


 

 

 

 

 

 

 

 

 الرصد االستراتيجي

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  2018 نيسان 



الرصد االستراتيجي     

 

 

 مؤّسسة علمية متخّصصة ُتعنى بحقلي األبحاث والمعلومات                               

    

 حقوق الطبع محفوظة للمركز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dirasat@dirasat.net
http://www.dirasat.net/


الرصد االستراتيجي     

 

 

 

 5 .................................... : منع حرب سورية أخرىإيرانحزب اهلل وو، إسرائيل

 9 ...................................... ما هو التالي للبنان؟ االستقرار والتحديات األمنية 

 17 .......................................................................... 2020أمن الخليج بعد 

 25 ................................................ تشكيل مستقبل النفط والغاز في العراق 

 31 ......................... ر الشرق األوسط: الدوافع واألساليبالسياسة الروسية عب

 37 ...................... جينا هاسبيل": مرشحة لمنصب مدير االستخبارات المركزية"

 41 ................................................................ : نبذة ومواقف"جون بولتون"

 

 

 

 

  فهرس المحتويات 



الرصد االستراتيجي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرصد االستراتيجي     

 

 

 

 إسرائيل، وحزب اهلل وإيران: منع حرب سورية أخرى1

 مجموعة األزمات، 

2018 فبراير/شباط 7، 182التقرير رقم   

 

شار األسد اليد العليا فيها سرائيل". دخلت الحرب السورية مرحلة جديدة مع اكتساب نظام ب  "إ

موقف المتفرج بينما يتحسيييل موقع دمشيييا، وتحاوع ا ن ع    لم تعد راضيييية عل الوقو 

وهي تواجه في هذه المحاولة عقبات كأداء ينبغي عليها تخطيها؛ . تردي موقعها االسييتراتيجي

الدولة  "إسيييرائيل"، التي تعتبرها إيرانفقد بات النظام أكثر اعتمادًا مل أي وقت مضيييى على 

آخريل في سيييورية، خصيييوبييياً حزب اش والميليشييييات األشيييد عداًء لها؛ وتعززت مواقع أعداء 

الواليات المتحدة، ورغم الخطاب الحاد إلدارة . ، بمباركة روسيييياإيران الشييييعية المدعومة مل

ليسيييت ضيييعيفة لهذه  "إسيييرائيل"ل ل أوراق . إيرانترامب، لم تفعل ال ثير لع   م اسيييب 

، ويبدو أن إيرانعسيي رية المرتبطة بلقد منحتها روسيييا المجاع للعمل ضييد المصييال  ال. الدرجة

موس و أكثر اهتماماً بصياغة توازن بيل التحالفات المتنافسة المتحاربة بدالً مل استعادة كل 

ل ل إذا رغبت روسيييا باالنسييحاب في . قطعة مل األرض ووضييعها تحت سيييطرة نظام األسييد

لم و. عد اللعبةغة قوابدور الوسييييي في بييييا قومت النهاية أو تقليص عدد قواتها فعليها أن

 "إسييرائيل"فإن األعماع القتالية بيل  اهتماماً كبيرًا بفعل ذلك، ل ل إذا لم تفعل تظهر روسيييا

 .قد تهدد إنجازاتها، خصوباً فيما يتعلا باستقرار النظام إيرانو

األولي متركزًا في جنوب غرب سيييورية، حيي هي مصيييممة على منع  "إسيييرائيل"كان اهتمام 

وإقامة بنى تحتية  1974و الميليشييييات الشييييعية مل االقتراب مل خي الهدنة لعام حزب اش أ

سرائيل"قيامهم بذلك، مل وجهة نظر و. هجومية قربه ضدها وأن قيام يعني ، "إ جبهة جديدة 

                                                            
1 Crisis Group, Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria, REPORT: 182, February 7, 2018. 
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ضييييع حزب اش في موقع يم نه مل شييييل هجمات مل منطقة بعيدة عل جمهوره المدني وو

سرائيليييييي "معاناة جراء الهجمات المضادة لاللبناني، ما يجنب هذا األخير ال سُيترك الجيش و. "إ

ي، كما يخشييى مخططوه، لفرض أامان في لبنان أو دمشييا أو نهران، مع المخانرة سييرائيلاإل

 .بإشعاع فتيل حرب إقليمية

التي أنشئت برعاية األردن وروسيا والواليات " منطقة خفض التصعيد"في الوقت الراهل، فإن 

ل ل امة عالمات على أن . حزب اش والميليشيييات األخرب بعيدة عل خي الهدنةالمتحدة تبقي 

مل  يانتزعت قوات النظام أراضيييي 2018يناير /في كانون الثاني. هذا الترتيب قد ال يصييييمد

منانا  إلىمجموعة جهادية في المنطقة، ما م ل الميليشيييييات المتحالفة معها مل التسييييلل 

امة قوات معزولة لحزب اش موجودة في المنطقة و. "إسييرائيل"الجوالن الذي تحتله  إلىأقرب 

رب يم ل إبطاء هذا التدهور بتعزيز اتفاق خفض التصييييعيد لجنوب غ. وتسييييت شييييف حدودها

ل ل لحظة . 2017مايو /والواليات المتحدة واألردن في أيار سيييوريا، المتفا عليه بيل روسييييا

هل سيييفي النظام بوعده باسييتعادة : بالحقيقة سييتصييل عندما تتوقف الحرب في مسييار  أخر

ي بنياميل نتنياهو سيييرائيلكامل البالد، بما في ذلك الجنوب الغربي؟ يبدو أن رئي  الوزراء اإل

مل المحتم أن يأتي ذلك متبوعًا ام جديًا لتحقيا هذا الهد ، فيفترض أنه إذا سييييعى النظ

 .بمساعدة قوات أجنبية

سع،  بعيد أو سرائيل" تريدعلى  صومها مل تعزيز وجود عس ري دائم في أي م ان منع خ "إ

مل سيييورية، وهو الوجود الذي تخشيييى أنه سييييقّوي مواقعهم في الحروب المسيييتقبلية، كما 

مصدرًا خاباً  إيرانوتش ل . سيعزز مل نفوذهم اليوم في لبنان واألردن والساحة الفلسطينية

مطار، أو مرفأ، أو قاعدة خطونًا حمراء لمنعها مل إنشيييياء  "إسييييرائيل"للقلا؛ حيي تضييييع 

سلحة دقيقة التصويب لحزب اش شآت إنتاج أ شياتها أو من قد و. عس رية، أو وجود دائم لميلي

تصيييميمها أبييياًل على منع إنشييياء هذا النوى مل البنى التحتية العسييي رية  "إسيييرائيل"أظهرت 

وال  يرانإل ويبدو أن روسييييا راضيييية بشييي ل عام عل اسيييتمرار هذا النمي، وال يم ل. النوعية

 .لسورية إيقافه

للميليشييييات سييييواجه مخانر أكبر  سيييرائيليةإال أنه سييييثبت أن اسيييتمرار توجيه الضيييربات اإل

وسييييصيييب  مل األسيييهل إحبانها، على سيييبيل المثاع مل خالع إدماج المقاتليل في الجيش 

سمية سانة جعلهم يرتدون بزاته الر سوري أو بب سؤولون اإل. ال ون مل يسرائيلكما يخشى الم
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سيييورية  إلىعبر العراق  إيراناحتماع توسييييع الممر البري الذي تسييييطر عليه قوات مرتبطة ب

سر حركة المقاتليل والمواد شأنه أن يي ستواجه . ولبنان، ما مل  سرائيل"و بعوبة أكبر في  "إ

وقف هذا التطور أيضييًا، خصييوبيياً في شييرق سييورية، حيي تتضيياءع قدراتها االسييتخباراتية 

 .مع ابتعادها عل الجوالنوالعس رية 

ما لم تفعل و. موسيييي و وحدها في موقع يم نها مل التوسييييي لتعزيز اتفاق خفض التصييييعيد

مل المرج  أن تتم بياغة قواعد اللعبة السورية مل خالع الهجمات والردود عليها، مع ذلك، ف

هدنة على خي ال إيرانتراجعت هجمات المجموعات المدعومة مل  لقد .المخانرة بالتصييييعيد

لمنطقة  2018يناير /على مدب السيينتيل الماضيييتيل، إال أن اسييتعادة األسييد في كانون الثاني

أن تشل هجمات أيضًا،  "إسرائيلييييي"كما يم ل ل. مجاورة قد تنذر بارتفاى وتيرة هذه الهجمات

على ش ل ضربات جوية محدودة لمنع حزب اش مل الحصوع على منشآت إنتاج أسلحة دقيقة 

تشيييير تقييمات المؤسيييسييية و. بالسيييعي لتحقيقه إيرانفي لبنان، وهو ما اتهمت التصيييويب 

ربما، ل ل حزب  أن بوسعها فعل ذلك دون التسبب بمواجهة شاملة إلى سرائيليةالعس رية اإل

ضربات ال يم ل التنبؤ بها شارات تفيد بأن تبعات مثل تلك ال صلنا . اش بعي بإ قد ي ون ما يف

 .واحد في الحساباتعل حرب أوسع مجرد خطأ 

امة اسييييتراتيجية . إن التغيرات اإلقليمية تجعل مثل هذا الخطأ في الحسيييييابات أكثر ترجيحاً 

عسييي ريًا  إيران، للضيييغي على "إسيييرائيل"أميركية سيييعودية أكثر بيييالبة تت ون، بمسييياعدة 

ة قد تبنت هذه القوب موقفًا نشييطاً لتأسييي  جبهة ردى في مواجهو. واقتصييادياً ودبلوماسييياً 

ال . بالطبع نرق للرد إيرانلدب حزب اش و. تشييييعر بأنها فقدتها خالع إدارة باراك أوباما إيران

بيد حلفائهما، ولديهما أسبابهما، خصوبًا التهديد الذي يتعرض  يدقان "إسرائيل"حزب اش وال 

ل ل مل غير المرج  أن تبقى األعماع . له السيييي ان المدنيون، لتجنب حدوث تصييييعيد كبير

 .لقتالية محليةا

بل  سي للتو سيا هي الالعب الوحيد القادر على التو سورية، يبدو أن رو  إلىفي جنوب غرب 

وسييت ون أفضييل حصيييلة . ي في البلد بأكملهإسييرائيل –ي إيرانتفاهمات تمنع حدوث تصييعيد 

وشييركااها عل إنشيياء بنية تحتية  إيراناتفاق تتخلى بموجبه  إلىمتوقعة حالياً هي التوبييل 

رية كبيرة، بما في ذلك في جنوب غرب سييورية ل ل دون أن يقتصيير عليه، مع االحتفا  عسيي 

سائل أخرب صعب تخّيل العودة . بنفوذ كبير في البالد مل خالع و الوضع الذي كان  إلىمل ال
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، ل نها لم ت ل سيياحة إيران، عندما كانت الدولة السييورية متحالفة مع 2011سييائدًا قبل العام 

س رية مفتوحةي عإيرانلوجود  ستمر و. لني ولعمليات ع ست ستقبل المنظور،  في  إيرانفي الم

ل نها تخانر بتقويض اسييييتثماراتها إذا بالغت باسييييتغالع و. كونها إحدب دعامات أمل النظام

 .قوتها

. تصيياعد الحرب السييورية، وسييي ون الخاسيير األكبر الشييعب السييوريجراء الجميع مل سيييخسيير 

أيضًا، حيي إن أي تبادع لألعماع القتالية بينهما يشارك فيه حزب خسران يولبنان س "إسرائيل"

بالنسييبة لدمشييا . اش مل شييأنه أن يشييعل فتيل حرب أخرب عبر حدودهما وفي منانا أبعد

سييتلحا ضييررًا هائاًل بإنجازاتها، وقد تؤدي حتى  "إسييرائيل"وداعميها، فإن حملة كبيرة تشيينها 

إن تحقيا . "إسرائيل" سيزرى بذور الشقاق بيل روسيا و زعزعة استقرار النظام نفسه، ما إلى

استقرار تدريجي في سورية سيمثل مسارًا أكثر ح مة، وسي ون المسار الوحيد المستدام، نحو 

 .تسوية نهائية إلىالتوبل 
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 2 ما هو التالي للبنان؟ االستقرار والتحديات األمنية

 ، األميركية في ال ونغرس شهادتان أمام لجنة العالقات الخارجي

 اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق األدنى وجنوب ووسي آسيا 

 2018 مارس/آذار 21 م افحة اإلرهاب.و

 

 إليوت أبرامز

سة تخفا  سيا ضة  2008في االعترا  بأن لبنان منذ عام  ةاألميركيال على األقل واقع تحت قب

ه بلد مل معه على أسيييياس أنعات، ويبقى الرانإيمل رهابية المدعومة ش المنظمة اإلحزب ا

لبنانية، وقرار السييياسيية الخارجية والدفاعية هو بيد الح ومة السيييادة، ومسييتقل  وبييديا، ذ

 .اً ما يتم التعامل معه لم يعد موجودن لبنان كإول ل هذا كله سراب حيي 

د تم ل مل ، أنهى حزب اش أزمة ح ومية عبر اسييييتخدامه السييييال  وق2008في أيار/مايو 

. في العقد المنصرم "إسرائيل"السيطرة على بيروت بش ل فعاع، وذلك بحجة حماية لبنان مل 

أضييحى  2012تنامت قوة حزب اش، وكذلك هيمنته على لبنان، وخالع الحرب في سييوريا عام 

شار اً يإيران اً حزب اش فيلق شيعة خارج الحدود اللبنانية للم سل آال  اللبنانييل ال كة في حيي أر

 القتاع. 

