
 

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

 

جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

 ...........    :كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                                   المرجع

  مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

 
 

  العلوم السیاسیة

            تعاون دولي: التخصص        

  ):ة(إشراف األستاذتحت         
  حسان دواجي محمد                                             

ة

  رئیسا                   

  مشرفا مقررا                          

  مناقشا                           

2020

2020

العقوبات االقتصادیة الذكیة ودورھا في الحد 
من االنتشار النووي

 

 الجمھوریـة الجزائـریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

  

 

 

 جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                                   المرجع

 العلوم السیاسیة

مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

 

                                 

العلوم السیاسیةمیدان الحقوق و 

                               علوم سیاسیة

              :(                                  

                                                     

 أعضاء لجنة المناقشة

                   قادرـــباسي عبد الــــع               )ة(األستاذ

                        ــــسن دواجـــــيحــ               )ة(األستاذ

                          حمدــــراحي مــــــف               )ة(األستاذ

  

2019/2020: السنة الجامعیة  

2020دیسمبر  09: نوقشت یوم      

العقوبات االقتصادیة الذكیة ودورھا في الحد 
 من االنتشار النووي

 

  

 

Recherche Scientifique 

 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                                   المرجع

العلوم السیاسیة قسم

  

                               

علوم سیاسیة: الشعبة

):              ة(الطالبإعداد 

         علي مقبول  

األستاذ

األستاذ      

األستاذ

العقوبات االقتصادیة الذكیة ودورھا في الحد 



  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

 

 شكر وتقدیر

 

  : انطالقا من قوله صلى اهللا علیه وسلم
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  .رواه الترمذي

بخالص الشكر إلى  أتوجه، هذه المذكرة إلتمام شكر اهللا عز وجل على توفیقه ليبعد 

  :كل من

ي نوساعد ،حثني على تحمل المسؤولیة على البحث بإرادة وثقة ذيال األستاذ المشرف

   مذكرةالإنجاز هذه  في لي تعلیماته وآراءه سندا  كان ذيوال ،بصبر

   ن دواجيــــحسمحمد 

المراحل الدراسیة على ما بذلوه من أجلنا جمیع شكر كل أساتذتي في وال یفوتني أن أ

  ،وٕاشرافاً ، اومعرفة وتوجیهً  ،اعلمً 

  ، مستغانم جامعةب، السیاسیةأساتذة كلیة الحقوق والعلوم وٕالى جمیع  

حث من قریب أو بعیدبلى كل من ساعدني على إتمام هذا الوإ      
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  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إن ظاهرة االنتشار النووي تعتبر من أكثر التهدیدات التي تشكل خطرا على السلم 

واألمن الدولیین، حیث لم یعد اقتصار الرغبة في امتالك سالح نووي أو الحصول على 

التي  ،الجماعات اإلرهابیة كذلكامتد إلى المواد النوویة المشعة على الدول فقط، وٕانما 

صول إلیه، لذلك أصبحت هذه الظاهرة من بین الموجبات أصبحت هي األخرى تسعى للو 

  .الذكیة المستجدة للتطبیق العقوبات الدولیة

وعلى اعتبار هیئة األمم المتحدة المنظمة العالمیة المسؤولة على حفظ السلم واألمن 

هذه المهمة إلى أحد أهم أجهزتها وهو مجلس األمن ومنحته وسیلة  َأولتالدولیین، فإنها 

لردع االنتشار النووي بصفة خاصة وحفظ السلم واألمن الدولیین بصفة عامة، حیث تم 

  .النص علیها في الفصل السابع من المیثاق والتي تتمثل في العقوبات االقتصادیة المستهدفة

تفعیلها  تمتخص مسائل االنتشار النووي، و طبقت هذه العقوبات في عّدة قضایا حیث 

بكثرة في وقتنا الراهن مع تزاید عدد الدول الراغبة في امتالك أسلحة الدمار الشامل، كما تم 

منذ بدایة فرضها بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى وقتنا الحالي،  إصالحات، علیهاإدخال عدة 

ى األفراد والكیانات التي تساهم في فبعدما كانت تطبق على الدول فقط أصبحت تطبق عل

  .الذكیةعقوبات اقتصادیة  لذلك أطلق علیها مصطلحدعم االنتشار النووي، 

عالجها مجلس األمن تشار النووي والتي ومن بین أهم القضایا الراهنة الخاصة باالن

أحدثتا  الدیمقراطیة، الّلتانهي إیران وكوریا الشعبیة ق العقوبات االقتصادیة الذكیة عن طری

على المستوى الدولي وكان لهما تاریخ متسلسل مع برنامجهما النووي والعقوبات ضجة 

  .الذكیة

   : أهمیة الدراسة

تتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع في إبراز الدور الذي تلعبه العقوبات االقتصادیة 

، خصوصا مع تزاید حاالت انتهاك قواعد القانون الدولي الحد من االنتشار النوويالذكیة في 

وحقوق اإلنسان في عّدة دول، ومحاولة إعطاء فكرة واضحة حولها، ألنه ثار جدل حول 
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على المستوى  اثر صخبآا فعالیتها بسبب لجوء الدول إلى تطبیقها باإلرادة المنفردة، ممّ 

  .الدولي

  :إشكالیة الدراسة

  :التالیة لإلشكالیةطرقنا ولدراسة هذا الموضوع ت

  النوویة ؟ األسلحةالحد من انتشار  الذكیةمدى یمكن للعقوبات  أي إلى 

  :قمنا بطرح التساؤالت التالیة اإلشكالیةعلى هذه  ولإلجابة

  ما المقصود بظاهرة االنتشار النووي وما هي اإلخطار التي تسببها حتى یستدعي

  فیها؟العقاب الدولي على كل من یحاول السعي 

  في ردع االنتشار النووي؟  الذكیةوما هي جدوى العقوبات االقتصادیة 

 وما النتائج التي حققتها في هذا الشأن؟  

  :فرضیات الدراسة

النوویة في حال  األسلحةاهرة انتشار كن للعقوبات االقتصادیة الذكیة التصدي لظیم  -1

  .األمنتطبیق القرارات الصادرة عن مجلس االتفاق الدولي على 

اهرة االنتشار النووي دون قوبات االقتصادیة الذكیة الوقوف في وجه ظال یمكن للع -2

   .استعمال القوة العسكریة

  : الهدف من الدراسة

إّن الهدف من الدراسة هو مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالعقوبات االقتصادیة 

واالنتشار النووي بصفة بصفة عامة  الذكیة التي فرضت من أجل حفظ السلم واألمن الدولیین

، أو إعادته إلى توازنه وتقییم النتائج االیجابیة والسلبیة التي حققتها، مع التركیز على خاصة

اآلثار االیجابیة لمعرفة الفرق الذي حققته مقارنة مع العقوبات االقتصادیة التقلیدیة، وترتكز 

  :أهم األهداف فیما یلي

  .لذكیة في إطار هیئة األمم المتحدةدراسة تطور العقوبات االقتصادیة ا* 
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والعقوبات الذكیة سواء من حیث  التقلیدیةتوضیح االختالف بین العقوبات االقتصادیة * 

  .المضمون أو المصطلحات

  .تقییم اآلثار والنتائج الناجمة عن تطبیق العقوبات الذكیة في حاالت مختلفة* 

  :أسباب اختیار الموضوع

إلى دراسة موضوع العقوبات االقتصادیة الذكیة ودوافع  هناك دوافع ذاتیة أدت بنا

  :موضوعیة حول اختیارها، والتي تتمثل في ما یلي

  :األسباب الذاتیة

الدافع الذاتي للخوض في دراسة هذا الموضوع، هو لكون أن العقوبات الذكیة من 

وٕامكانیتها في ردع المواضیع الراهنة والحدیثة التي أثارت اهتمام دولیا حول فعالیتها 

انتهاكات القانون الدولي وفض النزاعات الدولیة دون اللجوء إلى استخدام القوة، خصوصا مع 

زیادة انتشار وتعدد الحاالت التي تنتهك السلم واألمن الدولیین مثل االنتشار النووي في إیران 

ة الدولیة كما هو الحال والنزاعات المسلحر التنظیمات اإلرهابیة وكوریا الشمالیة، وتزاید ظهو 

تحقیق الهدف منها دون المساس آلراء حولها لكونها عقوبة مثلى لفي سوریا، مع اختالف ا

والذي یثیر ) الذكیة(بحقوق اإلنسان، إضافة إلى احتوائها على مصطلح سیاسي وهو 

  .التساؤل والحیرة حول معناه

  : األسباب الموضوعیة

ة الذكیة وأنواعها لكونها عقوبة تقلیدیة ذات أسلوب إبراز مفهوم العقوبات االقتصادی* 

  .حدیث

االنتشار مواكبة العقوبات االقتصادیة الذكیة للعصر الحالي ومع تزاید عدد حاالت * 

  .النووي

  .تقییم اآلثار التي تخلفها العقوبات االقتصادیة الذكیة عند تطبیقها سواء ایجابیة أو سلبیة* 

بات االقتصادیة التقلیدیة والعقوبات االقتصادیة الذكیة من أجل محاولة التفرقة بین العقو * 

  .لتطبیق القدیمة أم الحدیثةلتحدید من هي العقوبة األصلح 
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  :إطار دراسة الموضوع

تمت دراسة هذا الموضوع في حدود العقوبات االقتصادیة الذكیة المفروضة من قبل 

مع إعطاء لمحة عن العقوبات الذكیة مجلس األمن الدولي، وفي إطار هیئة األمم المتحدة، 

قبل الوالیات المتحدة التي تصدر بشكل منفرد وجماعي خصوصا تلك التي تصدر من 

إطار المنظمات اإلقلیمیة، من بینها العقوبات التي یصدرها االتحاد األوروبي، في و األمریكیة 

  .االنتشار النوويوهي إیران بشأن للعقوبات االقتصادیة الذكیة  تطبیقي نموذجمع دراسة 

  :المنهج المتبع

على المنهج التحلیلي باالعتماد على تحلیل النصوص الواردة في میثاق هیئة  تم اتباع

األمم المتحدة وفي المواثیق األخرى المتعلقة بالموضوع، باإلضافة إلى تحلیل قرارات مجلس 

عن اللجان العقابیة التابعة  ة، والتقاریر الصادر ذكیة األمن التي تطبق عقوبات اقتصادیة

للمجلس األمن، وعن الندوات والمؤتمرات المنعقدة بشـأن موضوع العقوبات االقتصادیة 

الذكیة، إضافة إلى المنهج المقارن لیتم المقارنة بین العقوبات االقتصادیة التقلیدیة ذات 

  .النمط الشامل وبین العقوبات ذكیة الحدیثة ذات األسلوب الحدیث

  :ت دراسة الموضوعصعوبا

تتمثل الصعوبات التي واجهتنا في هذا الموضوع هي قلة المراجع حول العقوبات الذكیة 

غة العربیة، ونظرا لحداثة الموضوع واجهنا قلة اإلحصائیات حول اآلثار التي خاصة باللّ 

  .خلفتها العقوبات االقتصادیة الذكیة محل الدراسة

  :الدراسات السابقة

سابقة بشأن العقوبات االقتصادیة الذكیة بالّلغة العربیة قلیلة جدا، على إّن الدراسات ال

األجنبیة، كما أن جل الباحثین تطرقوا إلى دراسة العقوبات  اتعكس تلك الصادرة باللغ

االقتصادیة في الفصل السابع بصفة عامة، ودراسة العقوبات الذكیة كحل بدیل أو كنموذج 

ي، وبخصوص تقییم آثارها ونتائجها كلها كانت تصب في جدید في المجال العقابي الدول

  .العقوبات التقلیدیة، وعلى حالة العراق بالضبط
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أّما من بین الدراسات التي تعلقت بفكرة العقوبات الذكیة كمحور رئاسي وعام وتقییم 

  :آثارها وفقا لألسلوب الحدیث، والتي قمنا باعتمادها كمراجع رئیسیة في بحثا هي

، كتاب تناول فیه المؤلف وح، العقوبات الذكیة على محك حقوق اإلنسانرضا قرد* 

العقوبات االقتصادیة بشكلیها التقلیدي والحدیث، وركز على العقوبات الذكیة ومدى اعتبارها 

كأسلوب حدیث یوفق بین الحفاظ على السلم واألمن الدولیین وحمایة حقوق اإلنسان، وخلص 

لم تصل بعد إلى وقف االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان،  إلى نتیجة هي أن هذه األخیرة

وأن المصطلح الجدید للعقوبات یعتبر فقط تغییر في األلفاظ دون أن یمس باإلجراءات 

  .والممارسات، وبالتالي الزالت العقوبات التقلیدیة قائمة إلى یومنا هذا فقط تغییر تسمیتها

قام : لعقوبات الذكیة في إدارة األزمات الدولیةسوزان إسماعیل عبد اهللا بندیان، دور ا* 

المؤلف في مضمون هذا الكتاب بتسلیط الضوء على العقوبات الذكیة واألزمات الدولیة 

وٕابراز كل ما یحیط بها، سواء فیما یخص بدایة الظهور والتطور، أو في التعریف واألنواع، 

ز على إیجاد النقائص والتحدیات ا ركّ مع دراسة حاالت تطبیقیة وهي إیران ولیبیا والعراق، كم

التي تعیق فاعلیتها مستسقیا ذلك من الدراسات التطبیقیة، ولم یخض كثیرا في تقییم نجاح 

النموذج الجدید للعقوبات من فشله بصفة عامة، وٕانما اكتفى بتقییم كل حالة على حدا من 

   .  الحاالت التطبیقیة التي تطرق إلیها

  :تقسیم الدراسة

  إلىالتطرق ب األولفصلین حیث قمنا في الفصل  إلىتطرقنا لدراسة ھذا الموضوع    

في المبحث ومفهومها التطورات التي طرأت على عقوبات مجلس األمن االقتصادیة دراسة 

  . في المبحث الثاني القانونیة وطبیعتهاالمسطرة أهدافها أنواعها و األول، ثم دراسة 

لحد من یة العقوبات الذكیة الدولیة في اتقییم فعال إلىفي الفصل الثاني تطرقنا  أما      

خلفیات  األولمبحثین حیث تناولنا في المبحث  إلىاالنتشار النووي حیث قسمنا الفصل 

  المبحث الثاني جاء فیه  أمانموذج لدراسة  إیرانباعتبار  تطبیق العقوبات الذكیة على إیران

   .ذكیة على إیران ومدى فعالیتها في تحقیق الهدفآثار العقوبات ال
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  الذكیةلعقوبات االقتصادیة ظاهرة االنتشار النووي وا: الفصل األول

تدابیر تتضمن أنها  ولعقوبات الدولیة االقتصادیة الذكیة هالعام البارز لمفهوم ال إنّ 

طرأت لكن هذه الصیاغة ، لقواعد القانون الدولي المنتهكةواألفراد اإلكراه بهدف ردع الدول 

في تاریخ هیئة األمم المتحدة منذ بدایة فرضها إلى غایة وقتنا  وٕاصالحات علیها تغیرات

طریق تفعیل وهذا عن  ،وبفاعلیة تحقیق الهدف المرجو منها على أتم وجهمن أجل الحالي 

أدت معها إلى ، لوب تطبیقها من طریقة تقلیدیة إلى طریقة حدیثةأنماطها وأسوتحدیث 

انت في بدایة األمر تطبق بصفة شاملة على التغییر في طبیعتها وتزاید أهدافها، حیث ك

الدول المخالفة وكافة شعبها دون استثناء لكن هذا المبدأ أحدث آثارا سلبیة مست بعدة حقوق 

للدولة المستهدفة أولها حقوق اإلنسان، لذلك تم استحداث نمط جدید للعقوبات المطبقة ومنه 

ات ذات المفهوم القدیم یطلق علیها أصبح لها مفهومین مفهوم قدیم ومفهوم حدیث، فالعقوب

بالعقوبات االقتصادیة الشاملة أو العقوبات التقلیدیة، بینما العقوبات ذات المفهوم الحدیث 

فلها عّدة مصطلحات مختلفة لكن كلها تدل على معنى واحد فقط، حیث هناك من یطلق 

و العقوبات الدولیة ضد علیها تسمیة العقوبات المستهدفة والبعض یسمیها العقوبات الموجهة أ

الكیانات واألفراد بینما التسمیة المجمع علیها دولیا والتي تستعمل بكثرة بین وفقهاء القانون 

  .والباحثین هي العقوبات االقتصادیة الذكیة

التطورات التي طرأت دراسة إلى في هذا الفصل سیتم التطرق انطالقا من هذا التمهید 

أنواعها في المبحث األول، ثم دراسة ومفهومها صادیة على عقوبات مجلس األمن االقت

  :، على النحو التاليفي المبحث الثانيالمسطرة أهدافها و 

  ظاهرة االنتشار النووي ومخاطره: المبحث األول

  .أنواع العقوبات االقتصادیة الذكیة والهدف منها: المبحث الثاني
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  الدولیة الذكیةالعقوبات ظاهرة االنتشار النووي و : المبحث األول

حضیت مسالة االنتشار النووي أهمیة بالغة على المستوى العالمي، حیث من جهتا 

لسعت الدول راغبة في الحصول على السالح النووي باعتباره من حتمیات القوة وفي نظرهم 

مسألة مشروعة تعزز عملیة األمن العسكري الداخلي، في حین أثارت صخبا دولیا من قبل 

العظمى والعالم ككل لكونه یهدد السلم واألمن الدولیین وله مخاطر عدیدة ترسخت منذ الدول 

تفجیر القنبلتین النوویتین بهیروشیما، مما أدى إلى ضرورة تدخل مجلس األمن والحد من 

هذه الظاهرة عن طریق تطبیق العقوبات الدولیة الذكیة، وقبل الخوض في الموضوع یجدر 

ظاهرة االنتشار النووي والى المخاطر الناجمة عنه في المطلبین  بنا التطرق إلى تعریف

  :اآلتیین

  تعریف ظاهرة االنتشار النووي والسالح النووي : المطلب األول  

على رغم من شیوع و كثرة توظیف مصطلح االنتشار النووي في االدبیات السیاسیة و 

ؤا لتباین االراء حیاله ، فضال نظ. االستراتیجیة اال انه یتسم بالغموض و صعوبة تحدیده 

عن تغیر المعاییر المستخدمة لتحدیده و تمییزه ، وقد یرى التباین بالدرجة االساس الى 

  .أسباب ذات مضامین سیاسیة 

و من هنا فلم یتم التوصل الى تحدید تعریف دقیق و شامل لالنتشار النووي ، نظرا لحداثته 

