
هل انتهى التصعيد 
المترتب على اغتيال أمريكا 

لـ »قاسم سليماني«؟

وحدة الرصد والتحليل

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف



تقدير موقف

2

هل انتهى التصعيد المترتب على
اغتيال أمريكالـ »قاسم سليماني«؟

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

احملتوايت
3 .............................................................. املقدمة
3 ........................................................... السياقات
االنعكاسات......................................................... 5
7 ............................................ املواقف اإلقليمية والدولية
السيناريوهات........................................................ 8
9 ............ السيناريو األول: االكتفاء ابلرد اجلزئي واستمرار التصعيد اخلطايب

السيناريو الثاين: استمرار املناوشات العسكرية.............................. 10
10 .................................. السيناريو الثالث: اندالع مواجهة مفتوحة



تقدير موقف

3 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

هل انتهى التصعيد المترتب على
اغتيال أمريكالـ »قاسم سليماني«؟

املقدمة
بعــد ترقــب قلــق عاشــته دول املنطقــة لطبيعــة الــرد اإليــراين الــذي توعــدت بــه اإلدارَة األمريكيــة 
علــى خلفيــة اغتياهلــا قائــد فيلــق القــدس يف احلــرس الثــوري اإليــراين، اللــواء قاســم ســليماين )3 
يناير/كانــون الثــاين اجلــاري 2020( قــرب مطــار بغــداد؛ جــاء الــرد اإليــراين، يف الـــ8 مــن الشــهر 
نفســه، رمــزايً وحمــدود التأثــر وفــق املعلومــات األوليــة، رغــم ادعــاء اإليرانيــن إحلــاق أضــرار بشــرية 
يف صفــوف األمريكيــن، لكــن علــى مــا يبــدو فإهنــم قــد تعمــدوا تقليــل األضــرار حــى ال ينجــروا إىل 

حــرب شــاملة.

وكانــت وزارة الدفــاع األمريكيــة قــد أعلنــت مســؤوليتها عــن قصــف موكــب قائــد فيلــق القــدس 
اإليــراين قاســم ســليماين، وانئــب رئيــس مليشــيات هيئــة احلشــد الشــعيب يف العــراق مجــال جعفــر 
آل إبراهيــم، امللقــب أببــو مهــدي املهنــدس، الــذي أدى إىل مقتلهمــا ومقتــل مثانيــة آخريــن، بنــاء 
علــى توجيهــات الرئيــس دوانلــد ترامــب، أعقــب ذلــك قصــف احلــرس الثــوري اإليــراين قاعدتــن 

عســكريتن فيهمــا جنــود أمريكيــون يف عــن األســد يف حمافظــة األنبــار وحريــر إبربيــل.

يبحــث تقديــر املوقــف يف ســياقات التصعيــد بــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــن جهــة وإيــران 
واجلماعــات الشــيعية املســلحة يف دول املنطقــة مــن جهــة أخــرى، ومــآالت ذلــك التصعيــد. 

السياقات
يف الوقــت الــذي كانــت تشــهد كل مــن إيــران والعــراق ولبنــان موجــات احتجاجــات، بــدأت 
األحداث تنحو يف اجتاه آخر وتتصاعد بتسارع عقب قصف الطائرات األمريكية )30 ديسمرب/ 
كانــون األول 2019( مقــار لكتائــب حــزب هللا العراقــي التابــع للحشــد الشــعيب يف مدينــة القائــم 
غــرب العــراق علــى احلــدود مــع ســوراي، وهــو مــا أســفر عــن قتــل 25 مــن أعضــاء احلــزب وجــرح 
حنــو 50 آخريــن، وقيــل إن بينهــم إيرانيــن، تلتــه مظاهــرات اقتحمــت البــواابت اخلارجيــة للســفارة 
األمريكيــة يف بغــداد )31 ديســمرب/كانون األول 2019(، شــارك فيهــا قيــادات احلشــد الشــعيب، 
مــن ضمنهــم أبــو مهــدي املهنــدس، انئــب رئيــس ميليشــيات هيئــة احلشــد الشــعيب، الــذي قتــل يف 
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الغــارة األمريكيــة مــع قاســم ســليماين. 

وكان وزيــر اخلارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو قــد اهتــم، يف 27 ديســمرب/كانون األول 2019، 
الــي أدت إىل مقتــل متعاقــد مــدين أمريكــي وإصابــة  إيــران وأتباعهــا ابلوقــوف وراء اهلجمــات 
عســكرين أمريكيــن بقصــف صاروخــي علــى قاعــدة )K1( العراقيــة ابلقــرب مــن كركــوك، متعهــداً 
أبن تــرد بــاده حبــزم يف حــال تضــرر الكــوادر األمريكيــة أو حلفائهــم العراقيــن مــن جــراء هــذه 

االعتــداءات. 

جــاء اســتهداف قائــد فيلــق القــدس اإليــراين ورفاقــه بواســطة طائــرة أمريكيــة مســرة، بعــد خروجهــم 
مــن مطــار بغــداد، بعــد سلســلة مــن العقــوابت األمريكيــة الشــديدة الــي فرضهــا الرئيــس األمريكــي 
دوانلــد ترامــب منــذ ممارســته مهامــه الرائســية وانســحابه مــن االتفــاق النــووي. وكانــت إيــران- علــى 
الرغــم مــن العقــوابت األمريكيــة- قــد اســتمرت ابلشــراكات األمنيــة مــع القــوات األمريكيــة يف حماربــة 

تنظيــم الدولــة، وذلــك يف ســبيل حتقيــق مصاحلهــا يف العــراق.

وقالــت الــوالايت املتحــدة إن قواهتــا يف العــراق تعرضــت، منــذ 28 أكتوبر/تشــرين األول، لـــ11 
هجومــاً مشلــت قواعــد عســكرية، دون أن يُعلــن أي طــرف مســؤوليته عــن هــذه اهلجمــات، وأفــاد 
مصــدر أمريكــي أن خطــر الفصائــل املواليــة إليــران يف العــراق علــى اجلنــود األمريكيــن ابت أكــرب 

مــن التهديــد الــذي يشــّكله تنظيــم الدولــة.

ســبق هــذه احلــوادث سلســلة مــن اهلجمــات الــي اســتهدفت انقــات النفــط، وإســقاط طائــرة 
أمريكيــة مســرة، إضافــة إىل خطــاب إيــراين مســتخف ابلرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب ودولتــه. 

مثــة عوامــل أخــرى أذكــت التصعيــد تتعلــق بوضــع النظــام اإليــراين الداخلــي الــذي يعــاين مــن 
سلســلة متقطعــة مــن االحتجاجــات الشــعبية املطالبــة بتحســن األوضــاع االقتصاديــة واخلدمــات، 
وتركيــز اإلنفــاق علــى الداخــل اإليــراين بــداًل مــن اســتنزافه يف اخلــارج، إضافــة إىل الصــراع املســتمر 

بــن اإلصاحيــن واحملافظــن.
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وابملقابــل يعــاين الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب مــن تداعيــات حماكمتــه يف جملــس الشــيوخ الــي 
قــد تــؤدي إىل عزلــه، أو علــى األقــل تقلــل فــرص ترشــحه وفــوزه يف االنتخــاابت القادمــة. وكذلــك 

حماولــة الدميقراطيــن احلــد مــن صاحياتــه يف شــن حــرب علــى إيــران.

االنعكاسات
بــدا النظــام اإليــراين مصدومــاً وغاضبــاً مــن عمليــة اغتيــال قائــد فيلــق القــدس، الــي كشــفت عــن 
غيــاب وجــود بنــك ألهــداف أمريكيــة جاهــزة لــدى طهــران للــرد الفــوري، والــذي كان ميكــن أن 
يتفهمــه األمريــكان ودول املنطقــة، وحــى حلفــاؤه، يف حــال نفــذ الــرد حينهــا ولــو ابحلــدود الدنيــا. 
ولكنــه حتــت الصدمــة أتخــر وعمــل علــى تعبئــة اجلبهــة الداخليــة بســقف خطــاب مرتفــع، وركــز علــى 

أن الــرد ســيكون علــى امتــداد جغرافيــة حمــور املقاومــة ومســؤوليته وحلفائــه.