سؤولون اإل ،2017ونواع عام  يون يحذرون مل التمييز بيل حزب اش و"لبنان"؛ سرائيلكان الم

فحزب اش هو مل يدير البالد ب ل بسييييانة، ويترك فقي األعماع الصييييغيرة لتتوالها الح ومة 

تب وغيرها.. بدر كدفع الروا بدون موافقته. واعتبر توني  خاذ قرار مهم  وهو ان، فال يم ل ات

                                                            
 .ير عسيلي وجوليا قاسم، متدرجتان في مديرية الدراسات اإلستراتيجيةعداد عبإترجمة و  2
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التوازن يخص  ه في ماأنّ  ،باحي مختص بالشأن اللبناني في مؤسسة الدفاى عل الديمقرانيات

 .عل السياسة واألغلبية البرلمانيةالنظر  فإن السلطة الفعلية هي حزب اش بغّض  الفعلي للقوة

مع حزب األرج  ، وسيتعاون األنرا  على 2018مايو  /أيار 6ستجرب االنتخابات البرلمانية في 

القضيييايا التي ينبغي وأمر خطير للغاية. ي حزب اش والتعامل معه ألن تحد اش لتعزيز سيييلطته

في  قيد النقاش هي كيفية اسييتعادة سيييادة لبنان ومنع حزب اش مل إشييراك لبنان أن ت ون

. سيييييقوع البعض إن الخو  لي  إلى هذه القضييييايالخارجية ول ل لل يتم التطرق الحروب ا

ز ، وهذا العامل رئيسية؛ وتبقى النتيجة هي  أدواراً  اً التعب والالمباالة يلعبان أيض الوحيد المحفّ 

 زعماء مسيحييل أو دروز أو ُسنة. نفسها: حزب اش اليوم ال يواجه معارضة حقيقية مل

، 1701و  1559قرارات مجل  األمل الدولي  إلىللجيش اللبناني  ةاألميركيتسييتند المسيياعدة 

مه هذه اللبناني ال ينّفذ أي مل هذيل القراريل. ولو كان الجيش اللبناني يقوم بمهاوالجيش 

مليون دوالر  123مليار دوالر. يشييمل هذا المبل   1.7البالغة  ةاألميركييسييتحا المسيياعدة ال 

 (.FMFلبنان خام  أكبر متلا للتمويل العس ري األجنبي ) ، ويعدّ 2017في السنة المالية 

أن  أكتوبر الماضييييتشيييريل األوع/ 31في  علناً  ت، قالبنان، إليزابيي ريتشييياردنا في لتسيييفير

 160مجموى الدعم للقوات المسيييلحة اللبنانية مل وزارة الخارجية وحسيييابات وزارة الدفاى بل  

ي مساعدة أفيها ذكر  المقترحة لم يتم 2018وازنة لعام مليون دوالر في السنة الماضية. والم

بنان وهو ما قد يوحي ببعض الشيييي وك داخل اإلدارة فيما يتعلا بإنجازات مالية عسيييي رية لل

ساعد وزيربرّ  يناير/كانون الثاني 31لبناني. ول ل في الجيش ال الخارجية بالوكالة ديفيد    م

، مثل سيينحافع على جهودنا لدعم مؤسييسييات أمل الدولة الشييرعية في لبنانسيياترفيلد بأننا "

، مارسآذار/ 15". وفي هي القوة الشيييرعية الوحيدة في لبنان التي، القوات المسيييلحة اللبنانية

دعمهييا" وقييالييت إن وزارة الخييارجييية "جييّددت مر حوع لبنييان الييذي عقييد في رومييا، في مؤت

المسيياعدات التي نقدمها هي مل أجل "تم يل الح ومة اللبنانية... لتعزيز سييلطتها على جميع "

 ".األراضي اللبنانية

ور بييان أفيغيدل ل للبنياني عل واقع الحياع، يحيات حوع دعم الجيش اهذه التصييييرر ال تعبّ 

مان فاى اإلليبر لد يي  ي،سييييرائيل، وزير ا ية، ح مة أعتبر أأكثر واقع ناني والح و ن الجيش اللب

، وحزب اشالتعاون بيل الجيش اللبناني يتزايد اللبنانية أبييييبحا تحت هيمنة حزب اش. كذلك 

شيييرعية أبيييبحت تترسييية في عقيدة الجيش اللبناني. ووبيييف وف رة أن الحزب اش هو قوة 
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الجيش والشييييعب شييييعار حزب اش "و ،اً ه لي  عشييييوائيأنان هذا التطور بالمحلل توني بدر

وهو كذلك تجسيييييد للقالب الثوري في عقيدة الجيش اللبناني،  اً بييييب  منع سييييأوالمقاومة" 

 نانية.س في بيان الح ومة اللبي، كما أن هذا األمر م رّ يراناإل

شنطل يؤكد  شين ر مل معهد وا ضوى علىديفيد  سانهذا المو بر  في ني ن أ أبريل/، حيي 

وا ومرّ  سرائيليةإلا –جولة على الحدود اللبنانية  في اً دولي اً بحفي 14كثر مل أ استضا  الحزب

 .لية مل التنسيادرجة عا إلىمنية الرسمية، مما يشير جهزة األعبر عدة نقاط تفتيش تابعة لأل

وات الق إلىمراكز مراقبة الحدود السييييورية  قام حزب اش بتسييييليم عدة في الشييييهر التاليو

للقيام  ضابطاً  150أرسل الجيش اللبناني  يونيوحزيران/، في أواخر اً المسلحة اللبنانية ... وأخير

ل ما يؤكد التنسيا بيليتا للحرب التابع لحزب اش بالقرب مل النبطية، وهذا بجولة في متحف م

 يهي التهديد الرئيسييي "إسيييرائيل"ن أن تصيييري  رئي  الوزراء سيييعد الحريري كما أالطرفيل. 

 الش وك حوع هيمنة حزب اش على السلطة والجيش.  موقف الحزب( يعززي نان )أي تبنّ للب

مل  تجاه لبنان في العام الماضيييي كل هذه التطورات يجب أن الخطوات األكثر بيييرامةً تفسييير 

نان الذي يشيييي ل ربية السييييعودية، فلم يعد السييييعوديون راغبيل في دعم لبالممل ة العقبل 

عدة لحزب اش و بات حقا يقا بة لإإيرانرغ بالنسيييي لك األمر  ما يبقى ييسييييرائيل. وكذ ل، بين

 . 2018رز ولي  لبنان نه لبنان اورة األأن مصريل على التعاني مع لبنان على واألميركي

نات  ما تاليأال يوجد ضيييي تقوم الواليات المتحدة  أنن تنج ، أي أة مل المم ل ن الخطوات ال

خابييية فرنسيييا بالعمل على الحّد مل هيمنة حزب اش على الدولة والجيش، وذلك وها اوحلفا

تبني هذا الموقف، واالحتجاج على هيمنة حزب على يه يعبر تشيييجييع موانني لبنان وسيييياسييي

يد المسييياعدة للبنان بهذه الح ومة، وتقيعادة االسيييتقالع والسييييادة للبنان وإاش والمطالبة ب

 .المواقف

حرب  ، بما في ذلك خطرنان إلى بيييراعات مميتة في المنطقة، دفع حزب اش مرة أخرب لبا ن

أفضييل و. لل يتم تجنب هذه األخطار عل نريا دفل راوسيينا في الرماع، "إسييرائيل"أخرب مع 

الضغوط الدبلوماسية واالقتصادية  نريقة هي قوع الحقيقة حوع الوضع في لبنان، واستخدام

 ض قبضة حزب اش الحديدية.يقوّ  على حد سواء بما
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تجاه لبنان بال امل. إيجب على الواليات المتحدة إعادة تقييم مساعداتنا العس رية وسياستنا 

إذا كان و فقد فشييلنا تهد  إلى تعزيز اسييتقالع لبنان ، إذا كانت اسييتراتيجيتنابعد كل شيييء

 ييرانلحد مل سييلطة حزب اش واندماجه في النظام اإلقليمي للعدوان العسيي ري اإلهدفنا هو ا

 فقد فشييلنا ية والدرزية والمسيييحية في لبناننّ تعزيز األقليات السيي إذا كان هدفناو فقد فشييلنا

مور األكانت ربما فقد فشييييلنا.  لحزب اش جعل الجيش اللبناني قوة موازية إذا كان الهد و

 إلىقرب أمر ضروري، فهل لبنان اليوم أعادة النظر في سياسياتنا إعدتنا، ول ل أسوأ لوال مسا

فرض  إلىقرب أعتقد ذلك. هل الح ومة أعوام؟ ال أ 10مما كان عليه قبل  1701لقرار تنفيذ ا

 بدقة. ةاألميركيعادة تقييم اإلستراتيجية إلذلك يجب  عتقدأاللبناني؟ ال  قليمسيادتها على اإل

 

 المجموعة الدولية لألزمات  رئيس روبرت مالي

هو عبر معاقبة  ي،يرانهناك رأي يّدعي بأن الطريا للحّد مل قوة حزب اش، وبالتالي النفوذ اإل

وربي الدعم لمؤسساتها وجيشها الونني بجهودهم للحد مل الحركة الشيعية الدولة اللبنانية 

فما قامت به  .تفذّ ورة في حاع نُ في لبنان. هذه الخطوات قد تبدو جيدة ول نها شيييديدة الخط

ضعة لبنان  ستقالة مل الرياض، وا سعد الحريري على اال سعودية حيل أجبرت رئي  الوزراء  ال

نان والمحافظة على االسيييتقرار، بذلك بيل خياريل إما اإلبقاء على المسييياعدات السيييعودية للب

، نجا  بالنسبة للسعوديةعل هذه الخطوات ر سفم تُ لبقاء سيطرة حزب اش على الدولة. وإما 

بقاء عالقات واقعية وبراغماتية مع لبنان إمحمد بل سييييلمان على وجوب  فقد أقّر ولي العهد

 اً ضريري والقوب األخرب فيه. وهذا أيدون المساس بسياسة التوازن القائمة بيل حزب اش والح

تأييد شييامل للسييعودية أي الحفا  على اسييتقرار لبنان دون إعطاء  ةاألميركيما أيدته اإلدارة 

 في سياستها اتجاه لبنان.

ع   النتائج المرجّوة، وهذا مل إلى معاقبة الدولة اللبنانية وتقليص الدعم لها إن قد يؤدي 

شيييأنه تعريض اسيييتقرار لبنان للخطر حيي مل المرج  أن تقوم هناك مواجهة داخلية يتفّوق 

، وتدهور ما "إسرائيل"ايد خطر الحرب مع فيها حزب اش وتتعاظم قدرته العس رية، وكذلك يتز

سو  تحصل وتزايد  شرية التي  سائر الب سسات الدولة اللبنانية. ناهيك عل الخ يتبقى مل مؤ
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 إيرانبل قليمي على لبنان مل ق  قة مما قد يؤدي تزايد التناف  اإلالعنف والفوضيييى في المنط

 وحلفائها. 

شييييارك في  حيي أنهفي الشييييرق األوسييييي، لبنان حالة فريدة مل نوعها في المنطقة ويمثل 

صراى العربي  لمسل ، وشهد تدخاًل فيه امل التقسيم، وبعود الجهاد  ىي، وعانسرائيلاإل –ال

كالة سييتخدم كسيياحة حرب بالومل الفواعل اإلقليمية، وشييهد تدفقات دراماتي ية لالجئيل، ويُ 

زمات ي. هذه األيرانعودي اإل، وكذلك كميدان اختبار للصيراى السيمل مختلف األنرا  اإلقليمية

جئيل ال، والئات ا ال  مل الالجئيل السييييورييلا متدفّ  إلى ضييييافةالتي يعاني منها لبنان باإل

الفلسطينيل، وحرب قائمة بجواره، واالضطراب الطائفي الداخلي الناجم عل مشاركة حزب اش 

 ية. المباشرة في الحرب السورية، يفترض بها أن تزعزى استقرار دولة قو

في بقاء الوضييع  اً واضييح اً ة أارإن لذكريات الحرب األهلية السييابقة والتدخالت اإلقليمية والدولي

ن ال يتم تجاهل اإلنجاز الذي ُحقا وهو أفي لبنان. مع هذا الثمل الذي ُدفع يجب  اً متماسيييي 

المحافظة على اسيييتقرار نسيييبي في منطقة تعج بالصيييراى واألزمات. وإن المحافظة على هذا 

بء ة عهمواجفي سييياعد الدولة اللبنانية تصيييب في مصيييلحة الواليات المتحدة وتر االسيييتقرا

 .  "إسرائيل"ب حرب م لفة مع ، وتجنّ الالجئيل وتعزيز دور المؤسسات

نان وهي، أوالً احتماالت مل المم ل  ةهناك االا ، اختالع توازن القوب أن تهدد اسييييتقرار لب

ا ي اإلقليم. فيماالضطرابات الموجودة ف اً ، واالثإسرائيلية - نشوب حرب لبنانية اً المحلي، وااني

زيز قوة تع إلىفقد أدب ذلك  اامنه اافظة على اإلستقرار كان له، فإن المحيخص توازن القوب

عل قوة حزب  انوزارتي الصييناعة والشييباب والرياضيية ال يعبر نصييّبي. إن محزب اش المسييلحة

يها، وهذه القوة الفعلية العسيي رية جعلت مل الصييعب تحدّ  اش في السييلطة الفعلية. وإن قوته

انتهاج سيييياسيييات خارج الحدود في مل فرض أجنداته في السيييياسييية الداخلية وكذلك  هم نت

 اللبنانية مثل االنخراط في الحرب في سوريا. 

دارة الواليات المتحدة هو كيفية التعامل مع إه هذه اللجنة ونن تجيب عأي يجب السييييؤاع الذ

سعودي الذي ُجّرب مؤخرًا، إال هذ شؤون الدا بر تدخالً نه اعتُ أا الوضع. هناك الخيار ال ية لخفي ال

بقاء لهناك ضييرورة ن أأن معظم اللبنانييل يرون  إلى ضييافةللبنانية وهو أمر غير مقبوع. باإلا

عل، فإن جدوع أعماع في السيييلطة للمحافظة على اسيييتقرار النظام. وبالف اً حزب اش مشيييارك

حد كبير، هو الحفا  على االسييييتقرار الداخلي الذي يمّ نه مل تأميل  إلى هو، زب اش اليومح
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االستفادة مل ب عس رية ويسم  لمؤسساته وعنابرهالتركيز على أهدافه الغطاء لمشروعيته و

خدمات الدولة. كما أظهر حزب اش اسييتعداده للتعاون مع الخصييوم السييياسييييل ومؤسييسييات 

 ور األمنية. في األم الدولة

نه يجب فرض عقوبات على الدولة اللبنانية، أإن الصييورة التي وضييعت عل حزب اش ال تعني 

الدعم لها، وال يجب اتخاذ إجراءات بحقها بناًء على أفعاع أحد  مبل على الع   يجب تقدي

زب ضييييعا  الحإأنرافها. فإن حجب الدعم عل الدولة اللبنانية قد ال ي ون له تأاير كبير في 

لحا الضييييرر بمؤسييييسييييات الدولة وبعض اللبنانييل الذيل يعملون إلعادة السيييييادة بقدر ما يُ 

فقد الت التي لم يهيمل عليها الحزب. والسيييطرة على بعض المجا واالسييتقالع للدولة اللبنانية

دولة في دولة  ن حزب اش لي  دولة ضييييمل دولة بل هوإمييل اللبنانييل، يقاع أحد األكاد

ض شلة و ال فإن حجب الدعم عل الدولة والجيش قد إنرا  وفلذلك يجب دعم هذه األعيفة. فا

 بال مناف  على الساحة.  إيرانيجعل المجموعة و

اد بييأن دعم هييذه قييجيش أمر مهم ول ل ال يجييب االعتالدعم القوب األمنييية اللبنييانييية و إن

سيجعلها تواجه حزب اش عس رياً المؤسسات األ مل وذلك أن حفع األ نافسته فيمن إو منية 

عديدها وكادرها البشيييري ن أ، كما منية هذه ال تضييياهي حزب اش عسييي رياً المؤسيييسيييات األ

دولة ومؤسييسيياتها في حاع حصييوع مواجهة لليها ولي  إله للطائفة التي ينتمي اسييي ون وال

 بيل الطرفيل. 

