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في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العام الجاري

خصيصا لـ  :المنتدى االستراتيجي العربي
تقرير ُأعد
ً

امللخــــص
التنفيـــذي
تشــهد منطقة الرشق األوســط وشامل إفريقيا

مجموعــة من النزاعات املســلحة يف الوقت

الراهــن .وتتفاوت هــذه النزاعات إىل حد كبري من

الجامعات املســلحة النشطة

ســيكون للجهــات الفاعلة العابرة لحدود الدول

حيــث أنواع العوامــل املرتبطة بنمط املواجهات،

دور أســايس يف املنطقة ،وستعزز من

املســلحة ،وستســتمر املعارك الطاحنة يف

ال ترغــب يف خوض حرب إقليمية شــاملة ولكنها

وتتنوع بني اإلرهاب الذي متارســه الجامعات

ســوريا واليمن وكذلك األوضاع غري املســتقرة

يف كل من ليبيا وشــبه جزيرة ســيناء وجنوب

رشق تركيا خالل عام  ،2017وذلك بســبب عدم
قــدرة أي من األطــراف املتنازعة عىل تحقيق
النرص يف املعارك.

وتشــمل التطــورات املحتملة خالل العام املقبل
ما ييل:

تنظيم داعش اإلرهايب

قــد يتحول تركيــز تنظيم داعش اإلرهايب نحو

أهــداف أخرى ،وخاصة تركيــا واململكة العربية

املنافســة االســراتيجية بني دول املنطقة والتي
مســتعدة الســتخدام هذه الجهات للقيام بتلك

األمــور نيابة عنها.

مناذج الحروب

ســوف تســتمر الجامعات املسلحة يف استخدام

أدوات الحــروب التقليديــة ضد الدول مع

اســتحداثها ألدوات جديدة مثــل الحروب القانونية
و الهجــات اإللكرتونية والهجامت الحاشــدة عرب
وســائل التواصل االجتامعي.

إيران

الســعودية واألردن ،حيث من املتوقع أن تتزايد

ســتظل احتاملية اندالع حــرب إقليمية كبرية

عــام ،يظل تنظيم داعــش الالعب األبرز غري التابع

التوتــر .وقد يكون للرصاعات السياســية الداخلية

احتــال دخــول جامعات آخرى لتلك الدول يف

وخاصة مع ســعي قوات الحرس الثوري اإليراين

العمليــات اإلرهابية يف تلك الدول وبشــكل

لحكومات يف منطقة الرشق األوســط ،مع

غضــون األعوام القليلة املقبلة .وقد يســتعيد
تنظيــم القاعــدة قوته ويربز من جديد.

مبشــاركة إيران خيا ًرا محدودًا ،ومع ذلك ،ســيزداد
يف إيــران تداعيات عىل سياســتها اإلقليمية،
لتعزيز ســلطتها .وســينتج عن ذلك مناورات

بحريــة أكرث اســتفزازًا يف مضيق هرمز ،ومزيد من

الدعــم للمقاتلني الشــيعة يف البحرين واململكة

العربيــة الســعودية والكويت ،وذلك كجزء من

الحــرب بالوكالة بــن إيران ودول الخليج العريب.
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العراق

من املتوقع اســتعادة الســيطرة عىل املوصل

مــن املتوقع أن تواجه القــوات املوالية لحكومة

القــوات الحكومية الســيطرة كذلك عىل مناطق

يتعــن عىل النظــام و حلفائه توفري موارد

تشــكل مصدر تهديد إرهايب.

الســيطرة عىل مدينة الرقة.

يف النصف الثاين من  ،2017وستســتعيد

خاضعة لســيطرة تنظيم داعش ،ولكنها ســتظل

ليبيا

بشــار األســد نقصاً يف قدراتها القتالية مام

لجبهــات القتــال املختلفة ،مع االخفاق يف

اليمن

ســيغري تنظيم داعش من خططه بســبب خسارته

مــن املتوقع أن تســتمر الحرب يف اليمن خالل

عىل الوصول ألهداف رفيعة املســتوى عىل

تظل األمور أكرث رضاوة حتى تعم الخســائر كال

لألرايض الواقعة تحت ســيطرته ،وســوف يعمل

النصف الثاين من العام  ،2017وســوف

الســاحل ويف الحكومة .ومن املتوقع أن يشــهد

الطرفــن املتناحريــن ،وال يوجد أمل يف نجاح

حــول جهتني فاعلتني رئيســتني ،هام حكومة

الثاين من .2017

النزاع تحوالً يف عام  ،2017حيث ســيتمحور

الوفــاق الوطنــي املدعومة من األمم املتحدة
واللــواء خليفة حفرت.
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سوريا

محادثــات وقف إطالق النــار حتى نهاية النصف

محتويات
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الجمـــاعـــات
املسلحة النشطة

ستبقى احتامالت نشوب نزاع مسلح مبارش بني الدول منخفضة للغاية ،لكن
الحروب بالوكالة تتجه نحو التصعيد.
إن للجهــات الفاعلــة العابــرة لحــدود الدول ،والتي يتصدرها تنظيم داعش ،دور أســايس يف النزاعات

الدائــرة يف منطقــة الــرق األوســط .ولكن ،مع الضغوط الكبرية التــي تُ ارس عىل تنظيم داعش يف

العراق وســوريا ،قد يتصدر املشــهد تنظيامت أخرى مثل جبهة فتح الشــام أو تنظيم القاعدة يف شــبه
الجزيرة العربية ،لتشــكل تهدي ًدا محتمالً خالل الســنوات القادمة.

وتطــورت العديــد مــن التنظيامت لتصبح مبثابة شــبه دول ،صاحــب ذلك تطور يف قدرتها عىل

اســتخدام أســلحة تقليدية متطورة .وكانت محاوالت تنظيم داعش تأســيس “دولة الخالفة” وما

يصحبهــا مــن األدوات الحكوميــة ،أحد األمثلة عىل ذلك.

يف حني من املســتبعد نشــوب إي نزاعات

العراق

تركيا

عســكرية مبارشة بني الدول يف الرشق األوســط

بعض املليشــيات الشــيعية القوية والفصائل

خالل العام املايض ،ســعى حزب العامل

بعض الدول إىل دعم الجامعات املســلحة العابرة

عســكري ،إضافة إىل القوات املســلحة ذات

املنطقــة الواقعة جنوب رشقي البالد.

وشــال إفريقيا ،لكن تظل احتامالت أن تتجه

للدول كبرية ،حيث تســاهم يف تأجيج الرصاعات

املســلحة باألنابة عنها داخل بعض الدول.

الكرديــة متتلك صواريخ أو لديها اســتعداد
التنظيم العايل.

لبنان

ميتلــك حزب الله ذراعاً مســل ًحا أقوى من الجيش

اللبناين أو حتى من القوات املســلحة يف

العديــد من الــدول الصغرية ،كام ميتلك صواريخ

أرض-أرض وصواريخ مضادة للســفن.

ليبيا

تحكــم الجامعات املســلحة ســيطرتها عىل

البنيــة التحتيــة للطاقــة وتعمــل مبثابة جيوش
تقليديــة للمناطق.
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ٍ
أراض يف
الكردســتاين إىل فرض ســيطرته عىل

سوريا

متتلك الفصائل الكردية يف ســوريا قوات

مســلحة شــبيهة بالقوات النظامية التابعة لدول.