مجاله الدقیق فضال عن انتشار النووي یتسم  ، مما ادى الى استخدام المفهوم في غیر

بالتعقید ، السیما فیما له عالقة بالجوانب السیاسیة و الفنیة ، و العالقة بین القدرة النوویة و 

االسلحة النوویة ، و مما زاد االمر تعقیدا اختالف المعنیون حول ایجاد تعریف محدد 

ة ذالك سوف نستعرض بعض التعاریف لمصطلح االنتشار النووي ، و للداللة على مصداقی

  1.ذات عالقة بمفهوم االنتشار النووي 

                                                           
عمار حمید یاسین، إشكالیة االنتشار النووي وأثرها على معادلة التوازن االستراتیجي في إقلیم الشرط األوسط بعد  -  1
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یعرف االنتشار النووي بأنه ملكیة مزید من الدول للسالح النووي ، و في السیاق ذاته یعرف 

من قبل اخرون بأنه العملیة التي تقوم بموجبها جهة معنیة سواء كانت دولة او جهة داخل 

أو استعمال ـأو تهدید باستعمال مادة قابلة لالنشطار النتاج  دالدولة ، أو شخص بامتالك

أما فریق أخر من الباحثون یشیر الى ان . كمیة كافیة من دمار المادي و االشعاعي 

االنتشار النووي هو أي دولة تحاول الحصول على مفاعل أو تدخل طاقة نوویة أو تولید 

قد ورد تعیر االنتشار النووي في ومن جانب أخر ف. طاقة بمفاعالت من هذا الجانب 

المعاهدات الدولیة ، فقد جاءت االشارة  الیه  في معاهدة انتشار االسلحة النوویة، وفق 

توصیف مفاده انه ال یشمل اال حصول دول اضافیة على االسلحة النوویة ، اي بتغیر اخر 

یة نوویة من قبل امتالك سالح نووي عن طریق أو تحویل االسلحة النوویة أو اجهزة تفجیر 

  .اي دول ال تصنع او تفجر سالح نووي أو أي جهاز متفجر نووي 

" وفي هذا السیاق أضافة الیه االدبیات مجاالت جدیدة ذات طابع مستقل كاالنتشار الرأسي 

اذ یقصد باالول زیادة "  توزیع السلحة النوویة " ، و االنتشار االفقي "تكدیس االسلحة النوویة

نوعیة االسلحة النوویة في الدول الحائزة على االسلحة النوویة فعال ، اما  وتطویر حجم و

االنتشار االفقي یقصد به امتالك السالح النووي من قبل دول او دول جدیدة اي ازدیاد عدد 

  1.الدول الحائزة على السالح النووي 

االول اعتبار یمكننا تحدید مفهوم االنتشار النووي وفق ثالثة محاور أساسیة ، المحور 

االنتشار النووي مصطلح مستحدث ناتج عن ازدیاد عدد الدول القادرة من الناحیة التكنولوجیة 

على انتاج االسلحة النوویة ، مما افرز مجموعة من المشكالت ذات العالقة بكفیة السیطرة 

ز بدأت تعز  2001یولیو  11على مامن شأنه تهدید مستقبل البشریة ، السیما بعد أحداث 

  .طرحات حلول امكانیات حصول منظمات ارهابیة على السالح النووي 

اما المحور الثاني فقد تقارب مع مسألة انتشار قدرات النوویة ألغراض استخدامات السلمیة 

و العسكریة ، أي بتغیر اخر استمراریة التزاید في عدد الدول الحائزة على الخبرات و 

                                                           
1
  .44المرجع نفسھ، ص  - 
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التي تساعدها على انتاج الطاقة النوویة سواء تم توظیفها المهارات و الوسائل و االمكانیات 

  1.في اطار استخدامات السلمیة و العسكریة أو بشكل مزدوج معا 

المحور الثالث فهو یعبر عن الخبرة و المعرفة في مناطق التوتر الساخنة و النزاعات 

حیث تطور االقلیمیة و الدولیة بین دول عالم الجنوب التي اتخذت طریق العكسي من 

تكنولوجیا النوویة في المجال السلمي الى المجال العسكري ، أي الدولة التي امتلك السالح 

النووي كالهند باكیستان كوریا الشمالیة و اسرائیل أي یقصد به انتشار غیر منظم السیما 

نحو دول التي تقع في مناطق حرجة ، و تمتلك مجموعة من الكفاءات العسكریة  المهمة و 

خبرات االزمة النتاج طاقة نوویة ، و لكن حسب تقدیرنا أن الطروحات المتداولة بهذا ال

بأنه ال توجد طاقة نوویة الستخدامات سلمیة و الطاقات : الخصوص تؤشر لنا فكرة مفادها 

النوویة لالستخدامات العسكریة ، وانما هي بالمحصلة الطاقة النوویة واحد تتحدد امكانیة 

على رغبات و میول من یملكون زمام التحكم بها بما یحقق امكانیة تحویل توضیفها بناءا 

برنامج النووي في ظل وجود تكنولوجیا مزدوجة االستخدامات التطبیقیة ، الن امتالك القدرات 

النوویة یسهل بالفعل عملیة االنتشار النووي عن طریق حیازة السالح النووي ، وهذا ما تعزز 

  . 2001یولیو  11داث بشكل واضح جدا بعد أح

   

                                                           
1
  .45عمار حمید یاسین، المرجع السابق، ص  - 
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  تعریف السالح النووي

طار النووي ، السالح النووي هو عبارة عن سالح یعتمد في في قوة تدمیره على انش

شطار هذه تكون قوة انفجار قنبلة نوویة صغیرة اكبر بكثیر من قوة انفجار ونتیجة لعملیة االن

  .ة كاملةیة تدمیر مدینو نو قنبلة  قنبلة تقلیدیة ضخمة حیث یمكن ألي

راء االموغوردو تقع في في منطقة صح 1945یولیو  06وفجرت أول قنبلة نوویة في 

كان هذا االختبار بمثابة ثورة في عالم المواد المتفجرة التي كانت قبل والیة نیومیكسیكو ، و 

میائیة الذي یاختراع القنبلة النوویة تعتمد في قوتها على على االحتراق السریع في المواد الك

لموجودة في المدار الخارجي للذرة، على یؤدي إلى نشوء طاقة معتمد فقط إلى االلكترونات ا

  1.عكس القنبلة النوویة

، كان هذا خالل الحرب العالمیة الثانیة لة الذریة مرتین في تاریخ الحروبنبقاستعملت ال

 06وشیما في عندما قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بإسقاط قنبلة ذریة على مدینة هیر 

و قنبلة ذریة اخرى بعد ثالثة ایام على نكا زاكي حیث ان كال المدینتین  1945اغسطس 

  2.شخص في نفس اللحظة 120.000تقعا في الیابان ، وقد ادى اسقاط هذ القنبلتین الى 

  :انواع االسلحة النوویة 

  :هناك ثالثة انواع رئسیة من االسلحة النوویة وهي 

  .االنشطاریة و تشمل قنابل كتلة الحجر ، قنابل المواد المخصبة  االسلحة النوویة -

  .االسلحة النوویة االندماجیة و تشمل القنابل الهدروجینبة و القنابل النیوترونیة  -

االسلحة النوویة التجمیعیة و تشمل القنابل ذات االنشطار المصوب ، و القنابل ذات  -

  . االنضغاط الداخلي 
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  خاطر انتشار السالح النوويم: المطلب الثاني

الشك ان مصلحة السالم و االمن في العالم و في مناطق مختلفة تكمن في ازالة كل 

االسلحة التقلیدیة و غیر تقلیدیة ، وفي ان یحترم الجمیع قواعد السلوك الدولي ، و ان 

الجمیع  یتعاون الجمیع من اجل السالم و االستقرار و االمن السلوك الدولي ، و ان یتعاون

من اجل السالم و االستقرار و االمن و االزدهار االقصادي و االجتماعي و الثقافي لصالح 

أما في المنطقة . و یبدو ان اروبا تتجه الى تحقیق هدا النموذج تقریبا . الجمیع بال استثناء 

على  العربیة ، فان المشكلة الرئیسیة فیها هي وضع اسرائیل و سیاستها و خططها و اسرارها

ان تسمو فوق المجتمع الدولي وفق قانون هذا المجتع ، مما جعل المنطقة بسبب تفرد 

اسرائیل بفرض مفاهیم خاصة و اعتمادها المطلق على القوة و حیازتها لكل اصناف القوة 

ورغم هذه . بما في ذالك القوة النوویة تعاني من القلق و االضطراب و عدم االستقرار 

ان الوالیات المتحدة و معظم االعالم االمریكي یتحدوثون عن منع الحقیقة الساطعة ف

االنتشار النووي في اي مكان في العالم وال یذكرون اسرائیل ، و كان هناك تسلیما كامال بان 

و قد سبق للدول العربیة ان اتخذت موقفا جمعیا ، و . اسرائیل فوق كل القواعد و االحكام 

زام اسائیل بقواعد منع االنتشار النووي ، و االنظمام الى اتفاقیة ان السالم العادل یتحقق بالت

منع االنتشار ، و الخضوع لنظام التفتیش و التحقیق و المراقبة الذي تقوم به الوكالة الدولیة 

و الغریب ان الصحف العربیة تتحدث عن النجاح العربي في مؤتمر . للطاقة الذریة 

د ان المؤتمر وافق على ان یندرج ترسانة النوویة المراجعة الخمسى في نیویورك لمجر 

االسرائیلة صمن جدول اعماله ، رغم ان اسرائیل ال تنكر انها دولة نوویة و ان تقدیرات 

الوكالة النوویة للطاقة الذریة تشیر الى انها تمتلك اكثر من مائتي راس نووي باالضافة الى 

  1.قدرات الكیماویة و البیولوجیة 

ن الموقف االمریكي من تسلح النووي السرائیلي هو الذي ادى الى فشل من الواضح ا

السیاسیة االمریكیة في منع االنتشار النووي الن التمیز بین الدول في حیازة االسلحة النوویة 

                                                           
  .19عبد هللا االشعل، تحدیات الحوار العربي االیراني، مكتبة جزیرة الورد، القاھرة، ص  - 1
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یفتح الباب امام الشعور الوطني في عدم االمن خالل الترتیبات الدولیة ، كما ان الدول 

تها في كوریا و ایران ، وقد تضم ایضا الهند في مناهضة الوالیات النوویة لم تحترم التزاما

المتحدة ، و بذالك تتشكل جبهة عرضة تضم روسیا و الصین و االتحاد االروبي عدا 

  .بریطانیا في مواجهة الوالیات المتحدة

الحق ان ظهور جغرافیا سیاسیة جدیدة بسبب االنتشار النووي على هذا النحو ، وظهور و 

باردة جدیدة لها اطراف وموضوع وقواعد واهداف وساحات مختلفة سببه االساسي فشل حرب 

سیاسة منع االنتشار النووي االمریكیة و التستر على اسرائیل ، وعدم الحزم و االخالص في 

متابعة هذه السیاسة ، ولیس من الصعب ان نالحظ ان الدول النوویة تتحمل المسؤولیة 

ام نظام منع االنتشار بالوفاء بالتزاماتها اوال ثم بعد التمیز بین الدول الرئیسیة في تاكید احتر 

في حیازة االسلحة النوویة ، ولذالك یجب ان تدرس بموضوعیة الدوافع التي دعت باكیستان 

الى حیازة االسلحة النوویة ، حیث اعتقدت ان هذا السالح الزم لمواجهة الهند في شبه القارة 

اما كوریا الشمالیة فقد تسلحت نوویا . ادق تحدبد اثر السالح الهندي  الهندیة ، او بعبارة

و اما . النها تعتقد ان الوالیات المتحدة لم تحترم الزاماتها و لیست عادلة في التعامل معها 

ایران فانها تشعر ان الوجود االمریكي في المنطقة یهدد امنها حیث تحیط بها القوات 

  .ت االمریكیة من جمیع الجبها

و من الواضح ایضا ان روسیا تشعر بالذیق الشدید من الوالیات المتحدة النها بعد ان قضت 

على االتحاد السوفیاتي تحاول اذالل الروس و تحجیمهم والقضاء على اي امل لهم في 

احیاء سیاساتهم االقلیمیة و العالمیة و هم یشعرون بقلق شدید اتجاه السیطرة االمریكیة على 

تحاد السوفیاتي و تحریض هذه الدول على طرد القواعد و الجالیات الروسیة ، بل حلفاء اال

و تدخل في النظام الدیمقراطي في روسیا ، فضال عن غموض السیاسة االمریكیة في 

الشیشان مما سبب قلقا شدیدا لروسیا و دفعها الى التحالف مع ایران و الصین و التخفیف 

یة الجزر و االشادة بالقانون الصیني الخاص بتایوان مثلما لهجاتها مع الیابان بنسبة لقض

فعلت فرنسا ، و تسعى في اطار االتحاد االوروبي لرفع خطر بیع االسلحة و المواد 
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وبعنى ما تقدم ان قضایا تایوان و الیابان و كوریا الشمالیة و . التكنولوجیة الى الصین 

االمریكي ، و محاولة واشنطن السیطرة على  العالقات الصینیة الیابانیة و الوجود العسكري

مناطق النفط في العالم و استهدافها لروسیا  و سیاستها االقلیمیة الداخلیة و كان اخر 

التي شجعتها واشنطن على االحاطة بنظامها الموالي " تحریض الدول الخمس الدیمقراطیة 

قراطیة و خاصة تعدیل الدستور لموسكو و نقد سیاستها اتجاه ایران و كذالك تطبیقاتها الدیم

، كل ذالك اذا اضیف الیه احتمال السابق " بوتین"الروسي بحیث یسمح بوالیة جدیدة لرئیس 

النووي یتطلب وقفة جادة في كمؤتمر دولي لوضع قواعد مقبولة في سلوك الدولي، و یجب 

  1.لمؤتمر ان تكون اسرائیل النوویة وسیاساتها االقلیمیة على راء جدول اعمال هذا ا

رغم كل ذالك نحن نعتقد ان االنتشار النووي بطریقة غیر محسوبة على ما یحدث االن 

سوف یؤدي الى السباق النووي ، وان نقطة البدایة بالضبط في هذه المسألة في العالم 

العربي هو تجرید اسرائیل من اسلحة الدمار الشامل و فرض هذه السیاسة على بقیة دول 

ا في ذالك ایران ، باعتبارها انها جزء من التركیبة الجیوسیاسة للمنطقة هذه المنطقة بم

  .العربیة 

تحالف الدولي العسكري و سیاسي و دبلوماسي و قانوني ، تجند فیه االمم المتحدة و الراي 

هذه . العام العالمي ، و تعد ذالك بمبررات قویة مستفیدة بذلك من تجربة غزو العراق 

أما االفتراضات فأهمها أن اي اتفاق أمریكي ایراني . افتراضات و شواهد النظریة تقوم على 

ال یمكن ان یرضي اسرائیل ، أن هذا الطریق سوف یكون سببا لهدم التحالف االمریكي 

ولما كان حرص الوالیات المتحدة على . االسرائیلي ، ولكن ادارة بوش ال تتحمل هذه النتیجة 

اخر ، كما انه أسبق من اي اضرار تصیب المصالح  ارضاء اسرائیل أعظم من اي كسب

االمریكیة ، فضال عن التزام واشنطن بتقدیم المصالح االسرائیلیة على المصالح االمریكیة 

التزام ثابت و ان لم یسنده أي سبب مقنع للشعب االمریكي ، فان هذا االفتراض یعد ضعیفا 

نظام ایران ولم تظهر في اي وقت ان واشنطن قد شوهت صورة : اما االفتراض الثاني. 

                                                           
1
  .20عبد هللا االشعل، المرجع السابق، ص  - 
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استعدادها للتعامل مع ایران ، ولذالك لیس هناك ما یدفع لالعتقاد بان واشنطن قد غیرت 

موقفها من ایران ، ومن الباب االول ال یمكن ان تغیر هذا الموقف في عز االزمة  ، كما ال 

نت بالفعل هذه تستطیع واشنطن ان تبرر عامل فجأة مع نظام تسعى الى تغیره ، وأعل

السیاسة و رصدت أمواال لهذا الغرض ، كما ان واشنطن ال تستطیع ان تنفذ سیاسة 

التفاوض مع ایران سرا و لمدة طویلة الن ایران ترید اعترافا علنیا بها بما یحقق اهداف 

  1.سیاستها النوویة 

ما ردده  اما اهم شواهد على ان واشنطن تبحث عن ذرائع للقرار الهجومي العسكري فهو

  "بوش " بعض االستراتجیین و سیاسیون في الوالیات المتحدة من ان القرار السیاسي في ادارة

  ال تراعي فیه الدقة و الحكمة و ان تحكم بعض معاونیه بعقلیة متطرفة مثل سقور البانتاجون 

ر و اذا كان البعض یرى ان واشنطن قد ال تتخذ هذا القرا. یجعل مثل هذا القرار ممكنا 

بسبب تورطها في العراق ، فان البعض االخر یرى ان تورطها في العراق یدفع الى مغامرة 

هانري "جدیدة تخفف الضغط و التركیز على االزمة االمریكیة في العراق و من الشواهد ان 

الذي یظهر في المناسبات الدقیقة قد قدم تبریرا للنظام االمریكي في مقال في " كیسنجر 

  . 15/04/2006نیویورك یوم 

اشترك في حث النظام االمریكي على اسقاط صدام حسین عن " كیسنجر " و نذكر ان 

طریق الغزو كان من االوائل الذین تحدثوا صراحة عن ضرورة الغزو في مقاله في نیویورك 

  . 2002في أول دیسمبر عام 

فترة و انما كان قد و قد أوضحت الوثائق الالحقة ان اتجاه لغزو العراق لم یكن ولید هذه ال

قبل اختیار افغانیستان ، و تأجل قرار  2001من سبتمبر  11تردد في خیارات واشنطن یوم 

ضمن هذه " صدام حسین "غزو العراق حتى یتم تمهید له بالذرائع ، و لم تكن حجة اقصاء 

 الذرائع ، ولكن هدف ازاحة هذا النظام أضفته الوالیات المتحدة لشروط مجلس االمن في

ولذلك شعرت الوالیات المتحدة . حتى ترفع العقوبات على العراق  1991بسنة  687القرار 

                                                           
1
  .22عبد هللا االشعل، المرجع السابق، ص  - 
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باالرتباك القتراح االمارات قبیل الغزو و بأیام بتخلي صدام السلطة اذا كان ذالك یقي العراق 

