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املقدمة 
ُعقد يف العا�سمة البولندية وار�سللو )موؤمتر ال�سللرق االأو�سللط لل�سللام واالأمن( بقيادة الواليات 
املتحللدة االأمريكيللة )مللن 13 اإىل 14 فرباير/�سللباط اجلللاري(، ملناق�سللة التهديللدات االأمنيللة، 
التللي يقللع يف �سدارتهللا احلللد من خطللورة التهديد االإيراين لدول املنطقللة، واالإرهاب، والتطرف، 

وتطويللر ال�سواريللخ وانت�سللارها، وتهديللدات اجلماعات امل�سلللحة يف املنطقة.
وُيعللد املوؤمتللر االأوَل مللن نوعلله الللذي يجمللع بللن رئي�للس وزراء االحتللال االإ�سللرائيلي بنيامللن 
نتنياهللو، وبللن م�سللوؤولن عللرب، وبلللغ عللدد الللدول امل�سللاركة فيلله قرابللة 60 دولللة مللن اإجمللايل 90 
دولللة ُدعيللت للله، وقللد لوحللظ �سعللُف التمثيللل االأوروبللي، وغياُب كل من رو�سلليا وتركيا عللن املوؤمتر، 
وهللو مللا اأثللار الت�سللاوؤالت عللن كللون املوؤمتر اإطللارا للروؤية االأمريكية لل�سللام يف املنطقة التي ت�سللعى 
الإعللان القبللول العربللي باالحتللال االإ�سللرائيلي، يف ظللل اال�سللتعدادات االأمريكيللة الإعللان �سفقللة 

القرن.
ي�سللعى تقديللر املوقللف اإىل مناق�سللة ال�سللياقات التللي ُعقللد املوؤمتللر يف اإطارهللا، ور�سللد مواقللف 
االأطللراف املختلفللة مللن املوؤمتللر، وتو�سيللح مللدى اإمكانيللة حتجيملله للللدور االإيللراين يف املنطقللة.

ال�سياقات
ياأتي انعقاد موؤمتر وار�سللو يف ظل اأحداث خمتلفة و�سللياقات متعددة، وحاالت �سلليولة ت�سللهدها 
عاقللات بع�للس الللدول مللع االحتللال االإ�سللرائيلي، ومتزامنللًا مللع االنق�سللامات العربيللة، وا�سللتمرار 
تهديللدات النفللوذ االإيللراين لللدول املنطقللة، املعللزز برت�سلليخ وجللوده يف �سللوريا والعللراق ولبنللان، 

و�سعللف تاأثللر العقوبللات االأمريكيللة االقت�ساديللة علللى طهللران يف دفعهللا للرتاجللع.
واملوؤمتللر واإن بللدا اأن للله اأهدافللًا اأخللرى ال عاقة لها بال�سللاأن االإ�سللرائيلي الداخلللي، فاإن انعقاده 
للل خطوة حت�سللب مل�سلحة  مللع اال�سللتعدادات االإ�سللرائيلية الإجللراء االنتخابللات النيابيللة املبكللرة، مثَّ
رئي�للس الوزراء االإ�سللرائيلي، بنيامن نتنياهو، وحتالفه يف االنتخابات القادمة يف اأبريل/ني�سللان، 
ولعل الر�سالة التي يريد رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي اإي�سالها هي جناحه يف ك�سر العزلة مع بع�س 
الللدول العربيللة؛ مللن خللال ح�سللوره يف اجتمللاع دويل مللن �سمن احلا�سرين فيه م�سللوؤولون عرب، 
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اإ�سافللة اإىل جلو�سلله بجللوار وزيللر اخلارجيللة اليمنللي، ولقائه بوزير اخلارجيللة العماين، وقد �سرح 
بعللد عودتلله اإىل االأرا�سللي املحتلللة عللن متكنلله مللن زيللارة اأربللع دول عربيللة، مل يعلللن عنهللا، واعللدًا 