بات ال أن  اً   جدلمرجّ   ومل اة هو أمر مرجّ بلقمإّن ظهور ح ومة وننية موحدة عقب االنتخا

المحافظة على التسييييوية  ها. وقد أعرب حزب اش عل نيتهي ون حزب اش وحلفااه شييييركاء في

دارة الواليات المتحدة القبوع بالوضييع القائم إ، ويجب على 2016القائمة منذ عام السييياسييية 

ظام الن إلىن أي موقف مغاير سييييعيد الشيييلل عل وجهة نظرها تجاه حزب اش، أل ض النظرغب

، يجب أن تسييييتمر الواليات المتحدة والمانحون الدوليون اً . أخيرحزبول نه لل يضييييعف عمل ال

لالجئيل السييييورييل. ويجب دعم المنظمات االنسييييانية المعنية بشييييؤون ادعم  في ا خرون

ي توتر بينهم وبيل المجتمعات المضيييييفة لهم، ويجب االسييييتجابة للدعوات أالالجئيل لمنع 

 سوريا.   إلىبعودتهم ا منة 

لبنانية. كل مل األنرا   – إسييييرائيليةفهو نشييييوب حرب  التهديد الثاني الذي يواجه لبنانأما 

للخو  مل حجم التدمير  ضيييافةلديه سيييبب لضيييبي النف  وتجنب وقوى حرب مفتوحة. وباإل
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بادع حدة و المت ية الحرب، وهي أن وجود األمم المت باب أخرب ال ترج  حتم قاء إهناك أسيييي ب

مواجهة في حاع حصيييولها. وإن النزاى  إلىتوابيييل يسييياعد على تجنب تمدد النزاعات قنوات 

حرب خابييية بعد جهود الوسيييانة مل قبل  إلىالبحري بيل الطرفيل مل غير المرج  ان يؤدي 

 الواليات المتحدة عبر وزارة خارجيتها.

التي التحديات إن قواعد اللعبة المتفا عليها تغيرت بفعل األوضيييياى المتغيرة في المنطقة و

 تي وحزب اش. وقد أكديرانتزايد النفوذ اإل إلىالذي أدب  واجهتها خابييية الصيييراى السيييوري

يل" قة وأ "إسييييرائ لد ية ا عال بل بتطوير حزب اش بييييوارية  ها لل تق ها )إن عد ل جاد قوا ي أي

بناء مصييانع للصييوراية في البلديل،  حزبلبنان وسييوريا خابيية بعد محاولة ال( في للصييوراية

ل ن ردة فعإي مل المنشآت فأن حاولت تدمير إنها أل "إسرائيلييي "بالنسبة ل اً هذا يش ل تحديو

 براى كبير.  إلىن يؤدي ذلك أ. ويحتمل حزب اش وحلفائه قد ت ون قوية

 منع حزب اش والمليشيييات الشيييعية مل االقتراب مل خي الهدنة في جنوب "إسييرائيل"وتعتزم 

ية لهم في هذه المنطقة. ل ل إذا كان النظام السييوري يسييعى نشيياء بنى تحتإغرب سييوريا و

دعم مل حزب اش مما يعني وجود باستعادة الجنوب الغربي، فمل المحتمل أن يفعل ذلك  إلى

مل  "إسييرائيل"تخشييى و. سييرائيليةاإل - سييوريةال مئات مل مقاتلي حزب اش المتاخميل للجبهة

ن عب مل ردى حزب اش في الجنوب، ألسييي ون أبيي اتلة مل هذه المنطقةأن ردى القوات المق

لمنع منافسيها مل الحفا   "إسرائيل"المنطقة ال تتضمل نسبة س انية مل الشيعة. وتسعى 

في المسيييتقبل في كل مل  على أي وجود عسييي ري دائم في سيييوريا، مما يزيد مل نفوذهم

 ردن، والميدان الفلسطيني.لبنان واأل

ل ل و ن الحرب القادمة لم تعد مسييييألة "إذا"إ، ولبنان "إسييييرائيل"، في كل مل ا يقاعم كثيراً 

ح ومية ذات قوة عسييي رية قادرة  ال تسيييتطيع القبوع بوجود منظمة غير "إسيييرائيل""متى". 

ها في المنطقة. ولي  لدب حزب اش خيار سييوب تبها والحد مل حرية هيمن رلحاق الضييرإ ىعل

 قوته. الجهوزية لرد الفعل للمحافظة على أوراق 

سيييباب نشيييوء مواجهة بيل الطرفيل وذلك أل للحد مل اً متواضيييع اً الواليات المتحدة قدرتملك 

وضييييع اتفاق لمنع  ردن وروسيييييااأل تسييييتطيعالعمل ب ل جدية لمنعه. متعددة، ول ل عليها 

وحزب اش  ييرانمر الوجود اإلوب غرب سييوريا على أن يشييمل هذا األنار محدود في جنالق إن

نرا ، األبقاء قنوات الوسييييانة قائمة بيل إن تعمل موسيييي و على أمنطقة. يجب في هذه ال
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مع الواليات المتحدة على تحديد الخطوات لمنع أي مواجهة قادمة، وكذلك أن تتفا وعليها 

 . سرائيليةعليها أن تعمل على استيعاب المخاو  اإل

م االستقرار والصراى في الشرق التهديد الثالي الستقرار لبنان هو السياق اإلقليمي األوسع وعد

جديد جديد  ،األوسييييي، وهو أمر لي  ب ما ال يد قوة فوأ نامي القلا اإل إيرانهو تزا قليمية وت

ميركي غير اعتيادي. كل هذه األمور أقيادة سعودية حازمة، ووجود رئي  ي ووجود سرائيلاإل

التي ال داعي  إيرانى وسي، وإن العقوبات علاأل احتمالية نشوء براى في الشرق إلىقد تؤدي 

 إيرانبقاء االتصيياع الدبلوماسييي بيل إ إلىمل هذا االحتماع. ويجب االنتباه  اً يضييألها قد تزيد 

الحد مل زيادة التوتر في  إلىمر سيييييؤدي ن هذا األوالواليات المتحدة، أل إيرانوالسييييعودية و

 لغاء االتفاق النووي.إالمنطقة، والعمل على منع 

باقي الالعبيل على الأن خالبييييية ال لك  كذ حدة و يات المت حذر أوال عاملوا ب ما يخص فين يت

الشييؤون اللبنانية، عبر دعم المؤسييسييات الح ومية اللبنانية والقوات المسييلحة، وتخفيف التوتر 

سرائيل" بيل حزب اش و قليمية ة ومؤسساتها، وتخفيف التوترات اإلدعم الح ومة المركزيو، "إ

، والحد مل السييييعي لتحقيا نموحات إيراننرا  بمل فيهم ع األات الدبلوماسييييية معبر القنو

 عالية في المرحلة الراهنة. 
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 يةيرانالمبادىء االستراتيجية للعقيدة العسكرية اإل

لت ّيف البلد مع تطبيا خطة العمل  اً ي واتجاهه نحو الحرب نظريرانوقف العسييي ري اإليتّغير الم

سوريا واليمل،  شتركة، والحروب األهلية في  شاملة الم ضافةال ضد الدولة  إلى إ الحملة الدولة 

تحليل خصيييائص الف ر العسييي ري  إلىون األميركيسيييالمية )داعش(. ويحتاج بيييّناى القرار اإل

 قعوا سياسات نهران ويردعوها.كي يتو ييراناإل

ية يرانية مل أجل التحديي في القرنيل السييييابقيل للثورة اإليرانالقوات المسييييلحة اإلكافحت 

، في ظل السييييطرة الغربية ووهل السيييالالت القاجارية والبهلوية. حالة عدم االسيييتقرار 1979

يرييل هما الواليات تهديديل خارجييل مصيي إيرانما بعد الثورة حيي واجهت  إلىهذه اسييتمرت 

التف ير  إلى إضيييافة ،المتحدة والعراق أاناء ح م بيييدام حسييييل. أدت هذه العوامل المتداخلة

ي والحرس الثوري المؤدلج يرانانقسام البنية العس رية بيل الجيش اإل إلىالمرت ز على الحرب 

ية يرانة العس رية اإلية العراقية في تشّ ل العقيديرانال يم ل استبعاد أهمية الحرب اإلوبقوة. 

على االاة محاور رئيسييييية وهي الحرب بالوكالة، والحرب  إيرانفقد عّززت هذه الحرب تركيز 

 الدفاى الداخلي وحماية النظام. إلى إضافةالالمتماالة، وموضوى الصوارية البالستية، 

العراق" وغزو حرية " و"عملية 1991أّن "حرب الخليج عام يون يرانيرب المف رون العس ريون اإل

عام  كدت تفوق القوة  2003العراق  يأ جةةاألميرك حا تالي ال بال ّحة  ، و ئد  إلىالمل قا تطوير ع

                                                            
 ترجمة وإعداد فانمة عياش، متدرجة في مديرية الدراسات االستراتيجية.  3

4 
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. ومل أبرز هذه األميركيعسيي رية مل شييأنها الدفاى والردى وتقويض القوة السيياحقة للجيش 

لمنع الطائرات والصييييوارية  1991العقائد: الدفاى السييييلبي الذي نشييييأ بعد حرب الخليج عام 

لدفاى المختلي الذي برز بعد حرب تحرير العراق إيرانمل تدمير أهدا   ةاألميركي ية مهمة، وا

 .2003عام 

 ية الحديثة خصائص عدة:يرانللعقيدة اإل

لدينية واإل ية ليسيييييتيرانالعقيدة العسيييي رية اإل -  لثورية ايديولوجية متحدرة مل التعاليم ا

 ية وحسب.يراناإل

 ية.يرانع   ميراث الحرب العراقية اإلية تسعى لانيرالعقيدة العس رية اإل -

 ية تندمج مع الف ر العس ري األجنبي.يرانالعقيدة العس رية اإل -

ناف  بيل الجيش التقليدي والحرس الثوري حوع البنى العسيييي رية مل الميزات الجوهرية الت -

 ية.يرانللعقيدة اإل

حرب ما هو أبعد مل الدفاى والردى وال فية للخوض ية المسييييلحة متردديرانتظهر القوات اإل -

 الالمتماالة.

 لحرب مل كافة الجهات.إلى ا إيرانتنظر  -

 

حماية النظام والدفاى  :سييييية وهينقاط أسييييا ية حوع أربعيرانتتمحور العقيدة الدفاعية اإل

د  قليمي، والردى المؤكد )عرض القوة( والردى االنتقامي )التهديد ردًا على تهديد آخر(. وتهاإل

يدة الردى اإل ناىإ إلىية يرانعق باالمت عدو  ناى ال خاذ  ق ته عبر ات هدئ تاع أو ت جراءات إعل الق

ّممت مل أجل الترويج للنفوذ اإل ي، وخلا وكالء يرانانتقامية. أما العقيدة الهجومية فقد بييييُ

 إلىقر تفت إيرانال تزاع وعماع الردى االنتقامية ضيييد األعداء. أقادريل على القيام بكحزب اش 

ها  فاهيم ها وم قدرات ية، ول ل قوات الحرس الثوري نّورت مل  ية ال السييييي  ئد الهجوم قا الع

 ،والسييييوريةالقتالية في حمالتها غير التقليدية التي خاضييييتها في كّل مل األزمتيل العراقية 

يا  نت الحرب في سييييور يدة اإلف ا ية للتغيير في العق لدوافع الرئيسيييي ية يرانوفي العراق مل ا

 رية.العس 

ية اسيييتثمارات يرانية كانت معظم اسيييتثمارات القيادة العسييي رية اإليرانمنذ الحرب العراقية اإل

ال إمرتبطة بقدرات قوات الحرس الثوري للحرب الالمتماالة، وفي برنامج الصيوارية البالسيتية. 

 أن هذه القدرات لم ت ل كافية لمعالجة التحديات المعابييييرة التي فرضييييتها عمليات التمرد
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ي على توسيييع وتحسيييل متطلبات الحرب الهجينة غير يرانوالتطر  وغيرها. ويعمل الجيش اإل

تعاون بيل الجيش للن إام ليدية ومشاركة الجيش التقليدي. التقليدية جامعاً بيل العنابر التق

سوريايراناإل سية في  ن مل انام األية، حيي تعلّ يرانعلى العقيدة اإل اً دائم اً تأاير ي والقوات الرو

 ت تي ات بعضهما الهجومية. 

سة  بّناى السيا يل أن يدركوا الدور المهيمل الذي تلعبه الواليات المتحدة األميركيينبغي على 

حيي َبَنت هذه األخيرة تشييي يلة فريدة للقوب األمنية السيييتهدا  ضيييعف  إيرانفي حسيييابات 

مع تخفيف العقوبات المفروضييية الواليات المتحدة وردى أعمالها تخّوفًا مل أي أعماع انتقامية. 

بات على الجيش أن يصييييب  أكثر توازنًا وأكثر  إيران إلىعلى دخوع الت نولوجيا واألسييييلحة 

ي في سييوريا واسييتعمالها األسييلحة يرانتقليدية كما يتضيي  مل  نشيير قوات الجيش التقليدي اإل

 التقليدية هناك. 

سييُيضيياعف التحدي األمني في المنطقة  لألسييلحة التقليدية إيرانأما واشيينطل فترب أن اقتناء 

وأنه قد ي ون هناك تصيييعيد وتهديد عسييي ري مماال لردعه بطريقة أسيييهل. تواجه الواليات 

مسيييارًا عسييي ريًا أكثر تقليدية. إن تطوير قدرات  إيرانالمتحدة مخانر أخرب في حاع سيييل ت 

دى لدب الجيش الصيييياروخية والجوية والبحرية والبرية يسيييياهم في تقليص سييييلطة الر إيران

د مل عزيمة  األميركي بيًا لفرض قواتها نفسيها هناك، وخصيو إيرانفي الشيرق األوسيي ويشيّ

يتوجب على أميركا بناء خطة مح مة ودقيقة للردى في الخليج وضيييد حلفاء الواليات المتحدة. 

 بالقدرات التقليدية وغير التقليدية. دلجيش مزوّ  إيراننظرًا الحتمالية بناء 

 

 د رفع العقوبات: القرارات المتعلقة بالمشتريات العسكرية وبنية الجيشبع إيران

دت العقوبات التي فرضييتها الواليات المتحدة ومجل  األمل ، قيّ 1979ية عام يرانمنذ الثورة اإل

على الحصيييوع على األسيييلحة. إال أّن هذا الحظر سيييُيرفع مع  إيرانالتابع لألمم المتحدة قدرة 

 المؤيد لخطة العمل الشاملة المشتركة. 2231لقرار مجل  األمل  وفقاً  2020حلوع عام 

ّممت بنية قواتها بشيي ل غير متوازن عمدًا أو  إيرانذا كانت إمل غير الواضيي  معرفة ما  قد بييَ

يصعب تحديد سبب ود المفروضة على مشترياتها. كما أنها كانت مرغمة على ذلك بسبب القي

ب سيييواء أكان لتعويض خسيييارتها أو ألنه يع   نريقتها للمنحى الالمتماال للحر إيرانتبني 
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ل  يدة في الحرب. ُتفضيييييّ نت  إيرانالفر كا ما  طال يدية ال برب التي ل عاد عل الحروب التقل االبت

ّ لت فيلقًا لسييد الثغرات في إم اناتها وتحديي جيشييها، فقد شيي إيرانتسييعى ودموية وم لفة. 