  .من الغزو 

  ".هنري كیسنجر"فماهي مبررات الهجوم االمریكي بما في ذالك تلك قدمها  

أن ایران تسعى لحیازة االسلحة النوویة وانه ال یمكن تصدیق ادعائها بخالف  :ول المبرر اال 

وهذا یؤدي الى مخاطر على العالم كله ، الن نظام ایران وفق هذا المنطق ال یتمتع . ذالك 

و اذا كانت ایران . بالرزانة السیاسیة و النه یمكن ان ینقل هذه االسلحة للمنظمات االرهابیة 

بالفعل لصناعة السالح النووي فأن الهجوم الفوري أصبح ضروریا ، و اذا لم قد توصلت 

و مادام هذا الخطر یهدد . تكن قد توصلت بعد فان مثل هذا الهجوم أشد الحاحا و لزوما 

أما لجوء واشنطن الى . العالم كله فیجب ان یشترك العالم كله في حملة مهاجمة ایران 

لذي سیدین فیه ایران الذي لیس مضطرا لتقدیمه بنهایة مهلة مجلس االمن ، بدعم من تقریر ا

افریل ، حیث لم یعد للمهلة معنى بعد اعالن طهران انها اصبحت دولة نوویة ، فانه یهدف 

الى اتخاظ قرار یدین ایران و یطالبها بوقف أنشطتها النوویة ، كحد أدنى حتى یكون رفضها 

تتهم واشنطن بأنها تجاهلت المجلس كما حدث في للقرار سبب لشن الهجوم علیها و حتى ال 

غزو العراق ، ولكنه ًأصعب من ان یصدر المجلس قرار یأكد فیه أن انشطة ایران النوویة 

من المثاق  40تعكر صفو السلم و االستقرار ، وان رفضها االمتثال للقرار بموجب المادة 

 42 41عسكریة وفق المادتین یفتح الطریق أما المجلس التخاذ اجراءات عسكریة او غیر 

  .من المثاق 

هو ان ایران قد انتهكت اتفاقیة منع االنتشار النووي و لكن الوكالة هي التي  :المبرر الثاني 

و الواضح ان ایران لم تنتهك التزاماتها وفق هذه االتفاقیة ، و أما . تسطیع ان تقرر ذالك 

الضربة االستباقیة التي قدما الرئیس  هي انه رغم نظریة" كسینجر"المبررات التي قدمها 

قد لقیت نقدا كبیرا ، إال انها في نظره تصلح في حالة ایران مادامت تهدد المصالح " بوش"

عددا من المبرارات تطبیق نظریة الضربة " كیسنجر"وقد قدم . االمریكیة تهدیدا مباشرا 

دولة بقیادة  19امت االستباقیة منها التدخل االنساني كما حدث في كوسوفو ، حیث ق
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الوالیات المتحدة في ایطار حلف الناتو بالضربات الجویة ضد یغوزالفیا كما قامت واشنطن 

أنه " كیسنجر"استجابتا لرغبات الشعب العراق و یفهم من نظریة " صدام حسین"باسقاط نظام 

الح تهدیدا للمص. یبرر الهجوم على ایران لیس فقط بسبب أنشطتها النوویة كما یقول 

االمریكیة ، وانما لتخلص من نظامها الذي تسبب في هذه االزمة و الذي یتناقض مع 

اهداف الهجوم االمریكي على ایران " كیسنجر"احتیاجات الشعب االیراني و هكذا یوسع 

متجاهال الطابع الدیمقراطي للنظام االیراني و الشعور القومي للشعب االیراني ، و الظروف 

عاني فیها واشنطن من كراهیة مریرة في العالم العربي و االسالمي ، كما االقلیمیة التي ت

یتجاهل مخاطر الهجوم العسكري فظال على انه یتجاهل الفوارق الجوهریة بین العراق و 

  1. ایران و الظروف محیطة بكل منها 

 

  أنواع العقوبات االقتصادیة الذكیة والهدف منها: المبحث الثاني

من العقوبات االقتصادیة الذكیة هو الحفاظ على السلم واألمن الدولیین إن الهدف العام 

وحمایته من االنتهاك كما أن صور انتهاكه عدیدة ومتعددة، حیث تبدأ من النزاعات سواء 

الداخلیة أو الدولیة إلى غایة حاالت االنتشار النووي التي أصبحت من أكثر المخاطر التي 

هدف الخاص الذي أرید من األسلوب الذكي المستحدث هو تجنب تهدد السلم واألمن، بینما ال

  .المساس بالمدنیین بشكل خاص مع تحقیق الهدف

وللتحقیق هذه المبادئ واألهداف یتم تطبیق نوع معین من العقوبات التي تكون مناسبة 

  .حسب درجة االنتهاك ومدى جسامته، لذلك ظهرت عدة أنواع في هذا الشأن

ة هذه المبحث عن طریق تصنیف جمیع أنواع العقوبات المستهدفة ولهذا سنقوم بدراس

  .في المطلب األول ثم دراسة الهدف المبتغى من فرضها في المطلب الثاني

   

                                                           
1
  .23-22سابق، ص عبد هللا االشعل، المرجع ال - 
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  أنواع العقوبات االقتصادیة الذكیة: المطلب األول

من المیثاق  41تستمد التصنیفات المختلفة للعقوبات االقتصادیة الذكیة من نص المادة 

وردت على سبیل المثال ال الحصر، وتم ترك سلطة توقیها للمجلس األمن حیث تم  لكنها

ممارستها بطرق مختلفة، منها ما كانت قائمة من قبل ومنها تم استحداثها من قبل الندوات 

الدولیة التي قامت بها سواء من حیث مضمونها أو في طریقة تطبیقها، ولهذا برزت عدة 

  .حیث المضمون أنواع مختلفة للعقوبات من

أما من حیث الجهة الفارضة للعقوبات نجدها تنقسم إلى ثالثة أنواع عقوبات صادرة 

عن هیئة األمم المتحدة، وعقوبات صادرة باإلرادة الجماعیة للدول معین في إطار تنظیم 

  .إقلیمي معین، وعقوبات صادرة باإلرادة المنفردة للدولة ما اتجاه دولة أخرى

سنقسم أنواع العقوبات إلى نوعین في الفرع األول ندرس أنواع  ومن هذا المنطلق

العقوبات من حیث المضمون، أما في الفرع الثاني فسنقوم بدراسة أنواع العقوبات من حیث 

  .الشكل

  أنواع العقوبات االقتصادیة الذكیة من حیث المضمون: الفرع األول

فترة األخیرة بین نهایة إن اإلصالحات التي طرأت على العقوبات الدولیة في ال

التسعینات وبدایة األلفینیات أضفت بعض التغیرات على األنواع التي كانت قائمة في 

العقوبات االقتصادیة التقلیدیة، فبعدما كانت تقتصر على الحظر التجاري والمقاطعة 

االقتصادیة والحصار االقتصادي، تم تفعیلها إلى عدة فئات فرعیة حیث أصبحت تشمل كل 

ن حظر السالح، حظر على السلع األساسیة، تجمید األصول وعقوبات على السفر، م

كما تم تحدیث عقوبات تجمید أصول األموال التي أصبح یطلق  1عقوبات تجاریة ومالیة،

علیها بالعقوبات المالیة وتوسعت أنماط فرضها لتشمل جملة من التدابیر التي تضم تجمید 

دف أو الحكومة واألفراد المستهدفین، تعلیق االتمانات والمنح األصول األجنبیة للبلد المسته

                                                           
1-Mikkel Soelberg CHristinsen, Op.Cit, p 14.   
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من الحكومات الوطنیة والمؤسسات المالیة للدولة وتقیید الوصول إلى األسواق المالیة 

  1.األجنبیة، التعلیق أو الحرمان من قروض البنك الدولي

وتقسیمها كذلك تم تحدیث العقوبات التجاریة التي كانت تقتصر على الحظر التجاري 

الحظر التجاري شامل، الحظر على تكنولوجیا محددة، : إلى فئات فرعیة وأصبحت تشمل

الحظر على استیراد أو تصدیر الطاقة أو التخفیض في إمداداتها من المرسل إلى المستهدف 

وزیادة أسعارها، فرض قیود على تصدیر الماس، الحرمان من ائتمانات التصدیر، وزیادة 

وتوسعت األنماط الفرعیة للعقوبات االقتصادیة إلى أن أصبحت تشمل   2مركیة،التعریفات الج

ومن خالل هذه التصنیفات نجدها هي األخرى تنقسم  3.مقاطعة النشاطات الثقافیة والریاضیة

  .إلى نوعین عقوبات ذات طابع انتقائي وعقوبات ذات طابع مستهدف

  الجهة الفارضة لهاادیة الذكیة من حیث أنواع العقوبات الدولیة االقتص : الفرع الثاني 

بالنظر شكلیا في نوع العقوبة المفروضة ودون التطرق إلى مضمونها نجد بأنها تصنف 

، وهي عقوبات صادرة عن مجلس األمن وعقوبات صادرة عن المنظمات عدة انواع إلى 

  : فیما یلي نینوعإلقلیمیة في إطار العمل الجماعي، ومن هنا سنقوم بالتطرق إلى هذین الا

   العقوبات االقتصادیة الدولیة الذكیة الصادرة عن مجلس األمن: أوال

إّن هذا النوع من العقوبات هي تلك التي تصدر وفقا للفصل السابع من المیثاق وفي 

إطار هیئة األمم المتحدة تحت سلطة مجلس األمن الدولي والجمعیة العامة وفي إطار المادة 

وتعتبر عقوبات مشروعة وملزمة للجمیع الدول األعضاء وغیر من الفصل السابع،  41

األعضاء ألنها تخص حفظ السلم واألمن الدولیین،  وسیتم ترك التفصیل فیها في الفصل 

  .الثاني

   

                                                           
1-Maria Bengtsson, Op.Cit, p19.    
2- Mikkel Soelberg CHristinsen, Op.Cit, P 14.  
3- Maria Bangotsson, Op.Cit, p 19. 
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  العقوبات االقتصادیة الذكیة الجماعیة: ثانیا

العقوبات االقتصادیة الذكیة الجماعیة هي تلك العقوبات التي تفرض من قبل منظمة 

دولیة إقلیمیة تكون إما ذات طابع عام أو خاص، ولم یرد لها تعریف واضح في المیثاق 

بأنها اتحاد إرادة مجموعة دول یجمعها تنظیم معین وهدف واحد بینما عرفها الفقه الدولي 

ا من أجل حفظ السلم واألمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه، لفرض عقوبة على دولة م

    1.ولكن تحت ضوابط یحددها میثاق هیئة األمم المتحدة

I. الخاص ذات الطابعاإلقلیمیة المنظمات  االقتصادیة الذكیة الصادرة عن عقوباتال 

إن المنظمات المتخصصة أو ذات الطابع الخاص هي التي تهتم بمعالجة موضوع 

خاص معین، ومن بین المنظمات التي تفرض عقوبات تدخل ضمن التدابیر االقتصادیة 

الذكیة إما تنفیذا لعقوبات هیئة األمم المتحدة أو بسبب طبیعتها االقتصادیة، ومن بین هذه 

  : المنظمات ما یلي

  إطار المنظمة العالمیة للتجارةالصادرة عن قتصادیة العقوبات اال .1

هدفها تحریر التجارة أنشأت بهدف المنظمة العالمیة للتجارة هي منظمة دولیة اقتصادیة 

، وهي كغیرها من إزالة القیود والعوائق التي تمنع تدفق حركتها عبر الدولعن طریق الدولیة، 

االلتزام بها، ومخالفتها ُتعرض مرتكبها إلى الدول یتمتع أعضائها بحقوق وواجبات یجب 

  .عقوبات

إلى إجراءات عدیدة، فثمة ما یعرف في المنظمة العالمیة للتجارة وتخضع آلیة العقوبات 

بالتدابیر المضادة المندرجة في إطار تفاهم تسویة المنازعات الذي یقدم نظاما للتنفیذ 

الودي للتسویة النزاع، وتتسم التدابیر  یتم اللجوء إلى الطابع تطبیقها الجبري، لكن قبل

المضادة على أنها قیود تجاریة تفرض على البضائع الواردة من الطرف الخاسر، ال یمكن 

منع اتخاذها إال في حالة وجود إجماع ضد إعطاء هذا الترخیص الصادر عن جهاز تسویة 

 تحت فكرة العقابالمنازعات، ویمكن اعتبار فكرة التدابیر المضادة ذات صبغة عقابیة 
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ضمنه هذه التدابیر، وثانیا  أوال في حالة وجود إطار جماعي تندرج: في حالتین وهما الدولي

  1.هي اتخاذ هذه التدابیر تنفیذا لعقوبات األمم المتحدة

  العقوبات االقتصادیة التي یوقعها البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر .2

في حل أهدافه تون وودز تجلت أهم بنك الدولي بموجب اتفاقیة بریالتم استحداث 

مشكلة التعمیر التي دمرتها الحرب العالمیة الثانیة عن طریق منح قروض في المشروعات 

  .التي تحقق أغراضها، وتقدیم المعونات الفنیة للدول

وتكون في ویفرض البنك الدولي عقوبات نتیجة لإلخالل الدول األعضاء بالتزاماتها،  

م تنفیذها داخل أجهزة البنك، وتتراوح هذه العقوبات بین إیقاف العضویة شكل قرارات إداریة یت

وحرمانها من بعض المزایا، أو حبس المدفوعات من البنك أو رفض منح القروض، وعلى 

الرغم من أن هذه العقوبات إداریة إال أن لها تأثیر على الدولة المستهدفة، وأحیانا تعتبر 

فأسلوب وقف منح القروض یعد من  2 ،ساتها االقتصادیةوسیلة ضغط على دولة لتغییر سیا

ضمن العقوبات المالیة المستهدفة في شكلها الجدید ولها أهمیة جد بالغة في تحقیق الهدف 

  .كما تم الحدیث عنها في المؤتمر الذي انعقد بسویسرا بشأنها

  أهداف العقوبات الدولیة االقتصادیة الذكیة: المطلب الثاني

األساسي للعقوبات الدولیة االقتصادیة الذكیة هو حفظ السلم واألمن مع أن الهدف 

نه من خالل الممارسات التطبیقیة أ الدولیین الذي یعتبر الهدف الرئیسي والعالمي، إالّ 

  وٕاضافة إلى الهدف الرئیسي فهناك 

العقوبات كافة، أنواع  مختلف التي تعتبر عامال مشتركا بین األخرى مجموعة من األهداف

  سواء فرضت من قبل دولة أو مجموعة دول أو عبر جهاز دولي معین،

لكن أحیانا أهداف هذه العقوبات تنحرف عن مسارها وتفرض نتیجة لمصالح سیاسیة  

بعیدة عن الجانب القانوني ُیبتغى منها تحقیق مصلحة ذاتیة أو تغییر نظام دولة معینة، بینما 

                                                           
  .118سابق، ص المرجع ال، خوله محي الدین -1
مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام، جامعة تبینه عادل، العقوبات االقتصادیة بین الشرعیة واالعتبارات اإلنسانیة،  -2
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الذكیة وٕاتباع نمط االستهداف واالنتقاء عند  األهداف الخاصة من وراء صیاغة العقوبات

وتتجلى هذه تطبیقها هو باألساس من أجل عدم المساس بالمدنیین، وتحقیق الهدف بفعالیة، 

  1:األهداف فیما یلي

  تحقیق تغییر نسبي في سیاسات الدولة المستهدفة: الفرع األول

خرق للسلم واألمن إن الهدف النظري من العقوبات االقتصادیة الذكیة هو وجود 

الدولیین لكن من الناحیة التطبیقیة فان األمر یختلف، حیث تتنوع األهداف إلى عدة حاالت 

إما أن تكون أهداف مباشرة متوافقة مع المخالفة المرتكبة أو تكون أهداف أخرى غیر مباشرة 

في سیاستها لها عالقة بسیاسة الدولة المستهدفة، أو تكون إّما من أجل إحداث تغییر نسبي 

  .أو تغییر جوهري یشمل كل النظام

  منع انتشار األسلحة النوویة وٕایقاف برامجها في الدولة المستهدفة: أوال

إن سیاسة منع االنتشار النووي من بین األهداف التي یسعى مجلس األمن فرض 

 عقوبات اقتصادیة ذكیة بشأنها نظرا لما تشكل هذه الظاهرة من خطر على السلم واألمن

فرضت الوالیات فرضها على كل من إیران وكوریا الشمالیة والعراق، كذلك حیث الدولیین، 

القرن الماضي عقوبات اقتصادیة على من ات یات وثمانینیالمتحدة وكندا في السبعین

باكستان والهند لمنعهما من المضي قدما في برامجهما النووي، وفي وقت الحق فرضت 

لى شحنات من الوقود والتكنولوجیا النوویة لجنوب إفریقیا، الوالیات المتحدة عقوبات ع

تایوان، البرازیل، األرجنتین، الهند، باكستان، في محاولة للحیلولة دون حیازتها للتكنولوجیات 

 2.التي یمكن أن تساهم في تطویر األسلحة، ومثل هذه العقوبات نجحت مع العراق ولیبیا

 حمایة حقوق اإلنسان : ثانیا

، هیئة األمم المتحدة قضایا حقوق اإلنسان كأولویات لفرض عقوبات اقتصادیة اعتبرت

على أساس وجود عالقة مباشرة بین حقوق اإلنسان وحفظ السلم واألمن الدولیین وتم النص 
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علیها في نصوص المیثاق وأعطى لها أهمیة بالغة، حیث تعتبر بمثابة الجوهر سواء في 

لدولة، وحتى تكون هذه المسألة المبرر القانوني لفرض النظام السیاسي أو االقتصادي ل

عقوبات اقتصادیة یجب أن تكون هناك ترابط منطقي بین االنتهاك لحقوق اإلنسان والسلم 

واألمن الدولیین، وأصبحت قضایا انتهاك حقوق اإلنسان شائعة في اآلونة األخیرة بكثرة إذ 

الغة ضدها، وأصبح یكیف قرارات تحرك مجلس األمن بفرض تدابیر اقتصادیة بصفات ب

بشأنها على أنها تعد خرق للسلم واألمن بینهما أي أعطاها عالقة مباشرة بین االنتهاك 

     1.والسلم واألمن، ومن بین هذه الحاالت رودیسیا الجنوبیة جنوب إفریقیا

 محاربة اإلرهاب الدولي .1

من األعمال التي یعتبر اإلرهاب كمبرر لفرض عقوبات اقتصادیة، وصنف على انه 

أن جمیع األفعال  ویعتبر كل من مجلس األمن والجمعیة العامة واألمن الدولیین، تهدد السلم