�سللعبه اأن تكللون هناك تطللورات اأخرى من هذا النوع.
كذلللك ياأتللي هللذا املوؤمتللر يف ظللل ترتيبللات اإدارة الرئي�للس االأمريكللي دونالللد ترامللب الإعللان 
�سفقللة القللرن، اأو اخلطللة االأمريكيللة لل�سللام، ولعللل املوؤمتللر جللاء ممهللدًا الإعللان هللذا امل�سللروع، 
الذي يبدو اأنه بات قريبًا، وهذا ما اأملح اإليه املبعوث االأمريكي لل�سام يف ال�سرق االأو�سط و�سهر 

الرئي�للس االأمريكللي، جاريد كو�سللر.
وجللاء املوؤمتللر كذلللك متزامنللًا مللع الذكللرى االأربعللن للثللورة االإيرانيللة، وهللذه املنا�سللبة واإن بدت 
عر�سية فاإنها قد تكون موؤ�سرًا للنية االأمريكية يف اإر�سال ر�سالة الإيران يف ذكرى ثورتها، اإ�سافة 

اإىل انعقاد القمة العربية االأوروبية يف �سللرم ال�سلليخ امل�سرية التي عقدت بعد املوؤمتر باأيام. 

مواقف االأطراف 
املوقللف االإيللراين املعنللي االأول مبوؤمتللر وار�سللو، حللاول اأن ُيظهللر اأنه غر مكرتث بلله، وعمل على 
التقليل من اأهميته والتداعيات التي قد ترتتب عن خمرجاته؛ اإذ �سرح وزير اخلارجية االإيراين 
جواد ظريف، اأن املوؤمتر ولد ميتًا وال جديد فيه. ومن جهته قال علي اأكرب �ساحلي، رئي�س منظمة 

الطاقة الذرية: »اإن اإيران مكتفية ذاتيًا، وت�ستطيع ال�سمود يف وجه ال�سغوط والعقوبات«.
وهذه الت�سريحات واإن بدت متما�سللكة فاإن ال�سللوؤال االأكرب: هل متتلك اإيران الو�سللائل الازمة 

لرتجمة هذه القناعة؟
وكللرد فعللل اأويل ميكللن اأن ُتقللراأ تاأتللي زيللارة رئي�للس النظللام ال�سللوري ب�سللار االأ�سللد املفاجئللة اإىل 
طهللران، التللي تعللد االأوىل مللن نوعها منذ انللدالع الثورة على نظامه عام 2011، كما عملت اإيران 

علللى اإجللراء منللاورات ع�سللكرية يف م�سيللق هرمز لتاأكيد امتاكهللا الأوراق ردع ذاتية.
مللن جهللة اأخللرى بللدا اأن املوقفللن االأمريكللي واالإ�سللرائيلي اأكللر و�سوحللًا واتفاقللًا فيمللا يخ�للس 
اأهللداف املوؤمتللر، املتمثلللة يف ترتيللب و�سللع املنطقللة وفللق حتالفللات جديللدة، تكللون اإ�سللرائيل علللى 
راأ�سللها، يف مواجهة التهديدات االإيرانية، وهو ما ياأتي متجان�سللًا مع ان�سللحاب الرئي�للس االأمريكي 
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دونالللد ترامللب مللن االتفللاق النللووي مللع اإيللران العللام املا�سللي، واإعللان العقوبات عليهللا، ويبدو اأن 
مت�سللك االأوروبين باالتفاق ال�سللابق من االأ�سللباب التي دعت الرئي�للس االأمريكي اإىل ح�سللد حتالف 

دويل �سللد اإيران.
و�سللعت االإدارة االأمريكيللة اإىل ال�سغللط علللى االأوروبيللن وحتقيللق مكا�سللب مللن خللال املوؤمتللر، 
بللدت وا�سحللة يف خطابللات امل�سللوؤولن االأمريكيللن، منهللا ت�سريحللات نائللب الرئي�للس االأمريكللي 
مايللك بن�للس، التللي يللرى فيهللا اأن اإيللران هللي الراعللي االأول لاإرهاب يف ال�سللرق االأو�سللط، واأن على 
الللدول االأوروبيللة اأن تن�سللحب مللن االتفللاق النللووي مللع اإيران، كما اأن اإ�سللادته بالعاقللة التي تربط 
اإ�سللرائيل بللدول اأخللرى يف املنطقللة، تتقا�سللم معهللا اخلبللز- ح�سللب قوللله- فيلله داللللة وا�سحللة على 

الهللدف الرئي�سللي مللن املوؤمتللر الللذي يكمللن يف فتللح املجللال اأكر بللن العرب واالإ�سللرائيلين.
باملقابللل فللاإن املوقللف االأوروبللي يف عموملله ال يللزال متم�سللكًا باالتفللاق النللووي ال�سللابق، وهللذا مللا 
يف�سللر تدين م�سللتوى احل�سور االأوروبي، ولعل هذا ما دعا نائب الرئي�للس االأمريكي اإىل اتهام دول 

اأوروبيللة بااللتفللاف على العقوبللات االقت�سادية على اإيران.
اجلديللر بالذكللر اأن موقللف االحتللاد االأوروبللي ال يللزال داعمللًا لاتفللاق النللووي يف 2015، الذي 
كان بن الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما واإيران، وكان الهدف منه تخفيف العقوبات على 

اإيران مقابل فر�س قيود على برناجمها النووي.
اأمللا مللا يتعلللق باملوقللف العربللي فقللد عك�للس عللدد الللدول العربيللة احلا�سللرة يف املوؤمتللر حجللم 
تفاعلهللا مللع املوؤمتللر واأهدافلله؛ فقللد �سللاركت فيلله دول عربيللة عللدة، منهللا: ال�سللعودية والبحريللن 
واالأردن والكويللت واملغللرب وُعمللان وم�سللر واالإمللارات وتون�للس واليمللن، وهللذا احل�سللور العربللي 
العللايل، ولقللاءات بع�للس امل�سللوؤولن العللرب مللع الوفللد االإ�سللرائيلي، تبللدو علللى العك�للس متامللًا مللن 
املوقف الفل�سطيني، حيث يرى م�سوؤولون عرب يف املوؤمتر خطوًة مهمة لتحجيم الدور االإيراين يف 
املنطقة، من ذلك ما جاء يف تغريدة لوزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية ال�سعودي، عادل اجلبر، يف 
�سفحتلله علللى توتللر حيللث قال: »ح�سرت موؤمتر وار�سللو حول م�سللتقبل ال�سللام واالأمن يف ال�سللرق 
االأو�سللط، واأجمللع اجلميللع بللاأن التحديللات التي تواجهنا يت�سدرها الللدور االإيراين يف زعزعة اأمن 
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وا�ستقرار املنطقة«. وقريبًا من هذا املوقف قالت �سحيفة البيان االإماراتية يف اإحدى افتتاحياتها 
اإن املوؤمتللر �سللكل »�سدمللة كبللرة الإيران وميلي�سلليا احلوثي يف اليمن، وك�سللف عللن الوجه االإرهابي 
لطهللران مللن خللال ميلي�سللياتها املنت�سللرة يف لبنللان و�سللوريا والعللراق واليمللن، وخرجللت االإدانللات 

�سريحللة ل�سيا�سللات اإيللران وتدخاتها يف �سللوؤون الدول«.
مللن جهتلله كان املوقللف الفل�سللطيني وا�سحللًا مللن املوؤمتللر؛ �سللواء يف غيابلله اأو يف ت�سريحللات 
امل�سللوؤولن الفل�سللطينين، حيث اعتربت وزارة اخلارجية الفل�سللطينية اأن موؤمتر وار�سللو »موؤامرة 
اأمريكيللة ت�سللتهدف النيللل مللن ا�سللتقالية القللرارات ال�سلليادية للم�سللاركن باملوؤمتللر حيللال ق�سايللا 
جوهريللة تعتمللد علللى مواقللف مبدئيللة لهللذه الللدول، مثللل املوقللف مللن الق�سيللة الفل�سللطينية«، وقللد 
و�سفللت حركللة فتللح املوؤمتللر باأنه »حماولة اأمريكية اإ�سللرائيلية للرتويج الأفللكار ال يقبلها اأو يتعاطى 
معهللا اإال كل خائللن للقد�للس واالأق�سللى«، وراأت احلركللة اأن هللدف املوؤمتللر هللو »ت�سفيللة الق�سيللة 

الفل�سللطينية«.
مللن الوا�سللح اأن دوافللع احل�سللور العربللي الرئي�سللية يف املوؤمتللر متثلللت بتحجيللم النفللوذ االإيراين 
واحلللد مللن خماطللره يف املنطقللة، وفللق ما ترى القيادات العربيللة، يف حن اأن الافت يف املوؤمتر-

مللن خللال ت�سريحللات امل�سللوؤولن والر�سللائل التللي اأرادت اجلهللات املنظمللة اإر�سللالها-هو جتللاوز 
خيللار ال�سللام العربللي، وجتللاوز امل�سللروع الوطنللي الفل�سللطيني؛ من خال التهيئة مل�سللروع ال�سللام 

االأمريكي.

ال�سيناريوهات
تبللدو ال�سلليناريوهات مللن خللال ال�سللياقات املتعللددة والت�سريحللات واالإ�سللارات املتبادلللة، التللي 
ت�سللر اإىل اأن هنللاك اأهدافللًا اأكللر اأهميللة للموؤمتللر غللر معلنللة، حتللى واإن بللدت ثانويللة، عززهللا 
خللروج املوؤمتللر مللن دون قللرارات اأو اإجللراءات معلنللة تخ�للس اإيللران. وظهللرت قللوة هللذه االأهللداف 
يف ظللل امل�سللاعي االأمريكيللة التللي تعمللل علللى جتللاوز الق�سية الفل�سللطينية، واإدماج كيللان االحتال 
االإ�سللرائيلي يف املنظومللة االإقليميللة مللع الللدول العربية غر املعرتفة بلله. وبخ�سو�س مدى اإمكانية 

للم املوؤمتللر الللدور االإيللراين، تللربز �سلليناريوهات ثاثللة حمتملللة: اأن يحجِّ
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ال�سيناريو االأول: املراوحة 

يفرت�للس هللذا ال�سلليناريو بقللاء الو�سللع علللى مللا هللو عليلله، متمثللًا يف ا�سللتمرار النفللوذ االإيللراين 
مقابللل بقللاء التهديللدات وال�سغللوط ال�سيا�سللية االأمريكية، دون اأن تتمكن مللن دفع اإيران اإىل وقف 
تدخاتهللا يف �سللوؤون دول املنطقللة العربيللة، على فر�للس وجود رغبة اأمريكية حقيقية لتحجيم دور 

اإيران.
يعللزز هللذا ال�سلليناريو عللدم تبنللي املوؤمتللر الأي قللرارات اأو اإجللراءات �سللد اإيللران، وهللو مللا يرجللح 
الرغبة االأمريكية يف اإبقاء اإيران مهددًا؛ لكي تدفع الدول العربية نحو تطبيع عاقاتها مع كيان 
االحتال االإ�سرائيلي، قد ت�سل اإىل الدخول يف حتالفات اأمنية، وهو ما ي�سب يف اجتاه االأهداف 
االأخرى غر املعلنة، ومن ثم تبدو اأكر و�سوحًا اإ�سافة اإىل التم�سللك االأوروبي باالتفاقية النووية 
ال�سللابقة، اأكده غيابهم املاحظ عن املوؤمتر، والرف�س الرو�سللي للموؤمتر وعدم امل�سللاركة فيه، كل 
هللذه املوؤ�سللرات توحللي بللاأن هللذا املوؤمتر بالللذات لن يقدم جديدًا بخ�سو�للس حتجيم دور اإيران يف 

املنطقة. ويعد هذا هو ال�سيناريو املرجح.

ال�سيناريو الثاين: حتجيم النفوذ االإيراين 

يفرت�للس ال�سلليناريو اأن النفللوذ االإيللراين املللادي، وحتديللدًا الع�سللكري، يف اأكللر مللن دولة عربية، 
وخا�سللة املحللادة لكيللان االحتللال االإ�سللرائيلي، قللد اأ�سبح مهللددًا للم�سالح االأمريكيللة وحلفائها، 
ومن ثم فاإن هناك رغبة حقيقية ومقدرة للواليات املتحدة االأمريكية يف حتجيم النفوذ االإيراين، 
بهللدف املحافظللة علللى م�ساحلهللا يف املنطقللة، وم�سالللح حليفهللا اال�سللرتاتيجي كيللان االحتللال 
االإ�سللرائيلي، والللدول العربيللة. ولزيللادة ال�سغللط علللى اإيللران �سللتعتمد علللى ت�سللديد العقوبللات 
االقت�سادية، و�سرب مواقعها يف �سللوريا، اإ�سافة اإىل اأهداف اأخرى، والتلويح ب�سرب من�سللاآتها، 
وت�سللجيع املعار�سللة امل�سلللحة داخللل اإيللران؛ لكي تخ�سع لل�سللروط االأمريكية، وثمن هذا ال�سلليناريو 
بالن�سبة اإىل الواليات املتحدة اإيجاد تعاون بن كيان االحتال االإ�سرائيلي ودول املنطقة العربية، 

وحتديللدًا اخلليجية.
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وعلللى الرغللم مللن اأن العقوبللات االقت�سادية كتكرار لتعامل الواليات املتحدة مع العراق �سللابقًا، 
اإ�سافة اإىل العمليات التي ا�ستهدفت جنود احلر�س الثوري االإيراين، قد ت�سكل فر�سًا لتحقق هذا 
ال�سلليناريو، فاإنهللا تظللل حمللدودة، والمتللاك اإيللران اأدوات قد ت�سللعل حربًا يت�سللرر منها االحتال 
االإ�سللرائيلي وامل�سالح االأمريكية. لذلك تبدو فر�س ال�سلليناريو �سعبة، خا�سة خلطورة تداعيات 
احلللرب، ومت�سللك كثللر مللن الللدول بخيللار االتفاق النللووي، ويف مقدمتها اأوروبا ورو�سلليا وال�سن، 

اإ�سافللة اإىل اأن الهللدف غللر املعلللن مللن املوؤمتللر بللدا هللو املق�سللود اأكر. 



مركللز م�سللتقل غللر ربحللي، ُيِعللّد االأبحللاث العلميللة وامل�سللتقبلية، وي�سللاهم يف �سناعللة الوعللي 
وتعزيللزه واإ�سللاعته مللن خللال اإقامللة الفعاليللات والنللدوات ون�سللرها عللرب تكنولوجيللا االت�سال، اإ�سللهامًا 

منلله يف �سناعللة الوعللي وتعزيللزه واإثللراء التفكللر املبنللي علللى منهللج علمللي �سللليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

االأهداف
-  االإ�سهام يف ن�سر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�سايا حمددة.

-  التاأ�سيل العلمي للق�سايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خال اإعداد االأبحاث وتقدمي اال�ست�سارات.

الو�سائل
-  اإعداد الدرا�سات واالأبحاث واال�ست�سارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�سل والتن�سيق مع املراكز واملوؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.

-  تنللاول ق�سايللا التيللارات الفكريللة املتنوعللة مبللا يوؤ�سللل ل�سروريات التعاي�للس ال�سلللمي، وامل�سللاركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�سباب الباحثن املتميزين. 



جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�سمل ما يلي:

االأبحاث والدرا�سات:   .1

حيللث يقللوم املركللز علللى اإعللداد الدرا�سللات واالأبحاث وفللق املنهجية العلميللة يف جماالت تخ�س�س 
املركز، وهي:

- الدرا�سات ال�سيا�سية.

- الدرا�سات املتخ�س�سة يف التيارات االإ�سامية والفكرية.

-الدرا�سات احل�سارية والتنموية. 

- درا�سات الفكر االإ�سامي. 

اال�ست�سارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�سللعى املركللز لتقللدمي اال�ست�سللارات واحللللول يف جمللاالت اهتمللام املركللز للجهللات الر�سللمية 
واالأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�سايا الفكرية واالأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية، 

د املهارات.   بالتعللاون مللع كادر علمللي حُمللرتف وُمتعللِدّ

الن�سر:   .3

ي�سهم املركز يف ن�سر الدرا�سات واالأبحاث عرب و�سائل الن�سر املتنوعة.

ع�سوية املركز يف املنظمات العاملية:




