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حــرص المركــز مــن خــال أوراق (تقديــر الموقــف)
علــى التعاطــي مــع الملفــات واألحــداث
المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة ومحيطهــا
بديناميكيــة تواكــب ســرعة وحجــم التحــوالت
الجيوسياســية والتدافــع أو الصراعــات الداخليــة.
ويعتبــر تقديــر الموقــف ورقــة بحثيــة تتنــاول
ً
ً
حدثــا طارئــا أو ظاهــرة مســتجدة ،مــن خــال
رصــد فواعلهــا ،وتحليــل دوافعها ،واستشــراف
مآالتهــا.

مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

5

تونس ..

هل ينجــح إلياس الفخفاخ في

تشــكيل الحكومة وكســب ثقة البرلمان؟
كلــف الرئيــس التونســي قيــس ســعيد ،مســاء االثنيــن  20يناير/كانــون
الثانــي  ،2020وزيــر المالية األســبق إليــاس الفخفاخ بتشــكيل الحكومة التونســية
الجديــدة ،لينهــي بذلــك جــدل القــوى السياســية حــول المرشــح الجديــد .وقــد جــاء
ً
اإلعــان بعــد إخفــاق رئيــس الحكومــة المكلــف ســابقا ،الحبيــب الجملــي ،فــي
انتــزاع حكومتــه هــذا ثقــة البرلمــان ،فــي الجلســة التــي عقــدت فــي العاشــر من
ً
يناير/كانــون الثانــي  ،2020وذلــك باعتــراض  134عضــوا ،وهــم يشــكلون أغلبيــة
ً
المجلــس ،فــي حيــن وافــق  72عضــوا ينتمــي أغلبهــم لحــزب حركــة النهضــة
وائتــاف الكرامــة ،وتحفــظ ثالثــة أعضــاء.

إقـرأ المزيد
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هل انتهــى التصعيد المترتب على
اغتيال أمريكا لـ»قاســم سليماني»؟
بعــد ترقــب قلــق عاشــته دول المنطقــة لطبيعــة الــرد اإليرانــي الــذي
َ
توعــدت بــه اإلدارة األمريكيــة علــى خلفيــة اغتيالهــا قائــد فيلــق القــدس فــي
الحــرس الثــوري اإليرانــي ،اللــواء قاســم ســليماني ( 3يناير/كانــون الثانــي الجــاري
ً
 )2020قــرب مطــار بغــداد؛ جــاء الــرد اإليرانــي ،فــي الـــ 8مــن الشــهر نفســه ،رمزيــا
ومحــدود التأثيــر وفــق المعلومــات األوليــة ،رغــم ادعــاء اإليرانييــن إلحــاق أضــرار
بشــرية فــي صفــوف األمريكييــن ،لكــن علــى مــا يبــدو فإنهم قــد تعمــدوا تقليل
األضــرار حتــى ال ينجــروا إلــى حــرب شــاملة.

مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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التقارب الســعودي اليوناني
األخير ..الدوافع والتوقعات
فــي الثالــث مــن فبراير/شــباط الجــاري عقــد الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
جلســة مباحثــات رســمية مــع رئيــس الــوزراء اليونانــي كيرياكــوس ميتســوتاكيس،
تناولــت الجلســة مناقشــة مجــاالت العالقــات الثنائيــة بيــن البلدين وســبل تعزيزها
ودعمهــا ،إضافــة إلــى التباحــث فــي مســتجدات األحــداث فــي المنطقــة.
يأتــي هــذا اللقــاء فــي ظــل تجاذبــات واســتقطابات حــادة تشــهدها منطقــة
ُ ِّ
شــرق البحــر المتوســط عقــب االتفــاق التركــي الليبــي الــذي وقــع فــي الســابع
ُ
والعشــرين مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي ،إذ عقــب هــذا االتفــاق عقــدت
ً
قمــة أثينــا الثالثيــة فــي مطلــع يناير/كانــون الثانــي  ،2020التــي ضمــت كال مــن
قبــرص واليونــان والكيــان الصهيونــي فــي حيــن غابــت مصــر.

