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تقديم

ينشر هذا التقرير ،وهو الثاني في سلسلة االتجاهات االستراتيجية ،في ظروف إقليمية وعالمية
متقلبة ،حيث يلف الغموض النظام االقليمي والعالقات بين مراكز القوة في العالم ،وتتأرجح
أيضا أوضاع
تفاهمات وتسويات استغرق انجازها عقو ادا عدة من الزمن .ويسود عدم اليقين ا
االقتصاد العالمي الذي يبحر في مياه مضطربة منذ أزمة  ،2008وتتعمق أزمته بفعل اتساع قوس
التوترات في العالم ،وانقالب ميزان المصالح بين المستفيدين من العولمة والمتضررين منها .وبقدر
ما عمق وباء كورونا المستجد األزمات التي تمر بها المنطقة والعالم ،فقد كشف عن ترهل دولها
وضيق منظوراتها المستقبلية ورداءة استعدادها للتعامل مع القضايا الداهمة ،وبين المخاطر
الناتجة عن تداعي البنية التحتية الرعائية والتضامنية للدول.
وبمعزل عن تداعيات الوباء التي ستظهر على المدى الطويل ،تتداخل في منطقة غرب آسيا وشمال
أفريقيا التي تضم العالم العربي وجواره اآلسيوي ،تحوالت صراعية على مستويات ثالثة دولية
واقليمية ومحلية ،مغلفة بتحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة .لكن منذ اغتيال قائد قوة
القدس الشهيد اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي
تدريجيا حول خطوط االشتباك األساسية ،المحكومة إلى
المهندس ،تعود صراعات المنطقة لتتمركز
ا
النزاع طويل األمد بين أميركا والدائرين بفلكها من جهة وإيران والقوى العربية المقاومة من جهة
أخرى .وعلى نحو متداخل مع ذلك ،يستعيد الصراع مع العدو االسرائيلي دوره التاريخي ،بوصفه
وعنصرا جوهر ايا في تفسير االستقطابات االقليمية الراهنة.
محركا رئيسيا لألحداث،
ا
ا
وبالعموم تتدفق التطورات في المنطقة ضمن سياقات عدة منفصلة ومتفاعلة في آن م اعا :السياق
األول ،وثيق االرتباط بالصراع الجيو سياسي المركزي بين واشنطن وخصومها ،وتندرج في ذلك
حرب اليمن المستمرة منذ خمس سنوات ،واألوضاع منطقة شرق الفرات في سورية ،والتصعيد
السياسي واألمني والعسكري في العراق ،وكل ما يرتبط بمعركة إخراج القوات األميركية من
عنصارا
المنطقة .وفي السياق الثاني تبرز المنافسة المتصاعدة بين تركيا ودول الخليج بوصفها
ا
مقوضا لالستقرار في مناطق اشتباك عدة كليبيا وشرق المتوسط ،وتندرج في السياق الثالث أزمات
ا
وتغيرات أقل ارتباطاا باالستقطابات االقليمية مثل األحداث التي مرت بها الجزائر والسودان .وقد
عبرت الحراكات االجتماعية عن األعباء الثقيلة التي ترزح تحتها فئات شعبية واسعة في بلدان عربية
5

عدة ،والتي يتقاطع فيها الظلم االجتماعي مع الشعور بالمهانة واإلحباط من الفساد والمحاصصة
بعيدا عن المؤثرات الخارجية
السياسية القائمة على التمييز ،ومع ذلك ال يمكن فهم هذه الحراكات ا
وعوامل الصراع المركزية التي تزيدها احتدا اما.
وبناء عليه ،يحاول هذه التقرير ،الذي أخرنا صدوره بضعة أشهر بانتظار جالء الصورة في أكثر من
بلد ،تقديم قراءة استباقية لمسار األحداث في العام  .2020مع علمنا بما تنطوي عليه مهمة
االستشراف من صعوبة ،وال سيما في هذا العام الزاخر بالوقائع واالنتظارات واالستحقاقات التي ال
فضال عن تذبذب سياسات بعض الدول في المنطقة والعالم بفعل السلوك
يمكن التأكد منها سلفاا،
ا
االعتباطي وغير العقالني لقادتها.
وكما في تقريرنا األول اعتمدنا على أوراق خلفية أعدت لغاية إنجاز هذا التقرير ،وأخضعت لنقاشات
معمقة مع طيف من الباحثين والمتخصصين ،كما استفدنا من الرصد المتواصل والتفصيلي للوثائق
ذات الصلة الذي يقوم به باحثو المركز ،وكان للتغذية الراجعة التي تلقيناها عن تقرير عام 2019
دور في تعديل منهجية العمل ،وتحديد مواضيع البحث األساسية ،وتركيز نقاط المعالجة ،على نحو
يتناسب مع الغايات المرجوة .واهلل من وراء القصد.

المدير العام
عبد الحليم فضل اهلل
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المقدمة
تستمر أوضاع منطقة غرب آسيا 1وشمال أفريقيا بالتدهور حيث تشتد المنافسات الدولية واإلقليمية
في ظل موازين قوى غير مستقرة وتستكمل عمليات التحول السياسي واالجتمااعي ضاغوطها علاى
دول المنطقة ومجتمعاتها في ظل تصاعد األزمات االقتصادية .في العام  2019تصاعد التاوتر باين
وصوال الحتكاك عسكري مباشار فاي بداياة العاام  ،2020واحتادم التناافس
الواليات المتحدة وإيران
ا
االقليمي بين المحاورين التركاي – القطاري والساعودي اإلمااراتي ،وتوساعت مجااالت التحادي باين
محور المقاومة والعدو الصهيوني ،وتعاظمت جهود التطبيع ومحاوالت تصفية القضية الفلساطينية،
واستكملت عملية التحول السياسي في السودان والجزائر ،واشاتدت الحارب فاي ليبياا بازخم إقليماي
غير مسبوق ،وتعمق المأزق السعودي في حرب اليمن ،وانفجرت احتجاجات شعبية في لبنان والعراق
فيما تتراكم مشاعر الساخط الشاعبي فاي أغلاب الادول العربياة( .ملحاق رقام  :1أبارز األحاداث فاي
المنطقة عام )2019
وفي العموم ال تازال االتجاهاات الرئيساية للعاام  2019فاي المنطقاة كماا وردت فاي التقريار األول
تلقي بظاللها على العام الجديد .على المستوى اإلقليمي تشتد منافسات القاوى الكبارى ،وتتواصال
السجاالت األميركياة الداخلياة حاول المنطقاة وسياساة إدارة تراماب ،وتحتادم لعباة التوازناات باين
القوى اإلقليمية ،ويواصل الصراع العربي اإلسرائيلي عودته إلى مقدمة األجندة اإلقليمياة ،وتقابض
القوى الخليجية على المجال الرسمي العربي ،وتحافظ القاوى غيار الحكومياة علاى زخمهاا وتأثيرهاا،
وتعجااز اآلليااات اإلقليميااة عاان خلااق مناخااات للحااوار والتفاااوض ،وتضااغط صااراعات الهويااات علااى
المصالح واألحداث .أما على المستوى الوطني الداخلي ،يتزايد فشل الحكوماات ،وتتراجاع المشااركة
الشااعبية فااي الحكاام ،وتحتاادم األزمااات االقتصااادية ،وتتعاااظم الضااغوط علااى المااوارد الطبيعيااة
وتأثيرات التحوالت البيئية ،وتتراكم إخفاقات التسويات السياسية المحلية.

2

غموضا واضطرا ابا ،وهاو ماا يحاد مان إمكانياة القياام باستشاراف
لكل ما سبق تزداد أوضاع اإلقليم
ا
مستقبل المنطقة حتى على المدى القصير ،ولكن هذا ما يزيد في الوقت عيناه الحاجاة لباذل الجهاد

 1تشمل منطقة غرب آسيا في هذا التقرير الدول العربية في القارة اآلسيوية إلى جانب كل من إيران وتركيا ،وهي
المنطقة التي يطلق عليها عادة "الشرق األوسط".
 2لمزيد من التفصيل أنظر :المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ،االتجاهات االستراتيجية :الشرق األوسط ،2019
مديرية الدراسات االستراتيجية ،العدد األول ،آذار  ،2019ص15 - 9 :
7

لوضع تصاورات ولاو عاماة ألبارز مصاالح القاوى الناشاطة فاي اإلقلايم وتحدياد سايناريوهات أبارز
أحداثه .وكما في التقرير األول يستند هذا التقرير إلى جهد جماعي يضمن النظر إلى أحاوال اإلقلايم
من خالل عدة مقاربات وخبرات .وباالضافة إلى أوراق المسااهمين خضاعت مساودة التقريار لنقاا
جماعي مع باحثين وخبراء بما أسهم في صدور التقرير بصيغته الحالية.

3

ينطلق التقرير من محورية الصراع العربي اإلسرائيلي في اإلقليم الذي تقع القضية الفلسطينية فاي
صلبه .ولذا ويركز التقرير في مقاربتاه للتحاديات والمخااطر والفارص علاى صالتها بمحاور المقاوماة
الذي ينخرط في كفاح محتدم بوجه العدوانية اإلسرائيلية المتمادية وسياسات إدارة ترامب الملحقاة
باألجنادة اإلسارائيلية فااي معظمهاا .وقااد ال تخلاو مسااألة فاي المنطقاة اليااوم مان صاالة ماا بمحااور
المقاوماة ،بشاكل مباشاار أو غيار مباشار ،وهااو ماا يشاير للموقااع المتقادم لهاذا المحااور فاي السااياق
نظرا لماا يكارس مان ماوارد
اإلقليمي .وهذا ما يرتب على محور المقاومة مسؤوليات ومخاطر عالية ا
هائلة لواشنطن وحلفائها في سبيل إضعافه وضربه ،عدا عن كونه يشير بطبيعة الحال إلى الفرص
الممكنة لقوى المقاوماة إن تمكنات مان االساتمرار فاي التكياف والمنااورة وتطاوير أدواتهاا وتعزياز
قدراتها الردعية وقدرتها على التواصل مع شعوب المنطقة.
انطالقاا مان عارض ماوجز آلخار المساتجدات وفهام مصاالح
منهجيا يعالج التقرير كل قضاية وحالاة
ا
ا
المنخاارطين فيهااا واسااتراتيجياتهم فااي مقاربااة المسااألة والخيااارات المتاحااة لهاام ثاام الخيااارات
والسيناريوهات المحتملة وترجيحها .ينقسم التقرير إلى خمسة أجزاء ،على الشكل اآلتي:
 -1القساام األول يخااتب بفهاام مصااالح الالعبااين األساساايين ،الاادوليين واإلقليميااين وقااوى
المقاومة والحركات الشعبية المسلحة ،في المنطقة وأولوياتهم وتاداخل أدوارهام وتضاارب
مصالحهم.
 -2القسم الثاني يتناول مسألة احتدام لعبة التوازنات فاي الصاراع ماع العادو اإلسارائيلي حياث
يواصل محور المقاومة جهوده في مراكمة أسباب القوة والتشبيك بين الجبهاات فاي مقابال
قلق إسرائيلي متزايد وتوثب للحفاظ على قدرة الردع.

 3المساهمون في حلقة النقا إلى جانب معدي األوراق ،السادة :سركيس أبو زيد ،طالل عتريسي ،إلياس فرحات،
جمال واكيم ،علي نصار ،فارس أبو صعب ،رياض صوما ،نور أيوب،
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 -3القسم الثالث خصب للحروب المستمرة في المنطقة وهي حروب تحافظ على زخمها بفعل
التدخالت الخارجية الكثيفة وإن كان لهاا طاابع محلاي ال يمكان تجاهلاه ،وهاي الحاروب فاي
سوريا وليبيا واليمن.
 -4القساام الرابااع ماارتبط باسااتمرار المنافسااات الدوليااة واإلقليميااة المتداخلااة فااي المنطقااة
وبالتحديد حملة الضغوط القصوى األميركية على إيران وحصار قطر والتنافس على الطاقاة
في شرق المتوسط.
 -5القسم الخامس يتناول ظاهرة تواصل اضطراب األنظمة في المنطقة وذلاك نتيجاة عوامال
خارجيااة وداخليااة ذات تااأثير متبااادل ،وفااي المقاباال تاانهض حراك اات شااعبية بخصوصاايات
مختلفة تسعى إليجاد بدائل .هنا نركز على حالتي لبنان والعراق باعتبارهما األكثر برو ازا فاي
العالم  2020وقد نجت أنظمتهما السياسية من موجة االنتفاضات العربية لعام .2011
 -6القساام السااادس يركااز علااى األنظمااة العربيااة التااي تماار بمرحلااة انتقاليااة وهااي السااعودية
والسودان والجزائر ،وهي مرحلة ستكون عرضة الختبارات جدية في العام .2020
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القسم األول :تداخل أدوار الفاعلين

إن مصالح الالعبين ذوي التأثير في المنطقة وطموحاتهم هي المنطلق لمحاولة تبصار آفااق العاام
 .2020وال زالت المنطقة عرضة لنزعة تدخلية عميقة من قبل القوى الدولية التي تركز على تطوير
األدوات غير العسكرية لبسط نفوذها ،فيما تواصل القوى اإلقليمية التناافس الشاديد علاى تشاكيل
واقااع المنطقااة مسااتغلة احتاادام صااراع القااوى الكباارى واألزمااات التااي تعصااف بالاادول القطريااة
والمجتمعات المحلية .وهنا يساجل تصااعد الصاراع باين المحاورين التركاي – القطاري والساعودي-
اإلماراتي بهدف إعادة تشكيل النظام العربي من خالل إيجاد المزيد من الحلفاء والوكالء .وتساتفيد
القوى الدولية بدورها من االنهاك الذي أصاب القوى اإلقليمياة إلعاادة تكاريس أجناداتها وتقلايب
تعقيادا اساتمرار
هامش هذه القاوى علاى المنااورة وفارض مصاالحها .وماا يزياد المشاهد اإلقليماي
ا
األدوار الوطنية وما فوق وطنية لفااعلين غيار حكاوميين أو شابه حكاوميين مثال حركاات المقاوماة
والقوى الشعبية المسلحة .كما أن المنظمات التكفيرية اإلرهابية مثل داعش والنصرة وباالرغم مماا
عانته من هزائم تواصل البحث عان تشاققات فاي جسام المنطقاة للنهاوض مجاد ادا .فيماا تواصال
منظمات المجتمع المدني والقوى األهلية والحراكات االجتماعية تعميق جذورها اإلجتماعياة والتمادد
في فراغات فشل األنظمة السياسية وتطمح للمساهمة في تشكيل البنى السياسية الوطنية وإيجاد
بدائل تتناسب مع مصالحها وتطلعاتها.
أوال :القوى الدولية
ا

مزيدا من المزاحمة والتناافس فاي محاولاة
ا
ال يزال انخراط القوى الدولية
عميقا في المنطقة ويشهد ا
من الصين وروسيا للنفاذ إلى ساحات جديدة واكتساب أدوار إضافية على حساب الواليات المتحادة.
وتقع قوى محور المقاومة في قلاب هاذا التناافس لماا لهاا مان دور إقليماي وازن ،ولاذا تحتااج كال
القوى الدولية ألخذ هذه القوى في الحسبان عند تقرير سياساتها تجاه اإلقلايم .وفيماا يخاب العاام
 2020على وجه التحديد يمكن اإلشارة إلى اآلتي:
من ناحية الواليات المتحدة ،ستسعى للمحافظة على الزخم المرتفع للضغوط علاى محاور المقاوماة
باألدوات السياسية والمالية واالقتصادية واألمنية مع تجنب الوصول إلى مواجهة عسكرية مباشارة.
وستواصل واشنطن العمل ضمن تكتيكات "المنطقة الرمادية" وهي منطقة ما باين السالم والحارب
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تقريبا كل الخطوات التي تعهد بها للصهاينة ،ثام إن إدارتاه معنياة حتاى
التقليدية .لقد نفذ ترامب
ا
نهاية العام بأن ال تتعرض لخسائر بشرية كبيارة تاؤثر فاي نتاائج االنتخاباات ولاذا ساتحاول ضامان
مستوى متقدم من الردع بوجه محور المقاوماة .وفاي محاولاة لتقاويض األدوار الروساية والصاينية
في المنطقاة وتعاونهاا ماع إياران تطاور الوالياات المتحادة حضاورها فاي آسايا الوساطى ماع باروز
ساايناريوهات لتحفيااز موجااة ماان التطاارف العنيااف فااي تلااك المنطقااة تسااتهدف منافسااي الواليااات
فضال عن التدخالت السياسية واالقتصادية 4.ويمكان أن تساتفيد واشانطن مان انساحابها
المتحدة،
ا
من أفغانستان النتهاج سياسة أكثر جرأة فاي آسايا الوساطى ،وهاذا األمار مان شاأنه تعزياز مخااوف
روسيا من التيارات التكفيرية وهو من العوامل التي تدفع موسكو لتطوير عالقاتها مع اإلمارات.
إال أن الدور األميركي سيستمر بالتعرض لضغوط متزايدة بفعل انخراط قوى دولية داخال المنطقاة
وتضارب أجندات القوى اإلقليمية بما فيها تلك التي تادور فاي فلاك واشانطن واساتمرار االهتازازات
تماا بتوظياف خطواتاه فاي المنطقاة خاالل السانوات
في أغلب النظم العربياة .وسايكون تراماب مه ا
الماضية في الحملة االنتخابية من خاالل خطاوات دعائياة وإعالمياة ،وسايكون حلفاااه فاي المحاور
السعودي -اإلماراتي -اإلسرائيلي معنيين بمنحه كل ما يمكن لمساعدته في البقاء لوالية ثانية فاي
البيت األبيض.
من ناحية روسيا ،ستستمر موسكو بالتمدد الحاذر فاي مسااحات الفاراس واستكشااف سااحات جديادة
مندفعة بالفرص المتاحة أمامها وبقدرتها على المناورة بفعل اإلرباك في الموقف األميركاي والحاذر
الصيني .ستواصل موسكو إستراتيجيتها القائمة على منافسة النفوذ األميركي فاي المنطقاة بمازيج
من الضغوط والمفاوضات .ولذا تحرص موسكو على التموضع عند نقاط اشتباك المحااور اإلقليمياة
دون االنخراط الواضح في محور بعينه لكن على مسافة أقرب إلى القوى المعادية للواليات المتحدة
وفي مقدمتها إيران وتسعى إلى جذب الجميع نحو مواقف أقرب إليها .وهذه السياسة الروسية أثبتت
جدواها من ناحية مقارنة العوائد بالتكاليف ،ومع كل دور إضافي لروسيا في ساحة ما تكسب ورقاة
إضافية لتحسين شروط التفاوض في ساحة أخرى أو بوجه قوى أخرى .وستستمر سوريا فاي كونهاا
مركز االهتمام الروسي حياث لموساكو مصالحة واضاحة فاي إنهااء الحارب هنااك ماع ضامان كونهاا

4

في  20شباط  2020أصدرت وزارة الخارجية األميركية استراتيجية الواليات المتحدة تجاه آسيا الوسطى :أنظر

Bureau of South and Central Asian Affairs, United States Strategy for Center Asia 2019 – 2025: Advancing
Sovereignty and Economic Prosperity, February 5, 2020.
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الالعب األقوى المعترف به إلدارة المرحلة االنتقالية في سوريا سواء باين القاوى الساورية أو القاوى
الخارجية .وسيستمر محور المقاومة في العام  2020في كونه حاجة مركزياة لالساتراتيجية الروساية
في المنطقة لجهة حضوره الوازن في أكثر من ساحة مهمة لموسكو أو في إطار المنافسة المحتدمة
نسابيا مان الحاجاة لمحاور المقاوماة كلماا اساتقرت
مع واشنطن .ولكن قد تكون روسيا أكثار تحار ارا
ا
األوضاع في سوريا وتزايد التشبيك الروسي مع قوى إقليمية أخرى.
وهنا من المفيد اإلشارة إلى التوظيف المتزايد لكل من الواليات المتحدة وروسايا 5للشاركات األمنياة
الخاصااة والمتعاقاادين األمنيااين فااي مناااطق التااوتر فااي المنطقااة مثاال سااوريا والعااراق وليبيااا
ادا إلااى هااذه
وأفغانسااتان ،وهااي ظاااهرة تعاارف بخصخصااة الحااروب .وتلجااأ الواليااات المتحاادة تحديا ا
الجهات للتملب مان التاداعيات القانونياة واألخالقياة والسياساية ألفعالهاا وكاذلك لتجناب الخساائر
البشرية في القوات الحكومية ولتقليل الكلفة المالية للحرب .ففي عام  2018وصل عدد المتعاقدين
األمنيين والعسكريين لصالح الجيش األميركي في سوريا والعراق إلى  5508أفراد ،وفي أفغانساتان
إلى  2397فر ادا ،وغالبيتهم من غير األميركيين ال سيما في أفغانستان وقد يعود ذلاك ألن المخااطر
الميدانية أعلى.

6

أما الصاين فستواصال سياساتها اإلقليمياة المنضابطة والقائماة علاى التشابيك االقتصاادي وتعزياز
الصالت الدبلوماسية مع الجميع والتأكيد على ثوابتها بالحوار وعادم التادخل فاي الشاؤون الداخلياة
والدعوة لحل النزاعات .وستبقى منطقاة الخلايج مركا ازا لالهتماام الصايني بسابب الانفط والممارات
البحريااة ،ولاذا قااد تكااون معنيااة بتطااوير دورهااا الدبلوماسااي والسياسااي الحتااواء التااوترات وتعزيااز
االستقرار هناك وتشجيع المبادرات األمنية التي تضمن ذلك .ومن ضامن مباادرة "الطرياق والحازام
 5مثالا هناك مجموعة فاغنر ،المعروفة أيض ا باسم بي إم سي فاغنر ،وهي منظمة روسية شبه عسكرية  .وصفها
البعض بأنها شركة عسكرية خاصة (أو وكالة تعاقدية عسكرية خاصة) ،ويزعم أن متعاقديها شاركوا في العديد من
الصراعات ،منها عمليات في الحرب األهلية السورية إلى جانب القوات النظامية السورية ،وكذلك بين عامي 2014
و 2015في حرب دونباس في أوكرانيا ،في دعم القوات المنشقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
يتبنى آخرون رأي ا يشير إلى أن شركة فاغنر هي في الحقيقة إحدى الوحدات المتخفية لوزارة الدفاع الروسية ،التي
تستخدمها الحكومة الروسية في الصراعات التي تقتضي إنكار المشاركة فيها .أنظر :عربي بوست ،الجيو الخفيفة
المسؤولة عن خصخصة الحروب 20 ،كانون الثاني 2020
 6لمزيد من التفصيل أنظر:
Congressional Research Service, Department of Defense Contractor and Troop Levels in Afghanistan and
Iraq: 2007-2018, May 10, 2019.
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الواحد" ستستمر الصين بالسعي للقيام بمبادرات تضمن عبور تجارتها نحو البحر األبيض المتوساط
مع ما يتضمن ذلك من إقامة بنى تحتية واستثمارات ومساعدات ومباادرات دبلوماساية ماع تجناب
االصطدام المباشر مع المصالح األميركية أو الدخول في صراعات المنطقة.
أوروبيا ،اإلحتكاك مع محور المقاومة يتجلى بشكل أساسي في الخليج والمشرق العربي .مع اكتمال
ا
خااروج بريطانيااا ماان االتحاااد األوروبااي تتقاااطع سياساااتها بشااكل أوضااح مااع المصااالح األميركيااة
واإلسرائيلية بما فيها وضع حزب اهلل ككل على قائمة المنظمات اإلرهابية .فيماا المواقاف الفرنساية
واأللمانية ال تزال تدور في الفلك األميركي ال سيما فيما يخب سوريا وإيران ،مع محاولة استكشاف
قلقا من وقوع انهيار اقتصاادي يتارك تاداعيات
هامش ما عن السياسة األميركية تجاه لبنان وتبدي ا
أمنية وسياسية .في المجمل ستبقى السياسة األوروبية تتحرك على هامش السياسة األميركياة ماع
محاوالت محدودة ألدوار نشطة حيث يضعف الدور األميركاي كماا فاي ليبياا ،فيماا تتزاياد مصاالحها
تشبيكا مع الدول الخليجية والعدو اإلسرائيلي .وستتحرك كل من ألمانيا وفرنساا مدفوعاة بالخشاية
ا
من حروب جديدة في اإلقليم مع السعي لضبط محور المقاومة مع إبقااء خطاوط التفااهم مفتوحاة
ولو بشكل محدود مع خشية متزايدة من تطور الدور الروسي في المنطقة.

