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املقدمة
املصــاحل  العســكري، طالــت  مــن اهلجمــات والتصعيــد  العــريب سلســلة  تشــهد منطقــة اخلليــج 
الســعودية واإلماراتيــة، وهــو مــا رأت فيــه الدولتــان؛ الســعودية واإلمــارات، هتديــداً للمصــاحل الدوليــة؛ 
بســبب الطبيعــة االقتصاديــة لألهــداف املســتهدفة، منــذ هجــوم 12مايــو/أاير الــذي اســتهدف أربــع 
انقــات نفــط، بينهــا ســفينتان مملوكتــان للســعودية قبالــة الســواحل اإلماراتيــة ابلقــرب مــن مينــاء 
الفجــرة؛ وكذلــك ضــرب أنبــوب ضــخ نفــط شــركة أرامكــو الســعودية؛ رافقهــا إرســال قــوات أمريكيــة 
إىل املنطقــة، رفعــت مســتوايت التصعيــد املتواصــل وجعلــت املنطقــة علــى مشــارف حــرب بــن 
اجلمهوريــة اإليرانيــة وحلفائهــا يف املنطقــة، وخاصــة مجاعــة احلوثــي املســلحة يف اليمــن )أنصــار هللا(، 
مــن جهــة، والــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات املتحــدة، مــن 

جهــة أخــرى.

أظهــرت األحــداث الــي دفعــت ملــك الســعودية ســلمان بــن عبــد العزيــز إىل الدعــوة لعقــد قمتــن 
طارئتــن، عربيــة وخليجيــة، يف مكــة، يف الثاثــن مــن مايــو/أاير اجلــاري، علــى هامــش مؤمتــر القمــة 
اإلســامية االعتيــادي؛ خطــورة الوضــع األمــي يف منطقــة اخلليــج العــريب، ومحلــت األحــداث رغبــة 
بعــض أطــراف الصــراع، أو طــرف اثلــث، يف إرســال رســائل حتــذر مــن ُكلــف التصعيــد وخطــورة 
احلــرب علــى إيــران، أو التســبب يف إشــعال حــرب عليهــا، يف ظــل سياســة حافــة اهلاويــة الــي 
تنتهجهــا إدارة الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب ضــد إيــران، الــي اعتــادت علــى اســتعراض القــوة 

يف املنطقــة.

يســتعرض تقديــر املوقــف ســياقات اهلجمــات الــي حدثــت والتصعيــد اجلــاري، متنــاواًل الدوافــع 
واملواقــف الدوليــة، ومستشــرفاً آفــاق التصعيــد يف ســيناريوهات حمــددة.
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السياقات 
وقعــت اهلجمــات بعــد جمموعــة مــن اإلجــراءات العقابيــة الــي اختذهتــا إدارة الرئيــس األمريكــي 
دوانلــد ترامــب ضــد جهــات ومصــاحل إيرانيــة، وإعاهنــا إرســال قــوات إضافيــة إىل املنطقــة، عقــب 
ترامــب  إدارة  املصــاحل األمريكيــة وحلفائهــا. وكانــت  تتوقــع هجمــات ضــد  لديهــا  تقاريــر  توفــر 
أعلنــت، يف 22 أبريــل/ نيســان، أهنــا ســتتوقف عــن منــح اإلعفــاءات مــن العقــوابت املفروضــة 
علــى شــراء النفــط اإليــراين ابتــداًء مــن مطلــع شــهر مايــو/أاير اجلــاري، ويهــدف القــرار إىل تصفــر 
صــادرات إيــران النفطيــة. ومل تكتــِف اإلدارة األمريكيــة ابالنســحاب مــن االتفــاق النــووي بشــكل 
أحــادي، بــل عملــت علــى فــرض عقــوابت اقتصاديــة علــى العديــد مــن املؤسســات والشــخصيات 
الثــوري منظمــة  التعديــن، وصنفــت احلــرس  عقــوابت علــى قطاعــات  اإليرانيــة، وفرضــت أيضــاً 

إرهابيــة، وحــذرت الشــركات األجنبيــة مــن اخــراق العقــوابت والتعامــل مــع تلــك اجلهــات.  