إيــران، ومــا زالــت حتــاول، اســتثمار احلــدث لتحقيــق أهدافهــا، ومنهــا إخــراج  كمــا حاولــت 
القــوات األمريكيــة، ورفــع العقــوابت االقتصاديــة؛ فقــد شــدد املرشــد اإليــراين علــى ضــرورة إهنــاء 
الوجــود العســكري األمريكــي يف دول املنطقــة، وخصوصــاً يف العــراق، مؤكــداً أمهيــة قــرار الربملــان 
العراقــي احلــاث للحكومــة العراقيــة علــى إخــراج القــوات األجنبيــة مــن العــراق، وأشــار إىل الــدور 

الرئيســي الــذي يؤديــه حــزب هللا يف لبنــان.

ادعــى التلفزيــون اإليــراين مقتــل 80 جنــدايً أمريكيــاً يف اهلجمــات الــي اســتهدفت القاعدتــن 
العســكريتن، لكنــه قوبــل ابلتشــكيك يف حجــم األضــرار الناجتــة عــن القصــف، وأنــه مت ابلتنســيق 
مــع األمريــكان، حبســب بعــض التســريبات. وقــد نفــى الناطــق ابســم احلكومــة اإليرانيــة وجــود أي 
إحصائيــة لديهــم، مؤكــداً أنــه ســيجري تدقيــق ملــا ســيعلنه األمريكيــون مــع الشــواهد الــي جيمعوهنــا، 
وهــو مــا قــد ينعكــس ســلباً علــى مسعــة النظــام اإليــراين وقــوة ردعــه علــى املــدى املتوســط إن مل 
يكــن القريــب. ويف وقــت الحــق ومناقــض للتهديــدات الســابقة صــرح قائــد القــوة اجلويــة ابحلــرس 
الثــوري اإليــراين »مل يكــن اهلــدف مــن الــرد اإليــراين مــن ضــرب القواعــد األمريكيــة إيقــاع قتلــى مــن 

العســكرين األمريكيــن وإمنــا اســتهداف املنشــئات احليويــة« ومؤكــدا وقــوع خســائر أمريكيــة.
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مــن جهتهــا حاولــت اإلدارة األمريكيــة التقليــل مــن آاثر اهلجمــات، بــل كانــت قــد تعمــدت 
توفــر الغطــاء السياســي للعمليــة مــن خــال إشــارات تفهمهــا لــرد إيــراين ال يتســبب خبســائر بريــة 
أو مصــاحل حيويــة، وقبلهــا بــررت اإلدارة األمريكيــة تصفيتهــا لقائــد فيلــق القــدس ابعتزامــه تنفيــذ 
هجمــات تســتهدف قواهتــا ومصاحلهــا، إضافــة ملســؤوليته عــن هجمــات ســابقة راح ضحيتهــا 

العديــد مــن األمريكيــن.

وكانــت الــردود األمريكيــة علــى التهديــدات اإليرانيــة الــي ســبقت قصــف القاعدتــن العســكريتن 
)عــن األســد يف حمافظــة األنبــار وحريــر إبربيــل( قــد اتســمت ابلرتغيــب والرتهيــب، كتغريــدة الرئيــس 
ولكنهــا مل ختســر  تكســب حــرابً  مل  »إيــران  تويــرت:  علــى حســابه يف  ترامــب  األمريكــي دوانلــد 
األمريكيــون  بــدا  وقــد  للتفــاوض.  ودفعهــا  اإليرانيــة  الفعــل  ردات  مــن  احلــد  هبــدف  تفاوضــًا«، 
متفهمــن للــرد اإليــراين، بــل وحمدديــن ســقفه، حبســب مــا تســرب مــن فحــوى رســالتهم لإليرانيــن 
بواســطة ســفر سويســرا، عــن اقــرتاح طبيعــة الــرد اإليــراين، وهــو مــا دفــع وزيــر خارجيــة إيــران، جــواد 
ظريــف، إىل التعليــق أبهنــا وقحــة. ويبــدو أن حجــم الــرد اإليــراين قــد تعمــد عــدم إحلــاق خســائر 

بشــرية ابجلنــود األمريكيــن، وركــز علــى اســتعادة الــردع لــدى مؤيديــه بدرجــة رئيســية.