اليمن

يعمــل املتمردون الحوثيــون عىل تعزيز قدراتهم

الصاروخيــة اســتعداداتهم القتالية التقليدية.

الدول التقليدية
تورطت دول يف “حروب ســاخنة” مع هذه

التنظيــات التي متارس أنشــطتها عابرة حدود

الــدول .ويبدو بعــض الدول أقل ميوالً لقبول

النصائــح الدولية حــول كيفية إنهاء مثل هذه
الرصاعــات ،إال أنهــا ترغب بالحصول عىل

تكنولوجيا عســكرية خارجية ودعم اســتخبارايت

لدعم جهودها .ويخوض كل من العراق وســوريا
وحكومــة الرئيس اليمنــي عبدربه منصور هادي
ٍ
أراض من
حروبًــا تقليديــة بدعم دويل ،لتحرير

متمرديــن أو جامعــات إرهابية .فيام تخوض مرص
وتركيــا معــارك للقضاء عىل حاالت مترد يف

مناطق حدودية؛ وهي ســيناء يف مرص واألكراد

يف جنــوب رشق تركيــا .وتركز إرسائيل جهودها

ملنع حامس وحزب الله من شــن عمليات
هجوميــة جديدة ضدها.

املنافسة غري املبارشة
مــن غــر املحتمل نشــوب حروب مبارشة بني

الــدول يف املنطقــة ،يف ظل تصاعــد للتنافس
العســكري داخــل املنطقة .ففــي حني تعمل

إيــران عــى تعزيز قدراتهــا الصاروخية وتطوير

قواتهــا املســلحة التقليديــة ،كــا هو الحال يف
دول الخليــج العــريب التــي تعمل هي األخرى

عــى تعزيــز قدراتها العســكرية .قــد تخاطر تركيا

بالدخـــول يف صــــراعات مسلــــحة ممـــا قـد
يؤدي إىل نشــوب اشــتباكات عسكرية يف
العراق وسوريا.
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الحروب بالوكالة
تعزز املنافســة االســراتيجية بــن دول املنطقة

التــي ال تســتطيع املخاطــرة باندالع حــرب إقليمية
شــاملة ،من اللجوء إىل أســلوب الحــرب بالوكالة.
تقوم إيران بدعم املليشــيات العراقية

الشــيعية واملقاتلني الحوثيني يف اليمن

واملتطوعني الشــيعة يف سوريا ومسلحني

يف أماكــن أخرى يف املنطقة.

تدعم دول الخليج بشــكل منفرد واألردن وتركيا
الفصائل الســنية يف سوريا.

نتائج محتملة
عــى صعيد النتائــج املحتملة لتلك الرصاعات
خــال العام القادم :

 .1خــروج تنظيــم داعش من املوصل والرقة مع

إيجــاده مناطق أخــرى بديلة قد تكون يف الداخل
السوري.

 .2اتفاق أمرييك رويس حول خروج األســد مع

البقــاء عىل نظامه.

 .3توافق تريك إيراين عىل توســع ســيطرتها

العســكرية يف الداخل الســوري بحجة محاربة

تقدم دولة اإلمــارات العربية املتحدة ومرص

اإلرهاب

خليفــة حفــر يف محاربة اإلرهاب وتنظيامته

قد تتســبب جميع هــذه النزاعات التي تحدث يف

دعمهــا لجيش ليبيــا الوطني بقيادة اللواء

وفقـاً ملا أعلنتــه الحكومة اإلماراتية يف إبريل
املايض.

الوقت نفســه بزيادة حــدة بعضها البعض ،ويف
تعزيــز أثرهــا مقارنة بحدوثها بشــكل منفرد .فقد

ســاعدت الحرب األهلية يف ســوريا عىل ترسيع
بــروز تنظيــم داعش يف العراق ،كام منحت

الحــرب األهليــة التنظيم قاعدة آمنة وقدرة عىل

الحصول عىل معدات عســكرية.

وفيــا يتعلــق باليمن ،فقد أدى النزاع بني

قــوات التحالف والقوات املؤيدة لإلنقالب
عــى الرشعيــة إىل صعوبة إيجاد حل للحرب

الدائرة فيها.

وقد تزيد املنافســة العراقية الرتكية

من تعقيد جهود تحقيق االســتقرار يف
مدينة املوصل.

كــا ترتبط التدخالت الرتكية يف

العراق وســوريا بنزاعها املحيل مع حزب
العامل الكردستاين.

وال ميلك املجتمع الدويل ســوى القليل

وليــس لديه القــدرة عىل إدارة هذا العدد الكبري

مــن النزاعات وحلها .ومــن الجدير بالذكر أن كل
نــزاع يغــذي النزاعات األخرى ،ويف املحصلة،

سيســتغل تنظيم داعــش جميع هذه النزاعات

إليجــاد بيئات جديــدة متكنه من إيجاد مناطق
آمنة له.
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مناذج الحروب
سوف تستمر الجامعات املسلحة يف استخدام أدوات الحروب التقليدية
ضد الدول مع استحداثها ألدوات جديدة مثل الحروب القانونية و الهجامت
اإللكرتونية والهجامت الحاشدة عرب وسائل التواصل االجتامعي.

سوف تظل الهجامت التقليدية  -التى تشنها

تلك الجامعات  -تلعب دورا هاما يف النزاعات

أوال :الحروب التقليدية

بحراً

ســوف تســتمر الجامعات املســلحة يف توسع

فيام يخص النزاع البحري ،ستشهد مياه الخليج

القامئة حاليا باملنطقة ،والتي سوف تتخذ أشكاال

رقعــة هجامتها العســكرية داخــل الدولة الواحدة

الكثري من عمليات استعراض القوة البحرية.

وسوف تتنوع تلك النامذج خالل العام 2017

والتي من أشــكالها:

من األمم املتحدة والذي فرضه التحالف

غري تقليدية متطورة لتحقيق أهداف أكرث تاثريا.

ما بني احتجاجات واستفزازات لقوات األمن ىف
بعض الدول ،والحروب بالوكالة،إضافة لرشوع

تلك الجامعات يف االعتامد عىل مناذج جديدة
لحروبها ضد الدول مثل الحروب القانونية و

الهجامت اإللكرتونية والحروب الدعائية عرب
وسائل التواصل االجتامعي.

وعــر حدود الدول يف منطقة الرشق األوســط،

الخليجي والقوات البحرية الدولية .ومن املحتمل

أرضاً

أن يكون مضيق باب املندب ساحة لتزايد التوتر

يف العراق وســوريا ورمبا اليمن ،ستســتمر

إرسال املزيد من السفن ضمن أسطولها البحري

العمــل ككتائــب ووحدات وحتى وحدات بحجم

للصواريخ املضادة للسفن بني حني وآخر

القــوات األرضية املدعومة باآلليات يف

خالل عام  ،2017وذلك بسبب سعي إيران إىل

إىل تلك املنطقة واستخدام املتمردين الحوثيني

فرق عســكرية .كام ســتلعب الصواريخ الثقيلة

بغية استفزاز السفن التابعة للتحالف الخليجي

املحملة باألســلحة دورا ً يف النزاعات الدائرة يف

ويف نفــس الســياق ،ســتواصل القوارب

والقذائــف املدفعية والدعم الجوي وطائرات
الهليكوبــر املقاتلــة والطائرات بدون طيار
العراق وســوريا وتركيــا واليمن وليبيا.