ثانيا :القوى اإلقليمية
ا
ادا ماان
ال أفااق فااي العااام  2020لتراجااع تنافسااات القااوى اإلقليميااة باال ماان الماارجح أن تشااهد مزيا ا
االحتدام كما يبدو من خالل التنافس التركي – القطري مع المحور السعودي -اإلماراتي وكذلك من
التصعيد المتواصل بين الجمهورية اإلسالمية والعدو اإلسرائيلي .ومع استمرار هاذه حاال االساتنزاف
هذه من القوى اإلقليمية ستتزايد حاجتها للقوى الدولية كنوع من التوازن الخارجي ،وستسعى هاذه
الدول عمو اما إلى تنويع تحالفاتهاا الدولياة قادر المساتطاع وتمتاين تحالفاتهاا اإلقليمياة واالهتماام
ببناء موارد القوة الداخلية .يستفيد محور المقاومة بدوره من احتدام المنافساة باين محاوري تركياا
والسعودية فيما يشكل غياب حليف دولي واضح تحد ايا له مع ماا يعانياه مان عقوباات ،إضاافة إلاى
االنخراط المتزايد بين المحور السعودي -اإلماراتي والعدو اإلسرائيلي.
الجمهورية اإلسالمية فاي إياران :تواجاه إياران ،الدولاة وقلاب محاور المقاوماة ،حملاة ضاغوط غيار
مسبوقة تفرض عليها أعباء هائلة وأسئلة حرجة .لكن إياران نجحات حتاى اآلن فاي إدارة المواجهاة
بالتكيف االقتصادي وتمتين الوحدة الداخلية والتشبيك مع القوى الدولية الصااعدة وتوحياد جبهاات
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قوى المقاومة ،وهي تبدو قادرة على االستمرار في ذلك إلى أن تستطلع نتائج االنتخابات الرئاسية
األميركية وحينها ستكون بحاجة التخاذ قرارات كبيرة .بالرغم من الخسارة الكبيرة باستشهاد الفريق
قاسم سليماني إال أن الهجمات اليمنية على أرامكو السعودية ،وقصف قاعدة عين األساد األميركياة
في العراق ،أظهرت إيران كقوة إقليمية رادعة ومتقدمة ،وهي منجازات يمكان لهاا البنااء عليهاا فاي
العااام  2020للضااغط علااى التواجااد األميركااي فااي المنطقااة دون الوصااول إلااى الحاارب .وساايتمثل
التحدي األكبر في القدرة على استمرار التكياف االقتصاادي بأقال األضارار الممكناة حتاى جاالء غباار
المعركاة الرئاسااية فااي واشاانطن ،وكاذلك القاادرة علااى اسااتكمال تشابيك محااور المقاومااة وحمايااة
منجزاتها في سوريا والعراق.
انطالقا من
تركيا :تواصل تركيا االنزالق إلى ساحات جديدة في اإلقليم طم اعا بمد نفوذها وتأثيرها
ا
ادعاءات قومية وإسالمية ،تاريخية ومصلحية ،وهو ما يضعها أمام مخاطر إضافية ويزيد مان جهاود
مرهقا على أنقرة .ففي سوريا
ا
منافسيها لمحاولة موازنتها وهو ما يشير إلى أن العام  2020سيكون
عادت منطقتا إدلب وشرق الفرات للتوتر مجد ادا كونهما المنطقتين اللتين لم تعودا للدولة الساورية
بعد ،وفي لبيبا تورطت أنقرة بالتدخل العساكري المباشار ،وفاي شارق المتوساط تتعارض لضاغوط
شديدة من تحالف قوى غاز المتوسط ،كل ذلك بالتوازي مع استمرار التنافس المحتادم ماع المحاور
إسرائيليا.
السعودي – اإلماراتي المسنود
ا
وداخليا ،ال تزال تاداعيات االنتخاباات البلدياة األخيارة تلقاي بهواجساها علاى الارئيس التركاي الاذي
ا
يتفكك حزباه وتتكتال المعارضاة ضاده فاي ظال إشاارات عان دور أميركاي مشاجع ،فيماا األوضااع
االقتصادية لم تستقر بعد 7والصدام مع األكراد في تركيا مرشح لالساتمرار وربماا التصاعيد إلحكاام
وسياسيا .وتبقى سوريا نقطة الصدام الرئيسية
وأمنيا
القبضة الرسمية على الكتلة الكردية عسكر ايا
ا
ا
بين تركيا ومحور المقاومة ،ولكن هناك حاجات متزايدة تدفع تركيا وإيران للتعااون ومنهاا موضاوع
األكراد والتنافس المتصاعد مع المحور الساعودي – اإلمااراتي واألوضااع االقتصاادية فاي البلادين،
 7تركت الضغوطات االقتصادية األميركية آثارا سلبية على االقتصاد التركي فازدادت نسبة البطالة وتراجعت القدرة
الشرائية مع هبوط سعر صرف الليرة وتضخم الدين الخارجي ( 450مليار دوالر).ومع فرض عقوبات اقتصادية
جديدة (فضالا عن االعتراف باإلبادة األرمنية) من قبل الكونغرس على تركيا في خريف  2020فإن الوضع االقتصادي
سيواجه المزيد من الضغوط التي تحاول أنقرة امتصاصها من خالل إقامة عالقات جيدة على مستوى الرئاستين في
البلدين وفي الوقت نفسه التهديد بإجراءات مضادة مثل إغالق قاعدة إنجيرليك وغيرها أمام استخدام القوات
األميركية( .من ورقة أعدها محمد نورالدين في سياق التحضير لهذا التقدير).
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كما تحتااج تركياا إلاى شاركاء فاي شارق المتوساط الحتاواء "محاور الغااز" ولايس أمامهاا إال ساوريا
ولبنان.
إ اذا باسااتثناء ليبيااا ال تاازال قطاار ،وال ساايما بعااد "سااقوط" السااودان واإلطاحااة بعماار البشااير ،تشااكل
الركياازة الوحياادة للنفااوذ التركااي فااي الاادول العربيااة والخلاايج حيااث تاازداد العالقااات العسااكرية
واالقتصادية بين الدوحة وأنقرة بما يبقي في العام  2020على عوامل التوتر باين تركياا وكال مان
السعودية واإلمارات .أما العالقات بين تركيا وإيران فال تازال مناذ سانوات وعقاود تحكمهاا عالقاات
التنافس والتعاون من سوريا إلى الخليج إلى القوقااز .فيماا تتصاف العالقاات التركياة – اإلسارائيلية
بأنها عالقات الضرورة والحذر واالشتباك وتقاطع المصالح فاي الوقات نفساه ماع ميال متزاياد نحاو
التوترات .8في المحصلة ،ستستمر السياسات الخارجية واألمنية في السيطرة علاى أجنادة تركياا فاي
العام .2020
السعودية :تستمر السياسة الخارجية السعودية بالتخبط ولذا تنحو باتجاه تحديد أدوارهاا الخارجياة
في الملفات األكثر أهمية وتفويض ملفات أخرى لحلفائها ال سيما اإلماراتيين وتعول علاى الضاغوط
األميركية -اإلسرائيلية على إيران ،فيما تواصل محاولتها إبقاء أنظمة عربية ومنظمات عربياة تحات
سطوتها .وال يزال ملاف حارب الايمن أولوياة األولوياات للساعودية التاي تساعى للخاروج مناه بأقال
الخسااائر الممكنااة وتحييااد الجبهااة اليمنيااة لحااين اكتمااال الضااغوط علااى إيااران .بااالتوازي تسااعى
السعودية بالتعاون مع اإلمارات إلى ضبط العملية االنتقالية التاي تمار بهاا األنظماة العربياة بهادف
ماؤخرا .وستساتمر الساعودية
إنتاج نسخ جديدة تدور في الفلك السعودي كما حصل فاي الساودان
ا
بتأمين الحوافز للواليات المتحدة لتكثيف الضاغوط علاى إياران وعلاى حلفائهاا ال سايما فاي العاراق

9

ولبنان ،ومجاراة اإلمارات في موازنة تركيا وفتح مسارات التطبيع في المنطقة مع العدو اإلسرائيلي.
داخلياا ،فمااع كاال عااام جديااد تاازداد الضااغوط المرتبطااة بالصااراع علااى العاار
أمااا
ا

 ،كمااا سااتواجه

السعودية استمرار تدهور صاورتها فاي العاالم وتزاياد الشاكوك حاول مشاروع بان سالمان للتحاول
االقتصادي .وستحاول المملكة االساتفادة مان انعقااد ماؤتمر قماة العشارين أواخار هاذا العاام علاى

 8نور الدين ،مصدر سابق.
 9لمزيد من التفصيل أنظر ،حسام مطر ،سياسة االنفتاح السعودية تجاه العراق :الدوافع والمرتكزات ،المركز
االستشاري للدراسات والتوثيق ،سلسلة دراسات وتقارير ،العدد  ،16حزيران .2019
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جديادا
أراضيها لرفع مكانتها الدولية .10وال يبدو أن العالقة بين محور المقاومة والسعودية ستشاهد
ا
إلى حين استكشاف الرياض لما ستصل إليه حملة الضغوط القصوى ثم نتائج االنتخاباات الرئاساية
األميركية.
اإلمااارات :تسااتمر اإلمااارات بالسااعي الكتساااب مكانااة إقليميااة ماان خااالل التموضااع فااي التحااالف
السعودي -اإلسرائيلي مع تركيز جهودها نحو التناافس ماع المحاور التركاي – القطاري ماع مسااندة
الجهااود األميركيااة – اإلساارائيلية ضااد إيااران .وتواصاال اإلمااارات سااعيها المااتالك تااأثير قااوي علااى
الممرات البحرياة فاي الخلايج والبحار األحمار مان خاالل شابكة تحالفاات وقواعاد 11،وتتقادم الجهاود
العربية للتطبيع مع العدو اإلسرائيلي ،وتطور من استخدامها لمجموعات من المرتزقاة فاي أكثار مان
ساحة كما في ليبيا واليمن 12.لكن اإلمارات تعااني مان كونهاا ليسات دولاة حارب ،فهاي عانات مان
إخفاقات ميدانية في الايمن وعجازت عان مجااراة التصاعيد فاي ميااه الخلايج ماا دفعهاا إلاى موقاف
انكفائي في الحالتين كما أنها في عالقة صدامية مع قطر ومتاوترة ماع عماان .واألولوياة اإلمارتياة
سااتبقى تشااكيل البيئااة الخليجيااة بمااا يمنااع صااعود منافسااين لهااا وكااذلك دعاام األنظمااة العربيااة
داخلياا
التقليدية الحتواء صعود جماعات اإلخاوان المسالمين وال سايما فاي مصار والساودان وليبياا.
ا
ستبقى سطوة أبو ظبي وحاكمها الفعلي محمد بن زايد قابضاة علاى السياساة الخارجياة اإلماراتياة
في مقابل مساكنة اإلمارات األخرى ومراعاة بعض مصاالحها ال سايما االقتصاادية وبالتحدياد إماارة
 10تشكل رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين  G20المقررة في كانون األول  2020تحدي ا وفرصة بالنسبة
للقيادة السعودية ،في ظل تعثر األداء االقتصادي واألداء السياسي المضطرب ال سيما بعد مقتل الصحافي جمال
خاشقجي .وهنا تكمن أهمية قمة  G20كفرصة تاريخية للخروج من طوق العزلة الذي يحيط بقيادتها ويمنعها من
العودة الطبيعية إلى المسرح الدولي .ولكن تلك العودة تتطلب شروط ا مقنعة ،هي جملة األولويات المفروضة على
الدول األعضاء ،وعلى الدولة المنظمة بشكل خاص ،ومن بينها :تمكين الشعب من خالل إطالق الفرص للجميع،
ومن خالل خلق الشروط التمهيدية لألفراد عموم ا للعيش والعمل ،وتمكين النساء والشباب ،وتشجيع المساواة في
العمل والحماية االجتماعية للعمال كافة ،وتطوير التعليم والمهارات ،واألنظمة الصحية ،ومضاعفة الجهود لدعم
السياحة .كما سوف تفرض القمة موضوع حماية البيئة من خالل برامج الطاقة النظيفة ومكافحة التلوث ،والتخفيف
من االنبعاثات الغازية ،والهدر ،إلى جانب تشجيع تبني التكنولوجيات الجديدة في البنى التحتية ،وإرساء أسس
استيعاب الذكاء االصطناعي وبناء المدن الذكية .فهذه القمة ملتزمة بحوار مفتوح حول الفضاء واكتشاف السبل
الكامنة للتعاون االقتصادي( .من ورقة أعدها فؤاد إبراهيم في سياق إعداد هذا التقدير)
 11لمزيد من التفصيل أنظر :المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ،إستراتيجية اإلمارات البحرية ،مديرية الدراسات
اإلستراتيجية ،سلسلة البحث الراجع ،العدد  ،34آذار 2019
 12حول الدور اإلماراتي في اليمن أنظر :المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ،التدخل اإلماراتي في اليمن ..األدوار
والمصالح ،مديرية الدراسات اإلستراتيجية ،العدد  ،36تموز .2019
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دبااي التاي تعااول علااى المعاارض الاادولي "إكساابو  "2020للنهااوض اقتصاااد ايا .فااي المجماال تناازاح
السياسة الخارجية اإلماراتياة فاي العاام  2020أكثار نحاو المواجهاة ماع المحاور التركاي – القطاري،
وتستكمل جهودها لتشجيع التطبيع العربي مع العدو اإلسرائيلي.
مصر :ال تزال السياسة الخارجية المصرية محكومة بالقيود الداخلية ال سيما السياسية واالقتصاادية.
فالنظام المصري ال يزال يستشعر المخاطر المرتبطة باألزمة االقتصادية والتهديد المحتمال لجماعاة
االخوان المسلمين ،وينخرط في سياسة خارجية من شأنها االستجابة لهذين التهديادين .بمعناى أن
السياسة الخارجية المصرية ال تتحرك من طموحات جيوسياساية ابتاداء بال مان الهاواجس المحلياة.
ولذا ستبقى السياسة المصرية قائمة على االنخراط في الحلف الساعودي – اإلمااراتي ال سايما حاين
يرتبط األمر بمواجهة المحور التركي -القطري (المحور اإلخواني) مع حفظ هامش منااورة فاي عادة
ملفات كما فاي ساوريا .ومان هاذا المنطلاق تنخارط فاي الحارب الليبياة بشاكل غيار مباشار ،وتعازز
"منتدى شرق المتوسط للغاز" بوجه تركيا .وستبقى المنطقة األفريقية هي مجال االهتمام األساسي
وأيضا صعود إثيوبيا ومشروع سد
ال سيما مع صعود تحديات هناك مثل الدور اإلسرائيلي المتنامي
ا
النهضة الذي من شأنه تهدياد الشاريان الماائي لمصار .علاى أن الادور اإلقليماي لمصار فاي الشارق
األوسط يبرز بشكل رئيسي بدورها في الصاراع الفلساطيني – اإلسارائيلي حياث تحارص أن تكاون
تأثيرا على حساب تركياا وإياران .ودورهاا فاي المجاال الفلساطيني متعادد حياث هاي معنياة
األكثر
ا
بضبط حركة حماس وإبقائها في موقف ضعيف وتطوير نفوذها على السالطة الفلساطينية وتحيياد
قطاع غزة عن محور المقاومة والدفع نحو هدنة طويلة مع العدو اإلسارائيلي .وهاذا الادور المصاري
في الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي يبقى نقطة التوتر الرئيسية مع محور المقاومة ،ولكن سيستمر
الطرفان بالحرص على الحفاظ على مساكنة الحد األدنى بينهما.
قطاار :ال تاازال قطاار تخضااع فااي سياسااتها الخارجي اة للمخاااطر الناشاائة عاان السياسااة اإلماراتيااة –
السعودية تجاههاا ،ومان هاذا المنطلاق ستواصال الساعي لحماياة تحالفهاا اإلساتراتيجي ماع تركياا
ومحاولة تحقيق توازن فاي الموقاف األميركاي بينهاا وباين خصاومها والبحاث عان هاوامش لعالقاة
إيجابية مع إيران .كما ستواصل الدوحة السعي المتالك مكانة إقليمية من خالل عالقاتها مع فاروع
اإلخوان المسلمين كمرتكز لتأثيرها داخل الدول العربياة علاى المساتويين الرسامي والشاعبي .وفاي
إقليميا للتفاوض مع الحركات اإلسالمية كما هاي
طا
هذا السياق تسعى قطر لتكريس مركزيتها وسي ا
ا
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الحال بين الواليات المتحدة وحركة طالبان وبين العادو اإلسارائيلي وحركاة حمااس .وفاي السااحات
الخارجية ذات األولوية تبرز اليمن وليبيا وقطاع غزة وسوريا.
الكيان الصاهيوني :ستواصال "إسارائيل" الساباق المحتادم باين الفارص والتحاديات الناشائة ،فهاي
تسعى الستغالل أزمات العالم العربي وحروبه ووجود ترامب في البيت األبايض ومناخاات التطبياع،
وفي ذات الوقت التعامل مع التهديدات المتصاعدة لمحور المقاوماة فاي تشابيك الجبهاات ومراكماة
أسباب القوة واقتناء الصواريخ الدقيقة وعودة طهران لتخصيب اليورانياوم .13وستساعى "إسارائيل"
إلى االستفادة من العام  2020إلى أقصى حد ممكن وربما زيادة هامش المغامرة مع التحساب مان
الوصول للحرب وذلك النتهاز للفرص التي تتيحها لها إدارة ترامب .وسيكون على العادو الصاهيوني
التعامل مع نتائج إعالن "صفقة القارن" وتاداعياتها ال سايما علاى المساتوى الفلساطيني وسيساعى
داخلياا ،يعااني كياان
لتثبيت ما ورد في اإلعالن من خالل االستمرار في تغيير الوقائع علاى األرض.
ا
العدو من الفشل في العملية السياسية التي دفعت النتخابات برلمانية ثالثة متتالية وهي حالاة غيار
مسبوقة من االنقسام في دولاة االحاتالل ،إضاافة إلاى اساتمرار التبااطؤ االقتصاادي ونتائجاه علاى
خطط التطوير للجيش اإلسرائيلي .وستكون األولويات اإلسرائيلية مرتبطة مباشرة بمحاور المقاوماة
وال سيما في الجبهة الشمالية (سوريا ولبنان) ومفاعيل عودة إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم.
خالل عام  2019والربع األول من عام  2020شهد كيان العدو ثالث انتخابات تشريعية ،في سابقة
لم تعرفها "إسرائيل" من قبل ،وكلها دارت رحاها على موضوع واحد هو نتنياهو ،وكان عنوانها:
"مع نتنياهو أو ضده" .وقد أعادت نتائج انتخابات آذار  2020تجديد المعضلة حول عدم حصول
نتنياهو على األغلبية الالزمة لتشكيل الحكومة ،فيما يحوم الشك حول نجاح بني غانتس في
تشكيل حكومة مع نتنياهو أو من دونه 14.وحتى مع النجاح في تشكيل حكومة فهي ستكون بعيدة
 13يعرض تشاك فرايليك ،هو نائب سابق لمستشار األمن القومي في إسرائيل ،كيف فشلت جهود ترامب خالل ثالث
سنوات ضد الدور الذي تلعبه إيران في اإلقليم ولكبح طموحاتها النووية وكيف أدى ذلك إلى جعل "إسرائيل"
مكشوفة أكثر حتى بعد عملية اغتيال سليماني .أنظر:
Chuck Freilich, Trump’s Chaotic, Cowardly Failure to Protect Israel against Iran, Haaretz, January 19, 2020.
 14تتجه معظم التقديرات إلى أنها ستكون حكومة وحدة بالتناوب بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس ،بعد أن وفرت
أزمة الكورونا لا "غانتس" سلما مفترضا للنزول عن شجرة رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو .دخول
متعاكسين :من جهة تسريع مفاوضات التشكيل
اتجاهين
عامل الكورونا في المعادلة السياسية لعب دورا في
ْ
ْ
التجمعات ألكثر
وتدوير الزوايا؛ ومن جهة ثانية ساهم في إيجاد صراع على الكنيست ،وتأخير انطالقته بذريعة حظر
ُّ
من عشرة أشخاص ،األمر الذي فوت على معسكر غانتس ،الذي دخل في سباق مع الزمن ،فرصة االستفادة من
19

عن االستقرار ولن تحجب حقيقة أن كيان العدو دخل في أزمة سياسية عميقة مع ما ينطوي عليه
هذا األمر من تبعات سلبية ليس على الصعد السياسية واالقتصادية واألمنية فحسب ،بل وعلى
ثقة الجمهور اإلسرائيلي بالمؤسسات السلطوية والدستورية ،وعلى طبيعة العالقات بين المكونات
التي يتشكل منها المجتمع اإلسرائيلي الذي يعاني من شروخ حقيقية آخذة في التعمق ،ومن
انقسامات على خلفيات دينية وإثنية وقومية وسياسية وطبقية ومناطقية.

15

ثال اثا :قوى المقاومة وحركات الدفاع الشعبي
حاازب اهلل :يواصاال حاازب اهلل مراكمااة عناصاار القااوة القااادرة علااى تعزيااز قاادرة الااردع ضااد العاادو
اإلسرائيلي ،لضمان كبح العدوانية اإلسارائيلية عبار التاأثير علاى حساابات صاانع القارار اإلسارائيلي.
ويساهم حزب اهلل في جهود تشبيك جبهات محور المقاومة بما يمنح قوى المقاومة هوامش أوساع
للمناااورة ضااد العدوانيااة اإلساارائيلية ويفعاال ماان القاادرات الردعيااة ويشااتت الجهااد اإلساارائيلي فااي
ساحات إضافية .كما تتعزز مساهمة حزب اهلل في السياسة المحلية اللبنانية في سعي منه لمسااندة
الجهود الحكومية الستيعاب األزمات االقتصادية والمالياة واالجتماعياة غيار المسابوقة التاي تعصاف
إقليميا يواصل الحزب دوره في المسااندة السياساية واإلعالمياة والمعنوياة للقاوى
بالواقع اللبناني.
ا
المنضوية ضمن محور المقاومة فاي فلساطين والعاراق والايمن ،كماا يواصال حضاوره الاداعم إلاى
طا أميركياة متصااعدة لعزلاه
جانب الدولة السورية بمقدار الضرورة ،وبالمقابل يتلقاى الحازب ضاغو ا
محليا.
خارجيا وإضعافه
ا
ا
المقاومة الفلسطينية :وعلى وجه التحديد حركتا حماس والجهاد اإلسالمي اللتان تستمران في
خوض سباق قوي لتطوير شكل من توازن الردع مع العدو اإلسرائيلي بما يفيد في حماية الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة من ناحية ،ويحسن من قدرة المقاومة على تقويض الحصار اإلسرائيلي.
في المقابل يسعى الصهاينة إلى ضمان إطالة التهدئة وإبقاء القطاع محي ادا خالل العام  2020من
خالل الضربات الموضعية الرادعة وتشديد الحصار والضغط لجر حركة حماس نحو تهدئة طويلة
نسبيا مقابل تخفيف الحصار وإيجاد تباينات بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي .من ناحية أخرى
ا
تبقى حركة حماس أمام عبء إدارة القطاع في ظل اشتداد الحصار وتدهور األوضاع االقتصادية
األغلبية التي يتمتع بها لقطع الطريق على عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة ،عبر قوانين وتشريعات ،باتت هي
أيض ا مرهونة بانطالق عمل الكنيست ،وتشكيل لجانه الخاصة.
 15من ورقة أعدها عباس إسماعيل في سياق إعداد هذا التقدير.
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المرافقة له وما يثيره من أزمات اجتماعية خانقة .وتستكمل الحركة خروجها من االصطفافات
اإلقليمية الناشئة بعد  2011حيث أنها مع الحفاظ على عالقاتها مع تركيا وقطر تقوم بتعزيز
شراكتها مع قوى المقاومة وال سيما إيران وكذلك االنفتاح على الدولة المصرية وإدارة التباينات
معها بشكل هادىء .كما أن قوى المقاومة في فلسطين معنية في العام  2020بإحباط مفاعيل
خطة القرن ال سيما في القدس والضفة الغربية ،وفي هذا السياق تزداد الحاجة إلى إتمام المصالحة
الوطنية بين حركتي فتح وحماس.
أنصار اهلل في اليمن :بفعل صمودهم بوجه العدوان السعودي على اليمن إلى جانب قوات الجيش
اليمني والمساهمة في إدارة الدولة في ظل العدوان وما أنجزوه من تطور ملحوظ على المستوى
أساسيا في تقرير
العسكري إضافة إلى تماسك قاعدتهم اإلجتماعية أصبح أنصار اهلل مكو انا
ا
وتاليا أصبح لهم تأثير حيوي في محيطهم اإلقليمي المباشر .في العام
مستقبل اليمن السياسي
ا
 2020يسعى أنصار اهلل إلى تعزيز موازين القوى لصالحهم بوجه القوى المحلية المساندة للعدوان
جغرافيا عن مناطق حيوية ويردعها عن شن مزيد من الهجمات ويحسن
بما يؤدي إلى انكفائها
ا
شروط التفاوض مع السعودية .يضاف إلى ذلك االستمرار في توجيه ضربات نوعية مدروسة
مزيدا من التكاليف االقتصادية والسياسية
للسعودية سواء على الحدود أو الداخل بما يفرض
ا
ويسلبها إرادة القتال ويعزز حظوظ نجاح مسار التفاوض وإنهاء الحرب .إن نجاح هذه الخطوات
ألنصار اهلل يزيد من قدرتهم على بناء شراكات وطنية وجذب قوى إضافية لبناء تفاهمات سياسية
تمهيدا لمرحلة ما بعد الحرب.
حدا من االستقرار الداخلي
ا
تسهم في منع تقسيم اليمن وتحقق ا
الحشد الشعبي في العراق :مع انتهاء المعارك الرئيسية ضد تنظيم داعش في العراق يواصل الحشد
الشعبي مواجهة الخاليا األمنية والبؤر المتفرقة لتنظيم داعش لمنعها من النهوض مجد ادا .إلى جانب
سياسيا واز انا داخل البرلمان العراقي وهو ما يشير إلى أن فصائل
تمثيال
ذلك أصبح لفصائل في الحشد
ا
ا
من الحشد الشعبي أصبحت شريكة في المستقبل السياسي للعراق .وهذا الدور العسكري واألمني
والسياسي للحشد له تأثيرات على أمن دول الجوار ال سيما سوريا وإيران .وفي العام  2020يواجه
الحشد جملة تحديات أبرزها دوره في العملية السياسية المضطربة في ظل االنقسامات الحادة التي
وثانيا
جزءا منها مع استمرار التحريض األميركي على فصائل الحشد،
ا
أصبحت بعض فصائل الحشد ا
التمكن من تجاوز الفراس القيادي الناشىء بفعل استشهاد أبو مهدي المهندس والحفاظ على وحدته،
وثال اثا القدرة على مقاومة الوجود األميركي ودفع واشنطن نحو قرار االنسحاب من العراق.
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برغم كل جهود الكيان الصهيوني الحتواء التحاديات األمنياة فاي محيطاه وال سايما تلاك المرتبطاة
بمحور المقاومة ومع كل ما يلقاه من دعم أميركاي فاي حاده األقصاى وجهاود التطبياع ماع بعاض
األنظمة العربية ،ال يزال يقارب البيئة اإلقليمية على أنها شديدة الغموض والمخااطر .وللعاام 2020
إسرائيليا كونه العام األخير لوالية تراماب فاي البيات األبايض ماا لام يعاد انتخاباه ،وكاذلك
أهميته
ا
استمرار إيران بتقليب التزاماتها النووية ،وإصارار محاور المقاوماة علاى مراكماة أساباب القاوة فاي
إيرانياا،
ساحات قديمة وجديدة .وقد مثل الهجوم على منشآت أرامكو ،الذي تراه "إسارائيل" هجو اماا
ا
صادمة للعقال اإلسارائيلي إلااى درجاة التشاكيك بفعاليااة "المعركاة باين حااروب" وكاذلك جعال ماان
إضافيا للتهديد إذ من الممكن استهداف كيانه من العراق أو الايمن ،ولايس
مصدرا
الساحات البعيدة
ا
ا
من دول الطوق فقاط .كماا أن الهاواجس اإلسارائيلية تتصااعد مان الادور التركاي الجدياد وهاو ماا
تحاااول احتااواءه بالتعاااون مااع السااعودية واإلماارات ،كمااا يقلقهااا اسااتمرار تراجااع إلتزامااات الواليااات
المتحدة تجاه اإلقليم في مقابل بصمة متزايدة للروس على وجه التحديد.
وتوقع طاقم معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تال أبياب ضامن تقريار خااص حاول التقاديرات
اإلستراتيجية والتهديدات والتحديات وسيناريوهات الحروب التي قد تخوضاها "إسارائيل" خاالل عاام
مستبعدا إمكانياة التهدئاة
 2020أن سيناريو اندالع حرب على عدة جبهات بذات الوقت بات مرج احا،
ا
طويلة األمد مع قطاع غزة ،حيث يقدر أن الجيش اإلسرائيلي سايجد نفساه قبالاة مواجهاة عساكرية
مع الفصائل الفلسطينية في غازة .وفاي جاوهر التقيايم والتقادير اإلساتراتيجي لعاام  - 2020الاذي
استعرضه عاموس يدلين نائب رئيس معهد أبحاث األمن القومي بجامعة تل أبيب  -فإن "المجهول
والمشهد الضبابي والتوتر بين قوة إسرائيل الواضحة والنجاحات الرائعاة" فاي مختلاف المجااالت قاد
تكون مؤقتاة وهشاة فاي ظال صاراع الادول العظماى علاى تحدياد هوياة الشارق األوساط الجدياد
ومالمحه.
وفقا لمعدي التقرير اإلستراتيجي -من عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى تصعيد
ينبع هذا التوتر  -ا
وصراع واسع النطاق وحتى إلى حرب خالل العام الجاري ،وذلك بسبب مقاربة "إسرائيل" لبعض
تحديات األمن القومي الكبرى والجوهرية والمتعلقة بالصراع بين المعسكرات والتحالفات في الشرق
األوسط .ولعل أبرز هذه العوامل ما يتعلق بتعزيز وتعاظم تصميم إيران وجرأتها ،سواء في المجال
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النووي أو جهودها للتموضع العسكري في سوريا وغيرها من الساحات في الشرق األوسط ،ووضع
قدرات طهران العسكرية بحالة جهوزية وتوظيفها ضد "إسرائيل" .ويضاف إلى ذلك جهود حزب اهلل
لتحقيق قدرة هجومية للصواريخ الدقيقة على نطاق واسع على الجبهة الشمالية ،في حين يتجلى
الهدوء الهش على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة في ظل جهود حماس لتخفيف الضغط ورفع
الحصار عن القطاع ،والسعي للتأثير على شروط التسوية والتهدئة مع "إسرائيل".16

 2.1المقاومة في لبنان

17

ارتقى مستوى تهديد حزب اهلل ،من منظور إسرائيلي ،مع دخاول الصاواريخ الدقيقاة علاى السااحة،
وتبلور واقع ال تطيق تداعياته "إسرائيل" ولم يسبق أن شهدته طوال تاريخهاا ،والمشاكلة بالنسابة
فقيا ،فاي ساوريا والعاراق ،وصاوال الاى
لتل أبيب أن هذا المسار يتحرك في اتجاه تصاعدي ويتسع أ ا
يضاا التارابط والتاأثير المتباادل باين مفاعيال قادرات حازب اهلل
اليمن 18.إلى ذلك ،تدرك تل أبيب أ ا
الردعية ،واتساع نطاق القدرات الدقيقة والمتطورة في الساحتين السورية واإلقليمية .هكاذا وجادت
ادا ،حيااث ارتفااع منسااوب التهديااد نتيجااة فشاال الضااغوط
"إساارائيل" نفسااها أمااام واقااع إشااكالي جا ا
القصوى في إخضاع إيران حتاى اآلن ،وبفعال انكفااء االميركاي فاي مواجهاة إياران بعادما أساقطت
إيرانيا ،في التقادير اإلسارائيلي ،مان
انتقاال
طائرة التجسس األميركية ،وبعد ضربة ارامكو ،بما يمثل
ا
ا
الاادفاع إلااى المبااادرة .وتحتاال مواجهااة هااذا التهديااد رأس األجناادة اإلساارائيلية فااي العااام 2020
باإلضافة إلى الملف النووي اإليراني.

 16محمد محسن ،إسرائيل  ..2020سيناريو حرب متعددة الجبهات مع إيران ،الجزيرة نت 7 ،كانون الثاني .2020
 17ورقة أعدها علي حيدر في سياق التحضير لهذا التقدير.
 18منذ أن اتضح مسار الحرب في سوريا أدرك كيان العدو أنه على أبواب محطة مفصلية جديدة ،تتشكل في
ضوئها بيئة اقليمية تنطوي على تهديدات مختلفة عما كانت عليه .وتراجعت رهانات تل أبيب إزاء حزب اهلل من
الحد األقصى الطَموح بالتخلب نهائي ا من تهديد حزب اهلل بعد إسقاط النظام السوري ،إلى الرهان على استنزافه
بالحرب السورية بخيار "المعركة بين الحروب" ،وفق استراتيجية مدروسة ومضبوطة ،هدفت الى قطع الطريق على
مسار بناء وتطوير قدرات حزب اهلل النوعية .وقد حددت تل أبيب جملة خطوط حمراء تمثلت في حينه بمنع نقل
األسلحة الكاسرة للتوازن عبر سوريا الى لبنان ،إلى جانب خطين آخرين ،هما الرد على أي استهداف عبر الجوالن
واالسلحة الكيميائية ثم أضافت إليه منع التمركز اإليراني في الساحة السورية .لكن في المحصلة برز خط أحمر
أساسي أال وهو مواجهة تهديد الصواريخ الدقيقة لحزب اهلل.
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سرائيليا مع حرص تل أبيب على تجنب مواجهة مكلفة ومؤلمة .ولذا ما
خيارا إ
ا
ليس التسليم بالواقع ا
دام التقدير اإلسرائيلي أن خطر الصواريخ الدقيقة لم يكتمل بعد ،فإن العدو اإلسرائيلي سيكثف من
الخيااارات البديلااة مااا دون سااقف الحاارب ،مساانو ادا بااالجهود األميركيااة للضااغط علااى كاماال محااور
المقاومة بما فيه حزب اهلل .وكلما تبلور تحدي الصواريخ الدقيقة بشكل أشد خطاورة ساتزيد جرعاة
العدوانية اإلسرائيلية بما يزيد من مخاطر التدرج نحو الحرب .بنااء علياه يمكان طارح السايناريوهات
التالية في العام :2020
عملياا نهاج
· خيار العمليات األمنية :كشفت محاولة عملية الضاحية فاي آب  2019أن العادو يتبناى
ا
العمليات األمنية بمختلف أشكالها .ومن الطبيعي أن ال تكون هذه العملياة ،يتيماة وإنماا األرجاح أن
تكون في سياق مسار يتوقع أن يتواصل إذا ما توفرت الظروف الميدانية المالئمة لاذلك .لكان هاذا
نسابيا ،علاى فارض
النوع من العمليات قاد يرباك حازب اهلل ،أو حتاى يلحاق بعاض األضارار الجدياة
ا
نجاحها ،إال أنه ال يكفي لمعالجة هذا التهديد .وبالنسبة إلى "إسرائيل" يشاكل الوقات عامال ضاغط
كبير عليها وهو ما يستوجب منهاا البحاث عان خياارات بديلاة وموازياة فاي آن .كماا أن هاذا الخياار
ينطوي على مخاطر من نوع الردود المضادة لحزب اهلل عبر الحدود .وهو ما يدفع العادو إلاى إجاراء
نوع من المقايسة بين الكلفة والجدوى خاصة إذا ما أخاذت ردود حازب اهلل منحاى تصااعد ايا ،وفاي
يضا إلى تدحرج نحو سيناريو مواجهة محدودة.
حال سقوط خسائر بشرية مؤلمة قد يؤدي ذلك أ ا
· عمليات عسكرية مباشرة وموضعية :يشكل خيار توجيه ضربات عسكرية مباشرة وموضعية ارتقاء
في الخيار العمالني اإلسرائيلي .ومن الواضح أن "إسرائيل" تشهد حالاة تاردد إزاء هاذا الخياار حتاى
مباشرا من قبل حازب اهلل .وقاد باددت عملياة أفيفايم
اآلن .ويعود ذلك الدراكها أنه سيستدرج ر ادا
ا
األخيرة أي رهان على إمكانية أن يرتدع حزب اهلل عان خياار الارد العساكري .والمفهاوم الاذي بادده
حزب اهلل من خالل هذا الارد هاو إساقاط أي رهاان علاى إمكانياة تراجعاه عان الارد الجادي ،نتيجاة
التقدير بأن ذلك قد يؤدي إلى تدحرج نحو مواجهة محدودة تنطوي بدورها على إمكانية أن تتساع
يضا إلى ما ال يريده حزب اهلل.
أ ا
· خيااار وزن نااوعي :يشااكل هااذا الخيااار ارتقاااء إضاااف ايا فااي الخيااار العمالنااي ،ويمكاان مقاربتااه ماان
جدا من األهداف ذات الصالة
زاويتين .االولى أن يتبناه العدو كخيار إبتدائي ،عبر استهدف عدد كبير ا
بالقدرات الصاروخية الدقيقة ،والثانية أن يتم اللجاوء إلياه فاي ساياق التادحرج إلاى ردود متبادلاة.
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أيضا لمعادلة الكلفة والجدوى .ويدرك العدو بأن هاذا
وكبقية السيناريوهات فإن هذا الخيار محكوم ا
فاورا إلاى مواجهاة عساكرية واساعة مناذ اللحظاة األولاى وإال لماا امتناع عناه طاوال
الخيار سيؤدي ا
الساانوات الماضااية .أضااف إلااى أن هااذا الخيااار مرهااون بالدرجااة األولااى بالمعلومااات االسااتخبارية
الموضعية ..الكافية.
انطالقا من سيناريوهين:
أيضا
عملية عسكرية واسعة..
ا
ا
وصوال إلى الحرب :يمكن مقاربة هذا الخيار ا
األول كخيار ابتدائي ،أو نتيجة تدحرج بفعل ردود متبادلاة بادأت بعمال عساكري أو أمناي محادود.
ومن الواضح أن الطرفين اإلسرائيلي وحزب اهلل ،يسعيان لتجنب هذا الخيار ،وبات العدو أكثر تحس اابا
وحذرا من هذا السيناريو نتيجة إدراكه لألثمان الهائلة التي قد يدفعها.
ا
بالمجمل يحاول كيان العدو اجتراح خيار يظهر من خالله أناه علاى اساتعداد لخاوض "مواجهاة أياام
قتالية" على أمل أن يؤدي إظهار هذا االستعداد إلى ردع حزب اهلل نتيجة مخاوفه من األثماان التاي
وتحديدا في ضوء األزمة االقتصادية التي يواجهها لبنان .ويهدف من وراء ذلاك
ستترتب على ذلك،
ا
تحديدا – عن اعتماد سياسة الرد المؤلم والرادع.
إلى ردع حزب اهلل –
ا
إضافة لما تقدم ستستمر اإلدارة األميركية بتأمين دعام كامال للمطالاب اإلسارائيلية للضاغط علاى
حزب اهلل سواء من خالل العقوبات المالية 19واالقتصادية أو إطاالق ورعاياة حماالت دولياة معادياة
للحزب 20أو الضغط على الدول األوروبياة لتصانيف حازب اهلل ككال منظماة إرهابياة ،أو مان خاالل
تكثيف األزمة االقتصادية على لبنان .ومن المرجح أن تتواصل العقوبات بزخم لالستفادة مما تبقى
من والية ترامب وال سيما مع بدء تفعيل قانون قيصر في حزيران .2020
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 19حول العقوبات المالية أنظر ،حسام مطر ،مراجعة كتاب "حرب الخزانة ..إطالق العنان لحقبة جديدة من الحرب
المالية ،المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ،تشرين الثاني ( 2018متوفر على موقع المركز على شبكة اإلنترنت).
 20في شهر تشرين األول  2019وفي سعي لتدويل جهود منع التمويل عن حزب اهلل وتعزيز أطر التعاون الدولي ال
سيما بين واشنطن وحلفائها أعلنت وزارة الخزانة األميركية عن إطالق مبادرة "الشراكة الدولية لمواجهة حزب اهلل"
الستهداف شبكات التمويل الدولي للحزب ومنعه من استغالل النظام المالي الدولي ،بحسب إعالن صحافي لوزارة
الخزانة.
 21ذكرت صحيفة "إسرائيل ديفينس" ،أن رئيسة سلطة "منع تبييض األموال وتمويل اإلرهاب" في وزارة القضاء
اإلسرائيلية ،شلوميت ووغمان رتنر ،انتخبت رئيس اة لمجموعة العمل التنفيذي في منظمة  .FATFوهذا أول تعيين
لممثل إسرائيلي في رئاسة المجموعة المهمة في المنظمة ،وهي القوة التنفيذية الدولية التي تقود
من نوعه
ٍ
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 2.2خيارات العدو اإلسرائيلي في سوريا
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حضاورا تفارض عليهاا مواجهتهاا تمثلات بمساار اساتعادة
وجدت تل أبيب نفسها أمام تحديات أكثر
ا
فضاال عان نشار
سوريا قدراتها العساكرية وتطويرهاا إضاافة إلاى التمركاز العساكري اإليراناي .هاذا
ا
وصاوال الاى
قدرات صاروخية في العراق ،وصمود إياران وعاودة تحرياك البرناامج الناووي اإليراناي،
ا
يجابا على تطور وتعزيز قدرات حزب اهلل العسكرية والصاروخية .في مواجهة هذا
انعكاس كل ذلك إ ا
التحدي وجدت "إسرائيل" نفسها أمام خيارات محددة في المجال السوري:
التكيف مع الوضع القائم
ينطوي هذا السيناريو على مخاطر جمة ،خاصة وأن اساتمرار ساوريا فاي بنااء قادراتها ،سيضاع تال
ابيب أمام تحد غير مسبوق ،تعاود بموجباه ساوريا كدولاة قوياة تساتطيع أن تفارض معادلاة ردع
جدي مقابلها ،وهي التي لم تستطع أن تتجاوز معادلة الردع التي فرضها حزب اهلل ،في الوقت الذي
كانت سوريا غارقة في مواجهة التهديد اإلرهابي .وبحسب العديد من التقديرات في تل أبيب يمكن
للجيش السوري أن يستعيد قدراته خالل فترة  3إلى  5سنوات.
استمرار المعركة بين الحروب (بصيغتها الحالية):
صحيح أن "إسرائيل" حققت العديد من اإلنجازات على الساحة السورية ،التي تتصل بضرب ماا تاراه
تهديدات في طور التشكل والتصاعد ،إال أنها بادأت تسالم باأن ذلاك لام يناه التهدياد بال جال ماا
استطاعت تحقيقه هو إبطاء مسار بناء القدرات .وعليه فإن مستقبل الوضع في سوريا ،مان منظاار
إسرائيلي ،ينطاوي علاى تهدياد كبيار إن اساتمر بالمنساوب الاذي هاو علياه اآلن .يضااف إلاى ذلاك
تقديرات إسرائيلية مستجدة بأن محور المقاومة تتزاياد حافزيتاه للارد علاى االعتاداءات اإلسارائيلية،
وهو عامل جديد دخل على المعادلة القائمة وينطوي على تهديدات كبيارة بالتادحرج نحاو مواجهاة
واسعة.
توسيع نطاق االعتدءات.
قد يمكن الرهان على فعالية هذا الخيار ،على المستوى النظري ،كونه يؤدي إلى استهداف أوسع لما
وتحديدا في ضوء كونه
يتم بنااه في الساحة السورية ،ولكنه محفوف بمنسوب مرتفع من المخاطر
ا
المكافحة الدولية "لتبييض األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" .وهذا التعيين من شأنه
أن يمثل قوة ضغط إضافية على أعداء الكيان الصهيوني.
 22علي حيدر ،مرجع سابق.
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سيؤدي بالضرورة إلى ردود متبادلة متدحرجة وهو ما ال ترياده "إسارائيل" ابتاداء .ماع ذلاك ال أحاد
يستطيع استبعاد ارتقاء العدو في اعتداءاته في ضوء ضيق خياراته وخاصة إن قدر وجاود فاراس ماا
بعد استشهاد سليماني .ونتيجة ما ينطوي عليه هذا السيناريو من مخاطر ،وضرورته فاي آن ،تكااد
تجمع التقاديرات فاي كياان العادو ،علاى مساتوى معاهاد األبحااث والخباراء ،علاى ارتفااع احتمااالت
المواجهة في الساحة السورية.
الرهان على الدور الروسي
في الواقع ليس أمام العدو اإلسرائيلي من خيار مجد سوى التبني الروسي لمطالبه ،ولكن دون هاذا
السيناريو عقبات وتحديات حا لت حتى االن دون ذلك .ويعود ذلك إلى أن مروحة المصالح الروساية
مع إيران وحلفائها تتجاوز الساحة السورية .مع ذلك ،فإن لروسيا مصالح تدفعها للعمال علاى قطاع
الطريق أمام سيناريو التدحرج نحو مواجهة مع "إسرائيل" .هذا التشابك مع المصالح الروسية شاكل
أرضية لتهديدات وفرص في آن .وأدى ذلك إلى أن بعض الفرص لم ترتق ولم تقترب مماا تطماح
إليه تل أبيب .لكن لايس لاديها خياارات واساعة فاي هاذا المجاال ،وهاو ماا يادفعها لمحاولاة تعزياز
االتصاالت والعالقات مع موسكو.
الرهان على دور الواليات المتحدة.
انطالقاا مان
كانت تل أبيب تأمل أن يكون دور الواليات المتحدة أكثر فعالية على الساحة السورية
ا
رايتها بأنها الجهة الوحيدة المؤهلاة لممارساة ضاغوط علاى السااحة الساورية فاي مواجهاة روسايا
خيب اآلمال في كيان العدو .ماع ذلاك ،فقاد
والنظام السوري .لكن الخيار الذي تنتهجه إدارة ترامب َّ
نسابيا عان بعاض الخطاوات التاي
استطاع اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن دفع ترامب إلاى التراجاع
ا
تشكل تهديدا "إلسرائيل" ودفعه للحفاظ حتى االن على قادر مان التموضاع فاي السااحة الساورية،
مقرو انا بقدر من الضغوط في مواجهاة رورسايا علاى أمال أن ي ل
حقاق ذلاك نتاائج إيجابياة فاي هاذا
االتجاه .وبعاد التصاعيد األخيار فاي المنطقاة تبارز معاالم تقاسام أدوار أميركياة –إسارائيلية ،حياث
يطمح الصهاينة لتولي المسرح السوري في مقابل التزام األميركيين مواجهة التهديدات في السااحة
العراقية.
خالصة وتقدير
في الواقع تجد تل أبيب نفسها أمام خيارات ضيقة ،وكل منها ينطوي على مخاطر بشاكل أو باآخر.
وال يعني تعداد الخيارات بهذا الشكل بالضرورة أنها تتعارض مع بعضها البعض وإنما قد تساير ماع
بعضها بالتوازي .وبنظرة خاطفة إلى ما يسود في كيان العدو من مناورات ومواقاف وتقاديرات مان
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الواضح أنهم فاي تال أبياب يتعااملون ماع احتمااالت حصاول تصاعيد نااتج عان ردود متبادلاة قاد
تشهده الساحة السورية خالل العام  .2020ويشي ذلك ،كما لو أن تل أبيب تسعى إلى االرتقاء في
استهدافاتها وضغوطها.
المعطى األهم الذي يمكن أن ينسحب على المقاربة واألداء اإلسارائيلي إزاء كافاة السااحات يتمثال
أوال باستنفاد الرهان على دور أميركي أكثر فعالية ،وهاو ماا جعلهاا تعتقاد باأن المخااطر ساتتعاظم
ا
وثانيا باستنفاد الرهان على دور أكثر فعالية جعلها تتواضع في طموحاتها
وبوتيرة أشد من السابق.
ا
في هذا االتجاه .وثال اثا سرعة بناء وتطوير القدرات النوعية ونشرها في سوريا والعراق ولبناان .كال
ذلك يدفع إلى االعتقاد بضرورة التعامل مع سايناريو مواجهاة بمساتوى معاين باتات أقارب مان أي
وقت مضى.
 2.3داخل فلسطين المحتلة
خطة القرن
عملياا لنهاياة حال
شكل إعالن ترامب لتفاصيل خطته لحال الصاراع الفلساطيني اإلسارائيلي إعال اناا
ا
الدولتين مان ناحياة ضامها للمساتوطنات وغاور األردن وشامال البحار الميات إلاى ماا يسامى دولاة
"إسرائيل" واعتبار القدس عاصمة لتلك الدولة ورفض حق العودة ومناع الفلساطينيين مان اماتالك
الحد األدنى من السيادة واالستقالل الالزم إلقامة دولة .ولذلك تمثل الخطة نهاية عملياة التساوية
ويراد لهاا أن تصابح "الشارعية الجديادة" ألياة عملياات تفااوض مساتقبلية بادل قارارات ماا يسامى
"الشرعية الدولية" .تحاول الخطة تكريس الوقائع التي أرساها االحتالل على األرض منذ أوسلو مان
ناحية ،ومن ناحية ثانية منحه فرصاة بعاد رفاض الفلساطينيين للخطاة الساتكمال عملياات التغييار
الجغرافي والسكاني بما يفضي في نهاية المطاف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.23