علــى الصعيــد االقتصــادي ارتفعــت أســعار النفــط بنســبة 4%، وأُلغيــت بعــض الرحــات اجلويــة 
إىل العــراق وإيــران، لكنهــا تراجعــت بعــد تصرحيــات الرئيــس ترامــب عقــب القصــف اإليــراين بنســبة 

3.7% ليصــل ســعر الربميــل إىل 65.78 دوالراً.

قــد يكــون كل مــن النظــام اإليــراين والرئيــس األمريكــي قــد حققــا مكاســب مــن التصعيــد، لكنهــا 
تبــدو مؤقتــة، فقــد يكــون هنــاك أتثــر يف توجهــات كثــر مــن أبنــاء الشــعبن اإليــراين والعراقــي، لكــن 
غيــاب املعاجلــات احلقيقيــة للمطالــب الشــعبية كفيلــة بعــودة االحتياجــات املعيشــية واخلدميــة الــي 
حتــرك احملتجــن، إضافــة إىل اللبنانيــن، ومــن مث فقــد يعــود التعامــل مــع التصعيــد بنتائــج عكســية 

علــى النظــام اإليــراين وحلفائــه. 
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املواقف اإلقليمية والدولية
لوحــظ غيــاب موقــف للجامعــة العربيــة؛ إذ مل تعقــد اجتماعــاً طــارائً حــى علــى مســتوى املندوبــن، 
واكتفــى أمينهــا العــام، أمحــد أبــو الغيــط، ابلتعبــر عــن قلقــه إزاء مــا حيــدث، داعيــاً طــريف األزمــة؛ 
أمريــكا وإيــران، إىل التهدئــة، وهــو املوقــف الــذي ســارت عليــه دول اخلليــج العربيــة، ودانــت وزارة 
اخلارجيــة الســعودية، يف بيــان أصدرتــه يف 9 يناير/كانــون الثــاين، »االنتهــاكات اإليرانيــة للســيادة 
العراقيــة«. وكانــت دولــة قطــر أرســلت وزيــر خارجيتهــا إىل إيــران لعقــد مشــاورات مــع مســؤوليها 
القلــق مــن  التداعيــات. وقــد شــعرت دول اخلليــج ابلكثــر مــن  التهدئــة ومعاجلــة  وحثهــم علــى 
املخاطــر املرتتبــة عــن التصعيــد يف منطقتهــا، والضــرر الــذي قــد يلحــق هبــا، لكــن بعضهــا اســتمر يف 
التحريــض علــى األخــرى مبزاعــم انطــاق الطائــرة الــي تولــت القصــف مــن هــذه الدولــة أو تلــك.

 يف العــراق، الــذي حتــول إىل ســاحة مواجهــات بــن أمريــكا مــن جهــة وإيــران واملليشــيات العراقيــة 
)الشــيعية( املتحالفــة معهــا مــن جهــة أخــرى، كشــفت األحــداث عــن حجــم النفــوذ اإليــراين فيــه، 
وقــد جتلــى ذلــك بقــرار الربملــان العراقــي )4 يناير/كانــون الثــاين 2020( إبلــزام احلكومــة إبهنــاء الوجود 
األجنــيب يف العــراق، وهــو قــرار غــر ملــزم لكونــه ال يرقــى إىل درجــة القانــون، إضافــة إىل أن احلكومــة 
العراقيــة احلاليــة هــي حكومــة تصريــف أعمــال. وقــد عكــس غيــاب الكتــل الربملانيــة الســنية والكرديــة 

معارضتهــا ملغــادرة القــوات األجنبيــة؛ خوفــاً مــن توســع وترســخ النفــوذ اإليــراين يف دولتهــا.