ولألسطول الدويل وحتى حركة السفن التجارية.

الحربيــة التابعــة للحــرس الثــوري اإليراين
تحركاتهــا االســتفزازية للســفن الحربيــة

جواً

األمريكيــة التــي تعــر مضيــق هرمز .وهناك

عــى الصعيــد الجوي ،سيســتمر حظر الطريان

البحريــة األمريكيــة ونظريتهــا اإليرانيــة ،يف ظل

الــذي تفرضــه دول الخليــج فوق املناطق

التــي يُســيطر عليها الحوثيــون ،وذلك بفضل
التفــوق الجــوي للمقاتالت الحربية الســعودية
واإلماراتيــة .وســيزداد خطر صواريخ أرض-جو

اإليرانيــة عــى دول الخليــج ،خاصة مع نرش إيران

ملنظومــة صواريــخ أس  300قرب املمرات
املائيــة الخليجية.
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وستظل اليمن تحت قرار حظر األسلحة املدعوم

احتــاالت نشــوب اشــتباكات بني القوات

السياســة األمريكيــة الجديدة.

الحرب غري النظامية

ثانياً :مناذج الحروب الجديدة

ســيتم اســتخدام أشكال عدة من الحرب غري

الجامعات يف حروبها امليدانية عىل األرض،

النظاميــة يف العام املقبل.

االحتجاجات واســتفزاز قوات األمن يف

سوف تلجأ لتطوير مناذج حروبها و أدوات رصاعها
ضد الدول ،مام يستوجب عليها امليض قدماً يف
خلق مناذج جديدة ومنها ،الهجامت اإللكرتونية،

البحريــن ويف املنطقــة الرشقية من اململكة

و الهجامت الحاشدة عرب وسائل التواصل

ومنها أيضً ا الهجامت اإلرهابية التي تستهدف

 .1الهجامت اإللكرتونية:

العربية الســعودية عىل األرجح.

قطاع السياحة والهجامت العسكرية التقليدية
عن طريق حزب العامل الكردستاين وغريه

من املقاتلني األكراد يف تركيا ،أو عن طريق

تنظيم داعش يف سيناء املرصية.

االجتامعي ،والحروب القانونية.

سوف تسعى تلك الجامعات إىل تجنيد جيوش

إلكرتونية من مؤيديها عامل ًيا أو محل ًيا لحثهم عىل

استهداف املؤسسات و املنظامت و الحكومات

املناهضة لها يف حربها يف املنطقة .مثل بعض

ســيتم اســتخدام الخيارات غري الحركية بشــكل

الهجامت التي قد تستهدف مسؤولني حكوميني و

نزاعات املناطق الرمادية

 .2الهجامت الحاشدة عرب وسائل التواصل

ما.
أكرث انتظا ً

ستكون “نزاعات املناطق الرمادية” واحدة من

أساليب الحرب التي متارسها إيران وحلفاؤها
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

وستكثف إيران من اللجوء إىل هذا النوع من

وزراء يف العراق و سوريا و األردن و دول الخليج.

االجتامعي:

سوف تعتمد تلك التنظيامت عىل بث معلومات

وبيانات غري موثقة لحشد أنصار جدد من مختلف
دول العامل من ناحية والتشكيك يف البيانات

الهجامت عىل اململكة العربية السعودية ودولة

واملعلومات الحكومية املعلنة حول حقيقة

خالل السنة املقبلة ،وخاصة يف مضيقي هرمز

عىل األرض .هذا إضافة إىل بث معلومات

اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
وباب املندب.

محاربتها لتلك الجامعات أو حقيقة انتصارها
ومقاطع مصورة الستعطاف الجامهري من ناحية
ٍ
كسند قانوين بحجة مقاضاة بعض
واستخدامها
الحكومات من ناحية أخرى.
 .3الحروب القانونية:
سوف تعتمد تلك الجامعات عىل دعمها من قبل
بعض الحكومات اإلقليمية يف إعداد ملفات

قانونية ملقاضاة بعض الدول أمام املحاكم

الدولية لتكسب اعرتاف دويل بحتمية متثيلها يف

أي حل سيايس.
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تنظيــم داعش

سيتواصل القتال األوسع ضد التنظيم الذي ميثل الجهة الفاعلة األبرز عىل
مستوى ما دون الدول يف املنطقة.

وقــد ُيعزز تنظيــم داعش من موقعه يف العديد

مــن “املناطق” التــي حددها التنظيم عىل وجه

الخصوص .وســتكون البحرين ومرص واألردن

وتركيا والســعودية جميعـاً مبثابة أهداف محتملة
لتنظيــم داعش خالل العام.

وميكن توقع أن يقوم التنظيم بتعزيز موقعه يف

عدة مناطق أعلن عنها سابقاً وهي:

مرص وشبه جزيرة سيناء

قــد يزيــد تنظيم داعش من وتــرة عملياته يف

كل مــن اململكــة العربية الســعودية والكويت

سيســعى تنظيــم داعش لتوســيع نطــاق عملياته

والبحريــن ،حيــث سينقســم تركيزها بني أهداف

بعمليــات إرهابيــة يف القاهــرة .ولكن عددا ً من

وأيضا اســتهداف مقاتلني شــيعة ،ومؤسســات

إىل ما وراء شــبه جزيرة ســيناء ،لتشــمل القيام

الهجــات اإلرهابيــة األخرية تــم ربطه بجامعات

جديــدة ،والتــي قد تكــون تطورت كرد فعل

للمنهجيــات القاســية التــي تبنتهــا قوات األمن

املرصية تجاه جامعات اإلســام الســيايس

فيهــا .ورغــم أنه من املرجح أن تســتمر هذه

الجامعــات يف محاوالتهــا لتقويض نظام
الرئيــس عبــد الفتاح الســييس ،إال أن قمع

النظام ســيحول دون توســعها.

األردن

ـا ن ملكافحة اإلرهاب
مــا زالــت جهــود عـ ّ

وخاصــة تنظيــم داعــش وجبهــة فتح الشــام ،ما
دون املســتوى ،األمــر الذي يُشــر إىل تدين

مســتوى كفــاءة قواتهــا األمنيــة التــي تعتـ ُّد بها.

وقــد يواجــه األردن وض ًعــا مامثـاً ملــا كان عليه

الحــال يف اململكــة العربيــة الســعودية بــن

عامــي  ،2004-2003حيــث عانــت من أكرث

مــن هجوم إرهايب.
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اململكة العربية السعودية ودول
الخليج

شــيعية -بهــدف زيادة االضطرابــات الطائفية-
حكوميــة ومواطنــن وجنود أجانب.

إيــــران

انخفاض احتامالت نشوب حرب إقليمية كربى مبشاركة إيران ،لكن سيظل
التوتر قامئا يف املنطقة.

انخفاض احتامالت نشــوب حرب إقليمية كربى

مبشــاركة إيران ،لكن ســوف يظل هناك جدال
داخيل متصاعدا حول السياســة الخارجية .