ففــي 12 مايــو/أاير وقعــت حــوادث ختريــب يف امليــاه االقتصاديــة اإلماراتيــة، حبســب وصــف وزارة 
خارجيتهــا، أحلقــت أضــراراً أبربــع انقــات نفــط، مــن ضمنهــا ســفينتان ســعوديتان. كانــت الســفن- 
وفقــاً ملصــادر )معهــد واشــنطن(- يبعــد بعضهــا عــن بعــض مــا بــن مخســة كيلومــرات واثــي عشــر 

كيلومــراً قبالــة الســواحل اإلماراتيــة ابلقــرب مــن مينــاء الفجــرة اإلمــارايت. 

موقــع مســرح اهلجمــات خــارج مضيــق هرمــز، ونوعيــة اإلصــاابت احملــدودة للســفن املتباعــدة، 
محلــت رســائل تضمنــت القــدرة علــى إحــداث الضــرر، مــع عــدم الرغبــة يف إحلــاق ضــرر فــادح 
ابلســفن هــذه املــرة، وعــدم اقتصــار القــدرة علــى التهديــد يف مضيــق هرمــز وميــاه اخلليــج العــريب 

فقــط.

ويف 14 مايــو/أاير أكــد وزيــر الطاقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، خالــد الفــاحل، أن طائرتــن 
مــن دون طيــار أطلقهمــا احلوثيــون يف اليمــن اســتهدفتا حمطــي ضــخ علــى طــول خــط أانبيــب شــرق 
اململكــة العربيــة الســعودية الــذي حيمــل النفــط مــن حقــول يف املنطقــة الشــرقية إىل البحــر األمحــر. 
يف املقابــل أعلــن احلوثيــون شــن ســبع طائــرات مســرة هجمــات ضــد منشــآت حيويــة، مــن ضمنهــا 
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شــركة أرامكــو يف العاصمــة الســعودية الــرايض.

تصعيــد مجاعــة احلوثــي جــاء بعــد فــرة مــن اهلــدوء يف جبهــات املواجهــات العســكرية، وإرســاهلم 
عــدة رســائل عــن رغبتهــم يف املفاوضــات، كمــا لوحــظ خــال الفــرة شــبه توقــف لطــران التحالــف 

عــن قصــف املواقــع يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، الــي تســيطر عليهــا مجاعــة احلوثــي. 

قــد نقلــت عــن مصــدر  الــي يديرهــا احلوثيــون(  اليمنيــة ســبأ )النســخة  وكانــت وكالــة األنبــاء 
عســكري مبليشــيا احلوثيــن قولــه إن اســتهداف منشــآت اتبعــة لشــركة أرامكــو الســعودية بدايــة 
لعمليــات عســكرية ضــد 300 هــدف حيــوي وعســكري. وقالــت الوكالــة، نقــًا عــن املصــدر، إن 
األهــداف تشــمل مقــار ومنشــآت عســكرية يف اإلمــارات والســعودية. ويف العاصمــة العراقيــة بغــداد 

ســقط صــاروخ كاتيوشــا جــوار الســفارة األمريكيــة يعتقــد أبهنــا كانــت هدفــاً لــه.

ويف 15 مايــو/أاير أمــرت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة املوظفــن احلكوميــن غــر األساســين مبغــادرة 
الســفارة األمريكيــة يف بغــداد والقنصليــة األمريكيــة يف أربيــل، كمــا أوردت رويــرز يف 15 مايــو/أاير 

.2019

مواقف ودوافع األطراف املتصارعة
إيــران  الســعودية  تتهــم  التــأزم، حيــث  تعــاين مــن  الســعودية اإليرانيــة  منــذ ســنوات والعاقــات 
إبدارة حــرب ابلوكالــة عليهــا، وزعزعــة اســتقرار دول املنطقــة؛ يف حــن تشــهد العاقــات اإليرانيــة 
تــويل دوانلــد ترمــب الرائســة، اهنيــارات لاتفاقــات وتوتــرات عــدة، مــن جــراء  األمريكيــة، بعــد 
العقــوابت األمريكيــة؛ أمــا دولــة اإلمــارات فتحــاول املوازنــة بــن مصاحلهــا االقتصاديــة وحتجيــم النفوذ 
اإليــراين، معتمــدة علــى الــدور الســعودي واألمريكــي. مــن جهتهــا تعمــل إيــران علــى االلتفــاف علــى 
العقــوابت االقتصاديــة، وجتنــب احلــرب، وكســب مواقــف الــدول الكــرى الــي ال تــروق هلــا سياســة 

الرئيــس األمريكــي.
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موقف السعودية 
البيــان  أقــرت بوقوعهــا وصنفتهــا إرهابيــة- وفــق  بعــد أن  مــع اهلجمــات،  الســعودية  تعاملــت 
الصــادر عــن اجتمــاع جملــس الــوزراء برائســة امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز )9 رمضــان 1440هـــ 
املوافــق 14 مايــو/أاير 2019م، وكالــة األنبــاء الســعودية الرمسيــة واس(- يف اجتاهــن؛ األول: توجيــه 
االهتامــات إليــران وحلفائهــا يف اليمــن )مجاعــة احلوثــي املســلحة(، واالجتــاه الثــاين: اعتبــار اهلجمــات 
علــى املنشــآت املســتهدفة هتديــداً للمصــاحل الدوليــة؛ بصفتهــا مصــادر للطاقــة )نفــط( وســفن نقلهــا، 
وطالبــت اجملتمــع الــدويل ابلضغــط علــى إيــران. وتعهــدت اململكــة ببــذل اجلهــود ملنــع انــدالع حــرب 
يف املنطقــة، ودعــا امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز إىل عقــد قمتــن؛ خليجيــة وعربيــة، يف مكــة، يــوم 
30 مايــو/أاير اجلــاري، علــى هامــش انعقــاد القمــة اإلســامية االعتيــادي، لبحــث التداعيــات علــى 

اســتقرار املنطقــة، ومــن املتوقــع أن ختــرج القمــم بتأييــد املوقــف الســعودي وتوجيــه رســائل ضغــط 
جتــاه إيــران.

وكان انئــب وزيــر الدفــاع الســعودي، األمــر خالــد بــن ســلمان، قــد ذكــر يف حســابه بتويــر، يف 
الـــ16 مــن مايــو/أاير، أن مــا قامــت بــه املليشــيات احلوثيــة املدعومــة مــن إيــران مــن هجــوم إرهــايب 
علــى حمطــي الضــخ التابعتــن لشــركة أرامكــو الســعودية يؤكــد أهنــا ليســت ســوى أداة لتنفيــذ أجنــدة 

إيــران وخدمــة مشــروعها التوســعي يف املنطقــة، ال حلمايــة املواطــن اليمــي كمــا يدعــون.

بــدوره عــدَّ وزيــر الشــؤون اخلارجيــة عــادل اجلبــر )16 مايــو/أاير( أن احلوثــي يؤكــد يومــاً بعــد يــوم 
أنــه ينفــذ األجنــدة اإليرانيــة ويبيــع مقــدرات الشــعب اليمــي، وقراراتــه ملصلحــة إيــران، وأنــه- أي 
احلوثــي- جــزء ال يتجــزأ مــن قــوات احلــرس الثــوري اإليــراين، وأيمتــرون أبوامــره، وأكــد ذلــك اســتهدافه 

منشــآت يف اململكــة.

وكانــت اململكــة أعلنــت ترحيبهــا بوقــف إعفــاءات نفــط إيــران، ودعمهــا للخطــوة الــي اختذهتــا 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حلمــل النظــام اإليــراين علــى وقــف سياســاته املزعزعــة لاســتقرار ودعمــه 
ورعايتــه لإلرهــاب حــول العــامل. كمــا عملــت احلكومــة الســعودية علــى االنفتــاح علــى احلكومــة 
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العراقيــة.