 23يقدر المختب في الدراسات المستقبلية وليد عبد الحي ،في نب نشره على صفحته على فايسبوك بتاريخ 17
شباط  ، 2020أن أهم نقطة في صفقة القرن للمرحلة القادمة هي يهودية الدولة التي تعني أحد احتمالين:
أ -تحويل الفلسطينيين العرب في  1948إلى مقيمين وهو ما تشير له صفقة القرن ونموذجها القرى العشر في
الجليل ).)Residents
ب -التهجير القسري الخشن(بالقوة) أو الناعم (بالتضييق االقتصادي والبيئي والجذب الخارجي في الخليج أو أوروبا
أو كندا ..إلخ).
يمكن مراجعة كامل النب عبر الرابط اآلتي:
https://www.facebook.com/walid.abdulhay/posts/3792933297391447
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سيسعى الصهاينة في العام  2020للبدء باجراءات أحادية لضم هذه المناطق وهو ما يتوقع أن يثير
توترات على أكثر من صعيد سواء بين اإلسرائيليين أنفسهم (حاول أولوياات الضام ونطاقاه) وباين
الكيان وبعض المجتمع الدولي (وال سيما األوروبيين وربما بعض اإلدارة األميركية) وبطبيعة الحاال
بين الصهاينة والفلسطيينين .هذه اإلجراءات ستعزز من احتماالت اندالع موجة من أعمال المقاوماة
الفلسااطينية فااي الضاافة والقاادس كمااا سااتزيد الض اغوط علااى الساالطة الفلسااطينية التااي أصاابح
مستقبلها موضع شك جادي .وفاي هاذا الساياق تتزاياد احتمااالت حصاول انهياار ضامن السالطة أو
تفككها أو بروز صراعات حادة بل وربما االتجاه في مرحلة ما إلى حل نفسها بما يفرض على العادو
اإلسرائيلي تحديات هائلة في إدارة أوضاع الضفة الغربياة والقادس والسايطرة عليهاا .كماا أن مان
شأن اإلجراءات األحادية ال سيما في منطقة األغوار زيادة المخاوف األردنياة علاى المساتوى األمناي
وكذلك من فرضية عودة سيناريو الوطن البديل.
قطاع غزة
ال ياازال قطاااع غاازة يعاايش ضاامن هدنااة هشااة تتخللهااا مواجهااات محاادودة مااع اسااتمرار المقاربااة
اإلسرائيلية التي تريد أطول فترة هدوء ممكنة في القطااع المحاصار مقابال التفارس للتهديادات فاي
الجبهة الشمالية .في المقابل تسعى حركة حماس الستخدام قدرتها الردعية واالنشاغال اإلسارائيلي
بأولويات أخارى للوصاول إلاى ترتيباات تتايح تاأمين حاجاات ساكان القطااع االقتصاادية والحياتياة
ولالستمرار في مراكمة عناصار القاوة بالقادر المتااح .وعلياه يكاون مصاير القطااع فاي العاام 2020
طا بفرضية التوصل إلى اتفاق هدنة ،فإذا جرى هذا األمر فمن شأن ذلك أن يمر هذا العام مان
مرتب ا
دون مواجهة واسعة .وأما الفشل في التوصل إلى ترتيباات للهدناة فسايدفع بسايناريو الحارب إلاى
مرحلة متقدمة.
وشددت تقديرات إسرائيلية على أن فشل ترتيبات الهدنة أو انهيارهاا ماع قطااع غازة سايؤدي إلاى
معركة عسكرية واسعة في القطاع .وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني ،أن "العاام 2020
يبدو أنه سيكون عاام االختباار المركازي للفشال أو للنجااح فاي بلاورة الهادوء علاى الحادود مقابال
تسهيالت إنسانية .كم أن فشلها سيؤدي إلى خطط بديلة من المواجهة العساكرية وعادم التساليم
بواقع إطالق صواريخ بشكل عرضي باتجاه "إسرائيل" أو خرق النظام على السياج الحدودي".
إال أن ترتيبات الهدنة تعاني من عوائق جدية منها :الحاجاة إلاى الكثيار مان الوقات واختباار النواياا،
واالنقسامات لدى الطرفين حول الترتيبات وطبيعتها ،والحاجة النتظاار طبيعاة الحكوماة اإلسارائيلية
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الجديدة ،وأجواء التوتر التي أضفتها "خطاة القارن" علاى الصاراع اإلسارائيلي – الفلساطيني .ويادفع
المستوى العسكري اإلسرائيلي باتجاه تخفيف القيود عن القطاع بهدف احتواء الخطاوات التصاعيدية
وتاليا تأجيل أية مواجهة عسكرية واساعة .كماا أن األوضااع االقتصاادية والمعيشاية داخال
لحماس
ا
القطاااع والموقااف المصااري واالنقسااام الفلسااطيني تضااغط علااى حركااة حماااس لمحاولااة التوصاال
لترتيبات أمنية مقابل الحد من الحصار .إال أن تداعيات صافقة القارن علاى وجاه التحدياد قاد تعياق
عقد ترتيبات متينة وهو ما يزيد احتماالت اندالع مواجهة ،ال سيما إن أصابحت اضاطرابات السياساة
الداخلية اإلسرائيلية تستلزم ذلك.
أيضا لخطاط بديلاة (أي بديلاة
ولذلك أشارت يديعوت أحرونوت إلى أنهم يستعدون في "إسرائيل" ا
عن الترتيبات) .لقد تبلور في إسرائيل إدراك بأن عملية عنيفة فقط يمكنها أن تغير بشكل جوهري
نسبيا إذا ماا فشالت المباادرة األخيارة مان أجال تحقياق
الواقع في قطاع غزة وجلب الهدوء الطويل
ا
تفاهمات تتعلق بالترتيبات .بشكل عام ،يفضلون في "إسرائيل" أن يستمر الهدوء األمني إلاى حاين
االنتهاء من مشروع العائق التحت أرضي على طول الحدود ماع قطااع غازة .هاذا العاائق يتوقاع أن
ينتهي في الفصل األول من العام .2020
 2.4جهود التطبيع
من الواضح أن كرة التطبيع تستمر بالتدحرج برعاية من الثنائي اإلماراتي – السعودي الاذي يطماح
إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي وتحويل الكياان الصاهيوني إلاى دولاة طبيعياة بماا يتايح التحاالف
معها عل انا في ظل التراجع المستمر في االلتزامات األميركياة فاي المنطقاة .وقاد ساجل العاام 2019
اختراقات إسارائيلية فاي موضاوع التطبياع ال سايما ماع دولتاي اإلماارات والساعودية ثام الساودان.
وتطمح كل من اإلمارات والسعودية على وجه الخصوص إلى استخدام هذا التحالف ليس ضد إيران
أيضا لموازنة تركيا .ويرى الصهاينة بدورهم فرصة تاريخية في ظل مواقاف عربياة كهاذه
فقط بل ا
مع ما تبذله إدارة ترامب من خدمات غير مسبوقة للكيان الصهيوني ،إلحداث خرق هائال فاي جادار
العداء العربي .وتستمر أحوال الدول العربية الغارقة في أزماتها وحماالت التعبئاة واالساتقطاب باين
الدول العربية واإلسالمية في تاوفير بيئاة إقليمياة الساتمرار هاذه الجهاود .ويوظاف نتنيااهو جهاود
التطبيع في سياق حملته االنتخابية ويكثر من الحديث عن اختراقات غير مسبوقة لم تكشف بعد في
العالقات مع دول عربية جديدة.
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سيسعى الصهاينة في العام  2020لتكثيف محاوالت التطبيع لتشمل دول عربية جديدة (كما حصال
مؤخرا) ومجاالت جديادة ذات طاابع تكنولاوجي واقتصاادي وتنماوي وربماا تصال إلاى
مع السودان
ا
مستوى جديد في ظل تردد المعلومات عان لقااءات محتملاة لنتنيااهو ماع بان سالمان أو بان زاياد.
بدءا مان
وستستمر جهود التطبيع تركز على المستويات الشعبية والنخبوية وفق آلية عمل تدريجية ا
وصوال إلى
مسائل غير ملحوظة (مثل السماح للطيران المدني اإلسرائيلي بالمرور فوق دول عربية)
ا
قضااايا رياضااية وأكاديميااة وتنمويااة وتكنولوجيااة ودينيااة (بذريعااة حااوار األديااان) .وتلقااى جهااود
التطبيع دف اعا وتشجي اعا من اإلماراتيين والسعوديين لطرف ثالث وال سيما البحارين والساودان .ومان
المرجح أن يحاول الثالثي اإلسرائيلي – اإلماراتي – السعودي توظياف جهاود التطبياع لادعم حملاة
َّ
ترامب االنتخابية ،وال سيما بحال حصول لقااءات غيار مسابوقة ماع قاادة دول عربياة .إال أن إعاالن
اررا بهااذه الجهااود فيمااا لااو كاناات ردود األفعااال
"خطااة القاارن" وتااداعياتها المحتملااة قااد تلحااق ضا ا
الفلسطينية متقدمة.
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القسم الثالث :حروب مستمرة

ثالث حروب ماا زالات مشاتعلة ومان المساتبعد جادا أن تبلاه نهايتهاا خاالل العاام  2020وإن كانات
الحرب في سوريا على وجه التحديد تبدو في مرحلتها األخيارة .وتتشاابه هاذه الحاروب فاي التازخيم
الخارجي لها من قوى دولية وإقليمية تسعى لتحسين نفوذها اإلقليمي وهذه حين تعجز عان حسام
الصراع ال يمانع معظمها في تكريس التقسيم الجغرافي المتوافاق ماع فارز ديماوغرافي مبناي علاى
عناصر هوياتية .وهذه الحروب هي مزيج من حروب الوكالة وإخفاق صيه الحكم الداخلياة ،وبمارور
الوقت واإلنهاك الداخلي تتقزم أبعادها الداخلية وتطغى عليها المصالح الخارجياة التاي تعمال علاى
انعكاساا
نظرا للكلفة المقبولة التي تتكبدها .وهاذه التادخالت الخارجياة ليسات إال
إطالة أمد الحرب ا
ا
للفرص المحتملة التي توفرها الحرب ،فسوريا دولة مركزية في المشرق العرباي والصاراع ماع العادو
اإلسرائيلي ،واليمن دولة مفتاحية ألمن المالحة في باب المندب ودولة حيوية للتوازنات في منطقة
الخليج ،وليبيا مرتكز في شمال أفريقياا بموقعهاا وامتاداد شاواطئها وواعادة فاي مجاال الطاقاة بماا
تختزنه من ثروات نفطية وغازية.
 3.1سوريا :من الحرب إلى األزمة
بالرغم من انتهاء القسم األكبر من المعارك العسكرية في سوريا وحسمها لصالح الحكومة الساورية
إال أنه ال تزال هناك مناطق في إدلب وشرق الفرات والتنف 24تثير تاوترات واحتكاكاات خطيارة باين
األطاراف الداخلياة واإلقليميااة والدولياة .وكااذلك تتزاياد الضاغوط واألساائلة السياساية واالقتصااادية
واالجتماعيااة إضااافة السااتمرار االعتااداءات اإلساارائيلية .إن حساام الجاايش السااوري ألغلااب المعااارك
لصالحه بدعم من محور المقاومة وروسايا جعال ماا تبقاى مان منااطق وقضاايا شاديدة الحساساية
ألعداء سوريا ليحافظوا على مكتسبات تضمن الحد األدنى من مصالحهم في ساوريا .ومجمال هاذه
 24يستمر الوضع في التنف على ما كان عليه في العام  .2019فقطع الحدود البرية عند التنف بين العراق وسوريا
مسألة رئيسية للضغط على سوريا ولتقطيع أوصال محور المقاومة كما أنه جزء من األمن القومي اإلسرائيلي كما
تعتبر "تل أبيب" .ولذا حتى مع فرض حصول انسحاب للقوات األميركية من التنف فإنه من المرجح أن تؤمن
واشنطن للجماعات المسلحة هناك مظلة أمنية عبر غطاء جوي من ناحية األردن إذا ما تعرضت المنطقة ألي
محاوالت تقدم من الدولة السورية.
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التطورات بما فيها زيادة التوترات بين تركيا والمحور الساعودي – اإلمااراتي قاد تاؤدي إلاى تساريع
بناء جسور عودة بعض الدول العربية إلى سوريا بناء على مصاالح متبادلاة فاي موازناة تركياا مان
ناحية وحاجة الدولة السورية للتملب من العقوبات والضغوط االقتصادية.
تتزايد خشية روسيا من تورط طويل األمد في سوريا وتساعى إلنهااء الحارب الساورية عبار الحسام
الميداني قدر المستطاع ولعب دور ضامن لابعض قاوى المعارضاة داخال ساوريا ،وتمكاين الجايش
السوري من تحقيق مزيد من الحسم حين تلوح فرص للعمل المياداني ،ومسااكنة حاد مان مطالاب
تركيا ومصالحها في سوريا ،25وإدارة التعارض مع الادور األميركاي واإلسارائيلي بتوافقاات محادودة
معلنة وضمنية .وهنا قد تفترق أحيا انا المقاربة الروسية مع تلك اإليرانياة والساورية ،ولكان يحارص
األطراف الثالثاة علاى إدارة هادئاة لهاذه التبايناات والقباول بوجاود نقااط افتاراق ماع العمال علاى
احتوائها.
وترى إيران بدورها أن األساس مرتبط بتمكين الدولة السورية ومساعدتها على الصامود والتكياف
فالمصالح اإليرانية تمر من خالل الدولة السورية .ولذا تميل طهاران إلاى اساتكمال أقصاى حاد مان
الحسم الميداني من دون إنهاء التفاهمات مع األتراك ،ماا يتايح ماوارد للدولاة الساورية ويسااعدها
على نهوضها وتحسين موقعها التفاوضي ويضغط على الوجود األميركاي ويقلاب مان االعتاداءات
اإلسرائيلية أو نتائجها.
في المقابل ستحاول واشنطن تحشيد مزياد مان الضاغوط السياساية والعساكرية واالقتصاادية بماا
ودبلوماسايا.
جغرافياا
يهدد قدرة النظام على البقاء أو النهوض ،واالستمرار في محاولة عزل سوريا
ا
ا
بمعنى آخر تسعى واشنطن إلى حرمان دمشق من تحويل انتصارها الميداني إلى مكاسب سياساية
بفرض أثمان باهظة عليها وعلى داعميها ،بما يمكن أن يؤدي في النهاية إما إلى تقاويض النظاام
أو إطالق مسار تفاوض يراعاي المصاالح األميركياة .أماا تركياا فهاي معنياة بضامان مقعادها علاى
الطاولة السورية بحماية ما تبقى لها من نفوذ ميداني وسياسي من خالل حد أدنى مان التفاهماات
مع روسيا وإياران ،واالساتمرار باحتضاان جازء مان المعارضاة ،ومناع الجايش الساوري مان اساتعادة
محافظة إدلاب ،والتمادد قادر المساتطاع فاي المنااطق الكردياة وتفكياك اإلدارة الذاتياة لهام .فاي
 25في منطقة أدلب وبعد تقدم الجيش السوري إلى طريق دمشق – حلب من المستبعد أن يشهد العام الحالي
تقدم ا أوسع ،فيما ستكون تركيا أمام ضغوط متزايد للوفاء بالتزاماتها في مواجهة الجماعات المصنفة إرهابية
وضمان فتح خط الالذقية – حلب.
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الموازاة ساتحاول أنقارة عادم الادخول فاي اتصااالت سياساية مباشارة عالياة المساتوى ماع الدولاة
السورية حتى اتضاح مصير اللجنة الدستورية وخريطة مستقبل سوريا السياسي.

26

حاليا بفعل موقعها ومواردهاا وتنوعهاا اإلثناي،
يبقى شرق الفرات المنطقة األشد
ا
تعقيدا في سوريا ا
فلكل القوى الفاعلة في الحرب السورية مصالح عميقة هناك .حققت تركيا عام  2019موطىء قدم
في شرق الفرات بين تل أبيض ورأس العين من خالل عملية "نبع السالم" في  9تشرين األول بعد
قرار ترامب باالنسحاب من شرق الفرات في  6تشرين األول .وتوقفت العملية التركية بعد اتفاق ماع
الواليات المتحدة ثم مذكرة تفاهم مع روسيا وافقت عليها الدولة السورية .27ساتحاول تركياا خاالل
العام  2020أن تضغط على روسيا والواليات المتحدة إلنهاء أو إضعاف وجود قوات الحماية الكردية
خااارج المنطقااة اآلمنااة ،وكااذلك العماال علااى إحااداث تغيياار ديمااوغرافي ماان خااالل نقاال الالجئااين
جغرافياا وديموغراف اياا
السوريين من تركيا وتوطينهم في المنطقة اآلمنة بما يجعلها منطقاة عازلاة
ا
بين األكراد في سوريا وتركيا وهذا التغيير يتسق ماع إطاار مشاروع أرودغاان العاام تجااه المنااطق
السورية التي كانت ضمن خريطة الميثاق الملي لعام .1920
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 26العملية السياسية :بعد النجاح بتأليف اللجنة الدستورية خالل العام  2019وإنشاء لجنة مصغرة منها تضم 45
شخص ا ( 15شخص ا من كل من المجموعات الثالث) معنية بالتفاوض بشأن الدستور ،جرى عقد اجتماعين في نهاية
 2019من دون أي تقدم يذكر .وقد انتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي استمرت
أسبوع ا دون اجتماع المجموعة المصغرة ،بعد أن اختلف رئيسا وفدي الحكومة السورية والمعارضة حول جدول
أعمال لمحادثات الدستور .إن التفاوض حول الدستور يمس قضايا جوهرية ،وبالنظر إلى األوضاع الميدانية في
إدلب وشرق الفرات واستمرار االحتدام اإلقليمي – الدولي حول سوريا فمن المستبعد التوصل إلى اتفاق حول
الدستور .وإن كان من الممكن عودة اللجنة المصغرة إلى االنعقاد واالتفاق على جدول أعمال فمن المستبعد جدا أن
تصل اللجنة خالل العام  2020إلى اتفاق حول صيغة جديدة للدستور.
 27ونب االتفاق على أنه سيتم الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة التي احتلتها تركيا خالل هجومها ،والتي
تمتد على عمق  32كم من الحدود شاملاة مدينتي تل أبيض ورأس العين .ثم تدخل الشرطة العسكرية الروسية
وحرس الحدود السوري إلى المناطق الحدودية السورية خارج منطقة عملية نبع السالم ،لتسهيل إخراج وحدات
حماية الشعب لمسافة  30كيلومترا من الحدود .وبعد ذلك تبدأ الدوريات الروسية التركية المشتركة في غرب وشرق
المنطقة الخاضعة لسيطرة تركيا على عمق  10كيلومترات من الحدود ،باستثناء مدينة القامشلي .وكذلك أن يتم
إخراج وحدات حماية الشعب من مديني منبج وتل رفعت.
 28نور الدين ،مصدر سابق.
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قلقا وحاجة لتفاهمات مع الجانب الروساي وماع الدولاة الساورية وذلاك
أما األكراد فقد أصبحوا أكثر ا
في ظل الشكوك حول التزام واشنطن البقاء لحمايتهم 29.أما الموقف األميركي فال يزال يعااني مان
االنقسام الحاد بشأن االنساحاب ومان صاعوبة التوفياق باين األتاراك واألكاراد .وبعاد ماا جارى عاام
خصوصاا فاي
 2019يبدو أن التفاهمات التركية الروساية هاي التاي تصاوس معظام الملاف الساوري
ا
الشمال وليس التفاهمات التركية األمريكية .30يبقى المتغير الرئيسي الذي يحدد مصير شرق الفارات
هو قرار االنسحاب األميركي ،فمن دون هذا االنسحاب من الصاعب حصاول تحاوالت جذرياة هنااك.
وفي هذا السياق يطارح تسااال حاول إمكانياة لجاوء محاور المقاوماة الساتهداف التواجاد األميركاي
هناك ضمن استراتيجية إخراج القوات األميركية من المنطقة .بالمجمال مان الصاعب التنباؤ بسالوك
ترامب حول االنسحاب قبل االنتخابات األميركية ،وال سيما أن ميله تجاه االنساحاب تام كبحاه حتاى
اآلن من البنتاغون وضغوط اللوبي اإلسرائيلي.
أساسايا يتمثال فاي اساتمرار تادهور األوضااع االقتصاادية نتيجاة
أما الدولة السورية فتواجه تحد ايا
ا
الحصار المفروض بشكل أساسي وقد انعكس ذلك في مزياد مان تادهور العملاة الساورية وارتفااع
األسعار ونسب الفقر (بعض التقديرات تشير إلى أن  %80من الشعب السوري أصبح تحت خط الفقر)
وتراجع توفر بعض السلع األساسية وهي ظروف تعزز مان مشااعر القلاق والساخط لادى الماواطنين
السوريين .ويترافق ذلك مع هجمات ممنهجاة علاى محطاات إنتااج الغااز والكهربااء وخطاوط النقال
بعمليات تخريبية (آخرها استهداف المصبات النفطية في بانياس) إلعاقة قدرة الدولة السورية علاى
تقديم الخدمات العامة واستنزافها ولمنع عودة الحياة الطبيعية وزرع اإلحباط لدى السكان.

29

يمثل األكراد بشكل رئيسي وحدات حماية الشعب وهي الفرع العسكري لحزب االتحاد الديموقراطي الكردي

وتعتبر امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتشكل الوحدات منذ  2015المكون الرئيسي لقوات سوريا الديموقراطية.
تسيطر هذه القوات على مساحات واسعة من شمال سوريا وقامت بتعميق صالتها مع الواليات المتحدة وبدرجة أقل
مع روسيا وتحافظ على قناة للتفاوض والحوار مع الدولة السورية .تتقاطع في الشمال السوري مصالح حيوية
لألمن القومي لعدة دول إقليمية من سوريا والعراق وتركيا وإيران وهو ما يجعل لوحدات حماية الشعب دورا ال
يمكن تجاهله في المشرق العربي تحديداا .في العام  2020تتزايد التحديات أمام قوات سوريا الديموقراطية من
عدوها األول أي تركيا التي ترغب في القضاء على تواجدها العسكري ،في حين أنها عاجزة عن التوصل إلى تسوية
ناجزة مع الدولة السورية وال يمكنها التعويل على المظلة األمنية األميركية .هذا فضالا عن استمرار التوترات العربية
– ا لكردية في شمال سوريا وتحدي الخاليا الناعمة لتنظيم داعش التي تواصل شن هجمات موضعية ضد قوات
سوريا الديموقراطية التي تحمل عبء إدارة سجون أسرى تنظيم داعش وأغلبهم من غير السوريين.
 30من ورقة أعدتها هدى رزق في سياق التحضير لهذا التقدير.
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وقد أقرت الحكومة السورية موازناة  2020بقيماة  9.2ملياار دوالر ،وفقادت العملاة الساورية خاالل
تقريبا مان قيمتهاا ماع فقادان العملاة الصاعبة بشاكل كبيار رغام اإلجاراءات التاي
العام %80 2019
ا
فرضت على بعض رجال األعمال .والتراجع في العمالت الصعبة يترك تداعيات متزايدة على استيراد
السلع األساسية .ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط األميركية على مناع إعاادة اإلعماار واالساتثمارات
األجنبية وعلى توريد النفط والغاز إلى سوريا وال سيما بعد إصدار قانون قيصر الذي سيتيح لإلدارة
األميركية فرض عقوبات واسعة على سوريا وداعميها.31
إ اذا ستصل الضغوط االقتصادية وكذلك آثارها إلاى مساتوى غيار مسابوق فاي ساوريا خاالل العاام
 ،2020وهنا إما يكون حلفاء الدولة السورية أمام ضرورة تعزياز الادعم الماادي وهاذا أمار ال يمكان
نظرا للضغوط االقتصادية التي تعانيها روسيا وإيران بالتحديد والصين ال تازال حاذرة ،وإماا
تقديره ا
ذهاب النظام لتقديم تنازالت في المساار السياساي مقابال تخفياف الضاغوط ،وإماا التكياف بالقادر
الممكان واساتيعاب واحتاواء النتاائج الشاعبية واالجتماعيااة ،وإماا أن نشاهد موجاة احتجااج بمطالااب
سياسايا بشاكل مباشار إال فاي منااطق المصاالحات
اجتماعية واقتصادية ال تتحدى الدولاة الساورية
ا
ربما.
أما فيما يتعلق بعودة الالجئاين ،فبحساب التقريار الصاادر بتااريخ  22كاانون األول عاام  2019عان
منظمة  UNHCRالمعنياة بشاؤون الالجئاين ،عااد خاالل عاام  2019حاوالي  96,253الجا ساوري
طوعيا إلى سوريا من تركياا ولبناان واألردن والعاراق .32وبحساب تقريار نشارته مجلاة األمان العاام
ا
اللبناني في عدد كاانون الثااني عاام  ،2020أشارف األمان العاام اللبنااني علاى إعاادة  5722الجئااا

 31يفرض "قانون قيصر" عقوبات تحت عنوان "جرائم الحرب" التي ارتكبت في سوريا .وقد وصفت وزارة الخارجية
األميركية اإلجراء بأنه "خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار األسد ونظامه في
سوريا ".وينب القانون على "فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم ألفراد النظام ،إضافة إلى األطراف
السورية والدولية التي تمكن من ارتكاب تلك الجرائم ،والتي كانت مسؤولة عن ،أو متواطئة في ،ارتكاب االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان في سوريا" .ويسعى القانون إلى حرمان الحكومة السورية من الموارد المالية التي
تستخدمها من أجل "تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات اآلالف من المدنيين" ،ويرسل إشارة واضحة
مفادها "أنه ال ينبغي ألي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه" بحسب بيان
للوزارة.
UNHCR, “3RP Regional Strategic Overview 2020 – 2021”, December 22, 2019.
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https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
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سور ايا إلى سوريا خالل عام  33.2019وبحسب تقرير صادر عن مركز المصالحة الروسي في حميميم
بتاريخ  5شباط  ،2020عاد إلى سوريا منذ  18تماوز  2018نحاو  544،858الجئااا ساور ايا معظمهام
من النساء واألطفال من كل من األردن ( )372,459ولبنان ( 34.)172,399لذا يمكن القول إن عودة
الالجئااين مااا زالاات ضااعيفة ألسااباب مرتبطااة بااالموقف الاادولي والواقااع االقتصااادي واألمنااي داخاال
سوريا ،وهو واقع مرشح لالستمرار في العام  .2020لكان هال سايعمل األتاراك جاد ايا علاى تاوطين
الالجئين السوريين في تركيا ،ممن تحولوا إلى مشكلة بالنسابة إلاى أردوغاان ،فاي منااطق الشارق
السوري؟ وهل ستدفع األزمة االقتصادية اللبنانية بمزيد من السوريين لمغادرة لبنان نحو سوريا؟

 3.2الحرب على اليمن

35

على الصعيد الداخلي للحرب
بشاكل كبيار
تميل القوة العسكرية بعد جوالت القتال في جناوب الايمن خاالل السانتين الماضايتين
ٍ
لصالح "المجلس االنتقالي" ،فيما يبدو الخيار العسكري بوجهها من قبل "قوات هادي" أشابه بعملياة
بناء عليه فإن من يمنع "االنتقالي" من االنقضاض علاى نفاوذ
انتحار في حال اتخذته األخيرة ا
قرارا .ا
حكومة هادي في الجنوب ،هو السعودية ،التي أرادت في األشهر الماضية توحياد جبهتهاا مان أجال
محاولة تحقيق بعض اإلنجازات العسكرية بوجه حكومة صنعاء لتثميرها في المفاوضات ،وظهر ذلك

 33وكانت قوافل العودة الطوعية التي قامت بها المديرية العامة لألمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية
المعنية قد تواصلت من خالل رحالت عودة منظمة بدأت منذ  2017/11/30وكان آخرها في  ،2019/12/26وأدت
وفق اإلحصاءات الرسمية التي وضعتها المديرية العامة لألمن العام إلى إعادة  19884مواطن ا سوري ا من لبنان إلى
األراضي السورية ،من بينهم  14825سوري ا مسجلين بصفة نازح لدى المفوضية السامية لشؤون لالجئين التابعة
لألمم المتحدة و 5059كانوا في لبنان وغير مسجلين بصفة نازح.
موقع األمن العام اللبناني" ،تحقيق عن عودة السوريين إلى بالدهم خالل  ،2019مجلة األمن العام ،عدد ،76
كانون الثاني ."2020
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines/details/334
Ministry of Defence of The Russian Federation, “Bulletin of the Centre for Reconciliation of Opposing Sides
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and Refugee Migration Monitoring in Syrian Arab Republic”, February 5, 2020.
http://eng.mil.ru/en/management/info/news/more.htm?id=12274232@egNews&g=newsPhoto

