ّ
ّ
متخصصة تُعنى بحقلي األبحاث والمعلومات
مؤسسة علمية
العنوان :االتجاهات االستراتيجية ،الشرق األوسط 2019
إعداد :مديرية الدراسات اإلستراتيجية
صادر عن :المركز االستشاري للدراسات والتوثيق
تاريخ النشر :آذار  2019الموافق رجب 1440
العدد :األول
الطبعة :األولى

حقوق الطبع محفوظة للمركز
العنوان :بئر حسن-جادة األسد -خلف الفانتزي وورلد -بناية الورود -الطابق األول.
هاتف01/836610 :
فاكس01/836611 :
خليوي03/833438 :
Baabda 10172010
Beirut- Lebanon
P.O.Box: 24/47
E-mail: dirasat@dirasat.net
www. dirasat.net

2

االتجاهات االستراتيجية :الشرق األوسط 2019

ثبت المحتويات

تقديم 5 ...........................................................................................................................
مقدمة7 ...........................................................................................................................
أوال :االتجاهات األساسية 9 ..................................................................................................
ا
 1.1في المستوى اإلقليمي 9 ..................................................................................................
 1.2في المستوى الوطني 13 .................................................................................................
ثانيا :الالعبون األساسيون 17 ..............................................................................................
ا
 2.1القوى الدولية 17 ......................................................................................................
 2.1.1الواليات المتحدة 17 ................................................................................................................
 2.1.2روسيا 18 ..............................................................................................................................
 2.1.3الصين 21 .............................................................................................................................
 2.1.4فرنسا 23 ..............................................................................................................................

 2.2القوى اإلقليمية 25 ....................................................................................................
 2.2.1الجمهورية اإلسالمية في إيران 25 .........................................................................
 2.2.2تركيا 26 ...............................................................................................................................
 2.2.3الكيان الصهيوني 27 ...............................................................................................................

 2.3القوى العربية 30 ......................................................................................................
 2.3.1السعودية 30 .........................................................................................................................
 2.3.2اإلمارات 33 ...........................................................................................................................
 2.3.3قطر 34 .................................................................................................................................

ثال اثا :الموضوعات والقضايا 37 .............................................................................................
 3.1في المشرق العربي 37 ...............................................................................................
 3.1.1األزمة السورية 37 ..................................................................................................................
 3.1.2القضية الفلسطينية 44 ............................................................................................................
 3.1.3المواجهة بين "إسرائيل" ولبنان 48 ............................................................................................

3

 3.2في منطقة الخليج 51 ................................................................................................
 3.2.1التصعيد األميركي ضد إيران 51 ................................................................................................
 3.2.2الحرب في اليمن 54 ................................................................................................................
 3.2.3األزمة الخليجية 56 ..................................................................................................................

 3.3الدول العربية في أفريقيا 58 .......................................................................................
 3.3.1األزمة الليبية 58 ....................................................................................................................
 3.3.2االحتجاجات في السودان 60 .....................................................................................................

 3.4بؤر هشة 61 ............................................................................................................
الخالصة 63 ......................................................................................................................
مالحق 65 .....................................................................................................................
ملحق  :1نبذة عن االقتصاد اإلقليمي في 67 ............................................................................... 2019
ملحق  :2توقعات أسعار النفط والغاز في 69 ............................................................................... 2019

4

االتجاهات االستراتيجية :الشرق األوسط 2019

تقديم

هذا التقرير هو األول في سلسلة ينوي المركز االستشاري للدراسات والتوثيق إعدادها وإصدارها
سنننننو ايا ،وهو يفتي في سننننياق تنتيم آليات التفكير باسفاق المسننننتقبلية للمنطقة واتجاهاتها
وتطوراتها المرتقبة ،مع التركيز على مجال جيوسننننياسنننني يضننننم العالم العربي و رب آسننننيا
 (AWWA) Arab World &West Asia.ويسننننتحق هذا المجال متابعة وبح اثا دنوبين ،كونث يمثل
بؤرة جاذبة للصننراعات والمنافسننات والتسننويات العالمية ،وتتصننف أوضنناعث بالسننيولة وإعادة
التشكل الدائمتين ،وتتجاوز مخاطر أزماتث وتفثيراتها حدود المنطقة إلى محيطها القريب واألبعد.
أن هدف التقرير هو استشراف التحوالت واالتجاهات الكبرى للعام  ،2019وقد
و ني عن البيان ّ
استعنا في تحقيقث باستطالع واسع سراء طيف من الخبراء والباحثين وثيقي الصلة بمواضيع
البحث ،واستفدنا كذلك من رصد منهجي ومتواصل لألحداث تقوم بث األقسام المتخصصة في
المركز بصورة مستقلة عن مهمة اإلعداد نفسها .وتهمنا اإلشارة هنا إلى أننا نفهم االستشراف
فعال ،وتجمعت بشفنها
بوصفث قراءة حذرة
ومعمقة في آن م اعا لمسارات ووقائع وأحداث بدأت ا
ّ
بعيدا عن منطق االفتراضات
دالئل واضحة وقوية يمكن البناء عليها في االستنتاج والتوقع ،وذلك ا
المجردة واالحتماالت ير الموثقة .وننتر إلى الخالصات التي توصلنا إليها على أنها دليل ُيسترشد
مزيدا من التحليل ،وال نعدها محطات نهائية ألفكار قاطعة
بث لإلضاءة على جوانب ونقاط تستحق ا
وناجزة.
وعلى العموم هناك حاجة لتعميم منهج القراءات االستباقية لألحداث ،المعتمد على وقائع وقرائن
واجبا ال مناص منث بالنسبة إلى القوى الفاعلة ذات التمثيل الواسع على وجث
صلبة ،وهذا ما يعد ا
الخصوص ،والتي عليها أن تقف هنيهة بين فترة وأخرى لفهم تحوالت البيئة السياسية
واالستراتيجية بدقة وتفكيك التباساتها ،لجبث ما تنطوي عليث من تحديات قادمة وا تنام ما يمكن
أن تولده من فرص.
أن األبعاد الوطنية
وينطلق هذا التقرير من مبدأ طالما اعتمدناه في مقاربة أمور المنطقة ،ومفاده ّ
واإلقليمية والدولية تتفاعل فيما بينها في تقرير مصير األحداث وتحفيز تطورات وإحباط أخرى.
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وال يستقيم فهم السياق الذي تتدفق فيث الوقائع السابقة والراهنة واستية ،دون التمعن في
جذورها المحلية وتحليل بيئتها اإلقليمية وتتبع امتداداتها العالمية.
أيضا في سياق تتكامل فيث العوامل االقتصادية والسياسية والمؤثرات الجيوسياسية
إن ذلك يفتي ا
والهوياتية ،لكن على نحو ير مستقر ،وتنتقل فيث مراكز الثقل في التفثير على مجرى األحداث من
مثال تراجع تفثير العوامل الطائفية والعرقية ،في مقابل عودة المنافسات
نطاق إلى آخر .فرصدنا ا
الجيوسياسية إلى صدارة المشهد ،والسيما تلك المرتبطة باالستقطاب التقليدي بين محور
المقاومة ومناهضيث ،والحتنا كذلك تقدم قضايا الصراع مع العدو على صراعات النفوذ التي
أيضا صعود العوامل
تفشت في السنوات األخيرة بين القوى اإلقليمية الرئيسيّة .وال يمكن أن نغفل ا
واالعتبارات المحليّة ،االجتماعية واالقتصادية والمعيشيّة ،مجد ادا ،في استئناف لما بدأ قبل ثمانية
تقريبا ،لكن ذلك يحصل هذه المرة وحتى اسن ،بعنف أقل وفي ظل تراجع قدرة الدول
أعوام
ا
المنتجة للريوع النفطية على التدخل ألخذ زمام المبادرة والتحكم بمسار األمور ،كما فعلت في
السابق.
لقد آثرنا أن نقدم ما توصلنا إليث في موضوعات شتى تشمل بلدا انا والعبين وقضايا وأزمات ،في
قالب موحد ومتماسك ،إال أننا نعي الصعوبات التي تواجث هذا النوع من األعمال ،مع ما يكتنف
أوضاع العالم من موض ،وما يتالطم في بحر تطوراتث من عوامل مستجدة ومؤثرة ،كصعود
اليمين في الغرب ،واضطراب العالقة بين دولث ،واهتزاز الثقة بمستقبل التعاون الدولي وقواعد
العمل المشترك ،وضمور وظائف المنتومات الموروثة من الحرب الباردة كالناتو ..و ير ذلك من
ظواهر ومستجدات يصعب اإلحاطة بها جمي اعا في عمل واحد.
أيضا الذي يهمنا
إن هذا التقرير هو محاولة أولى سنخضعها للتطوير والمراجعة والفحص ،وللنقد ا
أن نتلقاه في تغذية راجعة مفيدة وال بد منها ،لتكون تقاريرنا القادمة أكثر إحاطة ونطاق شراكاتنا
وشموال .واهلل من وراء القصد.
أكثر اتسا اعا
ا

المدير العام
عبد الحليم فضل اهلل
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مقدمة
بعيدا عن دائرة االسننتقرار وتتزايد تعقيداتث مع تزايد انفتاحث على التحوالت
ال يزال الشننرق األوسننط ا
وتاليا فإن محاولة فهم واقع المنطقة وأحداثها
الدولية وانكشنننننافث للعوامل المحلية وما دونها.
ا
واحتماالتها المسنننتقبلية ولو على المدى القصنننير ال تزال مهمة محفوفة بالمجازفة .وعلى ذلك فهذا
االستشراف ال يبغي معرفة المستقبل بقدر ما يهدف إلى تقليص مفاجآتث ،ما يتيح قدرة أفضل على
االستجابة وتصميم أجدى للسياسات .وما هذا التقدير إال محاولة متواضعة الكتساب مزيد من الفهم
والنضج واإللمام بفوضاع الشرق األوسط والعوامل المؤثرة والقوى الفاعلة فيث خالل العام .2019
وفي سياق التحضير إلعداد هذا التقدير 1عقد المركز اال ستشاري للدرا سات والتوثيق سلسلة حلقات
نقاش بمشننناركة نخبة من الباحثين والخبراء ممن قدموا أوراق عمل في أبرز القضنننايا التي تناولها
التقدير .2وقد اسننننتفاد معد التقدير من هذه األوراق والنقاشننننات التي رافقت الحلقات وخالصننننتها
وضمنها في متن النص.3
ّ
يسعى هذا التقدير اإلستراتيجي إلى بناء جملة سيناريوهات لتطور أبرز القضايا واألحداث التي نعتبر
انطالقا من االتجاهات األسنناسننية التي ُتش نكّل
أنها س نتحدد شننكل المنطقة في العام  ،2019وذلك
ا
البيئة اإلقليمية ولها تفثيرات مباشننرة على القوى الفاعلة والقضننايا األسنناسننية .من هذه االتجاهات،
على المسننننتوى اإلقليمي :تصنننناعد المنافسننننة الدولية في المنطقة ،واضننننطراب المقاربة اإلقليمية
للواليات المتحدة ،واشنننتداد لعبة التوازنات بين القوى اإلقليمية ،واسنننتمرار القوى ير الحكومية في
التفثير العميق داخل األحداث ،واسنننتمرار مركزية الدول الخليجية داخل المنتومة العربية ،والتفثيرات
المتزايدة لقضنننايا المناا والبيئة والمياه على العالقات اإلقليمية .وعلى المسنننتوى الوطني :اشنننتداد
 1إعداد وتحرير حسام مطر.
 2الم شاركون بح سب الترتيب األلفبائي :أنيس نقاش ،توفيق شومان ،خليل كوثراني ،عباس إ سماعيل ،علي شرف
النننننم ْحط،وري ،علي مراد ،علي هاشم ،فؤاد إبراهيم ،ليلى نقوال ،محمد شري ،محمد نورالدين ،مصطفى الحاج علي،
ْ
ميشال نوفل ،وسام متى ،وليد شرارة ،يوسف الصواني ،يوسف نصر اهلل.
 3يمكن االطالع على النص الكامل ألوراق العمل في تقرير :أوراق عمل حلقات نقاش االتجاهات االستراتيجية :الشرق
األوسط  ،2019سلسلة محاور وحوار ،المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق ،العدد  ،17كانون الثاني/يناير .2019

7

الطابع التسلطي لألنتمة السياسية بعد التراخي الذي أصابها في أعقاب "الربيع العربي" ،واستفحال
ظاهرة فشننل الحكومات وما تؤدي إليث من احتدام لألزمات االقتصننادية والتنموية ،وتوسننع ظاهرة
االنخراط الرقمي للمواطنين وما ينتجث ذلك من احتقانات وقدرة على التعبئة والتنتيم واالحتجاج.
ومن شواهد تعقيد السياسة اإلقليمية أنث لم يعد من الممكن فيها استثناء القوى المحلية ،الحكومية
و ير الحكومية ،من التحليل واالكتفاء بفهم الالعبين الدوليين .بمعنى أن المسننرا اإلقليمي لم يعد
مسطحا حيث انكشف كل الالعبين للتفثيرات المتبادلة ،ولذا حاول التقدير تقديم فهم
هرميا بل أبح
ا
ا
موجز ألبرز مصنننننالح القوى ا لدول ية واإلقليم ية العرب ية و ير العرب ية ،المؤثرة وأ هداف ها والقيود
المفروضة عليها خالل العام .2019
واسنننتنا ادا إلى فهم االتجاهات وأدوار الفاعلين أمكن الدخول إلى تحليل المسنننارات المحتملة لجملة
ملفات وقضننايا تمثل مراكز ثقل في خارطة التوترات اإلقليمية وصننراعاتها .وجرى فرز هذه القضننايا
جغرافيا (األقاليم الفرعية في الشننرق األوسننطن بين المشننرق العربي والخليج والمغرب العربي (األزمة
ا
تحديدان ،إ ضافة إلى م سفلة اال ضطرابات االقت صادية وال سيا سية في عموم المنطقة وبعض
الليبية
ا
الدول المرشحة للتفثر بها.
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أول :التجاهات األساسية
ً
خيم على الشرق األوسط في العام  2019جملة من الوقائع والمؤثرات الناجمة عن اتجاهات أساسية
ُت ّ
مرجحة داخل المنطقة:
 1.1في المستوى اإلقليمي
-1

تزايدا
في ظل التوقعات باشننتداد المنافسننة بين القوى الكبرى في العام  ،42019سنننشننهد
ا

ألدوار الفاعلين الدوليين الذين سيدخلون في منافسة مع الواليات المتحدة ،ال سيما روسيا والصين
اللتان تسنننتمران بتطوير أجندتهما اإلقليمية وإبداء مزيد من الجرأة والحافزية للتدخل واالنخراط في
قضايا المنطقة وإن بدرجات متباينة .وتذهب المؤشرات إلى أن صنّاع القرار في واشنطن مضطرون
خالل العام  2019إلى مزيد من التح سب للم صالح وال سيا سات الرو سية وال صينية في اإلقليم .ومن
تداعيات هذا األمر أن تستمر دول المنطقة بالسعي إلى تعزيز مصالحها وتفاهماتها مع قوى الشرق
الصاعدة.
-2

تصنننناعد التوتر والتناقضننننات في المقاربة األميركية تجاه المنطقة .بمعنى أن السننننياسننننة

األميركية في اإلقليم ستعاني ب شكل متزايد في العام  2019من االختالالت البنيوية والمؤ س ساتية
داخل الواليات المتحدة وال سننيما الخالف بين ترامب وما يسننمى "الدولة العميقة" األميركية ،وكذلك
الهامش المتاا لليمين المسننيحي المتشنندد واللوبي الصننهيوني في تقرير السننياسننة األميركية في
المنطقة .وهذا من شننننفنث أن يؤدي لمزيد من الخطوات األميركية المتناقضننننة والضننننبابية داخل
المنطقة.
-3

احتدام لعبة توازن القوى بين الفاعلين اإلقليميين .تواصل القوى اإلقليمية السعي الستغالل

لحتة الفوضنننى واالضنننطراب اإلقليمية لتعزيز أدوارها واكتشننناف هوامشنننها الخاصنننة وتعزيز لعبة
التوازنات البينية وبناء المزيد من التحالفات التي تقدم المصننننالح على اإليديولوجيا .كما تكتسننننب
مزيدا من المعرفة والخبرة والنضننج في سننياسنناتها اإلقليمية وهو ما يتجلى في بناء
القوى اإلقليمية ا
صننمامات أمان تقيها الوقوع في صنندام مباشننر وفي ادراكها لحدود قوتها وتجنب المغامرات وتنويع

Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.4.
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مصادر القوة .ولم تعد القوى اإلقليمية مجرد ملحقة بالسياسات الدولية بل تحاول الدفع بمصالحها
رئيسيا في الملفات اإلقليمية وفرضها على الالعبين الدوليين .هذا كلث يتجسد
مدخال
الخاصة لتكون
ا
ا
ب ضمور االنق سام التقليدي في المنطقة بين المحور األميركي ومحور المقاومة ل صالح ظهور محاور
جديدة كالمحور القطري – التركي والمحور اإلماراتي – السعودي.
تسنننتفيد القوى الدولية بدورها من االنهاك الذي أصننناب القوى اإلقليمية ال

” ُيال حظ ازدينناد

سننننيما تلك التي عانت اإلخفاق في حروب سننننوريا والعراق واليمن ،إلعادة

ا لو عي بننا ل ع مق

تكريس أجنننداتهننا وتقليص هننامش هننذه القوى على المننناورة وفرض
مصننالحها .وفي هذا السننياق تحاول الواليات المتحدة وقف اندفاعة حلفائها
شننرقا نحو روسننيا والصننين أو االنفتاا على دمشننق أو التسنناكن مع إيران.
ا
والتوتر األميركي المتصنناعد مع كل من الصننين وروسننيا يعيد تعزيز الرنية

السياسي لتوترات
الهو ية ال طائف ية

والمذهبية“

األميركية لل شرق األو سط باعتباره حجر زاوية في منع صعود "القوى األورا سية" ومحا صرتها داخل
"البر اسسيوي".
-4

محافتة القوى ير الحكومية على حضورها الوازن والصاعد وهي تنقسم بين قوى تمارس

النضال التحرري (قوى المقاومةن وقوى تمارس العنف السلطوي واألهلي (ميليشياتن .ففيما تواصل
أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية التراجع في فعاليتها وأدوارها والثقة بها سيستمر تصاعد حضور
القوى ير الحكومية بالتنامي خالل العام  2019سنننواء على المسنننتوى الوطني أو ما فوق الوطني.
تفثيرا في األجندات الوطنية وبناء التوافقات المحلية وإنتاج الحلول حين
وتصننننبح هذه القوى أكثر
ا
تنطلق من رنى للشننراكة الوطنية واحترام المشننروعية الشننعبية ،وإال فإنها سننتؤدي إلى مزيد من
االحتكاكات والتوترات مع القوى السياسية واألجهزة الرسمية.
-5

ضننننعف اسليات اإلقليمية لمعالجة الصننننراعات .ال تزال المنطقة تفتقد سليات إقليمية (أجهزة

ومؤسسات ومنصاتن تعمل على إدارة النزاعات وخلق مجاالت للحوار والتفاوض بين دول المنطقة.
وبدل ذلك تحضننر مجموعة من المبادرات الدولية ،رسننمية و ير رسننمية ،بخلفيات مختلفة لتشننغل
هذا الفراغ .بشكل عام ال تزال البنى والمؤ سسات اإلقليمية عاجزة تحت وطفة االنقسامات اإلقليمية
سواء على المستوى العربي أو اإلسالمي ،باستثناء بعض المحاوالت ير الرسمية.

10

االتجاهات االستراتيجية :الشرق األوسط 2019

-6

استمرار توترات الهوية وإن بفشكال جديدة مع الخفوت النسبي للتوتر السني – الشيعي بعد

هزي مة ج ما عات اإلرهاب التكفيري .إن اسننننتمرار فشنننننل الحكومات الوطنية وال تدخالت ال خارجية
والصننراعات المحلية واإلقليمية كلها تشننير إلى أن توترات الهوية سننواء ما دون الوطنية أو ما فوق
الوطنية ست ستمر بال ضغط على األو ضاع في المنطقة .فهناك ا ستمرار ل صعود التوتر الطائفي في
مصننننر ،والتوتر العرقي فيما يخص األمازي في المغرب العربي واألكراد في سننننوريا وتركيا والعراق
ومحاولة تحفيزه في إيران ،وتوترات الهويات القبلية في ليبيا والعراق واليمن ،ومسننننائل "األقليات"
في الخليج .ويتصنناعد في هذا السننياق التوتر بين الهويات الوطنية والقومية (العربيةن واإلسننالمية،
حيث إن أزمات السنوات األخيرة واضطرابات اإلقليم وبتشجيع من القوى المعادية لشعوب المنطقة
أيضنننا ازدياد الوعي بالعمق السنننياسننني لتوترات
تحفز الطروحات االنعزالية والتقوقع .إال أنث ُيالحظ ا
الهوية الطائفية والمذهبية ،فلم تعد خطابات الهوية وسننننياسنننناتها قادرة على تعمية التناقضننننات
السننياسننية واالجتماعية المولّدة للتوترات واألزمات ،وهذا ما يضننع النخبة السننياسننية أمام تحديات
إضافية.
-7

دور دول الخليج في القضننننايا اإلقليمية .بالر م مما تعانيث من إخفاقات في سننننياسنننناتها

الخارجية واالنقسام والتوتر فيما بينها ،ستستمر دول هذه المنتومة ،بالتحديد السعودية واالمارات،
بالقبض على مفاصل العمل العربي الرسمي والتفثير المباشر على جملة ملفات إقليمية كما في ليبيا
ومصننننر واألردن واليمن وفلسننننطين .ومع تراجع امكانات االسننننتثمار في العنف مع خمود سنننناحات
المواجهات األسنناسننية من المرجح أن تسننعى هذه الدول لتنشننيط جهودها اإلعالمية والدبلوماسننية
تدريجيا
والدعائية خالل العام  .2019و ُيالحظ هنا أن الدول الخليجية ،بالتحديد السننننعودية ،تعود
ا
إلى المربع األول في االنضباط تما اما في ظل الدور األميركي ومصالحث بعد أن حاولت إيجاد هامش
لها في عهد أوباما.
-8

بدء ظهور توترات مرتبطة بقضننايا المياه واألزمات الطبيعية والمناخية (تراجع المتسنناقطات،

أثرا
موجات الحر ،التصننننحر ..الخن .بدأت القضننننايا البيئية والمناخية وال سننننيما ظاهرة الجفاف تترك ا
سننياسننيا على العالقات اإلقليمية عدا عن التوترات الداخلية ال سننيما في المناطق الريفية والزراعية.
ا
على المسننننتوى البيني تتزايد التوترات حول الموارد المائية كما في حالة مصننننر وأثيوبيا والعراق
وإيران وتركيا .ومن المرجح أن قضايا المياه بالتحديد ستشهد توترات متزايدة بشكل ملحوظ خالل
األعوام القليلة المقبلة.
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-9

سعي الجماعات التكفيرية اإلرهابية للتكيف والصعود مجد ادا .في العام  2019ستستمر هذه

الجماعات بالمعاناة من نتائج الهزائم التي لحقت بها خالل األعوام األخيرة .ويحاول تنتيم داعش
إعادة بناء مالذات آمنة لترميم قوتث بهدف شنننن عمليات جديدة وليس اإلمسننناك باألرض .وتتركز
محاوالتث في منطقة الحدود السورية العراقية وفي ليبيا وأفغانستان واليمن وشبث جزيرة سيناء في
مزيدا
مصر .قد ينجح التنتيم في القيام ببعض العمليات داخل المنطقة وفي الغرب ،ولكنث سيواجث ا
من الصعوبات في أماكن تمركزه الجغرافي .يتحول داعش خالل العام  2019إلى منتمة أمنية أكثر
تمهيدا لشننن هجمات تسننلب خصننومث الشننعور
منها عسننكرية ،وسننيحاول تهريب مقاتليث نحو المدن
ا
بدال
باألمان والنصننر وتحبط السننكان .وهذا ما يتم توصننيفث بفن داعش يحاول إقامة واليات أمنية ا
من الواليات العسكرية.
أما تنتيم القاعدة ف سيسعى