مــن جهــة أخــرى أكــدت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة والــدول األوروبيــة واآلســيوية املشــاركة يف 
التحالــف الــدويل ضــد تنظيــم الدولــة ســامة قواهتــا يف العــراق بعــد اهلجــوم الصاروخــي اإليــراين. 
وأعلــن التحالــف الــدويل تعليــق عملياتــه يف العــراق للرتكيــز علــى محايــة القواعــد العراقيــة الــي فيهــا 
جنــوده، وقــال: »ننتظــر مزيــداً مــن التوضيــح بشــأن الطبيعــة القانونيــة وأتثــر القــرار علــى القــوات 

األجنبيــة الــي مل يعــد مســموحاً هلــا البقــاء يف العــراق«، والــذي أقــره الربملــان العراقــي.

وبينمــا نفــى وزيــر الدفــاع األمريكــي وجــود خطــط لانســحاب مــن العــراق، حتــدث الرئيــس 
األمريكــي ترامــب كعادتــه عــن التكلفــة املاديــة لبنــاء قاعــدة عــن األســد اجلويــة: »لدينــا هنــاك 
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قاعــدة جويــة كلفــت مبالــغ طائلــة مبليــارات الــدوالرات قبــل جميئــي بوقــت طويــل. ولــن نغــادر قبــل 
أن يدفعــوا إلينــا تلــك التكلفــة«، وتعهــد بفــرض عقــوابت علــى العــراق. 

وبينمــا حثــت بريطانيــا علــى ضــرورة التهدئــة، وجتنبــت احلديــث عــن ســحب قواهتــا، نفــت فرنســا 
عزمهــا ســحب جنودهــا مــن العــراق، أمــا أملانيــا وإســبانيا وهولنــدا وســلوفاكيا وكرواتيــا فأعلنــت 
ســحب جنودهــا أو جــزٍء منهــم ونقلهــم بشــكل مؤقــت إىل األردن والكويــت بســبب التوتــر يف 

املنطقــة.

املواقــف اإلقليميــة والدوليــة )تركيــا وأملانيــا وبريطانيــا وفرنســا والصــن وروســيا( بــدت قلقــة مــن 
احتمــال أن تــؤدي تداعيــات اغتيــال ســليماين إىل حــرب مفتوحــة تشــمل العديــد مــن دول املنطقــة، 
لكــن املواقــف الدوليــة يف ذات الوقــت جتنبــت التعاطــف مــع إيــران، مذكــرة ابلــدور الــذي مارســه 
ســليماين يف أتجيــج الصراعــات، ابســتثناء روســيا الــي نعتــه مؤكــدة أنــه عمــل إبخــاص علــى خدمــة 
األهــداف اإليرانيــة والروســية. كمــا أمجعــت تلــك الــدول علــى رفــض اخلطــوات اإليرانيــة التصعيديــة؛ 
ســواء قصــف القواعــد األمريكيــة، أو رفــع القيــود علــى ختصيــب اليورانيــوم، وكذلــك اقتحــام الســفارة 

األمريكيــة يف بغــداد  مــن قبــل حلفــاء إيــران.

مــن جهتــه أكــد رئيــس وزراء كيــان االحتــال اإلســرائيلي، بنيامــن نتنياهــو، الوقــوف مــع الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة، وأنــه ال يوجــد حليــف لكيانــه مثــل الــوالايت املتحــدة.

السيناريوهات
الــي فيهــا  الفــرتة الوجيــزة بعــد القصــف اإليــراين للقواعــد  الــي ســادت يف  رغــم حالــة اهلــدوء 
األمريكيــون فــإن هنــاك حتــدايً يف اســتقراء مســتقبل التطــورات؛ نتيجــة وجــود عــدة ملفــات شــائكة 
يف العاقــات األمريكيــة اإليرانيــة هلــا اســتحقاقات صعبــة، ومــن جهــة أخــرى أييت ســلوك الرئيــس 
األمريكــي دوانلــد ترامــب )املتقلــب( يف صــدارة التحــدايت. ومــع ذلــك فالســيناريوهات املتوقعــة 

خــال املرحلــة القادمــة كالتــايل:
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-  السيناريو األول: االكتفاء ابلرد اجلزئي واستمرار التصعيد اخلطايب