إقـرأ المزيد
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السعودية والصين
حدود الشراكة وآفاقها
ً
شــهدت العالقــات الســعودية الصينيــة خــال الســنوات األخيــرة تطــورا غيــر
مســبوق شــمل التعــاون فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والعســكرية
والثقافيــة ،وقــد أظهــرت كل مــن الســعودية والصيــن رغبــات متبادلــة فــي تعزيز
ّ
العالقــات الثنائيــة؛ تجلــت فــي زيــادة مؤشــرات التبــادل التجــاري ،وفتــح بنــوك
صينيــة فــي الســعودية ،وصفقــات تســلح ،واعتمــاد الســعودية تدريــس اللغــة
الصينيــة فــي بعــض المــدارس والجامعــات الحكوميــة فــي ســابقة عربيــة فريدة.

مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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مســتقبل االتفاق التركي
الروسي في إدلب
فــي مطلــع الشــهر الجــاري أطلــق الجيــش التركــي عمليــة (درع الربيــع)
العســكرية فــي ســوريا ،والتــي جــاءت بعــد التطــور العســكري فــي إدلــب ،وعلــى
إثــر مقتــل عــدد مــن الجنــود األتــراك هنــاك ،وبعــد أن خســرت المعارضــة الســورية
ً
ً
ً
جــزءا كبيــرا مــن المناطــق التــي ســيطرت عليهــا ســابقا ،فــي ظــل التمــدد
المتســارع لقــوات النظــام الســوري فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا ،وآخرهــا
مدينــة إدلــب المحاذيــة لتركيــا ،وتجاوزاتهــا المتكــررة التفــاق سوتشــي ،بدعــم
المحــدود وتغطيــة جويــة مــن القــوات الروســية ،وهــذا مــا دفــع تركيــا للتصعيــد
ً
ً
المباشــر الــذي يعــد األقــوى مــن نوعــه فــي ســوريا ،وقــد أحــدث توتــرا سياســيا
ً
ً
بيــن تركيــا وروســيا ،وتحشــيدا عاليــا لقدراتهمــا العســكرية في الشــمال الســوري.

إقـرأ المزيد

إقـرأ المزيد

تأثيــرات كورونا على التنافس
االقتصــادي بين الصين وأمريكا
في ذروة التنافـــس التجـــاري والعقـــوبات المتبادلـــة بـــين الصـين وأمريكا
ظهـــر فـــيروس كـــورونا (كوفيـــد )19فــي ديســـمبر/كانون األول الماضـــي فــي
ً
الصـــين ،وتحديـــدا فــي مقاطعـــة ووهـــان؛ المعقــل الصناعــي األضخــم فــي
ً
الصيــن ،متســـببا بانخفــاض كبيــر فــي اإلنتــاج ،وتوقــف العديــد مــــن المصانــــع
وحركــــة المواصــالت نتيجــة اإلجــــراءات الــي فرضتهــا الســلطات في محاولــة
للحـــد مـــن انتشـــاره وتقليـــل الخســـائر المترتبـــة عليـــه ،لكنهـــا أخفقــت فــي
محاصرتـــه ،وهـــو مـا تســــبب في انتشــاره في أغلب دول العــــالم .وقــد تجــاوز
المصابــــون بــــه (ضحــــاياه) ،حــــتى منتصــــف يــــوم  21مــــارس/آذار  ،2020ربــع
مليــــون علــى مســــتوى العــالم
مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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وباء كورونا (كوفيد)19 -
االنتشار والتداعيات
بعــد ثالثــة أشــهر مــن ظهــوره فــي الصين (ديســمبر  /كانــون األول الماضي)،
تحــول فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19-مــن أزمــة تخــص الصيــن إلــى وبــاء وفــق
تصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة ( 11مــارس  /آذار)  ،قبــل أن ترفــع تصنيفــه إلــى
جائحــة عالميــة ،فقــد اجتــاح وبــاء (كوفيــد  )19-دول العالــم لديــك  22دولــة
ً
ً
فقــط ،متســببا بوفــاة مــا يقــرب مــن ســتين ألفــا ( ،)58،929وأكثــر مــن مليــون
ومئــة ألــف مصــاب ( ،)1،100،283حتــى منتصــف يــوم  4أبريــل  /نيســان ،وال تــزال
أرقــام ضحايــاه تتصاعــد كل دقيقــة ،ويتوقــع وصــول الوفيــات إلــى األرقــام،
قبــل التوصــل إلــى عــاج لــه بعــد أشــهر.