” تؤكنند ا ل تقننار ير

السننننتعننادة قيننادة المجننال "السننننلفي

الجهادي" مع ضننمور داعش ال

اإلسنننننرا ئ ي ليننة أن

سننننيما في اليمن وأفغانسننننتان ويواجث

ت حدي الت با عد المسننننتمر مع
التكيف المحلي على حسننننناب
هل أن نتائج السنوات األخيرة
وصنننلت إليث من إخفاق عندما

كيننان العنندو يتجننث
نحو سنننننوات ذات

مخاطر مرتفعة“

جبهة النصننننرة في سننننوريا التي تحاول
عمقها القاعدي .وهنا ينبغي التسننننانل
في تجر بة "السننننلف يات الج هاد ية" و ما
تحولننت نحو نتريننة "العنندو القريننب"

سيعيد القاعدة إلى مقاربتها األساسية في أولولية مواجهة "العدو البعيد" أي الواليات المتحدة أم أن
الصعوبات الميدانية ستدفعها الستهداف حلفاء واشنطن في الحكومات العربية؟
-10

سيا
عودة ال صراع مع العدو اإل سرائيلي إلى صدارة االهتمامات اإلقليمية واعتباره
ا
عامال رئي ا

في حسننابات الفاعلين الكبار بعدما انكفف لسنننوات لحسنناب االضننطرابات الشننعبية واالقتتال الداخلي
ومواجهة اإلرهاب التكفيري .تؤكد التقارير اإلسننرائيلية أن كيان العدو يتجث نحو سنننوات ذات مخاطر
مرتفعة في زة والضفة والجبهة الشمالية ،ضمن بيئة إقليمية ذات توازنات دقيقة .إن نهاية الحرب
السورية بعكس ما اشتهت "تل أبيب" ومواصلة قوى المقاومة في تنمية قدراتها وتشبيك ساحاتها
وتحول "إسنننرائيل" إلى عنصنننر مباشنننر في األزمات اإلقليمية إلى جانب السنننعودية واإلمارات ،كلها
ّ
عوامل أعادت مسننفلة الصننراع مع الكيان الصننهيوني إلى صننلب األجندة اإلقليمية .وباسننتثناء لبنان،
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تبدو قواعد اال شتباك ه شة و ير وا ضحة قد تدفع نحو الت صعيد وإن لم تكن لدى األطراف المعنية
نية مسبقة بالذهاب إلى حرب.
 1.2في المستوى الوطني
-1

تزايد فشل الحكومات وتراجع قدراتها على االستجابة .توحي المؤشرات أن حكومات المنطقة

تنزلق نحو مزيد من الفشنننل اإلداري والتنموي واالقتصنننادي في وقت تتزايد فيث حاجات المواطنين
وتوقعاتهم من أجهزة الدولة .سننيسننتمر هذا االتجاه في العام  2019وربما بشننكل متسننارع ال سننيما
مع تراجع المؤشرات االقتصادية للمنطقة بشكل عام واالضطرابات األمنية والسياسية المتفشية في
أ لب دولها .تسننتمر أ لب دول المنطقة في حصنند مراتب متقدمة في التصنننيفات العالمية للفسنناد
وسنننوء الحكم وانعدام الشنننفافية والخدمات والبنى التحتية وال يوجد مؤشنننرات توحي بحصنننول أي
تحسن خالل العام  ،2019بل العكس.
-2

إن كانت موجة االضننطرابات العربية ( 2011الربيع العربين أحيت اسمال بازدهار المشنناركة

الشننعبية والديموقراطية فإن المشننهد الحالي ُيتهر تصننلب األنتمة التسننلطية بعد اسننتنزاف شننعوب
المنطقة خالل السنننوات األخيرة .ور م تكرار الحراكات الشننعبية بشننكل متزايد في الدول العربية إال
ضننننعيفا ومحدو ادا .إن مسننننفلة الديموقراطية تراجعت بشننننكل ملحوظ في األجندة
أن زخمها يبدو
ا
اإلقليمية وهو ما يرجح استمراره في العام .2019
-3

احتدام األزمات االقتصننننادية (ملحق  :1نبذة عن االقتصنننناد اإلقليمي في 2019ن .بحسننننب

المؤشرات المتوافرة فإن معتم دول المنطقة تشهد ترد ايا في أوضاعها االقتصادية التي تتمثل أبرز
تداعياتها في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو واختالل الميزان التجاري وارتفاع الدين العام.
ستعاني الدول ير النفطية على وجث الخصوص من ازدياد المتطلبات االقتصادية في مقابل اهتراء
وتغول
بنى اإلنتاج المحلي وتراجع التحويالت الخارجية وضننننعف اندماجها في اقتصنننناديات المعرفة
ّ
نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات التي تمتص الفوائض.
هذا ال ينفي أن الدول النفطية سننتعاني من تداعيات تباطؤ االقتصنناد العالمي وتراجع أسننعار النفط
والغاز (ملحق  :2توقعات أسعار النفط والغاز في 2019ن إال أن لديها القدرة في المدى المنتور على
امتصاص تلك التداعيات ولكن سيضعف من قدرتها على تمويل متطلبات توسيع نفوذها اإلقليمي.
وسننننتدخل هذا العام كل من إيران وتركيا ضننننمن الدول المرشننننحة الحتدام أوضنننناعها النقدية
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واالقتصنادية ،األولى بفعل العقوبات األميركية والثانية بفعل المديونية العالية وتراجع االسنتثمارات
والتدفقات األجنبية.
-4

تزايد السخط الشعبي االجتماعي محف ازا باليفس من أداء حكومات ما بعد االنتفاضات العربية.

بالر م من ترميم دول المنطقة لقدراتها األمنية وتحديث أدوات الضننبط االجتماعي مسننتفيدة من
تجربة "الربيع العربي" باإلضنننافة إلى هواجس المواطنين من تجدد حاالت الفوضنننى إال أن المنطقة
جديدا للتعبيرات االحتجاجية سواء في و سائل التوا صل االجتماعي أو في الواقع كما
ت شهد صعو ادا
ا
في مصر واألردن ولبنان والعراق وسوريا والسودان وتونس.
يمكن تفسننننير ذلك ب عدم تحقق التوق عات الشننننعبية التي ت لت

”يتزايد ال سخط ال شعبي

االنتفاضنننننات العربية لعجز حكومات المنطقة عن تلبيت ها بل إن

االجتماعي محف ازا باليفس

األوضاع االقتصادية والتباينات المناطقية والطبقية تتسع .واألهم
أن شننعوب المنطقة أصننبحت أكثر قدرة على إدراك هذه التباينات
بفعل فقدان الحكومات قدرة السننننيطرة على المعلومات .كما أن

من أداء حكومات ما بعد

االنتفاضات العربية“

ونخبا
كتال شنعبية
اسنتمرار توسنع االنخراط الشنعبي في شنبكات االتصنال والتواصنل الحديث يمنح ا
ا
مجاالت متزايدة للتعبير والحشد والتعبئة والمناورة على إجراءات السلطة.
لم تعد حكومات المنطقة قادرة بسهولة على استخدام العنف المفرط كما في السابق وال السيطرة
على المعلومات أو ضننبط المجال االفتراضنني .وبناء عليث يمكن توقع أن يشننهد العام  2019صننعو ادا
أشكاال سياسية .لقد انهارت األشكال
للحركات االحتجاجية بمطالب اقتصادية وتنموية لكنها قد تفخذ
ا
السننننابقة للعقد االجتماعي ال سننننيما في العالم العربي القائمة على مقايضننننة الريوع أو الوظائف
الحكومية أو التقديمات االجتماعية مقابل منع المشننناركة السنننياسنننية ،من دون أن تتهر أشنننكال
جديدة متوافق عليها.
-5

تواصنل ضنغوط األزمات السنياسنية بالتزامن مع تمادي فشنل مسناعي التسنوية السنياسنية

الداخلية وتوقفها في أ لب الدول المفزومة .تشنننهد المنطقة تراج اعا في التوافقات السنننياسنننية التي
تشنننكلت بعد مرحلة االضنننطرابات العربية كما في حالة تونس (تتفرجح بين النجاا والفشنننلن وليبيا
واألردن أو عدم نجاا تشنننكيل توافقات بين القوى األسننناسنننية كما في السنننودان وليبيا والبحرين

14

االتجاهات االستراتيجية :الشرق األوسط 2019

وفلسطين المحتلة (حماس – فتحن ومصر والعراق .وما زالت فكرة الشراكة السياسية تتردى في ظل
إ صرار القوى الحاكمة على اال ستئثار م ستندة إلى كتل اجتماعية ذات عمق هوياتي أو دعم خارجي
أو ريوع أو أجهزة الدولة العميقة .سننتسننتمر هذه اإلخفاقات السننياسننية في الضننغط على اسننتقرار
العملية السياسية وفعالية الحكومات وتعزيز االنقسامات الداخلية خالل العام .2019
-6

تصنننناعد تفثيرات الثورة الرقمية ،حيث تنخرط أعداد إضننننافية ومناطق جديدة خارج المراكز

السننننكانية الكبرى في شننننبكات اإلنترنت والتواصننننل االجتماعي .ومن هذه التفثيرات دخول أعداد
إضننننافية من السننننكان إلى مجاالت النقاش العام وتحفيز الر بة بالمشنننناركة في القضننننايا العامة
وإحسناس متزايد بالقدرة على الفعل والر بة بتحدي السنلطات القائمة بمختلف تشنكيالتها ،وازدياد
حمالت التعبئة والح شد والتنتيم والت ضليل والتالعب .يلمس أولئك األكثر تهمي اشا ،سواء من فئات
أو طبقات أو شنننرائح أو جماعات أو مناطق محددة ،ما تتيحث لهم هذه الوسنننائل من فرص لم تكن
ممكنة من قبل بما يزيد لديهم الر بة والقدرة على تحدي القوى السائدة .كل هذا سيضغط بشكل
متصاعد على الحكومات والسلطات ويفاقم من تراجع مشروعيتها.
إال أن القوى التقليدية من دول وأحزاب ومؤسننننسننننات اجتماعية بدأت تنخرط بدورها في الموجة
مزيدا من االهتمام والموارد بهدف امتصنننناص آثار هذه الموجة والتفثير على
الرقمية وترصنننند لها
ا
نتائجها .لذا فإن الحراكات الرقمية ال تقضي على األشكال التقليدية للسلطة بل ربما تعيد تشكيلها.
بديال للقوى السننننياسننننية ال سننننيما اإليديولوجية منها القادرة على تعبئة
فهذه الحراكات لن تكون ا
الجماهير حول قضننننايا كبرى وحشنننندها نحو مواجهات طويلة .إن الحراكات الرقمية ما زالت تتمحور
حول قضننايا تفصننيلية وذات أهداف موضننعية تسننمح للجمهور بالضننغط على القوى السننائدة لتغيير
سننننلوكها تجاه أزمات وقضننننايا محددة .بالمجمل تبدو الحراكات الرقمية أكثر قدرة على منافسننننة
المجتمع المدني ومزاحمتث بدل الحلول محل األحزاب السياسية.

15
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ثانيا :الالعبون األساسيون
ً
في هذا القسننننم نسننننتعرض مصنننننالح أبرز الفاعلين المؤثرين في أحداث المنطقة ،حيث نحاول
استكشاف أولوياتهم اإلقليمية في العام  ،2019ودوافعهم األساسية ،والقيود التي تكبل مساعيهم
اإلقليمية والتحديات الحالية والمتوقعة .من خالل هذا العرض ندخل بوضوا إلى أبرز ملفات وقضايا
العام  2019على مستوى المنطقة.
 2.1القوى الدولية
 2.1.1الوليات المتحدة
ترتكز األولويات األميركية في العام  2019على م سائل المواجهة مع إيران والملف ال سوري و صفقة
القرن .ستستمر السياسة األميركية تجاه المنطقة بالخضوع لجملة عوامل أبرزها تفثير تنازل ترامب
عن إدارة المنطقة لفريق ملتصنننق بالمشنننروع الصنننهيوني ،و ياب إسنننتراتيجية أميركية للمنطقة
والتوترات بين رنية البيت األبيض ومؤسننسننات األمن القومي تجاه اإلقليم ،ونزعة ترامب االنتهازية
في التعامل مع الحلفاء ،وضبط صعود الدورين الروسي والصيني في المنطقة .ستزيد واشنطن من
تنافسننها مع الصننين (اقتصنناد ايا ،وتايوان ،وبحر الصننين الجنوبين وروسننيا (سننباق تسننلحن ،وهو ما
سنيسنبب "صندا اعا" للقوى المتوسنطة (مثل تركيان السناعية إليجاد أرض محايدة ،وسنيعزز من ر بة
موسكو وبكين بتعميق مصالحهما داخل المنطقة.
في ظل تراجع خياراتها العسنننكرية ،سنننتحفز الواليات المتحدة في العام  2019أدواتها االقتصنننادية
والدبلوماسننننية واألمنية ضنننند أعدائها في اإلقليم ،وفي سننننياق ذلك سننننتبذل جهو ادا لتمتين النواة
الصنننلبة لحلفها أي "إسنننرائيل" والسنننعودية واإلمارات مع ضنننمان أولوية المصنننالح األميركية وعدم
االنننجننرار نننحننو مننواجننهننات
واشنننننننننطننن هننذه األدوات
اهلل وإعاقة العملية السياسية
على دمشق ،وتعميق تفثيرها
بمسننننار تطبيع العالقات بين

”تم يل مز يد من القوى
اإلقليميننة لالبتعنناد عن
واشنطن نحو تموضعات
أكثر حيادية“

عسنكرية في المنطقة .سنتسنتخدم
لتشننديد الحصننار على إيران وحزب
في سنننوريا وتقييد االنفتاا العربي
وحضننننور ها دا خل العراق ،وا لدفع
الكيان الصننهوني والنتام الرسننمي

العربي وفرض صفقة القرن على الواقعين الفلسطيني واإلقليمي.
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ومن أبرز القيود التي سننتعوق السننياسننة األميركية في المنطقة اإلجماع األميركي على عدم التورط
في حرب إقليمية ،واسننننتمرار التباين بين المحور القطري – التركي والمحور السننننعودي -اإلماراتي،
واالهتزاز في المملكة السننعودية وتردي وضننعية محمد بن سننلمان العالمية ،وميل مزيد من القوى
اإلقليمية (تركيا ،مصرن لالبتعاد عن واشنطن نحو تموضعات أكثر حيادية ،5واالنهيار في قوة أميركا
الناعمة ،وتطور الدور الروسنني والصننيني في ملفات حسنناسننة إقليمية .لكن بالر م من عدة حوافز
لتخفيض التزاماتها العسنننكرية في الشنننرق األوسنننط وأفريقيا ،إال إن الحملة ضننند إيران والهواجس
بخصوص "اإلرهاب واالنتشار النووي" ستستمر بالضغط لصالح جذب االهتمام واإلمكانات األميركية
إلى المنطقة.6
 2.1.2روسيا
في العام  2019ستستمر سوريا في االستحواذ على أولوية السياسة اإلقليمية لروسيا وال سيما مسار
العملية السنننياسنننية ،ومن خاللها السنننعي لترتيب تفاهمات مع جملة من القوى اإلقليمية مثل تركيا
مد نفوذها نحو سننناحات جديدة مثل ليبيا
والكيان الصنننهيوني .كما سنننتسنننتمر روسنننيا في محاولة ّ
والخليج بدوافع جيوستراتيجية واقتصادية .بالمجمل ستستمر روسيا بااللتزام بسياسة نشطة داخل
تحسن من مكانتها الدولية وكذلك ر ادا على
نترا لما تستكشفث من فرص ألداء أدوار ّ
اإلقليم وذلك ا
الضغوط الغربية عليها والمرشحة للتصاعد.
يتوقع مركز سننتراتفور أن يزيد الغرب من ضننغط العقوبات على روسننيا بالتزامن مع تعزيز وتنسننيق
ستوسع واشنطن من دعمها لكل من
استراتيجيات األمن السايبري وتلك المضادة للبروبا ندا ،كما
ّ
أوكرانيا وجورجيا وتواجث النفوذ الروسي في المحيط القريب لموسكو كما في أرمينيا وأوزباكستان.7
لذا يرى الكرملين أن المصالحة مع الغرب ليست ممكنة ألن الهدف هو تقويض روسيا .وبناء عليث ال
تحول روسنننني من
بد من التعايش مع العقوبات بدل السننننعي لرفعها ،ما يعني أنث لن يكون هناك ّ
القضننننية األوكرانية على وجث التحديد .كما أنث في ظل التوتر بخصننننوص االتفاقيات النووية مع
الواليات المتحدة فإن األجهزة الروسنننية العلمية والعسنننكرية ذات الصنننلة بالقدرات النووية سنننيتزايد
5
خطرا يتمثل بإبعاد حلفائها من
حاليا في مواجهتها للقوى الكبرى على مسار أحادي واسع يشكل ا
إن اعتماد أميركا ا
القوى الوسطى التي تحتاجها إلى جانبها.

Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.6.
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.20.

6

Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.64.
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تفثيرها في السننياسننة الخارجية .ويرى مركز كارنيغي في موسننكو أن هامش المناورة الروسننية في
السياسة الخارجية يتراجع فيما يتضح أن المشاكل الداخلية مستعصية على الحل.8
يؤ كد أ ندر يث كورتونوف ،ال مدير ال عام لمجلس الشننننؤون ا لدول ية الروسنننني ،على هذه الم قار بة
المت شائمة لل سيا سة الخارجية لرو سيا في كلمة ألقاها في اإلمارات العربية في شهر ت شرين الثاني
:2018

"إذا كان عنوان السنننياسنننات الدولية على األرجح هو األمن وليس التنمية ،وإذا كان
الهدف الرئيسني لألمم سنيكون البقاء وليس الرفاه ،لماذا ينبغي على روسنيا أن تغيّر
فهم ها ال حالي للعال قات ا لدول ية؟ بطري قة ما ،الكرملين جاهز لمواج هة "الشنننن تاء
العالمي" 9بطريقة أف ضل من معتم مناف سيث وخ صومث .أما لخلق حوافز لل سيا سة
الخارجية الروسننننية العادة تكوين ذاتها فينبغي ألحد أن يُثبت أن "الشننننتاء العالمي"
ليس الخيار الوحيد".10
إقليميا إطالق المسننننار
من أبرز األهداف الروسننننية في العام المقبل
ا

” ستتقدم الم صالح

ال سيا سي ال سوري (اللجنة الد ستورية وم سائل إن سانيةن وايجاد بيئة

االقننننتصننننننناديننننة

إقليمية ودولية مناسننبة لرفع القيود عن التعاون مع الدولة السننورية

الننروسننننننيننة فنني

بما يمكن أن يحفز مشنننناريع إعادة اإلعمار ،وإدارة مرحلة االنسننننحاب

ا ل م ن طقننة ك لمننا

األميركي من سوريا من خالل محاولة عقد ت سوية لم ستقبل ال شرق

أصننننبح المسننننننار

السننننوري بين الدولة السننننورية وتركيا واألكراد ،وإنهاء حالة جبهة

السننننننوري أكنننثنننر

استقرارا“
ا

النصننرة في إدلب .وهناك المصننالح االقتصننادية التي سننتتقدم كلما
اسنننتقرارا .تسنننعى روسنننيا من خالل
أصنننبح المسنننار السنننوري أكثر
ا
االستثمارات في قطاعات الطاقة بما فيها تلك النووية (سوريا ،إيران،

Tatyana Stanovaya, Russia in 2019: What Putin’s Annual Press Conference Revealed, Carnegie Moscow

8

Center, January 11, 2019.

 9يحيل كورتونوف مصطلح الشتاء إلى عبارة "الشتاء قادم" في السلسلة األميركية "لعبة العروش" حيث يشير الشتاء
إلى أمر شديد السوء وكبير وال يمكن تجنبث ويلوا في األفق.
Andrey Kortunov, On Russia’s Power: is Winter Coming? Russian International Affairs Council, November

10

13, 2018.
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السننننعودية ،إقليم كردسننننتان ،ليبيا ،تركيا ،األردن ،مصننننرن ومبيعات السننننالا 11أن تحقق فوائض
ضرورية للداخل الروسي وخاصة أن إدارة بوتين ستكون تحت ضغوط داخلية مستمرة ال سيما مع
موعد االنتخابات المحلية في أيلول .2019
على المسننتوى العسننكري تعزز روسننيا االعتماد على مزيج من شننركات أمنية خاصننة (فا نرن وقوات
حكومية للتدريب واالسننتشننارة كما في السننودان وليبيا بما يحقق لها نفو اذا سننياسن انيا ثم اقتصنناد ايا.
حاليا على "إبعاد اإلرهابيين وإبقائهم تحت السننننيطرةس واسننننتقطاب
تعتمد المصننننالح الروسننننية ا
ليمتد من األ سلحة إلى المنتجات
التكنولوجيا واال ستثماراتس وتو سيع الو صول إلى أ سواق المنطقة
ّ
الزراعية".12
قائال:
يلخص فيتالي نعومكين السياسة الروسية في المنطقة خالل العام  2019ا

"بالنسبة إلى الشرق األوسط يمكن أن تصبح هذه السنة التي حلّت سنة تغييرات جدية،
فإن روسننيا سننتتبع سنياسننة تحافظ فيها على مبادم محددة  ...وتتنا م مع البرا ماتية
التي من ضننمن عناصننرها «االنتهازية البناءة» .واألخيرة ال تعني «سننياسننة التهام كل
شننيء» وعدم التمييز ولكنها تفترض الجاهزية للتعاون مع أطراف مختلفة (بما في ذلك
المتصنننارعة فيما بينهان ،في حال تناسنننب هذا مع مصنننالحها .بشنننكل عام يمكن توقع
توسننع دائرة شننركاء روسننيا في المنطقة على خلفية تصننرفات واشنننطن التي ال يمكن
التنبؤ بها .في الوقت نفسث لن تحاول موسكو إزاحة واشنطن أو استبدالها وليس لديها
الموارد الكافية لذلك مقارنة بفميركا وتسعى لتجنب االنجرار إلى الصرعات".13
ومن أبرز القيود والتحديات خالل العام الحالي على الدور الروسنننني اسننننتمرار األزمة االقتصننننادية
14
تعمق التناقضنننات بين
الداخلية ،وتوسنننع العقبات الدولية وتصننناعد التوتر مع الواليات المتحدة  ،و ّ

 11ارتفعت مبيعات السالا الروسي في المنطقة من  1.5مليار دوالر عام  2106إلى  8مليارات دوالر عام ،2017
باإلضافة إلى عقود بقيمة  24مليار دوالر لعشر سنوات مقبلة ابتداء من .2018
 12ديميتري ترينين ،المشهد من موسكو ،مقابلة أجراها مايكل يون لمدونة "ديوان" ،مركز كارنيغي 16 ،كانون
الثاني/يناير .2019
 13فيتالي نعومكين :2019 ،سنة الفرص والتحديات لروسيا ،صحيفة الشرق األوسط 6 ،كانون الثاني/يناير .2019
 14ويمكن أن يشهد العام  2019إضافة واشنطن لعقوبات جديدة تؤلم االقتصاد الروسي ،كفن توسع نطاق فرض
العقوبات على مزيد من المسؤولين والكيانات الروسية ،وكفن تقطع قنوات التجارة المشتركة الرئيسة ،أو يضغط
20
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القوى اإلقليمية ما يع ّقد قدرة روسننيا على المناورة ،والقدرة على تحقيق خرق سننياسنني في سننوريا،
سننواء في مسننار التسننوية أو في الشننرق السننوري ،وال سننيما بحال االنسننحاب األميركي المعلن عنث،
وضبط االشتباك اإلسرائيلي – اإليراني في سوريا .إال أن المكاسب التي تلمستها روسيا في اإلقليم
سننننتحفزها على مزيد من التدخل الحذر .ويشننننير كورتونوف إلى إنث إن قارنا روسننننيا بصننننندوق
ا ستثماري كبير يمكن القول إن سعر أ سهمث اليوم أعلى ب شكل هائل من القيمة الحقيقية أل صولث.
مثال يمكن اعتبار روسننيا شننركة سننياسننية ناشننئة ناجحة بطريقة اسننتثنائية:
ففي الشننرق األوسننط ا
فمقابل ثمن متواضننع دفعتث بالدماء والمال أصننبحت موسننكو قادرة على تحويل نفسننها من العب
هامشي في المنطقة إلى الوسيط الخارجي األكثر أهمية.15
 2.1.3الصين
عميقا خالل العام  2019بل
ا
نوعيا
تحوال
ليس من المحتمل أن تشننننهد المقاربة الصننننينية للمنطقة
ا
ا
المزيد من مراكمة النفوذ االقتصننادي والتنموي في دول المنطقة مع الحفاظ على بصننمة سننياسننية
16
نترا للمصننالح
منخفضننة  .الملف السننياسنني األبرز قد يكون مسننار التصننعيد األميركي مع إيران ا