على ألغام حديثة وبييييوارية مضييييادة  سييييتحواذهاعّززت قواتها البحرية عبر اشيييييعيًا أجنبيًا، 

الغوابات الصغيرة. فضاًل عل  إلى إضافةللسفل، وزوارق بغيرة، ومركبات للهجوم السريع، 

بناء قوة بيييياروخية هائلة بالتزامل مع إمدادها حزب اش وحماس والحواييل بالصييييوارية. 

الحديثة والمركبات ر للدبابات ل نها ما زالت تفتق -300Sواقتنت مؤخرًا نظام دفاى جوي حديي 

 والمقاتليل الحديثيل والطائرات المقاتلة. ناقلة الجنود

الجتماعية واالنفاق العس ري عضلة في تحقيا التوازن بيل برامج الرعاية اتواجه مُ  إيرانإال إن 

فة. و ن كليهما مهمّ إحيي  ية  قوات إيراند نشييييرت قألمل النظام مل نواٍ  مختل ّية لحما بر

ام السييوري قدر المسييتطاى، إال أنها حاولت تجنب المخانر وأعباء الحرب، ألنها على دراية النظ

ها فة، وأن إن بأن الحرب م ل لة  عد عل الحرب ءكام حاوع أن تبت هذا ت باً. ل قد ي ون بييييع ها 

 التقليدية مهما كان الثمل. 

ها في معظم  إيرانن قوة إ هداف قدرة على ضييييرب أ لك ال ية تمت حاء الأالصييييياروخ منطقة ن

 إيرانقدرة وكالء  إلى إضييافةوتسييتطيع تعطيل حركة المرور في مضيييا هرمز وباب المندب. 

ي في المنطقة وافتعاع هجمات ارهابية. يرانعلى تدمير المنانا المجاورة، وبسييييي النفوذ اإل

سييييلحة وعلى دعم ها هذا بعد رفع الحظر على نقل األعلى نهج إيران  أن تحافع ومل المرجّ 

جو  –لشيراء الطائرات المقاتلة وأنظمة بيوارية أرض  إيرانالصياروخي. كما تسيعى  برنامجها

نها غير مسييتعدة لشييراء هذا أال إودبابات متطورة والسييتعماع الت نولوجيا لتطوير الصييوارية. 

العدد الضييخم مل الطائرات المقاتلة والمركبات المصييفحة نظرًا لغالء كلفتها. ل نها سييتسييتمر 

 لألسلحة وتطوير القدرات السيبرانية. باإلنتاج المحلي

، تستطيع واشنطل منعها مل تحديي وتوسيع دفاعها إيرانظهار المعضالت التي تواجهها إمع 

على منشييآت  إسييرائيليةميركية أو أالجوي وبالتالي تخفيف ال لفة المتوقعة ألي هجمة وقائية 

حدة تحقيا األمل في المن إيران يات المت ية. على الوال كائتال  مع دوع النوو مل  طقة، والع

التزاماتها في خطة العمل  إيرانام حترعمل مع حلفائها والتأكيد على االخليج العربي، وعليها ال

الشيياملة المشييتركة وفي الوقت نفسييه العمل على إبييال  نقاط الضييعف في االتفاقية كي ال 

 كدولة نووية. إيرانتظهر 
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 نوويالصاروخية بعد االتفاق ال إيرانأولويات 

الدفاعية وستبقى كذلك في المستقبل  إيرانجية يعتبر الصوارية الباليستية أساسية الستراتتُ 

تظل تلعب دورًا هاماً في هي ليتها العسيي رية أن الصييوارية الباليسييتية  إلى إضييافةالمنظور، 

 حتى عند شراء نائرات عس رية متطورة. 

كبيرة مل مخزون بيييواريخها  تخصييييص نسيييب إيرانعلى  ويرب المخططون العسييي ريون أن

لمهمة واحدة كي تتم ل مل تدمير الهد  العسييي ري بثقة بسيييبب ضيييعف األنظمة المتطورة 

رهابية ضد األعداء وهذه الحمالت إية لشل حمالت يرانستعمل الصوارية الباليستية اإلفيها. تُ 

القادة. الحلوع االسييييتراتيجية لدب بعض  عطل  لدب سيييي ان الدوع المسييييتهدفة ويتثير الخو

ما يتعلا بدور الصيييوارية الباليسيييتية في ل بيييريحيل يييرانولطالما كان بعض الضيييباط اإل

ية لديها قدرة دفاعية، تقليدية يرانكالعميد حسيييييل دهقان الذي بييييّر  بأّن الصييييوارية اإل

 وردعية.

والدوع  أن ردى أي هجوم عل نريا تهديد األعداء المحتمليليون يرانيدرك بييييناى القرار اإل

. لذلك إيرانوأن اقتناء دوع الخليج للصييوارية سيييزيد مل مخاو   ،الداعمة لهم ليسييت كافياً 

عادة التركيز على تطوير بيييواريخها بمعزع عل زيادة إخالع العقديل الماضيييييل ب إيرانقامت 

 مدب لتحسيل دقة وخطورة بواريخها.ال

ات بدون نيار ألبعد مل بضييييع تفتقر  للبنى التحتية الالزمة لتشييييغيل الطائر إيرانا زالت وم

 يتطلب اتصاالت بيل الطائرات واألقمار الصناعية.مما مئات ال يلومترات خارج نطاق النظر 

ويدعم امتالك مسييتودى للصييوارية الباليسييتية الدقيقة والفتاكة النهج الالمتماال للحرب. فإن 

واني على الحدود الصييييوارية المدفعية الثقيلة قصيييييرة المدب قادرة على منع أي هجوم عد

تهدد الصوارية القصيرة المدب وية أو ت بيد خسارة ألي جيش غاٍز في الدوع المجاورة. يراناإل

أو المتوسيييطة المدب الموانأل األسييياسيييية التابعة لدوع الخليج والقوب الخارجية ومل ضيييمنها 

ستية ا صوارية البالي ستعمل ال سا. وت ضرب الواليات المتحدة، والممل ة المتحدة، وفرن لدقيقة ل

 إيرانظهر نجا  م انيات تُ أقل أضيييرار مم نة. كل هذه اإلقواعد العسييي رية والبنى التحتية وال

اسييتخدام الت نولوجيا في ي في تطور مسييتمر مع براعة نهران بيينع بييوارية دقيقة وهفي 

ل ترسييييانة م إيرانوالت تي ات العملية الالزمة. ل ل هذا األمر سيييييأخذ وقتًا نوياًل كي تبني 
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عشيير سيينوات. ويتوجب على الواليات المتحدة  إلىالصييوارية السيياحقة أي ما يقارب الخم  

 وشركائها الخليجييل أن يباشروا بتطوير وسائل تخفف مل أار هذا التطور. 

 

 يةيراننظمة ا لية اإلاأل

 تطوير وتشغيلعلى  إيراننمو قدرة ماضي أظهرت العام ال في ن الحوادث البارزة التي حداتإ

ترسييانة الطائرات بدون نيار لجمع  إيرانع األنظمة ا لية )بدون نيار(. ومل المتوقع أن توسييّ 

المعلومات االسيييتخباراتية، وتحديد األهدا  والمواقع، ولتهديد السيييفل في الخليج. وفي العقد 

، القادم سييُتَبرمج هذه الطائرات بدون نيار لتحوم وتهاجم األهدا  البحرية والبرية األسيياسييية

وسيييتهدد السيييفل التجارية والعسييي رية في الشيييرق األوسيييي، والخليج والبحر األحمر والمياة 

 .إيرانالساحلية جنوب اليمل و

بدون نيار  إيرانمنحت  لذي نشيييير فيديو لطائرة  ية لوكالئها كحزب اش ا هذه األنظمة ا ل

بييّر  العميد و  شييف.ميركية في سييوريا دون أن تُ أية الصيينع تتعقب نائرة بدون نيار إيران

البحرية و لقوات المسلحة بأن القوات البريةركان العامة لسعود الجزائري نائب رئي  هيئة األم

زادت  لما زادت القوة والقدرة الدفاعيةعتقاده أيضاً أنه كإوالجوية تستخدم األنظمة ا لية، وب

، بنت نهران قاعدة نإيراالقدرة الردعية. وعلى الرغم مل نظام العقوبات الدولي الصارم على 

نالق الصوارية إنتاج المحلي لتصنيع نائرات بدون نيار قصيرة وبعيدة المدب قادرة على لإ

، كراد، 3زم، هدهد بييييرير، حا 110-واالسييييتطالى. ومل هذه الطائرات: أبابيل، فطرس، اتش

 .129، الصادق، شاهد 85رعد 

مة  حد مل تطوير أنظ كل التي ت ية: ا إيرانمل المشيييييا قار ا ل مار  إيرانفت حة عبر األق للمال

نتاج محركات نفااة أو مروحية بييييغيرة ومواوقة. إاالبييييطناعية، وعدم قدرة نهران على 

م انيات مختلف نائراتها بدون نيار. كل إونتيجة لذلك يجب أن تعتمد على الواردات لتطوير 

ن هذه الطائرات إمنافع عديدة. ف يراننالق الصييييوارية واالسييييتطالى هذه توفر إلإم انات إ

االسيييتطالعية قصييييرة المدب، وتوفر نظام اسيييتهدا  وقتي  إيرانبدون نيار سيييتعزز قدرات 

ل هذا األمر في سييوريا حيي اسييتخدمت ضييرب القنابل. وقد تبيّ على قدرة ال إلى إضييافةمحدد، 

يجاد إيصيييعب تعقب وو. 2017بيييواريخها الباليسيييتية السيييتهدا  عنابييير داعش عام  إيران
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ا على علو منخفض، ويصيييعب تعقب الرادرات لهذه ه الطائرات خابييية عندما تحلّ وتدمير هذ

 الطائرات نظرًا لصغر حجمها وسرعتها البطيئة.  

 

 سرعة التقدم التكنولوجي المتوقعو إيران

صادر ستتم ل 2231عل قرار مجل  األمل رقم  ةمع تخفيف العقوبات ال مل الحصوع  إيران، 

 إضييافةلعدم وجود عقوبات أو تدابير مماالة  متطورة. ونظراً  على قدرات ت نولوجية عسيي رية

ستنفت  أبواب ونرق جديدة أمام  ،باإلعتماد على الذات والذكاء اإلبطناعي إيرانإرتقاء  إلى

 وحلفائها لتطوير قدراتهم العس رية. إيران

يا ليسييت عل نريا اسييتخدام الت نولوج إن اسييتراتيجية تحييد قوات األعداء المتفوقة عسيي رياً 

 . إيرانبجديدة على أميركا و

عل توجهها الثقيلة في مجاع الت نولوجيا واإلنترنت في هذا العقد  إيرانت اسييييتثمارات كشييييف

ت ون المستهلك األوع وأعطت لمحة عل كيفية استغالع هذه الت نولوجيا في المستقبل.  ل ي

 ، وذلك نظراً "إسييرائيل" ل ووكوريا الشييمالية قدرات أميركا وروسيييا والصييي إيرانوتلي قدرات 

. وفي الحديي عل والسييييعودية ةاألميركيلضييييرباتهما المتطورة والناجحة على البنى التحتية 

ية  قدم الت نولوجي في  إيرانإم ان ها تحقيا الت قدرت هذا يشيييييك كثيرون في  على تحقيا 

الصيييعوبات مل  تعمل على تجاوز إيرانن أإال  .مل النظرة األولى التقدم وهو أمر يبدو منطقياً 

 خالع:

 لتعليمية.االتركيز على العلوم و الرياضيات في المناهج -

 بل جديدة لتطوير إم اناتها رغم العقوبات.جاد سُ إي-

 ستمرار بشراء القطع الالزمة لتطوير المحركات الخابة بالطائرات بدون نيار.اال-

 تح م الذاتي للطائرات بدون نيار.إجراء التحسينات في نظام ال-

 

سييييتجابة للعدو المتطور قبل ل يفية االبدء التخطيي حلفائها يات المتحدة ويجب على الوال

 .إيرانحدوث أي قفزة ت نولوجية في إم انيات 

 

 



الرصد االستراتيجي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرصد االستراتيجي     

 

 

 5 تشكيل مستقبل النفط والغاز في العراق

 أليل شوع، مركز الطاقة العالمية، 

 18206 يناير/المجل  األنلسي، كانون الثاني

 

عائدات  ذلك أنقتصيياد العراقي لسيينوات قادمة. ال يتجزأ مل اال كانت الطاقة وسييتظل جزءاً    

ية في إقليم تشيييي ل النفي  ية، فضيييياًل عل الميزان ية العراق ية الونن الجزء األكبر مل الميزان

كما  نتعاش والتنمية.ًا لإيرادات واألمواع مل أجل االكردستان العراق، مما يوفر مصدرًا رئيسي

خر العراق بموارد الغاز ال بيرة، التي ال تزاع في المراحل األولى مل التطور، والتي يم ل أن ذي

ت ون بمثابة مصدر رئيسي للطاقة لتوليد الطاقة المحلية، واألساس للصناعات الوننية، وفي 

واجهها للتجارة وإيرادات التصييييدير. وعلى الرغم مل التحّديات الخطيرة التي  اً النهاية مصييييدر

العراق في السيينوات األخيرة، بما في ذلك تأاير الحرب ضييد داعش وأوضيياى السييوق النفطية 

سييييتثمار في قطاى الطاقة التقّدمًا كبيرًا في تحفيز ا، فقد أحرز 2014ة منذ عام األقل مواتا

 نتاج النفي والصادرات.إوزيادة 

العقبات التي تحوع دون وبييوع  اعال تز ّدم الهائل في زيادة إنتاج النفيعلى الرغم مل التقو

مل موارد العراق النفطية العراق ستفادة ستمرار في اقائمة. ولالإم اناته اإلنتاجية  إلىالعراق 

هنيياك العييديييد مل التحييديييات التي ينبغي التغلييب عليهييا،  على نحو متزايييد الغييازييية ال بيرةو

 والتحسينات التي ينبغي القيام بها.