جدل داخيل

ويعكس االتفاق النووي إميانًا بأن إعادة االنفتاح

يدور داخل إيران جدل قوي حول االتجاه

إليران وليس تطوير أسلحة نووية رسية وتبني

عىل املجتمع الدويل هو الخيار األفضل بالنسبة

املستقبيل للسياسة الخارجية واألمنية اإليرانية.

معادية .ولكن هذه التوجهات
سياسات إقليمية ُ

إيران عىل االســتثامرات األجنبية ،معارضة رشسة

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام يف

بقوات الحرس الثوري خالل عام .2017

لــه أن يبادر إىل التأكيــد عىل نفوذه عرب التحركات

والرئيس اإليراين الحايل حسن روحاين .ويعد

الشــيعية يف دول الخليج.

النووية محور الجهود التي يقودها روحاين

ويواجه الرئيس حســن روحاين املنارص النفتاح

ويشمل داعمو السياسة الخارجية الدبلوماسية

من قوات الحرس الثوري اإلســامي الذي يرجح

إيران ،وآية الله عيل أكرب هاشمي رفسنجاين

البحريــة العدوانية والدعم املتزايد للمليشــيات

ستواجه معارضة من قبل املعارضني املرتبطني

االتفاق النووي وما صحبه من تخفيف للعقوبات
لضامن انفتاح إيران عىل االستثامرات األجنبية

وإعادة العالقات الدبلوماسية مع الغرب ،حتى
مع الواليات املتحدة.

يواجه االتفاق النووي ضغوطًا من الدولتني...

...وقد يكون لها عدد من النتائج
طويلة املدى

أﺿﻌﻒ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﴩﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﻘﺎوﻣﺔ

اﻟﺘﺰام اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
اﻟﱰدد ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﺎﻤر
دﻋﻢ ﻗﻮات اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري/اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﲆ

أﻗﻮى

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﲇ

ﻋﻮا ﻣﻞ اﻟﻀﻐﻂ

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ

ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ اﳌ ُﻐﺎﻣﺮات
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻗﻮى

اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ

أﺿﻌﻒ

سياسية
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اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺪاﻋﻤﻦﻴ
ﻋﻘﻮﺑﺎت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺧﻮف اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اقتصادية

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ

أمنية

استمرار االتفاق

• انفتاح تجاري تدريجي
• استفزازات ميكن التعامل معها
• استمرار بعض العقوبات

انهيار خفيف لالتفاق

• ضعف موقف املحافظني
املعتدلني يف إيران
• انقسام املجتمع الغريب تجاه العقوبات
• توقعات غامضة للمستثمرين

انهيار كبري لالتفاق

• تعزيز موقف املتشددين يف إيران
• ارتفاع خطر املواجهة العسكرية
• انهيار االستثامرات األجنبية املبارشة
• تزايد عدد النزاعات التي تتم بالوكالة

وسيســعى معارضو الرئيس روحاين إىل

اإلشــارة إىل أن االتفاق النووي مل يأت ســوى

بعــدد محدود مــن الفوائد االقتصادية ،نظ ًرا
للحــذر الذي يُبديه املســتثمرون والبنوك تجاه
االســتثامر يف إيران ،وإىل التأكيد عىل أنهم

والسعودية والكويت واليمن والعراق .ومن

املمكن أن تكون هناك محاولة ،مدفوعة من

إيران ،للضغط عىل الحكومة العراقية من أجل

سحب القوات األمريكية بعد معركة املوصل.

هم الذين يســيطرون عىل السياســتني الخارجية
واألمنية إليران.

وسيؤدي ذلك إىل تحركات أكرث عدوانية للبحرية

التابعة للحرس الثوري يف مضيق هرمز ،مبا يف

ذلك إجراء تجارب صاروخية .وقد يلجأ الحرس
الثوري الستخدام جهات تابعة له لتكثيف

الدعم املقدم للمسلحني الشيعة يف البحرين

خيارات االتفاق النووي املتاحة إليران والواليات املتحدة

ﺗﺼﻌﻴﺪ

إﻳﺮان
املصدر :أكسفورد أنالتيكا
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اﻻﻧ

اﻻ
ﺳﺘ
ﻤﺮار

ﺒﺔ
اﻻﺗ
ﻔﺎق
ﻣ
ﺮاﻗ

ﺗ

ﻌﺪﻳ

ﻞ
اﻻﺗ

ﻔﺎق

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

ﺗﺴ

ﻠﺢ
ﻧﻮوي

ﻋﻠﻨﻲ

بﻣ

ﰲا
ﺗ

ﺴﻠ
ﺢ ﻧﻮو
ي ﴎي

ﻦ اﻻ
ﺗﻔﺎق

ﻻﺗﻔ

دﻓ

ﻊ
اﻟﺤﺪود

إﻟﻐﺎء

ﺎق

ﺗﻨﻔﻴ

ﺬ اﻻﺗﻔﺎق

ﺴﺤﺎ

ﺗﻌ

ﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎق

اﻻﺗﻔﺎق

ﺗﺼﻌﻴﺪ

الرد األمرييك

ســتمتلك كل من طهران وواشــنطن العديد من

مــن املتوقــع أن يكون رد الرئيس األمرييك

 .2017وســيتمثل الســيناريو األكرث احتاملية

الجديــد قويًــا عىل هذه اإلجراءات ،وخاصة مع

يف اللجــوء إىل مراقبــة حثيثة لالتفاق من

تخفيــف البحرية األمريكية من قواعد االشــتباك

قبــل الواليــات املتحدة إىل جانب فرض مزيد

هرمــز ومضيــق باب املندب .وقد يزداد الدعم

حدود االتفاق الرســمي ،ولكنها ســرد من خالل

يفرضــه التحالــف الخليجي عىل اليمن .ولكن

ومــن خالل التحــركات البحرية يف مياه الخليج،

املنتخــب ترامب تجــاه الرصاعات اإلقليمية ودور

عمليــات التصعيد والتهدئة.

الخاصــة بهــا خالل  2017يف كل من مضيق
االســتخبارايت املقــدم للحصار البحري الذي

مســتوى الدعم ســيتوقف عىل نهج الرئيس

الواليــات املتحدة يف املنطقة.
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الخيــارات املتعلقــة باالتفاق النووي خالل عام

مــن العقوبات .وســتظل طهران تلعب ضمن

النزاعــات اإلقليمية التي ســتحارب فيها بالوكالة

واملخاطــرة بالدخــول يف حلقة مفرغة من

العـــــراق

تحوالت جوهرية عىل املشهد العراقي خالل العام .2017

مــن املحتمل طــرد تنظيم داعش من معظم

املــدن العراقيــة بحلول صيف العام  ،2017إال

أنــه من املرجح أن يكتب الفشــل للجهود الرامية

إىل منعــه من إعــادة التجمع يف املناطق الريفية
من البالد .وســيعود التنظيم إىل الربوز مجدداً

ليفــرض تهديــداً حقيقياً مرة أخرى ،كام يرجح

للتوتــرات أن تتصاعد بــن الفصائل املختلفة
املتنازعة عىل الســلطة.