الصننينية في سننوق الطاقة اإليرانية ولتفثيره على االسننتقرار في منطقة الخليج وهي مصنندر رئيس
للطاقة وعقدة على خط طريق الحرير الجديد .إن تزخيم النفوذ والمصنالح االقتصنادية الصنينية في
المنطقة ينتج عن تراجع التزامات أميركا تجاه المنطقة وعن حاجة بكين لمسنننناحة مناورة إضننننافية
المتصاص الضغوط األميركية المتصاعدة بحدة في ظل إدارة ترامب.
يتوقع مركز سنتراتفور أن الهوة بين المتطلبات األميركية من الصنين (اإلصنالحات البنيويةن وبين ما
تر ب الصننين بالمسنناومة عليث في االسننتراتيجية التكنولوجية واالسننتقرار الداخلي ،سننوف تسننتمر
بالتوسع عام  2019وتمنع أي تسوية شاملة ،وأن تثير واشنطن بشكل أكبر قضايا حقوق اإلنسان

مثال على البيت األبيض التخاذ خيارات أكثر تطرفاا مثل استهداف الديون السيادية الروسية أو حتر
الكونغرس ا
التعامالت بالدوالر مع أكبر البنوك الروسية .أنتر :آدم المخزنجي ،اقتصاد روسيا يتراجع وإيران والسعودية في
تدهور...أبرز توقعات االقتصاد لعام  ،2019مدونة ميدان ،الجزيرة ،بدون تاريخ.
Andrey Kortunov, On Russia’s Power: is Winter Coming? Russian International Affairs Council, November

15

13, 2018.
16
ٍ
قروض
تعهد بتقديم
في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الصنننيني بالعاصنننمة الصنننينية بكين في تموز/يوليو َّ ،2018
بقيمة  20مليار دوالر للمنطقة ،باإل ضافة إلى م ساعدات بقيمة نحو  90مليون دوالر ل سوريا واليمن واألردن ولبنان
من أجل اإلعمار ورعاية النازحين ،ومليار دوالر أخرى للعالم العربي لبناء االستقرار االجتماعي.
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واألقليات لفرض مزيد من العقوبات على الصين .17ور ادا على اإلجراءات األميركية المتوقعة ستعتمد
الصين على نفوذها االقتصادي الهائل لمواجهة األحالف األميركية .ومع تزايد الضغوط على الصين
في األسنننواق األميركية سنننتسنننعى بكين إلى ايجاد أسنننواق جديدة وشنننركاء جدد من خالل مبادرة
الحزام والطريق الواحد التي تتضمن مشاريع بمليارات الدوالرات.18
مهما عام  2018حيث أصبحت اليوم أكبر مستثمر في الشرق األوسط .فبحسب
ّ
سجلت الصين إنجا ازا ا
المؤسننسننة العربية لضننمان االسننتثمار وائتمان الصننادرات ،تسننتحوذ الصننين اليوم على حوالي ثلث
رصننيد االسننتثمار األجنبي المباشننر في المنطقة العربية .ومن المتوقع أن ترتفع التجارة بين الصننين
والشنننرق األوسنننط إلى  550مليار دوالر بحلول  2020أي بما يزيد
عن  300مليار دوالر اليوم ،بح سب شركة "ماكنزي" لال ست شارات.
كما يالحظ نمو في صادرات السالا الصيني ال سيما الطائرات من
دون طيار ،19حيث إن ال شروط ال سيا سية والقانونية ال صينية لبيع

”إن تننزخننيننم النننننفننوذ
والمصنننالح االقتصنننادية
الصننننين ية في المنط قة

ننال عن الكلفة ،تجذب أنتمة المنطقة .ويسنننبب ذلك
السنننالا ،فضن ا

ينتج عن حنناجننة بكين

متصاعدا كون الصين ال تلتزم بمبدأ التفوق النوعي
إسرائيليا
قلقا
ا
ا
ا

لمسنناحة مناورة إضننافية

اإلسننننرائيلي الذي تلتزم بث أميركا والدول الغربية ،كما أنها تتيح

المتصنننناص الضننننغوط

متطورا في مجاالت تمتلك فيها "إسنننرائيل"
ننالحا
لدول المنطقة سن ا
ا

األميركية المتصاعدة“

تزود إيران
تفوقا
ا
نسننننبيا على محيطها ،إضننننافة إلى أن الصننننين ّ
ا
بالسالا.

 17بحسب مركز ستراتفور ستكشف هذه السنة محدودية القدرة األميركية على عزل الصين عن التجارة العالمية وعن
أقرب حلفاء أميركا ممن لديهم مصلحة بتوسيع المصالح االقتصادية مع بكين.
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.1, 7.
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.38.

18

 19أعربت وكالة االستخبارات الدفاعية في البنتا ون عن قلقها من تنامي مبيعات الصين لطائرات من دون طيار إلى
دول في الشرق األوسط ،ال سيما أن قائمة المشترين تشمل أبرز حلفاء الواليات المتحدة.
Jack Detsch, Pentagon warns Middle East turning to China for drone needs, Al-monitor, January 16,
2019. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/01/pentagon-mideast-turning-china-droneneeds.html#ixzz5el0Oa7Dx.
22
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شننرقا
مزيدا من الحوافز لدول المنطقة للتحول
ا
هذا النفوذ الصننيني الزاحف سننيمنح في العام  2019ا
وتنويع تحالفاتها وتحدي السنننياسنننة األميركية وابتزازها .ومن المرجح أن تكون الصنننين حذرة من
االنخراط في إعادة إعمار سننوريا قبل انطالق المسننار السننياسنني وحصننول توافقات دولية .كما أنها
يمكن أن تطور دورها الدبلوما سي في الخليج إن تفاقم التوتر على خلفية السيا سة األميركية تجاه
إيران .ولن يكون من مصنننلحة الصنننين أن تنسنننحب إيران من االتفاق النووي ،فذلك سنننيؤثر على
مصالح البلدين وعلى أسعار النفط ويعزز التوتر في منطقة الخليج.
 2.1.4فرنسا

20

رئيسننننا للواليات المتحدة ،ومواقفث االسننننتفزازية المتكررة حيال شننننركائث
إن انتخاب دونالد ترامب
ا
األوروبيين وتلويحث المسننتمر باحتمال تخلي الواليات المتحدة عن التزاماتها "الدفاعية" تجاههم في
إطار حلف الناتو ،جميعها عوامل عززت القناعة بفن هؤالء الحلفاء باتوا مضننننطرين ،وباالكراه ،على
محاولة بلورة سياسة خارجية ودفاعية أوروبية مشتركة ومستقلة .وقد اعتبر البعض أن تصريحات
الم ست شارة األلمانية أنجيال ميركل في أيار  2017عن ضرورة اعتماد أوروبا على نف سها في ميدان
ال سيا سة الدفاعية وكالم الرئيس الفرن سي إيمانويل ماكرون خالل ال شهر الما ضي عن الحاجة إلى
تشنننكيل جيش أوروبي لحماية بلدان االتحاد من "روسنننيا والصنننين وحتى الواليات المتحدة" ،الذي
أثنت عليث ميركل في اليوم التالي ،هي مؤشنننرات حاسنننمة إلى وجود إرادة سنننياسنننية لدى الثنائي
الفرنسي -األلماني ،النواة األصلية للمشروع األوروبي ،لولوج درب االستقالل عن واشنطن .قد تتيح
فرصننننا للمناورة واللعب على
الخالفات السننننياسننننية المشننننار إليها أمام أطراف في محور المقاومة ا
ننيقا ،خاصنننة مع تعاظم النفوذ اإلسنننرائيلي والسنننعودي داخل
التناقضنننات ير أن الهامش يبقى ضن ا
المؤسسات السياسية الفرنسية.
أعد
في مقدمة التقرير االسنننتراتيجي للدفاع واألمن الوطني الصنننادر في آخر عام  ،2017وهو تقرير ّ
تحت إشراف وزيرة الجيوش (الدفاعن الفرنسية فلورانس بارلي بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،كتب األخير إن السننياق الدولي الحالي "شننديد االضننطراب .البية المخاطر والتهديدات التي
نتعرض لها لم تكن مجهولة بالنسبة لنا لكن تفثيراتها تتعاظم ...إن تكاثرها يشي بالضعف المتزايد
عدو التقرير في الصفحة " 13أن الاليقين
للنتام الدولي وصعود العبين يريدون تغييره" .وقد رأى ُم ّ
كامال من ورقة وليد شرارة المعروضة في حلقات النقاش التي ورد ذكرها في
 20هذا القسم من التقدير مفخوذ
ا
المقدمة.
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الذي يطبع المرحلة االنتقالية التي دخلها العالم يضننننناف إليث انفجار متزامن ألزمات معقدة نحن
أطراف مباشننرون فيها إلى جانب شننركائنا وفي مقدمتهم الواليات المتحدة ،من منطقة السنناحل في
آفريقيا إلى الشرق األوسط .نحن نواجث العبين متعددين لديهم تطلعات طموحة وقدرات كبيرة".
على الر م من أن لغننة التقرير

”وزارة النننخنننارجنننينننة

أكثر دبلومنناسننننيننة من تلننك

المسننننتخنندمننة في تقريري األمن

معقال
الفرنسية ما زالت
ا

الننق نومنني والنندفنناع الننوطننننني

األميركيين إال أنث يصل إلى نفس

ل ل محننا ف ت ين ا لجنندد

االسنننتنتاج فيما يتعلق بالتحدي

الرئيسنننني الننذي تواجهننث القوى

الفرنسننننيين وأنصنننننار

الغربية وهو توسنننع دور ونفوذ

القوى ير الغربية ،وفي طليعتهم
ت غ ي ير مواز ين ا ل قوى النندو ليننة
عقود طويلة.21

ا ل لو بي اإلسنننننرا ئ ي لي

والسعودي“

روسننيا والصننين ،وعزمهم على
المخت لة لمصننننل حة األولى م نذ

واضنننحا عن كيفية تفثير العوامل األيديولوجية
نموذجا
يقدم فريق الرئيس الفرنسننني وسنننياسننناتث
ّ
ا
ا
والتجارية على صننننناعة القرار .شننننكل إيمانويل ماكرون منذ وصننننولث إلى السننننلطة خلية معنية
بالسننياسننة الخارجية في قصننر اإلليزيث ،ايتها تعزيز إشننرافث عليها ،ضننمت مسننتشنناره الدبلوماسنني
فيليب إتيان ومدير االستخبارات الخارجية والسفير السابق بيرنار إمييث واألميرال برنار روجيل القائد
السابق لهيئة األركان الفرنسية وهي مجموعة تعتبر برا ماتية مقارنة بوزارة الخارجية التي ما زالت
معقال للمحافتين الجدد الفرنسيين وأنصار اللوبي اإلسرائيلي والسعودي.22
ا

 21وقد أكد فرنسنننوا لوكوانتر ،رئيس هيئة األركان الفرنسنننية ،هذه الوجهة عندما قال أمام لجنة الشنننؤون الخارجية
والقوات المسنننلحة في البرلمان الفرنسننني في شنننهر تشنننرين األول/أكتوبر  ،2018إن "فرنسنننا صنننا ت شنننراكتين
استراتيجيتين رئيسيتين مع الهند وأستراليا كسبيل للتحكم بالنزعة التوسعية الصينية ،التي من المحتمل أن تصبح
أكثر عدوانية ،والتصنننندي لها ان كان األمر ممك ناا .إنها مهمة رئيسننننية في المحيطين الهندي والهادم وكذلك في
أفريقيا".
22
وزيرا للدفاع في عهد فرنسننوا هولند صننفقات السننالا مع
وزير الخارجية جان إيف لودريان ،الذي وقّع عندما كان ا
السنننعودية ،من المدافعين عن ضنننرورة الحفاظ على عالقات اسنننتراتيجية مع السنننعودية ودعمها في مواجهة إيران
وحلفائها .األمر نف سث ينطبق على جيروم بونافون ،مدير ق سم ال شرق األو سط و شمال أفريقيا في الوزارة ،ال شديد
العداء إليران ومحور المقاومة وعلى مدير مركز التحليل واالسنننتشنننراف فيها جوسنننتان فايس .ما زال تفثير جيرار آرو،
جدا في الوزارة وكذلك األمر مع ميشننال
كبيرا ا
السننفير الحالي في واشنننطن ،والرمز األبرز "لزمرة المحافتين الجدد" ،ا
ميرايي السفير الحالي في البرازيل.
24
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ينعكس هذا الواقع على السننياسننة الخارجية الفرنسننية حيال دول المنطقة وقضنناياها .فعلى الر م
من تمسنننننك فرنسنننننا باالتفاق النووي مع إيران إال أنها كانت من أول الدول التي اقترحت فرض
عقوبات عليها بحجة برنامجها الصننناروخي والضنننغط عليها لوقف توسنننع نفوذها في اإلقليم .وهي
حتى عندما تصننننر على ضننننرورة الحوار مع إيران ترى أن الحوار كفيل بدعم موقع من تصنننن ّنفهم
معتدلين كالرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف في مواجهة المتشننننددين أي مرشنننند الجمهورية
اإلسننالمية والحرس الثوري .وقد أظهرت قضننية خاشننقجي وضننعف رد الفعل الفرنسني عليها ورفض
ماكرون الربط بينها وبين صفقات السالا مع السعودية مدى متانة العالقة بين البلدين .كما تشهد
تطورا في مجال التعاون التكنولوجي والعسننننكري وتراجع النقد
العالقات الفرنسننننية-االسننننرائيلية
ا
الفرنسنني لسننياسننات االسننتيطان والضننم التي تعتمدها "إسننرائيل" في الضننفة والقدس ،وثمة أمر
مسننتجد ،وهو تقديم فرنسننا العزاء لعائالت المسننتوطنين االسننرائيليين الذين يقتلون في األراضنني
المحتلة .الوجهة التي اتخذتها السياسة الخارجية الفرنسية بعد االستدارة الكبرى التي تمت في أواخر
عهد الرئيس األسننبق جاك شننيراك لم تتغير وفي ظل هذا الواقع ال يمكن تصننور سننياسننة خارجية
أوروبية مشتركة مستقلة عن الواليات المتحدة.
 2.2القوى اإلقليمية
 2.2.1الجمهورية اإلسالمية في إيران
تواجث إيران في العام  2019تحديين أسنناسننيين :االنسننحاب األميركي من االتفاق النووي ونتائجث،
وحضورها في سوريا وكلفتث .تسعى إيران إلى تفمين شبكة دولية تمتص تفثير العقوبات األميركية
وتحمي أ لب مصنننالحها االقتصنننادية ،وفي سنننوريا تجد نفسنننها معنية بتمكين الحكومة السنننورية
وجغرافيا (إدلب وشننرق الفراتن وتعجيل االنسننحاب األميركي وإكمال التفاهمات
سننياسن انيا واقتصنناد ايا
ا
مع تركيا في إدلب و شرق الفرات ،وا ستعادة التوازن مع الكيان
الصهيوني على المسرا السوري لردعث عن التعرض لها.

”مع التراجع النسننننبي للتوتر

دوليا ،سننتواصننل إيران تشننبيك مصننالحها المشننتركة مع القوى
ا

ال مذهبي سننننتعزز إيران من

مرورا بالهند
انطالقا من أفغانسننننتان وباكسننننتان
اسسننننيوية
ا
ا

سنننن ياسنننننات ها ال قائ مة على

ننوال إلى الصنننين وروسنننيا .تسنننتفيد إيران من هذا العمق
ووصن ا

تر م يم ا لجسننننور مع قوى

وأمنيا واقتصاد ايا ،لتوفير بدائل وشبكات
ستراتيجيا
الشرقي جيو
ا
ا
أ مان توازن من خالل ها الضننننغوط التي تتعرض ل ها في رب
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أساسية في العالم العربي“

آسننننيا والعالم العربي .كما سننننتجد إيران نفسننننها بحاجة لتمتين دبلوماسننننيتها العامة مع الدول
والمنتمات الدولية لمواجهة الخطوات العدوانية والحمالت السياسية واإلعالمية لواشنطن وحلفائها.
انطالقا من اعادة تعريف
إقليميا ،سننننتسننننتمر إيران في توطيد وترميم عالقاتها مع تركيا وقطر
ا
ا
واستكشاف المصالح المشتركة ومنها الحاجة لمواجهة السياسة السعودية في المنطقة .مع التراجع
النسبي للتوتر المذهبي وانخفاض التوتر في سوريا والعراق ستعزز إيران من سياساتها القائمة على
ننميا .ومع إنجاز الجزء األكبر من
ننعبيا ورسن ا
ترميم الجسنننور مع قوى أسننناسنننية في العالم العربي ،شن ا
المهمة في سننننوريا سننننتكون إيران مهتمة بتمكين حلفائها اليمنيين من الصننننمود لحين تبلور خيار
الت سوية ال سيا سية ،وتن شيط العملية ال سيا سية في العراق ،ودعم ال شعب الفل سطيني إلحباط أي
تقدم في مسار "صفقة القرن".
في المقابل تبرز جملة قيود أبرزها التداعيات االقتصننننادية الناجمة عن العقوبات األميركية سننننواء
على المسننننتوى المحلي أو اإلقليمي ،وازدياد حاجة إيران للتفاهم مع تركيا ،والهجمات اإلسننننرائيلية
داخل سوريا ،وا ستمرار التحشيد السعودي السيا سي والمذهبي ضد إيران على المستوى اإلقليمي.
من بين ما سبق ،ستكون النتائج االقتصادية للعقوبات وتفثيراتها اإلجتماعية من أشد التحديات في
العام  2019داخل إيران.
 2.2.2تركيا
التحدي األكبر الذي سيواجث تركيا خالل هذا العام هو الوضع االقتصادي المتعثر ،حيث على أردو ان
التعامل مع أزمة الدين من دون الوقوع في أزمة ليرة جديدة .تبدو آفاق االقتصنننناد التركي سننننيئة
على األرجح خالل  2019ب سبب مزيج من الم شاكل ،ما بين م ستويات ديون مرتفعة على ال شركات
المحلية ،وعملة ما زالت ير مسننننتقرة ،وتناقص في االسننننتثمار األجنبي ،وزيادة في عجز الحسنننناب
الجاري ،وتضنننن ّخم مرتفع ،وتراجع في قطاع التصنننندير واهتزاز في ثقة المسننننتهلك .23وبالتالي من
المتوقع أن يتراجع النمو االقتصننننادي التركي إلى ما بين  %3.6و .%0.8وتفتي خطورة الوضننننع في
 2019م ما قيم تث  200مل يار دوالر ،أو ربع ال ناتج المحلي اإلج مالي التركي ،وهو مبل هائل ي جب
على الشننننركات التركية دفعث خالل العام  ،2019ويفتي معتم ذلك المال بالدوالر .وسننننتحاول

Stratfor, As Turkey Enters 2019, Its Economic Woes Are, November 28, 2018 Never
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الحكومة التركية التركيز على جذب االسنننتثمارات األجنبية المباشنننرة التي انخفضنننت من  18.7مليار
دوالر عام  2015إلى  10.8مليار دوالر عام  2017بمزيد من اإلصالحات المالية والمؤسسية.24
وتزداد ح سا سية الم سفلة االقت صادية قبل االنتخابات المحلية في آذار ،كما أن هذا الو ضع ي ضعف
خصننننوصننننا .26لن تغير االنتخابات توازنات القوى داخل
موقع تركيا تجاه الغربيين عمو اما 25وأميركا
ا
تركيا ولكن أردو ان بنى نفوذه من خالل شننننبكة زبائنية كانت البلديات من أبرزها لقدرتها على
تقديم الخدمات والوظائف .إن خسارة أردو ان لبلديات المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول سيلحق
كبيرا بصورتث وقدرتث على توظيف الفرص االقتصادية في هذه المدن.27
ضررا ا
ا
طا على صانعي القرار في أنقرة
خارجيا ،تبقى المسفلة السورية وتبعاتها القضية األكثر
تعقيدا وضغ ا
ا
ا
إيرانيا
وال سنننيما قضنننية مسنننتقبل منطقة شنننرق الفرات .يسنننتفيد أردو ان من الحاجة لدور تركيا،
ا
سيا لبناء الم سار ال سيا سي في سوريا ولتطوير التعاون
لمواجهة العقوبات وموازنة ال سعودية ،ورو ا
وأميركيا العادة تركيا إلى موضننعها التقليدي إلى جانب الغرب ،ولموازنة روسننيا وإيران
االقتصننادي،
ا
في سوريا ومنع الحكومة من ا ستعادة كامل سوريا ول ضمان أمن حلفائها األكراد في شرق سوريا.
ولذا سننيحافظ أردو ان على تموضننعث على مسننافة مرنة بين األميركيين والروس ليفاوض الجميع
مقيدا بحاجتث إلى طهران لتحقيق التوازن مع
من موقع متقدم .في سننننياق مواز سننننيكون أردو ان
ا
وأيض نا بفعل المصننالح االقتصننادية  -السننياسننية المتشننابكة ولذا لن
المحور السننعودي -اإلماراتي،
ا
يسنننتجيب أردو ان للعقوبات األميركية على إيران وهو ما سنننيجعلها نقطة خالفية جديدة مع إدارة
ترامب بعد انتهاء مهلة االعفاءات.
 2.2.3الكيان الصهيوني
يواجث الكيان الصننننهيوني في العام  2019تبعات مرحلة ما بعد نهاية الحرب السننننورية ،وبالتحديد
التوازن في الجبهة ال شمالية وم سار التطبيع مع األنتمة العربية والعرض األميركي المتوقع ل صيغة
 24آدم المخزنجي ،اقتصاد روسيا يتراجع وإيران والسعودية في تدهور...أبرز توقعات االقتصاد لعام  ،2019مدونة
ميدان ،الجزيرة ،بدون تاريخ.
وفقا لمكتب اإلحصاء األوروبي"،"Eurostat
 25استهلكت أوروبا بضائع تركية بقيمة  86.4مليار دوالر عام  2017فقط ا
ما يعني أنها أكبر جهة عالمية تستورد وتشغل عجلة التصنيع التركي.
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.28.
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and policies to watch, Middle East Institute, January 7, 2019.

27

صفقة القرن ،باإل ضافة إلى التحدي الدائم بخ صوص المقاومة الفل سطينية في قطاع زة وال ضفة
الغربية .على أن ال سيا سة اإل سرائيلية للتعامل مع كل هذه الم سائل ترزا تحت ضغوط االنتخابات
البرلمانية المبكرة في ني سان  2019ونتائجها .كما ُيرجح أن يتراجع نمو االقت صاد اإل سرائيلي ب شكل
مطرد خالل  2019إلى نسنننن بة  %3.5بسنننن بب بطء نمو الت جارة ال عالم ية ،وف اقا لمنت مة الت عاون
االقتصادي والتنمية ) ،(OECDوهي تقديرات متفائلة بالنسبة لتوقعات أخرى تشير إلى تراجع النمو
مزيدا
االقتصادي للكيان المحتل إلى ما بين  2و .%2.5وستشهد الموازنة العامة اإلسرائيلية ل ن  2019ا
من العجز المالي بسبب تراجع إيرادات الضرائب الناتج عن تراجع النمو االقتصادي ،والرتفاع اإلنفاق
الحكومي.28
مكونات الرنية التي تنتر من خاللها القيادة السياسية في "إسرائيل" إلى التهديد
يقود البحث في ّ
المتشكل على الجبهة الشمالية إلى أن ثمة مصدرين حاكمين للقلق لديها :سعي إيران إلى تكوين
قوة عسكرية (برية وجوية وبحريةن في سوريا ،والعمل على إدخال أسلحة كاسرة للتوازن الى لبنان
فإن ثالث مهام رئيسة
تغير قواعد اللعبة ،كالصواريخ
الموجهة عالية الدقة .والحال ّ
ّ
من شفنها أن ّ
تواجث "إسرائيل":
-

إلحاحا لديهان.
منع حصول إيران على سالا نووي (هذه تبقى المهمة األكثر
ا

-

منع تمركز إيران عسكر ايا في سوريا.

-

منع تصنيع صواريخ دقيقة في لبنان.

أن التهديد اإليراني يفخذ في الوعي اإلسرائيلي أشكااال ومستويات
حددت هذه المهام على خلفية ّ
وقد ّ
متعددةس فهو يتفتى من:
ّ


نووية.
امتالك إيران قدرات
َّ



تعاظم نفوذها اإلقليمي ،السيما على الساحة السورية.



تزود بها فصائل المقاومة المختلفة ،السيما حزب اهلل.
تطور قدراتها الصاروخية التي ِّ
ُّ

 28آدم المخزنجي ،اقتصاد روسيا يتراجع وإيران والسعودية في تدهور...أبرز توقعات االقتصاد لعام  ،2019مدونة
ميدان ،الجزيرة ،بدون تاريخ.
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مرورا ببغداد ودمشق ،والذي ترى فيث
البري الذي تحقق من طهران إلى بيروت

التواصل ِّ
ا
أساسيا لتعزيز منابع التهديد األخرى.
عامال
"إسرائيل"
ا
ا
المؤسسة اإلسرائيلية في هذه المرحلة .أما الحدث
هذه التهديدات االستراتيجية على رأس اهتمامات
ّ
كبيرا من المشهد اإلسرائيلي ،فإن "إسرائيل"
قائما بذاتث ،ويشغل ّ
حي ازا ا
الفلسطيني ،الذي يشكّل تحد ايا ا
أن
تحاول التعامل معث بما يسمح لها بمواجهتث ،من دون أن يصل األمر إلى انفجار كلي وواسع .إال َّ
"إسرائيل" ترى أن هذا الحدث األمني والسياسي والشعبي -بلحاظ سعي محور المقاومة الى الدفع
باتجاه انتفاضة ثالثة ،ترى ما هو إال محاول اة لحرف اهتمامها عن مواجهة التهديد األكثر خطورة على
الجبهة الشمالية واستنزاف وتقييد قدرتها على تفعيل المبادرة العمالنية في ساحات أخرى ،وأضعاف
تفثيرها في الساحة اإلقليمية.
أن "إسرائيل" بدت في هذه المرحلة أكثر حاجة إلى إضفاء قدر من المصداقية والجدية على
صحيح ّ
ُّ
المتوثب ،وإلى االرتقاء في
تحذيراتها ،وأكثر حاجة إلى رفع مستوى التهديد والتهور بمتهر

”على مسننتوى التطبيع
وصفقة القرن فإن قادة
الكيننان يجنندون أنهم

االستهداف الذي تمارسثس لكنها في المقابلس تبدو حتى اسن حريصة
على عدم المغامرة ،وعلى أن ال تتجاوز في رسائلها العمالنية حدو ادا
أن السير على حافة المواجهة سيكون محفو افا بخطر
معينة ،إلدراكها ّ
أن جدلية الفعل واالمتناع
التدحرج نحو مواجهة عسكرية .ما يعني ّ

أمام فرصننننة تاريخية،

الحاكمة اسن في الوعي اإلسرائيلي تفرض على صانع القرار في تل

في ظل إدارة ترامب“

أبيب المزيد من التعقُّل.29

أما على مستوى التطبيع وصفقة القرن فإن قادة الكيان يجدون أنهم أمام فرصة تاريخية ،في ظل
تحديدا ،30لتكريس تطبيع أمر واقع بالتعاون مع كل من السننننعودية واإلمارات تحت
إدارة ترامب
ا
عنواني مواجهة إيران والتعاون االقتصادي والتكنولوجي لالستفادة من التفوق اإلسرائيلي في هذه
 29يوسف نصر اهلل ،نترية الردع اإلسرائيلية ،ورقة ُقدمت في سياق حلقات النقاش التمهيدية لهذا التقدير ،ونشرت
كاملة في سلسلة محاور وحوار ،العدد  ،17المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ،كانون الثاني/يناير .2019
 30على سبيل المثال ،خالل قمة ترامب وبوتين في شهر تموز/يوليو  2018كانت األولوية بالنسبة لترامب في الملف
عبر عن قلق مشترك مع اإلسرائيليين تجاه إمكانية نشر منتومة الصواريخ
السوري هي ضمان أمن "إسرائيل" حيث ّ
واألسلحة اإلستراتيجية اإليرانية في سوريا والوجود العسكري اإليراني في سوريا بمختلف وجوهث بما في ذلك القواعد
العسكرية.

29

المجاالت ال سننننيما مع ما تعانيث معتم الدول العربية من تردي أحوالها الداخلية نتيجة للحروب
واخفاقات النتم السننننياسننننية .وتقوم المقاربة اإلسننننرائيلية على تجاهل قضننننية التسننننوية مع
الفلسنننطينيين واالسنننتمرار بفرض التحوالت داخل الضنننفة الغربية ،ومن المسنننتبعد أن يوافق قادة
الكيان على أية "تنازالت" جدية قد ترد في صفقة القرن.
 2.3القوى العربية

”سننتسننتمر السننعودية
بالمعاناة من ضننننغوط

ما زا لت ا لدول الخليج ية في مركز ال تفثير اإلقليمي من بين مجموع
النندول العربيننة ،فر م وجود دول عربيننة عريقننة ومركزيننة في
المنتو مة اإلقليم ية إال أن ها ت عاني في المج مل من أز مات داخل ية

قضنية خاشنقجي ،حيث
تتعرض سننياسننات ولي
العهد لمزيد من االنتباه

حادة وضمور في نفوذها اإلقليمي.

العالمي“
 2.3.1السعودية
تواجث ال سعودية في العام  2019جملة من الملفات الح سا سة تت صل بالحرب على اليمن واالنخراط
في التصنننعيد األميركي ضننند إيران وتنشنننيط مسنننار التطبيع مع الكيان الصنننهيوني وتجاوز التبعات
وداخليا يواجث ولي
الدولية لجريمة ا تيال خاشقجي وتصعيد جهود احتواء المحور القطري  -التركي.
ا
طا متزايدة في عملية انتقال الحكم نتيجة الهامش الذي اكتسنبث خصنومث داخل األسنرة
العهد ضنغو ا
الحاكمة بعد مقتل خاشنننقجي ،إضنننافة إلى المراوحة في خطة التحول االقتصنننادي (2030ن وازدياد
األ صوات المطالبة بالحريات ال سيا سية إلى جانب تلك االجتماعية والثقافية .يلخص مركز ستراتفور
مجمل هذه الضغوط بالقول:

" ست ستمر ال سعودية بالمعاناة من ضغوط ق ضية خا شقجي خالل العام  ،2019حيث
تتعرض سياسات ولي العهد لمزيد من االنتباه العالمي .ومن المرجح أن تستمر جهود
بناء قوة ضغط من داخل االسرة الملكية بوجث ولي العهد .وفيما سيحد بعض حلفاء
الرياض من دعمهم العسكري ومن االستثمارات األجنبية المباشرة في المملكة إال أن
العالقات الحساسة لن تتغير على األرجح".31

Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.24.
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سننتكون السننعودية معنية خالل هذه العام بتحسننين صننورتها وإعادة تفهيلها بعد حادثة خاشننقجي
وتداعيات جرائمها في اليمن ،ولذا من المرجح أن تواصننننل القيام بخطوات واقعية محدودة ورمزية
ستكرس جهو ادا متزايدة لتمكين التحالف السعودي
وخارجيا ذات طابع تصالحي وحقوقي .كما
داخليا
ّ
ا
ا
– اإلماراتي – اإلسننننرائيلي بغطاء من البيت األبيض ومحاولة االسننننتفادة القصننننوى من السنننننتين
المتبقيتين لترامب لتحقيق أقصنننى الضنننغوط على إيران ومحاولة تكريس مسنننار التطبيع مع الكيان
الصننهيوني .وبالمجمل عادت السننعودية ،نتيجة إخفاقاتها السننورية واليمنية والقطرية ،لتكون أكثر
ا
هامشنننا لها خالل عهد أوباما .وهذا ينعكس بشنننكل كامل
خضنننو اعا لألجندة األميركية بعدما وجدت
على الملف السوري حيث تنضبط الرياض بشكل كامل خلف المسار األميركي وهو ما تجلّى بالتراجع
السعودي عن االنفتاا على دمشق وذلك بخالف مقاربتها األولية بضرورة االنفتاا لموازنة الدورين
اإليراني والتركي.
نكا بقوة بمفاصننل السننلطة إال أن خصننومث
داخليا ،وإن كان يبدو أن محمد بن سننلمان ال يزال ممسن ا
ا
طا بنجاا
داخل األسرة المالكة استعادوا بعض أنفاسهم .لذلك يبقى التحدي الداخلي األساسي مرتب ا
رنيتث للتحول االقتصنننادي والتي تمثل في عمقها إعادة تفاوض على العقد االجتماعي بين األسنننرة
الحاكمة والسعوديين .إن الفشل في تفمين موارد اقتصادية ومالية تلبي توقعات السكان سيفرض
على الن تام م قايضنننننة ذ لك إ ما بالعنف أو مز يد من الحر يات .ك ما أن تراكم العجز في الميزان ية
طا جا ادا
السنعودية وتراجع احتياطياتها واسنتمرار األسنعار المتوسنطة ألسنعار النفط ،كلها تمثل ضنغ ا
خصنننوصنننا إذا لم تتمكن الدولة من الحصنننول على فوائض من المصنننادر البديلة
على ولي العهد
ا
المتوقعة في رنية .2030
أن ميزانية السعودية للعام  2019تستند إلى إنفاق بحجم  295مليار دوالر ُمقابل إيرادات
ُيشار إلى َّ
بقيمة  260مليار دوالر ،أي عجز بقيمة  35مليار دوالر .وبحسنننننب تقديرات محللين اقتصننننناديين
وفقا
دوالرا وأكثر ،ا
نعودية يسننتند إلى سننعر برميل النفط 70
فإن بند الدخل في
ربيين َّ
ميزانية السن َّ
َّ
ا
يوميا ،وهذا و ضع ال يتالءم مع دخل ال سعودية اليوم .ور م
ال ستخراج  10ماليين برميل نفط خام
ا
ارتفاع بنسبة  12في المئة في المداخيل ( ير النفطيةن إال أن هذه النسبة ما زالت بعيدة حوالي 40
في المئة عن الخطة األصننلية .فعندما تكون المداخيل ير النفطية منخفضننة ،سنننرى كيف سننتؤثر
سوق النفط على مداخيل الدولة ،خاصة على خلفية قرار منتمة "األوبيك" بتقليص اإلنتاج بننننن 1.2

31

يوميا ،في الوقت الذي تعهدت فيث ال سعودية بج سر الفجوة في اإلنتاج التي يمكن أن
مليون برميل
ا
تحدث نتيجة العقوبات األميركية المفروضة على إيران.32
ستوا صل ال سعودية على مدار  2019العمل على تنفيذ أهداف "رنية  ،"2030ولكن ستتجنب إجراء
تغييرات هيكلية قاسننننية على اقتصننننناد البالد .وسننننوف تخفف الرياض من اإلجراءات التقشننننفية
وإصننالحات سننوق العمل بسننبب الصننعوبات التي واجهتها الشننركات خالل العام الماضنني  2018بعد
رحيل آالف العمال األجانب ،وعدم تكيّف السننننعوديين حتى اسن على قبول بعض الوظائف بفجور
العامل األجنبي المتدنية نفسننها .أما اإلنفاق الحكومي فسننيرتفع في الموازنة العامة السننعودية مرة
أخرى ،وهو أمر يتعارض مع هدف تشننجيع القطاع الخاص وتخفيف اعتماد االقتصنناد في نموه على
القطاع الحكومي ،وذلك بسننننبب محاولة المملكة تعويض نقص االسننننتثمارات وعدم قدرة القطاع
الخاص على توسيع قاعدة أعمالث لعدم اليقين بسبب دواعي مقتل خاشقجي ،والخوف من القرارات
المفاجئة لنننننننننولي العهد مثل تكرار حملة اعتقال رجال األعمال "ريتز كارلتون" 33بالمجمل "في ظل
ق ضية خا شقجي و ضبابية النجاا االقت صادي ،وتزايد المت ضررين من محمد بن سلمان وتراجع الثقة
بث ،يصبح استقرار النتام السعودي قضية مهمة ينبغي مراقبتها خالل العام .342019

 32حسنننب المعطيات العلنية ،انخفض حجم االسنننتثمارات االجنبية في البورصنننة السنننعودية من  5.07في المئة في
أيلول/سبتمبر إلى  4.7في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر  – 2018هذا المنحى يتواصل .من خالل ترجمة ذلك إلى
أموال ،فإن االنخفاض هو بمعدل  1.9مليار دوالر .صحيح أن الحديث ال يدور عن كارثة مالية ،لكن مقارنة مع حجم
االستثمارات في البورصة في  2008والذي بل  39.5مليار دوالر ،يبدو أن المملكة تفقد سحرها في نتر المستثمرين
الذين يبحثون عن أسنننواق مالية جديدة ،وكما يبدو آمنة وواعدة أكثر .من مراكز القلق المزمنة البطالة في أوسننناط
السعوديين ،التي يجب حسب الرنيا أن تنخفض إلى  9في المئة خالل سنتين ،وهي في هذه االثناء هي تستمر في
االرتفاع وبلغت  12.9في المئة و 30في المئة في أوساط الشباب .تسفي برئيل ،السعودية تجد صعوبة في تغطية
نفقاتها ،هآرتس /ذي ماركر.2019/1/10 ،
 33آدم المخزنجي ،اقتصاد روسيا يتراجع وإيران والسعودية في تدهور...أبرز توقعات االقتصاد لعام  ،2019مدونة
ميدان ،الجزيرة ،بدون تاريخ.
34
Michael Dempsey, The Geopolitical Flash Points of 2019, Council on Foreign Relations, December 20, 2018.
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 2.3.2اإلمارات
تستمر السياسة الخارجية اإلماراتية بالتشكل حول ضرورة مواجهة حركات اإلسالم السياسي بشقيث
الشنننيعي والسنننني ،مع منح األولوية للثانية .يبدو أن دولة اإلمارات المتحدة مهتمة بشنننكل متزايد
دينيا .سننتواصننل قضننية مواجهة جماعات
بتفسننيس صننورة لقوة إقليمية حديثة ومعاصننرة ومعتدلة ا
اإلخوان المسننلمين بالتحديد وداعميهم قيادة السننياسننة الخارجية .لذا تحتل مواجهة إيران وحلفائها
طموحا عن
المرتبة الثانية لدى أبو ظبي بعكس الرياض .وال تقل سننننياسنننننة اإل مارات الخارجية
ا
تفضننل أن تبقى الرياض في المقعد األمامي والتفثير عليها من الخلف.
السننياسننة السننعودية ولكنها ّ

أساسيا من
جزءا
ا
”إن ا
المصننننالح اإلماراتية
يننتننم حننقنننننهننا فنني

ننيا من المصنننالح اإلماراتية يتم حقنها
جزءا أسننناسن ا
ولذا يمكن القول إن ا
في السياسة الخارجية السعودية وال سيما مع سيطرة محمد بن سلمان
على مفناصنننننل الحكم وطبيعنة عالقتنث بمحمند بن زايند .هو إئتالف
الضننننرورة لمواجهة التوازنات المتحولة مع تراجع الدور األميركي ،على

السنننياسنننة الخارجية

أن األولوية اإلماراتية هي مواجهة المحور القطري – التركي وامتداداتث

السعودية“

في المنطقة.

تبقى الحرب على اليمن في صدارة الملفات الساخنة اإلماراتية ،وسيتواصل السعي اإلماراتي الحثيث
لحسم معركة الساحل الغربي وتمتين نفوذ حلفائها في الجنوب وحضرموت ،وهو ما من شفنث تحفيز
التباينات مع السعودية .كما ستواصل اإلمارات بناء نفوذها في دول القرن اإلفريقي ومزاحمة الدور
التركي المتنامي هناك وتعزيز حضننننورها في نقاط حيوية مطلة على البحر األحمر .35ويشننننير تقرير
سننننتراتفور إلى تزايد تنافس القوى في القرن األفريقي مع صننننعود "المارد األثيوبي" ما يزيد من
أهمية الدول المجاورة لها (صنننوماليا وأريتريا والصنننومالن بالنسنننبة للقوى الكبرى ال سنننيما الصنننين
وروسننيا ،باإلضننافة إلى ما تشننهده المنطقة من تسننابق بين اإلمارات وتركيا لتحقيق نفوذ في باب
المندب.36

 35حول سياسة اإلمارات في السيطرة على الموانىء من خالل شركة "موانىء ظبي" ال سيما في منطقة القرن
األفريقي ،راجع :أنور العنسي ،حرب الموانىء ،طموحات وتنافس في الخليج والقرن األفريقي ،بي بي سي عربي7 ،
شباط/فبراير .2019
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.81.
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على الم ستوى الدبلوما سي ستوا صل اإلمارات ال ضغط على الموقف القطري ومحاولة عزل الدوحة
عن محيطها الخليجي ،كما ست سعى إلى تطوير دورها في الملفات التي يمكن لها أن ت ضغط عبرها
على المحور القطري – التركي ك ما في ليب يا وسننننوريا على وجث الت حديد .وفي ما يخص القضننننية
الفلسننطينية سننتسننتكمل اإلمارات تعاونها مع اإلدارة األميركية في تمهيد المناخات الالزمة إلعالن
صنننفقة القرن ومحاولة اإلمسننناك بحركة فتح داخل الضنننفة من خالل محمد دحالن وتشنننجيع جهود
التطبيع .وعلى الصننننع يد اإليراني سننننتع مل اإل مارات على تفع يل العقو بات األميرك ية على إيران
ومحاولة بناء تحالف إقليمي صلب مع السعودية و"إسرائيل" ضدها.
سنننيواصنننل الدور اإلقليمي لإلمارات ظهوره المتدرج والحذر حيث يسنننعى محمد بن زايد إلى تقديم
"معتدال" وقادرة على حماية المصالح الغربية ،وهو مسار
اإلمارات للغرب كدولة حديثة ترعى إسال اما
ا
سننيصننطدم في نهاية المطاف مع الطموحات السننعودية .إال أن اإلمارات سننتواجث عد ادا من القيود
خالل العام الحالي :اسننتمرار االسننتنزاف في اليمن من أنصننار اهلل ،وتعقيدات الجنوب اليمني ،وتطور
النفوذ التركي في المجال اإلقليمي العربي ،والفشننل في إخضنناع قطر ،واألزمات التي يعانيها حليفها
محمد بن سننلمان ال سننيما بعد جريمة قتل خاشننقجي ،وتصنناعد التوتر في مضننيق هرمز ،والمخاطر
المحدقة باستقرار حليفها المصري ،وضبابية مغامرة "صفقة القرن".

 2.3.3قطر
سننتسننتمر قضننية الحصننار المفروض على قطر من المحور السننعودي – اإلماراتي باالسننتحواذ على
االهتمام المركزي في سننياسننتها الخارجية خالل العام  .2019وفي سننياق ذلك سننتسننعى إلى تمتين
شننننبكات األمان الخارجية باعتبار أن العوامل الداخلية مسننننيطر عليها ،ولذا سننننتذهب نحو مزيد من
الشراكة والتشبيك مع تركيا ،وتفمين موقف أميركي ضامن من خالل أجنحة داخل الواليات المتحدة
توازن عالقة البيت األبيض بالسعودية ،واتباع سياسة مرنة مع إيران لموازنة الضغوط السعودية.
وهذا يسنننتدعي أن تسنننتمر في اسنننتثمار قضنننية خاشنننقجي ودفعها إلى الواجهة من خالل صنننالتها
بوسائل إعالم دولية ولوبيات مؤثرة داخل الكونغرس.

34

االتجاهات االستراتيجية :الشرق األوسط 2019

ويخلص خبراء إلى أن قطر سننننتحنناول خالل العننام  2019إثبننات قنندرتهننا على تحقيق االزدهننار
ووفقا لتقديرات صندوق
ا
االقتصادي ر م الحصار الخليجي المستمر عليها منذ أكثر من عام ونصف.
مدفوعا بنمو
النقد الدولي سننننيرتفع النمو االقتصنننننادي القطري خالل  2019ليصنننننل إلى ،%3.1
ا
القطاعات ير الهيدروكربونية ،وانت عاش في إنتاج الغاز المسنننننال والنفط ،37واإلنفاق على البنية
التحتية ،وجراء ذلك سنننيحدث فائض في الموازنة العامة القطرية ألول مرة منذ ثالث سننننوات ،ولن
مقررا.38
يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة خالل  2019كما كان
ا
وفي سننننياق موازنة ضننننغوط المحور السننننعودي – اإلماراتي سننننتحاول قطر تعزيز تفثيرها في كل
الملفات اإلقليمية حيث للمحور ال سابق م صالح حيوية .يفتي في مقدمة هذه الملفات كل من الحرب
في اليمن واألزمات في ليبيا وسنننوريا والسنننودان وفلسنننطين ومصنننر ،حيث سنننتسنننعى قطر لمنع
ال سعودية من تو سعة نطاق نفوذها أو ا ستنزافها أو تقويض قوة حلفائها .في مجمل هذه الملفات
تسننير السننياسننة القطرية في تنا م وشننراكة مع تركيا ،وهي من هذا المنطلق تتشنندد في الملف
السننوري لتحسننين شننروط التفاوض التركي ولما لها من صننالت مع جماعات مسننلحة في إدلب على
وجث التحديد .وبناء على ما تقدم سننننتبقى قطر على هامش التصننننعيد األميركي – اإليراني ولن
تنخرط فيث إال وفق الحد األدنى الممكن .على أن قطر ستواصل محاولة تكريس ذاتها كقناة اتصال
وضامن ومنصة حوار بين الغرب وجماعات اإلسالم السياسي السني كما في حالة اإلخوان المسلمين
وحماس وطالبان وجبهة النصرة.

