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  :الملخص باللغة العربیة

  

العالقات في المثلث األوراسي؛ هو عنوان رسالة تتناول " النووي اإلیراني المثلث األوراسي والبرنامج"

یران، وأثرها على    .البرنامج النووي اإلیراني، مقسمة إلى أربعة فصولالصین وروسیا وإ

یتناول الفصل األول لمحة تاریخیة حول البرنامج النووي اإلیراني، حیث شهد تغیرات عدیدة منذ نشأته في 

البرنامج فترتین محتلفتین تماًما، كانت الثورة اإلسالمیة وقد عایش هذا . الماضي وحتى الیوممنتصف القرن 

، وذلك بمساعدة ودعم 1953هو المؤسس له في العام  "محمد رضا بهلوي"هي الفاصل بینهما، فكان الشاه  

. للحكم، انقلب هذا الدعم إلى عداء" آیة اهللا الخمیني"ولكن، وعندما وصل اإلمام . أمریكیین واسعي النطاق

بعد الثورة، شهد هذا البرنامج ثالث مراحل، حیث كانت هناك مرحلة توقف استمرت خمس سنوات،  وفي مرحلة

وقد تباین  .1989عام  ، ومن ثم مرحلة االندفاع المكثف"علي خامنئي"تبعتها مرحلة العودة في عهد الرئیس 

ل الثورة إلى تشكیك ورفض رد الفعل الدولي على هذا البرنامج بین الفترتین، حیث تحول الدعم الذي ناله قب

ومنذ ذلك الحین . 2002بعدها، خاصة بعد إعالن المعارضة اإلیرانیة عن وجود مواقع نوویة سریة في العام 

في مجلس األمن  ولوكالة الدولیة للطاقة الذریة، أوالقضیة اإلیرانیة تتصدر أحادیث األروقة الدولیة، سواء في ا

  .من تمسك إیران بالطابع السلمي لبرنامجها النوويالتابع لألمم المتحدة، على الرغم 

على تاریخ  أما الفصل الثاني فیتحدث عن الموقف الصیني من الملف النووي اإلیراني، حیث یلقي الضوء

ومع . والتي اتسمت منذ القدم بالصداقة والتعاون، واستمرت كذلك بعد الثورة اإلسالمیة ،العالقات بین البلدین

یران تماًما، بل فتح أفاًقا 1995انفكاك بكین الجزئي عام كان ذلك، فقد  ، ولكنه لم یجمد العالقات بین الصین وإ

وكبدیل للمساعدات التي كانت تقدمها بكین لطهران في المجال النووي، اتجه التعاون . جدیدة للتعاون بینهما

ولم یتوقف الدعم الصیني عند هذا  .نحو مجال البتروكیماویات، ومجالي الطاقة واالقتصاد، والمجال العسكري

الحد، فقد كانت الصین من أبرز الدول الداعمة للملف النووي اإلیراني، والمتمسكة بطابعه السلمي، ولذلك فإنها 
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لدوافع ویأتي هذا الموقف الصیني نتیجة . تعارض تشدید العقوبات ضد إیران، مع أنها صوتت لصالحها كلها

ة، وسیاسیة، واستراتیجیة تحرك الصین في المسار الذي تنحوه تجاه البرنامج عدیدة، فهناك دوافع اقتصادی

وبالتالي فإن الموقف الصیني إزاء الملف النووي . النووي اإلیراني، مع عدم إغفال التحدیات التي تعترض ذلك

  .اإلیراني هو مزیج من دوافع وتحدیات

یراني، فیبدأ بتحلیل الروسي من الملف النووي اإلبة إلى الفصل الثالث، فهو یتطرق إلى الموقف نسوبال

وقد أدى . ى التعاون بعد انهیار االتحاد السوفییتيت بین العداء والتنافس إلن البلدین، والتي تراوحالعالقات بی

هذا التحسن في العالقات بین موسكو وطهران إلى فتح مجاالت عدیدة للتعاون بینهما، وأهمها تعاونهما في 

وفیما یتعلق بالجانب الدبلوماسي، فقد كانت روسیا . نووي، والمجال العسكري، وقطاع البتروكیماویاتالمجال ال

ومع . داعمة إلیران وملفها النووي، متمسكة بطابعه السلمي، ولكن مواقفها بدأت بالتراجع في اآلونة األخیرة

یعود للمصالح الروسیة في إیران، ذلك، فهي ترفض اللجوء إلى الحل العسكري وسیلة إلنهاء األزمة، وهذا 

والتي تتنوع بین مصالح اقتصادیة، وجیوسیاسیة، واستراتیجیة، وهذه كلها تحدد التوجهات الروسیة تجاه إیران 

  .التي تعترضها تحدیاتالعقبات و الوبرنامجها النووي، مع تأثرها ب

؟ "المحور األوراسي"إلى أین في أفق  البرنامج النووي اإلیراني: وفي النهایة، یطرح الفصل الرابع التساؤل

یران، كما یحلل العالقات ": المثلث األوراسي"حیث یحاول هذا الفصل تحلیل العالقات في  الصین وروسیا وإ

یران، ومستقبل كل منها یران، وروسیا وإ وفي ضوء ذلك، یحاول تحلیل . الثنائیة بین الصین وروسیا، والصین وإ

: وهذه السیناریوهات تتلخص بـ. ة البرنامج النووي اإلیراني، ومدى احتمالیة كل منهاالسیناریوهات المحتملة ألزم

نقالب على نظام الحكم في ري، والسعي لتشدید العقوبات، واالء إلى الخیار العسكو التمسك بالحل السلمي، واللج

سیسلكه البرنامج النووي م هذا الفصل، والرسالة بشكل عام، بتساؤالت حول المسار الذي وأخیًرا، یخت. إیران

  ".المحور األوراسي"اإلیراني في ظل هذا 
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