يتوقــع هــذا الســيناريو أبن يتوقــف- خصوصــاً علــى املــدى القريــب- التصعيــد العســكري بــن 
اإليرانيــن واألمريكيــن، مــع االكتفــاء مبــا قــد حــدث، واســتمرار كل منهــم يف اخلطــاابت املنــددة 
بســلوكيات اآلخــر، هبــدف جتييــش اجلماهــر واألنصــار وتوجيــه غضبهــا واهتمامهــا جتــاه املهــددات 
اخلارجيــة، يف حماولــة مــن الطرفــن؛ اإليــراين واألمريكــي، لتقليــل االســتحقاقات الــي عليهــم دفعهــا 

علــى الصعيــد احمللــي.

ويدعــم هــذا الســيناريو إدراك الطرفــن خلطــورة التداعيــات الــي قــد ترتتــب علــى اســتمرار حالــة 
التصعيــد العســكري وأن تتطــور اهلجمــات إىل مواجهــة مفتوحــة، واعتمــاد الطرفــن علــى عامــل 
أو  إيــران  االقتصاديــة يف  العقــوابت  بتأثــر  اآلخــر، ســواء  تغيــر يف ســلوكيات  الزمــن إلحــداث 
انشغال اإلدارة األمريكية ابالنتخاابت الرائسية القادمة، إضافة إىل وجود انقسام كبر يف اإلدارة 
األمريكيــة حــول ضــرورة وخطــورة التصعيــد العســكري جتــاه إيــران، وضعــف التأييــد الــذي يلقــاه 
الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، وحمــاوالت الدميقراطيــن تقييــد صاحياتــه يف اختــاذ قــرار احلــرب.

ويعــزز هــذا الســيناريو كذلــك مضمــون اخلطــاابت الصــادرة عــن قيــاديت الدولتــن، املشــرة إىل 
حتقــق االنتقــام والــردع، والراغبــة ابلتهدئــة، وكذلــك األنشــطة املفتوحــة الــي مارســها القــادة اإليرانيــون 

صبيحــة قصــف القواعــد الــي فيهــا األمريكيــون.

مثــة عوامــل عديــدة تضعــف هــذا الســيناريو وتعــزز الســيناريو الثــاين وهــي: وجــود ملفــات شــائكة 
عديــدة بــن البلديــن، وإشــكاليات داخليــة تؤثــر ســلباً يف نظامهــم السياســي، يتمثــل أبرزهــا يف 
اســتمرار العقــوابت االقتصاديــة الشــديدة علــى إيــران، وإبطــال إيــران التزاماهتــا يف االتفــاق النــووي، 
واالحتجاجــات اجملتمعيــة، ومــن جهــة أخــرى حمــاوالت عــزل الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، أو 
تقليــل حظوظــه يف االنتخــاابت القادمــة، ومــن مث فقــد جيــد الطرفــان أو أحدمهــا أن التصعيــد يف 

مصلحتــه.
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-  السيناريو الثاين: استمرار املناوشات العسكرية

يفــرتض هــذا الســيناريو املرجــح، اســتمرار املناوشــات واهلجمــات املتبادلــة الــي تتعــرض هلــا القــوات 
األمريكيــة واملصــاحل املدنيــة يف العــراق وحلفائهــا يف اخلليــج أو املليشــيات اإليرانيــة وحلفائهــا يف 
ســوراي والعــراق ورمبــا لبنــان، مــع حــرص الطرفــن األمريكــي واإليــراين علــى عــدم االنــزالق إىل حــرب 
مفتوحــة، حيــث تركــز إيــران اعتمادهــا علــى املليشــيات احلليفــة، ومــن ضمنهــا مجاعــة احلوثــي يف 

اليمــن، مــع احتماليــة بعــض االحتــكاكات احملــدودة يف ميــاه اخلليــج ومضيــق هرمــز.

يدعــم هــذا الســيناريو حتريــض االحتــال اإلســرائيلي للرئيــس األمريكــي علــى حتجيــم خطــر إيــران، 
ووجــود ســوابق إيرانيــة يف اســتهداف األمريكيــن ومصــاحل حلفائهــم، كرغبــة إيرانيــة يف اســتثمارها 
ملعاجلــة مشــاكلها ورفــع العقــوابت عنهــا، وحرصهــا علــى إخــراج القــوات األمريكيــة مــن العــراق 
لانفــراد ابلنفــوذ فيــه، ورغبتهــا يف دعــم القــوى املناوئــة ألمريــكا كالصــن وروســيا، وأيضــاً حالــة 
اجلــرأة الــي أبدوهــا يف تصفيــة قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماين رغــم مــا ميثلــه لإليرانيــن مــن 
قيمــة. وكذلــك اســتمرار حالــة احلــرب يف اليمــن واهلجمــات الــي تتعــرض هلــا الســعودية منهــا، 
ووجــود اهتامــات الســتغال إيــران هلــذه احلــرب يف ضــرب املنشــآت احليويــة الســعودية، كمــا حــدث 
نقلــت  2019(، حيــث  )14 ســبتمرب/أيلول  العماقــة  النفطيــة  أرامكــو  اهلجــوم علــى شــركة  يف 
وكالــة »رويــرتز« عــن تقريــر ســري خلــرباء األمــم املتحــدة املســتقلن قُــدم إىل جلنــة العقــوابت اخلاصــة 
ابليمــن مبجلــس األمــن )8 يناير/كانــون الثــاين اجلــاري(، أنــه: »علــى الرغــم مــن ادعاءاهتــم خبــاف 
ذلــك، مل تنفــذ قــوات احلوثيــن اهلجمــات علــى منشــأيت بقيــق وخريــص«، واعتقــاد إيــران مبحدوديــة 

التداعيــات املباشــرة عليهــا.

-  السيناريو الثالث: اندالع مواجهة مفتوحة

تــؤدي االحتقــاانت املرتاكمــة مــع اســتمرار اهلجمــات املتقطعــة إىل  يتوقــع هــذا الســيناريو أن 
انــدالع مواجهــات مفتوحــة بدرجــة أساســية بــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وإيــران، تعــرض دول 
اخلليــج أو بعضهــا ملخاطــر اقتصاديــة وأمنيــة، وتــؤدي إىل ارتفــاع أســعار النفــط، ورمبــا احتجاجــات 
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هل انتهى التصعيد المترتب على
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يف املناطــق ذات الكثافــة الشــيعية، ويف حــال انــدالع هــذه املواجهــات فقــد متتــد إىل لبنــان وســوراي 
وكيــان االحتــال اإلســرائيلي، وكذلــك تــزداد اهلجمــات احلوثيــة علــى الســعودية.

يدعــم هــذا الســيناريو فرضيــة وجــود قناعــات إيرانيــة أبن األمريكيــن يســعون إىل تغيــر نظامهــم 
السياســي، ومــن مث ضــرورة جتنــب ســيناريو العــراق قبــل الغــزو األمريكــي 2003، مبعــى أنــه إذا 
اســتمرت العقــوابت وكانــت هنــاك احتماليــة ملواجهــات يف املســتقبل فيفضــل خوضهــا وقــدرات 

إيــران مــا تــزال قويــة وجبهتهــا الداخليــة أكثــر متاســكاً ممــا ميكــن أن تكــون عليــه مســتقبًا.

العوامــل الــي تضعــف هــذا الســيناريو تتمثــل يف إدراك القيــادة اإليرانيــة خلطــورة احلــرب املفتوحــة 
الــي قــد تطيــح مبســتقبل نظامهــا السياســي والطائفــي احلاكــم، ومصــاحل إيــران االســرتاتيجية يف 
املنطقــة، وحالــة املرونــة )الربامجاتيــة( املعــروف هبــا النظــام اإليــراين، والــي جتلــت يف طبيعــة رده علــى 
اغتيــال قائــد فيلــق القــدس ورفاقــه، وأخــراً مراهنتهــا علــى تغيــر السياســة األمريكيــة جتاههــا، وضعــف 

موقــف إدارة الرئيــس دوانلــد ترامــب، واملعارضــة الدوليــة للحــرب.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

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

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



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:




