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مقدمة

بعــد إطــاق ميليشــيات احلوثــي للصــاروخ الــذي اســتهدف مطــار امللــك خالــد الدولــي بالريــاض 
ــة عــن ســابقاتها، فقــد  ــل مــن اجلانــب الســعودي مختلف ــع مــن هــذا الشــهر، جــاءت ردة الفع يف الراب
ــر  اتهــم وزيــر اخلارجيــة الســعودي، عــادل اجلبيــر، إيــران مباشــرة باســتهداف اململكــة، حيــث عبَّ
يف تصريــح لــه أن الســعودية حتتفــظ بحــق الــرد علــى اإليرانيــن، فيمــا علــق األميــر محمــد بــن 
احلوثيــة  إيران للميليشــيات  تزويــد  أن  معتبــراً  احلادثــة  علــى  الســعودي،  العهــد  ولــي  ســلمان، 

ــاً عســكرياً مباشــراً. ــخ يعــد عدوان بالصواري

ويف ملــف ذي صلــة باملوقــف الســعودي مــن السياســة اإليرانيــة يف املنطقــة، أعلــن رئيــس الــوزراء 
ــوم الــذي  ــه يف وقــت مبكــر مــن ذات الي ــري، مــن الريــاض اســتقالته مــن منصب ــي، ســعد احلري اللبنان
لبنــان  يف  اهلل  وحــزب  إيــران  سياســة  علــى  هجومــه  ويف  للريــاض،  املوجــه  الصــاروخ  فيــه  أطلــق 
فتــح احلريــري البــاب للمملكــة مــن جديــد للدخــول إلــى الســاحة اللبنانيــة ومخاطبــة إيــران، فقــد جــاء 
ذلــك يف تصريحــات املســؤولن الســعودين الذيــن هاجمــوا حــزب اهلل واصفــن دور احلــزب يف لبنــان 
بالــذراع اإليرانــي، ويف تعليــق لوزيــر الدولــة الســعودي، ثامــر الســبهان، حيــال اســتقالة احلريــري قــال 

ــا. الســبهان: لــن نقبــل أن يكــون لبنــان بــأي حــال منصــة النطــاق اإلرهــاب إلــى دولن

يف ظــل تصاعــد نبــرة العــداء مــن اجلانــب الســعودي، وســعي اململكــة للحــد مــن التوجهــات اإليرانيــة 
التــي هــددت فعليــاً أمــن اململكــة بشــكل مباشــر- كمــا يصفهــا املســؤولون الســعوديون- فــإن تصعيــداً آخــر 
مــن قبــل الواليــات املتحــدة جتــاه إيــران قــد يوتــر املشــهد اإلقليمــي يف املنطقــة، ويؤطــر لسياســة 
ــاق  ــاء االتف ــى إلغ ــه عل ــد ترامــب عــن عزم ــران؛ فقــد صــرح الرئيــس األمريكــي دونال ــدة ضــد إي جدي
يوحــد  وقــد  األمريكــي،  املوقــف  يف  تغيــر  أمــام  البــاب  ســيفتح  مــا  وهــو  إيــران،  مــع  النــووي 
التوجهــات األمريكيــة الســعودية يف مواجهــة إيــران، فإلــى أي مــدى ميكــن أن يصــل التصعيــد الســعودي 
واألمريكــي جتــاه إيــران؟ وهــل ستشــهد هــذه املرحلــة مــن التوتــر صــورة مختلفــة للمواجهــة مــع إيــران؟

طبيعة املوقف األمريكي من إيران

الرئيــس  بــه  يلــوح  الــذي  اإليرانــي  األمريكــي  اخلــاف  جوهــر  إيــران  مــع  النــووي  االتفــاق  ميثــل 
دونالــد ترامــب، حيــث ســعى ترامــب للعمــل علــى إيقــاف مــا أجنزتــه سياســات أوبامــا كليــاً، فعلــى 
مســتوى السياســة اخلارجيــة حتــدث الرئيــس ترامــب قبــل ترشــحه عــن أنــه ســيبطل أي اتفــاق 
مــع إيــران، بذريعــة أن االتفــاق لــن يوقــف نشــاطات إيــران النوويــة، وقــد اســتمر ترامــب يف مضيــه 
نحــو إلغــاء االتفــاق، ومؤكــداً يف خطــاب لــه، يف 13 مــن أكتوبر/تشــرين األول املاضــي، تعديــل االتفــاق 

وفــق مــا يــراه أو إلغــاءه.

ــة  ــر يف العاقــات األمريكي ــودة التوت ــة لع ــران بداي ــووي مــع إي ــاء االتفــاق الن ــح ترامــب بإلغ يشــكل تلوي
اإليرانيــة، فإلغــاء االتفــاق النــووي يعنــي مضــي الواليــات املتحــدة يف تنفيــذ حزمــة مــن العقوبــات 
االقتصاديــة علــى إيــران، والتضييــق علــى مصاحلهــا املاليــة خارجيــاً. وبالنظــر إلــى حقيقــة اخلــاف 
األمريكــي اإليرانــي حاليــاً، فــكل جهــود الرئيــس ترامــب تنصــب ناحيــة االتفــاق النــووي الــذي يــراه 
»مصــدر خــزي وحــرج«، ومــا عــدا االتفــاق النــووي الــذي أجمعــت علــى حيثياتــه الــدول الكبــرى 
الصواريــخ  كملــف  الكبــرى؛  الــدول  مواقــف  حيالهــا  تختلــف  اإليرانيــة  امللفــات  مــن  فالعديــد 
الباليســتية، والسياســة اإليرانيــة جتــاه الــدول العربيــة، ولهــذا فمــن الواضــح أن احملــرك الرئيــس 
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للموقــف األمريكــي مــن إيــران هــو املوقــف مــن االتفــاق النــووي، غيــر أن هنــاك عوامــل قــد ال تســمح 
لترامــب باتخــاذ سياســات تقضــي بإلغــاء االتفــاق أو التصعيــد جتــاه إيــران

- اخلاف املستمر داخل اإلدارة األمريكية

ــة  ــه وفــق رؤي ــووي أو تعديل ــة إلغــاء االتفــاق الن ــال إمكاني ــدا صارمــاً حي موقــف الرئيــس ترامــب وإن ب
الرئيــس، فــإن اإلدارة األمريكيــة غيــر متوافقــة مــع الرئيــس حيــال موقفــه هــذا، فقــد جــاءت تصريحــات 
مــن  االنســحاب  إعــان  ترامــب  نيــة  عــدم  مؤكــدة  تليرســون  ريكــس  األمريكــي  اخلارجيــة  وزيــر 
فيمــا  التشــاؤم  بعــض  تليرســون  أظهــر  كمــا  أكتوبــر،  مــن  يف 13  خطابــه  قبيــل  النــووي  االتفــاق 
ــه إلــى الكوجنــرس يف  يخــص جنــاح الرئيــس ترامــب يف اخلــروج بتعديــل لاتفــاق النــووي الــذي أحال
أثنــاء اخلطــاب الــذي ألقــاه وذلــك ملراجعــة التــزام إيــران ببنــود االتفــاق، وهــي اخلطــوة التــي قــد 
اإلدارة  داخــل  القائــم  االختــاف  يوضــح  موقــف  ويف  االتفــاق،  إللغــاء  ترامــب  أمــام  البــاب  تفتــح 
بضــرورة  يؤمــن  أنــه  املاضــي،  الشــهر  مــن  الثالــث  يف  األمريكــي،  الدفــاع  وزيــر  أكــد  األمريكيــة 

احملافظــة علــى االتفــاق النــووي.

- متسك الدول الكبرى املوقعة باالتفاق 

مثَّــل االتفــاق النــووي مــع إيــران فرصــة تاريخيــة أجمعــت عليهــا الــدول املوقعــة لثنــي إيــران عــن 
عــن النجــاح الصعــب الــذي  تطويــر أســلحة نوويــة، كمــا جــاء الترحيــب الدولــي باالتفــاق كاشــفاً 
عــادة مــا يصاحــب املفاوضــات بشــأن األســلحة النوويــة، ومــن ثــم فــإن االتفــاق مــع إيــران الــذي 
يف  وحيــدة  املتحــدة  الواليــات  ســيبقي  وروســيا  والصــن  وفرنســا  وبريطانيــا  أملانيــا  عليــه  وقعــت 
حــال االنســحاب مــن االتفــاق، وســيجعل الثقــة بالسياســة األمريكيــة علــى احملــك مــن جانــب حلفائهــا 
كوريــا  ملــف  حلحلــة  يف  يرغبــون  الذيــن  آســيا  شــرق  يف  حلفائهــا  جانــب  مــن  وحتــى  األوروبيــن، 

الشــمالية النــووي مــن دون اللجــوء إلــى املواجهــة املباشــرة.

حتــى هــذه اللحظــة فــإن الــدول املوقعــة تؤكــد متســكها باالتفــاق النــووي، بــل جتــاوزت ذلــك إلــى 
اســتئناف عاقاتهــا االقتصاديــة مــع إيــران، فخــال زيــارة بوتــن األخيــرة إليــران وقعــت شــركة النفــط 
اجلانــب  مــع  مشــتركة  مشــاريع  إطــار  يف  دوالر  مليــار   30 بلغــت  صفقــة  »روزنفــت«  الروســية 
اإليرانــي، ويرغــب األوروبيــون أيضــاً يف ســريان االتفــاق الــذي مينــح أوروبــا مصــدراً جديــداً للغــاز 

الروســي. الغــاز  علــى  أوروبــا  اعتمــاد  مــن  ســيخفف 

مــن الواضــح أن تبعــات إلغــاء االتفــاق النــووي مــع إيــران مــن اجلانــب األمريكــي ســتكون محرجــة 
علــى مســتوى قــدرة الواليــات املتحــدة علــى إدارة عاقاتهــا اخلارجيــة، باإلضافــة  ومكلفــة أيضــاً 
إيــران. مــع  االتفــاق  ألغــي  حــال  يف  عاليــة  ســتكون  وروســيا  الصــن  منافســيها  مكاســب  أن  إلــى 

حدود التصعيد السعودي ضد إيران 

موجهــاً  كان  الــذي  الصــاروخ  إطــاق  أعقبــت  التــي  الســعودين  املســؤولن  تصريحــات  جملــة 
للعاصمــة الســعودية كانــت غيــر مســبوقة يف اتهــام إيــران بشــكل مباشــر باســتهداف اململكــة، وقــد 
حملــت التصريحــات الســعودية اتهامــاً آخــر حلــزب اهلل بشــأن ضلوعــه يف إطــاق الصــاروخ ضــد 
أســماء  اململكــة  إدراج  إلــى  إضافــة  الســعودي،  اخلارجيــة  وزيــر  تصريــح  يف  جــاء  كمــا  الســعودية، 
أربعــن مــن قيــادات جماعــة احلوثــي ضمــن قائمــٍة تقــول اململكــة إنهــا خلــف العمليــات اإلرهابيــة 
التــي تســتهدف اململكــة، حيــث رصــدت مــا يقــارب 400 مليــون دوالر مكافــآت ملــن يدلــي مبعلومــات 

وجودهــم. أماكــن  عــن 
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الســعودية بهــذا الســلوك تســتجمع قدراتهــا الدبلوماســية يف محاولــة للتضييــق علــى حلفــاء إيــران 
اململكــة  أن  أكــدت  الريــاض  مــن  أعلنهــا  التــي  احلريــري  ســعد  فاســتقالة  ولبنــان،  اليمــن  يف 
إليــران،  وحلفاءهــا يف لبنــان قــد رفعــوا مــن مســتوى املواجهــة مــع حــزب اهلل الــذي يعــد ذراعــاً 
ومــا يرجــح اتخــاذ خطــوات عمليــة تركيــز املســؤولن الســعودين علــى حــزب اهلل باعتبــاره منظمــة 
طلبــت  كمــا  املنطقــة،  يف  اإليرانيــة  بالسياســة  أنشــطته  كل  وربــط  للحــدود،  متخطيــة  إرهابيــة 
اململكــة مــن رعاياهــا مغــادرة لبنــان، ونصحــت بعــدم الســفر إليــه، إال أنــه حتــى اآلن ال تــزال اململكــة يف 
مواجهــة مفتوحــة مــع ميليشــيات احلوثيــن يف اليمــن مــن دون حســم للمعركــة التــي قاربــت ثاثــة 
أعــوام، ولــم تســمح فــرص اجلــوار والدعــم الدولــي والتحالــف العســكري العربــي للمملكــة بإيقــاف 
ــى  ــا يف اليمــن عل ــران قــادرة مــن خــال ذراعه ــزال إي ــدور التخريبــي للميليشــيات يف اليمــن، فــا ت ال
اإليرانيــن  مــع  العســكري  التصعيــد  أن  يعنــي  مــا  اململكــة،  ضــد  مباشــر  عســكري  عمــل  توجيــه 

هــو أمــر وارد، لكــن مثــل هــذا القــرار يف حاجــة إلــى حســابات هامــة:

ــد مســتمر،  -1 ــي قامــت ضــد احلوثيــن يف اليمــن عرضــت األراضــي الســعودية لتهدي ــة الت  املواجه
إذ ال تــزال اململكــة عرضــة لهجمــات احلوثيــن الصاروخيــة، وإذ إن زمــن احلــرب املفتوحــة مــع 
ــة،  ــا اململك ــدة للحــرب قــد ال تتحمله ــة جدي ــإن جبه ــه، ف ــة ل ــة قريب ــع نهاي احلوثيــن ال ميكــن توق

إيــران. مثــل  كبيــرة  إقليميــة  دولــة  عــن  نتحــدث  ونحــن  خاصــة 

  احلديــث عــن مواجهــة مباشــرة تقــدم عليهــا اململكــة ضــد إيــران ســيفتح املجــال ملناقشــة  -2
صعوبــات احلــرب التــي ســتتخذ بــا شــك املنطقــة الشــرقية للمملكــة منطلقــاً لهــا، وهــي املنطقــة 
التــي ال حتتمــل الســعودية أي اضطــراب يحيــط بهــا، فضــًا عــن أن أي مواجهــة مــع إيــران 
ســتجعل هــذه املنطقــة الغنيــة بالنفــط يف مرمــى األهــداف العســكرية اإليرانيــة، باإلضافــة إلــى أن 
بالفعــل  هــو  إيــران  مــع  مباشــرة  حــدود  وتربطــه  الســعودية  شــمال  يقــع  الــذي  العــراق 
إيــران  مــع  مباشــرة  مواجهــة  ألي  ستحســب  فاململكــة  لهــذا  اإليرانــي،  النظــام  إلرادة  خاضــع 
للمملكــة. القوميــة  املصالــح  علــى  احملافظــة  إلــى  احلــرب  يف  اخلســارة  توقــع  تتخطــى  حســابات 
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ــران مــن خــال عمــل عســكري مباشــر،  ــن مبضــي الســعودية يف اســتهداف إي ــر جــداً التكه مــن املبك
إذ إن الظــروف احلاليــة يف داخــل اململكــة ويف محيطهــا ال تقــدم إشــارات باالســتقرار التــام الــذي 
اململكــة  تعــول  فقــد  ثــم  ومــن  اإليرانــي،  النظــام  شــوكة  يكســر  عســكري  لتحــرك  الفرصــة  يهيــئ 
ــدل مــن  ــووي ب ــاق الن ــد أن االتف ــران، بي ــات إلي ــه ضرب ــات املتحــدة لتوجي ــة كالوالي ــى أطــراف دولي عل
فقــد  معهــا،  التعــاون  علــى  أطرافــه  بعــض  تصــر  الــذي  الدولــي  املجتمــع  لــدى  إيــران  صــورة 
أتــاح االتفــاق النــووي إليــران إعــادة ترتيــب عاقاتهــا االقتصاديــة والسياســية مــع أوروبــا وروســيا 
لتأكيــد مشــروعية اســتهداف إيــران مــا التزمــت  والصــن، حتــى إســرائيل يبقــى موقفهــا ضعيفــاً 

نوويــة. أســلحة  تطويــر  يف  تتقــدم  ولــم  االتفــاق  ببنــود  إيــران 

ــا  ــة م ــاج أســلحة نووي ــع إنت ــع من ــران حتــت داف ــد يلجــأ لعمــل عســكري ضــد إي ــدو أن ترامــب ق ال يب
وهــي  النوويــة  القنبلــة  إلــى  الوصــول  مــن  الشــمالية  كوريــا  إيقــاف  يف  ينجــح  لــم  أنــه  دام 
أقــرب إلــى ذلــك مــن إيــران، فحتــى اآلن ينــاور ترامــب دبلوماســياً مــع الرئيــس الكــوري الشــمالي مــن 
األمريكــي  الرئيــس  حيلــة  قلــة  إلــى  إشــارات  تعطــي  قــد  ونكــت  اســتفزازية  تصريحــات  خــال 
الــذي يفتقــر إلــى احلصافــة مــع مثــل هــذه امللفــات، لهــذا فمــن املســتبعد قيــام الواليــات املتحــدة 
بعمــل عســكري ضــد إيــران مــا لــم تتوافــر الشــرعية الدوليــة باإلضافــة إلــى إنهــاء ملــف كوريــا 

الشــمالية.
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تبقــى مســارات املواجهــة الســعودية اإليرانيــة مفتوحــة فيمــا دون املواجهــة املباشــرة بــن البلديــن، 
ــى حــزب  ــرة إل ــة األخي ــام يف اآلون ــع االته ــذي يشــير بأصاب ــاً لاجتــاه الدبلوماســي الســعودي ال فوفق
ــى مســتوى االســتنكار  ــاء اململكــة عل ــه مــن املرجــح بق ــران يف اســتهداف اململكــة مباشــرة، فإن اهلل وإي
الدبلوماســي والتصعيــد السياســي ضــد حــزب اهلل يف لبنــان مــن غيــر أن تلمــس لبنــان شــكًا مــن 
العقوبــات القاســية اقتصاديــاً، وحتــى مــع توقــع هــذا التصعيــد مــع أحــد أذرع إيــران يف املنطقــة فــإن 
ــة  ــة الكامل ــان، وطــرح الثق ــى األرض يف لبن ــا عل ــة حلفائه ــود الســعودية يجــب أن تصــب يف تقوي اجله
يف أهــم املكونــات الوطنيــة اليمنيــة التــي تقــف يف صــف الشــرعية بغيــة إنهــاء ملــف األزمــة اليمنيــة؛ 
التحــركات الســعودية ويشــتت جهودهــا يف  ذلــك أن بقــاء اليمــن يف وضــع احلــرب ســيعيق كثيــراً 
تســديد ضربــات موجعــة للنظــام اإليرانــي، لهــذا مــن املهــم اإلســراع يف إغــاق ملــف األزمــة اليمنيــة 

وفتــح أبــواب التواصــل يف جميــع االجتاهــات والتــي قــد تقــرب مــن إعــادة االســتقرار لليمــن.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل



املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسامية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسامي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