 مقاومة بما فیها أفعال

االحتالل أو الكفاح المسلح لتقریر المصیر تعد أعماال إرهابیة، ومن بین البلدان التي 

  2 .)العراق، أفغانستان، "قضیة  لوكربي"استهدفت بسبب دعمها لإلرهاب لیبیا 

  زعزعة استقرار حكومة الدولة المستهدفة .2

ینطوي هذا الهدف على تحقیق عدم االستقرار في هیكلة حكومة دولة معینة،  

 ،واستهداف جوانب معینة من بنیان الدولة بقصد التأثیر على خطط وسیاسات هذه الحكومة

، مثال ذلك العقوبات التي فرضت یعمل هذا الهدف في سیاق الجهود الرامیة لإلطاحة بهاو 

من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة واستهدفت فیها الحكومات ذات اإلیدیولوجیات المختلفة 

  3.مثل حكومة كاسترو في كوبا

  وضع حد لعمل عسكري معین .3
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تلجأ دولة إلى حل نزاع ما مع دولة أخرى عن طریق القیام بعمل عسكري تأدیبي بدال  

لوسائل السلمیة لحل النزاع، وهنا یأتي دور العقوبات االقتصادیة التي من اللجوء إلى ا

تفرض على الدولة المعتدیة حتى ترجع عن عدوانها مثال ذلك العقوبات التي فرضتها 

  1.لسحب قواتها من كمبودیا 1978الصین على فیتنام عام 

  إضعاف القوة العسكریة لبلد ما .4

جل منع الدولة أیتم استخدامها من حیث هدف هذه العقوبات هو ذو طابع وقائي، 

المستهدفة من بناء قدراتها العسكریة تمهیدا للقیام بأعمال عسكریة من جدید، وهذه الفرضیة 

ومن ابرز هذه  2.الطموحات العسكریةو  باألعمالتتضمن وجود دولة ذات سجل ملئ 

المیتین ضد الدول الحاالت العقوبات التي فرضتها الدول الغربیة، في كل من الحربین الع

المعادیة وضد االتحاد السوفیتي، حیث لجأت الوالیات المتحدة إلى تقیید الصادرات 

اإلستراتیجیة لالتحاد السوفیتي والصین، لمنع أو على األقل تأخیر التقدم التكنولوجي 

ألسلحتها، والى إضعاف قدرة االقتصادیات السوفیتیة والصینیة الداعمة آلالت عسكریة 

قادرة على تحقیق أهداف سیاستها الخارجیة باإلضافة إلى العقوبات التي فرضت  موسعة

   1990.3على العراق عام 

  تحقیق تغییر جوهري وجذري في النهج السیاسي للدولة المستهدفة: الفرع الثاني

كان هذا الهدف قائما في فترة الحرب الباردة أي في ظل العقوبات االقتصادیة 

من توجه سیاسي إیدیولوجي إلى توجه التقلیدیة، ومفاده تغییر إیدیولوجیة الدولة المستهدفة 

صریحة أو  تفي محاوال هاآخر، وٕاعادة النظام السیاسي برمته، حیث تم اللجوء إلى فرض

ومثال ذلك العقوبات األمریكیة آنذاك، عدد من البلدان المستهدفة  ضمنیة لتغییر النظام في

وساهمت هذه العقوبات في اإلطاحة ، ضد كوبا، جمهوریة الدومینیك، البرازیل، شیلي
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، والرئیس التشیلي 1964، والرئیس البرازیلي عام 1961بجمهوریة الدومینیك عام 

  1973.1عام

ات االقتصادیة غالبا تكون غامضة ویصعب ن أهداف العقوبأومما سبق یمكن القول ب

جل الحفاظ على السلم واألمن أتحدیدها، فالهدف الواضح والمتعارف علیه أنها تفرض من 

الدولیین، وكل األفعال التي تعتبر إخالل بهما تستعمل كمبرر لفرضها هذا من الناحیة 

الذكیة العقوبات االقتصادیة  تبین بأنالنظریة أو باألحرى القانونیة، لكن من الناحیة العملیة 

تفرض العتبارات سیاسیة تخدم مصلحة الدولة المرسلة، أي عقوبات تخدم مصالح دولة 

معینة، ومثال ذلك العقوبات التي فرضت ضد العراق، ففي البدایة كان هدفها هو انسحاب 

لعراق نه بمجرد الجالء الذي قام به اأ، إال )أي وضع حد لعمل عسكري(العراق من الكویت

، وضعت األمم المتحدة هدفا أخر كان نزع السالح الكامل للعراق، وكان 1991في ابریل 

الهدف هو جعل العراق یتخلص من جمیع أسلحة الدمار الشامل التي في حوزته، وبدال من 

 661/1990رفع العقوبات عن العراق بعد انسحابها من الكویت اعتمد مجلس اآلمن قرار 

لرفع العقوبات، وان الهدف الخفي للوالیات المتحدة جاء من خالل تضمن شروط إضافیة 

حیث صرح  1998في منتصف نوفمبر " كلینتون" تصریح الذي أدلى به الرئیس األمریكي

  2.ن تغییر النظام كان عنصرا من عناصر سیاسیة الوالیات المتحدة تجاه العراقأبوضوح ب
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االنتشار لحد من ا الدولیة فيتقییم فعالیة العقوبات الذكیة : الفصل الثاني

  )إیران نموذجا(النووي

، سیتم التطرق الحد من االنتشار النوويلغرض التعرف على دور العقوبات الذكیة في 

ومن خالل االطالع على العقوبات ، عقوبات ذكیة  بقت فیهطتطبیقي  نموذجدراسة إلى 

على أرض الواقع، نجد هناك  االنتشار النوويالتي قام مجلس األمن بفرضها على أساس 

عّدة حاالت بمبررات مختلفة، لكن جلها تنحصر في ثالثة حاالت، وهي إّما بسبب النزاعات 

  .أو االنتشار النووي أو بسبب األنشطة اإلرهابیةالمسلحة 

سواء من حیث اآلثار عن غیرها، مبدئیا فان كل حالة تتفاوت درجة فعالیة العقوبة فیها 

ال یكمن في الوصول إلى نتیجة نهائیة وهي إّما  هناكما أن الهدف أو تحقیق األهداف، 

راجع ا یعني وجود تباین النجاح أو الفشل، ألننا بصدد دراسة عقوبة تطبق على الدول ممّ 

تتعلق بالعوامل عدة عوامل وأسباب، تتعلق إما بالجانب التطبیقي أو تكون ألسباب إلى 

حالة "وهي  المدروسة حالةالیة حسب المحیطة بالدولة المستهدفة، لذلك سنقوم بتقدیر الفعال

استخالص العوامل المشتركة االیجابیة التي تساهم في نجاح العقوبات، والعوامل ثم  "إیران

تؤدي إلى عدم فاعلیتها، وذكر التحدیات التي تواجهها في الوقت الحاضر السلبیة التي 

 . والمستقبلي
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  اإلیرانيللبرنامج النووي  الدولیةوالعقوبات االبعاد التاریخیة  :المبحث األول

 تعود اإلرهاصات األولى للبرنامج النووي اإلیراني بإنشاء منظمة الطاقة النوویة

حیث یعود محمد رضا بهلوي، اإلیرانیة ومركز طهران للبحوث النوویة في عهد شاه إیران 

قات وطیدة في أ التي كانت تربطها معها عال.م.مع الو بالتعاون1960 تاریخها النووي إلى 

البرنامج بمراحل مختلفة سنحاول من خالل هذا المطلب  مجاالت عدة، وقد مر تأسیس

  .التطرق إلیها

  األبعاد التاریخیة للبرنامج النووي االیراني: المطلب األول

في  بدأتالسبعینات وفي  لخمسینیاتامجال الطاقة النوویة مع بدایة  إلى تم ولوج إیران

خاصة مع اندالع  ،التوجه نحو كسب السالح النووي إلىتنفیذ خطة برنامجها النووي والنیة 

 األسلحةبنیتها العسكریة بعد استخدام العراق في التطویر زادت و  اإلیرانیةالحرب العراقیة 

تها خصّ التي منظمة للطاقة الذریة  تم تأسیس 1970سنة وفي ، هاالكیماویة في الحرب ضد

لبناء مفاعل نووي، وتم  األلمانیةعقدا مع المؤسسة  وأبرمتالنووي،  هاخطة برنامج بتنفیذ

، ألمانیا، األمریكیةت المتحدة یاالوال( في الدول الغربیة إیرانیینتدریب مهندسین نوویین 

ومن هذا المنطلق سنعطي لمحة عن المرحلة األولى لنشأة البرنامج النووي اإلیراني  1.)فرنسا

  2:ایة التفعیل الجزئي للبرنامج في الفرعیین اآلتیینثم إلى بد

  مرحلة النشأة وٕاقامة البنیة األساسیة للبرنامج : الفرع األول

 إن بدایات البرنامج النووي اإلیراني تعود إلى سنوات الستینیات

 وبالضبط منتصف الستینیات من القرن العشرین، حیث قام مركز طهران للبحوث اإلیرانیة

للمركز  أ.م.بالتعاون مع جامعة طهران، وذلك إهداء الو1967بمزاولة نشاطاته البحثیة سنة 

                                                           
الحلبي الحقوقیة، بیروت، نادر علي عجمي، مشروعیة السالح النووي بین القانون الدولي والعالقات الدولیة، منشورات  -1

  .506، 505، ص 2017لبنان، الطبعة األولى 
حنان حكار، دور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في ادارة مسالة االنتشار النووي لفترة ما بعد الحرب الباردة، اطروحة  -  2

  .223-211، ص ص 2017/2018دكتوراه، جامعة قالم، السنة الجامعیة 
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وكانت  1البرنامج، میغاواط، كان بمثابة أول بذرة في تاریخ5مفاعال نوویا بحثیا صغیرا بقدرة 

النووي المستهلك، وفي  م من البلوتونیوم سنویا من وقودهاغر  600قدرته اإلنتاجیة حوالي 

األسلحة النوویة سنة  الوقت وقعت إیران على معاهدة الحد من إنتاج وتجربةنفس 

أن إیران امتنعت عن  والبد من اإلشارة1970ودخل التوقیع حیز التنفیذ سنة ،1968،

وهو ما زاد من  1973، أ بعد حرب أكتوبر سنة.م.استعمال النفط كأداة ضغط على الو

نما أغرقت إیران األسواق  اإلیرانیة، كنتیجة لتحالف القوى الذي -العالقات األمریكیة طتباار 

كان بینهما آنذاك في عهد الشاه، ولیس هذا فقط بالنفط وغطت كامل االحتیاجات  الدولیة

السلمي كحجة لتغطیة احتیاجاتها من  أ لبرنامجها النووي.م.آنذاك، وهو ما یبرر دعم الو

 ئیة المتزایدة، وعلیه تم إنشاء  منظمةالطاقة الكهربا

مفاعال نوویا جاهزا للعمل 23والتي سطرت بدورها إنشاء  1974سنة  الطاقة النوویة اإلیرانیة

ملیار دوالر أمریكي، والمفارقة 30العشرین، تبلغ كلفتها نحو  مع منتصف تسعینیات القرن

ي یعد األساس في صناعة األسلحة األساسي إنتاج البلوتونیوم والذ أن هذه المفاعالت هدفها

وباإلضافة إلى ذلك عمل شاه إی 2علم الوالیات المتحدة األمریكیة،  النوویة وكل ذلك تحت

میغاواط،  950لبناء مفاعلین نوویین قدرة كل منهما * مع الحكومة الفرنسیة ارن على التعاقد

الشاه، ومع بدایة سنة  یكتمال باألساس نتیجة لقیام الثورة اإلیرانیة وسقوط لكنهما لم

المشروع النووي اإلیراني یأخذ طریقه في إنتاج الطاقة الكهربائیة، وهو ما منح  بدأ1975

الدعم والثقة للنظام اإلیراني خوله إلبرام اتفاقیات وعقود عدة مع دول متعددة منها  نوعا من

في منطقة بوشهر من أجل بناء مفاعل نووي ) سیمنز(عقد مع شركة حیث تم إبرام ألمانیا،

 لتدریب  )ماسیوشست التكنولوجي(میغاواط، ثم توقیع معاهدة مع معهد  1200 بقدرة

 لتشغیل هذا المفاعل رانيإیمهندس وفني 800

                                                           
إلى أین؟ ، مركز اإلمارات للدارسات والبحوث اإلستراتیجیة، أبو  :اإلیرانیة -العالقات الروسیةسیرجي شاشكوف،  -  1

  .11، ص 2010ظبي، طبعة 
    68-66.، ص2014عمان، دار زهران، طبعة السلوك الدولي تجاه أزمة البرنامج النووي اإلیراني، شاكر شلبي،  -2
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 باإلضافة إلى توقیع الشاه قبل سقوطه على عقدین مع الصین لبناء مفاعلین نوویین في

 ، وهذا ما أثار حفیظةراناآلخما ه رب نهر كارون، لكن لم یریا النورمنطقة دار كوفن ق

واستعانتها  عنها كحلیف استراتیجي في بناء مفاعالتها رانإییجة لتخلي أ وانزعاجها نت.م.الو

اإلیرانیة، وهو  بدول أخرى، وهو ما یعني غیاب رقابتها التامة عن مشاریع المفاعالت النوویة

.ما یشكل تهدیدا آخر لها في المنطقة
1  

  النووي االیرانيمرحلة التفعیل الجزئي للبرنامج : الفرع الثاني

 لقد جاء التفكیر اإلستراتیجي اإلیراني الجاد في العمل على امتالك الطاقة النوویة في

 وذلك تزامنا مع إعالن إیران في نفس العام إنشاء العدید من محطات1972 أواخر سنة ،

 التالیة لهذا التاریخ، وقد تضافرت جهود كل منالطاقة النوویة بالنسبة للسنوات العشر 

 وزارتي الطاقة والمیاه في رسم مخططات مسبقة حول األماكن التي من المفترض بناء

في  المفاعالت فیها، إضافة إلى دراسة مدى إمكانیة بناء محطات الطاقة النوویة من األساس

في  زدیاد توازیا مع إعالن الشاهجنوب إیران، وظل االهتمام اإلیراني بالشؤون النوویة في ا

  عن تصوره الكامل حول البرنامج، وطموحاته المترقبة من 1974مارس 

  2.هذا المجال السیر في

 كما سبق وأشرنا فقد كان االهتمام في نهایات المرحلة السابقة وبدایات هذه المرحلة

 النوویة، باإلضافةمنصبا على إقامة العقود واالتفاقیات مع الشركات المعنیة بالصناعة 

 أ.م.إلى التركیز على مد جسور التعاون مع الدور الرائدة في هذا المجال آنذاك الو

جنوب  من رانإیلهند وجنوب إفریقیا، حیث حصلت وفرنسا وألمانیا باإلضافة إلى األرجنتین وا

ل أج نیوم المشبع، وذلك مناإفریقیا في أواخر السبعینیات على كمیات من أوكسید الیور 

                                                           
  .212حنان حكار، المرجع السابق، ص  -  1
الخلیج   مركزأزمة البرنامج النووي اإلیراني والتداعیات المحتملة على أمن المنطقة رفعت عبد الوهاب لقوشة وآخرون،  -2

 .206، ص 2006للدراسات اإلستراتیجیة، القاهرة، مصر،  طبعة 
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عمل جدیا  والجدیر بالذكر أن الشاه اإلیراني آنذاك استخدامه في المجاالت النوویة المختلفة،

سلمیة  على إنكار أي اهتمام له بصناعة األسلحة النوویة بشتى الطرق، والتأكید على

عمل أیضا على  ، دون أي نیة له في الخوض في الصناعة النوویة العسكریة، كماالبرنامج

بالجوانب التقنیة، وتطویر  وجیا النوویة الالزمة لبالده، مع ما یرافقها من االهتمامنقل التكنول

التأكید على سلمیة البرنامج قد  القاعدة الفنیة الالزمة لذلك مع مدربین وخبراء وغیرهم، بل إن

الفترة، ففي مؤتمر جنیف لنزع  أخذ طابعا دولیا عبر مختلف المحافل التي عقدت في تلك

ألكثر من ذلك السالح النووي وا معارضة بالده لتطویر رانإیجدد وفد 1975 السالح عام 

مشروع ا قرر إلى الجمعیة العامة لألمم  بتقدیم1974 ومصر سنة  رانإیفقد بادرت كل من 

بوصفه 1974دیسمبر ،9في  وتم اعتماده المتحدة على مشروع القرار بموافقة شبه جماعیة،

تدعو الجمعیة العامة جمیع األطراف المعنیة بإقامة منطقة  :والذي ینص على3263القرار رقم 

 النوویة في الشرق األوسط إلى اإلعالن فورا عن عزمها على االمتناع على أساس خالیة من األسلحة

معاهدة عدم انتشار  متبادل عن إنتاج أسلحة نوویة أو حیازتها على أي وجه آخر ٕوالى االنضمام إلى

المتحدة استطالع  آراء األطراف  األسلحة النوویة، وأن تطلب الجمعیة العامة من األمین العام لألمم

 المعنیة بشأن تنفیذها القرار وتقدیم تقریر عن ذلك إلى

  1.مجلس األمن والجمعیة العامة في دورتها الثالثین

 رنامج نوعا من البطء في التقدمنه ومع نهایة السبعینیات شهد البأوجدیر بالذكر 

 نتیجة لالنتقادات الداخلیة المتزایدة، وكونه یحتل مقدار أكبر من حجمه من المیزانیة العامة

حمایة  للدولة، باإلضافة إلى ضعف الدعم المادي الذي واجهه البرنامج كمحصلة النتقاله من

السیاسي  الدعم انخفاض حجمالطاقة، وبالتالي  جناح القصر اإلمبراطوري إلى ربطه بوزارة

  2.هالذي كان یحضى ب

                                                           
  1974.الصادر في دیسمبر 3263الجمعیة العامة لألمم المتحدة، القرار رقم ، -  1
  .214المرجع السابق، ص حنان حكار  -  2
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قد  كانت األعمال المتعلقة بالبرنامج 1979ومع نهایة حكم الشاه في منتصف جانفي  

االحتواء  تم االنطالق فیها، حیث انتهت الشركات األلمانیة من إنشاء البنیة األساسیة ووعاء

أما فیما  اآلخر فقد انتهت جزئیا منه،الفوالذي ألحد المفاعلین في بوشهر، أما المفاعل 

إیقاف كل  یتعلق بالشركات الفرنسیة آنذاك، فلم تكن قد بدأت في اإلنشاء باألساس وعلیه تم