إقـرأ المزيد
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آثار هبوط أســعار النفط على
كبرى الدول النفطية
فــي العشــرين مــن أبريل/نيســان هبطــت أســعار عقــود النفــط األمريكيــة
المقــرر تســليمها فــي مايو/أيــار المقبــل إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي التاريــخ،
متجــاوزة الصفــر ،وذلــك بالتــوازي مــع انخفــاض مســاحات التخزيــن المتاحــة
ً
عالميــا ،بســبب وفــرة المعــروض النفطــي الــذي لــم تعــد االقتصــادات العالميــة
بحاجــة إليــه؛ نتيجــة اإلغــاق شــبه الكامــل لكثيــر مــن المطــارات والموانــئ
والمصانــع والشــركات ،علــى إثــر جائحــة كورونــا التــي تضــرب العالــم ،وقــد أدت
تداعيــات ذلــك إلــى تراجــع الطلــب العالمــي للنفــط إلــى نحــو الثلــث.

مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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المشــهد الليبي بعد إسقاط
اتفاق الصخيرات ..إلى أين؟
فــي ظــل انشــغال مختلــف األطــراف الليبيــة بمواجهــة جائحــة كورونا ،وبعد
ســيطرة قــوات حكومــة الوفــاق علــى مناطــق مهمــة كانــت تحــت ســيطرة قوات
حفتــر ،أعلــن خليفــة حفتــر فــي  /27ابريــل  2020/إســقاط اتفاقيــة الصخيــرات،
ً
ً
ً
وتنصيــب نفســه حاكمــا فرديــا لليبيــا بتفويــض شــعبي ،مفاجئــا بذلــك مختلــف
األطــراف؛ المعارضــة منهــا والداعمــة علــى حــد ســواء.

فبموجــب اتفاقيــة الصخيــرات ،التــي وقعــت فــي  17ديســمبر/كانون األول 2015
بهــدف تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فــي ليبيــا إلنهــاء الحــرب المندلعــة فــي
البــاد منــذ عــام  ،2014توزعــت الســلطة السياســية فــي البــاد بيــن البرلمــان
المنتخــب عــام ( 2014ســلطة تشــريعية) ،والمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق
الوطنــي (ســلطة تنفيذيــة) ،إلــى جانــب المجلــس األعلــى للدولــة (استشــاري).

إقـرأ المزيد
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التطورات السياسية في اليمن بعد إعالن
المجلس االنتقالي اإلدارة الذاتية في عدن
الدوافع والمآالت
أعلــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،الســبت  25أبريــل /نيســان (،)2020
اإلدارة الذاتيــة وفــرض حالــة الطــوارئ فــي محافظــات جنــوب اليمــن ،وأبرزهــا
عــدن ،العاصمــة المؤقتــة للجمهوريــة اليمنيــة ،أعقبــه بإجــراءات تؤكــد مضيــه
فــي خطواتــه الهادفــة إلــى تقســيم اليمــن.
وقــد قوبــل قــرار المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،المدعــوم مــن دولــة اإلمــارات،
بــردود فعــل محليــة ودوليــة كانــت فــي مجملهــا منــددة ورافضــة لــه؛ إذ رفضــت
ســت ســلطات محليــة «معنيــة بالقــرار» ،مــن إجمالــي ثمــان ،مــا أقــدم عليــه
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،وأكــدت تمســكها بالشــرعية والرئيــس عبــد ربــه
منصــور هــادي.
مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

15

التدخالت الروســية في ليبيا
والتحذيرات األمريكية
الدوافع وحدود التأثير
فــي الســادس والعشــرين مــن مايو/أيــار  2020أعلــن رئيــس القيــادة
العســكرية األمريكيــة فــي إفريقيــا ،ســتيفن تونســيند ،أن روســيا أرســلت مقاتالت
إلــى ليبيــا لدعــم قــوات خليفــة حفتــر ،وأورد اإلعــان أن المقاتــات غــادرت روســيا
ً
إلــى ســوريا أوال ،وهنــاك أعيــد طالؤهــا لتمويــه أصلهــا الروســي ،ثــم توجهــت إلــى
ليبيــا.
وزارة الدفــاع األمريكيــة قالــت ،علــى لســان المتحدث باســمها جوناثــان هوفمان،