طرد داعش

وستبدأ جهود مامثلة يف وادي نهر الفرات يف

من املحتمل تحرير عاصمة “الخالفة” التابعة

أجل طرد تنظيم داعش من مدينة القائم ومن

 ،2017لتبدأ القوات األمنية بتحرير معاقل

أن تكون هذه العمليات بسيطة ورسيعة التنفيذ.

محافظة األنبار وعىل طول الحدود السورية من
مدن عكاشات وباعج الصحراوية .ومن املتوقع

لتنظيم داعش يف املوصل يف منتصف

ويف حال استمر التحالف الحايل املناهض

التنظيم األخرى يف الدولة.

لتنظيم داعش دون تفكك ،فسيتم طرد التنظيم

من معظم املدن العراقية بحلول صيف .2017

كام ستشهد مدينة الحويجة السنية الواقعة

إىل الجنوب من املوصل وأحد معاقل تنظيم

داعش ،جهودا ً متزايدة ستبذلها العشائر السنية

وقوات األمن العراقية وقوات الحشد الشعبي
ما يف عمليات التطهري من
بغية امليض قد ً

بقايا التنظيم خالل النصف الثاين من .2017

العراق :مناطق السيطرة
ﺗــﺮﻛــﻴــــﺎ

ارﺑﻴﻞ

إﻳﺮان

اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

اﳌﻮﺻﻞ
اﻟﺮﻗﺔ

ﻛﺮﻛﻮك
ﺳﻮرﻳﺎ
اﻟﻌﺮاق

ﻟﺒﻨﺎن
دﻣﺸﻖ

ﺑﻐﺪاد

اﻷردن

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

منطقة كردستان العراق
منطقة خاضعة لسيطرة الحزب الدميقراطي الكردستاين
منطقة خاضعة لسيطرة االتحاد الوطني الكردستاين
اﻟﻜﻮﻳﺖ
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شامل

 200كم

عودة التهديدات

تصاعد التوترات

سيتم اللجوء إىل عمليات مكافحة اإلرهاب جن ًبا
إىل جنب مع هذه الحمالت العسكرية الكبرية،

بحلول نهاية عام  ،2017سيشهد العراق نزاعات

وذلك من أجل منع تنظيم داعش من إعادة

تتبع تحرير املوصل.

تجميع صفوفه يف املناطق النائية من العراق،

فعــى الخط الفاصل بني العرب واألكراد،

بغداد ،أو صحراء الجالم وجبال حمرين إىل

قوات الحشــد الشــعبي الشيعية من جهة،

مثل محافظة دياىل إىل الشامل الرشقي من

ســيكون هنالك تصعيد عســكري بطيء بني

الشامل من بغداد .وستشكل هذه العمليات

وقوات البشــمركة الكردية ،من جهة أخرى.

مدى قدرتها عىل تنفيذ حمالت عسكرية معقدة

(خارج مدينة كركوك) ،وشــال دياىل ورمبا

اختبا ًرا للقدرات العسكرية العراقية ،ملعرفة

وطويلة املدى وتتطلب إمدادات لوجستية

كبرية .ومن غري املحتمل أن تنجح هذه الجهود
خالل عام .2017

ومن املحتمل أن يعود تنظيم داعش للظهور

وســيرتكز التصعيــد يف منطقة طوز خورماتو
ســهول نينوى ،رشق املوصل.

وســتزداد حدة القتال بني عنارص قوات الحشــد
الشــعبي الشيعية يف بغداد ودياىل ورمبا
البرصة وذلك مع تنافســهم عىل النفوذ

مرة أخرى يف العراق عىل شكل منظمة إرهابية

والســلطة املحلية واملكاسب االقتصادية.

خالل النصف الثاين من عام  2017عىل حامية

ويف حــال مل تتــم إدارة عملية تحرير املوصل

باإلضافة إىل انتخابات املحافظات ،إن ُعقدت

الســنة غري التابعني لتنظيم داعش ،مبا يف

ذات قدرات كبرية .وسينصب تركيز العراق

العاصمة بغداد واألماكن املقدسة الشيعية
خالل العام املقبل حسب املوعد املحدد.

بالشكل املناســب ،فقد يلجأ املقاتلون

ذلــك املقاتلون التابعــون لتنظيم القاعدة أو

العشــائر أو املنتمون لحــزب البعث ،للمقاومة
املســلحة ضد القوات العراقية والكردية.

ريا ،قد تبدأ بعض قوات الحشد الشعبي
وأخ ً

الشيعية باستهداف قوات أمريكية

ودبلوماسية يف العراق ،وخاصة يف حال اتخاذ
جهود مدعومة من إيران للحيلولة دون بقاء

القوات األمريكية يف املوصل بعد تحريرها.
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دولة فلسطني
واألرايض املحتلة
يف ظل توسع السيطرة اإليرانية عىل مجريات األمور يف األرايض السورية ،من
املتوقع هيمنة بعض الجامعات التي تحظى بدعم إيراين عىل منطقة الجوالن،
مام يهدد إرسائيل و يدفعها لتعزيز قواتها عىل الحدود السورية وينعكس سل ًبا
عىل األرايض املحتلة داخل فلسطني.

شهدت التهديدات إلرسائيل من قبل الجامعات

حزب الله

اللبناين وحامس تراجعاً ملحوظاً .وعىل نحو

للمخطــط اإليراين ســوف يؤدي إىل تراجع

املسلحة ما دون مستوى الدول مثل حزب الله

مشابه ،ترتاجع أيضاً مخاطر التصعيد من قبل

تــورط حــزب الله يف األرايض الســورية و دعمه

نتيجة النشغال إرسائيل يف حامية حدودها مع

الدعــم املقــدم إىل حامس مام قــد يفتح الباب

الله والجامعات املسلحة األخرى يف الداخل

يســعى حــزب الله إىل تصعيــد هجامته عىل

اإلرسائيلية عىل الحكومة الفلسطينية ويقلل من

الحكومة السورية وغريها من الدول اإلقليمية.

أمــام محادثــات جديدة بــن حامس وفتح .ولن

إلرسائيل يف هيمنة تلك الجامعات املسلحة

إرسائيــل خــال العام املقبل بســبب انخراطه يف

ويتمثل مصدر القلق الحايل األكرب بالنسبة
عىل الجانب السوري من الجوالن.

الحرب السورية.

الدول اإلقليمية

يف ظل استمرار املقاطعة الخليجية القطرية،

قد يشهد الدعم القطري لحامس تراج ًعا ملحوظا

مام قد يفتح الباب أكرث للوساطة املرصية بدعم
خليجي يف حوار بناء مع األطراف الفلسطينية
األخرى.

مل تعد الدول اإلقليمية تشكل مصدر تهديد

إلرسائيل .فمن جهة ،ت ُشكل مرص مصدر تهديد

ضعيف تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السييس،

بسبب عالقاتها مع تركيا ودول الخليج التي تشهد
تقاربًا بطيئًا.
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مصدر القلق الرئييس
الجوالن واستهدافها لبعض الهجامت ضد حزب

السوري ،قد يقلل ذلك من وطأة الضغوط
االشتباكات داخل األرايض املحتلة.

ليــــبيـا

سوف يساهم الرصاع الداخيل الذي تشهده البالد يف تزايد القتال
بني الفصائل.