عقبات التي تعترض زيادة اإلنتاج ونمو الصييييادرات، ربما ي ون التحدي إزالة ال إلى ضييييافةباإل

األكبر للعراق هو إدارة إيرادات الموارد الناتجة على نحو مسييتدام بطريقة تخدم مصييال  البلد 

ن اإلدارة المستدامة كما أرو  المعيشية لجميع العراقييل. اإلنمائية الطويلة األجل وتحّسل الظ

                                                            
 .داد وترجمة سحر يتيم، متدرجة في مديرية الدراسات اإلستراتيجيةإع  5

6  Ellen Scholl, Shaping Iraq’s Oil and Gas Future, Global Energy Center, Atlantic Council, January 2018 
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، أمر بال  األهمية بالنسيييبة اً نب وضيييع األسييياس إلقتصييياد أكثر تنوعجا إلىإليرادات الموارد، 

 للعراق.

ينبغي  يدًا في مسييتقبل العراق االقتصيياديومتزاب دورًا حاسييماً علات الطاقة أن تويم ل إليراد

سي سيا سيل تطوير موارد يل في بغداد وأربيل العمل على االعلى القادة ال ستفادة منه. ولتح

 تقرير التوبيات التالية:الغاز، يقدم ال

 قامة بنية التحفيز بش ل بحي . إيجب على بغداد وأربيل  .1

 .للغاز  اً مدعوم اً ينبغي أن يشمل جزء مل بنية التحفيز تسعير .2

ينبغي على بغداد وأربيل اتباى نهج شييييامل لتطوير وإدماج البنية التحتية في جميع  .3

 شا  واالستخراج والتوزيع.سالسل التوريد، بما في ذلك البنية التحتية لالست 

سلة األحداث التي  سل ستفتاء خريفتلومع  القيادة الجديدة المحتملة  يجب على 2017 عام ت ا

 والغاز على تطوير النفي ربيل أن تحّدد أولوّيات التعامل مع هذه العقبات لتحفيزأو في بغداد

صورة وإيراداتها الموارد وإدارة الطويل المدب ستدامة ب ضايا معالجةيتطلب مر األ هذاو. م  الق

 التي لم تحل بعد بيل بغداد وأربيل، والتي تظل مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقيل. السياسية

أن ي ون مجاالً للتعاون المشيييترك بيل بغداد وأربيل، ويم ل أن يسييياعد لغاز بالتحديد ل يم ل

، ومع زيادة إنتاج غاز في تحسيل مواوقية إمدادات ال هرباء. وفي المراحل األولى مل التطوير

تان العراق، يجب النظر  بالغاز كوسيييييلة للتعاون ونريقة  إلىكردسيييي إم انية تزويد العراق 

وكخطوة مهميية للتعيياون  إيرانواردات ال هربيياء والغيياز مل  إلىللتخفيف مل حيياجيية البالد 

رئيسيًا في  أن يلعب دوراً از تطوير الغليم ل ولموارد لصال  جميع العراقييل. ستفادة مل اواال

مسييتقبل العراق مل خالع تعزيز التنمية االقتصييادية ذات القاعدة العريضيية، وتحسيييل توفير 

ضافة. باإل صناعات ذات القيمة الم زيادة لل يم  ذلك، إلى ضافةالخدمات ال هربائية، وتعزيز ال

قليمية اإلنتاج أن توفر األسيييياس للتعاون مع الدوع المجاورة وتدعم التنمية االقتصييييادية اإل

 والتجارة.

وفي حيل أن اسيييتمرار تطوير النفي أمر بال  األهمية، فإن للغاز القدرة على لعب دور حاسيييم 

بة لتطوير موارد لم ُتم   صادي وإتاحة الفر ستقبل العراق االقت حد كبير ومعالجة  إلىفي م

يعتمد على  لعراق لصييياغة نموذج لتنمية الموارداالطاقة المحلية. فالغاز هو فربيية احتياجات 
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احتياجاته المحلية  التعاون والمنفعة المتبادلة. ولل يعمل تطويره على تم يل العراق مل تلبية

ُخم  نمو الطلب العالمي  نحوش ل يمنطقة يم ل أن الفي  محتمالً  اً مصّدريجعله بل  فحسب

 .2040في عام 

 اً الغاز مورد يشيييي ل ل الطاقة في العراق مل النفي،وبينما يجب أن يبدأ أي اعتبار لمسييييتقب

لذي ال يزاع في تطوير الغاز، ا إلىيتحوع التحليل  مل هنامتزايد األهمية لمسييييتقبل البلد. و

 إلىإن تطوير النفي والغاز، في إقليم كردسييتان.  اً في العراق وأكثر تقدم اً مرحلة مب رة نسييبي

ية. مل بعض اسيية اإلقليمجانب مسييألة كردسييتان مسييتقلة، أمران متشيياب ان بعما مع السييي

ال ردية على وجه القضييية واعات القوة اإلقليمية األوسييع. بؤرة لصيير العراق يشيي لالنواحي، 

خارج حدود العراق، في حيل أن حاجة ح ومة إقليم كردسييتان لتصييدير  لها بييداً  الخصييو 

 إيرانالنفي )والرغبة في تصدير الغاز( تتطلب بالضرورة انخراط الالعبيل اإلقليمييل، وال سيما 

 الممل ة العربية السعودية وروسيا. ضافة إلىاإلبوتركيا، 

وتركيا التي أنلقت شراكة استراتيجية للطاقة مع  إيرانوالالعبان اإلقليميان األكثر أهمية هما 

نهران وأنقرة وبغداد قد يختلفون قادة . في حيل أن 2013ح ومة إقليم كردسييييتان في عام 

فتاء أظهر أنهم يوافقون على معارضيية ومنع إقامة كردسييتان حوع أشييياء كثيرة، إالّ أن االسييت

الذيل يطالبون بمزيد مل الح م  وتركيا س انها األكراد المحليون إيرانمستقلة. فلدب كل مل 

 الذاتي.

وبلحا  هذا السياق السياسي واإلقليمي، كان مسار إنتاج النفي العراقي في السنوات األخيرة 

ضرورة على قدر المستويات المتوقعة. هائاًل نظرًا للظرو ، حتى  ر تطوبر تعيووإن لم ي ل بال

ضجالنفي في إقليم كردستان  سبيًا، وفي حاالت كثيرة ما زاع في المرحلة اإلست شافية.  اً نا ن

لقد بدأ إقليم كردستان العراق فعليًا مل الصفر، نظرًا ألن الموارد الهيدروكربونية في المنطقة 

كانت غير مسييتغّلة، بل لم يتم  –كوك باسييتثناء كر -كردسييتان العراقالتي تشيي ل ا ن إقليم 

بدام حسيل. وينبغي النظر إلى انتعاش إنتاج النفي  سقوط  شافها بال امل، حتى قبل  ست  ا

ال سيييما والعراقي واالسييتثمار في االسييت شييا  واإلنتاج في إقليم كردسييتان كمرحلة رئيسييية، 

ية الصعبة.ى البيئة السياسية واألمنبالنظر إل

حد كبير، فقد أحرز العراق تقدمًا  إلىالتحديات التي تواجه زيادة إنتاج النفي قائمة  ال تزاع

. ومع ذلك، ال 2014هائاًل على مدب العقد الماضييي، ال سيييما في ظل ظرو  بييعبة منذ عام 
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يادة ينبغي أن ت ون أولوية للحل عند الح ومة والق ،ناك عقبات ينبغي التغلب عليهاتزاع ه

 . 2018الجديدة في العراق وإقليم كردستان العراق في أعقاب انتخابات ربيع عام 

ويوض  المناخ السياسي الحالي أن الخالفات بيل بغداد وأربيل حوع الموارد والعائدات ال تزاع 

سواء قابلة للتفاقم.  واألهم مل ذلك أن الشركات المستقلة وشركات النفي العالمية على حد 

الستثمار في العراق وفي إقليم كردستان على الرغم مل البيئة األمنية الصعبة وعدم وابلت ا

إاارة شييب   إلىوجود تسييوية سييياسييية. ومع ذلك، يم ل أن تؤدي فترة عدم اليقيل الطويلة 

جانب ظرو  السيييوق  إلىالمخانر السيييياسيييية، التي يم ل أن تقلل مل اهتمام المسيييتثمريل، 

تثمار. وعلى الرغم مل وجود بعض األمور الحرجة التي يجب معالجتها الدولية التي قيدت االسيي

 وهي تعتبر قائمة شاملة، إال أنها تشمل ما يلي:

تحسيل الشروط المالية للشركات، وتوفير شروط االستثمار المستقرة، وقبل كل شيء  .1

 ضمان اليقيل التجاري والدفع.  

عالجة مسيييييألة إدارة اإليرادات سيييييتطلب التخفيف مل عدم اليقيل وتعظيم اإلنتاج م .2

 .وتوفير اتفاق دائم وقابل للتنفيذ بشأن الصادرات

 إنار قوي لتطوير البنية التحتية يطابا نموحاته. إلىيحتاج البلد  .3

إزالة العقبات التي تعترض زيادة اإلنتاج ونمو الصييييادرات، ربما ي ون  إلى ضييييافةوباإل .4

وارد الناتجة على نحو مستدام بطريقة تخدم التحدي األكبر للعراق هو إدارة إيرادات الم

 مصال  البلد اإلنمائية الطويلة األجل وتحسيل الظرو  المعيشية لجميع العراقييل.

فإن الغاز لم يجذب االهتمام التقليدي. وبدالً مل ذلك، غالباً ما يتم  بينهما يبقى النفي مهيمناً 

إلنتاج النفي ولي  سيييلعة امينة في حد  اانوي إفرازتجاهل الغاز أو اعتباره مصيييدر إزعاج أو 

به تطوير عحتى ا ن يحبي الدور األسيييياسييييي الذي يم ل أن يلبالغاز ذاته. إن عدم االهتمام 

ساوئ الغاز مقارنة بالنفي )أي  هصادرم صادي للعراق. وبدالً مل التركيز على م في النمو االقت

ستان التركيز على مل حيي توليد اإليرادات(، ينبغي على الح ومة العراقية  وح ومة إقليم كرد

الفوائد األوسييع لتطور الغاز للمجتمع. وعلى وجه الخصييو ، فإن االنتقاع مل الوقود السييائل 

الغاز في توليد الطاقة يأتي مع مجموعة مل الفوائد االقتصييييادية والبيئية، في حيل أن  إلى

ل أن ي ون له أار مضاعف على تطوير وتم يل الصناعات المحلية المتعلقة بالغاز والطاقة يم 

 العمالة والتنمية االقتصادية.
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وعلى  ،الواردات إلىإن تطوير موارد الغاز المحلية يم ل أن يسيييياعد في التخفيف مل الحاجة 

لغاز والبتروكيماويات، ال المدب الطويل يحمل في نياته إم انية أن يصييييب  العراق مصييييدرًا ل

لطاقة في الشرق األوسي التي سيمثل الطلب على الغاز توقعات بارتفاى استهالك اال عسيما م

نصيييفها.  ويتوقع تقرير سيييوق النفي العالمي لمنظمة الدوع المصيييدرة للنفي )أوبك( أن أكبر 

مسيياهمة في الطلب على الطاقة في المسييتقبل يتوقع أن تأتي مل الغاز الطبيعي. كما يم ل 

أن فضاًل عل قيمة مضافة في العراق،  أن يساعد تطوير الغاز في تسهيل إنشاء بناعات ذات

محتوب اإليثان العالي مل موارد الغاز في العراق، إذا تم استغالله، يم ل أن يمن  العراق ميزة 

ًصا في اإليثان والتي تستعيض عل ذلك  ستراتيجية على دوع الشرق األوسي التي تواجه نق ا

 .Naphthaفثا" اتغذية أغلى مثل "نمخزونات  إلىبالتحوع 
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 نقطة تحول؟ 2012عتبر سنة لماذا ت  

دورًا روبي التغييرات الدبلوماسية المترتبة عل النزاعات مع الواليات المتحدة واالتحاد األولعبت 

وخابيية فيما يتعلا  ،2012ية مع الشييرق األوسييي منذ عام زيادة وتيرة االتصيياالت الروسييفي 

 لتوترات وفي محاولة للحفا  على أهميتها الدوليةلتيجًة نو. ةوكرانياألو ةسييييوريال باألحداث

الدوع غير األوروبية وخابييييًة دوع الشييييرق  إلىروسيييييا تحويل تركيزها، مل الغرب حاولت 

 :إلىالشرق األوسي وآسيا في تهد  سياسة روسيا ووسي. األ

 تحسيل العالقات مع هذه الدوع. .1

تحاد لى سييييلوكيات الواليات المتحدة واالالمم ل أن يؤار ع الذي مل خلا النفوذ .2

 األوروبي.

تخفيف مل ا اار السلبية للمواجهة بيل موس و والغرب على اقتصاد روسيا وأمنها  .3

 وعالقاتها الدولية.

ع في ودورًا فعاالً في تحديد عما التح ي  الروسييييي فالديمير بوتيللعبت شييييخصييييية الرئ

، كدولة تقع بيل أوروبا تعتقد القيادة الحالية أن روسياو .السياسة الروسية في الشرق األوسي

سيا صادية التي ،وآ سية واالقت سيا سيتها ال في رأيهم، مركزًة  ،كانت يجب أن تنوى في دبلوما

، التقى بنظيره قي مل إعادة انتخاب بوتيل رئيسييياً بعد شيييهريل ف على الغرب.بشييي ل مفرط 

                                                            
  .عباسهاني عداد وترجمة فانمة إ  7

8 Nikolay Kozhanov, Russian Policy Across the Middle East Motivations and Methods, Chatham House, 
Russia and Eurasia Programme,  February 2018. 
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ياها بأنها إ، وابييييفًا إيرانهتمامه بتطوير العالقات مع اي محمود أحمدي نجاد، وأبدب يراناإل

 "شريك تقليدي".

في هذه ؛ 2004و  2000عل شييخصيييته في العاميل  2012إختلفت شييخصييية بوتيل في العام 

بسييبب بييابته أثر سييلطوية وأكثر حزماً وأكثر معاداة للغرب بعد خيبة األمل التي كان أك الفترة

في البداية، كان الدعم المقدم "لنظام األسد"،  الروسية.-ةاألميركيفشل إعادة ضبي العالقات 

نتقام لخسييائر روسيييا السييياسييية واالقتصييادية في ليبيا والعراق نتيجًة شيي اًل مل أشيي اع اال

لمتحالفة مع موسيي و بعد الضييغي الغربي واإلسييتياء الشييعبي مل ح ومة لسييقوط األنظمة ا

بدأت الدعاية  2012في أوائل العام  نتخاب بوتيل. ول لادفيديف والجدع الدائر حوع إعادة مي

ان ترغب الرسمية تستقطب المشاعر القومية للس ان بقوة أكبر، وكانت نسبة كبيرة مل الس 

حماية مصييييال  بالدهم الوننية وتعزيز عالقاتها مع القوب يقوم بفي راية خليفة ميدفيديف 

  غير الغربية، وما كان على بوتيل إال أن يستجيب لمطالبهم.

في تعزيز العالقات الروسيييية مع دوع الشيييرق األوسيييي مل خالع  تعززت رغبة بوتيلوأخيرًا، 

ة إياها إضييطرابات نتفاضييات معتبروسيييا االنتائج الربيع العربي. في بداية األحداث، تجاهلت ر

وعلى الرغم مل سقوط الرئي  المصري  تغيير هي لي. إلىبسيطة مل غير المرج  أن تؤدي 

إال أنها تنبهت فقي بعد مقتل  النظر في موقفها. السيييلطات الروسيييية ُتعدحسيييني مبارك، لم 

عندها  ،وروبيةأ–ًة الربيع العربي مؤامرة أميركيةمعتبر 2011أكتوبر تشريل األوع/القذافي في 

لي  لديها خيار سييوب أن تشييارك بشيي ل أعما مل أجل تحقيا  ت الح ومة الروسييية أنوجد

 .التوازن في الوضع السياسي ومنع تفاقم التداعيات في أوراسيا

 

 الصراع مع الغربما بعد 

، أدركت روسيييا أنها 2012. ففي عام على المصييال  الروسييية مباشيير كان للربيع العربي تأاير

نتفاضات االمل فقدان حضورها السياسي واالقتصادي في الشرق األوسي بسبب على مقربة 

خالع  ذات أهمية اانوية لألهدا  الجيوسييييتراتيجية. عتبارهاالمنطقة بمع اعاملها تالمحلية و

الربيع العربي، ت بدت روسييييا خسيييائر اقتصيييادية فادحة، لم يتم تحديد الت لفة اإلجمالية لها 

 تها في سوريا للخطر بسبب الحرب األهلية.ضت إستثمارابعد. وتعرّ 
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مليار $ 4 .سلحة في ليبيا بعد سقوط القذافيبادرات "روسوبورون" لأل  

مليار $ RZD. 2.2شركة الس ك الحديدية   

تي مقابل مشيياركة الشييركات اتنازلت روسيييا عل ديون ليبيا لالتحاد السييوفي

 .الروسية في مشاريع جديدة في البالد
مليار $ 4.5  

مليار $ 14 .إعادة هي لة ديون االتحاد السوفياتي للح ومة السورية  

مشييياريع الطاقة والبنية  سيييتثمارات الروسيييية في سيييوريا )في الغالب فياال

 .التحتية(
مليار $ 20  

ن الروسييييية والسييييورية لبيع العسيييي رية التي وقعت عليها الح ومتالعقود ا

 .2006المعدات العس رية في العام
مليار $ 4  

مليار $ 20 .ارتفعت قيمة عقود مشتريات المعدات العس رية الروسية 2010بحلوع عام   

 

ها، أظهرت هذه التطورات بوضييو  أن األحداث في الشييرق األوسييي مهمة لروسيييا في حد ذات

سييييتخدام العالقات مع المنطقة كمجرد ورقة مسيييياومة في اوأن الوقت قد حان للتوقف عل 

عندما لم تسييييتخدم روسيييييا حا النقض  2011تأكد هذا في عام وقد  العالقات مع الغرب.

لدولي  تدخل الواليات المتحدة 1973)الفيتو( ضيييييد قرار مجل  األمل ا لذي مهد الطريا ل ، ا

روسيييا،  في نظر األعضيياء المؤيديل للغرب مل النخبة الحاكمة في واالتحاد األوروبي في ليبيا.

لوقت، وكانت موسيييي و ال تزاع تأمل في إعادة تخذها في ذلك ااكانت هذه الخطوة جديرة ب

ومع ذلك، كانت  العالقات مع واشيييينطل، كما لعبت العقود العسيييي رية مع فرنسييييا دورًا كبيرًا.

مل المحتمل أن قرارات ميدفيديف بشييأن ليبيا قد حسييمت  هناك فوائد مباشييرة قليلة لروسيييا.

في الشييرق األوسييي مل خسييائر  ونتيجة لذلك، عانت بييورة روسيييا النتيجة بالنسييبة للقذافي.

عالمة على الضيييعف  اً عتبرت هذه "الخيانة" أيضيييأفادحة: ُيعتقد أن موسييي و خانت القذافي. و

وهذا بدوره أكد لخصييوم روسيييا في المنطقة أن البالد يم ل أن تصييطف جانباً في  الروسييي.

ه تجاه ولتفادي ذلك أبيييب  مل المحتم على ال رمليل أن يعيد تشييي يل منهج قضيييايا أخرب.

 ي.الشرق األوسي بطريقة تحمي المصال  االقتصادية الروسية واألمل الداخل

بعد المشييياركة الروسيييية في الشيييرق األوسيييي، كان على روسييييا الحد مل التهديدات األمنية 

وأبيييب  هذا األمر حاسيييماً بعد بداية  الناشيييئة بالقرب مل حدود المجاع السيييوفياتي السيييابا.
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اللغة السييييلطات كانت قلقة مل المقاتليل النانقيل ب أنما ك رانية.المواجهة المرتبطة بأوك

 فو  الجماعات المسلحة في سوريا. ل بصمنضويالروسية وال

 ألجهزة األمل الروسية وفقاً 

 2013 .شخصاً يقاتلون في بفو  الجماعات المسلحة في سوريا 250ما يقرب مل 

 2015 مقاتل. 2000إرتفع العدد ليتجاوز 

ما بدد المقاتليل األجانب النانقيل باللغة الروسية في سوريا والعراق ر عدّ قُ 

 .مقاتل 5000و  3000بيل 
2016 

 

 االقتصاد والطاقة

نخفاض أسعار النفي العالمية اقتصاد الروسي خسائر فادحة بسبب د اال، ت بّ 2017بحلوع عام 

في  على ميزانية الدولة. اً إضييافي اً والمشيياكل الهي لية التي تضييع ضييغط بما فيها مل العقوبات

ظل هذه الظرو ، أبيييبحت مصيييادر الدخل المواوقة ذات أهمية قصيييوب، مما غّير المفاهيم 

 إلىنتيجة لذلك، أدت أولوية المنفعة االقتصادية  الروسية لفر  األعماع في الشرق األوسي.

يا والمنطقة وزيادة حجم التجارة بيل روسشاط الروسي في الشرق األوسي زيادة كبيرة في الن

نسييبة التجارة واالسييتثمار الروسييي العام  انخفاض على الرغم ملو .2017و  2012بيل عامي 

سي  شرق األو هتمام كبير ألهمية بعض القطاعات، بما في ذلك ابحالياً  المنطقة تحظىفي ال

 فضييالً  ،وبييناعات النفي والغاز ، والبتروكيماويات،ات الزراعية والعسيي رية والصييناعيةالمجمع

كما يهد  التعاون  خابة لدوع الشرق األوسي.الهمية األبادرات األسلحة الروسية ذات  عل

 تعويض ا اار السييييلبية لحرب العقوبات الروسييييية مع الغرب. إلىالروسييييي مع دوع المنطقة 

في الشرق األوسي )مثل أنظمة المالحة المرتبطة  بناعة الفضاء منتجاتز يتعز إلى ضافةباإل

 ناعية(.باألقمار الص

جهود روسيييا في قطاعي النفي والغاز في الشييرق األوسييي على أنها محاولة  إلىيم ل النظر 

إذا تم نت الشييييركات الروسييييية مل  خفاض أسييييعار النفي الحالية. ولذلكانمل آاار  للتخفيف

فإن العرض اإلضيييافي سييييعزز وجود روسييييا في سيييوق الطاقة  موارد المنطقة إلىالوبيييوع 
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شركات النفي الروسية في هذه ال العالمي. سية ألنشطة  مصال  هي مل بيل المحددات األسا

 والعراق )بما في ذلك المنانا التي تسيطر عليها ح ومة كردستان(. إيران

 يتحدب مصدرو الهيدروكربونات في الشرق األوسي مواقع روسيا في أسواق الطاقة العالمية.

س اً أبد إيرانلم تخف  و وفي ظل  االتحاد األوروبي، إلىيا كمورد للغاز نيتها في التناف  مع رو

هذه الظرو ، تحاوع روسييييا وضيييع خطة عمل لحماية مصيييالحها في المنطقة، في حيل تنظر 

ل روسيييا في أسييواق الطاقة على أنها مناف  قويّ  معظم الدوع الشييرق أوسييطية إلى . تفضييّ

على قاعدة  -لمفضييييلة لديهالرياضيييية ا- لذا يعتمد بوتيل مبدأ الجودو ،جهةالموا علىالتعاون 

 البقاء على تماس مباشر مع الخصم مل خالع إبقائه قريبًا منه.

تدعم روسيييا مشيياريع الطاقة التي تسييم  لها إما بالتح م أو تحويل مسييار تدفا بييادرات 

الشييييرق األوسييييي مل الغاز مل االتحاد األوروبي مل أجل تأميل مصييييالحها في سييييوق الغاز 

 إيران، على سبيل المثاع، عرضت روسيا عدة مرات خدماتها لمساعدة ونتيجة لذلك األوروبية.

ع الشركات الروسية مهتمة بتش يل وال تزا وباكستان في بناء ما يسمى بخي أنابيب السالم.

بعد  تحادات الطاقة مع شييركات أجنبية لتطوير الموارد الهيدروكربونية في الشييرق األوسييي.ا

 وسيييا بالتنسيييا مع منتجي الشييرق األوسييي )سييواء علىحاولت ر ار النفياالنخفاض في أسييع

أعلنت  بعد عقود مل اإلهماعو لعمل على اسييتقرار السييوق.االمسييتوب الثنائي أو داخل أوبك( 

 روسيا عزمها على تطوير عالقات مع أوبك وأعضائها في الشرق األوسي.

جل كسييب دعم جتماعية موسييعة مل أاي المرتفعة لبوتيل بتمويل برامج تسييم  أسييعار النف

تقلبات أسييعار النفي  علماً بأنالشييرائ  ذات الدخل المنخفض مل السيي ان عشييية االنتخابات. 

تبقى روسيا مهتمة بش ل واض   على األرقام االقتصادية الرئيسية في روسيا. لها تأاير مباشر

اد االتحببناء الت امل االقتصيييادي لجمهوريات االتحاد السيييوفياتي السيييابا، خابييية مل خالع 

سياالقتصادي األ إابات أن  إلىلجعل العضوية في االتحاد تجذب ا خريل تحتاج روسيا و .ورا

 اقتصادات الدوع األعضاء. نموّ ل نبيعياً  تش يل االتحاد االقتصادي والنقدي كان تطوراً 

فإذا اسييتقر سييعر النفي عند مسييتوب مرتفع  أبدية.كصييفقة ال ترب روسيييا الصييفقة مع أوبك 

مل غير المحتمل أن ف،   أن ال ينخفض على المدب المتوسيييي  مل غير المرجنسيييبياً وأبيييب

راعاة مصييال  منتجي النفي على روسيييا مو .2018تسييعى موسيي و لتمديد الصييفقة بعد عام 
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، 2020لهم لها. وأخيرًا، بحلوع عام قة مع أوبك ال يعني تقبّ ، فقبولهم بشييروط الصييف)الروس(

 قد يعيقها اتفاق أوبك.ة جديدة، يا أن تجلب مشاريع نفطيتتوقع روس

الهد  و ".2030في تنفيذ "اسييتراتيجية الطاقة في روسيييا حتى عام  هاماً  تلعب المنطقة دوراً 

روسيا على المستهل يل مل ورقة السياسة هذه لي  فقي تنويع بادرات الغاز لتقليل اعتماد 

تداوع سيييطرة الروسييية تُ ، ول ل إنشيياء شييب ة تداوع غاز أوروبية آسيييوية تحت الاألوروبييل

تهتم روسيا بصناعة الغاز المتطورة في الشرق األوسي ألنها تبحي عل أسواق للغاز وعالمياً. 

ستثمار في البنية التحتية المحلية للغاز. سية اهتماماً  وعل فر  لال شركات الرو باً  تولي ال  خا

 (.إيرانون الخليجي ودوع مجل  التعا إلىلخليج الفارسي والمحيي الهندي )وقبل كل شيء با

عزز ذلك وجود روسيا ت، يموارد الشرق األوسي إلىفإذا تم نت الشركات الروسية مل الوبوع 

شرق األوسي أو مل خالع تزويد  بفقات مبادلة مع منتجي ال سواق الغاز، إما عل نريا  في أ

 شركات الطاقة الروسية بموارد غاز إضافية إلعادة التصدير.

 شرق األوسطالنفوذ الروسي في ال

تعلمت روسيييييا مل أخطاء غيرها، فإن نجاحها في الشييييرق األوسييييي كان مل خالع األخطاء  

سية التي إرت بها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. سيا شير  ال صحيحات"  إلىوهذا ي أن "الت

مل  في النهج الغربي للقضييييايا اإلقليمية مل شييييأنها أن تحد مل قدرة روسيييييا على المناورة.

وتحديات  للواليات المتحدة يقدم فربيييياً  ، فإن إنتخاب دونالد ترامب رئيسيييياً جهة النظر هذهو

أسعار النفي، والعقوبات الوضع االقتصادي الصعب، وانخفاض وفي ظل  لروسيا في المنطقة.

التي تحد مل قدرة روسيييا على ممارسيية نفوذها في الشييرق األوسييي، سيييظل اختراق الدولية 

، فإن نجا  محاولة روسيا وبالتالي وسية لقطاى الغاز في المنطقة أمرًا بعباً.شركات الطاقة الر

" قد ي ون موضييع 2030تنفيذ خططها الواردة في "اسييتراتيجية الطاقة في روسيييا حتى عام 

 .شك أيضاً 

ال تزاع إن اسييييتراتيجية روسيييييا للحفا  على توازن دقيا بيل القوب المختلفة في المنطقة 

سة عزز نجقد هشة. و سيا سوريا اعتقادها بأنه يم ل أن يؤار على ال سيا العس ري في  ا  رو

ر سييياسييتها مرة ، هناك شييك في المنطقة بأن روسيييا قد تغيّ وأخيراً  الخارجية للبلدان األخرب.

 نتهاء براعها مع الغرب.إأخرب بمجرد 
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 جينا هاسبيل: 

 مرشحة لمنصب مدير االستخبارات المركزية

 

 CIAوكالة االستخبارات المركزية لرئاسة " جينا هاسبيل"كي دونالد ترامب رياختار الرئي  األم

، على أن تصييييادق لجنة 2018 مارس/آذار 13كأوع امرأة تتولى هذا المنصييييب يوم الثالااء 

د موعدها بعد.االسييتخبارات في مجل  الشيييوخ على هذا التعييل   في جلسيية خابيية لم ُيحدو

 فبراير/شباط 7عامًا، شغلت منصب نائب مدير الوكالة منذ  61هاسبيل عزباء وتبل  مل العمر 

، وشيييغلت 1985وكالة المخابرات المركزية عام  إلىنضيييمت إ. تحت إدارة مايك بومبيو 2017

مدير  ونائب" دائرة الخدمة السييييرية الوننية"مدير  د مل المنابييييب القيادية منها نائبالعدي

بحسيييب بيييحيفة . 9"ت األجنبية والعمل السيييريدائرة الخدمة السيييرية الوننية لالسيييتخبارا"

في أغلب مسييييرتها المهنية بشييي ل سيييري، ل ل ُيعَر  عنها هاسيييبيل نيويورك تايمز عملت 

ي  التايمز البريطانية،  بحيفةبحسب و. 10لتعذيب المثير للجدعل CIAتوّرنها في برنامج وكالة ال

 . د الماضيتوّلت هاسبيل منصب مدير محطة  لندن في الوكالة أواخر العق

ضي كنائب لمدير الوكالة، حازتفي عالن عل تعيينها عند اإل سبيل على اإلشادة  العام الما ها

بل، وا منابييب ح ومية خالع عهد بوش اإلمل كبار المسييؤوليل في عهد أوباما وآخريل شييغل

سييييتخبارات وننية جيم  كالبر ومدير وكالة اإلسييييتخبارات البمل فيهم المدير السييييابا لإ

في العديد مل دوع العالم خالع " رئي  محطة"توّلت منصب . زية السابا ماي ل هايدنالمرك

. رات المركزيةابخسييتء في بيان بييحفي بييادر عل وكالة االمسيييرتها في الوكالة، حسييبما جا

 -على العديد مل الجوائز خالع مسيييرتها المهنية، بما في ذلك جائزة الرتبة الرئاسييية  حصييلت

 .موقة في الخدمة المدنية الفيدراليةوهي أعلى جائزة مر

                                                            
9 http://www.foxnews.com/politics/2018/03/13/gina-haspel-named-1st-female-cia-director-5-things-to-
know-about-career-spymaster.html 
10 https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/gina-haspel-cia-director-nominee-trump-torture-
waterboarding.html 
 

http://www.foxnews.com/politics/2018/03/13/gina-haspel-named-1st-female-cia-director-5-things-to-know-about-career-spymaster.html
http://www.foxnews.com/politics/2018/03/13/gina-haspel-named-1st-female-cia-director-5-things-to-know-about-career-spymaster.html
https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/gina-haspel-cia-director-nominee-trump-torture-waterboarding.html
https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/gina-haspel-cia-director-nominee-trump-torture-waterboarding.html
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سّرياً لليييييي 2002عام  سجناً  شرفت على تعذيب محتجزيل  CIA، كانت تدير  في تايالند، حيي أ

، يذكر مديرها السيييابا المباشييير "خيارات بيييعبة"في مذكراته . 11عبر أسيييلوب اإليهام بالغرق

شييرنة جلسييات االسييتجواب أنه نلب منها إعداد برقية تمن  اإلذن بتدمير أ" خوسيييه رودريغز"

بمل فيهم أبو زبيدة الذي اُته م بشغله منصبًا  -والتعذيب للمعتقليل في سجل تايالند السري 

إال أن رودريغيز . األميركيوفًقا لتقرير بييادر عل مجل  الشيييوخ  -قيادياً في تنظيم القاعدة 

، 2005ستجوابات عام دعى حينها أنه أرسل بنفسه البرقية التي أمرت بتدمير أشرنة تلك االإ

لجنة  بحسيييب تقريرو. ل ل ظل اسيييم هاسيييبيل مرتبطًا بالتورط في برنامج التعذيب السيييري

ستعمل ضباط وكالة اليييييي 12ستخبارات في مجل  الشيوخاإل )الذيل كانت تشر  على  CIA، ا

أسلوب اإليهام بالغرق ضد أحد المشتبه فيهم  2002عام أغسط  /عملهم هاسبيل( في آب

 .مرة خالع شهر واحد، مع ضرب رأسه بش ل مستمر بالحائي 83بمعّدع 

سابقيل وحالييل مطلعيل في اليييييي سؤوليل  سابا في البيت األ CIA وفقاً لم سؤوع  بيض، وم

أشييرفت هاسييبيل في األشييهر األخيرة على إدارة العمليات بشيي ل يومي في الوكالة، في حيل 

حيفة التايمز البريطانية في ت بييييوذكر. كان بومبيو يمضييييي أغلب وقته في البيت األبيض

ي عطأن هاسييييبيل لعبت دورّا مباشييييرّا في برنامج الوكالة الذي أُ  2017فبراير عام /شييييباط

واحتجازهم في مواقع سيييرية تبه بهم على أراضيييي بلدان أجنبية بيييالحية القبض على مشييي

 .المركزية ستخباراتوممارسة التعذيب بحقهم على أيدي موظفي وكالة اال

االتحاد "إدانة ترشيحها، حيي نالب  إلىكية ريمبل دفع جماعات الحقوق المدنية األسجّل هاس

الخا  " سييجل التعذيب"المركزية باإلفراج عل  سييتخباراتالوكالة ا" كي للحريات المدنيةرياألم

مركز الحقوق "عتبر أ. وCIA 13مدير الييي بييي جينا هاسبيل قبل النظر في ترشيحها لشغل منصب 

 سييييتخباراتاللذي يمثل األشييييخا  الذيل تعرضييييوا للتعذيب مل قبل وكالة ا، ا"الدسييييتورية

 .للخدمة في هذا المنصب" غير بالحة"المركزية بش ل مباشر، أنها 

                                                            
11 https://www.propublica.org/article/cia-cables-detail-its-new-deputy-directors-role-in-
torture?utm_campaign=sprout&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=1520948265 
12 https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf 
13 https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/human-rights-attorneys-outraged-pompeo-
state-torturer-haspel-cia 

https://www.propublica.org/article/cia-cables-detail-its-new-deputy-directors-role-in-torture?utm_campaign=sprout&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=1520948265
https://www.propublica.org/article/cia-cables-detail-its-new-deputy-directors-role-in-torture?utm_campaign=sprout&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=1520948265
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf
https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/human-rights-attorneys-outraged-pompeo-state-torturer-haspel-cia
https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/human-rights-attorneys-outraged-pompeo-state-torturer-haspel-cia
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 14تقريراً " نسانوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلالمركز األ"، أبدر 2017حزيران عام  6في 

إبييييدار مذكرة توقيف بحا جينا هاسييييبيل جّدد فيه مطالبة المدعي العام الفدرالي األلماني ب

سيييتخبارات العلى خلفية توّرنها بعمليات تعذيب موقوفيل في سيييجون سيييّرية تابعة لوكالة ا

بطريقة ذات " 2005و  2002يذكر التقرير أن هاسييبيل شيياركت بيل عامي . األميركيةالمركزية 

. االستخبارات المركزية في برنامج التعذيب الخا  بوكالة" بلة مل حيي المسؤولية الجنائية

، وقد 1956أكتوبر /وعتشيييريل األ 1هاسيييبيل، يورد التقرير أنها مل مواليد ييييييي في تعريفه بو

بب قيادية في وكالة ا  (COB) رئي  قاعدة: منها األميركيةالمركزية  ستخباراتالشغلت منا

يل تحت ، كبيرة الموظف2002السيييري في تايالند عام  "Catseye"أو  "Cat's Eye" في سيييجل

مدير العمليات في مركز م افحة اإلرهاب التابع لوكالة المخابرات " خوسيييييه رودريغيز"إدارة 

، رئيسة محطة في بلدان مختلفة، وشغلت مختلف المنابب العليا 2005و  2003المركزية بيل 

 .ستخبارات المركزيةاإللوكالة " دائرة الخدمة السرية الوننية"في 

بل تسااالت في جلسة المصادقة على تعيينها في مجل  الشيوخ مل المرج  أن تواجه هاس

حالت السيييييناتور الديموقراني عل والية كاليفورنيا  2013عام . لتورنها في برنامج التعذيب

دائرة الخدمة السرية "مدير دون المصادقة على تعييل هاسبيل في منصب " دايان فاينشتايل"

سجّلها CIAفي اليييييي  "الوننية وفي سود في برنامج التعذيب الخا  بالوكالة. األ على خلفية 

سييييحب  إلىعدد مل أعضيييياء ال ونغرس الديمقرانييل ترامب  ا، دع2017عام  فبراير/شييييباط

( الذي ال يتطلب مصييادقة مجل  الشيييوخ عليه)ترشييي  هاسييبيل لمنصييب نائب مدير الوكالة 

 .بسبب ما أاير عل عالقتها بتعذيب الموقوفيل في السجون السرية

 

 

 

 

 

                                                            
14 https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/u-s 
accountability/germany.html 
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 15جون بولتون: نبذة ومواقف
 

 "تويتر"دونالد ترامب على بييييفحته في  ألميركيالرئي  ا الماضييييي غردّ  مارس/آذار 23في 

ليحل م ان الجنراع  األميركيجون بولتون في منصيييب مسيييتشيييار األمل القومي معلنًا تعييل 

المعرو  بدوره ال بير في حرب العراق، بولتون السييياسييي المثير للجدع و .16هربرت ماكماسييتر

شار لألمل القومي يعيّ  سية نه ترامب منذ بدء واليته اسي ون االي مست قبل عام وبضعة لرئا

ية، على رأسيييها لبولتون مواقف مثيرة للجدع في عدة ملفات شيييرق أوسيييطية ودولوأشيييهر. 

 ووي ل وريا الشمالية.وملف البرنامج الن إيرانمل االتفاق النووي مع  نالموقفان العدائيا

البيت  إلىتعييل بولتون في منصييييب حسيييياس بإدارة ترامب متوقعًا منذ دخوع ترامب كان 

. 17اسمه كمرش  لمنصب وزير الخارجية أميركيةعالم إتداولت وسائل أن  سبااألبيض، فقد 

 إلىمل القومي اء المرّجحة لشييغل منصييب مسييتشييار األُنر   اسييمه أيضيياً ضييمل الئحة األسييمو

السييابا في  األميركيانب كل مل رئي  مجل  النواب السييابا نيوت غينغريتش والسييفير ج

ستان زلماي خليل زاد. وقد قاع بولتون عل ت شار األأفغان مل عييل ترامب له في منصب مست

آرائي وسييأعرضييها على الرئي "، مدافعاً عل ضييرورة  لديّ  "القومي عبر تغريدة على بييفحته:

آراءه هذه معروفة  ادع األف ار بحرية" مع مختلف مسييييتشيييياريه، ل لّ تب"أن يتم ل ترامب مل 

 بأنها مستفزة ومثيرة للجدع تماماً كشخصيته. أميركامسبقًا في 

                                                            
  .عداد علي مراد، باحي في مديرية الدراسات االستراتيجيةإ 15
 .، التي أعلل فيها تعييل جون بولتون في منصب مستشار األمل القومي2018ذار آ 23تغريدة ترامب بتارية  16

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/976948306927607810 
17 Who is John Bolton? The pro-war hawk and Trump’s likely pick for secretary of state, The Independent, 

November 15th 2016. 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/john-bolton-un-ambassador-hawk-republican-

secretary-of-state-donald-trump-a7419096.html 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/976948306927607810
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/john-bolton-un-ambassador-hawk-republican-secretary-of-state-donald-trump-a7419096.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/john-bolton-un-ambassador-hawk-republican-secretary-of-state-donald-trump-a7419096.html
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وجوهاً في هذا التيار تصّنفه  أحد المحافظيل الجدد المتشدديل، ل لّ صنوف بولتون على أنه يُ 

السييتباقية وال ي ترث لجزئية نشيير ا األميركية، يؤمل بشييل الحروب 18على أنه محافع تقليدي

. بعد مغادرته ل الجدديكما يؤمل أغلب المحافظ –العالم  في بلدان األميركية"الديمقرانية" 

، 2006األوع عام  في األمم المتحدة في كانون األميركيةمنصييييبه كسييييفير الواليات المتحدة 

وهو مسيييتشيييار  "،AEI - األميركيةزميل كبير" في "معهد المشييياريع منصيييب "بولتون  ىلتو

سي في قناة فوك   سيا لمؤسسة "فريدوم كابيتاع" إلدارة االستثمارات. ولعل عمله كمعلا 

بضرورة ضّمه  األميركينيوز )التي ُيح ى أنها قناة ترامب المفّضلة( ساهم في اقتناى الرئي  

كة "دي ، عمل بولتون في م تب شيييرياً ما ُذكر، وكونه محام إلى إضيييافةفريقه الرئاسيييي.  إلى

سيييي كيركالند و إلي  للمحاماة" في واشييينطل العابيييمة. وقد عمل كمسيييتشيييار للسيييياسييية 

بولتون أيضًا مع عدد  تعاون. ي2012الخارجية للمرش  الرئاسي الجمهوري "ميت رومني" عام 

المحافظة، ومنها معهد "إيسييييت ويسييييت  األميركيةمل المراكز الف رية ومعاهد السييييياسيييية 

سلحة" و"اللجنة "االتحا و دينامي  " للحرية الدينية الدولية"، و"مجل   األميركيةد القومي لأل

 للمنظمة. معهد غيتستون"، حيي يعمل رئيساً ""، وCNP -السياسة الوننية 

بالتزامل مع مفاوضييات مرتقبة مع كوريا الشييمالية ُيفترض أن تبدأ  ،يأتي تعييل جون بولتون

 مايو/أيار 12في  إيرانه مل االتفاق النووي مع قريبًا، ومع اقتراب موعد حسييييم ترامب موقف

أن بولتون كان مل أشيييد منتقدي االتفاق النووي ومل الداعيل لقصيييف كل مل ب علماً القادم، 

 .إيرانكوريا الشمالية و

عتبر بولتون مل المنّظريل لمفهوم اسييييتخدام القوة في السيييياحة الدولية، ومواقفه الداعية يُ 

طابا مع مواقف ترامب نفسييه. على رأس هذه الملفات التي سيياهم لمزيد مل الحروب قد ال تت

، بينما عّبر ترامب أكثر مل مرة عل معارضييييته لها. ،2003غزو العراق عام  بولتون في إنالقها

شمالية وموقفه الداعم إل إلى ضافةوباإل ضد كوريا ال ضًا آراء إيرانستخدام القوة  ، لبولتون أي

تبّني حل الدوع  إلىالقضييييية الفلسييييطينية، فهو مل الداعيل مثيرة للجدع فيما يتعلا بملف 

                                                            
18 “Why conservatives are worried about John Bolton”, Vox,  March 23rd 2018. 
https://www.vox.com/world/2018/3/23/17155830/john-bolton-national-security-adviser-trump-
mcmaster 

https://www.vox.com/world/2018/3/23/17155830/john-bolton-national-security-adviser-trump-mcmaster
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سييياسيية  ويتوقع بعض المراقبيل أن يدعم .19 بدع حّل الدولتيل أو حل الدولة الواحدة الثالث

 إلىخارجية بييدامية خابيية مع روسيييا. بعد فوزه باالنتخابات الرئاسييية، وقبيل دخوله رسييمياً 

شخصيا ص  ترامب مل قبل  في إدارة  ت مثل كوندليزا راي  وزيرة الخارجيةالبيت األبيض، ُن

وباما، بعدم إعطاء أبل وتي بوش اإلوروبرت غيت  وزير الدفاى األسييييبا في إداربوش اإلبل 

، ومع ذلك اختاره ترامب لشغل منصب مستشاره لألمل 20بولتون أي منصب بمسؤولية مهمة

 القومي.