 37وسيكون عام  2019نقطة انطالق قوية في صناعة الغاز القطري بعد بدء اإلنتاج من الخط الرابع الجديد لزيادة
الطاقة اإلنتاجية للغاز المسال من حقل الشمال ،وبالتالي زيادة القدرات اإلنتاجية ،مع اإلشارة أن قطر انسحبت في
العام  2018من منتمة أوبيك.
 38آدم المخزنجي ،اقتصاد روسيا يتراجع وإيران والسعودية في تدهور...أبرز توقعات االقتصاد لعام  ،2019مدونة
ميدان ،الجزيرة ،بدون تاريخ.
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ثال ًثا :الموضوعات والقضايا
في هذا القسم نعتمد تقسيم الشرق األوسط إلى ثالث أقليم فرعية (المشرق العربي ،الخليج ،شمال
ّ
سياسيا
الهشة
أفريقيان ونبحث أبرز القضايا الساخنة في كل منها ،إضافة إلى نبذة عن أبرز البؤر
ا
واقتصاد ايا في المنطقة.
 3.1في المشرق العربي
 3.1.1األزمة السورية
مع انتهاء الق سم األكبر من المعارك الع سكرية ل صالح الدولة ال سورية التي ح سمت سيطرتها على
معتم سننوريا باسننتثناء إدلب وشننرق الفرات ،تتحول الجهود األسنناسننية في سننوريا نحو المسننارات
السياسية .وهذه مرحلة ستفرض تحديات مختلفة على الدولة السورية
وحل فائ ها .يؤ كد "كورتونوف" أ نث حين تنتهي العمل يات الحرب ية وت بدأ

”في كل القضنننننا يا

مرح لة اإلع مار سننننيتهر العبون جدد على المسننننرا بمعزل عمن هو

العالقة أصننبح الخيار

ثراء من روسيا ستسعى لدور
الحاكم في دمشق .القوى الخارجية األكثر ا

ملحقننا
ا
العسننننكري

مركزي في سننوريا ما بعد الحرب .ينبغي على الكرملين أن يسننعى بقوة

بالسياق السياسي“

لتحويل نجاحاتث العسننكرية الحالية إلى حضننور سننياسنني أقل حصننرية
واستقرارا في سوريا.39
ولكن أكثر استدامة
ا
ملحقا بالسياق السياسي إذ إن نقاط الخالف والصراع
ا
في كل القضايا العالقة أصبح الخيار العسكري
عميقا لقوى دولية وإقليمية .وهذا يعني أن الذهاب نحو معالجات
ا
طا
المتبقية تشننننهد جميعها انخرا ا
ميدانية من دون توافقات سننياسننية سننيؤدي إلى صنندام مباشننر بين القوى الرئيسننية وهو ما ال نية
حاليا فإن احتمال
ألحد التورط فيث .ويرى معهد ستراتفور أنث بالنتر إلى عمق الم صالح المت ضاربة ا
وقوع تصننننعيد نتيجة حادث أو حتى مواجهة بين دول يصننننبح في العام  2019أكبر من أي وقت
مضى ،وإن كانت الدول المعنية ستبذل جهو ادا أكبر لتجنب ذلك.40

39

Andrey Kortunov, On Russia’s Power: is Winter Coming? Russian International Affairs Council,
November 13, 2018.
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.27.
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بناء عليث ،يمكن إيجاز القضننايا األسنناسننية في سننوريا في العام  2019باستي :إدلب ،شننرق الفرات،
العملية السياسية ،إعادة اإلعمار ،عودة الالجئين ،االعتداءات اإلسرائيلية.


إدلب :عقّدت سننيطرة جبهة النصننرة على أ لب محافتة إدلب خيارات الالعبين المعنيين ،إذ

يقوض اتفاقية التهدئة ويمنح الدولة السورية وروسيا حجة لشن عملية عسكرية ،فيما
إن ما حصل ّ
كافيا لشن عملية عسكرية روسية -سورية في
يرى األتراك ،ر م موقفهم المحرج ،أن ما جرى ليس ا
منطقة خفض التصعيد في إدلب .وفي ظل الحاجة الروسية – اإليرانية إلى حماية التفاهم مع تركيا
وتطويره والمخاطر العملية العسنننكرية في إدلب من الناحية العسنننكرية واإلنسنننانية ال يمكن ترجيح
حصول عملية عسكرية واسعة في المنطقة .فما هي الخيارات المتبقية؟
 أن تنجح تركيا في القيام بالتزاماتها سنواء من خالل عمل عسنكري أو سنياسني أو األمرين م اعاسننياسننيا ُيطرا أن تقوم
في ضننبط جبهة النصننرة وتحقيق التزام المنطقة المنزوعة السننالا.
ا
تركيا بفرز جبهة النصرة وتفهيل أجزاء منها ودمجها ضمن فيلق عسكري ملحق بإدارة إدلب.

41

تركيا ،ربما
وأمنيا
دورا عسنننكر ايا
ا
ا
إال إن تفهيل جبهة النصنننرة ودفعها نحو هذا الخيار يسنننتلزم ا
بالتعاون مع رو سيا ،على أن يقترن كل ذلك بجهود مدنية و سيا سية .وفي منت صف شهر آذار
 2019شنت روسيا ،بعد فترة انقطاع ،ارة على مستودعات سالا لجبهة النصرة بالتنسيق مع
تركيا.
 أن تف شل تركيا في تنفيذ التزاماتها ما يدفع الدولة ال سورية وحلفاءها للمبادرة الع سكرية فيإدلب ،سواء مبادرة واسعة أو محدود النطاق (استعادة األراضي على طول الطريقين السريعين
 M4و M5ن .إن فشلت تركيا في االستجابة لتحدي النصرة ترتفع احتماالت شن الجيش السوري
بدعم روسنني لمعركة قضننم متدحرجة في إدلب ومحيطها .كما أن ذهاب تركيا إلى تفاهم مع
الواليات المتحدة في شنننرق سنننوريا بما يتجاوز الروس والسنننوريين قد يدفع الطرفين األخيرين
لسلوك مختلف في إدلب.
في المج مل ،إن تطورات إد لب مرهو نة بسننننلوك ترك يا و قدرت ها على تنف يذ التزا مات مواج هة
اإلرهاب وفتح الطرق والمنطقة المنزوعة السالا .من مصلحة تركيا القيام بهذه االلتزامات إلى حد

41

راجع :موقع الجزيرة ،تهديد روسي سوري ..هل تنجح تركيا في تجنيب إدلب الحرب 11 ،شباط/فبراير .2019
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بعيد ،ولكن إلى أي مدى ستكون قادرة على إلزام النصرة وملحقاتها بهذه الخيارات؟ فهل تستعين
أنقرة بموسننكو عسننكر ايا إلضننعاف موقف الجماعات اإلرهابية المذكورة وإخضنناعها؟ يبدو أن هذه
المحاولة هي الخيار المرجح في المرحلة األولى.


نترا
شنننرق الفرات :قد تكون هذه المسنننفلة هي األكثر
ا
تعقيدا في سنننوريا خالل العام  2019ا

لمالبسنناتها وكثرة الالعبين فيها .يحضننر في هذه المنطقة ثالثة أطراف ذات مصننلحة مباشننرة فيها
هم الدولة السننننورية واألكراد واألتراك واإليرانيون .وفيما تحاول الواليات المتحدة إيجاد تسننننوية
كردية تركية تبعد الدولة السننورية عن العودة لتلك المنطقة ،تجهد روسننيا اليجاد تسننوية تركية –
سننورية – كردية .في المقابل تلتقي طهران مع دمشننق على رفض إقامة منطقة عازلة في الشننرق
ضا لسيادة الدولة السورية ولجهة تفثيرها على االتصال البري بين سوريا
السوري سواء لكونها تقوي ا
والعراق.
يرى روبرت مالي ،كبير م ست شاري الرئيس األميركي ال سابق أوباما لحملة مكافحة "داعش" ومن سق
البيت األبيض حينها ل شؤون ال شرق األو سط و شمال أفريقيا ،أنث لتجنب الفو ضى في شرق الفرات
تحتاج واشنطن وموسكو إلى إقناع تركيا بعدم شن هجوم على مناطق قوات سوريا الديموقراطية
وإقناع األخيرة بتخفيف طابعها العسننننكري ،وأن يسننننهال صننننفقة بين دمشننننق واألكراد تتيح عودة
الحكومة السنننورية إلى المنطقة مرفقة بدرجة من الحكم الذاتي الكردي في المنطقة .وهذا ما يتيح
للدولة السننورية اسننتعادة سننيادتها ويخفف قلق األتراك ويمنح األكراد ضننمانة من هجوم تركي.42
وفي حال االنسحاب األميركي من سوريا ستكون موسكو مضطرة للعب دور الوسيط بين الحكومة
مزيدا من
السورية وتركيا واألكراد ل ضمان مساومة بين م صالح الجميع ،وهي ق ضية تمنح مو سكو ا
أيضا تضعها تحت ضغوط ومخاطر إضافية في حال فشلت في رعاية تسوية سورية
النفوذ ولكنها ا
– تركية توفر لألكراد بعض مطالبهم السياسية والثقافية.
من المرجح أن يكتمل انسننننحاب الجزء األكبر من القوات األميركية من شننننرق الفرات بنهاية العام
تحديدا ،في العراق واألردن
 ،432019على أن تعزز واشننننطن حضنننورها العسنننكري ،الجوي والناري
ا
Robert Malley, 10 Conflicts to Watch in 2019, Crisis Group, December 28, 2018.

42

حريصا على حياة الجنود األميركيين بعكس
 43يريد ترامب أن يوظف هذا االنسحاب ضمن حملتث االنتخابية حيث يتهر
ا
القوى الليبرالية المعولمة.
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للتدخل من بعيد عند الضنننرورة لحماية خطوطها الحمراء ،وال سنننيما منع الجيش السنننوري من عبور
الفرات ومواجهة قوات سننوريا الديموقراطية .أما سننيناريوهات ما بعد االنسننحاب فهي على الشننكل
استي:
-

أن تنجح الواليات المتحدة في عقد صننننفقة مع األتراك تتمثل في منح أنقرة منطقة عازلة

ونزع السننالا الثقيل من قوات قسنند ،وبذلك تضننمن واشنننطن بقاء الدولة السننورية خارج الشننرق
بعيدا عن روسننننيا وإيران .إال أن التباينات بين الطرفين األميركي والتركي ال
الحيوي وتجذب ترك يا
ا
تزال قائمة حول شننكل المنطقة العازلة ،حيث تريدها واشنننطن تحت إدارة التحالف الدولي (ويجري
التداول أن ينتشنننر في المنطقة  1000جندي أوروبين ،فيما يصنننر أردو ان على اإلدارة الحصنننرية
لهذه المنطقة .لكن قد يصننننبح أردو ان أكثر قدرة على ابداء المرونة بعد انتهاء االنتخابات المحلية
في شهر آذار ويقبل بإدارة م شتركة للمنطقة العازلة بما يحقق لث تحييد األكراد وتح صيل نوع من
التوازن مع موسكو وطهران من خالل تفاهم جزئي مع األميركيين .يضاف إلى ما تقدم أن الغرب ال
يزال ال شريك االقت صادي األكبر (اال ستثمارات واأل سواقن لتركيا الذي يحتاجث أردو ان في ظل أزمة
الليرة التركية.
-

في المقابل تطرا روسنننيا فكرة إحياء اتفاق أضننننة وتفمين الجيش السنننوري للحدود ودمج

قوات سننوريا الديموقراطية داخل الجيش السننوري .تسنتغل أنقرة حاجة الروس واألميركيين للتوافق
تنازال لها .بالتزامن
معها إلى أقصننى حد وتفاوض على المسننارين إلى أن تسننتفيد من الطرف األكثر
ا
ي سعى الروس إليجاد صيغة ت سوية سورية – كردية ت ضعف الموقف التفاو ضي لكل من وا شنطن
وأنقرة .وكلما تيقن األكراد من حتمية االنسننننحاب األميركي تراجع سننننقفهم التفاوضنننني مع الدولة
44
دورا ضام انا بين األكراد والدولة السورية ،وهناك مؤشرات
السورية  .وهنا يمكن لطهران أن تلعب ا
متكررة لر بة كردية في هذا االتجاه.

 44في  18كانون الثاني/يناير  2019نشننرت صننحيفة الشننرق األوسننط ورقة "خريطة طريق" قدمها مسننؤولون أكراد
بندا تضمنت مطالبتهم بننننن "اعتراف دمشق باإلدارة الذاتية" شمال
سوريون إلى "الضامن الروسي" ،ونصت على  11ا
شنننرقي البالد ودسنننتور جديد يضنننمن المشننناركة في الثروات الطبيعية وإلغاء اإلجراءات التمييزية مقابل اعترافهم بن
"الرئيس المنتخب بشننننار األسنننند" ومركزية الدولة وحدودها وعلمها وجيشننننها .راجع :إبراهيم حميدي ،وثيقة كردية
تطالب موسكو بضمان اعتراف دمشق بن "اإلدارة الذاتية" ،صحيفة الشرق األوسط 18 ،كانون الثاني/يناير .2019
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تعقيدا إذ إنهم معنيون بتسننننوية بين طرفين هما األكراد واألتراك فيما
تبدو مهمة األميركيين أقل
ا
يحتاج الروس لتفاهم يضننناف إليث الدولة السنننورية .في المقابل تكمن مصنننالح األكراد على المدى
البعيد في التسوية مع الدولة السورية عبر الروس واإليرانيين ،وكذلك األمر بالنسبة إلى تركيا التي
ضمنت شراكتها في العملية السياسية واحتواء التهديد الكردي من خالل مسار أستانا .تحاول روسيا
أن تصل إلى ترتيبات مرحلية تقلص الهواجس التركية (كتحويل قسد إلى شرطة محلية وانسحابها
من مناطق األ لبية العربيةن وتحفظ هامش من اإلدارة الذاتية لألكراد في شننننؤون ير سننننيادية
(قضننايا إدارية وتنموية وثقافيةن وتحقق للدولة السننورية سننيادتها في الشننرق السننوري .لكن يبدو
واضحا رضوا األكراد لألجندة األميركية حتى اسن ر م حذرهم ،فيما ترى تركيا في المنطقة العازلة
ا
كبيرا.
ولو بالشراكة مع التحالف الدولي
ا
مكسبا ا
-

محتمال أن تكون المنطقة العازلة تحت إدارة التحالف الدولي بم شاركة تركيا ،ما
ولذا ي صبح
ا

أمنيا لألكراد .تتعزز هذه الفر ضية مع وجود مؤ شرات
جزءا من المطالب التركية ويمنح ضما انا ا
يحقق ا
على أن الواليات المتحدة سننننتحافظ على بقاء قوة عسننننكرية رمزية تعمل بمثابة "خيط الفخ".45
وهذه المنطقة العازلة ستضمن عدم حصول مواجهات بين حلفاء واشنطن (األكراد واألتراكن وتمنع
الدولة ال سورية وحلفاءها من العودة إلى شرق الفرات مما ي ضعف موقفهم ال سيا سي واالقت صادي،
ومن ثم اإلمساك بورقة قوية لتفمين مصالح أميركا في التسوية السياسية الشاملة.
-

مسننرحا
سننيناريو الحسننم العسننكري ،أي أن تفشننل كل محاوالت التسننوية ويصننبح الشننرق
ا

للعمليات العسنننكرية المفتوحة يتم تقاسنننمث في النهاية بين األتراك والدولة السنننورية ،وهذا يبدو
نترا لمخاطره العالية.
ا
مستبعدا ا
-

جزءا
سيناريو توافق أميركي – رو سي على حلول مرحلية تمنح ال سوريين واألكراد واألتراك ا

من مطالبهم .ال تتهر أي نوايا أميركية جدية لخوض مثل هذا النقاش مع الروس مع اإلصننرار على
حرمان الدولة السورية من استعادة شرق الفرات.

 45مصطلح ُي ستخدم لالشارة إلى أن الوجود العسكري المحدود ال اية عسكرية مباشرة لث ،ولكنث يمثل إشارة إلى
النفوذ بما يعني أن أي اسننتهداف لمنطقة النفوذ أو للوجود العسننكري سننيؤدي إلى اسننتدعاء تدخل عسننكري أوسننع،
وهكذا يكون الطرف المهاجم قد أُطبق عليث كما الفريسة التي اقتربت من خيط الفخ.
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التوا جد األميركي في التنف :سننننواء جرى االنسنننن حاب األميركي من التنف أم ال ،ي بدو من

نترا
المسننتبعد أن توافق الواليات المتحدة على عودة القوات الحكومية السننورية إلى هذه المنطقة ا
ألهميتها الفائقة عند مثلث الحدود السننننورية العراقية األردنية .وقد صننننرا قائد القيادة المركزية
األميرك ية جوزيف فوت يل أ نث ما زال ُيالحظ تحر كات لداعش قرب التنف التي تسننننمح للوال يات
المتحدة بقطع "خط رئيسنني للدخول والتواصننل الذي قد تر ب إيران باسننتغاللث ...لذا فإن التصننرف
أمرا يجب النتر فيث بحذر شديد أثناء تقييم خطط االنسحاب الشامل".
في التنف سيكون بالننننتفكيد ا
ويبدو أن االحتجاج بوجود داعش في المنطقة يشننننكل ذريعة قانونية تتيح للقوات األميركية البقاء
في تلك المنطقة.
بننناء عليننث من المحتمننل أن

” كلمننا تيقن األكراد من

تننمنناطننل واشنننننننننطننن قنندر

المسننننتطاع وأن تقدم الحماية

حتمية االنسحاب األميركي

ل هذا الجيب الحدودي من خالل

قواعنندهننا القريبننة في األردن
التنف ومن الم ستبعد أن تتخلى
ت ع ت بره تنننازالت سنننننواء في

تراجع سننقفهم التفاوضنني

مع الدولة السورية“

والعراق .تدرك واشنطن أهمية
عن ها ق بل الحصننننول على ما
العملية السنننياسنننية أو الوجود

تحديدا بقاء قاعدة التنف
اإليراني في سننوريا .في المقابل تعارض الدولة السننورية وحليفها اإليراني
ا
وسننيحاولون بالتعاون مع روسننيا حل قضننية "مخيم الركبان" وبناء خط اتصننال فعال مع الجماعات
المسنننلحة هناك لسنننحب الذرائع األميركية المعلنة للبقاء في التنف .لذا سنننتواجث الدولة السنننورية
صننننعوبات جدية في محاولتها إسننننتعادة السننننيطرة على هذه المنطقة خالل العام الحالي في ظل
مناخات التشدد األميركي.


العملية السننياسننية :إلى جانب بعض المسننائل ذات الطابع اإلنسنناني المرتبطة بالمفقودين

واألسرى والجثامين ،ستكون المسفلة السياسية األبرز في العام  2019هي تشكيل اللجنة الدستورية
وانطالق عملها في تعديل الد ستور الحالي تحت متلة م سار سوت شي واألمم المتحدة .و ست سعى
الواليات المتحدة إلى عرقلة إطالق الحل السياسي ما دامت لم تضمن بعض التنازالت المسبقة من
الدولة السننورية وحلفائها .من المرجح أن ال تكون عملية تعديل الدسننتور الحالي سننهلة أو سننريعة،
وإن كان شنننبث محسنننوم انطالق عمل اللجنة الدسنننتورية وهو ما يفيد الدولة السنننورية وحلفاءها
مؤشرا على انطالق العملية السياسية .إال أن التوافق على كل نقاط الخالف الدستورية
باعتبار ذلك
ا
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متعذرا خالل أشهر ال سيما وأن الدولة السورية تعتبر أن الوقت يعمل لصالحها وهي لن تكون
يبدو
ا
في وارد تقديم تنازالت في الدستور قبل وضوا مصير إدلب وشرق الفرات.


إعادة اإلعمار :بالر م من انتهاء أ لب أعمال القتال وبداية نوع من االنفتاا الدولي البطيء

انطالقا لورشة إعادة اإلعمار في سوريا .إن
على سوريا إال أنث من المستبعد أن يشهد العام 2019
ا
هذه العملية بحاجة لمسنننناهمات واسننننتثمارات دولية هائلة تتجاوز إمكانات حلفاء الدولة السننننورية
بكثير ،كما أن الواليات المتحدة لن تسنننمح بانطالق هذه العملية قبل الحصنننول على مكتسنننبات أو
ضنننمانات لمصنننالحها من خالل العملية السنننياسنننية .وقد أقر مجلس النواب األميركي "قانون حماية
المدنيين" أو ما يعرف بنننن "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على كل شخص يتعامل اقتصاد ايا مع
الحكومة السننننورية أو يسنننناهم بمشنننناريع إعادة اإلعمار أو يدخل في تعامالت مع شننننركة الطيران
السننورية أو مع قطاعات النفط والغاز واعادة االعمار .لذا من المرجح أن
تبقى جهود إعادة اإلعمار محدودة وحذرة خالل العام ُ .2019يختصننننر
كل ذلك بالقول إنث سيكون في سوريا إعمار وليس إعادة أعمار.


” من المرجح أن ال
تكون عملية تعديل

الالجئون :توقعت إدارة الشننننرق األوسننننط وشننننمال أفريقيا في

النندسننننتور الحننالي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن يعود حوالي 250

سنننهلة أو سنننريعة،

ألف سنننوري إلى بلدهم في العام  .2019ترتبط هذه التوقعات بإصنننرار

وإن كننان شننننننبننث

جزء من المجتمع ا لدولي (الوال يات المت حدة وحل فائ هان على ربط عودة
النازحين بإنجاز العملية السننياسننية خو افا من أن تتمكن الدولة السننورية
من تعزيز م شروعيتها ال سيا سية من خالل هذه العودة .وعلى الم ستوى
الداخلي ،وبالر م من تسننننهيالت الدولة السننننورية ،يتفثر زخم العودة

محسنننننوم ا ن طالق
عنننمنننل النننلنننجنننننننة

الدستورية“

بالدمار الوا سع في المنازل والبنى التحتية والخدماتية والحالة االقت صادية المتردية وا ستمرار الحرب
في إدلب وشننرق الفرات والمخاوف والهواجس العميقة لدى شننريحة من الالجئين تجاه أجهزة الدولة
السورية.