نجحت القوات التي تقاتل يف مرصاته وغريها

ويبدو أن وزير الدفاع يف حكومة الوفاق الوطني

رست من تنظيم داعش ،وقد تتخذ الوحدات

انضاممه لحكومة الوفاق الوطني سيصبح أحد

يف ظل تشتت الجهود يف القتال ضد داعش،

من القوات يف غرب ليبيا من استعادة مدينة

البالد يف تزايد القتال بني الفصائل خالل العام

العسكرية من املناطق الجنوبية معقالً لها لشن

بني تلك الفصائل ،قد يؤدي لنشوب صدامات

ذلك الفنادق واألهداف الحكومية يف طرابلس.

سوف يساهم الرصاع الداخيل الذي تشهده

الجاري .ويف حال عدم استئناف املفاوضات

بني حكومة الوفاق الوطني  -التى تدعمها األمم

املتحدة  -وقوات اللواء خليفة حفرت.

هجامت منتظمة عىل أهداف ساحلية ،مبا يف

بروز االنقسامات

التحديات الرئيسة للواء حفرت وقد يربز كبديل أقل
إثارة للجدل.

تأثري السياسة األمريكية
تشارك الفصائل الليبية يف مفاوضات وطنية

كام هو الحال يف اليمن ،ستحد الظروف

واختبار للمواقف تجاه مستقبلها السيايس،

هجامت شاملة عىل مقاتيل القاعدة وداعش.

عىل مرصاعيه .وستكون سياسة الواليات

تنظيم داعش ،فقد تربز إىل السطح من جديد

التي يتخللها العنف يف كثري من األحيان.

الشبيهة بالحرب األهلية من إمكانية شن

وبغياب عنرص يساعد عىل توحيد الجهود ضد

االنقسامات بني مختلف الفصائل خالل العام

املقبل .وميكن استخالص هذا من الدعم أو

املعارضة لحكومة الوفاق الوطني املدعومة

من األمم املتحدة ،والتي فشلت يف الحصول

عىل دعم من رشيحة واسعة من الليبيني أو دعم

الجهات املعارضة للواء خليفة حفرت.

جيش ليبيا الوطني
يف رشق ليبيا ،سيستمر جيش ليبيا الوطني،

بقيادة حفرت العسكرية خالل عام  ،2017وذلك

بدعم من دولة اإلمارات ومرص .ويواجه حفرت
حال ًيا مجموعة من الجامعات التي تسعى

للسيطرة عىل مصايف النفط وموانئ التصدير

منها أنصار تنظيم داعش ومليشيات مرصاته

واملنافسني من مدينة بنغازي والوحدات التابعة

آلمر حرس املنشآت النفطية يف مدينة أجدبية
إبراهيم الجرضان.
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مهدي الربغثي ،الذي كان نائيا لحفرت قبل

خاصة مع بقاء نظام الحكم يف البالد مفتو ًحا
املتحدة حاسمة يف هذه املفاوضات الوطنية،

وقد يلجأ الرئيس املنتخب دونالد ترامب إىل

تغيري سياسات بالده تجاه ليبيا ،والتي ارتبطت
سابقًا بهيالري كلينتون .سيكون هنالك

سيناريوهني ،لحكومة الوفاق الوطني املدعومة
من األمم املتحدة ،وهام:

وحتى إن استمر ترامب يف السياسة الحالية

 -1انسحاب الواليات املتحدة من
ليبيا

للواليات املتحدة ،فقد ارتفعت حدة االنقسام
يف ليبيا مقارنة بالعام املايض .ولذلك ،فإن

قوات حفرت واملليشيات املناهضة له قد

سيؤدي ذلك إىل ضعف الحكومة التي اعتمدت

تستمر يف مسارها التصادمي ،إذا مل يتم إعادة

عىل الدعم األمرييك لبقائها بشكل تدريجي وإىل

إطالق املفاوضات.

ترسيخ االنقسامات.

 -2تحول الدعم األمرييك إىل الرشق

قد يلجأ ترامب إىل سحب الدعم من حكومة الوفاق
وتحويله باتجاه اللواء حفرت ومجلس النواب ،وذلك

بضغط من مرص واإلمارات وبفضل الخطاب

الداعي ملحاربة الجامعات الجهادية .وسيعزز ذلك

من موقف القوات الرشقية لتبني خيارات عسكرية
يف غرب ليبيا وبالتايل ترسيع وترية النزاع.

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

املصالحاألجنبيةالرئيسية
اﻹﻣﺎرات
ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

روﺳﻴﺎ

ﻛﻠﺎﻤ ازداد اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻛﻠﺎﻤ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻛﺮﺜ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎً ﺑﻦﻴ اﻷﺣﺰاب

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻗﻄﺮ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة

ﻛﻠﺎﻤ ازداد ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻛﻠﺎﻤ ازداد ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

أبرز العنارص الوطنية الفاعلة

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻠﻮاء ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﱰ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

ﴪاج
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﺎﻳﺰ اﻟ ّ

اﻟﺨﻼف ﺣﻮل اﳌﺎدة ) (8ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
)اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪة(

ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻮرى
درﻧﺔ
ﻃﱪق

اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻣﴫاﺗﺔ

ﺑﻨﻐﺎزي
اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ
اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺤﻔﱰ

ﻣﴫ

واﺣﺔ ﺟﺎﻟﻮ

ﺳﺪرة

ﻣﻠﻴﺘﺔ

ﴎت

املليشيات املنارصة لالتفاق
املليشيات املناهضة لالتفاق
املعارك الرئيسية
أنابيب النفط
مرايفء تصدير النفط

رأس ﻻﻧﻮف

ﻣﺮادة

ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
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اﻟﺰاوﻳﺔ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺰﻧﺘﺎن

زوﻳﺘﻴﻨﺔ

ﺑﺮﻳﻘﺔ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻴﺪاﻲﻧ
)ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  8دﻳﺴﻤﱪ (2016

ودّان

شامل

 200كم

سوريــــا

سوف تشهد الحرب امليدانية القامئة يف سوريا تصاعدً ا خالل العام الجاري.

من غري املرجح للحملة العســكرية الســتعادة
الســيطرة عىل مدينــة الرقة أن تحقق النجاح
املنشــود ،نظراً ألن الجهات املشاركة يف

معركة التحرير ســتكون مشــغولة بنزاعات أخرى.

وســتواصل جميع األطراف العســكرية قتالها يف

ســبيل تعزيز مكاســبها .وأخرياً ،قد ترتك السياسة
األمريكيــة حيال ســوريا تأثرياً هائالً ،لكن منهج

اإلدارة الجديــدة ما زال يفتقر للوضوح.

قوات التحرير
من املرجح أن تواجه الحملة التي تهدف

القوات املوالية لحكومة الرئيس
بشار األسد

الستعادة مدينة الرقة الكثري من املشاكل ،نظرا ً

تواجه القوات املوالية لحكومة الرئيس بشار

معركة التحرير.