موقف اإلمارات
موقــف اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــدا أكثــر حــذراً يف توجيــه االهتامــات، ومل تفصــح عــن نتائــج 
التحقيــق الــذي قالــت إهنــا ســتجريه، وياحــظ وصفهــا للهجمــات الــي طالــت الســفن ابلتخريــب، 
مبــا يفتــح اجملــال للتدخــات الدوليــة، الــي قــد تصنفهــا كأعمــال إرهابيــة تضــر ابملصــاحل الدوليــة، 
ومــن مث حتويــل الصــراع مــن الســياق الثنائــي مــع إيــران، الــي تربطهــا هبــا مصــاحل اقتصاديــة كبــرة، 

إىل صــراع إقليمــي دويل. 

موقف إيران
تســعى إيــران إىل جتنــب احلــرب املباشــرة مــع الــوالايت املتحــدة، ومقاومــة العقــوابت الــي فرضتهــا 
عليها، حيث تدرك خطورهتا، على املدين القريب واملتوسط، على مكانتها واقتصادها الضعيف 
واملنهــك، وقدراهتــا العســكرية، وخطــورة التداعيــات االجتماعيــة واألمنيــة وانعكاســها الســليب علــى 

زعزعــة االســتقرار وقــدرة متويــل حلفائهــا يف املنطقــة.

وقــد نفــت إيــران عاقتهــا ابلتفجــرات، ابتــداًء ابهلجمــات، وأحملــت إىل التشــكيك فيهــا، وأشــارت 
إىل دولــة اثلثــة، والحقــاً حتــدث املســؤولون عــن رغبــة دول املنطقــة يف جــر الــوالايت املتحــدة إىل 
حــرب معهــا؛ حيــث اهتــم حشــمت هللا فاحــت بيشــه، رئيــس جلنــة األمــن القومــي والسياســة 
اخلارجيــة يف جملــس الشــورى اإليــراين )الرملــان(، اململكــة العربيــة الســعودية أبهنــا تســعى إىل جــر 

املنطقــة إىل »الفوضــى العارمــة«، وفــق وكالــة األنبــاء اإليرانيــة الرمسيــة.

كمــا رفضــت إيــران العــودة إىل املفاوضــات حتــت التهديــدات والعقــوابت، وطالبــت الــدول املتبقيــة 
يف االتفــاق النــووي ابلوفــاء ابلتزاماهتــا االقتصاديــة، وأعلنــت تعليــق بعــض التزاماهتــا يف االتفــاق 
النــووي ومضاعفــة ختصيــب اليورانيــوم أربعــة أضعــاف. وأكــدت اخلارجيــة اإليرانيــة الرفــض الكلــي 

لتخيرهــا بــن التفــاوض واحلــرب، مؤكــدة قــدرة إيــران علــى الصمــود واملواجهــة.
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وقــد كشــفت تصرحيــات املرشــد اإليــراين علــي خامنئــي الناقــدة ملواقــف وأداء بعــض املســؤولن 
)اإلصاحيــن( يف املفاوضــات وإدارة األزمــة عــن حجــم التباينــات الــي حاولــت حكومــة الرئيــس 

حســن روحــاين تبديدهــا، والطلــب مــن الشــعب والقيــادة مــؤازرة احلكومــة ملقاومــة التهديــدات.

وقــد بــدا واضحــاً خشــية القيــادة السياســية اإليرانيــة مــن تداعيــات التصعيــد، واحلــرص علــى جتنــب 
احلرب وتطمن الشــعب اإليراين، ففي 14 مايو/أاير وصف املرشــد األعلى اإليراين علي خامنئي 
فكرة إجراء مفاوضات مع الوالايت املتحدة أبهنا »ســّم«، لكنه يف الوقت نفســه طمأن الشــعب 

إىل أنــه »ال حنــن وال هــم يســعون إىل احلــرب، إهنــم يعلمــون أن ذلــك ال يصــب يف مصلحتهــم«.