 35من ورقة أعدها عباس الزين في سياق التحضير لهذا التقدير.
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من خالل التصعيد في مديرية نهم ومحاولة التقدم نحو صنعاء ،التي أدارتها الريااض عقاب توقياع
"اتفاق الرياض".
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التضعضع الذي أصاب "التحالف" السعودي ،في بنيته وهيكليته السياساية والعساكرية وخاصاة بعاد
بشاكل عاام .وتنظار
فشل "اتفاق الرياض" ،سايكون لاه تاأثير مباشار علاى مساار الحال فاي الايمن
ٍ
جنوبا من خالل مسارين :األول يتعلق برغبتهاا فاي توحياد الصاف
حكومة صنعاء إلى الصراع الدائر
ا
اليمني ،ومناع تقسايم الايمن أو إدخالاه فاي صاراع شامالي-جناوبي ،والثااني يتعلاق بشاكل الجهاة
المقابلة التي تريد التفاوض معها ،هل ستكون "االنتقالي" أم حكومة "هادي"؟ والواضح أن حكوماة
صنعاء تفضل الطارف الثااني الاذي ال يحمال أجنادات انفصاالية ،لكان ضاعفه أماام "االنتقاالي" فاي
شاماال مان جها ٍة أخارى ،يجعلاه الطارف األضاعف فاي
الجنوب من جهة ،وعادم قدرتاه علاى الحسام
ا
المعادلة اليمنية ،وفي أي مفاوضات يمكن السير بها.
أوال
في المقابل ،ال يوجد أي رغبة لدى "االنتقاالي" لفاتح جبهاة ضاد حكوماة صانعاء وهاذا يارتبط ،ا
وثانياا ،ألن
بالوضاع اإلقليمااي واالتصاااالت اإلماراتيااة-اإليرانيااة التااي حصالت فااي األشااهر الماضااية.
ا
وسياسايا نحاو حكوماة هاادي وحازب
وتحديدا بعد معركة الحديدة بات يصاوب عساكر ايا
"االنتقالي"
ا
ا
"اإلصالح" ،مع تعذر تحقيق أي إنجاز أو تقدم ضد حكومة صنعاء.
على ضوء ذلك ،فإن التواصل بين "المجلس االنتقالي" وحكومة صنعاء ممكن في المرحلة المقبلاة،
لكن يلزمه بالدرجة األولى معطيات إقليمية داعمة يملكها الطرفان اإليراناي واإلمااراتي ،كماا يلزماه
قبول سعودي بالدخول في مفاوضات وإعطاء "االنتقالي" الفرصة ليكاون الطارف اليمناي المفااوض
اوءا وباتاات
مقابال حكومااة صانعاء .أمااا حكوماة هااادي فاإن وضااعها السياساي والعسااكري يازداد سا ا
ٍ
طرف آخر.
"شرعيتها" على المحك أمام "التحالف" قبل أي
على صعيد مسار التفاوض بين السعودية وأنصار اهلل:
أثبتت أحداث النصف األخير من عام  2019فاي منطقاة الخلايج عمو اماا وميادان الحارب علاى الايمن
خصوصا أن تشابك ساحات المواجهة بين قوى المقاومة من جهة والمحور األميركي من جهة أخارى
ا
وضوحا .ومع تعرض الساعودية فاي الرباع األخيار مان عاام  2019لضاربات موجعاة فاي
أصبح أكثر
ا
 36لمزيد من التفصيل أنظر عباس الزين ،جنوب اليمن ،الثأر التاريخي والصراع على الشرعية ،المركز االستشاري
للدراسات والتوثيق ،سلسلة دراسات وتقارير ،العدد  ،18تشرين األول .2019
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اقتصادها (ضربة أرامكو في أيلول) وعلى مستوى حضاورها العساكري فاي الجبهاات عناد حادودها
(عملية نصر من اهلل) كل هذا دفع الرياض للذهاب إلى المفاوضات مع أنصار اهلل لما فهم على أنه
وسياسايا.37
مالياا وبشار ايا
ا
نوايا سعودية جادة للتوصل إلى حال سياساي ينهاي مسلسال اساتنزافها ا
وتتلخَّب األسباب التي دفعت السعودية للعودة إلى طاولة المفاوضات بالتالي:
 .1الخشية السعودية من تكرار ضربة "أرامكو" أو ما يعادلها ،وما قد يترتب على ذلك من أعباء
سياسية ومالية واقتصادية ومعنوية.
 .2استضااافة السااعودية أعمااال الاادورة الااا  15ماان قمااة "مجموعااة العشاارين" يااو َمي  21و22
تشرين الثاني  ،2020والمؤتمرات المم لهدة لتلك القمة في منتصف عام .2020
 .3الخوف من فقدان السيطرة على المنشآت الحيوية والمطارات الجوية فاي جناوب الساعودية،
جراء تعرض تلك المنشاآت والمطاارات لالساتهداف المتكارر مان ق َبال منظاومتَي الصاواريخ
والمسيرات التابعتين لصنعاء.
 .4الهجمات البرية للجيش واللجان الشاعبية الجتيااز الحادود ،والسايطرة علاى مادن وقارى فاي
جنوب المملكة ،مع ما ينطوي عليه ذلك من إسقاط للهيبة السعودية ،وإظهار لعجاز جيشاها
ومرتزقتها في الحرب البرية.
بعيادا
 .5حاجة السعودية الشديدة إلى التقاط األنفاس وإعادة رسام اساتراتيجيتها وتكتيكاتهاا
ا
عن ضغوط المعارك والحرب.
 .6الخشية من انفراط عقد "التحالف" بعد االتجاه اإلماراتي نحو االنسحاب التدريجي من اليمن.
حقيقياا فاي العقلياة الساعودية التاي ال تازال غيار مساتعدة
مع ذلك ،ال يبدو إلى اآلن أن ثمة تغي اارا
ا
لتقبل الوقائع التي فرضات علاى األرض ،رغام اإلخفاقاات العساكرية والميدانياة المتتالياة ،وانتقاال
المعركااة إلااى أراضااي السااعودية ،وانسااداد أفااق الحاارب .لكاان حركااة أنصااار اهلل أصاارت علااى ماانح

 37ورغم التعتيم اإلعالمي الذي حصل في الشهرين األخيرين من العام  2019تفيد معلومات تسربت إلى وسائل
إعالم عن لقاءات تجري على الجبهات الحدودية ،يلتقي فيها قادة عسكريون يمنيون وآخرون سعوديون عبر دوائر
تلفزيونية مغلقة ،في اجتماعات تتناول خصوص ا الشؤون العسكرية واألمنية .وفي سلطنة عمان ،شارك وفد أنصار
اهلل التفاوضي في مشاورات مع أطراف دوليين عديدين ،فيما تولت األمم المتحدة نقل رسائل بين الحين واآلخرأتى
بعضها من الواليات المتحدة .أما في األردن فدارت منذ أواخر أيلول الماضي محادثات غير رسمية لحصول اختراق
في تطبيق اتفاق السويد وال سيما في ملف تبادل األسرى بين الطرفين .جريدة األخبار اللبنانية" ،مفاوضات صنعاء
اا الرياض :السعودية تراوس وصبر «أنصار اهلل» ينفد" 15 ،تشرين الثاني.2019 ،
39

الساعوديين ر ادا علاى
السعوديين أكثار مان فرصاة للخاروج مان الحارب ،رغام المماطلاة والتساويف
َّ
مبادرة صنعاء بوقف استهداف العمق السعودي بالصواريخ والمسيرات.
ثالثة محددات أساسية ستقرر مسار حصول حل سياسي بين أنصار اهلل والسعودية هما :األول هاو
تطور المواجهة بين إيران وحلفائها من جهة وأميركا والعدو اإلسرائيلي من جهة أخرى ،وخاصة كلما
اقتاارب موعااد انتخابااات الرئاسااة األميركيااة ،والثاااني ماادى تصااعيد أنصااار اهلل ماان ردودهاام علااى
االعتداءات السعودية داخل اليمن عبر عمليات كبيرة وال سيما في العماق الساعودي ،والثالاث مساار
انتقال السلطة داخال المملكاة .بالمجمال مان المساتبعد أن يشاهد العاام  2020تساوية نااجزة ،باال
انزالق بطيء ومتواصل نحو تفاهمات سياسية جزئية.
 3.3الحرب في ليبيا
وصاوال إلاى العاصامة
في نيساان  2019أطلاق خليفاة حفتار هجو اماا لالساتيالء علاى الغارب الليباي
ا
طرابلس .حقق الهجوم بعض النجاح في المراحل األولى بوجه قوات حكومة الوفااق الاوطني ولكان
إماراتيا بشكل
دعما
ا
دون الوصول إلى األهداف المنشودة .ومع المراوحة الميدانية تلقت قوات حفتر ا
رئيسي ومساندة روسية على شكل قوات من المرتزقاة والتساليح والتاذخير والخباراء وال سايما مناذ
شهر تموز  .2019ساهمت هذه المساعدات في تزخيم هجمات قوات حفتار مان دون أن تاؤدي إلاى
طا ميدانية متصاعدة .ولذا بدأت تركياا
إنجاز تقدم واسع ،ولكن بدأت حكومة الوفاق تستشعر ضغو ا
مباشرا في الصراع إلى جانب حكومة الوفاق 38حيث بدأت في شاهر كاانون األول 2019
تأخذ موق افا
ا
إرسال مقاتلين من المعارضة السورية إلى ليبياا وفاي كاانون الثااني  2020اتخاذ البرلماان التركاي
قرارا بإرسال قاوات تركياة إلاى ليبياا لادعم حكوماة الوفااق 39.عناد هاذه المرحلاة أصابح االشاتباك
ا

 38يحمل التدخل التركي في ليبيا بعدين األول إقليمي هدفه تثبيت مصالح تركيا في ليبيا ومنها الى إفريقيا حيث
لها قواعد في الصومال وقاعدة تعمل على انشاءها في جزيرة سواكين في السودان .وعليه فهي كانت الداعم
الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز السراج اذ يأتي هذا الدعم استكماال لدعمها القوى اإلسالمية في
ليبيا مع شريكتها قطر وسط تنافس إقليمي ودولي وصراع عسكري وسياسي على السلطة منعا لوقوع طرابلس
في يد الجيش الوطني الليبي المدعوم من مصر واالمارات والسعودية وروسيا ومن قبلها فرنسا .اماالبعد الثاني فهو
يستند الى مسالة ترسيم كل من ليبيا وتركيا للحدود البحرية .رزق ،مصدر سابق
 39صرحت تركيا بأنها ستكتفي فقط بإرسال مستشارين عسكريين أو أعداد قليلة من القوات إلى ليبيا ،مع تقديم
دعم عسكري لوجيستي لحكومة الوفاق لتجنيبها الخسارة بالحد األدنى .وفق المعطيات هي ال ترسل قوات كبيرة
إلى ليبيا ،بسبب التحديات القانونية والسياسية لمذكرة التفاهم بين الدولتين ،والوضع الدولي لحكومة الوفاق،
واعتراضات الدول ،وتحديات تسجيل االتفاقية في المحافل الدولية .لكن في الواقع يتم ارسال مسلحين خبراء في
القتال حيث يبدو ان ليبيا اليوم تحتل االهتمام االول بالنسبة الى تركيا  .ال سيما بعد ان طلبت حكومة السراج
المساعدات العسكرية التي كانت وال زالت تركيا ترسلها الى طرابلس للدفاع عن حكومة السراج .رزق ،مصدر سابق
40
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الدولي – اإلقليمي شديد الوضوح في الميدان الليبي ما خلط األوراق في أكثر من ملف مثال الحارب
في سوريا والصراع على الغاز في شرق المتوسط.
في شهر كانون الثاني  2020جرت محاولة تركية – روسية لتثبيت هدنة باين الطارفين المتناازعين
في ليبيا ولكنها لم تسفر عن نجاح جدي .وفي الشهر ذاته انعقاد ماؤتمر بارلين حاول ليبياا وشاارك
فيه  11دولة (وهم أعضاء مجلاس األمان الادائمون الخمساة ،وتركياا ومصار واإلماارات وجمهورياة
الكونغو وإيطاليا والجزائر) إضافة إلى االتحاد األوروباي واالتحااد األفريقاي وجامعاة الادول العربياة.
وقد توصل المجتمعون إلى بيان تعهدوا فيه العمل على وقف التصعيد وعدم التادخل فاي الشاؤون
الداخلية الليبية وااللتزام بحظر توريد السالح إلى ليبيا ،ولكن المؤتمر فشل في جمع كال مان حفتار
والسراج .وقد جرت المصادقة على بياان ماؤتمر بارلين فاي القارار رقام  2510الصاادر عان مجلاس
عضوا وامتناع روسيا.
األمن في  12شباط  2020والذي نال موافقة 14
ا
إال أن هااذه الجهااود الدبلوماسااية لاام تمنااع اسااتمرار وصااول المساااعدات العسااكرية لطرفااي الناازاع
وتواصل أعمال العنف .إلى ذلك واصل المبعاوث األمماي الخااص إلاى ليبياا غساان ساالمة جهاوده
لتثبيت وقف إطالق النار ومواصلة خطته حول المسارات الثالثة االقتصاادي والعساكري والسياساي،
التي أقرت في مؤتمر برلين لحل األزمة الليبية بين أطراف النازاع .وفيماا بادأ انعقااد جلساات للجاان
هذه المسارات في جنيف والقاهرة ،سارت جهود سالمة ببطىء بسبب اساتمرار القتاال وغيااب آلياة
واضحة لتطبيق قرار مجلس األمن ،ما دفعه إلى االستقالة في نهاية المطاف.
نظااارا إلااى أهميااة ليبيااا ألطااراف الناازاع ألسااباب جيوسياسااية (الصااراع اإلماااراتي – التركااي) وأخاارى
مرتبطااة بااالنفط الليبااي ،ومااع اسااتمرار تاادفق المااوارد الكثيااف ألطااراف الصااراع وكثاارة الالعبااين
جدا أن تتحق تسوية سياساية نااجزة فاي ليبياا
الخارجيين المنخرطين في الصراع ،يبدو من الصعب ا
خااالل العااام  .2020ويعااول المحااور السااعودي – اإلماااراتي – المصااري علااى توجيااه ضااربة قاسااية
لألتراك في ليبيا وخاصة مع محاصرة قوات حفتر للعاصمة طرابلس الغرب وهو ما من شأنه الضغط
على النفوذ التركي في شمال أفريقيا وشرق المتوسط .كما أن موسكو متوثبة للعودة إلى ليبياا وال
ترى لها مصلحة بدور تركي هناك كما في سوريا .ولذلك ستسعى أنقرة إلى بذل أقصى الجهود بما
فيها إرسال قاوات كبيارة إلاى طارابلس الغارب للحفااظ علاى مصاالحها هنااك .ولاذلك مان المارجح
استمرار القتال في ليبيا خالل هذا العام مع تأرجح المسار الدبلوماسي وازديااد التادخالت الخارجياة
ما يعزز احتماالت انخراط القوى الخارجية بشكل أوضح في المعارك العسكرية فوق التراب الليبي.
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القسم الرابع :التنافسات الدولية – اإلقليمية المتواصلة

ما زالت المنطقة محكومة للتفاعالت الناتجة عن سلسلة من منافسات توازن القوى التي يتداخل
فيها اإلقليمي بالدولي بشكل كثيف ،فالقوى اإلقليمية تحتاج لداعم دولي في ظل شراسة
التنافسات اإلقليمية وما تستلزمه من موارد وجهود وأدوات ،فيما القوى الدولية ،وال سيما الواليات
المتحدة ،عاجزة عن الهيمنة المستقرة على المنطقة بفعل تواصل الدور اإلقليمي الوازن إليران
وحلفائها ثم اضطراب عالقاتها مع تركيا .وتسعى الواليات المتحدة جاهدة لبناء توازن إقليمي
يقوض دور إيران وحلفائها في محور المقاومة ،وبدرجة ثانية دور تركيا األردوغانية .فيما روسيا
والصين توسعان شبكاتهما اإلقليمية بحد أدنى من اإليديولوجيا والكثير من الواقعية في سبيل
إضعاف منظومة الهيمنة األميركية في المنطقة وفرض شراكتهما في إدارة توازنات اإلقليم.

 4.1إيران :الصمود والردع

تواصل الجمهورية اإلسالمية في إيران بثبات مواجهة حملة الضغوط القصوى األميركية ،من خاالل
التكيف واحتواء آثار العقوبات األميركية على المستوى الداخلي (مثل تعزيز الصادرات غير النفطياة)،
وتعزيز الموقف السياسي اإليراني الموحاد مان خاالل مجلاس األمان القاومي ،والتشابيك ماع القاوى
الدولية الحليفة ،وتدعيم صمود الحلفاء وتوحياد جبهاات محاور المقاوماة ،وتعزياز ردعهاا العساكري
مباشاارة وماان خااالل الحلفاااء ،وتكثيااف المبااادرات الدبلوماسااية لألماان فااي اإلقلاايم ،واالنخااراط فااي
الكبا

التفاوضي مان خاالل تخفايض التزاماتهاا فاي االتفااق الناووي ،واساتمرار إمسااكها بمساألة

األمن في مضيق هرمز حيث أجرت مناورات عسكرية غير مسبوقة مشتركة مع الصين وروسيا .حتى
اآلن نجحت هذه الخطوات في تمكين طهران من مجاراة االستراتيجية األميركية ،ما دفاع بواشانطن
في بداية العام  2020الغتيال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق.
وبالرغم من هذا التصعيد ستبقى المواجهة بين الدولتين في العام  2020محصورة ضااااااااااااااااامن
"المنطقة الرمادية" أي التنافس واالشتباك من دون الوصول إلى حارب تقليدياة .وقاد تعاززت هاذه
الفرضية بعد الهجوم الصاروخي اإليراني على قاعدة عين األسد والاذي كشاف عان مساتوى متقادم
للردع اإليراني وهو ما من شأنه إضافة مزيد من التعقيد علاى أي خياارات عساكرية أميركياة بوجاه
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اتقبال .إال أن طهاران سااتكون فاي العااام  2020أماام تحاادي مناع ظهااور فاراس بعااد غياااب
إياران مسا ا
الشهيدين سليماني والمهندس وال سيما في العاراق .وساتتركز المواجهاة األميركياة – اإليرانياة فاي
تحديدا وعلى كافة الصعد .وقد حددت طهاران رايتهاا للمرحلاة المقبلاة حاول إخاراج القاوات
العراق
ا
األميركية مان منطقاة غارب آسايا ،وياأتي العاراق فاي مقدماة هاذه الراياة لصالته الوثيقاة بااألمن
القومي إليران ولمحور المقاومة ككل ،فالواليات المتحدة تسعى إلضعاف إيران فاي العاراق لتحويلاه
لقاعدة ضغط عليها من ناحية ،ولقطع االتصال البري بين محور المقاومة لمنع أي عوائد اقتصاادية
وأمنية لهذه الدول وشعوبها.
في المسار التفاوضاي لان يكاون هنااك اختاراق جادي قبال ظهاور نتاائج االنتخاباات األميركياة فاي
تشرين الثاني المقبل .حتى ذلك الحين يبناي اإليرانياون واألوروبياون التوازناات وقواعاد التفااوض
والشروط المتبادلة ليصبح خيار التفااوض جاد ايا .وماع اقتاراب االنتخاباات األميركياة يمكان أن يلجاأ
اإليرانيااون إلااى تصااعيد خطااواتهم لتحسااين شااروط التفاااوض والضااغط علااى واشاانطن وحلفائهااا.
وستواصاال طهااران إبااراز تراجااع الاادور األميركااي فااي منطقااة الخلاايج واالسااتفادة ماان االنقسااامات
الخليجية والضغط المحسوب في المجال الخليجي مع تازخيم المباادرات الدبلوماساية لجاذب الادول
العربية في الخليج نحو إطار أمني مشترك.
على صعيد آخر ستكون إيران معنية بالحذر في الساحة السورية نتيجة المقاربة اإلسرائيلية القائماة
على المزيد من التشدد في استهداف ما تسميه تل أبيب "التمركز اإليراني في سوريا" .هذا التصعيد
اإلسرائيلي المحتمل يعاود لجملاة عوامال منهاا تقادير الصاهاينة أن مساتوى االساتهدافات الساابقة
ساهم فقط في تقليب التهديد وليس إزالته وأن هناك نافذة فرصة مع اغتياال الشاهيد ساليماني
وكذلك االستفادة من الشهور المتبقية لترامب في البيت األبيض ثم القلق االسارائيلي المتزاياد مان
تصاعيدا فاي المواجهاة
استكمال إيران لبرنامجها النووي 40.ولذا من المحتمل أن يشهد العاام 2020
ا
انطالقا من سوريا ،وهو ما يلزم طهران بتطوير قدرتها على حماية مصاالحها
اإليرانية – اإلسرائيلية
ا
 40أعلن وزير األمن اإلسرائيلي نفتالي بينيت في شهر شباط  2020أن نظرية األمن ضد إيران تغيارت نحو مواجهة
رأس األخطبوط (يقصد إيران) ،بحيث سيتم "قطع" رأس األخطبوط من أجل منعه من إرسال "سافكي الدماء"،
ومن أجل إضعاف "أذرعه" رويدا رويداا .وأضاف بينت" :نحن في مسار ،لقد وصفت ذلك بضرب رأس األخطبوط،
بالقوة اإليرانية .ال أتحدث بالضرورة عن حرب شاملة غدا مقابل إيران ،األمر أشبه بالحرب الباردة بين االتحاد
السوفياتي والواليات المتحدة ،بين دولتين عظميين إقليميتين ،إسرائيل وإيران" .وكان سبق ذلك قول بينيت أنه
سيسعى إلى إخراج إيران من سوريا خالل عام.
43

سياسايا فاال تازال التوافقاات الروساية اإليرانياة فاي ساوريا تعمال بالحاد المقباول،
في ساوريا .أماا
ا
والدولتان أمام تحدي االستمرار في تطوير تفاهماتهما في ظل بيئة إقليمية مضطربة وواقع سوري
شديد التعقيد ومشحون بالتحديات والتوترات.
بالمحصلة ستبقى إيران في العام  2020أمام تحدي مواجهة محاوالت االستنزاف والخناق األميركياة
ال سيما اقتصاد ايا ،مع مواصلتها لمقاربة هجومية تلحظ أهادا افا اساتراتيجية ولكان بشاكل محساوب
وتعزيز ردعها وتطوير دورها السياسي في الادول والقاوى الصاديقة والمحايادة .وفاي نهاياة العاام
 2020حيث تكون اتضحت نتائج االنتخابات األميركية ستكون طهران بحاجة لتطوير مقارباة شااملة
للتعامل مع اإلدارة األميركية الجديدة.
 4.2حصار قطر
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ابتداء من شهر أيار/مايو عام ،2019
مع التطورات واألحداث المتسارعة التي شهدتها منطقة الخليج
ا
وانطالقا من السلوك األميركي في التعاطي مع الجمهورياة اإلساالمية فاي إياران ضامن ماا يسامى
ا
"حملة الضغوط القصوى" ،واغتيال الفريق قاسم ساليماني فاي بغاداد ،وباروز الحاجاة الساعودية –
اإلماراتية إليجاد مخرج ما للحرب علاى الايمن علاى وقاع الضاربات المؤلماة التاي وجههاا أنصاار اهلل
لتحالف العدوان على اليمن ،وتفعيل ملف التطبيع الخليجي مع العدو اإلسارائيلي ،عااد الحاديث عان
كل من السعودية
تحريك ملف األزمة الخليجية إلى الواجهة ليخ َتتَم عام  2019بمؤشرات خرجت من ٍّ
وقطر تشي بإمكان كسر حالة المراوحة في األزمة المستمرة منذ حزيران/يونيو عام .2017
عامالن ينبغي لحظهما خالل عام  2020لتأثيرهما المباشر على مسار األزمة الخليجية وإمكاان حلهاا
هما:
 -1تصاعد التوتر اإليراني – األميركي :عقاب اغتياال الفرياق ساليماني وإعاالن محاور المقاوماة
سعيه لتحقيق هادف إخاراج القاوات العساكرية األميركياة مان المنطقاة ،وماع اقتاراب موعاد
مسارحا
انتخابات الرئاسة األميركية في تشرين الثاني ،من المرجح أن تكون منطقاة الخلايج
ا
للتوتر والتصعيد إلى جانب الساحة العراقية ذات األولوياة فاي إطاار ساعي طهاران وحلفائهاا
للضغط على واشنطن .وقد يدفع تصاعد التوتر األميركي-اإليراني إلى ضغط واشنطن على
أطراف األزمة الخليجية لترتيب خالفاتهم وإنهائها لتحصين الموقف في مواجهة طهران.
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من ورقة أعدها علي مراد في سياق التحضير لهذا التقدير.
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 -2تذبذب التحالف اإلماراتي السعودي :بالتزامن ماع محطاات اهتازت فيهاا العالقاات الساعودية
اإلماراتيااة خااالل عااام  2019باادأت مؤشاارات االنفتاااح السااعودي القطااري بااالظهور ،لااذلك
سيكون ألي طارئ على صعيد تحالف أبو ظبي – الرياض تأثير مباشار علاى مساتوى تطاور
االنفتاح السعودي على القطريين .قاد يكاون الساتحقاقي تنظايم اإلماارات لمعارض إكسابو
دبي خالل عام  2020واستضافة السعودية لقمة مجموعاة العشارين  G20أثار مباشار علاى
لملمااة أي خالفااات سااعودية إماراتيااة خااالل عااام  ،2020لكاان ذلااك ال يعنااي الحااؤول دون
المارجح فاي مساار األزماة الخليجياة هاو
استمرار حصول التقارب السعودي القطاري .الثابات
َّ
استمرار حالة العداء والتراشق اإلماراتي القطري.
 4.3صراع الطاقة في المتوسط
أصبح موضوع ال طاقة في المتوسط نقطة توتر إضافية على جدول التنافسات اإلقليمية ومع تطور
االكتشافات
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وتبلور التكتالت واشتداد التاوترات حاول الخالفاات الحدودياة علاى الميااه اإلقليمياة،

إضافيا لتحليل السياسات اإلقليمية .وأبرز هذه التوترات باين لبناان والعادو
يصبح هذا الملف متغيارا
ا
اإلسرائيلي ،وبين تركيا وقبرص اليونانية ،وبين قبارص التركياة وقبارص اليونانياة .43وفاي كاانون
الثاني  2019أسس منتدى غاز شرق البحر المتوسط في القااهرة ،ويضام العادو اإلسارائيلي ومصار
واليونان واألردن وفلَسطين وإيطاليا ،وهو إطار اقتصادي – أمني – سياسي .وتتشارك أغلب هاذه
الاادول مصاالحة عاازل تركيااا فااي المتوسااط وتهماايش دورهااا العااالمي كبلااد مماار ومااوزع للطاقااة
أميركياا فااي هااذا
دعماا
ا
وخطوطهاا ماان ضاامن تنافساات جيااو سياسااية أوسااع ،وتلقاى هااذه الاادول ا
المسعى .44وتمثل الرد التركي ببدء أعمال التنقيب 45وبتصعيد التحركات البحرية ورفع لهجة التهديد
أن الساحل الشرقي من حوض شرق البحر المتوسط
 42في عام  ،2010قدرت هيئة المسح الجيولوجي األميركية َ
َ
قدر بقرابة  122تريليون م ٣من الغاز ،و1.7
يحتوي على كميات هائلة من احتياطي النفط والغاز غير
المكتشفة ،ت َ
مليار برميل من النفط .أنظر:
C.J. Schenk et al., Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin
Province, Eastern Mediterranean, U.S. Geological Survey, 12 March 2010, p. 2.
 43للمزيد يمكن االطالع على :على باكير ،اللعبة الكبرى ..غاز المتوسط إلى أين ،منتدى السياسات العربية24 ،
كانون األول .2019
 44في هذا السياق جرى تقديم مشروع قانون في الكونغرس األميركي في تموز  2019بعنوان "لتعزيز شراكة األمنة
الطاقة شرقي البحر المتوسط" موجه ضد الدورين الروسي والتركي على وجه التحديد في شرق المتوسط مع تقديم
أشكال من الدعم لقبرص اليونانية واليونان و"إسرائيل" .يمكن االطالع على النب الكامل لمشروع القانون باللغة
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لكب ح أعمال التنقيب في مناطق متنازع عليها والسعي لجذب لبنان وقبرص التركية لموازنة أطاراف
المنتدى المذكور ،ثم توقيع اتفاقية حول السيادة البحرية مع حكومة الوفاق الليبيبة (تشرين الثاني
 )2019يلحااظ تشااكيل منطقااة تركيااة -ليبيااة تقطااع المتوسااط ماان الشاامال إلااى الجنااوب وتفصاال
اليونان وإيطاليا عن قبرص ومصر و"إسرائيل".
المتوقع أن تتزايد التوترات
بناء على ما تقدم ،وال سيما مع تواصل أعمال الحفر واالستكشافات ،من
َّ
في شرق المتوسط في موضوع الطاقة وخاصة بين لبنان والعدو اإلسارائيلي وتركياا ودول منتادى
الغاز وباألخب مع اليونان وقبارص اليونانياة .وعلاى هاذا يتوقاع فاي العاام  2020أن يكاون شارق
المتوسط ساحة رئيسية ثانية ،بعد ساوريا ،لتحارك السياساة الخارجياة التركياة حياث ساتكون ليبياا
نقطة ارتكاز أساسية ،رسمية هذه المرة ،لسياسات أنقرة .إن الموقف التركي محكوم بالقلق والتوتر
بما ما في ذلك القلق الدور الروسي مع دول المنتدى ،ولذا يمكان أن تتجاه أنقارة فاي العاام 2020
إلااى محاااوالت مندفعااة لتثبياات مصااالحها فااي المتوسااط ومنهااا إقامااة قاعاادة بحريااة فااي قباارص
التركية ،46ومزيد من الجرأة الميدانية في التضييق على أعمال االستكشاف وتعزيز دورها فاي ليبياا.
وفي الموازاة تصبح أنقرة في وضع تفاوضي أضعف مع روسيا وستحتاج على المدى البعيد إلى دور
لبناني وسوري متفهم لمصالحها الطاقوية في المتوسط لتحقيق توازن نسبي ماع دول المنتادى أو
أن تقدم تنازالت لبعض تلك الدول.

العربية عبر :المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق ،مشروع قانون تعزيز شراكة األمن والطاقة شرقي البحر
المتوسط ،سلسلة الرصد االستراتيجي ،العدد  ،18كانون األول  ،2019ص30 – 19 :
 45كانت تركيا قد أعلنت في  30تشرين األول  2019أنها بدأت التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر األبيض
المتوسط ،وبدأت بم ناقشة إقامة قاعدة بحرية دائمة في الجزء التركي من قبرص ،أي في شمال قبرص .تركيا على
لسان وزير خارجيتها صرحت بأنها ال تعترف باالتفاق الموقع في كانون األول  2013بين مصر وقبرص اليونانية
لتحديد المناطق االقتصادية الخالصة وترى أنه غير قانوني ألنه ينتهك الجرف القاري التركي .ومنعت تركيا سفينة
الحفر التي استأجرتها شركة النفط اإليطالية  ،ENIبحجة أن المنطقة القبرصية تقع في دائرة اختصاص تركيا أو
القبارصة األتراك .أنظر :رزق ،مصدر سابق.
 46ومنذ فترة غير بعيدة ،وافقت جمهورية شمال قبرص «قبرص التركية» على استضافة طائرات مسيرة من تركيا
في مطار جتشيكالة ،الواقع في منطقة حيوية في القسم الشمالي من قبرص .وعلى الفور أرسلت أنقرة إلى هناك
أول طائرة من دون طيار ،وهي من طراز بيرقدار «تي بي ،»٢مبررة ذلك بأنه يأتي في سياق حماية األمن القومي
لكل من تركيا وقبرص التركية ،ال سيما في ظل الصراع القائم اآلن على الثروات في شرق البحر المتوسط .تثير هذه
الخطوة تسااالت حول مدى إمكانية العودة إلى توصية سابقة كانت البحرية التركية قد أصدرتها العام الماضي
وتشير فيها إلى أن هناك حاجة ملحة إلنشاء قاعدة بحرية في مكان مناسب في قبرص التركية .رزق ،مصدر سابق.
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القسم الخامس :أنظمة مأزومة واضطرابات شعبية

شااهد العااام  2019حااراكين شااعبيين همااا األكباار فااي الع اراق ولبنااان هاادفا إلااى تقااويض األنظمااة
السياسية المترهلة في كال البلدين والسعي إلى إنتاج بديل يعبر عن مصاالح المشااركين فاي هاذه
الحراكات .وفي كلتا الحالتين تشابكت بنسب مختلفة العوامل المحلية والخارجياة فاي تحفياز انفجاار
الشارع ،وال سيما أن البلدين يديرهما نظاماا حكام يعتمادان علاى المحاصصاة الطائفياة والزبائنياة
والفساد ومنتهكان بالتدخالت الخارجية إضافة لكون البلدين يقعان في صلب الصراع اإلقليمي باين
محور المقاومة والواليات المتحدة حيث تخوض إدارة ترامب حملاة "الضاغوط القصاوى" بازخم غيار
مسبوق .في كاال البلادين بارزت أدوار منظماات المجتماع المادني ،إضاافة إلاى قاوى مان المجتماع
األهلي وكتل من الطبقة الوسطى (خاصة في الحالاة اللبنانياة) وهاي جميعهاا تساعى لمالء الفاراس
المتمدد في المجال العاام نتيجاة فشال البناى الرسامية .وبادا أن الوالياات المتحادة تطماح إلاى أن
نخبا ليبرالية تنسجم مع مشروع الهيمناة مان بااب تجدياد الاوكالء
تستولد من داخل هذه الحراكات ا
المحليين ليكونوا قادرين على المنافسة السياسة لخصوم الواليات المتحدة خالل السنوات المقبلة.

 5.1العراق :بؤرة توترات ومأزق الوجود األميركي
تعمقت األزمة في العراق نتيجة الفشال فاي العملياة السياساية وانادالع االحتجاجاات الشاعبية وثام
احتدام المواجهة الجيوسياسية فيه وهي عناصر مترابطة بشكل كثيف .فالعراق اليوم ،ال سايما مناذ
تقويض تهديد داعش في العام  ،2019هو مركز االشتباك األميركي – اإليراني وقد تجسد ذلك في
استهداف الشهيدين المهندس وساليماني فاي بغاداد بداياة العاام  .2020بمعناى أن فشال العملياة
نطالقا من وقائع محلية فقاط بال هماا جازء
السياسية واالحتجاجات الشعبية ال يجريان في فراس أو ا
ا
من مشهد االشتباك حياث تساعى واشانطن إلنهااء نتاائج االنتخاباات النيابياة العراقياة عاام ،2018
والتحريض على إيران مستغل اة فشل األحزاب السياسية الحاكمة في إدارة البلد.
انفجارت االحتجاجاات الشاعبية فااي شاهر تشارين األول  2019فااي بغاداد والمحافظاات الجنوبيااة أي
المناطق ذات الغالبية الشايعية .وتتقااطع عادة عوامال فاي نشاوء هاذه االحتجاجاات أبرزهاا األزماة
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االقتصادية وآثارها االجتماعية وال سيما على الشاباب والفشال السياساي فاي التمثيال واساتيعاب
المطالب االجتماعية وإعادة توزيع الموارد المتاحة والتنافس الجيوسياسي المحتدم في العراق حيث
تسعى واشنطن ضمن حملة الضغوط القصوى على إيران إلى إضاعافها فاي العاراق بماا يمثلاه مان
ثقل للمصالح اإليرانية واألمان القاومي لطهاران .وقاد سااهمت االنقساامات داخال المجاال الشايعي
العراقي في تازخيم االحتجاجاات ،باالضاافة ألعماال العناف وقماع التظااهرات واقتحاام المتظااهرين
لمقرات رسمية وحزبية وسقوط ضحايا من كل األطراف وال سايما مان المحتجاين .وكاذلك يقاال إن
االحتجاجات العراقية تتركز حول معاداة األحزاب وليس الدولة كونها مسؤولة عن كل ما سابق .وقاد
حظيت االحتجاجات بنوع من الغطاء من المرجعية الدينية في النجف كجزء من دورها فاي اساتيعاب
المطالب الشعبية وحفظ مناخات االستقرار الداخلي ورعاياة اإلصاالح السياساي وتحيياد العاراق عماا
تعتبره صراعات اآلخرين على أرضه.
وللواليات المتحدة نفوذ عميق داخل العراق سواء على المستوى الرسمي ومستوى النخاب واألحازاب
والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم ،وهي توظف ذلك لتسخين االحتجاجات وتحويلها ضد إياران فاي
إطااار المنافسااة الجيوسياسااية وال ساايما بعااد أن أفضاات االنتخابااات النيابيااة األخياارة لفااوز القااوى
المحسوبة على إيران والصديقة لها .وقد تمكنت االحتجاجات من الدفع إلى اساتقالة رئايس الاوزراء
جازءا مان مطالبهاا ويمكان القاوى
عادل عبد المهدي والدفع نحو إقارار قاانون انتخاابي جدياد لباى ا
الجديدة من الدخول إلى البرلمان.
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وفي العام  2020يكون العراق أمام جملة تحديات وسيناريوهات أبرزها:

 47عجز النظام السياسي عن استيعاب التحوالت المجتمعية العراقية المتمثلة بالنمو السكاني السريع والزيادة الكبيرة
في نسبة الشباب بين السكان ما فاقم من أزمة البطالة خصوصا بسبب الفساد البنيوي واستباحة الموارد من النخب
والتراجع المستمر في أسعار النفط منذ  .2013أنظر :حارث حسن ،االحتجاجات التشرينية وبنية السلطة في العراق..
مقاربة سياسية ،في فارس نظمي وحارث حسن (تحرير) ،االحتجاجات التشرينية في العراق ..احتضار القديم
واستعصاء الجديد ،مؤسسة المدى لإلعالم والثقافة والفنون ،2020 ،ص.24 :
 48يتيح القانون الجديد الترشح الفردي والدوائر المتعددة ،األمر الذي يقول المتظاهرون أنه يضمن صعود أجيال
جديدة من الشباب إلى الساحة السياسية ،وسيساعد في تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في البالد .ويمنع القانون
األحزاب من خوض االنتخابات بقوائم موحدة ،وهو ما ساعدهما في الماضي على اكتساح كل المقاعد في محافظة
معينة بسهولة .وتذهب المقاعد وفق القانون الجديد لمن يحصل على أكبر عدد من األصوات في الدوائر االنتخابية.
ويغير القانون الجديد كل الدوائر االنتخابية في محافظات البالد الا  ،18وينتخب نائب مشرع لكل مئة ألف شخب.
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أوال ،القدرة على تشكيل حكومة جديدة واالنطالق فاي اساتيعاب األزماة االقتصاادية ،وإال ساتعاود
ا
االحتجاجات االنفجار في وجهها وال سيما إن عجزت عن إجراء االنتخابات النيابية المبكرة.
ثانيا ،سيشتد الخالف حاول طارح المحتجاين إجاراء انتخاباات برلمانياة مبكارة تتايح تغييار التوازناات
ا
الحالية وقد عبرت المرجعية الدينية عن موقف إيجابي تجاه فكرة االنتخابات المبكرة.
ثال اثا ،مسألة القدرة على إعادة تنظيم صافوف الحشاد الشاعبي وتوحياد قيادتاه بعاد استشاهاد أباو
مهدي المهندس ،ثم كيف سيؤثر ذلك على تعريف الحشاد ألجندتاه الوطنياة ،وهال يجاري تعريفهاا
بشكل ضيق أم من ضمن سياق الصراع األكبر في المنطقة؟ وتعزز الخالفاات حاول القياادة البديلاة
للمهندس من هذا السؤال.
راب اعا ،يمكن أن يؤدي احتدام التنافس اإليراني – اإلميركي إلاى وقاوع فوضاى واضاطرابات واساعة
في العراق .فمن ناحية هناك جهود محور المقاومة إلخراج القاوات األميركياة مان العاراق والضاغط
عليها قبل االنتخابات األميركية نهاية العاام ،ومحااوالت األمياركيين تكثياف الجهاود إلحاداث تحاول
داخلي في ميزان القوى من خالل الشارع والعملية السياسية من ناحية أخرى ماع اساتمرار التاوترات
األمنية في المناطق الغربية ،وهذا كله قد يدفع البالد مجد ادا نحو مزياد مان االنقساامات والتاوترات
األمنية ويفكك المؤسسات السياسية.
خامسا ،هل تنجح القوى المناوئة للوجود السياسي في إلزام األمياركيين باالنساحاب مان العاراق أو
ا
إجبار واشنطن على تحديد سقف زمني قصاير لالنساحاب؟ أم أناه سايكون مان غيار المتااح تحقياق
سياسيا بفعل االنقسامات الموجودة وتنتقل األمور إلى العمل الميداني؟ ال يبدو أن األميركيين
ذلك
ا
في وارد االنسحاب قبل االنتخابات األميركية بما يظهر ذلك على أنه هزيمة سياسية ،بل األرجح أن
يسعوا لالتفاق مع الحكومة العراقية على برنامج زمني يبدأ بعد االنتخاباات .وفاي ظال االنقساامات
العراقية قد تهدد عمليات استهداف األميركيين بمزيد من التوتر الداخلي وال سيما إن لم يكن هنااك
وتحديدا من البيئة الشيعية .وفي حال وقوع هجمات ناجحاة
غطاء سياسي وشعبي كاف لهذا الخيار
ا
اعيدا مضااا ادا وإحااداث تااوترات داخليااة
ضااد القااوات األميركيااة فااإن الخيااارات األميركيااة سااتكون تصا ا
الحتواء الهجمات.
توترا وضبابية في المنطقاة خاالل العاام  .2020لقاد قارر األميركياون
سيكون العراق من أكثر البؤر ا
من خالل عملية االغتيال تحويل العراق إلى ساحة للمواجهة مع طهران وليس لدى األخيارة خياار إال
قبول التحدي .فالتوازنات في كل محور المقاومة استقرت إلى حد بعيد ورست قواعد اللعباة بشاكل
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ما ،فيما ال يزال العراق الساحة األكثر رخاوة وسيولة ،وهنا سيضع كال طارف ثقلاه فاي العاام 2020
إلرساء توازنات تحقق القدر األكبر من مصالحه.
 5.2لبنان :أزمات متزامنة
انتهى العام  2019في لبنان بحراك شعبي ذي زخم غيار مسابوق مناذ نهاياة الحارب األهلياة ،وهاو
حراك عبر عن فشل النظام المالي والسياسي لما بعاد الطاائف 49وتقلاب البيئاة االجتماعياة للقاوى
السياسية التقليدية والترهل في التوافقات السياسية بين النخبة اللبنانية وصعود لقوى شاعبية مان
هامش السياسة بعد سنوات من المراكمة االعتراضية فاي الشاارع والفكار .بعاد االنتخاباات النيابياة
 2017حاولت منظومة المال والسياسة في لبناان تأجيال األزماة وكساب الوقات مان خاالل محاولاة
فاارض ضاارائب علااى الطبقااات محاادودة الاادخل واقتطاااع نساابة ماان رواتااب ومكتساابات المااوظفين
والمتقاعدين وتقليب اإلنفاق االجتماعي .إال أن بعاض القاوى ومنهاا حازب اهلل وضاعت فيتاو أماام
هذه الخيارات ودفعت باتجاه إقرار سلسلة الرتاب والرواتاب وزياادة الضارائب علاى أربااح المصاارف
واألرباح العقارية .وقد ساهم هاذا األمار فاي مناع تلاك المنظوماة مان تجدياد نفساها علاى حسااب
الطبقات الدنيا.
وقد سااهمت جملاة تقاطعاات فاي تازخيم الحاراك :انفجاار األزماات االقتصاادية والنقدياة والمالياة،
وتخوف الطبقات الوسطى من خسارة مكتسباتها ،والنقمة في أوساط جيل ماا بعاد الحارب األهلياة،
وتوساع باؤر الفقاار والعاوز ،واالنقساامات العموديااة باين فرياق الحكاام ،ونضاوج حركاات االعتااراض
الشعبية في المجتمع األهلي والمعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني 50،واشاتداد الضاغوط
األميركية والسعودية على لبنان بهدف إنهاء نتائج اإلنتخابات النيابية  2017التي فاز بهاا حازب اهلل
وحلفااه.

 49توسع النظام المالي الريعي بعد الحرب األهلية على حساب االقتصاد الوطني ،وعلى حساب المالية العامة للدولة،
والطبقات الفقيرة والوسطى ،حتى صار تصنيف لبنان السلبي من أسوأ التصنيفات في العالم :لجهة تركز الثروة،
والتباينات االجتماعية ،ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ،ونسبة ودائع المصارف إلى الناتج المحلي ،ونسبة
فوائد الدين إلى إيرادات الموازنة.
عات مدني ٌة وشبابية ،إضافة
محاوالت إلحداث تغيي ٍر من خارج القوى التقليدية.
بدأت
 50منذ عام 2011
فانبثقت تجم ٌ
ٌ
ْ
ْ
وبدأت جميعها بتحدي النظام القائم .وكان النفجار انتفاضات العالم العربي سنة
إلى قوى المعارضة السياسية،
ْ
والمسرع لهذه المحاوالت .وقد برزت الموجة االحتجاجية األولى في العام  2011تحت عنوان
 2011أثر المحفلز
ل
فتنفجر عام  2015مع اندالع أزمة النفايات.
خفتت لتعو َد
"إسقاط النظام الطائفي .ثم
ْ
َ
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استطاع الحراك الشعبي في لبنان تأسيس مشروعية إضافية فرضت نفسها علاى المجاال السياساي
وهو ما برزت أولى مالمحه في تشكيل حكومة حسان دياب بداية العام  2020بعد استقالة حكوماة
سعد الحريري .لم يكن من الممكن تجاوز مشاروعية نتاائج االنتخاباات البرلمانياة حياث أن الفاائزين
جادا .وجاد حازب اهلل علاى وجاه التحدياد فاي االحتجاجاات فرصاة
يستندون إلى دعم شاعبي واساع ا
لتزخيم السياسات اإلصالحية ،وإن كان حذر من محاوالت لحرفها عن شعاراتها المطلبية ومن مساع
خارجية إلشاعة الفوضى إستهدا افا للمقاومة وحلفائها .بهذا المعنى تعكس تركيبة الحكوماة الحالياة
من خبراء واختصاصيين ممن لام يتلوثاوا بالفسااد تقاط اعاا باين مطلاب المحتجاين بحكوماة جديادة
توحي بالثقة وبين رغبة قوى إصالحية وازنة باالساتفادة مان لحظاة االحتجاجاات لتشاكيل حكوماة
تحررا من شابكات المصاالح المالياة والسياساية الضايقة والمساتحكمة مناذ
يمكن لها أن تكون أكثر
ا
سنوات ما بعد الحرب األهلية.
أمام الحكومة الحالية في لبنان استحقاقات إعاادة هيكلاة الادين العاام والقطااع المصارفي وإقارار
قوانين ومراسيم مرتبطة باالصالح القضائي والمالي ومكافحاة الفسااد وتطاوير النظاام الضارائبي،
وإعااادة تنشاايط الاادورة اإلقتصااادية وتمكااين القطاعااات اإلنتاجيااة ماان باادء مسااار النهااوض ،ثاام
فقارا
االساتجابة لألزماة االجتماعياة مان خاالل تقاديم الادعم والضامانات والرعاياة للشارائح األكثار ا
المتوقع أن تزداد نسبتها بشكل ملحوظ خالل هذا العام.
وسيكون العام  2020من األشد قساوة وضبابية في لبنان منذ نهاية الحرب األهلية في ظل تدحرج
األزمااة النقديااة والماليااة واالقتصااادية نحااو االنهيااار مصااحوبة باضااطراب فااي العمليااة السياسااية
واستمرار موجات من االحتجاجات الشاعبية .إن العجاز فاي الموازناة واالنكماا

االقتصاادي وضاعف

القدرات اإلنتاجية والكتلاة المحادودة المتاوفرة مان العملاة األجنبياة ومتطلباات خدماة الادين العاام
وأزمة السيولة في المصارف ،عوامل كلها تشاير إلاى اساتمرار تادهور األوضااع االقتصاادية (بطالاة
وانكما

وغالء وفقدان سلع متزايدة من األسواق) واالجتماعية في العام .2020

ستتحرك حكومة حساان ديااب فاي ظال هاذا الواقاع إضاافة إلاى إنقساام سياساي حااد باين فرياق
الحكومة والمعارضة المستجدة وانقسام بين كتلة من اللبنانيين الناقمين والطبقة السياسية عاماة.
ماثال باين الفرنسايين واألمياركيين
وما يزيد األمور ضبابية انقساام المواقاف الخارجياة تجااه لبناان ( ا
وبين الخليجيين أنفسهم) وضبابيتها وحتى ال مباالتهاا .فابعض القاوى الخارجياة تارى فاي اساتمرار
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تدهور لبنان اقتصاد ايا فرصة للضغط على حزب اهلل وحلفائاه وإلخضااع لبناان للمؤسساات الدولياة
بما يزيد التأثير السياسي المعادي للمقاومة.
ولذا سيكون لبنان أمام جملة سيناريوهات في العام :2020
األول ،عودة االحتجاجات بقوة مع استمرار األزماة وتاداعياتها مصاحوبة بتحاريض سياساي ألهاداف
مرتبطة بالتوازنات المحلية .وهذا إن حصل يضع الحكومة تحت مخااطر جدياة ،إضاافة إلاى مخااطر
الصدام في الشارع .وفي حال استقالة الحكومة تحت ضغط الشارع سيتصدر مطلب إجراء انتخاباات
نيابية صدارة المطالب السياسية ،وهو مطلب يتقاطع مع المصلحة األميركية.
الثاني ،احتواء نسبي لألزمة من خاالل مسااعدات دولياة ،ال سايما مان األوروبياين ،والقياام بابعض
اإلصالحات ،وأن يؤدي ذلك إلبقاء موجة االحتجاج تحت السيطرة.
الثالث :في ظل العجز عن جذب مساعدات دولية كافية ،ترتفع احتمالية لجوء لبناان لصاندوق النقاد
الدولي بما يسمح بكساب وقات إضاافي للحكوماة ولكان التحادي هناا يكمان فاي مقادار المسااعدة
المطلوبة من الصندوق وطبيعة اإلصالحات المشروطة لذلك.
بناء عليه ستستمر األزمة في لبنان بالتادرج ولكان يمكان ضابط سارعة االنهياار وكساب مزياد مان
الوقت ،كما أن االحتجاجات ستستمر بزخم متباين مرتبط بتاداعيات األزماة وقاوة التعبئاة السياساية
مان األطاراف المعادياة للحكوماة .كال ذلااك يجعال الوضاع اللبنااني ومساتقبل الحكوماة محفااوفين
بمخاطر عالية في العام .2020

52

اإلتجاهات االستراتيجية :غرب آسيا وشمال أفريقيا 2020

القسم السادس :توترات االنتقال السياسي الداخلي

تغييرا في
ثالث دول عربية دخلت العام  2020وهي تمر بمرحلة انتقال سياسي ،إثنتان منها شهدتا
ا
رأس الحكم عام  2019وهما الجزائر والسودان ،فيما تمر المملكة السعودية بمرحلة انتقال سياساي
مع تصاعد االضطرابات داخل األسرة الحاكمة حيث يسعى محمد بن سلمان إلى وراثة العار

 .لقاد

نجت هذه األنظمة من الموجة األولى لما سمي "الربيع العربي" عام  2011ولكنها استمرت بالترهال
والتمزق والعجز عن تجديد ذاتها .وستواصل منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بادولها العربياة وغيار
العربية إضافة إلى كيان العدو الصهيوني التعرض لضغوط متصاعدة مان فشال العملياة السياساية
فضاال عان
وانكشاف األنظمة الحاكمة أمام الضغوظ الشاعبية لعجزهاا عان تلبياة توقعاات شاعوبها
ا
طا بالتدخالت الخارجية والتفسخات اإليديولوجية.
اشتداد االنقسامات الداخلية رب ا

 6.1الوضع داخل السعودية
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بصورة إجمالية ،نحن أمام مزيج من العوامل الحيوية المؤثرة في تحديد مكانة الدولة السعودية
ووظيفتها في المرحلة المقبلة .وال ريب أن االنخفاض الحاد في أسعار النفط منذ آواخر عام ،2014
وانتقال السلطة إلى الجيل الثالث في العائلة المالكة ،قد أرسيا معالم مرحلة بالغة الخطورة على
مستقبل المملكة السعودية .وتب اعا لذلك ،يأتي اعتناق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
انطالقا من "عقيدة الصدمة" التي جعلها عنوا انا لمرحلة يقود فيها البالد نحو
لسياسات راديكالية،
ا
راية السعودية  2030منذ إطالقها في نيسان  .2016ويمكن استعراض التحديات الرئيسية في
المملكة السعودية كالتالي:
تحدي االعتماد على النفط
في مقابلة مع قناة "العربية" في  25نيسان عام  ،2016قال ولي العهد محمد بن سلمان ما نصه:
"نستطيع أن نعيش في  2020من دون نفط" .52ولكن بيانات موازنة العام  2020تكشف أن
مجموع اإليرادات النفطية خالل عام  2020يقدر بنحو  513مليار ريال ( 137مليار دوالر) بانخفاض
 51من ورقة أعدها فؤاد إبراهيم في سياق التحضير لهذا التقدير.
 52صحيفة االقتصادية" ،محمد بن سلمان :نستطيع أن نعيش في  2020من دون نفط ..وطموحنا سيبتلع مشاكل
اإلسكان والبطالة" 25 ،نيسان/أبريل 2016
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قدره  %14.7مقارنة بعام  2019حيث بلغت  602مليار ريال ،فيما تشكل اإليرادات غير النفطية
 85.3مليار دوالر ،وتشمل حزمة الضرائب التي تقدر با  200مليار ريال ( 53.3مليار دوالر).53
كانت مداخيل النفط في السنوات الماضية قد منحت السعودية قدرة على المناورة المالية
والسياسية من خالل توفير رصيد من العملة االجنبية بله في العام  2014نحو  724مليار دوالر
تدريجيا حتى بله  503مليار دوالر بحسب أرقام شبه رسمية في أيلول
ولكن الرصيد تآكل
ا
 . 542019وقد أمكن توظيف جزء أساسي من االحتياطي في تمويل الحرب ،وعجز الموازنة ،وفي
شراء السخط الشعبي وبناء تحالفات داخلية وخارجية ،ولكن وتيرة نضوب هذا االحتياطي تسارعت
بما يقلب هامش المناورة لدى السلطات السعودية.
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"راية  .."2030الحلم المستحيل
حددت "الراية"  96أهدا افا استراتيجية ،يتوقف تحقيقها على عدد من األولويات .وكانت "الراية" قد
وعدت بتنويع مصادر الدخل ،وتوطين التكنولوجيا ،واستغالل المقدرات الكامنة في هذا البلد،
داخليا.
الطبيعية والدينية والتراثية والسياحية والتي كان يفترض أن تنعكس في معدالت االستثمار
ا
وجاء "برنامج التحول الوطني" للفترة ما بين -2018ا 2020كمنصة إطالق لبناء القدرات المطلوبة
حكوميا.
لتنفيذ أهداف الراية ،من خالل إشراك  24جها ازا
ا
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لناحية اإلسهام في تمكين القطاع

 53وزارة المالية السعودية" ،بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي  1442 – 1441ها ( 2020ما)"
http://52.56.118.161/Bud_Arab2020.pdf

 54صحيفة االقتصادية" ،السعودية الا  5عالمي ا في احتياطي النقد األجنبي با  503.5مليار دوالر" 27 ،سبتمبر 2019
 55وقد كشفت وكالة "بلومبرس" بأن المملكة تمتلك في المجموع  226مليار برميل من االحتياطيات ،وهو ما يكفي
لمدة  52عام ا أخرى من اإلنتاج وبحد أقصى  12مليون برميل يومياا ،حيث تم استخراج  40في المائة من النفط،
وهو رقم كبير .أنظر:
Javier Blas, “The Biggest Saudi Oil Field Is Fading Faster Than Anyone Guessed”, Bloomberg, April 2, 2019.
https://bloom.bg/2VgkIgq

 56وحدد البرنامج  37هدف ا من خالل ثمانية أبعاد وهي :االرتقاء بالرعاية الصحية ،تحسين مستويات المعيشة
والسالمة ،ضمان استدامة الموارد الحيوية ،تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي ،تحقيق التميز في
األداء الحكومي ،تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته ،اإلسهام في تمكين القطاع الخاص،
تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.
راية السعودية " ،2030الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني "2020-2018
https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic%20Public%20Document%202810_0.
pdf
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الخاص يمكن تسليط الضوء على مؤشر أساسي وهو العجز عن جذب االستثمارات األجنبية
المباشرة 57 .ولناحية حجم االستثمارات السعودية في الخارج فقد بلغت  21مليار دوالر وضخت في
مجاالت التكنولوجيا ،والمال ،والبنية التحتية .58أما بعد تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل
ورفع جاذبيته فلم يتحقق إال تقدم طفيف 59.وفي ضوء إحصاءات عامي  2018و 2019فال تغييرات
الفتة على مستوى معدل التشغيل للذكور واإلناث م اعا ،بل لحظنا زيادة في العمالة األجنبية ،فيما
ال تزال البطالة وسط النساء مرتفعة ،وبحسب بعض التقديرات فإن النسبة تصل إلى  36.3في
المئة ،بحسب إحصاءات يونيو.602019

 57فبحسب إحصائيات األمم المتحدة ارتفع حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في السعودية من  1.4مليار دوالر
عد طفيف ا بالمقارنة مع عام  2008حين
عام  2017ليصل إلى  3.2مليار دوالر عام  .2018بيد أن هذا االرتفاع ي ُّ
وصل حجم االستثمار األجنبي إلى  39مليار دوالر ،وكذلك بالمقارنة مع سنوات  2015-2013حيث تجاوزت
االستثمارات األجنبية المباشرة حاجز  8مليارات دوالر ،قبل أن تهبط بصورة دراماتيكية منذ عام  2017وال تزال
كذلك.
نلفت إلى أن الزيادة الطفيفة التي طرأت على االستثمارات األجنبية في السعودية جاءت بعد متغيرين جوهريين:
تمديد صالحية الرخصة االستثمارية لألجانب إلى خمس سنوات بعد أن كانت لسنة واحدة ،والسماح لألجانب
باالستثمار في أربعة قطاعات جديدة :التوظيف وخدمات العمالة ،والسمسرة العقارية ،والخدمات السمعية والبصرية،
والنقل البري .يضاف إلى ذلك تعهد السعودية بااللتزام بسبعة مبادىء توجيهية في إطار عمل هيئة االستثمار
األجنبي المباشر التابعة لألمم المتحدة وسياستها وتماشي ا مع أجندة راية  ،2030وتشمل المبادىء :عدم التمييز،
وحماية االستثمار ،واستدامة االستثمار ،والشفافية المدعومة ،وحماية مصادر اهتمام السياسة العامة ،وسهولة
دخول الموظفين إلى البالد ،ونقل المعرفة والتقنية.
UNCTAD, “World Investment Report 2019”.
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https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf

 59فحتى الربع الرابع من العام  2018كان عدد المشتغلين السعوديين  3.1مليون مشتغالا في مقابل  9.4مليون
مشتغالا أجنبي ا بمن فيهم العمالة المنزلية التي تقدر با  2.5مليون عاملة .أما عدد الذكور المشتغلين فسجلت الهيئة
العامة لألحصاء  2.04مليون عامل فيما سجلت اإلناث  1.070مليون عاملة .وبحسب إحصائيات الربع الثالث من
العام  2019فإن إجمالي عدد المشتغلين بله  12.927مليون من بينهم  3.1مليون مشتغل سعودي ،و 9.827مليون
مشتغل غير سعودي .من جهة ثانية ،بله عدد السعوديات الباحثات عن وظيفة في الربع الثالث من العام 2019
حوالي  857.3ألف إمرأة في مقابل  825ألف في الربع الثاني من العام نفسه .وعليه فإن نسبة الذكور من إجمالي
عدد المشتغلين السعوديين بلغت  %82فيما بلغت نسبة اإلناث  %18فقط.
أنظر :الهيئة العامة لإلحصاء السعودية" ،الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  2018ولعام .2019
60
Arabian Business, “Saudi unemployment falls as more women join workforce”, June 18 2019.
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موازنة 2020
مهدت وزارة المالية السعودية لإلعالن عن موازنة العام  2020بسرد التحديات االقتصادية التي
سوف تواجه السعودية في المرحلة المقبلة ومن بينها :التباطوء االقتصادي العالمي ،وتقلبات أسعار
النفط ،وضعف نمو اإلنتاج المحلي غير النفطي.
وكانت موازنة عام  2020قد ذكرت أن العجز سوف يصل إلى  187مليار ريال ( 50مليار دوالر)
وهو األعلى مقارنة بعامي  2018و .2019وقد أعلن عن موازنة قدرت با  1.02تريليون ريال (272
مليار دوالر) بانخفاض طفيف في اإلنفاق الحكومي ،وبتوقعات متفائلة باإليرادات تصل إلى 833
مليار ريال ( 222مليار دوالر) .ولفت وزير المالية محمد الجدعان إلى أن ميزانية  2020كانت
متحفظة على اإلنفاق بسبب التوقعات االقتصادية العالمية ،لكن الحكومة ستواصل دفع بدل
المعيشة للمواطنين .ونقلت وكالة األنباء السعودية (واس) عن بن سلمان قوله" :تأتي ميزانية عام
 2020وسط التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية التي تواجه االقتصاد العالمي ،األمر الذي
يتطلَّب المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة االقتصاد على مواجهة هذه التحديات
واضحا على تراجع األداء
سلبيا
مؤشرا
والمخاطر" .61وتحمل تصريحات الجدعان وابن سلمان
ا
ا
ا
االقتصادي السعودي وعلى الصورة القاتمة التي يبطنها المستقبل للسعودية.
صراع االجنحة :فصل مفتوح
على الرغم من مؤشرات حسم الصراع على السلطة لصالح ولي العهد محمد بن سلمان فإن ثمة
صعوبة بالغة في قبول النتيجة كما تظهر على السطح ،ال سيما بالنسبة لعائلة أتقنت فن إخفاء
خالفاتها عن "العامة" ،ألسباب مرتبطة بمصيرها السياسي .وبحسب معطيات متوافرة فإن ولي
العهد السعودي ال يزال يفرض إجراءات صارمة على حركة عشرات األمراء ،تشمل السفر ،والتصرف
في ثرواتهم ،والتنقل حتى داخل البالد ،وقيل إنه وضع أجهزة إلكترونية لمراقبة تحركات األمراء.
إن انتقال السلطة الذي بدا هاد ائا ودون مصاعب ال يزال يخفي الكثير من األسرار الغامضة لناحية
التدابير التي اتبعها الملك سلمان ونجله في إطار احتواء أو باألحرى تقويض مصادر التهديد
المحدقة بمستقبله السياسي .إن سياسة الحزم التي تبناها الملك سلمان في إدارة الملفات الحيوية
في البالد بما في ذلك ملف انتقال السلطة لم تبدد االرتياب حول مستقبل المملكة ،بل أضفت
جديدا من عدم اليقين إزاء احتماالت تفجرات داخلية غير منظورة.
بعدا
ا
ا
 61وكالة رويترز" ،ميزانية السعودية  2020تتوقع انخفاض ا طفيف ا في اإلنفاق مع اتساع في العجز" 9 ،ديسمبر .2019
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 6.2حالة السودان

منذ اإلطاحة بنظام عمر البشير في نيسان  2019على يد العساكر ،والساودان يمار بمرحلاة حساساة
ودقيقة أطلاق عليهاا وصاف "االنتقالياة" ،وهاي كاذلك بامتيااز .فتركيباة الحكام التاي تشاكلت فاي
الخرطوم والتي اضطر فيها العسكر إلى إشاراك المادنيين فاي السالطة (قاوى الحرياة والتغييار) بعاد
وخارجياا
داخلياا
موجة تظاهرات اجتاحت البالد عقب االنقالب على البشير ال تازال مان خاالل أدائهاا
ا
ا
وخارجيا.
داخليا
تشي بأن العسكر ال يزالون هم المتحكمين بالقرارات
ا
ا
وبعد مرور ستة أشهر على تشكيل حكومة عبد اهلل حمدوك االنتقالية يبدو أن هذه الحكومة أثبتات
داخلياا ،وترحياب ملحاوظ مان قبال دول العاالم .وتبادو حكوماة حمادوك
أنها تحظى بتأيياد واساع
ا
أميركياا كاا "دولاة راعياة
بطريقها لفك العزلة الدولية المفروضة على السودان على خلفية تصنيفه
ا
لإلرهاب" ،فمع بداية عام  2020ظهرت مؤشرات على إمكان تحقق هدف الخرطوم بإزالة اسمها من
قائمة "اإلرهاب" األميركية وإلغاء العقوبات المفروضة عليها ،62عبار جهاود جماعاات ضاغط أميركياة
تعاقد معها مجلس السايادة الساوداني لهاذا الغارض ،وماا رشاح عان لقااء رئايس مجلاس السايادة
الجنرال عبد الفتاح برهان مع رئيس وزراء العدو اإلسارائيلي بنياامين نتنيااهو فاي مديناة عينتيباي
بأوغندا.
بعد الثورة الشعبية التي يؤمن السودانيون بأنها انتصرت بعزل البشير يبدو أن الساودان انحااز إلاى
واضاحا بعاد اإلطاحاة بالبشاير والملياارات التاي
معسكر التحالف اإلماراتي – السعودي ،وقد بدا ذلك
ا
قدمتها أبوظبي والرياض للسلطة العسكرية في الخرطوم .63وكانت واشنطن قد اساتقبلت حمادوك
قبيل نهاية العام الماضي ونتج عن الزيارة قرار إعادة العالقات الدبلوماساية باين الطارفين وتباادل
السفراء بعاد  23عا اماا علاى القطيعاة الدبلوماساية .وعقاب لقااء عباد الفتااح البرهاان بنتنيااهو فاي
أوغندا في  3شباط  2020وجه بومبيو دعوة للبرهان لزيارة واشنطن ،األمر الذي يعني أن السودان
بطريقه لتطوير عالقته بالواليات المتحدة في المستقبل المنظور.

 62عبد الباقي الظافر" ،تحديات وسيناريوهات محتملة ..كيف يبدو السودان عام 2020؟" ،الجزيرة نت 27 ،كانون
الثاني.2020 ،
 63سكاي نيوز عربية 3" ،مليارات دوالر من السعودية واإلمارات للسودان وشعبه" 21 ،نيسان .2019
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مشاتركا
وعكَس دفاع كل من مجلس السيادة وحكومة حمدوك عن لقااء البرهاان – نتنيااهو تبن اياا
ا
ألغلب المدنيين والعسكر لخياار تطبياع عالقاات الخرطاوم ماع تال أبياب ،وهاو تحاول ناوعي يشاي
بانتقال السودان من دولة حاضنة للمقاومة الفلسطينية خاالل العقاود الماضاية إلاى أحاد األنظماة
المطبعة مع العدو اإلسرائيلي .64لذلك يمكن االستنتاج بأن ما تبقى من عام  2020سيشهد تطبي اعاا
وضاوحا للتحاالف اإلمااراتي الساعودي
ساودانيا أكثار
رسميا
للعالقات السودانية اإلسرائيلية وانحيا ازا
ا
ا
ا
وخياراتااه فااي المنطقااة ،مااا يعنااي بقاااء قااوات الاادعم السااريع السااودانية فااي الاايمن ضاامن تحااالف
العدوان .إن هذا التموضع الخارجي للسلطة الجديدة يزياد مان احتماال أن تتلقاى مسااعدات دولياة
لضمان استقرارها وتجاوزها للمرحلة االنتقالية.65
ومن أبرز التحديات في العام الجديد اساتكمال هياكال سالطات المرحلاة االنتقالياة  -بادأت المرحلاة
شهرا تنتهي بإجراء انتخاباات  -المتمثلاة فاي تعياين والة
االنتقالية في  21آب الماضي وتستمر  39ا
ماادنيين وأعضاااء المجلااس التشااريعي ،وكااذلك النجاااح فااي احتااواء األزمااة االقتصااادية وتااداعياتها
االجتماعية حيث يقدر عجز الموازنة با  3مليارات دوالر أميركي .فإذا لام تتادفق مسااعدات خارجياة
كافية 66قد يؤدي األمر إلى انفجار التسوية أو الشارع وخاصة إذا تقرر السير بتوصيات تحيل األزماة
على الفقراء من بااب خفاض اإلنفااق العاام ورفاع الادعم .والتحادي الثالاث مارتبط بقادرة األطاراف
 64الشرق األوسط" ،البرهان لا «الشرق األوسط» :التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان" 14 ،شباط .2020
 65قال أخيم شتاينر ،رئيس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في كانون الثاني  2020إنه يتعين على المجتمع الدولي
أن يعزز دعمه فورا للسودان لتسريع انتقاله إلى الحكم المدني ،مما يسمح له بالحفاظ على السالم واإلسراع
بالتنمية التي هو بأ َمس الحاجة إليها .وقال شتاينر" بعد أن التقيت بالقادة وممثلين عن فئات عديدة من المجتمع
في السودان أعتقد أن المجتمع الدولي لديه اآلن فرصة العمر لتعزيز السالم الدائم والديمقراطية التي ستضع البالد
على مسار إيجابي نحو التنمية  -بما في ذلك اقتصاد أكثر قوة "وأضاف "وهذا يقتضي زيادة الدعم للحكومة
االنتقالية في السودان حتى تتمكن من تلبية احتياجات وتطلعات شعبها" .وفي الشهر ذاته عقد اجتماع هام
للمانحين حول مائدة مستديرة في لندن تعهد فيه المانحون بتقديم دعم قوي لتلبية االحتياجات اإلنسانية
العاجلة للسودان.
 66في نهاية كانون الثاني  2020زار وزير الدولة للشؤون الخارجية االماراتي أنور قرقا للخرطوم ،وأكد إن بالده
ملتزمة التزام ا كامالا بنجاح انطالقة السودان اقتصادي ا وإقليمياا ،ليلعب دوره الطبيعي كأحد أكبر وأهم الدول
العربية .وبحث وزير المالية والتخطيط االقتصادي السوداني ،إبراهيم البدوي ،مع قرقا بحضور مدني عباس
مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني ،الدور الذي ظلت تلعبه دولة اإلمارات في دعم السودان قبل وأثناء وبعد
ثورة ديسمبر .وقال وزير الدولة للشئون الخارجية االماراتي إن بالده حريصة على متابعة التطورات ونجاح التجربة
السودانية ،منوه ا بأن ما يجمع اإلمارات والسودان كبير وكثير من حيث العالقات التاريخية والمصالح المشتركة
خاصة الجيواستراتيجية واالقتصادية.
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الداخلية من اإلسالميين والحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير والعسكر على إدارة التبايناات فيماا
بينهم خالل المرحلة االنتقالية.
 6.3حالة الجزائر

مع انقضاء العام األول من عمر التظاهرات الشعبية في الجزائر وماا أفضات إلياه مان انتخاباات قبال
نهاية عام  2019ووصول عبد المجيد تبون إلى السلطة ،ومع إعالن تشكيل الحكومة الجزائرية في
اليوم الثاني لعام  ،2020يمكن القول إن الجزائر – كما السودان – تمر بمرحلة انتقالية ،ولم يتضاح
اخلياا
بعد شكل التركيبة التي ستساتقر عليهاا األماور بعاد إنجااز جملاة مان االساتحقاقات القادماة د ا
ومحاولة العودة للدور اإلقليمي الفاعل.
بعد تشكيل الحكومة الجزائرية برئاسة عبد العزيز جراد بأيام ،أعلن الرئيس تبون عن تشكيل لجناة
لبحث إجراء تعديالت دستورية وصفها بالا "عميقة التي تهدف إلعادة النظر في منظومة الحكم في
البالد من أجل بناء جمهورية جديدة" .67وتتزامن هذه اإلجراءات التي أعلن عنها تبون وحكومته ماع
استمرار التظااهرات الشاعبية ،وإن باوتيرة أخاف عماا كانات علياه خاالل عاام  ،2019وهاي َّ
مرشاحة
المارجح
لالستمرار خالل ما تبقاى مان عاام  2020رهنااا باأداء حكوماة جاراد والارئيس تباون .ومان
َّ
االنتهاء من إقرار التعديالت على الدساتور الجزائاري وعارض صايغته الجديادة لالساتفتاء فاي الثلاث
األخير من عام  ،2020مع إمكانية حل البرلمان والمجالس المحلية الحالية خالل عاام  ،2021وإجاراء
انتخابات مبكرة بعد ذلك.68
أما على صعيد السياسة الخارجية الجزائرية فيبدو أن األداء الجزائري في المرحلة القادمة لن يختلاف
سابقا ،فبينما تستقبل الجزائر الرئيس التركي ثام أميار قطار توفاد قائاد جيشاها إلاى
ا
عما كان عليه
دورا بار ازا في حراك إنهاء الصراع في ليبيا عبار الحلاول السياساية ،ماع
اإلمارات ،وتعلن أنها ستلعب ا
69
ادت
الحرص على عدم االنحياز لطرف من طرفَي الصراع  .وقد عكست قمة دول جوار ليبيا التي عق َ

في الجزائر هذا الحرص ،بالتزامن مع حشد قوات عسكرية جزائرية عند الحدود مع ليبياا ،والمشااركة
في مؤتمر برلين حول الصراع الليبي في كانون الثاني الماضي.

 67عربي " ،21الجزائر :تعديل عميق على الدستور لبناء الجمهورية الجديدة" 5 ،كانون الثاني.2020 ،
 68الجزيرة نت" ،الجزائريون يستشرفون  ..2020أيهما سينتصر؟ الرئيس تبون أم الحراك؟".2019/12/30 ،
 69فرانس " ،24هل تنجح الجزائر في إيجاد حل للنزاع الليبي حيث فشل آخرون؟" 23 ،كانون الثاني.2020 ،
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الخالصة
سيكون النتشار وباء كورونا تأثير مباشر على السياسات اإلقليمية والدولية بطبيعة الحال وهاو أمار
لم يكن من الممكن أخذه بالحسبان عند اعداد التقرير .سيؤثر الوباء علاى جاذب اهتماام الحكوماات
إلى التحديات الداخلية لمواجهة انتشاره واحتواء آثاره ،وهو ما قاد يبارد أو يؤجال بعاض السياساات
الخارجية .إال أن نتائج الوباء على المدى المتوسط من المارجح أن تعازز مان أزماات أنظماة الحكام
ربطااا بتداعياتااه االقتصااادية ال سايما فااي الاادول التاي تخفااق فااي التصادي للوباااء وتااتقلب الثقااة
الشعبية بمنظومة الحكم القائمة فيها .إال أنه بالمجمل ال يزال من المبكار الاتكهن بتاداعيات الوبااء
وتأثيراته على االتجاهات اإلستراتيجية للمنطقة والتي من المرجح أن تكاون جلياة فاي العاام 2021
أكثر من العام  .2020وبناء عليه نستخلب من هذا التقرير الخالصات اآلتية:
 يتواصل السباق المحموم بين محور المقاومة والعدو اإلسارائيلي علاى اماتالك أدوات الاردع
وتطوير الخطط العمالنية واالستعداد الحتماالت االنزالق إلى حرب واسعة .وهذا السباق هاو
من المحددات الرئيساية للسياساات اإلقليمياة فاي المنطقاة وال سايما فاي المشارق العرباي.
وتستمر المخاوف اإلسرائيلية بالتصاعد حول مدى كفاية إساتراتيجية "المعركاة باين حاروب"
كماا أو نو اعاا .وتبارز مؤشارات متتالياة عان حافزياة
وحول مخاطر تصعيد هذه اإلساتراتيجية ا
إسرائيلية لمزيد من المجازفة الختبار محور المقاومة وتوسعة هاوامش الاردع ال سايما قبال
انقضاء والية ترامب هذا العام .وهناك ثالثة ملفات تشغل العقل اإلسرائيلي وتضاغط علاى
حساااباته وهااي الملااف النااووي اإليرانااي والتواجااد العسااكري اإليرانااي فااي سااوريا واألساالحة
الدقيقة لدى حزب اهلل .أما محور المقاومة فهو معني بأن ال يهتز توازن الردع ولو كان ثمان
قترابا نحو خاط الهاوياة فاي أكثار
ذلك االنزالق نحو التصعيد .لذا قد نشهد في العام  2020ا ا
من مناسبة.
 يستكمل الصهانية استغالل البيئة اإلقليمية وتركيبة إدارة ترامب للسعي إلى تصفية المزيد
ماان حقااوق الشااعب الفلسااطيني والباادء بضاام مزيااد ماان األراضااي المحتلااة والمسااتوطنات
باالستناد إلى خطة القرن التي أعلنها تراماب .ومان شاأن نجااح هاذه الخطاوات الصاهيونية
وضع السلطة الفلسطينية على وجه التحديد أمام مصير مجهول ،إضافة إلى ما تعانياه مان
توترات داخلية .وفي السياق عينه سيواصل الصهاينة حمالت التطبيع المتدحرج ماع أنظماة
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عربية برعاية إماراتية وسعودية بهدف تحويل كيان العدو إلى دولة طبيعية يجاري التحاالف
معها بشكل علني لحفظ أمن تلك األنظمة من شعوبها ومن مجريات التحوالت اإلقليمية.
 قضية إخراج القوات األميركية من المنطقة ،وبالتحديد من العراق وساوريا ،ستتسابب بتاوتر
متصاعد بين محور المقاومة والواليات المتحدة وستدفع إلى لحظات احتكااك متكاررة لايس
مضمو انا أن تنحصر في العراق وسوريا .ويسعى محاور المقاوماة مان خاالل أدوات عساكرية
وأمنية وسياسية وإعالمية إلى إيجاد بيئة عدائية وغير آمنة وال مضمونة للتواجد األميركاي
في العراق وسوريا بهدف دفع واشنطن نحاو االنساحاب مان هاذه المنااطق بماا يتايح إنهااء
مناخات الحرب في البلدين ويعزز العملية السياسية ويسمح بالتواصل الجغرافي اآلمن مع ماا
ينتجااه ماان منااافع اقتصااادية وأمنيااة .إن نجاااح محااور المقاومااة فااي إقامااة هااذه البيئااة
اإلستراتيجية المعادية للوجود العسكري األميركي قد يعازز مان خطاط االنساحاب األميركياة
وفقا ألجندتها الخاصة وال يظهار علاى
ولكن واشنطن ستحاول ردع الهجمات ليكون خروجها ا
شكل هزيمة.
 حملااة الضااغوط األميركيااة علااى إيااران ستسااتمر علااى زخمهااا الحااالي الااذي يعماال بالطاقااة
القصوى وليس لدى واشنطن الكثير من الخيارات اإلضافية التي تتحارك دون خاط الوصاول
إلى اصطدام مباشر .الخيار اإليراني هاو الصامود بوجاه العقوباات وتعزياز القادرات الردعياة
ومراكمااة أوراق التفاااوض ال ساايما تقلاايب إلتزاماتهااا النوويااة وحمايااة نفوذهااا اإلقليمااي
وانتظار نتائج االنتخابات األميركية .وبناء علاى شاكل اإلدارة األميركياة الجديادة فاي بداياة
 2021ستكون طهران أمام استحقاق بلورة إستراتيجية جديدة للتعامل مع تلك اإلدارة.
 ستواصل كل من روسيا والصين وإيران تعزياز التعااون البيناي الاذي يتمحاور حاول تحجايم
النفااوذ اإلقليمااي للواليااات المتحاادة ومنااع نشااوء فراغااات تاادفع نحااو المزيااد ماان التااوترات
والحروب .إن عالقة الدول الثالث هي عالقة دينامية تدور حاول التكامال ولاذا قاد تحصال
إفتراقات ظرفية .كما ستستكمل القاوى الاثالث بنااء شابكاتها اإلقليمياة ماع دول ومنظماات
وقااوى شااعبية ،بمااا ذلااك القااوى التااي تاادور فااي الفلااك األميركااي وتشااجيعها علااى تنويااع
خياراتها .إن هذه الشراكة بين الدول الاثالث تتحارك داخال التحاوالت الكبارى التاي يمار بهاا
النظام الدولي الاذي ينازاح مركازه االقتصاادي والسياساي نحاو الشارق فيماا ال يازال مركازه
المالي والتكنولوجي أكثر ثبا اتا.
62

اإلتجاهات االستراتيجية :غرب آسيا وشمال أفريقيا 2020

 سااتحافظ الواليااات المتحاادة علااى ترددهااا فااي التااورط بحااروب عسااكرية فااي المنطقااة
وستستخدم القوة العسكرية بشاروط مشاددة وفاي المقابال ستواصال تطاوير أدواتهاا غيار
العسااكرية أو مااا يعاارف بااأدوات "المنطقااة الرماديااة" ومنهااا العقوبااات االقتصااادية والماليااة
والحرب اإللكترونية وحرب المعلومات واألعمال األمنية وشن هجمات عبر وكاالء .ومان باين
هذه األدوات ستستمر واشنطن بتكثيف استخدام العقوبات المالية على وجه التحديد لما لهاا
من أثر مباشر وكلفة محدودة ومخاطرة مضبوطة .وساتكون إياران وحلفااهاا األكثار عرضاة
لهذه العقوبات وال سيما في سوريا مع بدء سريان قانون قيصر في بداياة الصايف .كماا مان
المرجح أن تتزايد العقوبات على العراق للضغط على الحكومة المركزياة وكاذلك علاى حازب
اهلل .أما في الحالة اللبنانية فإن الضغوط التاي تساتهدف القطااع المصارفي وفارض القياود
ازءا ماان
علاى التحااويالت الماليااة مرتبطااة بالضااغط علااى الدولااة السااورية ا
أيضاا حيااث أن جا ا
البرجوازيااة السااورية كاناات تسااتخدم القطاااع المصاارفي اللبناااني إلتمااام مبادالتهااا الماليااة
وعملياتها التجارية.
 ساايكون العااراق مرك ا ازا للتااوترات اإلقليميااة فااي العااام  2020لمااا لااه عالقااة باالضااطرابات
السياسية الداخلية والحراك الشعبي والشلل في العملية السياسية وكذلك اإلصارار اإلميركاي
على استخدام العراق لغايات جيوسياساية ماع ماا يواجهاه ذلاك مان مساعى قاوى المقاوماة
ونظرا لمحورياة العاراق الجياو سياساية مان المارجح أن
إلخراج الجيش األميركي من العراق.
ا
تترك األحداث داخل العراق تبعاات إقليمياة .وفاي هاذا الساياق ستواصال كال مان الوالياات
المتحدة والعدو اإلسرائيلي مساعيهما لتعطيل فتح الحادود البرياة باين ساوريا والعاراق مان
خالل الضغوط السياسية والهجمات العسكرية والتموضع في التنف.
 تتزايد حدة التناافس الساعودي – اإلمااراتي ماع المحاور التركاي -القطاري وهاو ماا سايترك
تداعيات مهمة على االستقرار في أكثر من دولة عربية ويساهم في إعاادة تشاكيل خارطاة
التحالفات اإلقليمية .وتوحي أحداث العام  2019أن التنافس بين المحورين تحول إلى محدد
عميقاا فاي المصاالح
ا
تضااربا
رئيسي للتوازنات السياسية في المجال العربي وهو ما يعكس
ا
وليس مجرد افتراق موضعي .وهو صراع على المشروعية في المجال اإلسالمي العربي أكثار
من كونه مجرد صراع على القوة .وهذا التنافس سايترك تاداعيات جلياة علاى األوضااع فاي
سوريا وليبياا والساودان والايمن إضاافة علاى عالقاات كال مان المحاورين باالقوى الدولياة
واإلقليمية المؤثرة في اإلقليم ومنها التقارب اإلسرائيلي اإلماراتي والتقارب التركي اإليراني.
63

 ستتواصل التباينات البينية بالسيطرة على عالقات دول مجلس التعاون الخليجي سواء فيماا
يخب حصار قطر أو المقاربة العدوانية تجاه إيران وتركيا أو الحارب فاي الايمن أو العالقاات
اإلماراتية – العمانية ،وكذلك بروز تباينات موضعية وعمالنية بين السعودية واإلمارات فاي
مسائل مرتبطة باإيران وساوريا والايمن .إضاافة إلاى أن التراجاع الهائال فاي أساعار الانفط
آثارا بالغة على اقتصاديات الدول الخليجياة التاي ساتعاني بصاورة مضااعفة نتيجاة
سيترك ا
الركود المتوقع لالقتصاد العالمي .وهذا من شأنه زيادة التوترات السياساية والبينياة ويعقاد
عمليات انتقال السلطة في أكثر من دولة.
 ستستمر االضاطرابات االجتماعياة والحراكاات الشاعبية علاى شاكل موجاات تقاوض اساتقرار
األنظمااة السياسااية العربيااة فااي المنطقااة ،وهااذه ظاااهرة لاان تنتهااي فااي الماادى القريااب.
فاألنظمة السياسية العربية رغم محاولتها توظيف الشعبوية والسايطرة المعلوماتياة إضاافة
إلى أدوات القهر التقليدية تعاني في مجملها من هشاشة فاضحة مصادرها موقاع المنطقاة
الطرفي في النظام الدولي وضعف المشاركة الشعبية وتأزم األوضااع االقتصاادية وتبعاتهاا
نموا وخبارة بأعماال االحتجااج والتعبئاة
اإلجتماعية .في المقابل تزداد البنى واألطر الشعبية ا
والتحشيد واالستثمار فاي مشااعر اإلحبااط والقلاق الجمااهيري ،إضاافة لماا تلقااه مان دعام
خااارجي فااي بعااض األحيااان ماارتبط بصااراعات الساالطة والمنافسااات الجيوسياسااية ولااذا
سيتواصاال صااعود الاادور السياسااي لقااوى المجتمااع األهلااي والنقابااات ومنظمااات المجتمااع
المدني التي ستحاول النفااذ إلاى البناى السياساية الرسامية أو تقويضاها .بنااء علياه تواجاه
جملة من أنظمة المنطقاة فاي العاام  2020تحادي عاودة االحتجاجاات الشاعبية مثال لبناان
والعراق واألردن والسودان.
مزياادا ماان التمااويالت األجنبيااة وال ساايما األميركيااة
 سااتجذب منظمااات المجتمااع الماادني
ا
واألوروبية في سعي إلحداث أو تحفياز تحاوالت سياساية فاي الادول غيار التابعاة لمنظوماة
الهيمنة أو تعميق النفوذ والقدرة على الضبط والسيطرة في الدول التابعة.
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أبرز األحداث السياسية واألمنية والعسكرية في المنطقة عام 2019
الحدث

التاريخ

سوريا
17/02/2019
3/4/2019
13/04/2019

واشنطن تحذر قسد بقطع المساعدات عنها في حال انحازت إلى الحكومة السورية في دمشق وتعلن :لن نسمح للجيش السوري
بدخول المناطق التي ننسحب منها.
العدو اإلسرائيلي يستعيد رفات الجندي الصهيوني باومل الذي قتل في حرب عام  1982عبر روسيا.
وزارة الخزانة األميركية تحذر شركات الشحن البحري من نقل النفط إلى سوريا.

7/7/2019

وزير الخارجية العماني يزور دمشق ويلتقي الرئيس األسد.

8/9/2019

تسيير أول دورية أميركية  -تركية مشتركة بين رأس العين وتل أبيض شمال شرق سوريا ضمن اتفاق تطبيق "المنطقة اآلمنة".

19/09/2019

مزدوجا ضد مشروع قرار غربي لوقف إطالق النار في إدلب.
روسيا والصين تستخدمان فيتو
ا

9/10/2019

إنطالق العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ضد األكراد وقد سميت باا "نبع السالم".

13/10/2019
27/10/2019

اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق بين قسد ودمشق بوساطة روسية يقضي بتسليم األولى الجيش السوري كل من منبج وعين العرب
(كوباني).
واشنطن تعلن عن قتلها زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خالل عملية نفذتها قوة أميركية خاصة في إدلب.
لبنان

31/01/2019

اإلعالن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري ،بعد أكثر من ثمانية أشهر من الخالفات حول التشكيلة.

25/08/2019

مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
عدوان إسرائيلي بطائرتين َّ

1/9/2019

حزب اهلل ينفذ عملية استهداف جيب عسكري إسرائيلي في مستعمرة أفيفيم في إطار رده على العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف
عناصره في سوريا.

14/09/2019

نشوب أزمة طاولت قطاعات اقتصادية عديدة جراء ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوالر في السوق السوداء.

17/10/2019

احتجاجا على قرارات حكومة الحريري بفرض ضرائب جديدة.
اندالع تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
ا

29/10/2019

رئيس الحكومة سعد الدين الحريري يعلن استقالة الحكومة والرئيس ميشال عون يكلفه تصريف األعمال.

19/12/2019

رئيس الجمهورية ميشال عون يكلف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة اللبنانية.
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مصر
20/04/2019

إقرار تعديالت على الدستور مكنت السيسي من البقاء في الحكم حتى .2030

17/06/2019

وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي في سجنه عن عمر ناهز  68عا اما.

20/09/2019

خروج تظاهرات في القاهرة وعدد من المدن المصرية طالبت بعزل السيسي وإسقاط النظام.
فلسطين المحتلة

13/01/2019

برنامج األغذية العالمي يقلب مساعداته للفلسطينيين.

10/3/2019

تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة ،خلفا لحكومة رامي الحمد اهلل.

14/04/2019

حكومة محمد اشتية تؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام اهلل.

3/5/2019
22/07/2019
25/07/2019
28/10/2019
12/11/2019
26/11/2019

بدء عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر لثالثة أيام وتوقف بوساطة مصرية ،أمطرت فيه فصائل المقاومة المستوطنات بعشرات
الصواريخ.
وفد رفيع من حركة حماس برئاسة صالح العاروري يزور إيران ،ويلتقي بقائد الثورة اإلسالمية السيد علي خامنئي.
عمال بقرار المجلس
الرئيس محمود عباس يقرر وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ،وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك ،ا
المركزي.
حركة حماس توافق على إجراء االنتخابات بعد لقائها رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر في غزة.
العدو االسرائيلي يغتال قائد سرايا القدس شمال غزة بهاء أبو العطا ويستهدف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري
في دمشق وبدء جولة تصعيد أعقبت اغتيال أبو العطا ،واستشهاد  36مواط انا والمقاومة ترد بمئات الصواريخ..
حركة حماس تسلم رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر ردها اإليجابي المكتوب على موقفها من المشاركة في االنتخابات.
السودان

11/4/2019

الجيش السوداني يعلن االنقالب على الرئيس عمر البشير.

3/6/2019

شخصا وإصابة المئات.
القوات السودانية تفض بالقوة اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة ما أدى إلى مقتل 30
ا

5/7/2019

اإلعالن عن اتفاق بين القوات المسلحة والقوى المدنية بوساطة إفريقية يقضي بتقاسم السلطة وتحديد الفترة االنتقالية با  4سنوات.
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الجزائر
22/02/2019

اندالع احتجاجات جماهيرية في كافة مناطق الجزائر رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

3/4/2019

الرئيس بوتفليقة يعلن تنحيه عن السلطة .

9/4/2019

رئيسا للدولة لمدة  90يو اما.
البرلمان الجزائري بغرفتيه ينتخب رئيسه عبد القادر بن صالح
ا

15/09/2019

موعدا لالنتخابات الرئاسية .
الرئيس المؤقت يعلن تحديد يوم  12كانون األول 2019
ا

13/12/2019

إعالن فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة الجزائرية.

28/12/2019

الرئيس تبون يكلف الدبلوماسي السابق عبد العزيز جراد تشكيل الحكومة الجديدة.
العراق

20/08/2019

قصف جوي يستهدف مستودعًٍاا لألسلحة تاب اعا للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية اتهم العدو اإلسرائيلي بالوقوف وراءه.

19/09/2019

رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يزور الصين على رأس وفد كبير ويوقع مع الرئيس الصيني  8اتفاقات وصفَت باا "المهمة".

28/09/2019

رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية يعلن افتتاح معبر القائم  -البوكمال الحدودي مع سوريا بعد إغالقه لمدة  6سنوات.

1/10/2019

6/10/2019

احتجاجا على الفساد والبطالة ومطالبات باستقالة الحكومة وسقوط المئات ما بين
اندالع مظاهرات في مختلف المحافظات العراقية
ا
قتلى وجرحى.
عبد المهدي يعلن عن دفعة أولى من اإلصالحات فحواها توزيع قطع أراض وتوفير رواتب للعوائل التي ال معيل لها ،وفتح باب
التطوع في الجيش.

25/10/2019

تجدد التظاهرات الشعبية في مختلف المدن العراقية.

30/11/2019

رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يقدم استقالته.

24/12/2019

مجلس النواب يقر قانون االنتخابات الجديد بكامل بنوده التي اعتبرت االقضية مناطق انتخابية والترشيح فردي ضمن الدائرة
االنتخابية..
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تركيا
31/03/2019

إجراء االنتخابات البلدية في  81مقاطعة التي شهدت نتائجها خسارة حزب العدالة والتنمية في  9مجالس بلدية وقرار إعادة االنتخابات
في اسطنبول.

28/05/2019

القوات المسلحة التركية تطلق عملية "المخلب" العسكرية عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

23/06/2019

خسارة حزب العدالة والتنمية رئاسة بلدية اسطنبول أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في انتخابات اإلعادة.

13/09/2019

أحمد داوود أوغلو يستقيل من حزب العدالة والتنمية ويعلن نيته تأسيس حزب جديد.

10/10/2019

أردوغان يعلن شن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السالم".

05/12/2019

البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصالحية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

21/12/2019

البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون األمني والعسكري بين تركيا وحكومة فايز السراج الليبية.
تونس

25/07/2019

وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

19/09/2019

وفاة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في السعودية.

6/10/2019

إجراء االنتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة النهضة باألغلبية .

13/10/2019

فوز قيس سعيد في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية.
السعودية

27/03/2019

شركة أرامكو تعلن شراء حصة نسبتها  % 70في شركة سابك من صندوق االستثمارات العامة مقابل  69.1مليار دوالر.

24/06/2019

وزير الخارجية األميركي بومبيو يزور السعودية.

4/9/2019
14/09/2019

بدء الحوار بين حكومة عبد ربه منصور هادي والمجلس االنتقالي الجنوبي في مدينة جدة السعودية.
المسيرة اليمنية نتج عنها انخفاض إنتاج أرامكو النفطي بنسبة
تعرض منشأتي ابقيق وهجرة خريب النفطيتين لهجمات بالطائرات
َّ
 5,7مليون برميل/اليوم.

26/09/2019

محمد بن سلمان يعترف في مقابلة تلفزيونية للمرة األولى بمسؤوليته غير المباشرة عن مقتل جمال خاشقجي.

14/10/2019

الرئيس الروسي فالديمير بوتين يزور السعودية على رأس وفد في أول زيارة للرياض منذ عام .2007

17/11/2019

بدء اكتتاب نسبة  %1.5من أسهم شركة أرامكو في سوق األسهم المحلية ،منها  %0.5لألفراد ،و %1للمؤسسات.

23/11/2019

ستتوج بعقد القمة عام  2020في الرياض.
رسميا رئاسة قمة مجموعة العشرين لمدة عام التي
السعودية تتسلم
َّ
ا

09/12/2019

إعالن موازنة عام  2020بإنفاق  272مليار دوالر (أقل من  ،)2019مقابل إيرادات با ا 222مليار دوالر ،بعجز قيمته  50مليار دوالر.
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اإلمارات
3/2/2019

بابا الفاتيكان يصل إلى اإلمارات في أول زيارة له إلى دولة خليجية ويشارك في قمة "األخوة اإلنسانية" إلى جانب شيخ األزهر.

12/5/2019

تفجيرات تستهدف  4سفن وناقالت نفط قبالة ميناء الفجيرة اإلماراتي.

13/06/2019

تفجيران يستهدفان ناقلتَي نفط في بحر عمان قبالة الفجيرة كانتا قد أبحرتا من ميناء أبوظبي.

28/06/2019

رويترز تنقل عن أربع مصادر دبلوماسية غربية أن اإلمارات تقلب وجودها العسكري في اليمن .

1/7/2019

وزير الخارجية اإلسرائيلي كاتس زار أبوظبي للمشاركة في مؤتمر لألمم المتحدة حول البيئة ويعلن طرح مبادرة "للسالم اإلقليمي".

30/7/2019

وفد عسكري إماراتي يزور طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين وأمن المالحة البحرية.
قطر

20/03/2019

قطر تتقدم بشكوى إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد اإلمارات بحجة تهديد مفاعل براكة اإلماراتي لألمن والبيئة في الخليج.

7/5/2019

هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هو األول بين البلدين منذ اندالع األزمة الخليجية في حزيران عام .2017
تصاال
أمير قطر يتلقى ا ا
ا

9/5/2019

وزارة الخارجية األميركية تعلن عن موافقتها على صفقة لبيع قطر  24طائرة أباتشي بقيمة  3مليارات دوالر.

5/6/2019

قطر تتسلم أول  5طائرات مقاتلة من طراز رافال من أصل  36طائرة اشترتها من فرنسا.

9/7/2019

أمير قطر يزور الواليات المتحدة ويلتقي بالرئيس ترامب وسط معلومات صحافية أن الشيخ تميم عرض الوساطة بين واشنطن
وطهران.
إيران

13/02/2019

شخصا وجرح  13في هجوم انتحاري استهدف حافلة للحرس الثوري اإليراني في بلوشستان وطهران تتهم السعودية
استشهاد 27
ا
واالمارات وباكستان بالضلوع في الهجوم.

8/4/2019

الواليات المتحدة االميركية تعلن إدراج الحرس الثوري اإليراني على قوائم اإلرهاب.

8/5/2019

المخصب).
طهران تعلن عن المرحلة األولى من تخفيض التزاماتها باالتفاق النووي (الحد من مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم
َّ

13/06/2019

اإلمام الخامنئي يستقبل شينزو آبي رئيس وزراء اليابان ويرفض استالم رسالة من ترامب حملها معه آبي.

20/06/2019

الدفاعات الجوية للحرس الثوري اإليراني تسقط طائرة أميركية تجسسية من طراز غلوبال هوك انتهكت األجواء اإليرانية.

7/7/2019

طهران تعلن بدء المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها باالتفاق النووي (تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من  %3.67دون كشف
النسبة الجديدة).

7/9/2019

طهران تعلن بدء المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها باالتفاق النووي (تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي من طراز  IR4و .)IR6

15/09/2019

رسميا مسؤوليتها عن هجمات أرامكو في السعودية.
طهران تنفي
ا

1/10/2019

المتحدث باسم الحكومة اإليرانية يؤكد تلقي الرئيس روحاني رسالة حول رغبة السعودية بالحوار.

11/10/2019

تفجير استهدف ناقلة نفط إيرانية في البحر األحمر قبالة مدينة جدة السعودية.

12/10/2019

رئيس وزراء باكستان عمران خان يصل طهران في إطار وساطته حول الحوار بين السعودية وإيران.

07/11/2019

طهران تعلن بدء المرحلة الرابعة من تخفيض التزاماتها باالتفاق النووي (ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو
النووية).
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ليبيا
16/01/2019
30/03/2019
4/4/2019
27/11/2019
27/12/2019

قوات المشير خليفة حفتر تشن عملية عسكرية للسيطرة على سبها ومناطق في جنوب ليبيا انتهت بهزيمة قوات حكومة الوفاق في 9
آذار.
مجلسا بلد ايا.
تنظيم االنتخابات البلدية الليبية النتخاب 99
ا
قوات اللواء خليفة حفتر تشن هجو اما على العاصمة الليبية طرابلس بعد أسبوع على زيارة حفتر للسعودية.
الرئيس التركي أردوغان يوقع مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج األولى تتعلق بالتعاون األمني والعسكري،
والثانية لتحديد مناطق الصالحية البحرية.
تركيا بر ايا وبحر ايا وجو ايا في ليبيا.
تدخال عسكر ايا
رسميا
حكومة السراج تطلب
ا
ا
ا
اليمن

14/05/2019
7/8/2019

14/09/2019
21/09/2019
28/09/2019
05/11/2019

المسير يقصف محطتين لضخ النفط تابعتين لشركة أرامكو في منطقتي عفيف والدوادمي غرب الرياض.
الطيران اليمني
َّ
إماراتيا (المجلس االنتقالي الجنوبي) والقوات المدعومة سعود ايا (حكومة
إندالع ما يسمى "معركة عدن" بين القوات المدعومة
ا
هادي).
القوات المسلحة في صنعاء تتبنى عملية استهداف منشأتي "هجرة خريب" وأبقيق التابعتين لشركة أرامكو السعودية بالطائرات
المسيرة.
َّ
رئيس المجلس السياسي األعلى مهدي المشاط يعلن إطالق مبادرة لوقف إطالق النار مع السعودية.
صنعاء تعلن عن تنفيذ عملية برية كبيرة (بدأت في  25آب) في محور نجران أسرت فيها  3ألوية سعودية واستعادت مساحة  350كلم
مربع.
التوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة هادي و"المجلس االنتقالي الجنوبي" ،المدعوم إماراتيا ،في العاصمة السعودية الرياض.
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