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سياسات الواليات املتحدة وإيران

ال تسعى إىل حرب ولكنها قد تشعل شرارة واحدة
هتــدف سياســة “الضغوطــات القصــوى” الــي ميارســها الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ضــد
إي ـران إىل إجبارهــا علــى اجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات بغــرض التوصــل إىل اتفــاق نــووي
جديــد وأكثــر مشوليــة .يف املقابــل ،تســعى إي ـران مــن وراء اعتمــاد سياســة “حافــة اهلاويــة
القصــوى” إىل بــث اخلــوف إقليمي ـاً ودولي ـاً مــن كارثــة قــد تطــال حركــة إمــدادات النفــط
وأســعاره يف حــال مل ترتاجــع واشــنطن عــن العقوبــات الــي فرضتهــا عليهــا .ومــع ذلــك،
يتجنــب الطرفــان حرب ـاً بينهمــا ،علم ـاً أن السياســات الراهنــة الــي يعتمداهنــا قــد تــؤدي إىل
انــدالع واحــدة خصوصـاً إذا متــادى أي منهمــا يف ممارســاته .تلــك هــي احملصلــة النهائيــة الــي
متخضــت عنهــا لعبــة احملــاكاة الــي نظمهــا بيــت املســتقبل يف مقــره ببكفيــا يف جبــل لبنــان
يــوم  12أيلول/ســبتمرب ،2019 ،بالتعــاون مــع مؤسســة كونـراد آدينــاور ،مكتــب بــروت،
وأدارهــا كاتــب هــذه الورقــة.
تضمنت لعبة احلرب هذه جلســات ثالث ،مت يف كل منها اســتعراض ســيناريوهات خمتلفة.
افــرض الســيناريو األول تعـّـرض ســفينة عســكرية أمريكيــة هلجــوم يف مضيــق هرمــز يســفر عــن
وقــوع ضحايــا وإصابــات بــن أف ـراد طاقمهــا .واســتعرض الســيناريو الثــاين قيــام حــزب هللا
اللبنــاين بشــن هجــوم صاروخــي ضــد إس ـرائيل إنطالق ـاً مــن األراضــي اللبنانيــة أو الســورية،
يــؤدي إىل ســقوط عــدد كبــر مــن الضحايــا .أمــا الســيناريو الثالــث ،فبحــث يف إمكانيــة بــدء
مفاوضــات بــن الواليــات املتحــدة وإيـران وفــرص توصلهــا إىل اتفــاق جديــد .جــاء املشــاركون
يف هــذه احللقــة مــن الواليــات املتحــدة وإي ـران وبريطانيــا وأملانيــا وروســيا والكويــت وســوريا
والعـراق ولبنــان ،ومت اختيارهــم وفقـاً خللفياهتــم الــي تؤهلهــم متثيــل طــرف مــن أطـراف األزمــة
خــر متثيــل .عقــدت حتــت قاعــدة تشــاتام هــاوس ،لذلــك لــن يتــم ذكــر أمساءهــم يف هــذه
الورقــة أو نســب أي كالم مباشــرة هلــم.
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ملخض احملاكاة
يف الســيناريو األول حيــث يســقط ضحايــا نتيجــة لتعـ ّـرض ســفينة حربيــة أمريكيــة هلجــوم
إمــا بواســطة لغــم حبــري أو طائــرة مسـ ّـرة ،وعلــى الرغــم مــن أن إي ـران قــد تلجــأ مــرة أخــرى
إىل اعتمــاد “ سياســة اإلنــكار” لتنفــي مســؤوليتها عــن اهلجــوم ،مــن املتوقــع أن يكــون
الــرد األمريكــي حمــدوداً مســتهدفاً مواقــع الصواريــخ يف إي ـران أو قواعدهــا البحريــة .ويف هــذا
اإلطــار ،قــال ممثــل الواليــات املتحــدة“ :أكــد الرئيــس األمريكــي مـراراً وتكـراراً أن أي هجــوم
إيـراين يــؤدي إىل إراقــة دم أمريكيــن سيســتدعي مــن الواليــات املتحــدة رداً” .أمــا ممثــل إيـران
فــرد قائـاً“ :أي هجــوم أمريكــي ضــد مواقــع عســكرية داخــل إيـران حــى ولــو كان حمــدوداً،
ســيواجه بــرد إيـراين عقــاين وذكــي” .وأضــاف“ :إن القيــادة اإليرانيــة ال تريــد الدخــول يف
حــرب وســتبذل كل مــا يف وســعها لتنجــب انــدالع واحــدة ،لذلــك ســيكون ردهــا مناســباً
علــى أي هجــوم أمريكــي حمــدود” .ويف حــال جــاء الــرد اإليـراين حمــدوداً ومل يســفر ســوى عــن
أض ـرار ماديــة دون ســقوط ضحايــا أمريكيــن ،فســتتوقف عندهــا دورة العنــف “لتســتخدم
الواليــات املتحــدة وســائل دفــاع غــر فتاكــة كاحلــرب السـربانية وتعزيــز وجودهــا العســكري يف
املنطقــة” .إىل هــذا ،ســتفرض املزيــد مــن الضغــوط علــى اجملتمــع الــدويل للتدخــل ودفــع مجيــع
األطـراف املعنيــة إىل اجللــوس إىل طاولــة املفاوضــات .لكــن مــاذا لــو جــاء الــرد اإليـراين أقســى
ممــا كان مقصــوداً وأوقــع خســائر كبــرة يف األرواح؟ يف هــذه احلالــة ،ال يعــود أمــام الواليــات
املتحــدة ســوى خيــار الــرد بقــوة ،مــا قــد يفتــح البــاب أمــام سلســلة مــن أعمــال العنــف تصعــب
الســيطرة علــى جمرياهتــا.
بالنســبة إىل الســيناريو الثــاين ،أي يف حــال شــن حــزب هللا هجمــات بالصواريــخ ضــد مشــايل
إس ـرائيل رداً علــى غاراهتــا الــي اســتهدفت قواعــده يف ســوريا ولبنــان ،ســتعمد احلكومــة
اإلس ـرائيلية إىل تنفيــذ سلســلة مــن الضربــات ضــد مــا تزعــم أنــه مصانــع للصواريــخ أقامهــا
احلــرس الثــوري اإلي ـراين يف ســوريا ولبنــان لتصنيــع صواريــخ دقيقــة بعيــدة املــدى .وكش ـريكته
إي ـران ،ســيعتمد حــزب هللا يف رده علــى اهلجمــات اإلس ـرائيلية هنج ـاً مدروس ـاً كمــا أكــد
ممثــل حــزب هللا عندمــا قــال“ :ســرد حــزب هللا دون أدىن شــك ،لكــن هجماتــه ســتكون
متناســبة مــع حجــم الضربــات اإلسـرائيلية” .وأشــار إىل أن “حــزب هللا ســيتفادى االنـزالق
حنــو حــرب مــع إسـرائيل لتجنيــب لبنــان ذيوهلــا” .ومــع ذلــك ،أضــاف أنــه يف حــال جــاءت
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اهلجمــات اإلسـرائيلية ضمــن حــرب إقليميــة واســعة النطــاق ضــد إيـران“ ،فعندهــا ،سيشــارك
حزب هللا فيها...كما ستشــارك قوات املقاومة املنتشــرة يف العراق وســوريا ولبنان وفلســطني
بعديدهــا الــذي يبلــغ  150ألــف مقاتــل” ،يف إشــارة إىل امليليشــيات الشــيعية املواليــة إليـران
والعاملــة يف العـراق وســوريا إضافــة إىل حركــة محــاس واجلهــاد اإلســامي يف قطــاع غــزة.
حبــث الســيناريو األخــر يف فــرص اســتئناف مفاوضــات تــؤدي إىل اتفــاق جديــد ليحــل
مــكان اتفــاق خطــة العمــل الشــاملة املشــركة الــذي وقــع عــام  2015بــن إيـران واألعضــاء
اخلمســة الدائمــن يف جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة باإلضافــة إىل أملانيــا .إنســحب
الرئيــس ترامــب مــن االتفــاق يف أيار/مايــو  ،2018ودعــا القــادة اإليرانيــن إىل االخنـراط يف
مفاوضــات دون أي شــروط مســبقة للتوصــل إىل اتفــاق جديــد يشــمل برنامــج الصواريــخ
الباليســتية اإليـراين فضـاً عــن سياســاهتا اإلقليميــة املثــرة للجــدل .رفضــت طهـران االنضمــام
إىل أي مفاوضــات قبــل أن ترفــع الواليــات املتحــدة العقوبــات الــي فرضتهــا عليهــا.
وقال ممثل الواليات املتحدة“ :إن اهلدف األســاس للرئيس ترامب من سياســة الضغوطات
القصــوى هــو دفــع إي ـران للجلــوس إىل طاولــة املفاوضــات والتوصــل إىل اتفــاق حيـ ّـل مــكان
االتفــاق الــذي عقــده ســلفه الرئيــس بــاراك أوبامــا” .فــرد عليــه ممثــل إي ـران قائ ـاً“ :لقــد
أوضــح قــادة إيـران أهنــم لــن يدخلـوا أي مفاوضــات إذا مل ترفــع الواليــات املتحــدة العقوبــات
الــي فرضتهــا علــى بالدهــم” .ولفــت إىل أن إي ـران فقــدت ثقتهــا بسياســات الواليــات
املتحــدة“ ،وتطالــب بضمانــات بشــأن الت ـزام واشــنطن بــأي اتفــاق قــد يتــم التوصــل إليــه
مســتقبالً” ،بغــض النظــر عــن شــاغل البيــت األبيــض .مــن جانبــه ،شــدد ممثــل الواليــات
املتحــدة أن ترامــب حريــص علــى التوصــل إىل اتفــاق إذا جلــس اإليرانيــون معــه“ ،وســيحرتمه
كمــا ســتلتزم بــه اإلدارة اجلديــدة حــى ولــو كانــت بأيــدي الدميقراطيــن” .إال أن مســتوى
عــدم الثقــة الــذي مييــز العالقــة بــن الطرفــن مرتفــع جــداً” ،ويعتقــد املشــاركون األوروبيــن
أن إعــادة بنــاء جســور الثقــة بينهمــا صعــب أقلــه يف املســتقبل القريــب .إن فــرص مبــادارات
الوســاطة الــي قامــت هبــا فرنســا أو اليابــان وحــى بعــض دول اخلليــج كســلطنة عمــان يف
حتقيــق اخ ـراق مــا شــبه معدومــة يف ظــل األج ـواء املتوتــرة الســائدة.
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مالحظات
عكســت ردود فعــل وتعليقــات مجيــع املشــاركني املســتوى املرتفــع لقلــق الالعبــن اإلقليميــن
والدوليــن مــن خطــورة الوضــع الراهــن .وظهــر جليــا خــوف مجيــع األط ـراف مــن انــدالع
حــرب مبديــن اســتعداداً لتغيــر مواقفهــم أو تعديلهــا لتجنــب وقوعهــا .يف هــذا اإلطــار ،أشــار
ممثــل دول اخلليــج إىل أن الســعودية واإلمــارات تــدركان أهنمــا ســتكونان األكثــر تضــرراً يف
حــال وقــوع حــرب إقليميــة ،وأكــد أهنمــا عاجزتــن عــن التأثــر علــى سياســات واشــنطن جتــاه
إيـران ألهنــا هــي مــن حيــدد أهدافهــا ومصاحلهــا بغــض النظــر عــن آراء حلفائهــا العــرب .ومــع
ذلــك ،رأى ممثــل إيـران ،أن طهـران علــى قناعــة تامــة بــأن الســعودية وإسـرائيل مهــا مــن حرضتــا
إدارة ترامــب علــى االنســحاب مــن خطــة العمــل الشــاملة املشــركة وإعــادة فــرض عقوبــات
علــى إيـران .ويشــر كل هــذا التبايــن إىل انعــدام الثقــة بــن مجيــع األطـراف املعنيــة باألزمــة.