ويف ذات الســياق جــاءت تصرحيــات قيــادات احلــرس الثــوري املســتبعدة النــدالع احلــرب، مــع 
أتكيــد أن حتــركات الســفن احلربيــة األمريكيــة يف املنطقــة حتــت الســيطرة الكاملــة للجيــش اإليــراين 
واحلــرس الثــوري. وقــد فشــل رهــان إيــران علــى ارتفــاع أســعار النفــط، وعلــى وفــاء الــدول املوقعــة علــى 

االتفــاق النــووي ابلتخفيــف مــن العقــوابت ومســاعدة اقتصادهــا.

موقف الوالايت املتحدة
أعلنــت إدارة الرئيــس ترامــب توفــر تقاريــر لديهــا تتوقــع هجمــات ضــد مصــاحل الــوالايت املتحــدة 
وحلفائهــا يف املنطقــة، وادعــت أن إيــران حرضــت حلفاءهــا مــن اجلماعــات املســلحة يف دول 
املنطقــة علــى اســتهداف املصــاحل األمريكيــة. وصرحــت أبن إرســاهلا »قطعــاً حبريــة هجوميــة تقودهــا 
بطــارايت صواريــخ  مــع   ،52 املــدى يب  بعيــدة  لنكولــن(، وقاذفــات  )أبراهــام  الطائــرات  حاملــة 
ابتريــوت املضــادة للصواريــخ«، هــي لــردع إيــران ومنــع اهلجمــات احملتملــة، ال خلوضهــا احلــرب إال 
يف حالــة االضطــرار. وتضاربــت تقاريــر عــن طلــب إدارة دوانلــد ترامــب إرســال املزيــد مــن القــوات 
إىل املنطقــة. كمــا ســربت أخبــار عــن موافقــة دول اخلليــج علــى نشــر القــوات األمريكيــة، وفــق مــا 

ذكرتــه رويــرز يف مايــو/أاير 2019.

وكان الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترمــب قــد قــال علــى تويــر: »إذا أرادت إيــران القتــال فســتكون 
تلــك النهايــة الرمسيــة هلــا. ال هتــددوا الــوالايت املتحــدة مــرة أخــرى أبــداً!«. وقــد تكــون الدوافــع 
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االقتصاديــة ومغازلــة احملافظــن املتعصبــن يف الداخــل األمريكــي، مــع اقــراب االنتخــاابت الرائســية 
القادمــة إلدارة ترامــب، دور يف التصعيــد احلاصــل.

وأظهر اســتطاع لروير/إبســوس ُنشــر يف 21 مايو/أاير 2019 أن نصف األمريكين يعتقدون 
أن الوالايت املتحدة ســتدخل حرابً مع إيران »يف غضون الســنوات القليلة املقبلة«.

موقف كيان االحتالل اإلسرائيلي 
يــرى قــادة االحتــال اإلســرائيلي يف الرانمــج النــووي اإليــراين، والقــدرات الصاروخيــة، وعناصــر 
فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري املنتشــرين يف ســوراي، هتديــداً ألمنهــا القومــي، ومنــذ ســنوات 
توجيهــه ضربــة  احتماليــة  عــن  معلومــات  ويســرب  الــدول  حيــرض  اإلســرائيلي  االحتــال  وكيــان 
عســكرية ضــد املنشــآت النوويــة اإليرانيــة، لكــن خشــيته- علــى مــا يبــدو- مــن العواقــب منعتــه مــن 
تكــرار قصــف املفاعــل النــووي العراقــي مطلــع مثانينيــات القــرن املاضــي. لذلــك يــرى الكيــان يف 
رائســة دوانلــد ترامــب فرصــة لتبديــد أو التقليــل مــن هتديــدات أمنــه القومــي، وممارســة الضغــط علــى 
إيــران لتحقيــق ذلــك، خصوصــاً بعــد اعرافــه ابلقــدس عاصمــة لاحتــال وكذلــك ضمهــا ملرتفعــات 

اجلــوالن.