مفاعل  الظروف المصاحبة للثورة، بل وحولت مستودعات األعمال المتعلقة بها بسبب

 راتالتقدی یر بعضبوشهر إلى صوامع للغالل في المیناء المطل على الخلیج العربي، وتش

   قد كان الشاه1979عام  رانإیعند قیام الثورة اإلسالمیة في الغربیة إلى أنه 

  1 .دوالر في هذه المنشآت النوویة راتملیا6 استثمر حوالي 

  قراترتیب األو  إعادةمرحلة  :الثالثالفرع 

یسعى للوصول إلى تصنیع الحد  نقطة التحول من نظام طموح1979 تعد سنة  

یتمثل األول في نظام الشاه الذي  األدنى من اإلنتاج النووي، ونظام یكبح تماما ذلك حیث

حین تمثل الثاني في نظام والیة الفقیه  اشتهر بعالقاته وتحالفاته اإلستراتیجیة مع الغرب، في

 یلیه الغرب بصفة رانإلیأ العدو األول المهدد .م.الو الذي اعتبر  روح ااهللا الخمینيبقیادة 

عنها  عامة، وهذا ما یجعلنا نفهم بوضوح ثنائیة ترتیب األصدقاء واألعداء وما یمكن أن ینجر

الخارطة  من إعادة تشكیل التحالفات اإلقلیمیة والدولیة، وبناء األولویات الرئیسیة وفق

واالقتصادیة،  الخارجیة العسكریة رانطهدوره أدى إلى إعادة صوغ سیاسة المستحدثة، وهذا ب

مصیره، والدول  ا وضعها أمام أولویة إعادة النظر في طبیعة البرنامج والتفكیر فيوهو م

إنتاجه، وعلیه فمنذ  والشركات التي كانت تساهم في بنائه ومصادر التقنیة المستخدمة في

النووي هو في حقیقته  الحكم أصدر قرار بأن هذا البرنامجالخمیني ومع تولي 1979 سنة 

أخالقي ویتعارض مع  سالمي وامتالك األسلحة النوویة أمر غیریخالف مبادئ الدین اإل

المبرمة مع الدول التي  الفطرة السلیمة، وهو ما أدى إلى إلغاء كافة العقود والضمانات

                                                           
  14557) 2008(، 3.، جریدة الریاض "الخیار النووي اإلیراني، إلى أین؟ " حمد بن عبد ااهللا اللحیدان،  -  1
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حثي واحد على مفاعل ب أ، وتم اإلبقاء.م.في تفعیل برنامجها وعلى رأسها الو رانإیساعدت 

  1.الدولیةللرقابة  في أمیر آباد مع إخضاعه

 إن هذا الموقف الذي تبناه الخمیني مع بدایة السبعینیات شكل بؤرة جدل كبیر بین

معارض ومؤید، وتم بموجبه تشدید الخناق كثیرا على البرنامج النووي اإلیراني، إال أنه تم 

ر احیث تم إصدار قر 1983 التراجع عن هذا الموقف مع بدایة الثمانینیات وبالضبط سنة 

بعث البرنامج، وفي حین  داد خطة تنمویة شاملة من بین آلیاتها األساسیة إعادةیقضي بإع

محضة، إال أنها كانت تختفي  تم اإلعالن أن األهداف األساسیة من هذه الخطة اقتصادیة

نفسها بمثابة العدو األول " الخمیني  إیران" وراء دواعي ومبررات عسكریة وضعت بموجبها 

دول نوویة جدیدة، فكانت الهند هي  یها إعادة بناء عالقات معأ، وهو ما حتم عل.م.الو

محایدا تجاه األوضاع الدولیة آنذاك  الخیار األول، والذي جعل من إیران تقف موقفا

تقدیم تنازالت ألي طرف من أجل  والمتعلقة بالصراع بین المعسكرین فلم تضطر إلى

البرنامج من جدید، ولم تكن الهند  ثالحصول على التقنیة النوویة، وفي الوقت نفسه تم بع

اللتان  یة والصینمنها ألمانیا الغرب حینها الحلیف الوحید بل تم االتفاق مع العدید من الدول

  2 .ساعداها في استئناف تطویر برنامجها في تلك الفترة

   في البرنامج النووي اإلیراني مرحلة التسارع والتطور: الرابعالفرع 

 المرحلة السابقة فإن فترة التسعینیات قد شهدت تسارعا محسوسا،كما سبق وأشرنا في 

 أصبحت تمتلك بنیة أساسیة كافیة رانإیبیرة للبرنامج، بالنظر إلى أن وشهدت قوة دفع ك

 إلجراء األبحاث النوویة المتقدمة، ولم یكن التوسع هذه المرة بحثي فقط، إنما امتد إلى

 ت البرنامج، وأحاطتها بسریة كاملةاتوسعة مقر الجانب التقني حیث عملت الحكومة على 

إیران  تحسبا ألي ضربات عسكریة غیر متوقعة، ومن بین الخطوات العملیة التي قامت بها

                                                           
 ،حدود االتفاق واالختالف - تركیا والبرنامج النووي اإلیرانيعبد الفتاح علي الرشدان ورنا عبد العزیز الخماش،  -1

  .20-19، ص 2016ودراسة السیاسات، قطر،المركز العربي لألبحاث 
 .216حنان حكار، المرجع السابق، ص  -  2
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في  هو توقیع اتفاقیة لبناء مفاعل لألبحاث النوویة بمركز أصفهان وكان ذلك بالضبط

كان قادرا  كامل إال أنهورغم صغر حجمه واستحالة إنتاجه لسالح نووي 1991 جانفي 21

 على تزوید الخبراء اإلیرانیین بمعارف مختلفة بشأن تكنولوجیا التخصیب،

 یتوقف األمر عند ء،ولمار نتاج الوقود والكعكة الصفإل" هیكسا فلوریدا" نیوم إلىار وتحویل الیو 

 زیارة الرئیس اإلیراني على شراء مفاعل آخر من الصین خالل رانإیهذا الحد بل أقدمت 

  .غضبا دولیا وهو األمر الذي أثار1992 إلى الصین في سبتمبر  رفسنجاني

األمریكي السابق في  وزیر الدفاع ویلیام بیريوردا على هذه التحركات أعلن 

ن تخطط لتطویر برنامج شامل انحن واثقون من أن إیر 1995/01/09 : تصریحات له في

تى تتمكن من ذلك، وهناك بعض طویلة ح ستمضي سنوات بأنها لألسلحة النوویة، ونعتقد أیضا

 ن على موادااتخاذها الختصار الوقت، إنني أشعر بقلق بالغ حیال حصول طهر  التي یمكن راءاتاإلج

  قادرة على إنتاج  جمهوریات اإلتحاد السوفیاتي السابق أو دولة أخرى انشطاریة وتقنیات متطورة من

  21". ادهذه المو 

 اإلیرانیة من أجل التعاون الفعلي مع العدید من الدول منهاكما تزایدت الجهود 

 كازاخستان التي تضم أكبر مركز لألبحاث النوویة باإلتحاد السوفیاتي السابق، وتم

كما  ض إنتاج النظائراغر بأتزویدها من قبل الصین بأجهزة الفصل المغناطیسي الخاصة 

رأس 1800التي یبلغ قدرها حوالي تضم كازاخستان أیضا عددا كبیرا من الرؤوس النوویة

  للقرارات المشعة، ومفاعل نووي متقدم، باإلضافة إلى كمیات  صواریخ عابرة104وحوالي 

2.نیومار الیو  إثراء كبیرة من الغاز الذي یساعد على
  

 أ موقفا معارضا تماما لما یحدث.م.وفي ظل هذه األنماط من التعاون اتخذت الو

 أنه ورغم كل هذه ى روسیا لعدم التعاون معها، إالّ داخل إیران وقامت بالضغط عل

 الضغوطات تم إبرام اتفاق آخر ینص على بناء ست وحدات لمحطات كهروذریة في إیران

                                                           
  .218حنان حكار، المرجع السابق، ص  -1
ا دراسة في األزمات الدولیة، ،السیاسات -المحددات، التطورات أزمة البرنامج النووي اإلیراني ، عصام عبد الشافي،  -2

  .22، ص 2004القاهرة، طبعة مركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة، 



 حد من االنتشار النووي فاعلیة العقوبات االقتصادیة الذكیة علىتقییم : الفصل الثاني

  

 

39 

 میجاواط، باإلضافة إلى أربع وحدات للطاقة في مفاعل1000 طاقة كل واحدة منهما 

كمیة  بحصولها على رانإیكي عملیاتي أكثر حیث تم اتهام بوشهر، وقد كان التحرك األمری

 أكبر من الوقود الالزم والذي یحتاجه مفاعل بوشهر من روسیا أي أنها أخلت

 باالتفاق المبرم، وكله في سبیل إحباط االتفاقات المبرمة بین البلدین، لكن روسیا دافعت

 خاصة وأنها وافقت على استرجاع الوقود المستنفذ إلى روسیا حسب الطلب رانإیعن 

 به الخبراء األمریكیون، وقد أخذ التعاون الروسي اإلیراني أبعادا حیویة عقب الذي تقدم

استعدادها لبناء خمس مفاعالت  2000 سنة إعالن الحكومة الروسیة في أواخر جویلیة

في إیران، كما مهدت من خالل التعاون الذي جاءت به الوثیقة الصادرة عن  وزارة  نوویة

  والمتضمنة تأكید روسیا على 2012 التي تمتد إلى غایة  الروسیة خططها العشریة الطاقة

أ إلى فرض عقوبات على .م.وهو األمر الذي دفع بالو .محطات نوویة عدة في إیران بناء

الروسیة التي تتهمها ببیع تكنولوجیا الصواریخ إلی ارن بموجب  عدد من المعاهد العلمیة

إیران في موقف المتهم  موسكو ال تعتبروالجدیر بالذكر أن ) وتشرنومردن آل جور ( اتفاق

األسلحة النوویة، بل كانت  بل على العكس كونها وقعت مبكرا على معاهدة الحد من انتشار

على ثقة كاملة آنذاك بأن إی ارن یستحیل أن تتحول إلى دولة نوویة عسكریة، ویمكن 

صمیم األحداث من  استشفاف مختلف دوافع ومبر ارت روسیا للتعاون النووي مع إی ارن

حیث یمكن القول أن  الواقعة آنذاك والتي یمكن اختصارها خاصة في الدوافع االقتصادیة،

تخطت قیمته الملیار دوالر، وأنقذ آالف العمال  :هذا التعاون قد حقق نتائج إیجابیة كثیرة من بینها

بطرسبرج من مشروع صناعي في مصانع سان 300وأنقذ نحو  الروس الذین یعملون داخل إیران،

 العاملون في القطاعات المغذیة للمشروع الذي امتد لخمس سنوات على رواتب تزید التوقف، وحصل

ضرائب للحكومة  بأربعة أمثال نظیرتها في هیئات صناعیة أخرى ودفعت هذه المؤسسات ما علیها من

 1 ".الروسیة أعلى بأربع ا مرت من غیرها

 النكشاف الدولي على البرنامج النووي اإلیراني،وقد انتهت هذه المرحلة بنشوء أزمة ا
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 وهو األمر الذي مهد لبدایة مرحلة جدیدة من مراحل تطور البرنامج بدایة من سنة

.2002  

  مرحلة التدویل والمراوغة : الفرع الخامس

 كما سبق وأشرنا تعد هذه المرحلة من أبرز الم ارحل كونها تصدرت جدول أعمال

 أزمة سیاسیة دولیة عرفت بأزمة البرنامج النووي اإلیراني، وقد المجتمع الدولي، وشكلت

بوجود  مسعود رجويبزعامة  رانیةاإلیكشف المجلس الوطني للمقاومة بدأت هذه األزمة ب

نوویتان موجودتان تحت  نشاطات نوویة إیرانیة غیر مصرح بها، بخصوص منشأتان

 بالضبط في بلدة نطنز انیوم ومقرهااألرض، حیث تختص األولى في تخصیب الیور 

Natanz كلم  130وتقع على بعد  وسط إیران، بینما تختص الثانیة في إنتاج الماء الثقیل

هذا االكتشاف محركا  وعلیه فقد كان Arakأي بالقرب من مدینة آراك ، رانطهجنوب 

الغربیة السیما للمخاوف  أساسیا لردود األفعال الدولیة تجاه حقیقة البرنامج وكذا مؤكدا بارزا

یؤكد على سلمیة البرنامج،  أ، وعلى إثرها انقسم المجتمع الدولي إلى طرفین بین من.م.للو

آنذاك، وقد أسفر األمر على قیام  وبین من یؤید عسكریته بناءا على المعطیات المطروحة

جها بشأن برنام یرانإللتفاوض مع  ترویكا أوروبیة شملت كل من بریطانیا وفرنسا وألمانیا

لبنود االتفاق، وهو ما اضطر الوكالة  المتكرر رانإیإلى أن األمر أخفق نتیجة رفض  النووي

وفي خضم اجتماعات فیینا  2009مارس  18 إلى إحالة الملف على مجلس األمن في 

قدم من خاللها األمین العام السابق للوكالة 2009 ، أكتوبر21و 19التي تم عقدها بین 

نیوم ار على حاجتها من الیو  إیرانحصول  والذي نص على مسودة اتفاق فیینادعي ار محمد الب

إلكمال مشاریعها الطبیة، بشرط أن یتم إعادة الوقود المستنفذ  المخصب الذي كانت تحتاجه

تم إجراء انتخابات 2009 وتجدر اإلشارة إلى أنه في سنة  ،روسیا من هذه العملیات إلى

سعا، وتم تأجیل النظر في مسودة االتفاق إلى حین استتباب وا إیرانیة خلفت غلیانا شعبیا

في سنة  وٕاعالنه رانياإلیسوى مماطلة النظام السیاسي  یعكس األوضاع، ولكن ذلك لم
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ومع هذا یا، بالتعاون مع روسمحطة نوویة أولى في مفاعل بوشهر  على تشغیل 2010

خالل تقدیم مقترحات  والبرازیل، وذلك منالرفض حاولت دول أخرى التدخل متمثلة في تركیا 

باتفاق تبادل " عرف  وهو ما رانإیفقت علیه وا2010ماي ،17جدیدة وكان ذلك في 

لیس إال،  رانياإلیالجانب  ، وهو اآلخر یخفي في ثنایاه محاولة لكسب الوقت من"نیوماالیور 

نیوم ادة لتخصیب الیور مواقع جدی 10حیث أعلنت الحكومة اإلیرانیة بعد ذلك أنها بصدد بناء

لسد احتیاجات 20%المخصب بنسبة  نیوماوأقر البرلمان قانونا یلزم الحكومة بإنتاج الیور 

  مفاعل بوشهر وتغطیة القطاعات الحیویة

  1.كالصناعة والزراعة والطب األخرى

 یدت االقتراحات على الحكومة اإلیرانیة من قبل الدول المعارضة لطبیعةاوقد تز 

من  رغمالوقت الذي تحاول فیه إیران عقد اتفاقات جدیدة مع دول نوویة، على الالبرنامج في 

قطاع  العقوبات الدولیة المفروضة علیها منذ إحالة الملف إلى مجلس األمن السیما على

تخصیب  البتروكیماویات وتجارة الذهب، واستمرت المفاوضات إلى حین إعالن إیران وقف

 نیومامن الموقعین اللذین یخصب فیهما الیور نیوم في موقع عمل واحد االیور 

 أ اعتبرت أن هذا. م.شریطة وقف العقوبات االقتصادیة علیها إال أن الو20% بنسبة،

 االقتراح ال یقدم ضمانا أساسیا على عدم إنتاج سالح نووي فعلي وتم رفضه، ولم یتم

 السابقة وهي إیجاد حل یرضي كافة األطراف في المعادلة إلى غایة كشف نفس الحركة

 عن وجود موقع نووي جدید سري2013حركة مجاهدي خلق المعارضة في جویلیة 

انطلقت األعمال  متواجد داخل جبل في مدینة دماوند شمال طهران،" منجم الشرق" یدعى 

المفاوضات مع المجتمع الدولي  دائرة الذي دخلت فیهما یشیر إلى أن  2006فیه منذ سنة ،

في  رانإیالیورانیوم، ویعد هذا خرقا شدیدا  استمرارها في نشاطات تخصیبكانت تخفي 

  . طوال هذه المدة رامهاإبلكل االتفاقات التي تم الوقت 
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 تعد األكثر جدیة من 2013ویمكن القول أن مفاوضات جنیف التي كانت في نوفمبر 

 یها نفسهاكل سابقاتها بالنظر إلى أنها جاءت في ظل ظروف دولیة أقحمت إیران ف

وألزمتها على االنصیاع للعدید من بنود هذه المفاوضات من قبیل زیادة وطأة العقوبات 

ظل االنخفاض الرهیب لسعر صرف اللایر اإلیراني،  االقتصادیة الدولیة على طهران في

االقتصادیة،  الشعبي الناجم عن تدهور األوضاع الغضب باإلضافة إلى محاولة امتصاص

اإلقلیمیة خاصة في ظل االنتفاضات السوریة، واستنزاف الموارد  على مكانتهاوكذا المحافظة 

باإلضافة إلى استغالل إیران للفراغ اإلستراتیجي في المنطقة الناجم  والقدرات اإلیرانیة فیها،

أ والمملكة .م.حل متفق علیه بشأن العدید من قضایا المنطقة بین الو عن عدم التوصل إلى

والجدیر . على ما عرف باتفاق اإلطار2015وبعد ذلك تم االتفاق سنة  2السعودیة،العربیة 

وتوجهاته  بالذكر أن هذه المراحل في حد ذاتها عكست نوعا من طبیعة النظام السیاسي

مكمل لجوانب  وطریقة تفكیره، لتكون في األخیر محصلة توجه دولة ككل ولیس مجرد برنامج

التي دفعت إلى  حیث یمكن التعرف على أهم الدوافع والمبررات قوتها اإلقلیمیة والعالمیة،

  1.التمسك بهذا البرنامج في كل مرحلة من مراحله

   إیرانالعقوبات االقتصادیة الذكیة المطبقة على : المطلب الثاني

تم تطبیق التدابیر وااللتزامات التي  ، نجد بأنهوفقا للقرارات الصادرة بخصوص إیران

بها مینها سواء على حكومة إیران أو على األفراد والكیانات المرتبطة انصت علیها في مض

وحصل االلتزام كل من یسعى في تطویر البرنامج النووي أو یساهم في مد الدعم لتطویره، أو 