وشــدد ممثــل إيـران أيضـاً علــى أن خمــزون طهـران مــن الصواريــخ الباليســتية يعتــر بالنســبة هلــا
العمــود الفقــري لقدراهتــا الردعيــة والدفاعيــة ،مؤكــداً موقــف إيـران القــدمي الرافــض للمســاومة
علــى برنامــج الصواريــخ الباليســتية وأن يكــون مــدار حبــث يف أي مفاوضــات ،وأهنــا لــن تقبــل
مبناقشــة مســتقبله إال ضمن اتفاق إقليمي لنزع األســلحة .يعتقد اإليرانيون أن ما ميتلكونه
مــن صواريــخ باليســتية وصورايــخ كــروز ،هــو أفضــل وســيلة للمحافظــة علــى ميـزان القــوة مــع
جرياهنــم مــن الــدول العربيــة يف اخلليــج ،الذيــن يتمتعــون بتفــوق جــوي ويتلقــون مــن الغــرب
تقنيــات دفاعيــة متطــورة جــداً .إىل هــذا ،تنظــر إيـران إىل اآلالف مــن عناصــر امليليشــيات مبــا
فيهــا احلشــد الشــعيب يف العـراق وحــزب هللا اللبنــاين ،كجــزء ال يتجـزأ مــن منظومتهــا الدفاعيــة
اإلقليميــة والــي ســامهت يف ردع أعدائهــا ال ســيما الواليــات املتحــدة .فحــى لــو جلســت
إي ـران إىل طاولــة املفاوضــات مــع الواليــات املتحــدة ،فمــن الصعوبــة مبــكان جعلهــا تتخلــى
عــن برنامــج الصواريــخ أو عــن سياســاهتا التوســيعية يف اإلقليــم ،إال أهنــا قــد تظهــر مرونــة أكــر
بشــأن برناجمهــا النــووي.
ويبــدو أن اس ـراتيجية إي ـران احلاليــة هتــدف إىل الضغــط علــى القــوى العامليــة إلهنــاء عزلتهــا
االقتصاديــة وااللتفــاف علــى العقوبــات األمريكيــة ،إال أنــه مــع كل هجــوم تتعــرض لــه مرافــق
نفطيــة تقــرب دول عــدة ،ال ســيما األوروبيــة ،أكثــر وأكثــر باجتــاه سياســات إدارة ترامــب.
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ظهــر هــذا األمــر بوضــوح مــع تغيــر دول كاململكــة املتحــدة وفرنســا وأملانيــا ملوافقهــا ،إذ علــى
الرغــم مــن أهنــا عارضــت بشــدة قبــل أشــهر قليلــة خطــوة الواليــات املتحــدة باالنســحاب مــن
االتفــاق النــووي ،نراهــا اليــوم تديــن علنـاً ممارســات إيـران “املزعزعــة لالســتقرار” يف املنطقــة.
وقــررت اململكــة املتحــدة بالفعــل االنضمــام إىل التحالــف البحــري بقيــادة الواليــات املتحــدة،
ومهمتــه مراقبــة مضيــق هرمــز ومحايــة احلركــة البحريــة فيــه .وجتــري اتصــاالت حثيثــة مــع عــدد
مــن الــدول األوروبيــة واآلســيوية حلثهــا علــى االنضمــام إىل هــذا التحالــف حلمايــة الســفن
والناقــات الــي تعــر املضيــق االسـراتيجي .يف احملصلــة النهائيــة ،أدت اهلجمــات علــى مرافــق
النفــط والناقــات إىل تعزيــز الوجــود العســكري يف املنطقــة ،مــا يلعــب ضــد هــدف طه ـران
وهــو خفــض الوجــود العســكري األجنــي فيهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن املســؤولني األمريكيــن واإليرانيــن ال يريــدون احلــرب ،تبقــى الفــرص
مرتفعــة لوقــوع ح ـوادث أو سلســلة مــن األعمــال العنيفــة ضمــن لعبــة اهلجمــات املتبادلــة
قــد تشــعل حربـاً إقليميــة واســعة تكــون عواقبهــا وخيمــة .فاحلـوادث الــي وقعــت يف حزيـران/
يونيــو املاضــي يف مضيــق هرمــز واهلجمــات الــي اســتهدفت مؤخـراً مرافــق شــركة أرامكــو مشــايل
الســعودية ،تظهــر منط ـاً تصاعدي ـاً يــدل علــى اجل ـرأة الــي باتــت تتحلــى هبــا القيــادة اإليرانيــة
وثقتهــا بقدرهتــا علــى اســتخدام الوســائل العنيفــة دون ختطــي عتبــة احلــرب .هــذه الثقــة الزائــدة
ميكــن أن تدفــع احلــرس الثــوري اإلي ـراين أو امليليشــيات املتحالفــة معــه إىل تنفيــذ هجمــات
متهورة .وميكن أيضاً أن تســيء إيران قراءة ســلوك خصومها الذين من احملتمل أن يصبحوا
أقــل تســاحماً مــع هجماهتــا اجلريئــة ضــد منشــآهتم ومصاحلهــم .ففــي كل مــرة خيتــار فيهــا
احلــرس الثــوري اإلي ـراين أو أي طــرف آخــر املســار العســكري ،يكــون يأخــذ فيهــا خماطــرة
كبــرة بإشــعال نـزاع واســع ألن أحــداً ال ميكنــه ضمــان نتيجــة أي هجــوم وكيــف ســرد عليــه
اجلهــة املســتهدفة .هــذه الثقــة العميــاء قــد تصبــح إليـران مبثابــة كعــب أخيــل ،فمواصلــة اللعــب
بالنــار قــد تشــعل حريقـاً تصعــب الســيطرة عليــه.
التوصيات
باالســتناد إىل مداخــات املشــاركني يف لعبــة احملــاكاة والنقاشــات الــي دارت بينهــم ،ووفق ـاً
ملخرجــات لعبــة احلــرب هــذه ،تعــرض هــذه الورقــة السياســية التوصيــات التاليــة:
صفحة 5
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-1علــى اجملتمــع الــدويل وخصوص ـاً الــدول الــي تســتطيع لعــب دور الوســيط بــن إي ـران
وخصومهــا وعلــى رأســهم الواليــات املتحــدة ،اختــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر معقولــة وقابلــة
للتنفيــذ إلعــادة بنــاء جســور الثقــة بــن طــريف األزمــة ،مبــا يســمح للمســؤولني اإليرانيــن
باســتئناف احملادثــات املباشــرة مــع املســؤولني األمريكيــن .فانعــدام الثقــة بينهمــا املرتفــع
جــداً ،ال يفتــح أي نافــذة أمــام احتمــال لقــاء قريــب بــن البلديــن علــى مســتوى القيــادة.
وبغــرض حتقيــق هــذا اهلــدف ،ال ب ـ ّد مــن تفعيــل الدبلوماســية اخللفيــة وعقــد لقــاءات
تضــم مســاراً أوالً أو حــى مســار ثــان ،جتمــع ممثلــن عــن إيـران والواليــات املتحــدة ودول
اخلليــج العــريب ودول أوروبيــة وآســيوية أخــرى ،للمســاعدة علــى اســتيالد األفــكار وحتديــد
الوســائل الــي مــن شــأهنا إعــادة الثقــة املفقــودة ومتهيــد الطريــق أمــام حمادثــات رفيعــة
املســتوى تكــون مثمــرة وتــؤدي بســرعة إىل هتدئــة األج ـواء احملتقنــة.
-2علــى اجملتمــع الــدويل أن يظهــر وحــدة وحزمـاً يف إدانــة أي أعمــال عنيفــة يقــوم هبــا الطــرف
اإلي ـراين أو أي العــب آخــر يف املنطقــة .فغيــاب اإلدانــة احلازمــة واقتصــار ردود الفعــل
على أعمال غري عســكرية كالعقوبات أو العزلة السياســية ،لن يؤديا ســوى إىل تشــجيع
األعمــال العســكرية املتهــورة الــي قــد جتــر املنطقــة إىل مــا حيــاول اجملتمــع الــدويل جتنبــه:
ســقوط املنطقــة يف دوامــة مــن عــدم االســتقرار والنـزاع املســلح.