إن هــذه القــوات «تمركــزت فــي قاعــدة الجفــرة وســط البــاد ،وعددهــا 14
مقاتلــة ،وهــي مزيــج مــن ســوخوي  24وميــغ .»29

إقـرأ المزيد
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تأثيــر االحتجاجات األمريكية
في شــعبية الرئيس ترامب
شــهدت كثيــر مــن المــدن األمريكيــة منــذ الخامــس والعشــرين مــن مايــو/
أيــار الماضــي موجــة احتجاجــات كبــرى وبزخــم غيــر مســبوق ،علــى خلفيــة مقتــل
المواطــن األمريكــي جــورج فلويــد علــى يــد أحــد الضبــاط األمريكييــن لدوافــع
عنصريــة.
تجــاوزت رقعــة االحتجاجــات مدينــة مينيابوليــس؛ المدينــة التــي حصــل فيهــا
ً
الحــدث ،وواليتهــا األم مينيســوتا ،وأشــعلت عــددا مــن المــدن المركزيــة
كالعاصمــة واشــنطن ونيويــورك وســان فرانسيســكو ،وتضامنــت معهــا عــدة
مــدن وعواصــم أوروبيــة ،حاملــة شــعارات منــددة بالعنصريــة ومطالبــة بتطبيــق
العدالــة والمســاواة.
مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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التفجيرات اإليرانية
الدوافع والمآالت
تعيــش الســاحة اإليرانيــة حالــة حــرب مــن نــوع جديــد؛ إذ شــهدت منــذ
ً
الخامــس والعشــرين مــن يونيو/حزيــران تفجيــرات متتاليــة طالــت عــددا مــن
ً
المصانــع والمؤسســات العســكرية اإليرانيــة ،وأوقعــت أضــرارا كبيــرة ،وال تــزال
نتائــج بعضهــا مجهولــة للــرأي العــام ،فــي ظــل تكتــم اإلعــام الرســمي.
مــن أهــم تلــك التفجيــرات حادثــة تفجيــر منشــأة نطنــز ،التــي اتهمــت فيهــا إيــران
جهــات لــم تســمها ،وقــد جــاءت هــذه الحادثــة والحــوادث األخرى خــارج الســياقات
الدبلوماســية المعهــودة ،وفــي وقــت زادت فيــه حــدة التصعيــد السياســي بيــن
إيــران مــن جهــة والواليــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة ثانيــة؛ ألســباب أهمهــا
البرنامــج النــووي اإليرانــي.

إقـرأ المزيد

18

حصــــــاد تقـديرات الــموقف

إقـرأ المزيد

حدود التدخل المصري
في ليبيا
بعــد التقــدم العســكري الــذي حققــه الجيــش الليبــي التابــع لحكومــة
ً
الوفــاق ازدادت وتيــرة التصعيــد السياســي المصــري ،تخوفــا مــن ســقوط ســرت
ومواصلــة الجيــش الليبــي تحريــر مــا تبقــى مــن األراضــي الليبيــة التــي تســيطر
عليهــا قــوات خليفــة حفتــر المدعــوم مــن عــدد مــن الــدول اإلقليميــة ومنهــا
مصــر.
علــى إثــر ذلــك حــذر الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي ،فــي العشــرين
ً
يونيو/حزيــران الماضــي مــن تقــدم قــوات الحكومــة الليبيــة نحــو الشــرق ،مشــيرا
إلــى أن ذلــك ســيدفع بــاده إلــى التدخــل العســكري المباشــر ،وبنــاء عليــه صــوت
البرلمــان المصــري باإلجمــاع ،فــي العشــرين مــن الشــهر الجــاري ،علــى التدخــل
العســكري المصــري فــي ليبيــا،
مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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انفجار بيروت وتداعياته
على لبنان
ً
شــهدت بيــروت انفجــارا يعــد الحــدث األكبــر فــي تاريخهــا الحديــث ،إذ تســبب
ً
 2750طنــا مــن نتــرات األمنيــوم ،كانــت مخزنــة فــي مرفــأ بيــروت منــذ  ،2014فــي
حــدوث انفجــار امتــد إلــى ال يقــل عــن  7إلــى  8كيلومتــرات ،بطاقــة زلزاليــة تعــادل
ً
 4.5درجــة علــى مقيــاس ريختــر ،وفقــا لمحطــات رصــد الــزالزل األردنيــة التــي ســجلت
ً
االنفجــار الســاعة  06:08دقائــق مســاءا.
َّ
خلــف االنفجــار مجموعــة مــن الخســائر البشــرية والماديــة ،إذ بلغــت حصيلــة
ً
القتلــى مــن جرائــه  137قتيــا وقرابــة  5آالف جريــح ،و 300ألــف شــخص فــي عــداد
المشــردين بعــد أن فقــدوا منازلهــم التــي دمــرت بســبب االنفجــار.

إقـرأ المزيد
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أحداث مالي
الدوافع والمآالت
أقدمــت مجموعــة مــن الضبــاط فــي جمهوريــة مالــي علــى احتجــاز رئيــس
َ
ورئيســي البرلمــان (موســى تمبينــي) والحكومــة
الجمهوريــة ،إبراهيــم بوبكــر كيتــا،
(بوبــو سيســي) ،وعــدد مــن الــوزراء والضبــاط ،فــي  18أغســطس/آب الجــاري ،2020
وقــد أعلــن الرئيــس بعــد احتجــازه تقديــم اســتقالته وحــل البرلمــان ،فــي كلمــة بثهــا
التلفزيــون الرســمي.
هــذه العمليــة التــي خلــت مــن المقاومــة والعنــف حتــى اللحظــة قوبلــت بتأييــد
ً
مــن المعارضــة وترحيــب شــعبي واســع يــرى فــي ســقوط حكــم كيتــا تخلصــا مــن
النفــوذ الفرنســي فــي مالــي .فــي الوقــت نفســه قوبلــت العمليــة برفــض خارجــي
علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي ،ولــم تحــظ التحــركات العســكرية األخيــرة ،التــي
جــاءت بعــد أيــام مــن احتجاجــات المعارضــة ،بدعــم علنــي مــن أي دولــة.
مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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أبعاد الخــاف التركي اليوناني
ومآالته
عــاد التوتــر مــن جديــد بيــن تركيــا واليونــان ،بشــأن احتياطــات الغــاز الطبيعــي
شــرق المتوســط ،وقــد تجــدد الخــاف على إثــر توقيــع االتفــاق الحــدودي بيــن اليونان
ً
ومصــر فــي الســادس مــن أغســطس/آب الماضــي ،الــذي رأت فيــه تركيــا انتهــاكا
ً
صارخــا لجرفهــا القــاري ،وهــو مــا دفعهــا إلــى اإلعــان عــن عــودة التنقيــب فــي ميــاه
ً
البحــر المتوســط ،الــذي كانــت قــد أوقفتــه مؤقتــا بعــد وســاطة ألمانيــة وأوروبيــة.
َّ
مــرت العالقــات بيــن أنقــرة وأثينــا بمراحــل صعبــة ،أزمهــا عــدد مــن الملفــات التاريخية
المتعلقــة بالحــدود البريــة والبحريــة والميــاه اإلقليميــة والفضــاء الجــوي وجزيــرة
قبــرص ،وزاد مــن تأزمهــا محــاوالت التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي البحــر المتوســط،
ً
وملــف الالجئيــن ،واســتضافة اليونــان عــددا مــن األتــراك المرتبطيــن بمحاولــة
االنقــاب ،والخــاف حــول «آيــا صوفيــا».
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التحركات الفرنســية في
المنطقة  ..الدوافع واألبعاد
تســارعت وتيــرة التحــركات الفرنســية فــي المنطقــة فــي الســنوات األخيــرة
ً
ً
علــى نحــو ملحــوظ ،فمــن أجــل الحفــاظ علــى موقعهــا فاعــا مؤثــرا فــي
المنطقــة لــم تكتــف بتقديــم مختلــف أنــواع الدعــم لقــوات حفتــر فــي ليبيــا ،بل
عززتــه بحضورهــا الالفــت فــي الملــف اللبنانــي ،إذ كانــت مــن أوائــل الــدول التــي
ّ
ســارعت إلــى زيــارة بيــروت بعــد االنفجــار الــذي دمــر مرفــأ المدينــة فــي مطلــع
أغســطس/آب  ،2020محاولــة فــرض أجنــدة سياســية واقتصاديــة ينظــر إليهــا على
أنهــا ضمــن جهودهــا فــي توظيــف ملفــات المنطقــة مــن أجــل تنشــيط دورهــا
ً
المتراجــع فــي منطقــة الشــرق األوســط ،خصوصــا فــي ملــف شــرق المتوســط.

