يتبعون استراتيجية ذات شقين: إما حصولهم 

على األسلحة النووية أو الضغط على إسرائيل لتجريدها من قدراتها النووية. وعلى الرغم من توافر االستثمارات البشرية والمالية، إال أنه 

لم ينجح أي من خصوم إسرائيل في تطوير تلك القدرات أو الحصول عليها. ومن ناحية أخرى، تزايدت خالل السنوات القليلة الماضية 

األصوات التي تنادي داخل إسرائيل بتفكيك برنامج األسلحة النووية المزعوم والدخول في اتفاقية عدم االنتشار.

وفي العقود القليلة الماضية، تم إنشاء خمس مناطق خالية من األسلحة النووية )NWFZ( تغطي جزء كبير من العالم وتمتد من 

إفريقيا إلى أمريكا الالتينية. وبطبيعة الحال، يسعى صناع السياسة ومحللو األمن للوصول إلى نظام مماثل في الشرق األوسط. فمنذ 

مطلع عام 1974، دعت مصر وإيران إلى جعل المنطقة بأكملها منطقة خالية من األسلحة النووية. وفي 1990، وسع الرئيس المصري 

مبارك النداء ليشمل كل أسلحة الدمار الشامل. وقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارات عديدة تتسق مع هذا النهج كما يتم 

اإلعداد لمؤتمر دولي في عام 2012 للسعي نحو تحقيق هذا الهدف.

يتناول هذا الفصل البحث في مفهوم المنطقة الخالية من األسلحة النووية والجهود اإلقليمية والدولية المبذولة إلنشاء مثل هذه 

الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  النووية: منطقة  األسلحة  الخالية من  الخمسة  المناطق  الفصل  يناقش هذا  المنطقة. وبشكل موجز، 

الخالية من األسلحة النووية )معاهدة تالتيلولكو 1967(، ومنطقة جنوب المحيط الهادي الخالية من األسلحة النووية )معاهدة راروتونجا 

1985(، ومنطقة جنوب شرق آسيا الخالية من األسلحة النووية )معاهدة بانكوك 1995(، والمنطقة اإلفريقية الخالية من األسلحة النووية 

)معاهدة بليندابا 1995(، ومنطقة آسيا الوسطى الخالية من األسلحة النووية )معاهدة سيميباالتينيسك 1997(. كما يحلل هذا الفصل 

دور القوى العالمية في تقديم ضمانات أمنية إيجابية وسلبية.

النووية والجهود الحثيثة إلنشاء منطقة مماثلة في  وعلى الرغم من النجاح النسبي لهذه المناطق الخمس الخالية من األسلحة 

الشرق األوسط، إال أن تحقيق هذا الهدف غير محتمل الحدوث في المستقبل القريب. ويرجع هذا ببساطة إلى أن الفجوة بين تصور 

إسرائيل ألمنهم القومي وتصور العرب واإليرانيين لنفس األمر تبدو كبيرة جداً وال يمكن سدها في المشهد االستراتيجي الحالي. 

وقد اعتادت إسرائيل على أن تنظر دوماً بعين الريبة إلى مكافحة األسلحة على مستوى العالم ومعاهدات نزع األسلحة، ويشدد 

قادتها  على أن نزع أسلحة الدمار الشامل )WMDs( في الشرق األوسط  يتعين التعامل معه في إطار إقليمي. كما يعتبرون قدراتهم 

النووية المزعومة رادع يساعد على استقرار الشرق األوسط. وعالوة على ذلك، يقول القادة اإلسرائيليين أن ترسانتهم النووية، إضافة إلى 

تفوقهم في األسلحة التقليدية، تعززان من فكرة أن إسرائيل أصبحت جزء ال غنى عنه في مشهد الشرق األوسط وتقلالن دوافع شن حرب 

شاملة ضد الدولة اليهودية.

وبناء على هذه الخلفية، اشترط القادة اإلسرائيليون مراراً وتكراراً وجود السالم الشامل بين إسرائيل والدول العربية وإيران للدخول 

في المنطقة الخالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط. وتصر إسرائيل على أنه يمكنها التخلي عن خيارها النووي فقط إذا اعترف 

بها جيرانها ودخلوا معها في عالقات دبلوماسية وتجارية. بمعنى آخر، إن معاهدات السالم غير كافية. وتطلب إسرائيل التطبيع الكامل 

للعالقات للتأكد من قبول جيرانها الدول العربية لها.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من عدم وجود نهج عربي إيراني موحد للمنطقة الخالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط، 

فإن معظم آراء الدول العربية متشابهة في هذا الشأن. فهم ال ينظرون إلى الترسانة النووية اإلسرائيلية على أنها “سالح المالذ األخير” أو 

“بوليصة تأمين” لضمان البقاء اإلسرائيلي. بل إن طهران وأغلب العواصم العربية تنظر إلى عدم التكافؤ العسكري، وبخاصة قدرة إسرائيل 
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النووية، على أنه دعم الحتالل فلسطين واألقاليم العربية األخرى وتهديد لالستقرار واألمن اإلقليمي. ومن جديد، تؤكد حقيقة أن إسرائيل 

هي القوة النووية المزعومة الوحيدة في المنطقة الشعور بالنقص العسكري والتكنولوجي لدي العرب وإيران وتشبعهم بذلك الشعور.