-3دعــم اجلهــود الــي تبذهلــا الواليــات املتحــدة إلنشــاء حتالــف حبــري مهمتــه محايــة خطــوط
الشــحن يف مضيــق هرمــز وحبــر العــرب ،علــى أن يقــوم ويعمــل حتــت مظلــة قـرار يصــدره
جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة .فالعديــد مــن الــدول الــي ال تتمتــع ســوى مب ـوارد
عســكرية حمدودة ،ال ســيما األوروبية منها ،ختشــى االنضمام إىل هذا التحالف بشــكله
احلــايل أي بقيــادة الواليــات املتحــدة ،ألن أمــر كهــذا قــد يورطهــا يف مواجهــة بــن إيـران
والواليــات املتحــدة يف وقــت ميكــن فيــه حــل األزمــة بالوســائل الديبلوماســية .إذا حصــل
هــذا التحالــف علــى غطــاء سياســي مــن جملــس األمــن ،فسيكتســب شــرعية دوليــة
وســتحدد قواعــد االشــتباك مبــا يضمــن للــدول املشــاركة فيــه عــدم االجنـرار إىل حــرب.
-4علــى الــدول الــي وقعــت اتفــاق خطــة العمــل الشــاملة واملشــركة أن تــدرك خطــورة
التطــورات الــي حصلــت منــذ العــام  ،2015ال ســيما جلهــة متــدد الوجــود اإلي ـراين يف
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املنطقــة (العـراق وســوريا واليمــن) ،كمــا خطــورة برنامــج الصواريــخ املتطــور لديهــا .فعلــى
الرغــم مــن أن الربنامــج النــووي اإليـراين كان حيظــى بأولويــة علــى أجنــدة القــوى الدوليــة،
فاســتدامة أي اتفــاق مــع طه ـران ســتكون صعبــة يف حــال تركــت سياســتها اإلقليميــة
علــى غارهبــا .إن الوضــع الراهــن يســتدعي مــن القــوى العامليــة التوصــل إىل مــا يســمى
“صفقــة شــاملة” مــع طهـران تســعى إىل وقــف التصعيــد علــى مســتوى املنطقــة ووقــف
التدخــل العســكري والسياســي اإلي ـراين يف البلــدان اجملــاورة ورفــع العقوبــات عــن إي ـران
وتطبيــع العالقــات معهــا ،إضافــة إىل احل ـ ّد مــن برنامــج الصواريــخ اإلي ـراين مــن خــال
وضــع تصــور لنظــام إقليمــي لتحديــد األســلحة وفــرض شــرق أوســط خــال مــن أســلحة
الدمــار الشــامل .مــن املرجــح أن تطلــق هــذه “الصفقــة الشــاملة” عمليــة الســام يف
الشــرق األوســط علــى أســس أقــوى وســتحقق نتائــج أفضــل.
-5علــى اجلهــات املعنيــة كافــة االلت ـزام بتطبيــق ق ـرارات جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة
كقرار رقم  .1701ويف املقابل ،على جملس األمن تشديد اإلجراءات ملنع أي انتهاك
هلــذا الق ـرار ال ســيما مــع تصاعــد االحتقــان علــى حــدود إس ـرائيل الشــمالية مــع لبنــان
واجلنوبية مع ســوريا ويف قطاع غزة .إن اهلجمات اإلسـرائيلية على قواعد احلرس الثوري
اإلي ـراين أو حلفائــه ،ميكــن أن تــؤدي إىل ردود تشــعل حرب ـاً .مــن جهــة أخــرى ،علــى
موســكو ممارســة ضغــوط أكــر علــى إيـران إلبعــاد احلــرس الثــوري اإليـراين وحــزب هللا عــن
احلــدود الســورية اإلسـرائيلية .فانــدالع أي نـزاع عســكري بــن إسـرائيل واحلــرس الثــوري
اإليـراين علــى مرتفعــات اجلــوالن الســورية ،ســيضع املزيــد مــن العراقيــل أمــام حــل األزمــة
الســورية.