مركز الفكر االستراتيجي للدراسات
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أبعاد الصــراع األذربيجاني األرميني
علــى إقليم «ناغورنو كاراباخ»
يشــهد إقليــم (ناغورنــو كارابــاخ) فــي أذربيجــان مواجهــات عســكرية منــذ
 27ســبتمبر/أيلول  2020مــع القــوات االنفصاليــة واألرمينيــة ،فــي جولــة صــراع
تعــد األشــد واألطــول منــذ توقيــع اتفــاق هدنــة بيــن الدولتيــن عــام  .1994وقــد
تبادلــت دولتــا أذربيجــان وأرمينيــا االتهامــات بقصــف المدنييــن ،وتجنيــد المقاتلين
مــن خــارج دولتيهمــا علــى أســاس عرقــي .وهــددت المواجهــات بتوســع رقعتهــا
ً
إلــى حــرب إقليميــة ولــو بالوكالــة ،خصوصــا بعــد دعــم تركيــا القــوي ألذربيجــان
فــي حقهــا بتحريــر أرضهــا ،ومحاولــة أرمينيــا اســتغالل موقــف تركيــا لجــر دول
إقليميــة إلــى الصــراع ومســاندتها بذريعــة وضــع حــد للنفــوذ التركــي فــي
منطقــة القوقــاز.
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انعكاس نتائــج االنتخابات األمريكية
علــى المنطقة العربية وجوارها

فــي الثالــث مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي  2020ســتجرى أهــم انتخابــات فــي
ً
العالــم ،حيــث ســينتخب األمريكيــون رئيســا للواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وبينمــا
ُســجلت أرقــام قياســية لنســب المشــاركة فــي عمليــات التصويــت المبكــر علــى