لوالیات المتحدة األمریكیة، وامعظم الدول وخاصة دول االتحاد األوروبي بالتنفیذ من قبل 

، مما أرهقتها وأنهكتها وخاصة النظام بمختلف القطاعاتوهذا ما خلف آثار مست 

  .مفضیة إلى نتائج سلبیة وایجابیة االقتصادي
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 2006ومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة أنواع العقوبات المطبقة على إیران منذ سنة 

عقوبات جماعیة من قبل والى السابقة الذكر، إلى غایة رفعها بناء لما جاء في القرارات 

االتحاد األوربي وعقوبات انفرادیة صادرة عن الوالیات المتحدة األمریكیة، وتتمثل هذه 

  :العقوبات فیما یلي

 أنواع العقوبات االقتصادیة الذكیة الصادرة عن مجلس األمن على إیران: الفرع األول

أعاله، تستخلص بأن إیران تعرضت لحزمة  من خالل التدابیر المذكورة في القرارات

قام مجلس حیث  متنوعة من العقوبات، وطبقت ضد أشخاص وكیانات ومؤسسات مختلفة،

  :، في إطار الفصل السابع من المیثاق، وتتمثل أنواع هذه العقوبات فیما یليهامن بتطبیقاأل

  المفروضة على إیران العقوبات التجاریة :أوال

عالقات القطع عن طریق  القطاع التجاري إلیرانفرض مجلس األمن عقوبات على 

 إیرانأن بأهمها في مجال االستثمار بعد استنتاج ، و تجاریة مع بقیة الدولوالقتصادیة الا

 إلى ةتكون بحاج فإنهابالتالي النفط من الحقول المكتشفة، و ترغب في توسیع عملیات 

یساهم في جزء كبیر من  ألنهذالك تم حظر تصدیر النفط استثمارات في هذا المجال ، ك

، وفرض حظر لقة بتكنولوجیا تخصیب الیورانیومحظر كل الصادرات المتعو  الدولة إیرادات

  1 .اإلیرانیة الخارجیة في مجال الیورانیومعلى االستثمارات 

 إعادةأو  ،أو تخصیبه ،تخزین الیورانیوم أجنبي في مجالاستثمار  إقامة أيمن  إیران عمن

ثقیلة والتقنیة المواد النوویة أو أنشطة المیاه الاإلنتاج، أو استخدام التقنیة و المعالجة أو 

   2.ة القادرة على حمل رؤوس نوویةالمرتبطة بالصواریخ البالیستی

                                                           
  .31ص ، مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت، لبنان، الطبعة األولى،البرنامج النووي ،عطا محمد زهرة -1
 عددال ،جامعة الموصل، اإلقلیمیةالدراسات ، مجلة إیراندراسة في العقوبات الدولیة على  ،الرحمان یونس محمد عبد -2

  .48ص الثامن، 
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  المفروضة على إیرانالعقوبات المالیة  :ثانیا

وكانت  ،2006سنة صادر ة بدایة من أول قرار العقوبات المالیتم تطبیق مجموعة من 

حظر ، و اإلیرانیونوالشركات واألفراد  ،اإلیرانیةودائع الحكومة على شكل تجمید أصول و 

دول المعامالتها المالیة مع قیامها بإجراء عن طریق منع  ،المصرفیةاإلیرادات المالیة و 

التأمین أـو تحویل  إعادةن أو حظر الخدمات المالیة بما فیها التأمیإضافة إلى  ،خرىاأل

، أو أو منها أو عبرها أراضي الدول األعضاء إلىأو موارد مالیة أو غیرها  األموال، أصول

تقیم في ، أو أشخاص أو مؤسسات مالیة الكیانات المنظمة بموجب قوانینهارعایاها أو  إلى

  .أراضیها

في  التي تكونة النوویة و ون لها عالقة باألنشطتجمید أصول الموارد المالیة التي تك

حظر افتتاح مكاتب تابعة أو جدیدة أراضي الدول األعضاء أو تلك الخاضعة لوالیتها، و 

  .إیرانیة على أراضیهالمصارف 

أو  ،مشاریع جدیدة مع مصارف خاضعة لوالیتها إنشاءمن  اإلیرانیةالمصارف منع 

  .الحصول على مصلحة ملكیة فیها لمنع التزوید بالخدمات المالیة

حظر قیام المؤسسات المالیة بفتح مكاتب تمثیل أو مكاتب تابعة أو حسابات مصرفیة في 

  .إیران

ط على صناع الضغلدیون الخارجیة و كان الهدف من العقوبات المالیة زیادة أزمة او 

لتي سوف تستهلك على احتیاطاتها من العمالت الصعبة االتأثیر القرار االقتصادي إلیران، و 

، ووقف الدول الصناعیة للقروض التي تمنحها الشركات في دفع الفوائد لسد الدیون الخارجیة

  1.إلیهافي حال كانت الصادرات متجهة  اإلیرانیة

                                                           
  .32ص، المرجع السابق، عطا محمد زهرة -1
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  المفروضة على إیرانوما یتصل به  حظر السالحعقوبة  :ثالثا

ر البیع ، حیث تم حظالتي تستخدم في النشطات العسكریةالمواد تم حظر على كل 

منعها من القیام بتورید أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة والشراء لألسلحة مع إیران، و 

على ید رعایاها أو باستخدام السفن التي ترفع  أراضیهامن  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر

ایاها أو باستخدام السفن التي ترفع حظر شراء هذه األصناف من رعاتها، و علمها أو طائر 

  1.أو لم تكن إیرانعلمها أو طائراتها سواء كانت منشأ 

عن طریق منع  ،األجهزة العسكریةي للسالح على مجموعة من المواد و حظر انتقائ

أو طائرات مقاتلة مدفعیة أو   تورید أي نوع من الدبابات القتالیة أو مركبات قتالیة مدرعة

من عتاد بما في  كل ما یتصل بهابیة أو قذائف أو منظومات قذائف و هجومیة أو سفن حر 

  .ذالك قطع الغیار

من  إیرانمنع جمیع الدول تزوید العسكري من أجل طابع الحظر المشورة الفنیة ذات 

أو الخدمات المالیة، الموارد أراضیها بالتدریب التقني و عبر  أو أراضیهامن  أو ،قبل رعایاها

  .األسلحة وما یتصل بها من عتادالمساعدة المتعلقة بتورید وغیر ذلك من الخدمات و 

المواد العسكریة التي ح هو السیطرة على جمیع العتاد و الهدف من وراء حظر السال

  .النوويطور من البرنامج تساهم في تالتي و سكریة العأن تستخدم في األنشطة النوویة و یمكن 

المفروضة من قبل الوالیات المتحدة االنفرادیة الذكیة االقتصادیة العقوبات  : الفرع الثاني

  إیرانعلى  األوروبياالتحاد األمریكیة و 

تنفیذا لبنود قرارات مجلس األمن قامت العدید من الدول والمنظمات الدولیة بفرض 

إطار العمل الجماعي، ومن بین هذه عقوبات اقتصادیة ذكیة إما بإرادتها المنفردة أو في 

ما فرضته من عقوبات ما  أهماألوروبي، ومن االتحاد الدول الوالیات المتحدة األمریكیة و 

  :یلي

                                                           
  .43ص ، المرجع السابق، محمد عبد الرحمان -1
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    إیرانضد  االنفرادیة األمریكیةوبات العق: أوال

منذ  إطار العقوبات، بدأت في إیرانلها تاریخ قدیم مع  األمریكیةالوالیات المتحدة  إن

 القات االقتصادیة والتجاریة معهاقطع العحین تم اإلرهاب،  أزمةبسبب  1979سنة 

الفرصة للوالیات  تتعرض إیران إلى عقوبات دولیة سنح بعد، و 2006غایة  إلى استمرتو 

هي العقوبات المالیة ما ركزت علیه علیها، وأهم  هاعقوباتبتكثیف  المتحدة األمریكیة

التي تساهم في تحویل  األمریكیةفرض عقوبات على البنوك بتهدید القامت بحیث والتجاریة، 

إدارة ت أقر ، إیران لاللتزامات المفروضة علیهامع عدم رضوخ و  1إیران، األموال من وٕالى

 إلجبارها على التخلي  هاجملة من العقوبات ضد 2010في تموز " باراك اوباما " لرئیس ا

حرمان الشركات من ، و ، ة وجمیع الجوانب المالیةوشملت قطاع الطاق، النوويعن برنامجها 

من  اإلیرانیةشركات الحظر األمریكیة، و القیام بعملیات استبدال العمالت من خالل البنوك 

 هامنعها من تزویدو  ،عقاریةالشركات المریكیین أو األطنین مواالعقاریة مع المعامالت ال إجراء

أجهزة مراقبة منع مثل  ،قیود على حریة التعبیرالتي تساهم في فرض بالتكنولوجیا الحدیثة 

االتصاالت من الحصول على تعاقدات مع الحكومة األمریكیة التي تستهدف البنوك التي 

  2.من قبل التي فرض علیها مجلس األمن الدولي عقوبات األجنبیةتتعامل مع الشركات 

عم لتطویر القطاع الدتم تشدید العقوبات على األفراد الذین یقدمون  2011في سنة و 

ؤسسات مالیة تقیم معدة حیث تم تجمید أرصدة  ،2012 ها في سنةتشدید  النفط وزاد

فرض عقوبات على یقضي ب إجرائيأمر  أصدرو  3،مع البنك المركزيعالقات تجاریة 

األمریكیین منع األشخاص اإلیرانیة و لسیطرة الحكومة المصرف المركزي والكیانات الخاضعة 

  4.وال إیرانیاخمسین مسؤ لفرض حظر تأشیرات السفر مع هذه الكیانات، و من التعامل 

                                                           
    324ص هالتالي أحمد، المرجع السابق،  -1
، 2012 الثامن عددال اإلقلیمیة،الدراسات إیران، مجلة دراسة في العقوبات الدولیة على  ،محمد عبد الرحمان یونس -2
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  ضد إیرانالجماعیة األوروبیة العقوبات : ثانیا

قرارات مجلس ل اتنفیذ إیرانفرض جملة من العقوبات على  اآلخرهو  األوروبياالتحاد 

 االنصیاع للحلول إیرانخاصة بعد رفض  ،بمكافحة سیاسة االنتشار النووي األمن

إلى  في تخصیب الیورانیوم، وهو ما دفع هااستمرار إلى اتفاق، و عدم توصلها الدبلوماسیة و 

جمیع دول االتحاد األوروبي حظر  2010 أوت 12تشدید العقوبات ضدها، حیث قامت في 

اإلیرانیة، التي تعمل في المجال الصناعي للنفط مشتركة مع الشركات  من إقامة أعمال

اإلیرانیة، تقدیم تأمینات للحكومة من  األوروبيت جمیع دول االتحاد منعوالغاز الطبیعي، و 

، التكنولوجیا المستخدمة في تكریر الغاز الطبیعيد أو نقل معدات الطاقة و بیع أو توری وحظر

  1.التابعة إلیران الغازشاریع االستثمار في قطاع النفط و حظر تمویل مو 

اإلیرانیة ومؤسساتها المالیة واألفراد أضاف جملة من العقوبات المالیة على الحكومة 

ح فروع جدیدة لها في اإلیرانیة من فتحیث تم منع البنوك  ،الكیانات التي تعمل لصالحهاو 

 36أي تمویل مالي یزید عن عها من تلقي مناألوروبي وفرض رقابة علیها، و دول االتحاد 

من  األوروبیةتم منع الشركات األوروبیة، و وافقة رسمیة من حكومات الدول بم إال ،ألف یورو

 180أموال أكثر من إلى تجمید أصول  إضافة، اإلیرانیة بالخدمات التأمینیةتزوید الشركات 

  2.فردا

باستثناء شركات  اإلیرانیةحیث تم حظر الطائرات  وتم تطبیق حظر الطیران والسفر،

 أراضيشخصیة من دخول  41منع التي تحمل المسافرین، و  الطیران المدني والتجاري

  .األوروبياالتحاد 

                                                           
  .325هالتالي أحمد، المرجع السابق،  -1
  .35ص، المرجع السابق، مسعد عبر الرحمان یونس -2



 حد من االنتشار النووي فاعلیة العقوبات االقتصادیة الذكیة علىتقییم : الفصل الثاني

  

 

48 

في تحقیق مدى فعالیتها إیران و العقوبات الذكیة على  آثار: المبحث الثاني

  الهدف

ؤثر على جمیع ت فإنها حتمادولة  أيفرضت على  إذاالذكیة  االقتصادیة العقوبات إنّ 

سب ح أخرى إلىتتفاوت من دولة أنظمة الدولة المستهدفة وتشمل كافة القطاعات، لكنها 

كل من االقتصاد ت في األخرى أثر هي  إیرانالعقوبات المطبقة على سیاستها المنتهجة، و 

ومن هنا نطرح ، إیران للتصدي لهاغیرها من القطاعات على الرغم من محاولة والتجارة و 

  إلى أي مدى تأثرت إیران بالعقوبات؟: التالي التساؤل

 إیرانالناجمة عن تطبیق العقوبات االقتصادیة الذكیة على  اآلثار: المطلب األول

إیران ثم قطاع التجارة في  األولىمست العقوبات الذكیة القطاع االقتصادي بالدرجة 

  :تياآلسیتم شرحها في  أخرىة قطاعات عدّ والزراعة، و 

  إلیران والتجاري القطاع االقتصادي على العقوبات الذكیةاآلثار : الفرع األول

القطاعات التي ترتكز علیها الدول،  أهمیعتبر كال القطاعین االقتصادي والتجاري من 

وتعمل جاهدة على تنمیتها، لذلك فهي نقطة الهدف للعقوبات الذكیة بحیث توجه مباشرة 

 آثارتجارتها الدولیة ، ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى على النظام االقتصادي وحصار 

  :العقوبات في هاذین القطاعین فیما یلي

 آثار العقوبات الذكیة على القطاع االقتصادي في إیران: أوال

 اآلثارلم تسلم من  أنها إال ،حمایة اقتصادها من العقوباتفي  إیرانمحاوالت  رغم

 لها انعكاسات كانت التجاریة التيالعقوبات المالیة و كیة، خاصة آثار السلبیة للعقوبات الذ

  بالغة، مست قطاع الطاقة والتجارة الخارجیة واالستثمار وغیرها، وتتمثل هذه اآلثار فیما یلي

 في إیران الطاقة آثار العقوبات على قطاع -أ

لیه حیث تعتمد ع ،اقتصادها إلنعاشحرك إیران العصب المقطاع الطاقة في یعتبر 

األوروبي، خاصة عقوبات االتحاد لذالك تم تسلیط العقوبات علیه و  ،الدخار العملة الصعبة
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الغاز، حیث تم استهداف الشركات التي تقوم بشراء وتشمل كل من البتروكیمیاویات والنفط و 

 % 36یعمل بقدرة  اإلنتاجیة وأصبحتراجع قدرته  إلىأدى  إذ، اإلیرانیةالبتروكیمیاویات 

 إمدادات الغاز، وتراجع صادرات البتروكیماویاتانخفاض طع الغیار و بسبب نقص ق

اآلثار ، زیادة على 2013ملیار دوالر في  12إلى  2012ملیار دوالر في  15الخارجیة من 

قلت جهودها لرفع بأنها عر  إیران حیث أقرت ،ظر االستثمار في هذا القطاعالسلبیة لتطبیق ح

  2025.1یتروكیمات بحلول عام ملیون طن من الب 250 إلى اإلنتاج

   إیرانفي  قطاع النفطآثار العقوبات على  - ب

باحتیاطي قدره رابع منتج للنفط لنفط على المستوى العالمي، و بلد منتج ل إن إیران

ملیون برمیل  2.4یقدر ب للنفط في العالم  ةمصدر  دول كبرخامس أملیار برمیل، و  137.6

  2.اإلیرانيكبر مستورد للنفط الخام أالهند في الیوم، وتعتبر الصین و 

ر شراء النفط حظ إلى أدى عقوبات یشكل واضح على قطاع النفط،تشدید الكما أن 

ملیون برمیل یومیا في  2.8النفطیة من  إیرانص صادرات یتقلو  األوروبياالتحاد  إلىالخام و 

الرئیسي في كان السبب و  ،2012یون برمیل یومیا في یونیو دون مل ما إلى ،2011یونیو 

، كما أن الحظر أعاق تأمین الشركات إیران للنفط األوروبیةمقاطعة الشركات  ذلك هو

  3.جمیع عمالئها إلى إیرانمبیعات الخام من و  اإلیرانيالنفط  شحنات األوروبیة

                                                           
سنة ، 49مجلد ، دوریة سیاسیة دولیة ،مواجهة العقوبات فياإلیراني أدوات االقتصاد : التعایش ،حمد خلیل الضبعأ -1

تاریخ الدخول  ، www.platform.almanhal.comموقع   ،ور على مكتبة المنهل االلكترونیةمنش .04ص ، 2014

   ).00.07على الساعة ( ،27/02/2020
  .161ص ، سابقالمرجع ال ،البشر عاشور -2
اآلثار االقتصادیة لرفع العقوبات عن إیران، الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، البنك  -3

ألثار االقتصادیة للعقوبات على إیران، الموقع  البنك الدولي، إحصائیات صادرة عن 2015تموز / ، یولیو5الدولي، العدد 

 : االلكتروني

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22294/Arabic%20QEB%20iss 

   .00.27على الساعة  ،27/02/2020تاریخ الدخول 



 حد من االنتشار النووي فاعلیة العقوبات االقتصادیة الذكیة علىتقییم : الفصل الثاني

  

 

50 

إلى إضعاف قطاع الطاقة اإلیراني وهبوط االستثمار في مجال الطاقة  أدى حظرو  

 اإلیرانیون، حیث كان وأثر على مستوى اإلنتاج، الدول المصدرة للنفطمن قائمة  إیرانمرتبة 

 ال اإلیرانیةألن شركات الطاقة  ،من زیادته بدال اإلنتاجیجدون صعوبة في المحافظة على 

ول جیدة أو تفعیل حق ،استخراج النفط من الحقول تستطیع تحقیق أعلى مستوى ممكن في

ملیار دوالر سنة  60خاسرة استثمارات بقیمة  إلىى ، هذا ما أددون وجود مساعدات خارجیة

امتناع بعض من مشاریعها في إیران، و كبرى  أجنبیة، بسبب انسحاب شركات  2011

استثماراتها لشركات ببیع  قامت هناك منات من الدخول في استثمارات جدیدة، و الشرك

   1.أخرى

إلى االرتفاع بشكل عادت الصادات النفطیة  2014وبعد تخفیف العقوبات في سنة 

لسفن التي تنقل الخام من سیاویة ضمانات سیادیة للبلدان األبعض ا أصدرت، حیث طفیف

إلى مصافیهما على السفن التي نتقل النفط  إیرانیةالهند قبول ضمانات إیران، وبدأت الصین و 

ل لیها قبإلى المرتبة التي كانت علم تصل  إیران أن یعتبر ایجابي إالعلى الرغم من هذا و . 

  2.فرض العقوبات

   في إیران الغاز الطبیعيآثار العقوبات على  -ج 

الوالیات إنتاج الغاز الطبیعي بعد روسیا و في المرتبة الرابعة عالمیا من حیث  إیرانتقع 

 إلىتریلیونات قدم مكعب من الغاز  3.6حیث تصدر حوالي  3،كندااألمریكیة و المتحدة 

عاجزة عن تطویر نشاطها في مجال تصدیر  إیرانالعقوبات جعلت  أن، غیر وأرمینیاتركیا 

                                                           
   .122ص ،سابقالمرجع ال ،كینث كاتزمان -1
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تجمید االستثمارات  إلى أدىر االستثمار في هذا المجال الذي بسبب حظ 1،غاز طبیعي

   2.األجنبیة

  إلیران الماليالقطاع التجاري والصناعي و  اآلثار التي مست: ثانیا

إن القطاع التجاري والصناعي والمالي تعتبر من بین القطاعات التي تساهم في میزانیة 

  :ا یليالتي مست كل قطاع نذكر م اآلثارإیرادات إیران، ومن 

  في إیران القطاع التجاريآثار العقوبات على  -أ

كبر من أ األوروبیةكانت البلدان  إیرانقبل فرض العقوبات االقتصادیة الذكیة على 

إجمالي الصادرات ثلث من الحیث كانت تشكل  إلیران،تجاریین الرئیسیین الشركاء ال

 تطبیق العقوبات ضعفت هذه النسبة، وتوقفت الصادرات والواردات بعداإلیرانیة، و الواردات و 

ملیار دوالر من عائدات  17.1في هذه الفترة  إیرانفقدت ، إذ  2014و  2012بین عامي 

ملیار  4.4و ،الیابان إلىملیار دوالر من عائدات التصدیر  7.5و ،التصدیر بصفة عامة

  .ائدات التصدیر إلى البلدان األوروبیةعمن ملیار دوالر  3.9، وكوریا الجنوبیة إلىدوالر 

القطاعات  المباشر، ومن أهم األجنبيقطاع االستثمار في العقوبات الدولیة  أثرتكما 

عات التحویلیة، قطاع الصنااعات االستخراجیة و إیران هي قطاع الصنالتي تستثمر فیها 

بلغ حیث  2012،3بعد  األجنبیةاالستثمارات  را لتسلیط العقوبات علیهما توقفت تدفقاتونظ

 1.62بلغ  2008سنة  ملیار دوالر ، وفي 1.67 2007سنة المباشر  األجنبياالستثمار 

  .ملیار دوالر

األجنبي المباشر تراجع االستثمار  إیران،بسبب القیود المفروضة على التجارة مع و 

المعرفة ألنه لم یعد بمقدورها الحصول على التكنولوجیا و ، أضرارا وخیمة بقطاع النفطالحق و 

                                                           
  .123، صسابقالمرجع ن، الكینث كاتزما -1
  .168ص، ابقالسمرجع ال ،الباشر عاشور -2
االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، البنك  اآلثار االقتصادیة لرفع العقوبات عن إیران، الموجز -3

، على الساعة 01/03/2020: ، تاریخ الدخول ، الموقع االلكتروني سابق الذكر2015تموز / ، یولیو5الدولي، العدد 

  .08ص ،11:33
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تعتمد على الشركات المحلیة لتنمیة  هامما جعل تأتیها من الخارج،التقنیة المتطورة التي كانت 

   1.الكفاءة بالشركات الصینیة واألسیویةذات الغربیة  حقول النفط وقامت بتعویض الشركات

االتفاق النووي تجدد اهتمام الشركات الدولیة  إبرامبمناسبة و  2015وبعد سنة 

  . إیرانباالستثمارات في قطاع النفط في 

  في إیران القطاع الماليآثار العقوبات على  - ب

 ،القطاع النقدي لهاسلبي على إیران كان له اثر بالغ و تشدید العقوبات المالیة على  إن

مقابل الدوالر بنسبة  اإلیرانيانخفضت قیمة اللایر إذ ،  اإلیرانیةالعملة  إلى انهیار حیث أدى

 40000 إلىلایر  28000 من الواحد األمریكيارتفعت القیمة النسبیة للدوالر و ،  % 50

 اإلیرانیة،ن هذا التدهور نجم عن استنفاذ االحتیاطي من العملة لایر، وتشیر الدراسات بأ

  2.األجنبیةت من العمال % 40التي تشكل  اإلیرانيخاصة بعد انخفاض حجم مبیعات النفط 

   في إیران القطاع الصناعيآثار العقوبات على  -ج

في الناتج  ألنه یساهم إیرانالقطاعات الرئیسیة في  أهمیعتبر القطاع الصناعي من 

تعتمد  األولى، فإنهاالغاز التي تحتل المرتبة النفط و  تجارةحیث بعد  3،اإلجمالي لهاالمحلي 

من الناتج المحلي  % 10تمثل نسبة مرتبة الثانیة والتي على صناعة السیارات في ال

 على األولىالمرتبة على مستوى العالم، و السیارات  إنتاجفي  12یحتل المرتبة اإلجمالي، و 

" و " خوردو "  إیران هيفي إلنتاج السیارات الشركات  األوسط ، ومن أهممستوى الشرق 

                                                           
   .09ص ،  السابق نفس المرجع -1
  .114،115، ص سابقالمرجع ال ،كینث كاتزمان -2
لي ثر بعض المؤشرات االقتصادیة على الناتج المحأذاري، عادل سالم كشكول الهاشمي، داود محمد الععدنان  -3

  .05ص ،2017، جوان 26 العدد ،للعلوم االقتصادیة تاإلجمالي اإلیراني، مجلة الكو 
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رانا " و " سمند " تنتج عالمات محلیة مثل اإلنتاج ، و من  % 90التي تسیطر على " سابیا 

".1   

سیارة بعدما كان  ألف 700 إلىالسیارات  إنتاجتراجع  2012بعد تشدید العقوبات سنة و 

تدهور القطاع هو ثر في هذا القطاع ، وأهم ما أملیون سیارة قبل تطبیق العقوبات 1.6

رفع  إلى أدىما م ،انخفاض العملة الوطنیة إلى أدىالمالي بسبب العقوبات المالیة الذي 

الذي یقوم بتصنیع السیارات " خوردو " مثل مصنع  2،والمكونات المستوردة األجزاءتكلفة 

قبل فرض العقوبات  إیران، حیث كانت تدفع "بیجو الفرنسیة"ن شركة بقطع غیار مستوردة م

 % 60 إلى 50تدفع من  أصحبت، وبعد العقوبات اإلمداداتمن ثمن   % 10 إلى 05من 

 إلى باإلضافة 3،تمانباإلئ ربسبب عدم قدرة شراء قطع الغیا لمشتریاتهامن السعر الكلي 

القطاع الصناعي  اآلثارهذه  وأفقدتالحظر المفروض على استیراد وتصدیر المعدات، 

  4.ملیارات الدوالرات سنویا

  آثار العقوبات الذكیة على القطاع االجتماعي والسیاسي إلیران: الفرع الثاني

 غالبا ما تنعكس اآلثار السلبیة للقطاع االقتصادي وتمتد إلى القطاع االجتماعي والسیاسي

  :للدولة المستهدفة، سنتطرق إلى اآلثار في كلتا القطاعین إلیران فیما یلي

  ة عن العقوبات االقتصادیة الذكیةالناجم واإلنسانیةاآلثار االجتماعیة : أوال

السلبیة على سوق  اآلثار إذ أدتالجانب االجتماعي لها،  إیرانمست العقوبات على 

 ألف 900 إلى 800حوالي  اإلیرانيسوق العمل  إلىیدخل حیث انتشار البطالة،  إلىالعمل 

                                                           
، دوریة سیاسیة دولیة ،في مواجهة العقوباتاإلیراني أدوات االقتصاد : التعایش ،حمد خلیل الضبعأ، حمد خلیل الضبعأ -1

، 04ص، www.platform.almanhal.com  :االلكتروني موقعال ،مكتبة المنهل االلكترونیة .2014سنة ، 49مجلد 

   .21:07، على الساعة 10/03/2020: تاریخ الدخول
، على 01/2020/ 29: اآلثار االقتصادیة لرفع العقوبات عن إیران، الموقع االلكتروني السابق الذكر، تاریخ الدخول -2

  .12ص ، 16:20الساعة 
  .167سابق، ص المرجع الالباشیر عاشور،  -3
، على 29/01/2020 :، تاریخ الدخولاآلثار االقتصادیة لرفع العقوبات عن إیران، الموقع االلكتروني السابق الذكر -4

  .12، ص16:30الساعة 
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 اإلیرانیةل من قبل الحكومة إلى خلق مناصب شغؤدي بالضرورة كل عام، وهذا ی إیراني

وبالتالي  %05،5الناتج المحلي  إجماليبافتراض نمو  ،حوالي خمسة مالیین فرصة عمل

  1.ملیون فرصة في العامعن زیادة فرص عمل 

قروض منح  بسبب الحظر المالي حیث تم منعلتشمل قطاع الصحة  اآلثارامتدت و 

مهمة التي ال قص كبیر في بعض المواد الطبیة الن إلى أدىمما  ،للصناعات الصیدالنیة

  2.والمضادات الحیویة األنسولینیمكن االستغناء عنها، مثل 

  آثار العقوبات االقتصادیة الذكیة على النظام السیاسي إلیران : ثانیا

من خلق حالة ، حیث یتم قبةادوما تمس العقوبات الذكیة النظام السیاسي للدولة المع

الضغط على صناع القرار، وهو ما حصل الستقرار بداخل البلد المستهدف عن طریق  عدم ا

یلومون الرئیس  اإلیراني راح معظم الساسة اإلیرانیونحیث بعد ضعف االقتصاد  إیرانفي 

 أماموطالبوه بالمثول  ،التي تفاقمت بسبب العقوباتو  واإلدارة،تسییر احمدي نجاد على سوء ال

خاصة بعد االحتجاجات الشعبیة ، تتعلق بانهیار العملة الوطنیة أسئلةعن  لإلجابةالمجلس 

مسؤولیة بسبب تكلیفهم واحمدي نجاد خصوصا،  ،عموما اإلیرانيعلى النظام  2012في 

حد یفوق القدرة  إلىالدجاج  أسعارشغب بعد ارتفاع  أحداثانهیار العملة، وكانت في شكل 

تشرین  03بغلق محالتهم التجاریة لمدة یوم كامل في  اإلیرانیونالشرائیة للكثیر، وقام التجار 

  . 2012 األول

درجة  إلىلم تدم طویال ولم تصل  أنها إالوعلى الرغم من ضخامة االحتجاجات 

  3.نظام السیاسي نسبیافي ال أثرت وٕانمااالنتفاضة على النظام، 

                                                           
  .15و 14ص اآلثار االقتصادیة لرفع العقوبات عن إیران، الموقع االلكتروني سابق الذكر،  -1
  .150سابق، ص المرجع الالبشیر عاشور،  -2
  .112،113سابق، صالمرجع التزمان، كینث كا -3
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  البرنامج النووي اإلیرانيلمنع سیر االقتصادیة الذكیة  العقوباتآثار : الفرع الثالث

لتطبیق العقوبات االقتصادیة الذكیة  واألولالبرنامج النووي هو الهدف الرئیسي  إن

 ،نقطة النهایة إلىمن مختلف العقوبات لتصل  أشواطالذي جعلها تقطع عدة و  إیران،على 

ذو األبعاد العسكریة، فهل أثرت هذه  اإلیرانيالجانب المتعلق بالبرنامج النووي  وهي إیقاف

  العقوبات في مجهود إیران النووي؟

 22في كلمة ألقاها في معهد بروكنز في " توم دونیلون"كشف مستشار األمن القومي 

بأن العقوبات أدت إلى إبطاء المجهود النووي اإلیراني، نظرا للصعوبات التي  2011نوفمبر 

تعانیها بخصوص حصولها على المواد والتجهیزات الالزمة لبرنامج التخصیب، بما فیها تلك 

خاصة بعدما طبقت والى عدد األخطاء التي ارتكبتها، بنفسها، اجهاإنتالتي ال تستطیع 

  .العقوبات على جمیع المواد والمعدات المستخدمة في برنامج البرنامج النووي

هناك من یرى بأنه ال توجد مؤشرات واضحة على أن العقوبات تبطئ البرنامج لكن  

ذریة بأن رصید إیران یزداد باستمرار الوكالة الدولیة للطاقة ال أوردت، خاصة بعدما اإلیراني

تخصیب الیورانیوم وتمسكت بحقها في  ف عملیاتتوقفي المجال النووي، زیادة على عدم 

  1.اكتساب الطاقة النوویة السلمیة

فانه ال یمكن تحدید اآلثار على البرنامج النووي بصفة صریحة ودقیقة، ألن هذا ول 

منعت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة النووي، وحتى إیران لم تدلي بتصریحات حول برنامجها 

  .من التفتیش

  إیرانمدى فعالیة العقوبات الذكیة على : المطلب الثاني

سیتم تقییم مدى نجاحها وفعالیتها  إیرانالعقوبات على  آثارمختلف من خالل دراسة 

ال تعتبر معیار یقیم على  أحدثتهاالسلبیة التي  راثاآل أنفي تحقیق الهدف منها، حیث 

هو وسیلة لتحقیق الهدف الذي یكمن في ردع االنتشار النووي بصفة  وٕانما ،العقوبات أساسه

                                                           
  .110المرجع نفسه، ص  -  1
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 :على التخلي عن البرنامج النووي بصفة خاصة، وهذا ما یطرح التساؤل إیران وٕارغام ،عامة

  هل نجحت العقوبات االقتصادیة الذكیة في تحقیق هذا الهدف؟ 

تم رفع العقوبات مقابل  بأنهنجد  ،إیرانن األمن بشأقرار لمجلس  آخرمن خالل معاینة 

 إبرامهالذي تم  ،أو ما یعرف باالتفاق النووي" خطة العمل المشتركة"شرط وهو االلتزام ببنود 

حل ینهي  إلىجل التوصل من أ وٕایران) 1+5(بموجب مفاوضات دارت بین المجموعة 

ؤل مرة ما یطرح التسا، وهذا 2015سنة ، وهو ما تحقق بالفعل في یرانیةاإللة النوویة المسأ

  جلس األمن؟االتفاق النووي هل كانت إیران ستستجیب للقرارات م إبرامثانیة لو لم یتم 

هناك من یعتبرها  إیران،مختلفة حول فعالیة العقوبات على  آراءبرز في هذا الصدد 

  :اآلتيسیتم شرحها في  وأسباب لمبرراتوهناك من یعتبرها غیر فعالة  ،ة بفعالیةحناج

  إیرانعدم فعالیة العقوبات االقتصادیة الذكیة على : الفرع األول

 أناستطاعت إیران ألن ن العقوبات االقتصادیة الذكیة لم تكن فعالة هناك من یرى بأ

والتي تمثلت في  ،العقوباتضغوطات ، من أجل تجنب استراتیجیات مضادة بإتباعتتحداها 

بدائل  وٕایجادالتعامل معها ، وتمكنت من لحظرالمشمولة با واألموالبدائل عن المواد  إیجاد

  :عنها سواء بطرق مشروعة أو غیر مشروعة ومنها

 لمقاطعة العالقات االقتصادیة من قبل الوالیات إیران تصدت  :التحدي للعزلة االقتصادیة

والتي من قبل دول أخرى بدیل  إیجاداألوروبي، عن طریق واالتحاد  األمریكیةالمتحدة 

حیث قامت بسد الفراغ الذي شكله عداء الدول  1،تكون في حاجة لعالقات معها

آسیا وقامت بالتحرك نحو  ،للنفط حاجتهم استغاللاألوروبیة بكل من روسیا والصین و 

شراكة مع عدة وعقدت  ،الستیعاب كمیة النفط الخام آسیویة أسواقمین وتمكنت من تأ

  .العربیة المتحدة واإلماراتدول مثل الهند وكوریا الجنوبیة 

                                                           

، 22العدد ، مجلة آداب البصرة ،إیراناألبعاد اإلستراتیجیة للعقوبات الدولیة المفروضة على فهد مزبان خراز الخراز،  -1

  .277، ص 2013سنة 
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 منافذ  إیجادبالتحایل على العقوبات واستطاعت  إیرانقامت : التحایل على العقوبات

 دان النقو والة التقلیدي كوساطة للتخلیص مكنظام الحل امهااستخدمثل  ،للمرور عبرها

تهریب المنتجات النفطیة عبر الحدود الطویلة كما قامت ب، للتهرب من العقوبات المالیة

    1.للتهرب من حظر النفط والعراق إیرانبین 

 للتحدي العقوبات  باستغالل موقعها الجغرافي إیرانقامت : التهدید بغلق مضیق هرمز

الذي یعتبر من المضایق الدولیة التي تربط بین بحرین عامین  ،مضیق هرمزمن أهمها 

یج من لوالخلیج العربي الذي تقع علیه جمیع دول الخ ،وهما بحر عمان والمحیط الهندي

 أهمیةمن الناحیة الشرقیة، وهو بذلك یكتسي  وٕایرانوالعراق من الشمال  ،ناحیة الغرب

میة، حیث یخضع لمرور المالحة الدولیة من البحار العال جزئیندولیة لكونه یربط بین 

حركة  وأكثرئیة في العالم امسبقة، كما یعتبر الممرات الم إجازة إلىمن دون الحاجة 

ناقلة نفط یومیا،  30 إلى 20من نفط العالم بمعدل من  %40من  أكثریعبره  إذللسفن 

   2.وبمعدل ناقلة كل ستة دقائق

اقتصادیة عالمیة ونتائج  أزمةحدود  إلىألهمیة البالغة للمضیق فان غلقه یؤدي لنظرا 

 أسعارارتفاع  إلىدى بطبیعة الحال ما یؤ وهذا  ،وخیمة، حیث یتم توقف ناقالت البترول

النفط الذي ینجم عنه ارتفاع وسائل النقل والمنتجات االستهالكیة، وهذا كفیل بردع الوالیات 

من االلتزام والتشدید في العقوبات المطبقة علیها، لذلك فضلت  ،وغیرها األمریكیةالمتحدة 

  3 .المأزقالتماس الحیاد لتجنب الوقوع في مثل هذه  إیراناغلب الدول وخاصة شركاء 

  القائمة بینهما على الشراكة إلیران بإلغاء األجانبمجازفة بعض الشركاء  

قطع العالقات والدول العظمى باألمن على الرغم من العقوبات وتهدید مجلس 

سواء في تنمیة اقتصادها أو المساعدة على تطویر  إیران،االقتصادیة مع كل من تساند 

                                                           
  .177، 176ص سابق، المرجع الالبشیر عاشور،  -1
 .273، المرجع السابق، ص فهد مزبان خراز الخراز -2
  .273، صالمرجع نفسه -3
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منها  ،بعض الشركات لم تنسحب وعرضت نفسها للمجازفة المالیة أن إالبرنامجها النووي، 

سوني "وشركة " ةسامسونغ الكوریة الجنوبی"، واأللمانیةالفرنسیة وشركة بوش  "الكاتیل"شركة 

ن هذه الشركات بقیت تمارس أشارت التقاریر بأومصرف طوكیو میتسویشي، حیث " الیابانیة 

   1.أعمال تجاریة مع إیران وفي نفس الوقت تبرم عقود تمویل في الوالیات المتحدة األمریكیة

  :خالصة الرأي األول

تمكنت بالتصدي للعقوبات االقتصادیة الذكیة  إیران أن إلىمن خالل ما سبق نخلص 

وبذلك تحدت العقوبات التجاریة،  ،للبترول األخرىالمفروضة علیها باستغاللها لحاجة الدول 

كذلك نجد السلبیة للعقوبات،  اآلثارسهل لها مجابهة  الجغرافي الطبیعي هاموقعإلى  إضافة

 10طویلة  على إیران استمرت لفترة وبات االقتصادیة الذكیة من حیث مدة سیرهان العقبأ

   .هذه المدة أكسبت إیران خبرة منها تحسبا لمستقبلها ،سنوات

وعلى هذا األساس تم القول بأن العقوبات االقتصادیة الذكیة غیر فعالة على إیران 

  .لألسباب المذكورة أعاله

  الذكیة أثرت بفعالیة على إیران االقتصادیة العقوبات: الفرع الثاني

ن ق هدفها بشأن العقوبات االقتصادیة الذكیة نجحت في تحقیجهة ثانیة نرى بـأ من

إرغام إیران على التفاوض مع الدول إیران لكن بطریقة مختلفة ومغایرة، وغیر مباشرة وهي 

ا فیما یخص الجانب لوقف مسألة االنتشار النووي ما عد الغربیة والتوصل إلى حل سلمي

 بشأنهالمفاوضات  بدأتا سبق ذكره في االتفاق النووي الذي السلمي، والتي تجسدت في م

كحل  2015في  األمنوتم اعتماده من قبل مجلس  2013غایة نوفمبر إلى 2006منذ 

  2.نهائي لرفع العقوبات مقابل التزامات تم شرحها في القرار السابق

 إیرانحیلة من قبل  بأنهن االتفاق الشكوك الدولیة حول المفاوضات بشأعلى الرغم من 

القرار بالمفاوضات والتقدم في تطویر  اء صناع، والهمبتغاها إلىوالتوصل  اإلجراءات إلبطاء

                                                           
  .121سابق، ص المرجع التزمان، كینث كا -1
  .338سابق، ص المرجع الحمد، ألتالي اه -2
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شمل جمیع ایجابیة ال یمكن التغاضي عنها، و  عن نتائج أسفرانه  إالها النووي، برنامج

  .العقوبات االقتصادیة الذكیة أهداف

، هو اتفاق دام تقریبا ثماني سنوات إلىالتفاوض والتوصل  إلى إیرانیرجع سبب لجوء و 

 اإلجابة، وبذلك اإلیرانیةبنجاحها في الحالة  اإلقرار إلىیدفع  هذا ما ،ضغوط العقوبات علیها

لالتفاق  أمللعقوبات االقتصادیة الذكیة  إیرانعلى التساؤل المطروح سابقا حول استجابة 

االستجابة لبنود االتفاق  إلى بإیرانالسلبیة للعقوبات الذكیة دفعت  اآلثار أنوهي النووي، 

نظرة شاملة حول  بإلقاء، ومن هنا سنقوم النووي واالتفاق حول شروط رفع العقوبات

وان سبقنا الكالم عنه في الجانب الذي اتخذه التزامات االتفاق ومراحل صدوره، مضمون 

  :في اآلتي بشأن رفع العقوبات مجلس األمن

  ن االتفاق النوويالمفاوضات بشأ -أ 

مع  اإلیرانیةالنوویة  األزمةحل یحد من  إلىن التوصل إیران بشأالمفاوضات مع   بدأت

فبرایر التقت  26، حیث في 2013غایة  إلىومرت عبرت عدة جوالت  ،2006مطلع سنة 

نسخة منقحة )  1+5(في مدینة الما في كازخستان، والتي قدمت فیها الدول  األطرافالدول 

ذ البرنامج النووي للتخصیب الیورانیوم، ومنذ ذلك نفیلتمن االقتراح یتضمن تدابیر مؤقتة 

  .الحین استمرت المفاوضات في دول مختلفة

تعهد بانتهاج سیاسة تجعل البرنامج  إلیرانمع تنصیب حسن روحاني رئیسا جدیدا و 

إجراء عدة لقاءات دولیة ا ما ساعد في ، هذبشأنهشفافیة لدرء المخاوف الدولیة  أكثرالنووي 

لقاء وجولة في من مدة  آخر إلىتوصل  أن إلىالمفاوضات بالشكل الجید،  واستمرت

خطة العمل "والذي تمخضت عنه  2013المفاوضات استقرت في جنیف بسویسرا سنة 

  .أو ما یعرف باالتفاق النووي" المشتركة
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  :مضمون االتفاق النووي اإلیراني - ب

تضمن االتفاق حل شامل خطي باعتراف متبادل بین الطرفین، حیث یضمن الطرف 

سلمیة ال لألغراضمخصص  اإلیرانين البرنامج النووي األول الدول خمسة زائد واحد بأ

التمتع بكامل حقوقها في الطاقة النوویة  وهو دولة إیران اآلخرحصریة، بینما یضمن الطرف 

تتمثل و بها،  االلتزامتم وضع تعهدات لكل طرف وعلیهما  السلمیة، ولتحقیق ذلك لألغراض

  1:فيما 

  :التعهدات اإلیرانیة -1

تطویر البرنامج النووي وهذا التعهد یشمل جملة من  إیران بعدم المزید فيتعهدت  

  :محددة على بعض المواد النوویة وهيالالشروط 

أجهزة بوقف تركیب وتشغیل  إیرانتعهدت : الطرد المركزي أجهزةقیود مفروضة على  *

 أجهزةت التخصیب الخاصة بها بما في ذلك عدم تغییر الطرد المركزي، في جمیع منشآ

  .التالفة األجهزةلتعویض  أخرىطرد  أجهزة وبإنتاج، أخرى بأجهزةالطرد الحالیة 

بعدم تخصیب غاز سادس فلورید  إیرانهدت عت: قیود مفروضة على مستویات التخصیب* 

  .وان تقوم بخفض المخزون الحالي من هذه المادة %20وم نسبة تفوق الیورانی

التعهد  إیرانبحیث یجب على  :قیود مفروضة على مخزون الیورانیوم متدني التخصیب* 

  .األكثرعلى  %05ال یفوق مخزونها في تخصیب الیورانیوم نسبة بأن 

 أنسبب هذا االمتناع هو : االمتناع عن تشغیل المفاعل الذي یعمل بالماء الثقیل* 

المفاعل الذي یعمل بالماء الثقیل ینتج وقودا مستنفذا مثقال بالبلوتونیوم یفتح طریق بدیل 

  .إلنشاء سالح نووي

                                                           
  السابق الذكر 2015/2231خطة العمل المشتركة المرفقة بالقرار مجلس األمن الدولي رقم  -  1
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السماح بالرقابة والتفتیش من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مع تزویدها بالمعلومات * 

ت تخصیب ة للطاقة الذریة بمراقبة منشآالدولیبالسماح للوكالة  إیرانتعهدت : الخاصة

  .الطرد أجهزةورش التجمیع ومرافق التخصیب و الیورانیوم 

  :1+5التعهدات الخاصة بالمجموعة  -2

بتخفیف  األخرى مقابل التزام إیران بتعهداتها، األطراففي المقابل تعدت الدول 

مع البقاء على  ،قطاع الطاقة والنقل البحري والقطاع المصرفي ،العقوبات الدولیة التي شملت

  :ما یلي بعض العقوبات المالیة ومن مجملها

وهو ما ینجم  اإلیراني،خفض مبیعات النفط  إلىالتعهد بالتراجع ووقف الجهود الرامیة  -

على األوروبي العقوبات المفروضة واالتحاد  األمریكیةعنه رفع كل من الوالیات المتحدة 

  .مین وخدمات النقل المتالزمة مع المبیعاتالتأ

 ،والماس ،الذهب، وتجارة التعهد برفع العقوبات المتعلق بالمنتجات البتروكیمیائیة -

واستئناف التعامالت  األوروبيواالتحاد  األمریكیةدن النفیسة من قبل الوالیات المتحدة اوالمع

  .اإلیرانیةالعاملة في قطاع المركبات  األجنبیةمع الشركات 

  إیرانورفع العقوبات عن  األمن سمجل إلىاالتفاق  إحالة -ج

مع تضمینه لبعض  2015لوثیقة االتفاق النووي في سنة  األمنتم اعتماد مجلس 

 آنفا،التي تحدد كیفیة اعتماده والسیر في عمله والتي تم النص علیها  واإلجراءاتالشروط 

  .بجمیع الشروط إیرانالتزمت  إذاالسابقة بشان العقوبات  األحكام إلغاء وفي المقابل

  خالصة

نصت على رفع  التي )1+5(هدات الدول ل بنود االتفاق النووي وخاصة تعمن خال

 إلىعاد  إیراناقتصاد  أنرحبت بذلك كما  إیرانن نجد بأ، واألوروبیة األمریكیةالعقوبات 

 األحادیةالتفرقة بین فعالیة العقوبات الذكیة  إلىاالنتعاش بعد رفعها، هذا ما یدعونا 

جد من خالل ، حیث نواإلقلیمیةالمنظمات الدولیة  إطارفي العقوبات الجماعیة والدولیة و 
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هو العقوبات الصادرة من جانب واحد أو في  إیرانفي بكثرة ثر ن ما أالدراسات والتقاریر بأ

المتحدة على الجانب المالي وعلى  األممفي حین ركزت عقوبات هیئة  إقلیمیة،منظمة  إطار

سلبیة  آثار إلى أدىالجانب المتعلق بتطویر البرنامج النووي وما یستخدمه من مواد، وهو ما 

واالتحاد  األمریكیةالوالیات المتحدة قوبات الصادرة العمنخفضة عن تلك التي رتبتها كل من 

 إلى أدتالتي  على عكس العقوبات األحادیة ،األفرادوتجنب المساس بحقوق  األوروبي

  .حرمان الشعب من الطاقة بسبب الحظر على النفط

وأخیرا نستنتج بأن العقوبات الذكیة أثرت في إیران من جانب آخر وهو دفع إیران إلى 

  .االستجابة للمفاوضات وتقبلها للمطالب االتفاق
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  خاتمةـــال

العقوبات االقتصادیة الصادرة عن مجلس األمن كان لها دور في  وفي األخیر نستخلص بأن

كبح االنتشار النووي من خالل ترسانة القرارات التي صدرت في هذا الشأن، والتي تعد بمثابة 

الذي یحظر  1540تشریعات دولیة ملزمة لجمیع الدول األعضاء، وعلى رأسها القرار 

یحة، إضافة إلى التدابیر المختلفة التي ركزت االنتشار النووي واإلرهاب النووي بصفة صر 

على أهم نقاط قوة الدولة المستهدفة إلضعافها، بحیث نجدها نجحت في إرغام إیران 

  .لالستجابة للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق ساهم في حسم المسألة

لكن من جهة أخرى فهي غیر كافیة ولم تحقق الهدف إلى البعد المرجو منها وهو الحد 

االنتشار النووي، ألن مسألة امتالك السالح النووي أصبحت من حتمیات القوة التي ال من 

مفر منها بالنسبة للدول، كما أن الدول أصبحت تسعى إلى االنتشار النووي مبررة ذلك بأنها 

إّما حق مشروع للدولة وال یجوز الحرمان منه، مثلما ما تمسكت به كوریا الشمالیة التي لم 

بعد العقوبات االقتصادیة المستهدفة، وال زالت مستمرة في تطویر برنامجها النووي تؤثر فیها 

والقیام بالتجارب النوویة رغما عن قرارات مجلس األمن الصادرة في حقها، أو بالتهرب إلى 

جانب آخر وهو أن مشروعها سلمي وال یشكل أي خطر على السلم واألمن الدولیین مثلما 

  .في برنامجها النووي تمسكت به إیران للسیر

ولتعزیز دور العقوبات االقتصادیة المستهدفة في الحد من االنتشار النووي فان األمر 

یتطلب االلتزام بالتنفیذ والتعاون الدولي بخصوصه سواء على المستوى الوطني أو الدولي، 

  .حتى ینسجم توافق دولي حول رفض االنتشار النووي
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  :قائمة المصادر والمراجع

  

  

  المراجع بالّلغة العربیة: أوال

  القران الكریم

I. متخصصةالكتب العامة وال  

، الجزاءات الدولیة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، إبراهیم سعود حمید أبو ستیت .1

 .2016طبعة القاهرة، مصر، 

  .1985الجامعیة، بیروت، طبعة أصول التنظیم الدولي، الدار  إبراهیم شلبي، .2

، مجلس األمن ودوره في حمایة السالم الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، أحمد سیف الدین .3

  .2012الطبعة األولى، روت، لبنان، بی

  .2002ر الفكر، دمشق، سوریا، طبعة ، اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، داأمل بازجي .4

عربیة، القاهرة، مصر، الحرب والمجتمع، ترجمة عباس الشربیني، دار النهضة ال جاستون بوتول، .5

  .1983طبعة 

النظریة العامة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة  :التنظیم الدولي ال عبد الناصر مانع،جم  .6

  .2008والمتخصصة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، طبعة 

جدیدة، مصر، الطبعة العقوبات االقتصادیة لألمم المتحدة، دار الجامعة ال جمال محي الدین،  .7

  .2009األولى 

  .2011 طبعة الجزائر،دار بلقیس، ، مدخل إلى حل النزاعات الدولیة، حساني خالد  .8

، دور األمم المتحدة في تحقیق السلم واألمن الدولي في ظل التغیرات الدولیة الراهنة، حسن نافعة  .9

  .1996مركز الدراسات العربیة، الطبعة األولى 

، القاهرة، الطبعة ، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، دار النهضة العربیةحسنین عبید  .10

  .1989األولى، 

، العقوبات االقتصادیة في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، خلف بوبكر  .11

  .2008، الطبعة األولى الجزائر

، العقوبات االقتصادیة في القانون الدولي بین الفعالیة وحقوق اإلنسان، رودریك ایلیا أبي خلیل .12

  .2016منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الثانیة 

 ،اإلسرائیلیة ،اإلیرانیة :البرنامج النووي اإلیراني، التحدیات المتبادلة ، أزمةزكریا حسین  .13

 .2011، مؤسسة حورس الدولیة، القاهرة، مصر، الطبعة األولى األمریكیة

، صور التدخالت الدولیة السلبیة وانعكاساتها على الساحة الدولیة، سامح عبد القوي السید  .14

  .2015 األولى طبعةالمركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، 
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دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ، القانون الدولي الجنائي بین النظریة والتطبیق، السید أبو عیطة .15

  .2015طبعة 

الدولیة في میثاق األمم المتحدة، دار الكتب القانونیة، دار ، الجزاءات طه محمید جاسم الحدیدي .16

  .2013ارات،  الطبعة األولى، اإلم - شتات للنشر والبرمجیات، مصر

شورات جامعة دمشق، سوریا، الطبعة ن، مدخل إلى القانون الدولي العام، ممحمد عزیز شكري .17

  .2008الثامنة 
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 مــلخص مذكرة الماستر

  

خطر االنتشار النووي زادت حدته مع تزاید عدد الراغبین في الوصول إلیه وخاصة  إنّ 

المنظمات اإلرهابیة، حیث أولى له اهتمام دولي في بذل جهود من قبل منظمات إقلیمیة 

وعالمیة من أجل الحد من انتشاره بین الدول، وأولها مجلس األمن الذي لم یتوانى في تطبیق 

ادیة المستهدفة على كل دولة تحاول السعي في اكتساب السالح نظام العقوبات االقتص

النووي أو خرق معاهدة حظر االنتشار النووي أو القیام بتجارب نوویة، ومن هذا المنطلق 

یلخص هدف هذا البحث في دراسة دور العقوبات االقتصادیة التي یفرضها مجلس األمن 

ة بسبب سعي دولة ما في االنتشار النووي وفقا للفصل السابع من میثاق هیئة األمم المتحد

على أساس أن هذه الحالة تشكل خطرا على السلم واألمن الدولیین، وهذا من خالل دراسة 

  .حالتین تطبیقیتین وهما كوریا الشعبیة وٕایران

  :الكلمات المفتاحية

    االنتشار النووي /3  السلم واألمن الدولیین /2 الذكیةالعقوبات / 1

 

 
Abstract of The master thesis 

The intensity of the nuclear proliferation risk,  has increased  according to the number 

of  people wishing to access to it, in  particular  terrorist association, consequently an 

international attention had been given to it, along with the territorial, and international 

associations  made big efforts to stop its proliferation between the countries, in 

particular  the security council, who  Did not hesitate to apply the system of the  

targeted  economical penal code, on each country who try to purchase the  nuclear 

weapon , or  to break the convention of  the prohibition of nuclear proliferation , or  to 

realize nuclear experiences . 

In view of that, the aim of this research, is to study the part of economical sanctions 

that the security council inflict according to the seventh chapter of the united nation 

convention, because of the striving of some countries to nuclear proliferation, since 

this case represents a risk for the international peace and security. The practical study 

will be on the cases of north KOREA and IRAN.  

keywords:  

1/  Smart sanctions 2/ peace and security  3/ nuclear proliferation.  
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