عندما تقع مدينة حلب املحارصة تحت سيطرة

الختالف أولويات كل من الجهات املشاركة يف

نقصا يف القدرات القتالية املتاحة .فحتى
األسد
ً

القوات الحكومية ،سيكون هناك مقاومة كبرية

تستلزم تخصيص عدد كبري من القوات للسيطرة

عليها .وسيتعني عىل النظام وحلفائه توفري

موارد لجبهات القتال املمتدة والسيطرة عىل
مناطق رئيسية مثل دمشق .ومن املحتمل

أيضً ا أن يرغب النظام السوري بإطالة ُعمر تنظيم

داعش ليوفر الغطاء لنفسه بوصفه أحد أعضاء
التحالف الذي يحارب التنظيم.
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القوات السنية املعارضة

سرتكز املقاومة السنية التي تقاتل تحت راية

“درع الفرات” واملدعومة من تركيا ،عىل حامية

“املنطقة اآلمنة” الجديدة والتي تبلغ مساحتها
 5,000كلم مربع ( 2,000ميل مربع) ،الواقعة

غرب نهر الفرات وعىل االحتفاظ بخطوط مواجهة
ضد األكراد السوريني عىل ضفتي النهر .وال

ومن املحتمل أن تتجاوز جبهة فتح الشام،

التابعة لتنظيم القاعدة ،تنظيم داعش لتكون
الجامعة الجهادية األكرث قوة.

تركيا

يوجد الكثري من العرب من الرقة ممن يقاتلون

كام ستدفع تركيا تنظيم داعش بعيدًا عن الحدود

وهو ما يُشري إىل أنها ستواجه الكثري من

إىل الغرب والرشق من املناطق التي يسيطر

تحت لواء املقاومة السنية يف شامل سوريا،

املقاومة من العشائر العربية الداعمة لداعش
يف مدينة الرقة.

قوات سوريا الدميقراطية

ستكون قوات سوريا الدميقراطية ،التي يقودها

حزب االتحاد الدميقراطي السوري منشغلة أيضً ا
بالتنافس مع تركيا عىل ممر عفرين-كوباين.
وسيطلب الحزب ضامنات إضافية ،مثل

الرتكية وتتوسط املنطقة اآلمنة السنية الواقعة

عليها األكراد السوريون .ومن املحتمل أن تلعب

القوات الكردية السورية دور الدفاع خالل العام
املقبل ،ما مل تحظَ بدعم ووعود دولية.

تأثري السياسة األمريكية
قد تكون السياسة األمريكية تجاه النظام السوري،
واملقاتلني والجهات الدولية الراعية لهم ،خاصة

روسيا ،عامالً أساس ًيا من عوامل تحديد تطور النزاع

الحصول عىل دعم أمرييك إليجاد نظام فيدرايل

خالل عام  .2017ولكن الرئيس األمرييك املنتخب

معركة تحرير الرقة.

الوصول إىل معلومات استخباراتية ومل يتحدث

يف سوريا ،قبل التزامه الكامل باملشاركة يف

دونالد ترامب الميتلك تاريخاً سياسياً أو قدرة عىل

بآراء تفصيلية تجاه الوضع يف سوريا .وقد يعزز

األطراف املتنازعة

اختيار ترامب من املستشارين من تبني موقف أكرث

ستســعى جميــع األطراف امل ُقاتلة يف ســوريا

موقفه الداعم لروسيا .ورغم أن هذا األمر يبدو

إىل تعزيــز مكاســبها من خــال مواصلة القتال
يف عام .2017

روسيا وإيران وحزب الله

وستواصل روسيا وإيران وحزب الله اللبناين

تشددًا تجاه النفوذ اإليراين يف سوريا ،عىل عكس

غري محتمل يف الوقت الراهن ،فإن الخيار األقوى

املناهض لنظام األسد قد ينطوي عىل إيجاد

مناطق “آمنة” أو مناطق حظر طريان (وهو خيار

دعمه بوضوح نائب الرئيس املنتخب مايك بينس،

رغم عدم تأييد ترامب له) .ومن الخيارات األخرى،

تقديم املزيد من الدعم للمعارضة املسلحة ،وهو

التزامها بدعم بقاء نظام األسد .ومن املحتمل

ما قد يزيد من فرص حدوث مواجهة مع موسكو.

هدفهام املتمثل بفرض االستقرار عىل ما

وكان ترامب قد أدىل بترصيحات قوية حول الحاجة

أن تكون إيران وحزب الله قد نجحا يف تحقيق
يسمونه “سوريا املفيدة” ،وهو ممر يربط

ريا إىل حدوث تقارب
ملواجهة تنظيم داعش ،مش ً

الخاضعة لسيطرة حزب الله يف لبنان مع دمشق

واختار هذا البديل ،فإن ذلك سينطوي عىل الحد

بشكل غري مبارش.

وقد يُساهم يف مساعدة النظام عىل تحقيق
املكاسب ،وإن عىل مستوى املدن عىل األقل.

املناطق الساحلية يف سوريا واملناطق

وحمص والحدود مع العراق ،وبالتايل مع إيران
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جبهة فتح الشام

مع روسيا .وإذا ما حافظ ترامب عىل موقفه

من الدعم األمرييك الرسي للمتمردين أو إلغاؤه،

اليمــــن

ســوف تســعي األطراف املتنازعة إىل دعم خيارتها السياســية والعسكرية مبا
يخدم مصالحها.

مــن غــر املتوقع ملحادثات وقف إطالق النار

من غري املتوقع ملحادثات وقف إطالق النار

يف اليمن أن تحرز أي نجاح خالل النصف األول

تتزايد حدة الهجامت التي تتعرض لها قوات

األطراف املتنازعة إىل دعم خيارتها السياسية

باستخدام قوات خاصة أو قذائف الهاون.

يف اليمــن أن تحــرز أي نجاح خالل النصف األول

من عام  .2017وبدالً من ذلك ،سوف تسعي

صالــح برفع وترية هجامتها عىل الســفن الدولية

والعسكرية مبا يخدم مصالحها.

حكومة هادي بحملة تهدف إىل تطهري ســاحل

الحوثيني/صالح

من عام  .2017وســتقوم قوات الحوثيني/
وســفن التحالــف الخليجي ،وقد تتصدى لها

البحــر األحمر .ومــن املتوقع أن تتواصل الهجامت

اإلرهابيــة يف جنوب رشقي البالد.

العريب والدويل يف مضيق باب املندب ،وقد

التحالف الخليجية يف مدينة عصب اإلريرتية،

حكومة هادي
مــن جهة أخرى ،ســرد حكومة الرئيس عبدربه

منصــور هادي املدعومة مــن التحالف الخليجي

فمن جهة ،سيسعى املتمردون الحوثيون

بشــن حملة بقيادة اململكة العربية الســعودية

والرئيس اليمني السابق عيل عبدالله صالح

إىل تعزيز عالقتهم مع إيران ،متحدّين الحصار

الجوي والبحري .كام سيتم زيادة عدد الهجامت

باستخدام الصواريخ املضادة للسفن وغريها
من الهجامت عىل السفن التابعة للتحالف

لتطهري ســاحل البحــر األحمر من الحوثيني وقوات
صالــح ،مبا يف ذلك ميناء ال ُحديدة الذي يســيطر

عليه الحوثيون.