املواقف اإلقليمية والدولية
جممــل الــدول حــذرت مــن خطــورة التصعيــد، ودعــت إىل جتنيــب املنطقــة املزيــد مــن األزمــات، 
حيــث رفضــت بعــض الــدول رفــع الــوالايت املتحــدة إعفــاءات شــراء النفــط مــن إيــران، وتعاملــت 
الــدول األوروبيــة يف البــدء ابلتــأين مــع األخبــار املتداولــة عــن تعــرض أربــع ســفن هلجمــات يف منطقــة 
اخلليــج. واســتنكر األوروبيــون التهديــدات واإلجــراءات اإليرانيــة الاحقــة املتعلقــة ابإلخــال ببعــض 
بنــود االتفــاق النــووي، ومــن ضمنهــا التهديــد ابالنســحاب مــن االتفــاق، ودعــوا إيــران إىل اســتمرار 
الوفــاء بتعهداهتــا يف االتفــاق النــووي. ونصحــت بريطانيــا إيــران، مــن خــال وزيــر خارجيتهــا جرميــي 
هنــت، بتجنــب اســتفزاز الــوالايت املتحــدة؛ »إهنــم ال يريــدون حــرابً مــع إيــران، لكــن إذا تعرضــت 
املصــاحل األمريكيــة هلجــوم فســردون، وهــذا أمــر حيتــاج اإليرانيــون إىل التفكــر فيــه بتمعــن شــديد«، 
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كمــا نقلــت رويــرز، يف 20 مايــو/أاير 2019.

وتــدرك دول اخلليــج العــريب خطــورة احلــرب عليهــا، ويف مســعى لتهدئــة األوضــاع وعــرض الوســاطة 
زار وزيــر اخلارجيــة العمــاين العاصمــة اإليرانيــة، والتقــى املســؤولن هنــاك، كمــا دعــت احلكومــة 
العراقيــة للحــوار، وعرضــت وســاطتها للمســامهة يف جتنيــب املنطقــة احلــرب، وأكــد وزيــر اخلارجيــة 
العراقــي وقــوف بــاده مــع جارهتــا إيــران. يف حــن حــرص أمــر دولــة الكويــت علــى تعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة، ودعــا املؤسســات األمنيــة والعســكرية لاســتعداد للتعامــل مــع التهديــدات، حمــذراً مــن 
إىل احملافظــة علــى مكتســبات جملــس  انــزالق املنطقــة إىل حــرب غــر حمســوبة املخاطــر، داعيــاً 
التعــاون اخلليجــي. مــن جهتهــا قالــت اخلارجيــة الروســية إنــه مــن املبكــر احلديــث عــن وســاطة بــن 
الــدول العربيــة وإيــران. وقــد اســتنكرت احلكومــات الروســية والركيــة والصينيــة التهديــدات األمريكيــة 

ضــد إيــران ودعــت إىل التهدئــة.

السيناريوهات
طبيعــة التصعيــد االســتثنائي يف منطقــة اخلليــج العــريب، وصــرورة العاقــات األمريكيــة اإليرانيــة، 

جتعــل آفــاق التصعيــد يف ســيناريوهن اثنــن:

سيناريو احلرب
يفــرض الســيناريو أن تندلــع حــرب، ولــو حمــدودة، انجتــة عــن تكــرار اهلجمــات علــى املصــاحل 
توجيــه هجمــات وقصــف حمــدود  أو  اخلليــج،  املوجــودة يف  القــوات  بــن  احتــكاك  أو  احليويــة، 
يســتهدف املنشــآت النوويــة، كتتويــج لسلســلة التصعيــد اجلاريــة، فتشــديد العقــوابت االقتصاديــة 
علــى صــادرات النفــط وقطــاع التعديــن وتصنيــف العديــد مــن املؤسســات والشــخصيات اإليرانيــة 
علــى أهنــا إرهابيــة، ونشــر املزيــد مــن القــوات، قــد يدفــع إيــران إىل زعزعــة اســتقرار ميــاه اخلليــج 

واملصــاحل الغربيــة.