عة ييل وعمل محامياً قبل أن يتنقل وتخرج مل كلية الحقوق في جام 1948ولد بولتون سييينة 

سبا أن انُتقد  سة رونالد ريغان وجورج بوش األب.  بب ح ومية، خالع فترة رئا بيل عدة منا

بولتون داخل األمم المتحدة بسيييبب افتقاره للسيييلوك الدبلوماسيييي. ومل المعرو  أن جورج 

، وذلك لرفض 21رسبوش اإلبل اختار تعيينه سييييفيرًا لدب األمم المتحدة خالع عطلة ال ونغ

أعضاء مجل  الشيوخ المصادقة الرسمية على تعييل بولتون في المنصب بسبب تصريحاته 

ال شييييء سييييتغير في األمم "أن  1994السيييابقة التي هاجم فيها األمم المتحدة، فهو قاع عام 

 .22المتحدة إذا ما ُحذفت عشر نوابا مل مبناها"

لدبلوماسييييي  لذي عمل في إدارات جمهورية  ركياألمييقوع "أرون ديفيد ميلر" ا السيييييابا ا

نه "مع تعييل جون بولتون، إوديموقرانية تعليقاً على تعييل بولتون كمستشار لألمل القومي 

سيييي ون فريا ترامب للسيييياسييية الخارجية األكثر تشيييددًا وأيديولوجية واألقل براغماتية في 

                                                            
19 BOLTON: A ‘three-state solution’ for Middle East peace, The Washington Times, April 16th 2014. 

https://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/16/bolton-a-three-state-solution-for-middle-east-

peac/ 
20 G.O.P. Resistance Builds to John Bolton as State Dept. Deputy, New York Times, December 14th 2016 

https://www.nytimes.com/2016/12/14/us/politics/john-bolton-state-dept-deputy.html 
21 Bush appoints Bolton as U.N. envoy, bypassing Senate, New York Times - August 1st 2005 
https://www.nytimes.com/2005/08/01/politics/01cnd-bolton.html 
22 John Bolton In His Own Words: Bush’s UN Ambassador Nominee Condemns United Nations, Democracy 

Now, March 31st 2005. 

https://www.democracynow.org/2005/3/31/john_bolton_in_his_own_words 

https://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/16/bolton-a-three-state-solution-for-middle-east-peac/
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ساحة  ضًا  فإنها تتطّلبالدولية الحزم الذاكرة الحديثة، في وقت تتطلب فيه التحديات على ال أي

 .23مرونة وبراغماتية"

ي هي المسييائل التي لطالما ركز يراني والملف اإلسييرائيلاإل -كوريا الشييمالية والصييراى العربي 

فاق النووي مع  ها بولتون في مقابالته ومقاالته. قبل التوبيييييل لالت ، 2015عام  إيرانعلي

سة سيا كان بولتون يصّر على أوباما وتعانيه مع الملف.  ترّكزت مقاالت بولتون على مهاجمة 

ييل مصيييّممون بعزم على تطوير أسيييلحة نووية، وبالتالي فإن الدبلوماسيييية يرانالقادة اإل"أن 

وباما تجاه أ، وكان يقلل مل فعالية قرارات "والعقوبات وعمليات التفتيش كانت مضيعة للوقت

لعقوبات هو ، بما أن نهج الدبلوماسييييية وافي الحقيقة: "عندما كتب في أحد مقاالته إيران

 .24" بأسلحة نووية إيران: ، فإننا نعلم بالفعل نهاية القصةسياسة أوباما المعلنة

على آلية  اً يون لل يوافقوا أبديرانالماللي اإل: "، كتب بولتون مجادالً 2012 عام يوليو/في تموز 

شف في الواقع الغش المنهجي ا بلتفتيش تدخلية يم ل أن ت ت ، وقد ُأخذ عليه نرحه 25"لحا

في آذار . دلة تثبت ما يّدعيهأو أمعطيات  إلىفرضيييييات مبنية على النوايا دون االسييييتناد 

تقطع أشييييوانًا مل  إيرانو 1+5، وبينما كانت المفاوضييييات بيل مجموعة 2015عام مارس /

، إقصف إيرانة إليقا  قنبل: "نهاالتقدم، نشر بولتون مقاع رأي في بحيفة نيويورك تايمز عنو

قاد واسييييع في الواليات المتحدة كونه . 26"إيران كان محل انت نر  الخيار عاد أهذا المقاع 

العس ري تجاه نهران في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات تحرز تقّدماً. خالع العام الماضي 

 يوليو/موز، ففي تإيرانتفاق النووي مع نسحاب مل اإلبولتون بنشر المقاالت الداعية لإاستمر 

. يبني 27ا ن" –الماضيييي نشييير مقاع رأي عنونه: "على ترامب االنسيييحاب مل االتفاق النووي 

تجاوزت حدود تخصييييب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، " إيرانبولتون رأيه هذا على ادعاء أن 

                                                            
23 Trump Takes Hawkish Turn in Picking Bolton as National Security Adviser, Bloomberg, March 23rd 2018. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/trump-takes-hawkish-turn-in-picking-bolton-as-

top-security-aide 
24 John Bolton, “Iran Outlook: Grim”, National Review, October 1st 2009. 

https://www.nationalreview.com/magazine/2009/10/01/iran-outlook-grim/ 
25 John Bolton, “The Negotiation Delusion”, The Weekly Standard, July 16th 2012. 
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26 John Bolton, “To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran”, New York Times – March 26th 2015. 
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27John Bolton, “Trump must withdraw from Iran nuclear deal — now”, The Hill – July 16th 2017. 
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 ومارسييت جهودًا غير مشييروعة في مجاع الشييراء الدولي للت نولوجيا النووية والصييوارية ذات

وقائع كون  إلىدعاءات ال تستند إ، وهي "االستخدام المزدوج، وعرقلت جهود التفتيش الدولية

تفاق بأن نهران ملتزمة ّرت في كل تقاريرها منذ توقيع اإلالوكالة الدولية للطاقة الذرية أق

 .ببنودها كافة

وقع تفاق النووي في مقاع نشييييره في مهر، نر  بولتون خطة للخروج مل اإلبشيييي ذلك بعد

في يطر  . 28"إيرانكيف ننسييييحب مل االتفاق النووي مع "عنوان تحت  ،"ناشيييييوناع ريفيو"

 :بولتون الشروى بحملة تقوم على أربعة عنابر هيخطته 

مشاورات مب رة وهادئة مع الالعبيل الرئيسييل مثل الممل ة المتحدة، فرنسا، ألمانيا،  .1

سرائيل" ص" إ سنلغي ال سعودية، إلخبارهم أننا  بريحة إفقة القائمة على و ال نتهاكات 

 .ية غير المقبولة، ونطلب مساهماتهميرانوغير ذلك مل السلوكيات اإل

لة  .2 بما في )اإلعداد لحالة اسييتراتيجية مواقة لالنسييحاب، مل خالع ورقة بيضيياء مفصييّ

توضيي  السييبب الذي يجعل ( االقتضيياء عندذلك رفع السييرية عل معلومات اسييتخبارية 

 .إيرانصال  الوننية للواليات المتحدة وكيف انته تها الصفقة ضارة بالم

، خابة [تفاقعل االنسحاب مل اإل]إنالق حملة دبلوماسية موسعة فورًا بعد اإلعالن  .3

ي يرانفي أوروبا والشييرق األوسييي، ويجب أن نضييمل التأكيد المسييتمر على التهديد اإل

 .بالنسبة لألولوية الدبلوماسية واالستراتيجية العليا

 .ير وتنفيذ جهود ال ونغرس والدبلوماسية العامة لبناء الدعم المحلي واألجنبيتطو .4

 :الخطوات األربع أعاله يطر  بولتون خطوات إضافية م ّملة لما ُذكر وهي إلى إضافة

ية في الموانأل يرانوضع حد لجميع حقوق الهبوط واإلرساء لجميع الطائرات والسفل اإل -

 .الرئيسية للحلفاء

في أو الطالب أو " العلماء"ييل، بما في ذلك ما يسمى بييييي يرانالتأشيرات لإإنهاء جميع  -

 .أو غيرها مل التبادالت يالرياضالمجاع 

                                                            
28 John Bolton, “How to Get Out of the Iran Nuclear Deal”, National Review, August 28th 2017. 
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المبال  المتوجبة عليها وفا مدد زمنية محددة بناء على الغرامات التي  إيراننلب دفع  -

ية  حاد حاكم االت ها الم يةتقّر لك إيرانضيييييد  األميرك ما في ذ هاب، ب  11 بتهم اإلر

 .سبتمبر/أيلوع

 .ية الديمقرانيةيرانعالن الواليات المتحدة دعمها للمعارضة اإلإ -

 .التعجيل بتسليم القنابل المدمرة للتحصينات -

 إيرانعالن الواليات المتحدة دعم التطلعات الوننية ال ردية، بما في ذلك األكراد في إ -

 .والعراق وسوريا

وكذلك للمقاومة  - ان، واألكراد، وغيرهمالعرب في خوزستو، تقديم المساعدة للبلوش -

 .الداخلية في النقابات العمالية والطالب والجماعات النسائية

  .ية في األمم المتحدةيرانتنظيم معارضة نشطة لألهدا  السياسية اإل -

ن أ اً عتبرمتفاق النووي نسحاب مل اإلكتب بولتون عل معارضي التوجه لإ ماضيفي أيلوع ال

ها وهم في واقع األهودهم ال أار ج قة"ل غار نة  قاذ سييييفي حاولون إن شييييريل . وفي ت29مر "ي

مقاربة  الً ، متناو30تفاق النووي "يموت ببيء"ن اإلأعتبر فيه أعاد ونشر مقاالً آخر  أكتوبر/األوع

 إيرانتفاق عبر المصييادقة عليه لمرة واحدة وأخيرة دون أن يعتر  بالتزام ترامب لمسييتقبل اإل

ناء على القوانب يةيل ه ب ته إ، واألميرك حه، فهو يعتبر أن ف رة  لىعحال ال ونغرس لتصييييحي

 ابالحه غير فعالة. 

ردسييتان قليم كإتون اسييتفتاء انفصيياع خرب مل ملفات المنطقة والعالم، أّيد بولفي مواقفه األ

. وفي ملف الحرب على نالبان في 31عتبره "أمرًا جيدًا"أالماضييييي و سييييبتمبر/العراق في أيلوع

لهذا البلد يعتبر بولتون أنه "نالما أنهم ]نالبان[ يحاولون قتل  األميركيواالحتالع  أفغانستان

. وعل التفاوض مع 32كييل .. سييييو  ن ون بحاجة لالسييييتمرار بالتواجد في أفغانسييييتان"ريأم

                                                            
29  John Bolton, “Iran deal devotees try in vain to save a sinking ship”, The Hill, September 11th 2017. 
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30 John Bolton, “A Slow Death for the Iran Deal”, Wall Street Journal, October 15th 2017. 
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31 John Bolton: Independence referendum is 'good thing' – Kurdistan 24 TV, September 13th 2017. 
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32 FOX Business, Bolton: "As long as they're trying to kill Americans...then we're going to need to be in 
Afghanistan", September 12th 2017. 
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العام الماضيييي قاع فيه: "سيييأكون مسيييتعدًا للتفاوض مع في نالبان أنلا بولتون تصيييريحاً 

يما يتعلا بملف كوريا الشييييمالية وبرنامجها وف. 33ذيتنا على أعناقهم"نالبان عندما ت ون أح

استعماع القوة  إلىفيها  اماضي ال ثير مل المقاالت التي دعالنووي، نشر بولتون خالع العام ال

نشره في بحيفة "ووع ستريت جورناع" قّدم  مقاع ضد "بوينغيان "، آخرهاوالخيار العس ري 

عقب إعالن ترامب االعترا  و .34 " لضييييرب كوريا الشييييمالية عسيييي رياً يةفيه "المبّررات القانون

شيياد فيه أنشيير بولتون مقاالً ليها، إكية ريم" ونقل السييفارة األإسييرائيلبالقدس عابييمة ليييييي "

 .35 يجب أن تحصل منذ زمل بعيد وقد تأخرت كثيراً  كان أن القيام بها اً عتبرمبخطوة ترامب 
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 التارية اسم ال اتب اسم المركز عنوان الدراسة

العراق وسوريا... مستقبل المنانا المحررة مل 

 داعش

مركز األهرام للدراسات 

 السياسية واالستراتيجية 
 شباط بافيناز محمد أحمد

ل وإدلب.... لماذا يعيد النظام الغونة وعفري

 ؟ السوري خلي أوراق الصراى ميدانياً 

مركز األهرام للدراسات 

 السياسية واالستراتيجية 
 شباط بافيناز محمد احمد 

كي ضد روسيا... لماذا ريالتصعيد األوروبي األم

 ا ن؟ 

مركز األهرام للدراسات 

 السياسية واالستراتيجية 
 آذار بافيناز محمد أحمد 

الوالية الرابعة للرئي  بوتيل.... دبلوماسية اقل 

 في حرب باردة جديدة؟ 

مركز األهرام للدراسات 

 السياسية واالستراتيجية 
 آذار د. أحمد قنديل

: نرفض 8200عشرات جنود وضباط وحدة 

ل ياإلستمرار في تش يل أداة لقمع الفلسطيني

 وت ري  اإلحتالع العس ري! 

 2ك   مدار

رامب وآفاقت "انذار" النووي  اإلتفاق "إبال " 

 اإليراني

المركز العربي لألبحاث 

 ودراسة السياسات

وحدة تحليل 

 السياسات
 2ك

انتخابات المرش  الواحد وتجديد واجهات 

 السلطوية في مصر 

المركز العربي لألبحاث 

 ودراسة السياسات
 شباط عبده موسى

ية العدوان اإلسرائيلي األخير على األراضي السور

 اإليرانية-وآفاق المواجهة اإلسرائيلية

المركز العربي لألبحاث 

 ودراسة السياسات 

وحدة تحليل 

 السياسات
 شباط

التركية وتضارب -تدهور العالقات األميركية

 المصال  في سورية 

المركز العربي لألبحاث 

 ودراسة السياسات 

وحدة تحليل 

 السياسات 
 شباط

 ها وعوامل الصمودمعركة الغونة الشرقية: دوافع
المركز العربي لألبحاث 

 ودراسة السياسات 

وحدة تحليل 

 السياسات
 2ك

خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها على السياسة 

 الخارجية األميركية

المركز العربي لألبحاث 

 ودراسة السياسات 
 آذار اسامة ابو ارشيد

مصر عشية اإلنتخابات الرئاسية: جردة لسنوات 

 ح م السيسي

المركز العربي لألبحاث 

 ودراسة السياسات 

وحدة تحليل 

 السياسات
 آذار

تقرير ندوة: قرار نقل السفارة األميركية ووضع 
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