اليمن :املناطق التي تُسيطر عليها مختلف األطراف

Al-Qaida presence

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻋﻤـــﺎن

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻐﻴﻀﺔ
اﳌﺴﻴﻠﺔ

ﺿﺒﺎ
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

ﺳﻘﻄﺮة

Source: Media reports
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اﻟ ُﺤﺪﻳﺪة
اﳌ ُﻜﻼ

الحوثيون /القوات املوالية لصالح
القوات املوالية للرئيس هادي
القاعدة
شامل

ﻣﺄرب

ﺻﻨﻌﺎء

 100كم

ﺑﻠﺤﺎف
ﺗﻌﺰ

ﻋﺪن
ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎب اﳌﻨﺪب

ا ﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ

ومع ذلك ،ســتعتمد هــذه الحملة الكبرية يف

وســيواصل تنظيــم القاعدة يف شــبه الجزيرة

الســعودية ،امل ُرهقة بالفعل بســبب دفاعها عن

عــى مدينتــي عدن وامل ُكال ،وخاصــة عىل البنى

الحوثيــن .وهذا يشــر إىل احتاملية أن تصبح

واملوانــئ .وقــد يبذالن جهودًا للســيطرة عىل

البحر األحمر عىل قوات البحرية واملشــاة

الحــدود الجنوبية للمملكــة القريبة من معاقل
الخطــوط األمامية الحالية أكرث ســخونة ،مع

تشــديد التحالف الخليجــي للحصار عىل صنعاء

التحتيــة فيهــا مثــل شــبكات الكهرباء والطاقة
مــدن وقرى يف حال تشـتّت قوات هادي و

قــوات التحالــف الخليجية بســبب بروز تحديات

وتعــز واســتمرار الهجامت الصاروخية وهجامت

جديــدة تفرضهــا املليشــيات االنفصالية

األرايض الســعودية طوال عام .2017

عــن القتال املســتمر ضــد الحوثيني والقوات

القــوات الخاصة التي يشــنها الحوثيون عىل

تنظيم القاعدة يف شبه
الجزيرة العربية وداعش
يف اليمن
مــن املتوقع أن تشــهد املناطق التى يســيطر
عليهــا الرئيــس هــادي يف جنوب رشق البالد

مزيــدا مــن عدم االســتقرار .يف الوقت الذي
تواصــل فيــه القــوات اليمينة املدعومة

بالتحالــف الخليجــي والقــوات األمريكية فرض

ضغــوط عــى تنظيم القاعدة يف شــبه الجزيرة

العربيــة ،وهــو ما سيســاهم يف بحــث التنظيم

عــن ســبل لدعــم تواجده يف معاقلــة الجبلية يف
منطقتي شــبوه وأبني.
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العربيــة وتنظيــم داعش شــن الهجامت اإلرهابية

الجنوبيــة ،والقبائــل يف رشق اليمــن ،ناهيك
املواليــة لصالح.

أكسفورد أنالتيكا هي رشكة تحليالت واستشارات عاملية ،تعتمد عىل شبكة عاملية من الخرباء
لتقديم املشورة لعمالئها حيال اسرتاتيجياتهم وأدائهم .ومتكن رؤيتنا وأحكامنا عىل القضايا

الدولية عمالءنا من تحقيق النجاح يف األسواق املعقدة ،حيث تكون الصلة بني السياسة
واالقتصاد والدولة وقطاع األعامل أم ًرا بالغ األهمية.
املقر الرئييس

 5شارع ألفريد،

أكسفورد أو أكس  4 1إي اتش

هاتف+44 1865 261 600 :

ال يجوز بأي حال من األحوال إعادة إنتاج هذه الدراسة أو توزيعها بشكل كامل أو جزيئ دون
الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من “أكسفورد أنالتيكا” املحدودة.
www.oxan.com
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وتغيات متالحقة يف مختلف مجاالت الحياة ،السيام يف عرصنا
يشهد العامل تطورات
ّ
الرقمي ،حيث مييض تيار التغيري بخطى متسارعة .ولذلك ،فإن القادة الذين يقفون

أمام تحدي اغتنام الفرص ومعالجة القضايا امل ُلحة بالشكل األمثل ،يسعون دامئ اً

للحصول عىل أحدث البيانات واالطالع عىل آراء أصحاب الخربة من أجل االستعانة بها يف
اتخاذ القرارات املدروسة التي تساعدهم يف وضع خطط أفضل للمستقبل.

ومن هنا تظهر أهمية “املنتدى االسرتاتيجي العريب” ،بوصفه أحد أهم املنصات

التي تأصلت جذورها يف العامل العريب وتستقطب يف الوقت ذاته الخربات العاملية

النية
منتدى حيادي يجمع تحت مظلته أصحاب الرؤى
من كافة أنحاء العامل .فهو
ً
ّ

ج ملة من القضايا الرئيسية
والشخصيات املؤثرة واملفكرين من أجل تحليل ومناقشة ُ
واملهمة التي تشغل املنطقة والعامل بأرسه.

فأفضل القرارات هي تلك التي تستند إىل مربرات منطقية مبنية عىل حقائق ووقائع.

وميكننا القول إن املنتدى عبارة عن خزان معرفة ومنهل معلومات حول القضايا

الجيوسياسية واالقتصادية التي تواجه العامل العريب .وعليه فإن “املنتدى االسرتاتيجي

العريب” ميثل مصدرا ً موثوق اً للمعرفة والعلوم بفضل التقارير الخاصة والدراسات

التحليلية املنتظمة الصادرة عنه والتي تحث عىل النقاش والحوار املستمرين ،بغية

متكني القادة واألفراد واألكادمييني من اتخاذ القرارات املسؤولة ،ليكونوا عىل ب ّي نة من
أمرهم يف معالجة قضايا أوطانهم ومجتمعاتهم.

ومنذ العام  ،2001ساهم “املنتدى االسرتاتيجي العريب” يف وضع سيناريوهات سنوية
دقيقة ألبرز األحداث واملتغريات املستقبلية من خالل الجمع بني آراء الخرباء والبيانات

املوثوقة والتحليالت املدروسة ،موظف اً بذلك أفضل الخربات العاملية القادرة عىل
استرشاف التحديات والفرص املقبلة يف املنطقة .ويشارك يف املنتدى نخبة من

كبار املفكرين والخرباء وكبار املسؤولني الحكوميني من الدول العربية ومناطق أخرى

من العامل ،باإلضافة إىل شخصيات بارزة من قطاع األعامل واألكادمييني واملحللني
السياسيني واالقتصاديني البارزين.

ويتمثل الهدف األسمى للمنتدى يف دعم القيادات العربية ومتكينها من التخطيط

للمستقبل وتحديث خططها ومشاريعها وصياغة أفضل الحلول ملختلف التحديات،
وذلك من خالل تقاسم املعرفة وتشجيع الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر

واسترشاف املستقبل وما ميكن أن يحمله من تحديات وفرص .ومن خالل ذلك،

يسهم املنتدى يف مساعدة تلك القيادات عىل صنع قرارات مدروسة بحكمة وعناية

باالستناد إىل معلومات دقيقة واطالع كامل عىل أبرز التحديات واملخاطر التي تواجه

العامل العريب اليوم .كام ينظم املنتدى ورش عمل تفاعلية تهدف إىل إعداد جيل جديد

من القادة الناجحني وتوسيع معارفهم وبالتايل متكينهم من لعب دور أكرث فاعلية يف

مجاالت السياسة واألعامل واملجتمع.
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www.arabstrategyforum.org
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