-6علــى دول اخلليــج العربيــة االعتمــاد أكثــر علــى وســاطة القــوى اآلســيوية .فمعظــم هــذه
الــدول يركــز أكثــر علــى كســب دعــم الغــرب يف وقــت مل يعــد هــذا األخــر يعتمــد عليهــا
يف تلبيــة حاجتــه مــن النفــط كمــا كان ســابقا .يف املقابــل ،مــا ت ـزال القــوى اآلســيوية
تعتمــد علــى اخلليــج يف تأمــن مـوارد الطاقــة وســتكون خســارهتا كبــرة يف حــال انــدالع
ن ـزاع عســكري يف املنطقــة .لذلــك مــن األجــدى لــدول اخلليــج العربيــة وإلي ـران علــى
حــد سـواء ،إيــاء هــذه الــدول اآلســيوية أهتمامـاً أكــر .إىل هــذا ،فــإن القــوى اآلســيوية
كاليابــان والصــن وكوريــا اجلنوبيــة واهلنــد وباكتســان ،تتمتــع بعالقــات جيــدة مــع دول
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اخلليــج العربيــة وإي ـران مــن جهــة ومــع الواليــات املتحــدة مــن جهــة أخــرى ،مــا جيعلهــا
مؤهلــة أكثــر للعــب دور وســيط فــرص جنــاح وســاطته كبــرة.

سياسات الواليات المتحدة وإيران

رياض قهوجي
ريــاض قهوجــي حملــل يف جمــال األمــن اجليوسياســي يف الشــرق األوســط ،ي ـرأس ويديــر
عــدداً مــن املؤسســات الــي تقــدم خدمــات األمــن والدفــاع يف جمــاالت االستشــارات
ومتثيــل الــوكالء وتنظيــم الفعاليــات واإلعــام .هــو املؤســس واملديــر التنفيــذي ملؤسســة
الشــرق األدىن واخلليــج للتحليــل العســكري( ،إينغمــا) يف ديب باإلمــارات العربيــة املتحــدة
( ،)www.inegma.comويشــرف علــى العمــل يف مكاتــب الشــركة يف ديب وبــروت.
نظمــت إينغمــا أكثــر مــن  50مؤمت ـراً دولي ـاً للدفاع/األمــن وورش عمــل ومعــارض أمنيــة،
وتقــدم االستشــارات ملؤسســات يف القطاعــن العــام واخلــاص .أنتــج ريــاض العديــد مــن
األفــام الوثائقيــة حملطــات تلفزيونيــة رائــدة مثــل قنــاة العربيــة وقنــاة احلــرة ،تناولــت قضايــا
عســكرية وجيوسياســية ،ولــه العديــد مــن املنشــورات باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة.
ي ـرأس حالي ـاً موقــع األخبــار األمنيــة والعســكرية الرائــد يف العــامل العــريب
 )www.sdarabia.com) Security and Defense Arabiaوهـواألول مــن نوعــه
يف العــامل العــريب .ريــاض هــو أيض ـاً املؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة كــرى تعــى بتنظيــم
الفعاليــات اإلقليميــة تدعــى ســيغما.)www.segma.co( ،
حــى تش ـرين األول/أكتوبــر  ،2008عمــل رئيس ـاً ملكتــب جمموعــة ديفينــس نيــوز يف
الشــرق األوســط الــي تصــدر جملــة ديفينــس نيــوز ،وهــي أكثــر املطبوعــات الــي تعــى بشــؤون
الدفــاع الــدويل مبيع ـاً يف الواليــات املتحــدة .وكان خــال الفــرة  2001-1999مراســل
الشــرق األوســط جمللــة جينــز ديفينــس ويكلــي ،كمــا ســاهم بصــورة منتظمــة يف العديــد مــن
اإلصــدارات التابعــة جلينــز ،مبــا يف ذلــك جينــز إنتيليجنــس ريفيــو وجينــز ســنتينل وجينــز
إســاميك أفريز أناليســت .ينشــر رياض مقاالت/حتليالت بشــأن الدفاع يف صحيفة احلياة
ودوريــات متخصصــة أخــرى .بــدأت مســرة ريــاض كصحــايف حمــرف ومتخصــص يف شــؤون
الشــرق األوســط منــذ العــام  ،1988وعمــل يف العديــد مــن املؤسســات اإلعالميــة العامليــة
مثــل أسوشــيتد بــرس ويب.يب.ســي وأم.يب.ســي.
ريــاض لبنــاين حيمــل اجلنســية الربيطانيــة ،حاصــل علــى درجــة املاجســتري يف الدراســات احلربيــة
مــن كينغــز كوليــدج يف لنــدن ،ودرجــة البكالوريــوس يف االتصــال اجلماهــري مــن جامعــة
فيليبــس يف واليــة أوكالهومــا األمريكيــة.
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