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 (*))األسبق(  مدير مركز البحوث والدراسات السياسية -نادية مصطفى. كلمة د

   السادة الحضور،،أنور عبد الملك/ األستاذ الدكتور  البرادعى،منى / األستاذة الدكتورة 
 استجابةوينظم المركز هذه " إيران والنظام الدولى"فى هذه الندوة تحت عنوان بكم  أرحب 

  .زلموضوع وعلى نحو يمثل تراكماً مع اهتمامات المركلألهمية التى يحوزها ا

 العربية فى تقاطعاتها تأثيراً وتأثراً، واإلقليميةاهتمام المركز بالسياسات العالمية استمر 
ساحة الختبار التحوالت فى التوازنات الدولية والعالمية ولقد كانت المنطقة العربية وجوارها 

درج المركز على متابعة هذه التحوالت و. ة تشكيلها وإعاديةاإلقليموتأثيراتها على التوازنات 
والندوات والمحاضرات منذ أوائل وهذه االختبارات، وتم عقد سلسلة من المؤتمرات السنوية 

نحنى  وبين التراكم فى نتائج هذه البحوث والدراسات كم هو متصاعد م.اآلنالتسعينات وحتى 
 على نحو يجعلنا اآلن نشهد عملية إعادة ، وذلكالسلبيةبتأثيراته التدخل الخارجى فى المنطقة 

  .اإلقليمية وعبر واإلقليميةجديدة للتوازنات على المستويات الوطنية تشكيل 

اول ولقد وقع جوار المنطقة، االيرانى والتركى فى قلب اهتمام البحوث والدراسات وتن
 عبر مراحل مستوى،أكثر من ى ن النظام االقليمى وجواره علالمركز التأثيرات المتبادلة بي

  .تطور النظام الدولى منذ تصفية الحرب الباردة ونهاية القطبية الثنائية

 هاماً على مسار هذا االهتمام البحثى ومن ثم فإن موضوع الندوة اليوم يمثل تراكماً
  . منذ وقت طويلوالتحليلى الذى عكف المركز عليه

  تبارات؛ألربعة اعويكتسب الوضع أهمية خاصة اآلن 

عن العالقة بين الدور االقليمى االيرانى وبين  ناحية يطرح إشكالية أساسية  فهو من
 ٩١ على المنطقة والتى تأكدت تجلياتها تدريجياً منذ اإلسرائيلية –تحدى الهيمنة األمريكية 

  وحتى اآلن لتصل إلى ذروتها ؟

 –توازنات أوربا  ( النظام المهيمن:ثالثهنا مستويات بالنظام الدولى فالمقصود 
  .االقليمى النظام الفرعية، النظم الدولية ،)توازنات آسيا

                                                

، ود . د:  ��� (*)��، )٢٠٠٦أ����.  " (إ���ان وا��,��م ا��+و�*   "أ'���ل م�%$��   ): م"��ران (��آ����م ا������وي   . ��د�� م�

��، $"9 ا��78: �6م�5 ا��4ه�ة:��  .م�آ? ا�+را:�ت وا�8"=ث ا�;
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 حيث أن المرنة، إشكالية العالقة بين القوة الصلدة والقوة :أخرىمن ناحية كما يطرح 
 اإليرانية فيخرج أال وهو القدرة النووية أساسياألمر برمته يدور اآلن وبوضوح حول محك 

األخرى  معها التحالفات والمفاوضات حول قضايا المنطقة منها ويصب فيها ويتقاطع
  .أمن الخليجو، داء من الصراع العربى االسرائيلىابتوالتوازنات الدولية حولها 

االمريكى مصير مرحلة جديدة من التدخل  إثارة التساؤل عن :ثالثةومن ناحية 
نطقة الجديد من اء المضيف ألعبهناك نظرية عسكرية جديدة ت هل :واالسرائيلى فى المنطقة

  ؟المخاطر أم الفرص

أين المواقف العربية، :  أمر هامساحة لتدبريطرح هذا الموضوع  :رابعةومن ناحية 
اآلن؟ كيف يرونها المثارة حول الملف النووى اإليراني  من هذه المعركة الرسمية والفكرية

ظة أو الناقدة أو الرافضة ن المواقف الرسمية المتحفبي وهل هناك فارق ؟وكيف يشاركون فيها
 قة، وبينكونه رأس حربة نحو دور إقليمى ايرانى جديد فى المنطااليرانى لللخيار النووى 