األوضنننناع االقتصننننادية :بالنتر إلى حجم األضننننرار التي لحقت بالبنى التحتية وبالقطاعات

اإلن تاج ية وهجرة جزء كبير من ر جال األع مال واأل يدي ال عام لة ال ماهرة ،باإلضنننننا فة إلى إجراءات
العقوبات الغربية والعربية فإن الدولة السورية تواجث صعوبات حقيقية في التعافي االقتصادي .ومع
تعاظم أعداد السكان المتواجدين تحت سلطة الدولة والتوقعات بتحسن ملحوظ ونشوء اقتصاد ير
متصاعدا.
رسمي واسع نتيجة الحرب فإن التروف االقتصادية ستشكّل تحد ايا
ا
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 3.1.2القضية الفلسطينية
تبرز خالل العام  2019قضية صفقة القرن كمحور في األحداث اإلقليمية ربطف بمساري التطبيع
والمواجهة مع إيران .إلى جانب ذلك يمكن التسانل عن احتماالت المواجهة في قطاع زة ومسار
تطور األحداث في الضفة .وألن "إسرائيل" ستحاول خالل هذه الفترة مواصلة سياستها القائمة على
جملة عناصر أهمها:


صننننفقة القرن :أعلن كل من جاريد كوشنننننير (شننننباط/فبراير 2019ن وجيسننننون رينبالت

(آذار/مارس 2019ن أن إدارة ترامب ستعلن صيغة صفقة القرن بعد االنتخابات اإلسرائيلية وتشكيل
الحكو مة ال جد يدة المتوقع اكت مال ها في حدود شننننهر أ يار /مايو .46ي بدو واضنننن احا اليوم أن اإلدارة
األميركية تسعى منذ وصول ترامب إلى التمهيد إلعالن الصفقة من خالل حل بعض القضايا العالقة
وفرضها لصالح "إسرائيل" وإخراجها من التفاوض (كما في االعتراف بالقدس عاصمة لننننن "إسرائيل"ن
وتقويض السنننلطة الفلسنننطينية دون التسنننبب بانهيارها ،وإطالق مسنننار التطبيع مع جملة أنتمة
عربية ،وتكبيل المقاومة في زة بالحصار والمساعدات.
سننيحاول ترامب طرا صننيغة الصننفقة حين تبدو فرص نجاحها معقولة وكذلك إمكانية توظيفها في
جدا،
االنتخابات الرئاسية األميركية المقبلة .ولذا تبدو فرص طرا الصيغة خالل العام الحالي مرتفعة ا
أوال تكريس سنننقف
وال سنننيما مع مؤشنننرات مؤتمر وارسنننو األخير .المطلوب من طرا الصنننيغة هو ا
منخفض سمال الفلسننطينيين ومطالبهم في التفاوض مع الكيان اإلسننرائيلي ،وتعزيز مسننار التطبيع
باعتباره األولوية اإل سرائيلية – ال سعودية – اإلماراتية حتى نهاية والية ترامب .إن ال ضغط المكثف
على محور الم قاو مة ا لذي يبق يث في موقف د فاعي ،و حال ا لدول والمجتم عات العرب ية المحط مة
 46كشفت القناة  13العبرية ما قالت إنها تفاصيل حصلت عليها من مسؤول أميركي رفيع عن "صفقة القرن" ،وأول
بنودها إقامة دولة فل سطينية على البية أرا ضي ال ضفة الغربية (قدرتها القناة بنننننن  %90من ال ضفة وإن كانت قد
ذكرت كذلك أن البية المسنننتوطنات سنننتبقى وهو ما يفوق بطبيعة الحال  %10من مسننناحة الضنننفةن .كما تشنننمل
أيضا إعالن أجزاء من القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة وتكون القدس الغربية عاصمة لننننن "إسرائيل" على
البنود ا
أن تبقى البلدة القديمة والمسننجد األقصننى تحت الحكم اإلسننرائيلي ،ولكن تدار بشننكل مشننترك بين الفلسننطينيين
واإلسننرائيليين واألردن ودول أخرى .وأضننافت القناة أن الخطة قسننمت المسننتوطنات في الضننفة الغربية الى ثالث
أقسام :الكتل االستيطانية الكبيرة ال مساس بها ،أما بالنسبة للمستوطنات خارج الكتل االستيطانية الكبيرة فال يتم
توسننيعها أو إضننافة بناء جديد عليها والمسننتوطنات العشننوائية يتم تفكيكها .ويتم اعتماد مبدأ تبادل األراضنني بين
فلسنننطين و"إسنننرائيل" لألراضننني التي أقيمت عليها المسنننتوطنات .وتتضنننمن الخطة حوافر مالية بعشنننرات مليارات
الدوالرات لمشروعات في الضفة و زة واألردن ومصر.
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عمو اما ي جد فيه ما الثالثي أعاله فرصنننننة ثمي نة لفرض تطبيع أمر واقع من ير الممكن ت جاوزه
مسننننتقبال مهما تحولت التروف .وهذا المسننننار يتم إطالقث من خالل دول هامشننننية في المحور
ا
اإلماراتي – ال سعودي ،وت سريبات عن لقاءات منخف ضة الم ستوى ،ولقاءات ير ر سمية ،وت صريحات
ودية ،وتن سيق أمني سري متقدم ،والتعاون في ق ضايا "ال سيا سات المنخف ضة" مثل البيئة والنقل
والمياه والرياضة والثقافة.
أوال ،ال ضنمانات أن توافق
إال أن إطالق صنيغة التسنوية يتضنمن جملة مخاطر تدفعها نحو الفشنل .ا
الحكومة اإلسننننرائيلية على تقديم أية "تنازالت" مهما كانت هامشننننية ،وهناك ياب للحماسننننة
47
ثانيا لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على القبول بالصيغة كونها
اإلسرائيلية العالن الصفقة  .ا

ال تلبي مطالب الحد األدنى .وفي الحالتين سننننتبرز تباينات في العالقات بين أميركا و "إسننننرائيل"
وأميركا والسننلطة الفلسننطينية وسننينعكس كل ذلك في احتقان فلسننطيني تجاه السننلطة نفسننها
ومزيد من المواجهة بين الفل سطيينين وال صهاينة ،باإل ضافة إلى الت سبب بانتكا سة لجهود التطبيع.
إال أن قادة العدو قد يقررون إ بداء تح ّفظ منخفض تجاه الصننننفقة لحماية العالقة مع إدارة ترامب
وترك الفل سطينيين يتحملون ثمن رف ضها .ولذا يخلص تقرير مؤ س سة ال شرق األو سط (وا شنطنن
إلى إنث إذا أطلقت إدارة ترامب صيغة صفقة القرن فليس من المرجح أن يكون لها تفثير وازن على
األحداث.48


المواجهة في قطاع زة :مع تفاقم تداعيات الح صار على القطاع وال ضغوط ال سيا سية على

الفل سطينيين للخ ضوع ل صفقة القرن يرتفع احتمال ح صول مواجهة ع سكرية في قطاع زة .وجهة
النتر اإل سرائيلية الغالبة تقوم على ضرورة تجنب المواجهة ل صالح األولوية على الجبهة ال شمالية،
 47سبق أن طرا االئتالف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو أن سياستث بشفن التسوية المرتقبة مع السلطة
الفلسطينية تقوم على قاعدة" :أخذ كل شيء مقابل ال شيء" ،المبنية على "الالءات الخمس":
 ال لقيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية ،وال حتى على أجزاء منها. ال لتفكيك وإخالء أي من المستوطنات المعزولة أو الكبيرة. -ال لتقسيم القدس في أي ظرف من التروف.

 ال لالنسحاب من ور األردن في ظل أي تسوية مستقبلية ،على فرض حصولها.لم الشمل.
 -ال لحق العودة للفلسطينيين ،الجزئية أو الشاملة ،ولو تحت عنوان ّ
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حال عسننكر ايا للقطاع .ويمكن عرض االحتماالت استية في العام
وال سننيما أن اإلسننرائيليين ال يجدون ا
:2019
-

اسنننتمرار التهدئة الهشنننة :حيث إن نجاا القطريين والمصنننريين في الوصنننول إلى ترتيبات

تحسنننننن من
مشنننننتركننة
ّ
وتضعف ميل المقاومة إلى

”ال سيناريو األرجح أن ال تقع

مسننننتوى الحينناة في القطنناع،
التصننعيد وتكتفي بالضننغط من

خالل مسنننيرات العودة ،مع

مواجهة واسننننعة في القطاع

التركيز على تحريننك المواجهننة

في الضنننن فة الغرب ية .وقد

هننذا العننام ،إذ إن أولويننة

سننننبق لرئيس األركان السننننابق

أيزنكوت" أن أشنننار
" ادي
،

ال صهاينة هي م سار التطبيع

قبل مغادرتث منصننننبث أنث يفمل

بفن يستمر وقف إطالق نار

والجبهة الشمالية“

حتى نهننايننة العننام  2019حيننث
مشننننروع العائق الحدودي ،حتى

يكون اسنننتكمل العمل في

اليوم" ،أنا ال أعتقد أنث يمكن القيام بشنننيء آخر في زة" .وبحسنننب قولث كما أورد موقع "يديعوت
إن الوضنننع في زة صنننعب ،وإذا لم يدخل المال القطري فإن التوتر يتوقع أن يتصننناعد.
أحرونوت" َّ
وأ ضاف إن اللحتات األ صعب بالن سبة لث كانت حين سقوط ال صواريخ في البلدات "أفهم اإلحباط،
لكن يجب تذكر ما حصل من قبل ،واألخذ بالحسبان أن هناك ساحات أخرى يجب مواجهتها".
-

وقوع جوالت قتال محدودة .وفي هذه الحال نكون أمام قصننننف متبادل مع خروق ميدانية

محدودة قد تقع نتيجة لرد المقاومة الفلسننطينية على االعتداءات اإلسننرائيلية على مسننيرات العودة
أو لل ضغط على الجانب اإل سرائيلي في مو ضوع تخفيف الح صار أو للتفثير السيا سي داخل الكيان أو
طا بتشتيت جهود التطبيع أو صفقة القرن .أما من ناحية الجانب اإلسرائيلي فيمكن أن يكون هذا
رب ا
الخيار لتعزيز الردع واسننننتنزاف واختبار قدرات المقاومة أو أنث مرتبط بالتوترات السننننياسننننية داخل
نترا الزدياد التوترات داخل فلسطين المحتلة وأنث أقل
الكيان .يبدو هذا االحتمال من األكثر
ترجيحا ا
ا
كلفة من المواجهة المفتوحة .وقد أشننار الرئيس اإلسننرائيلي إلى أن الحل العسننكري وحده لن يؤدي
الجزئية،
العسننننكرية والتسننننهيالت
إلى تحسننننين األوضنننناع للمدى البعيد وإنما "الدمج بين القوة
َّ
َّ
المصرية".
والدبلوماسية
َّ
َّ
-

المواجهة المفتوحة ،أي أن تقع مواجهة لعدة أسننابيع تحاول فيها "إسننرائيل" إضننعاف قدرات

ووفقا لتقرير وضعث معهد
ا
المقاومة الفلسطينية وإخضاعها لمدة من الزمن (إستراتيجية جز العشبن.
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أبحاث األمن القومي الذي يعنى بالتقويم االسننننتراتيجي وجدول التهديدات على "إسننننرائيل" فإن
فإن األسننباب
احتماالت االش نتباك مع حماس في زة هو األعلى خالل العام  .2019وبحسننب التقرير َّ
المركزية للتوتر المرتفع في جبهة الجنوب هي التدهور المتواصننل للوضننع االجتماعي – االقتصننادي
49
نطينية على حماس في ّزة وكذا التآكل الذي طرأ
في القطاع  ،والضننغط من جانب السننلطة الفلسن َّ

على مدى الزمن في الردع الذي حقّقتث "إسرائيل" في حملة الجرف الصلب في صيف .2014
السنننيناريو األرجح أن ال تقع مواجهة واسنننعة في القطاع هذا العام وذلك ألسنننباب "إسنننرائيلية" في
المقام األول ،إذ إن أولويتها هي مسنننار التطبيع والجبهة الشنننمالية ،كما أنها سنننتفضنننل اسنننتكمال
العائق الحديدي .50ولهذه األسننباب سننتترك تل أبيب لمصننر وقطر دور منع حماس من االنخراط في
تصننعيد عسننكري واسننع واالبقاء على الوضننع القائم الحالي .في المقابل يبدو سننيناريو "جولة قتال
محدودة" وار ادا بقوة طوال أشهر هذا العام ال سيما بعد طرا صفقة القرن.


في الضننفة الغربية :من المرجح اسننتمرار المسننتوى الحالي من العمليات الفردية الفلسننطينية

تحت وطفة ضننننغوط االحتالل واإلحباط من السننننلطة والتردي االقتصننننادي .وقد يؤدي اإلعالن عن
صفقة القرن إلى اندالع موجة عمليات داخل الضفة الغربية .إال أن قوة األجهزة األمنية الفلسطينية
ونفوذها والتنسنننيق مع قوات االحتالل لن تسنننمح باندالع انتفاضنننة واسنننعة خالل المدى القريب.
الحدث األبرز الذي قد يهز األو ضاع داخل ال ضفة هو وفاة أبو مازن ،وهي م سفلة ترد في التقديرات
حتماال .إن حد اثا من هذا النوع قد يثير االضطراب داخل حركة فتح والسلطة،
اإلسرائيلية على كونها ا
ا
وهو ما سيحفز ترهل ال سلطة الفل سطينية وتراجع م شروعيتها ل صالح إما األجنحة الفتحاوية األقرب
للمقاومة وإما لحركات المقاومة الفلسطينية األخرى.
إ اذا بالمجمل ،ستتمثل السياسة اإلسرائيلية بخصوص القضية الفلسطينية في العام  2019بن :مواصلة
كرس المصالح اإلسرائيلية وتجعل
سياسة إدارة الصراع مع فرض وقائع على أراضي الضفة الغربية ُت ّ
49

أيضا:
راجع ا
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يعبر عنها بوضننوا ليبرمان وتسنناجل بفنث ينبغي منح األولوية إلنهاء
هذا ال ينفي وجود مقاربة إسننرائيلية أخرى ّ
تهديد المقاومة الفلسننننطينية في قطاع زة ثم التفرغ للجبهة الشننننمالي ،إذ إن تراكم قدرات المقاومة في القطاع
يتحول إلى تهديد إستراتيجي للكيان.
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من المتعذر تجاوزها وإلغانها في أية تسوية مستقبلية (سياسة االستيطان ،تغيير الميزان
وجغرافيا (بين حركتي وفتح وحماس ،وبين
سياسيا
الديمغرافينس وتكريس االنقسام الفلسطيني
ا
ا
الضفة الغربية وقطاع زةنس والبحث عن بديل مناسب ليحل مكان أبو مازن ،في رئاسة السطة
انطالقا من تقدير الوضع الصحي المتردي ألبو مازنس وحشد أكبر قدر من التفييد
الفلسطينية
ا
واالعتراف الدوليين بقرارات ترامب بشفن القدس المحتلة وحق العودةس ومنح األولوية لخيار التسوية
مدخال للتسوية الفلسطينية من خالل تعزيز وتوطيد العالقات مع مزيد من الدول
اإلقليمية بوصفث
ا
العربية.
 3.1.3المواجهة بين "إسرائيل" ولبنان
تهديدا مع انتهاء
على المستوى العسكري ،تمنح تل أبيب األولوية للجبهة الشمالية باعتبارها األكثر
ا
الحرب السننورية .وتعلن "إسننرائيل" أنها تسننعى إلى منع إيران من تثبيت وجودها في سننوريا ونقل
طا حمراء سننتعمل على منع
"مشننروع الدقة" إلى حزب اهلل ،وتصنننّف هذين األمرين على أنهما خطو ا
إيران من تجاوزها ولو أدى ذلك للمخاطرة بوقوع حرب .وبحسنننب مسنننح مجلس العالقات الخارجية
فإن احتمال حدوث مواجهات عنيفة بين حزب اهلل و "إسننننرائيل" في سننننوريا أو لبنان هو احتمال
متوسننط .51وتشننير التقارير اإلسننرائيلية إلى أن تل أبيب ،بالتعاون مع واشنننطن ،سننتلجف إلى مسننار
ثالثي ضنننند حزب اهلل خالل العام  ،2019العمل القانوني – الدبلوماسنننني ،والعقوبات ،والنشنننناط
الحركي.
في ظل العجز عن شن حرب لتقويض قدرات حزب اهلل خو افا من االنجرار إلى ما ي سميث ال صهاينة بن
تركز المقاربة اإلسرائيلية على منعث من
"حرب الشمال األولى" (باالشارة إلى جبهتي لبنان وسوريانّ ،
مراكمة القدرات وابقائث مردو اعا من خالل حملة على مسننتوى الوعي (خاصننة الحمالت عبر وسننائل
التواصننننل االجتماعي والحمالت ير المعلنة إلخافة اللبنانيين بتحميلهم مسننننؤولية أعمال حزب اهلل
وتقديم الحزب على أنث المتسبب بالتوتر والساعي إلى التصعيدن والمشروعية واستنزافث بالوسائل
بعيدا عن التفثير على
االقت صادية والقانونية إلى حين اكت شاف فر صة ال ستهدافث م
ا
ستقبال ،ودفعث ا
مسار التطبيع وصفقة القرن.

Council on Foreign Relations, The Preventive Priorities Survey 2019, Center of Preventive Action, 2018.
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على المستوى القانوني  -الدبلوماسي :ستتكثف الحمالت الدبلوماسية اإلسرائيلية على حزب

اهلل خالل العام  2019كما جرى في مسفلتي الصواريخ الدقيقة واألنفاق .سيخرج اإلسرائيليون جملة
موضننوعات يمكن أن تبرز حزب اهلل يتجاوز القانون الدولي والقرارات الدولية بهدف كشننف حزب اهلل
دوليا والضنننغط على الدولة اللبنانية وتشنننريع أي عملي عسنننكري حين يصنننبح ضنننرور ايا .ويمكن
ا
اإلسنتفادة من هذه الحمالت لدعم الجهود القانونية اإلسنرائيلية ال سنيما في أوروبا .وقد صندر أكثر
من تصريح إسرائيلي عن خطط لحمالت دبلوماسية ضد حزب اهلل في أوروبا بعد انتخابات البرلمان
األوروبي وخروج بريطانيا من االتحاد.52


العقوبات :تحريض الكونغرس وإدارة ترامب على فرض مزيد من العقوبات ضنننند حزب اهلل

وتطبيقها من خالل اللوبي الصننننهيوني وبالتعاون مع اللوبيات اإلماراتية والسننننعودية .ولكن يرجح
نترا لكونث
إستمرار الحذر األميركي في تطبيق عقوبات من شفنها تهديد النتام المصرفي اللبناني ا
من داخل شننبكة المصننالح األميركية .53ما يجري هو تشننديد الضننغوط عند الضننرورة وفرض بعض
القيود بشكل متدرج وإدخال مسفلة العقوبات وتداعياتها على االقتصاد في عملية صنع القرار لدى
حزب اهلل.


النشنننناط الحركي /الضننننربات التكتيكية .المراد من هذه الضننننربات منع حزب اهلل من حيازة

أ سلحة دقيقة وتعزيز الردع اإل سرائيلي ،إال أن ح سابات هذه األفعال تتباين بين ال ساحتين ال سورية
واللبنانية.

 52ستجري في شهر أيار/مايو انتخابات البرلمان األوروبي التي يرجح أن تفوز فيها األحزاب المؤيدة لالتحاد ولكن مع
تقدم ملحوظ لألحزاب القومية والمشنننككة باالتحاد ،وسنننتهتم الكتلة المحافتة بالتفثير على القضنننايا الخارجية مثل
ويعول الصننهاينة على صننعود األحزاب اليمينية لتحريضننها ضنند حزب اهلل والدفع لتصنننيف
الهجرة واتفاقيات التجارة.
ّ
حزب اهلل ،وليس فقط الجناا العسكري ،منتمة إرهابية.
 53تتزايد الضنننغوط والتهويل األميركي منذ نهاية العام  2018على المسنننؤولين والمصنننارف اللبنانية للتشننندد في
تطبيق العقوبات األميركية بعد صنننندور قانون "هيفبا  "2ضنننند حزب اهلل (تشننننرين األول/أكتوبر 2018ن .وينتتر أن
تصنندر نصننوص تطبيقية للقانون خالل سننتة أشننهر من تاريخ دخولث حيز التطبيق .وتحاول واشنننطن أن تشننمل
ا
هامشا واس اعا في تحديد من
العقوبات إلى جانب الحزب نفسث من تعتبرهم الداعمين للحزب .وتمنح واشنطن نفسها
هم الداعمون الذين يمكن شننملهم بالعقوبات ،سننواء من قوى وشننخصننيات سننياسننية أو رجال أعمال ومؤسننسننات
ومغتربين .أنتر :مارلين خليفة ،حزمة عقوبات مت جددة ضننننند حزب اهلل :لب نان تحت المجهر األميركي ،انديب ندنت
عربية 8 ،شباط/فبراير .2019
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-

في سوريا :من المتوقع أن تستمر الضربات اإلسرائيلية داخل سوريا تحت عنواني منع إيران

من تثبيت وجودها ومنع نقل أ سلحة كا سرة للتوازن إلى حزب اهلل .على أن هذه ال ضربات ستكون
وتحسبا لما يعتبره اإلسرائيليون حافزية متزايدة لدى إيران وحلفائها
حذرا نتيجة القيود الروسية
ا
أكثر ا
على الرد .هنا سيبرز الدور الروسي الذي يسعى لضبط هذه الضربات بما ال يعطل خططث الستعادة
طا يقبل ضمنث مصالح لكل من إيران "وإسرائيل".
االستقرار وحماية الدولة السورية ،ويرسم خ ا

” هننناك خشنننننيننة

 -في لبنان :بالر م من وجود نقاش إسننرائيلي منذ سنننوات حول نقل

إسننرائيلية واضننحة

"المعركة بين حروب" إلى لبنان ،إال أنث ال يزال من الم ستبعد أن تقوم

بنقل "المعركة بين

حروب" إلى لبنان“

تدرج األمر نحو مواج هة
"إسننننرائ يل" بذ لك خو افا من رد حزب اهلل و ّ
مفتوحة .لكن هنا ال بد من التروي حتى تشننكيل الحكومة اإلسننرائيلية
الجديدة واستكشاف هامش جرأتها ومقاربتها للمسفلة .ولكن ربما تزيد

"إسننرائيل" من نشنناطها األمني والتعبير عن جرأتها من خالل هذا المجال .ويزداد الحذر اإلسننرائيلي
من ردود فعل حزب اهلل وإيران مع تقدم مسننننار العقوبات ونتائجها ،إذ تذهب بعض التحليالت إلى
إمكانية أن يتخلى الطرفان عن حذرهما ويميالن نحو المغامرة.

وبحسنننب التقديرات اإلسنننرائيلية ،فإن وقوع الحرب لن يكون إال نتيجة لتصنننعيد ير مقصنننود ،في
أعقاب إجراء إيراني آخر ضد "إسرائيل" من سوريا ،أو في أعقاب ضربة إسرائيلية في لبنان أو سوريا
(على سنننبيل المثال ،ضننند منشنننآت إنتاج الصنننواريخن .ويمكن أن تبدأ نتيجة لضنننربة أميركية و /أو
إ سرائيلية على برنامج إيران النووي .وقد تحدث حتى نتيجة ل صراع يبدأ في الخليج لكنث ي صل إلى
حدود "إ سرائيل"  -ربما نتيجة لتحركات إيرانية تحري ضية .54في المح صلة ،التركيز اإل سرائيلي خالل
هذا العام هو على إطالق مسار التطبيع مع ما يلزمث من تج ّنب خيارات تستفز الشارع العربي ،ومنع
إيران وحزب اهلل من إحداث تحوالت عميقة في الجبهة الشننمالية وهذا ما سننيحاول الصننهاينة القيام
بث من دون الدخول في حرب.

 54الرائد نداف بين حور و مايكل آيزنشتات ،حرب الشرق األوسط الكبرى عام  ،2019مركز واشنطن للشرق األدنى،
تحليل سياسات 20 ،آب/ا سطس .2018
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 3.2في منطقة الخليج
 3.2.1التصعيد األميركي ضد إيران
تفثيرا في العام  .2019بحسننننب مسننننح مجلس
سننننيكون هذا التصننننعيد هو الحدث اإلقليمي األكثر
ا
العالقات الخارجية لألولويات الوقائية حلّت مسنننفلة حصنننول مواجهة عسنننكرية بين إيران وأميركا أو
أحد حلفائها ضننمن المجموعة األولى (تضننم القضننايا ذات التفثير العالي على أميركا واحتماليتها بين
مرتفع ومتوسننننطن باعت بار أن احت ماليت ها متوسنننن طة و تفثير ها مرتفع .55و قد ذكر تقرير مراج عة
استراتيجية الدفاع الصاروخي (كانون الثاني/يناير 2019ن ،الصادر في  108صفحات ،إيران  75مرة،
وجاءت إيران في المرتبة الثانية بعد كوريا الشمالية وقبل روسيا والصين في الجزء الخاص بمصادر
التهديد الصاروخي للواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة.56
في المجمل ،تشننننير التقاير األميركية أن العقوبات سننننتؤدي إليالم إيران إال أنها لن تؤدي إلنهيار
النتام وال الجبار إيران على العودة لطاولة التفاوض ،كما سننننتؤدي مناخات المواجهة إلى تمتين
ويقدر األميركيون أن إيران لن تكون مهتمة
االسننتقرار الداخلي باإلضننافة إلى إضننعاف "المعتدلين".
ّ
بالذهاب نحو مواجهة تقليدية بل تسننننتعيض عنها بإجراءات أمنية وهجومات سنننننايبرية وردود
منخفضة عبر الحلفاء ،ولن تستكمل أنشطتها النووية إال عند الضرورة القصوى.
أبرز السيناريوهات المحتملة في العام :2019


سنننتعتمد الواليات المتحدة على مجموعتين من الدول ،األولى تضنننم اإلمارات والسنننعودية

و"إسننننرائيل" وهي تتطابق في مقاربتها الحادة تجاه إيران وتعمل على تطبيع العالقات البينية في
سبيل ذلك لتنسيق الجهود كافة ضد إيران بما فيها العسكرية .والثانية تضم قطر والكويت و ُعمان
إقليميا لدعم موقف ها الدبلوماسنننني
حذرا في ما يخص إيران وتعت مد علي ها واشنننننطن
ا
وهي أكثر ا
واالقتصننننادي .57وبالنتر إلى إدراك ثالثي المجموعة األولى الفرصننننة التي يوفرها لها ترامب ،الذي
تبقى لث أقل من سنننتين في البيت األبيض ،فإن هذه الدول سننتبذل كل ما في وسننعها للتصننعيد
وتوتير العالقات األميركية – اإليرانية.