هذا وتتهم الحكومات اإليرانية والعربية القوى الغربية بتطبيق معايير مزدوجة بخصوص انتشار األسلحة النووية بالشرق األوسط. 

إسرائيل على  لم تكن تساعد—في حصول  الرئيسية—إن  األوروبية  والقوى  المتحدة  الواليات  العربي واإليراني، تسمح  المنظور  فمن 

األسلحة النووية، ولكنها تقاوم بشدة المحاوالت العربية واإليرانية لتطوير قدرات مشابهة. ولقد صرح العديد من المسؤولين العرب أنه 

ما دامت إسرائيل تحتفظ بخيارها النووي، فإن إيران والقوى اإلقليمية األخرى سيكون لديها الدوافع للحصول على قدرات مشابهة. وبناء 

عليه، فإن الطريقة األكثر فاعلية في التعامل مع الطموح النووي اإليراني، وفقاً لبعض الرؤى العربية، هي الضغط على إسرائيل لنزع 

.)NPT( أسلحتها النووية والدخول في معاهدة عدم االنتشار

وفي السنوات أألخيرة، أضافت أكثر من ثالثة عمليات تطوير مترابطة الكثير من الشكوك إلى هذه البيئة األمنية الحساسة. أوالً، 

النوويين  العلماء  استهداف  عمليات  أدت  ولقد  الصواريخ.  وإنتاج  الوطني  اليورانيوم  تخصيب  من  كل  في  ثابت  تقدم  إيران  حققت 

اإليرانيين والهجمات اإللكترونية ضد المنشآت النووية اإليرانية والعقوبات االقتصادية والدبلوماسية إلى إبطاء البرنامج النووي اإليراني 

ولكنها لم توقفه. ثانياً، أعربت العديد من الدول العربية عن اهتمامها بتطوير الطاقة النووية السلمية. وثمة ضبابية تسود الخطوط التي 

تفصل بين االستخدامات المدنية والعسكرية.

إنه من المبكر جداً عمل تقييمات دقيقة لما يسمى بـ “الربيع العربي”، ولكنه ربما من اإلنصاف افتراض أن العديد من الدول 

العربية تهتم في الوقت الحالي باالستقرار المحلي أكثر من المسألة النووية. وعلى الجانب اإلسرائيلي، وحيث إنها تواجه قلق متنامي 

في مصر وليبيا وسوريا، من المرجح أن يفضل القادة اإلسرائيليون اختيار نهج “االنتظار والترقب” على الدخول في محادثات جادة حول 

انتشار األسلحة النووية في الشرق األوسط.

ومجمل القول، أن معالجة هذه الشكوك وإنشاء بيئة مناسبة للسالم الشامل والدائم يتطلب وقت طويل. أما على المدى القصير 

والمدى المتوسط، تحتاج دول الشرق األوسط إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة ومكافحة التسلح، والتي من شأنها الحد من األسباب الرئيسية 

وراء العنف والحرب. فهم بحاجة إلى الدخول في عالقات اقتصادية وثقافية قائمة على المنفعة المتبادلة، فخفض أو احتواء سباق التسلح 

التقليدي يعزز آفاق السالم على المستوى اإلقليمي.

   

كتابة عدد من  إلى  باإلضافة  الوطني.  الدفاع  االستراتيجية بجامعة  للدراسات  األدنى وجنوب آسيا  الشرق  أستاذ بمركز  جودت بهجت 

المقاالت الدورية، أّلف بهجت كتباً منها انتشار األسلحة النووية في الشرق األوسط ومنطقة الخليج في فجر األلفية الجديدة ودبلوماسية 

النفط األمريكية في منطقة الخليج وبحر قزوين وإسرائيل ومنطقة الخليج: نظرة سابقة وتوقع.

Gawdat Bahgat is Professor at the Near East South Asia Center for Strategic Studies at the National Defense 
University.  In addition to a number of journal articles, his books include Proliferation of Nuclear Weapons in the 
Middle East, The Persian Gulf at the Dawn of the New Millennium,  American Oil Diplomacy in the Persian Gulf and 
the Caspian Sea, and Israel and the Persian Gulf: Retrospect and Prospect.
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