 واألمريكية اإلسرائيلية ترى فى التحدى االيرانى للهيمنة غبر الرسمية والتىفكرية المواقف ال
حسابات :  االعتبار فىغة التى تدور فيها المنطقة، دون األخذفرصة لكسر الحلقة المفر

 حسابات المكاسب فى مواجهة التحدى االمريكى ، بقدر ماتم رصداإليرانية –المكاسب العربية 
  . فى المقام األولوالصهيونى الذى يمثل خطورة وتهديداً ألمن الجميع

  :السادة الحضور 

 فى نظر البعض القوة المهيمنة التى تمثل اآلن تحدياً  تبدو الواليات المتحدةإذا كانت
  .إال أن رؤى أخرى ترى أن هذه القوة إنما قد دخلت مرحلة خبو الهيمنة. للجميع

وإذا كانت الدائرة العربية واإلسالمية تمثل فى مجملها ساحة لممارسة سياسات الهيمنة 
تينية تفرز استجابات متنوعة أمام األمريكية، فإن أرجاء أخرى من العالم وخاصة أمريكا الال

لب الدائرة اإلسالمية يبرز النموذج اإليراني ممثالً تحدياً قومن . تحديات الهيمنة األمريكية
ليس للسياسة األمريكية فقط ولكن لترتيبات إعادة تشكيل خرائط العالم وفق منظور الهيمنة 

  . إال قمة جبل الثلج العائم"القدرة النووية اإليرانية "ولم تكن معركة . األمريكية
 المتحدى للهيمنة األمريكية وهو األمر يومن هنا تبرز أهمية دراسة النموذج اإليران

  :الذى يطرح عدة مجموعات من األسئلة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 11 

هداف تحديها للواليات المتحدة وسبل هذا التحدى ما هى رؤى القيادة اإليرانية أل - ١
ر المحافظ اإليراني ؟ وما أثر نمط العالقة بين تيار وأدواته فى المرحلة الراهنة من حكم التيا

المعتدلين وتيار المحافظين على الموقف اإليراني من الواليات المتحدة ومن سياستها تجاه 
  .المنطقة؟
؟ ما مدى مصداقية الحجج األمريكية اإليرانية ما حقيقة معركة القدرة النووية - ٢

ياساتهم تجاه قضية عدم االنتشار بصفة عامة؟ واألوربية وما حقيقة أهدافهم، على ضوء س
وكيف تطورت خطة المقاومة اإليرانية ضد استالب حقها فى امتالك قدرة نووية ؟ وما مغزى 

 وقبل ذلك هذه المقاومة فى عصر يغلب على أطرافه اإلسالمية مواقف االنسحاب واالنصياع؟
 السلمية واحتماالت التحول نحو تماما حقيقة طبيعة القدرة النووية اإليرانية بين االستخدا

  العسكرية؟
 ما هو موضع معركة إيران النووية من خريطة مشاكل المنطقة العربية وجوارها - ٣

  .االقليمى وما هو موضع هذه المشاكل من االستراتيجية األمريكية تجاه المنطقة؟
 األمريكية  على المنطقة وعلى مستقبل االستراتيجيةي ما هى آثار التحدى اإليران- ٤

تجاهها؟ وما هى خريطة التحالفات والتحالفات المضادة التى تتبلور حول الدور االيرانى فى 
  المنطقة ؟ وما هى أوراق اللعبة فى يد إيران إلدارة المعركة األمريكية ضدها ؟

كيف تتصور السياسة المصرية موقفها من خريطة هذه التفاعالت على النحو الذى - ٥
  .؟األمريكيةلمصرية؟ وما هو مآل التحدى االيرانى للهيمنة يحقق المصالح ا

  :كاآلتيومن ثم تنقسم محاور الندوة 

   الداخلىاإلطار تجاه الواليات المتحدة، وتأثيرات اإليرانية االستراتيجية :المحور األول
   :الثانيالمحور 

   السلمية والعسكرية تاالستخداما بين اإليراني النوويالبرنامج  •
قيود على البرنامج النووى االيرانى بين الفعل الخارجى ورد الفعل مسار ال •

  االيرانى 
  :المحور الثالث

  ما بين االقليمى والدولى .. وصراعات المنطقة  برنامج إيران النووي •
  االقليمية وعبر اإلقليميةالدور االيرانى وخريطة التحالفات  •
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 مسار والمستقبلال: ى مآل التحدى االيرانى للنظام الدول: المحور الرابع
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