َ
صعيــد الواليــات ،تكثفــت الحمــات االنتخابيــة للمرشــحين؛ الجمهــوري الرئيــس
دونالــد ترامــب ،ومنافســه الديمقراطــي جــو بايــدن ،قبيــل موعــد االنتخابــات مــن
أجــل اســتمالة أصــوات الناخبيــن.
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انعكاس فوز بايدن على
الحالة الخليجية
بعــد فــوز الديمقراطــي بايــدن بالرئاســة يبــدو أن دول الخليــج ستشــهد تغيــرات
عــدة فــي مختلــف الملفــات ،ســواء تلــك المتعلقــة بشــأنها الداخلــي أو تلــك المتعلقــة
بعالقاتهــا البينيــة واإلقليميــة .وعلــى الرغــم مــن أن اإلدارة األمريكية المنصرمــة بقيادة
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب مثلــت مرحلــة فارقــة بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،لكونــه ســعى ،وبوضــوح ،إلــى خدمة حلفائــه في المنطقــة؛ بتقليــص النفوذ
اإليرانــي ومحاصرتــه؛ مــن خــال انســحابه مــن االتفاقيــة النوويــة فــي  ،2018إضافــة إلــى
ً
حزمــة العقوبــات االقتصاديــة ،فــإن األزمــة الخليجيــة ضربت المنظومــة الخليجية سياســيا
ً
ً
ً
واجتماعيــا وحتــى أمنيــا ،وهــو مــا تــرك البــاب مشــرعا للنفــوذ اإليرانــي فــي المرحلــة
القادمــة ،بنــاء علــى أن قــوات درع الجزيــرة التابعــة لمجلــس التعــاون لــم تعد قــادرة على
مواجهــة أي عــدو مشــترك مــن خــارج المنطقــة.
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مســتقبل التطبيع مع االحتالل
اإلســرائيلي بعد وصول جو بايدن
إلى الحكم
شــهدت الســنة األخيــرة (الرابعــة) مــن رئاســة الرئيــس األمريكــي دونالد ترامب
موجــة تطبيــع بعــض األنظمــة العربية مــع االحتــال اإلســرائيلي ،تزعمــت اإلمارات
مشــروع التطبيــع باإلضافــة إلــى مملكــة البحريــن ،وكذلــك القيــادة الجديــدة
ُ
بالســودان ،وقــد رحــب النظــام المصــري والعمانــي بتطبيــع العالقــات ،وبينمــا
رفضــت دول الجزائــر والمغــرب وتونــس اللحــاق بالتطبيــع ،اشــترطت الســعودية
موافقــة االحتــال اإلســرائيلي علــى إقامــة دولــة فلســطينية.
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مستقبل الوجود اإليراني في
المنطقة العربية في ظل
حكم بايدن
تتطلــع إيــران إلــى عــودة المفاوضــات مــع الرئيــس األمريكــي المنتخب «جــو بايدن»
حــول ملــف برنامجهــا النــووي والملفــات المصاحبــة له ،وبمــا يــؤدي إلى رفــع العقوبات
االقتصاديــة عنهــا ،بعــد أربــع ســنوات مــن الضغــوط التــي واجهتهــا خــال واليــة الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب ،فيمــا تترقــب الــدول العربية المتضــررة مــن السياســات اإليرانية
تطــورات السياســة األمريكيــة ،التــي يتوقــع أن تنعكــس فــي كل األحــوال علــى طبيعــة
ً
الوجــود اإليرانــي فــي المنطقــة العربيــة ،وخصوصــا الواقعــة غــرب قارة آســيا.
يتنــاول تقديــر الموقــف طبيعــة الوجــود اإليرانــي فــي المنطقــة العربيــة وعالقتــه
باســتراتيجيتها ،ويبحــث فــي ســيناريوهات الوجــود اإليرانــي فــي ظــل حكــم الرئيــس جــو
بايــدن.
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المصالحة الخليجية
وانعكاساتها على المنطقة
ً
عــاد مجــددا الحديــث عــن قــرب تحقــق المصالحــة الخليجية عقــب إعالن وزيــر الخارجية
الكويتــي ،أحمــد ناصــر المحمــد الصبــاح ،الجمعــة  4مــن ديســمبر/كانون األول ،تكلــل
جهــود بــاده بالتعــاون مــع إدارة الرئيــس األمريكــي ،دونالــد ترامــب ،بقــرب المصالحــة
الخليجيــة ،حيــث «جــرت مباحثــات مثمــرة خــال الفتــرة الماضيــة ،»..وقــد القــى اإلعــان
مباركــة لجهــود الوســاطة لحــل األزمــة التــي أثرت فــي العديد
تفاعــات إقليميــة ودوليــة
ِ
مــن ملفــات المنطقــة ،في حيــن اتســمت مواقف الــدول المعنيــة بالمصالحــة بالترحيب
المتحفــظ .ورغــم زيــارة جاريد كوشــنر ،كبيــر مستشــاري الرئيس األمريكــي ،للدوحــة ،وزيارة
وزيــر الخارجيــة الكويتــي لمصــر ،ومــرور عــدة أيــام ،لــم تبرز مؤشــرات جــادة -باســتثناء بعض
التصريحــات -علــى حــدوث تحســن فــي العالقــات بيــن دول المصالحــة الخليجيــة (األزمــة)،
علــى المســتوى الثنائــي أو الجمعــي ،وضعــف التهيئة اإلعالميــة والسياســية للمصالحة.
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تفشي الســالة الجديدة من كورونا
وانعكاســها على الجانب االقتصادي
ا لخليجي
َّ
بعدمــا استبشــر العالــم ببــدء عمليــة توزيــع اللقاحــات المضــادة لفيــروس
كورونــا ،وبــدء عمليــات التلقيــح األولــى ضــد الفيــروس مــن قبــل شــركة فايــزر،
ظهــرت ســالة جديــدة للفيــروس نفســه فــي بريطانيــا ،وخرجــت عــن الســيطرة،
وأعلــن رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون قــرار تطبيــق حجــر صحــي جديــد.
ودعــت منظمــة الصحــة العالميــة الــدول األوروبيــة إلــى «تعزيــز القيــود» علــى
خلفيــة ظهــور الســالة الجديــدة ،وتحدثــت المنظمــة العالميــة عــن «مؤشــرات
ً
أوليــة تفيــد أن عــدوى الســالة قــد تكــون أكبــر» ،فضــا عــن أنهــا «قــد تؤثــر
فــي فاعليــة بعــض أســاليب التشــخيص».
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