Council on Foreign Relations, The Preventive Priorities Survey 2019, Center of Preventive Action, 2018.
56

55

موقع قناة العربية ،ترمب يحدد "مصادر التهديد" ومالمح االستراتيجية الصاروخية 18 ،كانون الثاني/يناير .2019
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.23.
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57

في النصف الثاني من العام  2019سيتضح عمق تفثير العقوبات على إقتصاد إيران ونتامها المالي.
أيضننا بقدرة الحكومة اإليرانية على التكيف واالسننتجابة وهي بدأت بالفعل
إال أن التفثيرات مرتبطة ا
سلسلة من التدابير المالية واالقتصادية التي ترى أنها ستجعلها

”خنننالل النننعنننام 2019

قادرة على تجاوز األزمة واسننننتيعاب نتائجها .وفي حال فشننننل

سننننيكون خيار انسننننحاب

األوروبيون في ضمان التزاماتهم تجاه إيران وكانت االنعكاسات

إيران من االتفنناق النووي

االقت صادية قا سية فمن المرجح أن تطرا ق ضية االن سحاب من

مطروحننا على الطنناولننة
ا

االتفاق النووي بشنننندة .يرجح تقرير سننننتراتفور أن يكون هناك

بشكل واضح“

نقاش داخل االت حاد األوروبي لخطط طموحة إلنشننننناء قنوات
مالية عالمية مسننننتقلة عن أميركا واسننننتبدال الدوالر باليورو

كعملة احتياط عالمي ،لكن لن يتم تحقيق ذلك في العام .582019
أما في الجانب اإليراني فتبرز وجهتا نتر ،األولى تدعو إلى االنسنننحاب من االتفاق النووي كون ذلك
فورا إلى العودة إلى عمليات التخصيب بنسبة  .%20وفي
سيعيد التوازن لموقف إيران إذ إنها ستلجف ا
المقابل يحتج رافضننو االنسننحاب من االتفاق بفن البقاء سننيحافظ على صننورة إيران ويزيد من عزلة
واشنطن كما أنث يتيح استمرار التعاون مع دول خارج المنتومة األوروبية بالتحديد الصين وروسيا،
ويدعو هؤالء للصننننبر حتى انتهاء والية ترامب األولى وانتتار نتائج االنتخابات الرئاسننننية .ال يمكن
ترجيح خيار االنسنننحاب اإليراني خالل العام  2019إال أنث سنننيكون موضنننو اعا على الطاولة بشنننكل
واضح.


من المرجح أن يتصنناعد التوتر اإليراني – األميركي مع تقدم تفثير العقوبات على أن يحرص

الطرفان على تجنب االشننننتباك المباشننننر .لذا من المحتمل أن ترتفع بحدة التهديدات واالتهامات
األميركية واستعراضات القوة األميركية والنشاط األمني والتحشيد الدبلوماسي وحمالت تعبئة الرأي
العام ودعم الجماعات االرهابية داخل إيران والضنننغط على قنوات االقتصننناد اإليراني ير الرسنننمي
مسننارا للردع المضنناد ،وكلما فشننلت
والدول المنخرطة فيث .وفي المقابل سننتطلق إيران وحلفانها
ا
الضمانات األوروبية تصبح إيران أكثر استعدا ادا لالنخراط في إجراءات استجابة أكثر حدة.59

Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.53.

58

Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.21.

59
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واحدا من أبرز سنناحات التنافس وربما التوتر األميركي  -اإليراني .تنتر كلل
سننيكون العراق
ا

من إيران وأميركا إلى العراق باعتباره مرتك ازا في استراتيجيتها اإلقليمية وكلتهما دفعتا أثما انا باهتة
جزءا من األمن القومي
لحفظ مصننالحهما هناك .إال أنث بالنسننبة لطهران فإن أمن العراق واسننتقراره ا
اإليراني المباشننر ،كما أنث شننريك اقتصننادي رئيسنني إضننافة لشننبكة عالقاتها الواسننعة مع الدولة
العراقية والقوى السننننياسننننية والمرجعية الدينية .ومع ما أنجزتث طهران في دعم العراقيين لمواجهة
داعش ترى أنها اليوم في لحتة مؤاتية لمزيد من التشننننبيك مع العراق وتمكين الدولة العراقية من
النهوض ومنع األميركيين من اسننننتخدام العراق لإلضننننرار بالمصننننالح اإليرانية وبالعالقات العراقية
اإليرانية.


جدا أن يحصننل اشننتباك
حاليا ومن المسننتبعد ا
ال توجد مخططات أميركية للحرب على إيران ا

عسنننكري بين الدولتين خالل العام  .2019إال أنث مع تقدم التفثيرات المالية واإلقتصنننادية للعقوبات
سنتزداد احتماالت حصنول خطف في الحسنابات ووقوع حوادث تدفع نحو التصنعيد الذي ال ير بث أحد
60
حاليا ،أي اليمين
ب شكل سريع ووا سع  .قد يكون الطرف الطرف األميركي المم سك بالملف اإليراني ا

وإماراتيا ،يطمح ألن يدفع
الم سيحي المت شدد بدعم من اللوبيات ال صهونية وتلك الممولة سعود ايا
ا
إيران نحو الق يام باحت كا كات م يدان ية يمكن اسننننتغالل ها لتحريض ترا مب على أع مال عسننننكر ية
جدا وال يبقى إال احتماالت محدودة لوقوع حوادث
محدودة .61بالمجمل يبدو خيار الحرب
ا
ضننننعيفا ا
عسكرية موضعية.

Michael Dempsey, The Geopolitical Flash Points of 2019, Council on Foreign Relations, December 20, 2018.

60

 61يعرب مشنننرعون ديموقراطيون عن قلقهم من أن تجر إدارة ترامب أميركا نحو "حرب ال لزوم لها" مع إيران بفعل
أشخاصا داخل اإلدارة ينترون
أفكار أشخاص مثل مايك بومبيو وجون بولتون ،ولدى هؤالء المشرعين تكهنات بفن
ا
في إمكانية أن توجث أميركا ضنننربة إليران أو "وكالئها" .وهم بناء على ذلك يسنننعون مع آخرين لتمرير تشنننريع في
الكونغرس يقيد من سلطات الحرب للرئيس ويمنعث من توجيث هجوم " ير دستوري" ضد إيران .للمزيد أنتر:
Curt Mills, Is Trump Heading Toward War with Iran, The National Interest, March 7, 2019.
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 3.2.2الحرب في اليمن
من المرجح أن تسنننتمر المراوحة الميدانية خالل العام  2019في أ لب الجبهات اليمنية ما عاد جبهة
الحديدة التي تبقى فيها كل االحتماالت مفتوحة .لكن المؤشننننرات تدل على أن العدوان السننننعودي
ُ
الدولية نتيجة المراوحة العسننكرية

سننننيتعرض لمزيد من الضننننغوط
ع لى حسنننننناب توسنننننع دا عش

”ال شيء في المدى

والقاعدة ووصول األزمة اإلنسانية

في اليمن إلى كارثة شننننناملة لم

ا ل م ن تور يسننننن مح

يعد من الممكن السننننيطرة عليها،

وهناك ارتدادات قضننية خاشننقجي

باالسنننتنتاج أن طرفاا

وحدة االنقسنننامات داخل الواليات
ّ

المتحدة حيث يرى خصننننوم ترامب
يعادل الضغط على إدارة ترامب.62

قننادر ع لى حسنننننم

واشنننننطن على خفض التصننننعيد

المعركة عسننكر ايا في

مشننناهدها اإلنسنننانية القاسنننية ال

اليمن“

أن الضغط على الموقف السعودي
مننن الننمننرجننح أن تننتننركننز جننهننود
وضنننننبط إدارة الحرب وتخفيف
نائينا بننل الحرص على
إيقننافهننا نهن ا

إنجاز عسكري وسياسي.
ال شيء في المدى المنتور يسمح باالستنتاج أن طر افا قادر على حسم المعركة عسكر ايا في اليمن،
لكن أنصار اهلل والجيش اليمني يتهرون قدرة كبيرة على الصمود والتكيف واستنزاف قوى العدوان.
في المقابل ،ال شننننيء يمكن الركون إليث للقول إن أحد الطرفين ير قادر على تحقيق اختراق وازن
في خريطة القوى .وهو ما تراهن عليث الرياض وأبوظبي :إبعاد "أنصننننار اهلل" عن البحر األحمر عبر
احتالل الحديدة ومينائها .63يعتقد تحالف الرباعية (السعودية واإلمارات والواليات المتحدة وبريطانيان
أن إبعاد "أن صار اهلل" عن ال سواحل وح صرهم في إقليم شمال ال شمال الجغرافي (إقليم أزالن ،بعد
 62أقر مجلس الشيوا األميركي في كانون األول/ديسمبر  ،2018مشروع قانون ينهي الدعم العسكري األميركي للحرب
في اليمن في تحد واضح للرئيس دونالد ترامب ،وذلك في تصويت تاريخي يعكس ضب المشرعين من مقتل
الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي .ور م أن هذا اإلجراء سيكون عليث اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانو انا
إال أن التصويت بموافقة  56واعتراض  41عضوا يعد أول إجراء من نوعث يؤيد فيث أي من مجلسي الكونغرس خطوة
وفقا لقانون سلطات الحرب .لكن إقراره في مجلس
لسحب قوات أميركية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي ا
الشيوا ( 56صو اتا مقابل 41ن لث مغزى رمزي ويتهر ضب أعضاء مجلس الشيوا من جمهوريين وديمقراطيين
إزاء الرياض .موقع الجزيرة ،في تحد لترامب" ..الشيوا" األميركي يقر قانو انا بإنهاء دعم حرب اليمن 13 ،كانون
األول/ديسمبر .2018
تعبيرا عن هذه االستراتيجية ،بينها
 63ال تزال التصريحات اإلماراتية حول معركة الحديدة التي تديرها أبو ظبي األكثر
ا
التوصل إلى
تصريح مجلس الوزراء اإلماراتي ( 15حزيران/يونيو الماضين" :هذه العمليات (الحديدةن تهدف إلى تعزيز
ّ
حل سياسي لألزمة اليمنية من خالل تغيير الواقع على األرض".
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اليفس من إسننقاط صنننعاء ،هو الورقة األخيرة وأقل ما يمكن التنازل عنث لالطمئنان إلى أن "حلفاء
إيران" في اليمن قد تم قطع الطريق على مشروعهم بنسبة معقولة ضمن المستطاع ولو كانت ير
مرضنننية بالكامل .وهذا "الحد األدنى" يوفر إمكانية فرض مخطط األقاليم السنننتة الفدرالي .إ اذا من
المستبعد ذهاب قوى العدوان إلى الحل السياسي من دون استكمال مشروع السيطرة على السواحل
وإبعاد "أنصار اهلل" عن المنافذ المائية.
بالمجمل يمكن ترجيح الحتمالت اآلتية في العام :2019


سنننوف يسنننتمر الطرف المعتدي في تصنننعيده العسنننكري في جبهتي السننناحل الغربي حيث

تقدما يجعلها ذات يد طولى في الشننننفن اليمني .وبإزاء ذلك تحرص
اإلمارات تسننننتميت ألن تحرز
ا
السعودية على تفمين حدودها الجنوبية وأن تستعيد بالقوة النارية ما خسرتث من مواقع في نجران
وجيزان وعسننير ،وتبعد الجيش واللجان الشننعبية إلى داخل األراضنني اليمنية ليتسنننى لها حين تفتي
لحتة الت سوية أن ُتقدم عليها من موقع المتمكن القادر على ال سيطرة على حدوده .لكن المؤ شرات
كبيرا للسنننعودية عند الحدود الجنوبية حيث تكثفت خالل شنننهر شنننباط/فبراير
الميدانية تبرز إ ا
خفاقا ا
 2019هجمات أنصار اهلل والجيش اليمني وسيطرتهم على مواقع جديدة ولوحظ ارتفاع أعداد قتلى
الجيش السعودي.64


الحديدة ويؤسننننس إلى هدن مؤقتة ذات
من المرجح أن يؤدي مسننننار جنيف إلى انهاء ملف ُ

طابع ان ساني وحل جزئي لق ضية األ سرى والجثامين ال سيما إن ألقت األمم المتحدة بثقلها وتعاظم
الضغط الدولي على تحالف العدوان ألن يوقف عملياتث العسكرية.


بالر م من التوافق الدولي الواسننع على ضننرورة إنهاء الحرب إال أن التباينات السننياسننية في

استمرارا لديناميات المراوحة الميدانية
مجلس األمن وبين الفرقاء تشير إلى أن العام  2019سيشهد
ا

مثال :العربي الجديد ،بعد أربع سنوات حرب :السعودية عاجزة عن إيقاف هجمات الحوثيين على الحدود20 ،
 64أنتر ا
شباط/فبراير  . 2019الجزيرة ،الحوثيون كثفوا قصفهم ..القوات السعودية تتكبد خسائر في األرواا والعتاد16 ،
شباط/فبراير .2019
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من دون اتفاق سننننياسنننني للحل .65فالمحادثات في اليمن من ير المرجح أن تؤدي إلى حل نهائي
ولكن يمكن أن تخفف من المعاناة اإلنسانية.66


نترا
من المرجح أن تتصننناعد الجهود الدولية لضنننبط األزمة اإلنسنننانية ومنعها من التفاقم ا

للمسننتوى الخطير الذي بلغتث .وهذا يعني أن الشننعب اليمني سننيسننتمر بالمعاناة الحادة خالل العام
 2019ال سننيما في مناطق القتال .قد تسننعى قوى العدوان إلى إبداء مرونة تجاه القضننايا اإلنسننانية
في مقابل كسب مزيد من الوقت إلنهاء القتال في الساحل الغربي أو لتحسين صورة بن سلمان.


في حال انتهاء المعارك مع داعش في الشنننرق السنننوري واكتمال االنسنننحاب األميركي ،من

المرجح أن يصنننبح اليمن مركز االنتباه األميركي فيما يخص تنتيمي القاعدة وداعش بعد سننننوات
ض النتر عنها.
من ّ


سننيسننتمر تصنناعد التوتر في الجنوب اليمني مع سننعي اإلمارات إلى اإلمسنناك باألرض على

حسنناب السننعودية وهو ما يرجح زيادة الفوضننى في تلك المناطق .وفي حال تحققت لقوى العدوان
ال سيطرة على ال ساحل الغربي سيحتدم صراع النفوذ في جنوب اليمن ،وهو ما قد يؤدي أي اضا إلى
دفع أنصنننار اهلل وحزب اإلصنننالا إلى مسنننافة أقرب لمواجهة تداعيات النفوذ اإلماراتي واالسنننتنزاف
الناتج عن الحرب.
 3.2.3األزمة الخليجية
جدية في تسننوية األزمة مع قطر
لم تتهر السننعودية وحليفاتها الثالث ،االمارات ومصننر والبحرينّ ،
إلى ما قبل حادثة مقتل خا شقجي ،بل أكد أكثر من ت صريح ر سمي أن األزمة ال أفق لها و ستطول
التحركات الطارئة التي قام
إلى حين خضوع قطر واستنزافها .وحتى بعد مقتل خاشقجي لم تعكس
ّ
تحركات جاءت في سننياق األزمة التي تعاني
بها الجبير والفيصننل نوايا ّ
جدية لسننببين رئيس نين :أنها ّ
منها السننننعودية على خلفية مقتل خاشننننقجي وأنها لم تحمل مبادرة حل شننننامل ببنود واضننننحة
التحركات السننعودية .على الضنند ،تعكس
يفسنر عزوف قطر عن التعاطي الجاد مع
ّ
وتفصننيلية .وهذا ّ
نبرة اإلعالم القطري اإلصننرار على السننير في طريق التصننعيد اإلعالمي ضنند السننعودية على خلفية

Gerald Feierstein, As 2019 dawns, hopes for Yemen progress fade, 2019 Middle East preview: Key trends,
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مقتل خاشننننقجي ،ما يعني أن قطر ،بالتنسننننيق مع الجانب التركي،

”احت ماالت تسننننو ية

تعمل على إزالة األسننننباب الجذرية لألزمة ،ومنها وجود محمد بن

األزمة الخليجية خالل

سلمان على رأس السلطة في السعودية.

ا لعننام  2019تبنندو

تتغذى األزمة الخليجية من اشننننتداد التنافس ولعبة التوازن بوجث
تركيا وذلك نتيجة المسننننار الذي أخذتث األزمة السننننورية على وجث

ضئيلة“

التحديد .إن التوتر اإلماراتي – السننننعودي – المصننننري تجاه قطر إنما يعكس في العمق هواجس
ومخاوف من صعود دور تركيا اإلقليمي في المجال العربي .وينعكس ذلك في احتدام المواجهة بين
المحورين في ليبيا والسننننودان وفلسننننطين واليمن والقرن األفريقي .المواجهة بين المحورين هي
وعربيا إلى حد ما ،فيما ال
خليجيا
حيدت قطر
اليوم حاجة إماراتية أكثر منها سننننعودية ،إذ إن األزمة ّ
ا
ا
تزال اإلمارات بحاجة إليها لمواجهة اإلسالم السياسي السني.
يضنناف إلى ذلك ،أن الخالفات األميركية الداخلية وانقسننام المؤسننسننات األميركية في رنيتها لألزمة
واصطفافاتها المتناقضة وتعامل ترامب مع األزمة على أنها فرصة ،كلها تؤدي إلى وساطة أميركية
ضننننعيفة .ولذلك أعلن المبعوث األميركي الخاص لألزمة الخليجية ،أنطوني زيني ،في بداية كانون
مبررا ذلك بفنث لن ي ستطيع الم ساعدة
الثاني/يناير  ،2019ا ستقالتث من من صبث في وزارة الخارجية ا
حل األز مة الخليج ية "بسنننن بب عدم وجود ر بة لدى قادة المنط قة في المواف قة على جهود
في ّ
الوساطة التي عرضتها الواليات المتّحدة".
في المحصننننلة ،كما يرى الدكتور فؤاد إبراهيم ،فإن احتماالت تسننننوية األزمة الخليجية خالل العام
 2019تبدو ضننننئيلة ،ما لم تتوافر شننننروط أخرى تفوق تداعيات حادثة مقتل خاشننننقجي ،من قبيل
تغييرات في مراكز القيادة في السننننعودية واإل مارات ،ورعاية أميركية أورووبية لمبادرة مصننننالحة
جماعيا .إذا ال إشننارات
خيارا
ا
جد ّية ،أو تغييرات جيوسننياسننية في المنطقة تجعل المصننالحة الخليجية ا
لت سوية األزمة إال أن الرياض في ظل ضغوط قضية خاشقجي يمكن أن تجنح إلى سياسة خارجية
أقل صدا اما .67كما أن قطر من المرجح أن تكون في موقع أفضل مقابل السعودية واإلمارات بسبب
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68
وتكيف الدوحة االقتصننادي مع الحصننار ،وتداعيات جريمة
سننيطرة الديموقراطيين على الكونغرس
ّ

خاشقجي على صورة بن سلمان وحرية حركتث السياسية.
 3.3الدول العربية في أفريقيا
 3.3.1األزمة الليبية

69

لم تحقق ترتيبات تقاسننم السننلطة النجاا المر وب حيث لم تؤكد التطورات حتى اسن سننوى عدم
قدرة الهيئات المشنننننار إليها في اتفاق الصننننخيرات (المجلس الرئاسنننني ،وحكومة الوفاق الوطني،
والمجلس األعلى للدولة ،والترتيبات األمنية ،ومجلس النوابن على التوحد م اعا ،واكتسنناب الشننرعية،
وامتالك القدرة على التصننرف بطريقة موحدة متماسننكة .وقد أفسننح ذلك في المجال أمام سننلطة
األمر الواقع واألطراف الفاعلة ير الرسننننمية و ير الحكومية لمزيد من الهيمنة والتوسننننع والتغول
واالفتئات على صالحيات السلطات الرسمية الهشة.
كم أن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ،التي أشننننرفت على تحقيق إتفاق الصننننخيرات وتنفيذه،
عبر رئيسننها اللبناني سننان سننالمة في آخر إحاطة لث أمام مجلس األمن
توصننلت هي ا
أيضننا كما ّ
حال وأنها بحاجة لمقاربة جديدة تتبنى
الدولي
مؤخرا ،إلى نتيجة مفادها أن تقا سم ال سلطة لم يعد ا
ا
مقاربة سنننالم ومصنننالحة عبر عقد مؤتمر وطني شنننامل لكل األطراف بمن في ذلك من يسنننمون
بفنصنننار النتام السنننابق وزعماء القبائل والمناطق بهدف التوصنننل الى إتفاق سنننالم ومباديء عقد
اجتماعي جديد.

 68سننننعت الدوحة منذ بداية األزمة لبناء منتومة آمان أميركية من خالل جملة اتفاقيات وصننننفقات تقوي نفوذها
داخل مراكز القرار األميركي وشنننركات العالقات العامة لموازنة موقف ترامب الداعم للسنننعودية .فبعد اندالع األزمة
بنحو شهر وقّعت الدوحة وواشنطن "مذكرة التفاهم األميركية القطرية لمكافحة اإلرهاب" .وفي حزيران/يونيو 2017
قامت الدوحة بعقد صننننفقة مع واشنننننطن بقيمة  12مليار دوالر في لشننننراء طائرات أميركية من طراز  .F-15في
أيلول/سبتمبر  2017أعلن رئيس "جهاز قطر لالستثمار" الشيخ عبد اهلل بن محمد بن سعود آل ثاني عن ضخ نصف
مبل  45مليار دوالر المخ صص منذ عام  2015لال ستثمار في الواليات المتحدة ،وأ ضاف أن الن صف اسخر سوف يتم
ضننن ّخث في مشننناريع إعادة تفهيل البنئة التحتية االميركية .في نهاية حزيران/يونيو عام  ،2018أعلنت شنننركة "قطر
للبترول" عن نيتها االسننننتثمار بقيمة  20مليار دوالر في حقول النفط والغاز األميركية .في  30كانون الثاني/يناير
سننن ّمي بننننننن "الحوار االسنننتراتيجي األمريكي-القطري" وجرى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات
 2018أُعلِن عن عقد ما ُ
تفاهم بين الطرفين في مجاالت "التجارة واالستثمار واألمن ومكافحة اإلرهاب والطاقة والطيران".
 69هذا القسم مفخوذ بشكل أساسي من ورقة يوسف الصواني المعروضة في حلقات النقاش التمهيدية التي سبق
ذكرها في المقدمة.
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السيناريوهات ال محتملة خالل العام :2019


إسننتمرار األزمة وتردي مؤسننسننات الدولة وهشنناشننة األمن واالقتصنناد مع آثار سننلبية وربما

مدمرة على السننلم االجتماعي والسننيادة والترابط الكياني لليبيا .هناك مؤشننرات قليلة تشننجع على
تبني اي سيناريو إيجابي لألزمة الليبية ،بل إن إزدياد تدخل األطراف الخارجية وحدوث االنق سامات
رجوحا .وهنا يالحظ تصنننناعد التنافس
داخل كل طرف أو معسننننكر ليبي يبقى السننننيناريو األكثر
ا
الفرنسي اإليطالي وهو ما يزيد من تعقيد المحاوالت القائمة لتوحيد الفصائل المتناحرة.70


أما أف ضل التوقعات فهي أن تح صل توافقات محدودة تقود إلى ا ستقرار هش دون أن يتم

”سننيسننتمر تراجع الثقة الشننعبية

ح سم ال صراع الذي سيتوا صل على الم ستوى ال سيا سي
مع هنندر مسننننتمر للثروات والموارد الوطنيننة .ال يمكن

بالقوى السنيا سية التي ت صدرت

الجزم بفن هذا الصننراع لن يتحول إلى صننراع سنناخن أو

المشهد الليبي منذ  2011لصالح

مسننلح في أرجاء مختلفة من البالد بما في ذلك الشننرق

أحزاب سننياسننية جديدة ومجتمع

الذي يتمتع نسبيا باستقرار أكثر مما هو في الغرب خاصة

مدني ناشىء“

وأن الخالف بين قينادة الجيش الوطني بزعنامنة خليفنة
ننناعدا .وبحسننننب
أمرا ملحو ا
ظا ومتصن ا
حفتر والبرلمان بات ا

مجلس العالقات الخارجية األميركي هناك احتمال متوسط بحصول تصعيد في العنف وانهيار عملية
التسوية الدولية.71


أما الغرب الليبي وحيث تسيطر ميليشيات جهوية وقبلية وايديولوجية إسالموية فإن سلطات

المجلس الرئاسنننني سننننتتل متقلصننننة ألبعد الحدود بينما تقوم الميليشننننيات بتبديل هيئتها لتبدو
ووفقا لما حدث خالل العامين
ا
مؤسننننسننننات حكومية بدعم اقليمي من حلفائها .أما الجنوب الليبي،
سرحا لداعش وتنتيم القاعدة في بالد المغرب وبوكو حرام و يرها إ ضافة
الما ضيين ،فقد أ صبح م ا
إلى جماعات الجريمة المنتمة العابرة للحدود ،وربما بات سنناحة لتصننفية حسننابات إقليمية بدعاوى
الهجرة ير الشنننرعية واإلرهاب .ويرى ميشنننال ديمبسننني في مجلس العالقات الخارجية أن الهجمات
األخيرة لداعش على لجنة النفط الوطنية ولجنة االنتخابات تشير إلى صعود القوة العسكرية لداعش
الذي أصبح أكثر قوة في جنوب ووسط ليبيا.72
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.29.
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71

Michael Dempsey, The Geopolitical Flash Points of 2019, Council on Foreign Relations, December 20, 2018.
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إلى ما تقدم ،سننيسننتمر تراجع الثقة الشننعبية بالقوى السننياسننية التي تصنندرت المشننهد منذ 2011
لصالح أحزاب سياسية جديدة ومجتمع مدني ناشىء .ومما يعكس هذا المزاج الشعبي أن المليشيات
المسلحة بدأت تتوارى خلف مسميات سياسية .وفي هذا السياق تحاول روسيا إعادة سيف اإلسالم
القذافي إلى الم شهد ال سيا سي الليبي باعتباره يمثل ضرورة لت سوية ناجزة وم ستقرة في ليبيا بعد
فشل "قوى الثورة" في توحيد البالد وإتمام العملية السياسية.
 3.3.2الحتجاجات في السودان
يشهد السودان منذ  19كانون األول/ديسمبر  2018موجة احتجاجات شعبية مرتبطة بشكل رئيس
باألو ضاع االقت صادية التي تعاني منها البالد .وقد قام الب شير بتحرير سعر ال صرف عام  2018وتبع
ذلك انهيار لقيمة الجنيث السنننوداني ،تزام انا مع ارتفاع أسنننعار الخبز والوقود ونقص األدوية ونقص
السيولة في العملة والقيود الصارمة على السحب البنكي .ويحاول الرئيس السوداني إجراء تعديالت
دسنننتورية تتيح لث الترشنننح في انتخابات الرئاسنننة عام  .2020وفي ظل االحتجاجات الحالية التي ال
قريباُ ،تطرا جملة سيناريوهات:
يبدو أنها ستنتهي ا
-1

أن يتنازل بالبشنننير عن الحكم لصنننالح شنننخصنننية يثق بها من الحزب الحاكم قبل انتخابات

 2020وذلك برعاية دولية وضمانات من المؤسسة العسكرية.
-2

أن يواصنننل البشنننير الحكم حتى عام  2020على أن يمتنع عن الترشنننح حينها ،بالتوافق مع

حزب المؤتمر وبضمانات لث وألسرتث.
-3

أن يعزز الب شير من ح ضور المؤ س سة الع سكرية في مفا صل الدولة ال سودانية ،وهذا ما بدأ

بالفعل مع إ صداره مراسيم جمهورية بعد خطابث األخير في شباط  ،732019وحل الحكومة وإعالن
حال الطوارى .في هذا السنننيناريو يحاول البشنننير حماية الدعم العسنننكري لث ويواصنننل طريقث نحو
الترشننح في العام  ،2020ويرفض تقديم أية تنازالت جدية .وحتى اللحتة يبدو هذا السننيناريو هو
األقوى ال سيما مع الضعف الذي يعتري معتم القوى السياسية السودانية .فاألرجح أن البشير يختار
مسار المواجهة.74
 73نص أبرزها على تعيين وزير الدفاع ومدير جهاز االستخبارات العسكرية األسبق عوض بن عوف في منصب نائب
رئيس الجمهورية مع احتفاظث بمنصنننبث الحالي كوزير للدفاع ،إضنننافة إلى تكليف حكام عسنننكريين وأمنيين إلدارة
الواليات السننننودانية المختلفة ،وتكليف وزراء وأمناء عموم ووكالء الوزارات بتصننننريف مهام وزاراتهم المختلفة في
الحكومة االتحادية لحين تشكيل حكومة جديدة.
 74لمزيد من التفصيل راجع:
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-4

حصننننول انقالب عسننننكري بدعم من االحتجاجات الشننننعبية وال سننننيما في حال توسننننعت

االحتجاجات وخرجت عن السنننيطرة وتراخت مواقف الدول الداعمة للبشنننير .75وهنا تتجث األنتار إلى
مدير المخابرات السننوداني صننالا قوش ذي الصننالت الدولية واإلقليمية الواسننعة ،والذي اتهم عام
 2011بالتخطيط النقالب على البشير.
 3.4بؤر هشة


الجزائر :تواجث الجزائر تحديين مترابطين في العام  2019وهما مسنننفلة االنتخابات الرئاسنننية

التي كانت مقررة في  18ني سان/ابريل  2019واألزمة االقت صادية .يتوقع البنك الدولي أن ينخفض
النمو في الجزائر إلى  2.3في المئة بسننننبب تباطؤ اإلنفاق الحكومي مقارنة بما كان عليث في العام
 .2018من شنننفن هذه األزمة أن تشنننتد في حال واصنننلت أسنننعار النفظ والغاز هبوطها حتى نهاية
العام .تفاقم هذه القضننننية من أزمة انتقال الحكم بين مراكز القوى المحيطة بالرئيس بوتفليقة.
تمهيدا لدسننتور
سننياسن انيا وبالر م من إعالن بوتفليقة تفجيل االنتخابات والسننعي لعقد ندوة وطنية
ا
حاضرا .فهل تنجح
جديد وانتخابات رئاسية تعهد بعدم الترشح فيها ،بقي التوتر الشعبي والسياسي
ا
الحكومة في اسننتعادة االسننتقرار وإطالق مسننار سننياسنني يفضنني إلى انتخابات رئاسننية عام 2020
سلسا لما بعد بوتفليقة أم تذهب األمور نحو مواجهة في الشارع؟
تضمن
ا
انتقاال ا


مصر :على الر م من توقعات البنك الدولي بارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي في مصر بنسبة

مدعوما باالسننننتثمارات واإلصننننالحات في مناا األعمال المتوقعة ،إال إن
 % 5.6خالل العام ،2019
ا
األحوال المالية واإلقتصننادية تتجث نحو األسننوأ .فحسننب توقعات المجموعة المالية هيرميس سننوف
ترتفع الديون الخارجية لمصننننر بنحو  10مليارات دوالر في عام  ،2019كما توقع بنك االسننننتثمار
بلتون في تقريره ال سنوي أن يوا صل الدين الخارجي ارتفاعث لي صل إلى  107مليارات دوالر بنهاية
العام المالي الحالي ،مقابل  92مليار دوالر في العام المالي السنابق ،وذلك لسند فجوة تمويلية تبل
 11.3مليار دوالر .وك شف تقرير األداء المالي للموازنة العامة الم صرية عن زيادة اإلنفاق على فوائد
ا لديون ليصنننننل إلى  9.9مل يارات دوالر ،خالل الفترة من أول تموز/يوليو وحتى ن ها ية تشننننرين

International Crisis Group, Bashir Moves Sudan to Dangerous New Ground, February 26, 2019.

 75لمزيد من التفصيل حول الوضع في السودان ،راجع :محمد السعيد" ،ورقة التوت األخيرة" ..هل تصلح قرارات
البشير ما أفسده الدهر ،مدونة ميدان ،الجزيرة ،بدون تاريخ.
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الثاني/نوفمبر من عام  .2018يضنناف إلى ذلك اسننتمرار ازدياد نسننب التضننخم والبطالة والنزف في
العملة األجنبية.76
بالتوازي يتواصل الشلل في الحياة السياسية وال سيما مع سعي الرئيس السيسي إلى إقرار تعديالت
دستورية تتيح لث الترشح مجد ادا في االنتخابات الرئاسية المقبلة .لكن في ظل ياب بدائل سياسية
منتمة وقوية خاصننة بعد حال االنهاك التي لحقت باالخوان المسننلمين ،يسننتبعد حصننول تطورات
دراماتيكية خالل العام  2019مع مزيد من تردي األحوال األمنية وتزايد مشنننناعر النقمة والسننننخط.
كما أن هذه األحوال سننننتدفع مصننننر إلى المحافتة على موقعها الحذر في المجال اإلقليمي على
هامش المحور السننننعودي  -اإلماراتي من دون الخوض في مغامرات أو اصننننطفافات حادة ما عدا
الملفات المرتبطة باإلخوان المسلمين ،مع حماية دورها في ملفات مرتبطة بالمجال الحيوي المباشر
لمصر كما في قطاع زة وليبيا.


في العراق ،قد تتصنننناعد نقمة سننننكان محافتات األنبار وصننننالا الدين لبطء عملية إعادة

اإلعمار فيما سيواصل تردي الخدمات من مياه وكهرباء باستثارة ردود شعبية في المناطق الجنوبية
قد تتزايد إن لم تشننهد تحسن انا .77وسننيؤدي تراجع أسننعار النفط إلى الضننغط الشننديد على الميزانية
العراقية وبالتالي اسننننتمرار اإلخفاق الحكومي الممزوج بمسننننتويات مرتفعة من الفسنننناد والهدر .إن
االنتهاء من تهديد داعش الرئيسي داخل العراق خالل العام  2018سيحفز المواطنين العراقيين على
دفع المسفلة االقتصادية – اإلجتماعية مجد ادا إلى صدارة النقاش العام واالحتجاج.


في األردن ،فتوقع صنننندوق النقد الدولي أن يصنننل معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

السنننوي إلى  % 2.5في  .2019وتعاني المملكة من أوضنناع اقتصننادية صننعبة ،ودين عام تجاوز 40
مليار دوالر ،أي ما نسننننبتث  % 94من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي .وكان األردن شننننهد موجة
احتجاجات وا سعة في حزيران/يونيو  2018بعد إقرار الحكومة ل ضرائب جديدة .ويوا صل الو ضع في
األردن هشنناشننتث ولكن المسنناعدات والمنح الدولية قد تعفي الحكومة من فرض إجراءات تقشننفية
وضريبية قاسية خالل العام الحالي وبالتالي تتجنب موجة جديدة من االحتجاجات.

 76راجع :مصطفى عبد السالم 5 ،أرقام صادمة عن االقتصاد المصري في  ،2019العربي الجديد 3 ،كانون الثاني/يناير
.2019
Robert S. Ford, Iraq faces political divisions and economic challenges, in 2019 Middle East preview: Key

77

trends, events, and policies to watch, Middle East Institute, January 7, 2019.
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الخالصة
-

ال يلوا في ال عام  2019أفق مواج هات
عسننكرية كبرى داخل الشننرق األوسننط.
ويعود ذلك لمسننتويات االسننتنزاف التي
حصننننلت خالل السنننننوات األخيرة ،وإما
للتوازنننات التي أدركتهننا بعض القوى،
وإمننا للتوافقننات والتفنناهمننات التي جرى
إنجننازهننا على أكثر من مسننننرا .إال أن
نترا
وقوع خ لل في الحسنننننا بات يرتفع ا
القتراب جملننة أزمننات من لحتننة توازن
جديدة.

-

صننننمود قوى الم قاو مة ومنع الوال يات
المتحدة والكيان الصهيوني من استعادة
المبادرة سننننيسننننتمر في إيجاد مزيد من
األزمنات واالنقسنننننامنات داخنل النتننام
الرسننننمي الملحق ويعزز من حاجة قوى
دولية وإقليمية إلى إيران وحلفائها.

-

سيكون موضوعا صفقة القرن والتطبيع
الحنندثين النندبلومنناسننننيين األهم خالل
 ،2019وفي ما لن يكون لصننننف قة القرن
انعكاسنننات إقليمية مباشنننرة ،قد نشنننهد
خروقات مسننتمرة في مسننار التطبيع قد
تتكرس بخطوات كبيرة في العام .2020

-

سنننتحفز الضنننغوط األميركية على إيران
أجواء التصننعيد وسننياسننات حافة الهاوية
وهو ما سيعزز من االنقسامات األميركية
تجنناه المنطقننة ويعيق محنناوالت إيران
لالنفتاا على العالم العربي.
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-

النفوذ الروسي مرشح لمزيد من الصعود
في المنطقننة ولكن ببطء وصننننعوبننة
نننتننيننجننة الننمننوارد الننمننحنندودة وعننمننق
التناق ضات اإلقليمية التي يحاول التحرك
من خاللها .وتستفيد روسيا من الصعود
السياسي للجيوش العربية التي تستطيع
أن تعزز شراكاتها من دون قيود قانونية
حادة .وهنا يرجح تطور الحضور الروسي
في ليبيا والسودان على وجث الخصوص.

-

القوى اإلقليمينة تتشننننندد في محيط ها
الحيوي مقا بل إ بداء المرو نة والسننننعي
للشننننرا كة في ا لدوائر األب عد .وفي هذا
السننننياق تخضننننع العوامل اإلديولوجية
لحقائق الواقع والتوازنات ،بحيث أصنننبح
المجننال اإلقليمي عبننارة عن شننننبكننة
ت حال فات م تداخ لة بدل أن يكون مجرد
محاور متباعدة.

-

المشننننروع الصننننهيوني أ مام انع طا فة
تتحنندد نتيجتهننا بمجريننات األمور في
الجبهننة الشننننمنناليننة (سننننوريننا ولبنننانن
وتداعيات صفقة القرن .إن ما يبدو على
أنث فرص لننننن "إسرائيل" يختزن في اسن
عينننث مخنناطر وتحننديننات هننائلننة تنندفع
"إسنننرائيل" نحو اختبار هوامش المغامرة
ب حذر أ قل والسننننعي لتوظيف منجزات ها
االقتصنننننناديننة والتكنولوجيننة لتعويض
عجزها االستراتيجي.

-

القضننايا االجتماعية والمحلية يصننبح لها
تداعيات ا ستراتيجية ب شكل وا ضح ،ولم
تعد النخب الحاكمة قادرة على فصننننل
الننمننجننالننيننن ،ولننذا تصننننننبننح األدوات
االقتصنننننادية والشننننب كات االتصنننننالية
والتكنولوجية من أبرز أدوات السننياسننية
الخارجية للدول المؤثرة في المنطقة.

-

ستحافظ دول الخليج على مركزيتها في
النتام الر سمي العربي ولكن بقدرة أقل
على التفثير ،وسننننتسننننتمر بالتخبط في
البحننث عن بنندائننل للنفط وعن صننننيْ
جد يدة للع قد االجت ماعي ح يث ي طا لب
السنننكان بمزيد من الحضنننور في المجال
العام والحريات الفردية.

-

ت عاني المنطقة من معضننننلة ات جاهين
متعارضين ،ميل األنتمة السياسية نحو
مزيد من الع سكرة والت سلط وال سيطرة،
و مطننالننب ا ل موا ط ن ين وا ل م ج ت معننات
بالشننننرا كة والر قا بة وإن تاج السننننل طة
مسننننتفيدين من ثورة التقانة ووسننننائل
التواصل الحديثة.

-

مز يد من ا لدول العرب ية ،ممن ت فادت
الموجة األولى من االضننننطرابات ،تدخل
في مراحل خطرة سننننتتبلور خالل العام
 .2020من هذه الدول كل من ال سودان
والجزائر واألردن بفعل استفحال األزمات
المعيشنننية وانغالق المجال السنننياسننني
واالنكشاف للخارج.

-

تراجع مسننننتمر لقنندرة الحكومننات على
الحكم ومزيد من االضطرابات االجتماعية
واالقتصننننناد ية التي ت غذي مسننننتو يات
االحننتننقننان والننتننحنندي ،مننن دون أفننق
ال ضطرابات سيا سية وا سعة كتلك التي
حدثت في العام  .2011و سيجري التعبير
عن هذا اإلح باط بارت فاع مسننننتو يات
األزمات األجتماعية واألمنية والهوياتية
ودون المحلية.

-

الحركات اإلرهابية التكفيرية تمر بلحتة
كمون اسننننتراتيجي ،ولكنهننا تعمننل في
مجال إقليمي خصننننب ،وإن كان ال أفق
لعودتهننا بقوة في العننام  ،2019فهي
قادرة خالل السنننننوات القلي لة المقب لة
على العودة إلى المشهد.

-

دول المشننننرق العربي تخرج من الحرب
لكن بخطوات بطيئننة نحو المصنننننالحننة
وإعننادة اإلعمننار وعمليننة سننننينناسننننيننة
مضننننطربة إضنننننافة النكشنننننافها على
مستويات مرتفعة من النفوذ الخارجي.
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مالحق
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ملحق  :1نبذة عن القتصاد اإلقليمي في 2019
حذر البنك الدولي من زيادة المخاطر ،أو ما يطلق عليث "سننننماء متلمة" ،لالقتصنننناد العالمي .وفي
تقييمث السنننوي لالحتماالت العالمية يتوقع البنك اسننتمرار النمو ،ر م التباطؤ بعض الشننيء ،خالل
عامي  2019و .2020ويتنبف البنك بفن االقتصننناد العالمي سنننينمو بنسنننبة  2.9في المئة هذا العام،
بينما سيكون حجم النمو  2.8في المئة في عام .782020
على مسنننتوى الشنننرق األوسنننط وشنننمال إفريقيا توقع تقرير للبنك الدولي أن تشنننهد دول المنطقة
ارتفا اعا في معدل النمو االقتصنننادي إلى  1.9في المئة عام  .2019وعلى صنننعيد الدول المصننندرة
للنفط ُتتهر أرقام التقرير الذي صنندر حدي اثا بعنوان (اسفاق االقتصننادية العالمية :الشننرق األوسننط
وشننمال أفريقيا "سننماوات قاتمة"ن أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سننيرتفع إلى  2.6في
وعالميا ،سننتبقى
إقليميا
المئة مدعو اما بحركة اسننتثمار نشننطة .مع العلم أن االقتصننادات الناشننئة،
ا
ا
تحت إجهاد الدوالر القوي ،والعمالت الضعيفة ،والتضخم المرتفع ،وفواتير اال ستيراد الثقيلة ،والقيود
السياسية المحلية على إجراء إصالحات هيكلية.79
بالتالي سنننيكون  2019عا اما آخر يسنننتعرض فيث الدوالر قوتث بسنننبب جاذبيتث ألموال المسنننتثمرين
خارج أميركا ،وهو ما يعني ضم انا تسارع خروج رنوس األموال من األسواق الناشئة التي تعاني من
تقلبات داخلية كالسننننوقين التركي والمصننننري .ومن المتوقع أن يزداد تمويل العجز المالي في تلك
األ سواق صعوبة ،و سوف ي ضع الدوالر عمالت تلك االقت صادات في ضغط م ستمر ،و سوف تواجث
طا إضنافية إذا
البنوك والشنركات التي اقترضنت بالدوالر خالل العام الحالي واألعوام الماضنية ضنغو ا
لم تكن لديها إيرادات دوالرية أو أصول مقومة بالدوالر.80
في المجمل سننيكون االقتصنناد اإلقليمي تحت ضننغوط تراجع االقتصنناد العالمي ،وانخفاض أسننعار
النفط والغاز والعقوبات وقوة الدوالر والتوترات السياسية والعسكرية ،وستواصل الدول ير النفطية
معاناتها من تراجع االسننتثمارات األجنبية وضننعف هياكلها المحلية وتراجع مخزونات العملة الصننعبة
والعجز التجاري والتضخم.

 78أندرو والكر ،البنك الدولي يتوقع "سماء متلمة" لالقتصاد العالمي في  ،2019موقع بي بي سي 9 ،كانون
الثاني/يناير .2019
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.19.
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ملحق  :2توقعات أسعار النفط والغاز في 2019
من ير المرجح أن تنهار أسعار النفط في النصف األول من العام  .2019لذا خالل النصف األول من
حاضرا لتنفيذ اتفاق "أوبك" األخير ،في  7كانون
العام  2019سيتل التنا م بين السعودية وروسيا
ا
يوميا ،مع مراقبة مستمرة
األول/ديسمبر الما ضي ،على تخفيض اإلنتاج بما قدره  1.2مليون برميل
ا
لألسواق لمنع انزالق األسعار مرة أخرى.
لكن الوال يات المت حدة سننننتتمكن من ز يادة إن تاج ها في النصننننف ال ثاني من ال عام متفو قة على
وأيض نا احتمال
السننعودية وروسننيا .81يضنناف إلى ذلك التباطؤ المحتمل في نمو االقتصنناد العالمي،
ا
ارتفاع اإلنتاج العراقي 82والليبي ،ما سيعزز احتماالت هبوط أ سعار النفط حينها ،وإن كان يمكن في
المقابل أن تتردى األوضنننناع في ليبيا ومضننننيق هرمز ما يقلص إمدادات سننننوق النفط .83وبالتالي
عضننوا
سننتحتاج "أوبك" إلى إجراء تخفيض آخر .وإذا لم تتمكن الرياض من إقناع موسننكو -ليسننت
ا
بفوبك -بإجراء تخفيض جديد ستتهاوى األسعار مرة أخرى ألن السعودية لن تتمكن من تحمل وطفة
تخفيض اإلنتاج وحدها في ظل اعتماد موازنتها شننننبث الكامل على تدفقات النفط .بينما يبدو أن
رو سيا ال تنوي إجراء تخفيض حقيقي إلنتاجها النفطي ،84ب سبب ال شتاء والبرد القارص ،عالوة على
تمويل اإلنفاق المحلي.85
على مسنننتوى أسنننعار الغاز من المتوقع أن تهتز أسنننواق الغاز السنننائل العالمية عندما تحتل أميركا
المركز الثالث في تصنننندير الغاز في نهاية العام  ،2019أما التداعيات الجيوبولتيكية الواسننننعة لهذه
 81تطورت صننناعة النفط الصننخري األميركي لتصننبح أكثر مرونة وربحية ،وتلك الحقيقة تضننع منتجي النفط سننواء
داخل كارتل "أوبك" -المنتمة التي تعاني اسن -أو خارجث تحت ضنننغط مسنننتمر .وبعد تشنننغيل آبار شنننركة كونكو
فيليبس ) ،(ConocoPhillipsأكبر منتج مسنننتقل للنفط في العالم ،وبدء إنتاجها في ثالثة أحواض مختلفة سنننيرتفع
دوالرا للبرميل.
إنتاج أميركا من النفط الصخري بنحو  %25على األقل حتى في حال تراجع أسعار النفط لما دون 50
ا
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 82بعد توقيع اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردسننننتان برعاية أميركية ،في تشننننرين الثاني/نوفمبر
الماضنني ،يتم بموجبث تصنندير نفط محافتة "كركوك" عن طريق خط أنابيب كردسننتان-تركيا وبشننكل متدرج في
اإلنتاج.
Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.15.
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يوميا سبقتث بإنتاج قياسي تخطى 11
 84فحتى التخفيض األخير ،الذي وافقت عليث مع أوبك بنحو  230ألف برميل
ا
مليون برميل ،واشترطت بموجبث أن يكون التخفيض على مستوى إنتاجها وقت االتفاق.
 85آدم المخزنجي ،اقتصاد روسيا يتراجع وإيران والسعودية في تدهور...أبرز توقعات االقتصاد لعام  ،2019مدونة
ميدان ،الجزيرة ،بدون تاريخ.
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األمر فستسلزم سنوات .86فبحلول نهاية  2019ستنضم أميركا إلى قطر وأستراليا كواحدة من أكبر
م صدري الغاز الطبيعي الم سال في العالم ،و سيبحث "ترامب" ب سيا ساتث المعروفة عن طرق ضغط
عديدة لتصننننريف اإلنتاج األميركي وحجز موطم قدم لدى مسننننتهلكي الغاز المسننننال العالميين،87
وسيكون ذلك على حساب روسيا في المقام األول.

Stratfor, Annual Forecast 2019, Dec 3, 2018, p.16.
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