يعــزز هــذا الســيناريو حشــد القــوات األمريكيــة، وطبيعــة فريــق إدارة الرئيــس األمريكــي مــن صقــور 
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احملافظــن املتعصبــن، وعلــى رأســهم مستشــار األمــن القومــي األمريكــي جــون بولتــون، والرغبــة 
األمريكيــة يف إضعــاف حضــور القــوى الدوليــة، وأبرزهــا الصــن، أهــم منافــس للــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة، إضافــة إىل الــدور اإلســرائيلي يف التحريــض علــى إيــران، والرغبــة يف اســتثمار رائســة 
دوانلــد ترامــب للــوالايت املتحــدة الــذي أظهــر متاهيــاً مــع السياســة اإلســرائيلية وخدمــة مصاحلهــا.

مــا يضعــف الســيناريو غيــاب املســاندة الغربيــة للــوالايت املتحــدة علــى الرغــم مــن قــدرة الــوالايت 
املتحــدة علــى شــن احلــرب مبفردهــا، إذ إهنــا حتتــاج إىل املســاندة الدوليــة ولــو ابحلــد األدىن، إضافــة 

إىل إدراك خطــورة التداعيــات علــى دول املنطقــة ومصــادر الطاقــة. 

سيناريو مراوحة االستفزازات والتصرحيات
يتوقــع الســيناريو علــى املــدى القريــب اســتمرار العاقــات األمريكيــة اإليرانيــة، وكذلــك الســعودية 
اإليرانيــة، يف ســياقها املعهــود، حيــث تعمــل الــدول علــى عــدم الســماح خبــروج األحــداث عــن 

الســيطرة والتســبب حبــرب.

فرغــم التصعيــد اجلــاري يف اخلليــج ال تــزال هنــاك شــكوك خبطورتــه ودوافعــه، وخاصــة بــن الــوالايت 
املتحــدة وإيــران، يف ظــل صرورتــه خــال العقــود املاضيــة والتعــاون بــن الدولتــن يف أفغانســتان 
والعــراق. حيــث متــارس الــوالايت املتحــدة علــى إيــران مــا يعــرف بسياســة حافــة اهلاويــة، املرتكــزة 
علــى التهديــدات الكاميــة واالســتعدادات العســكرية، هبــدف الضغــط النفســي واملــادي عليهــا، 
وفيهــا قــد يتســاوى احتمــاال االنــزالق إىل احلــرب وبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه، إن مل يكــن امليــل 
لكفــة احلــرب، وعــادة مــا يتــم الدخــول يف مفاوضــات حتــول دون انــدالع احلــرب، ويف ذات الوقــت 
ُتســتنَزف دول اخلليــج ماليــاً مقابــل احلمايــة، وهــو اهلــدف الــذي أفصــح عنــه ترامــب قبــل احلديــث 

عــن مواجهــة إيــران.

تعــزز هــذه الفرضيــة ســياقات ماضــي سياســات البلديــن، ومنــط إدارة األزمــات الــي عرفــت هبــا 
الــوالايت املتحــدة.
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ويعتمــد هــذا الســيناريو علــى فرضيــة أن اهلــدف مــن التصعيــد هــو جــر إيــران إلعــادة املفاوضــات 
حــول امللــف النــووي، إضافــة إىل برانجمهــا الصاروخــي ووجودهــا العســكري مــع أذرعهــا املســلحة 
)حــزب هللا واملليشــيا الشــيعية العراقيــة واألفغانيــة( يف ســوراي، وختفيــف قــدرات حلفائهــا يف دول 
املنطقــة. وقــد أكــدت تصرحيــات الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب واملرشــد اإليــراين علــي خامنئــي 

أن احتمــال انــدالع حــرب غــر مطــروح.

يعــزز هــذا الســيناريو ســلوك سياســة الــوالايت املتحــدة املعتمــد علــى تشــديد العقــوابت واحلصــار 
حىت تضعف قدرات الدولة املستهدفة، كاحلالة العراقية، قبل احلرب عليها إن استدعت احلاجة، 
مــا متثلــه السياســة اإليرانيــة مــن مظلــة للتدخــات والوجــود األمريكــي يف املنطقــة،  إضافــة إىل 
وكذلــك إدارة الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترمــب مللــف كــوراي الشــمالية، حيــث تكللــت التهديــدات 

مبفاوضــات وعقــد لقــاءات مــع رئيــس كــوراي الشــمالية.
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جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




