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الخارطة السياسية للشرق األوسط 2019
النقاط وامللفات الساخنة:

سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، فلسطني، إيران، تركيا
لة  احداث متالحقة رسيعة االيقاع ابقت الرشق االوسط يف حال االضطراب، ومل تؤد اىل حل اي من ازماته وملفاته العالقة واملرحَّ
العملية  اىل  العسكرية  العمليات  االنتقال من  السوري مع مرحلة  امللف  ثالثة ملفات:  اىل  االنظار  تتجه  اخرى.  اىل  من سنة 

السياسية، امللف اليمني مع مرحلة االنتقال من الحرب اىل املفاوضات، امللف الفلسطيني مع دخوله يف فلك صفقة القرن

سوريا
الرشقية  الغوطة  يف  العسكري  الحسم  بعد 
ودرعا، ال يتبقى اال ملف ادلب الذي يخضع 
يف  املوقع  الرتيك  ـ  الرويس  التفاهم  الحكام 
سوتيش، ويتحدد مصريه يف ضوء تنفيذ تركيا 
االرهابية  املنظامت  بانهاء واحتواء  التزاماتها 
هو  تعقيدا  االكرث  امللف  لكن  واملتطرفة. 
تنافس  حوله  يدور  الذي  الكردي  امللف 
الرتيك  ـ  الرويس  ـ  االمرييك  املربع  يف  وتنازع 

ـ االيراين. 
ـ  دولية  ازمة  صارت  التي  السورية  االزمة 
 2019 العام  يف  ستشهد  بامتياز،  اقليمية 
سياسية  وعملية  متناثرة  حروب  من  مزيجا 
اعالن  موعد  ضوئها  يف  ويتحدد  مركزة، 
االعامر  اعادة  عملية  واطالق  السيايس  الحل 
لسنوات مقبلة، او يغلب االتجاه اىل تقسيم 

سوريا واىل تكريس االمر الواقع.
العام  عتبة  عىل  السورية  الحرب  تقف 
احتدام  عىل  تدل  مؤرشات  وسط  التاسع 
والدولية  االقليمية  والتعقيدات  الرصاعات 
اىل  سيطول  الرصاع  امد  وان  ارضها،  عىل 
ان  السائد  االعتقاد  كان  بعدما  اضافية  فرتة 
الحرب  االنتقال من حال  سوريا توشك عىل 
اتفاقات  اىل  استنادا  التسوية،  مرحلة  اىل 
امريكية ـ روسية واىل مسار االستانة املوازي 
من  تطورت  السورية  الحرب  جنيف.  ملسار 
تدخل  بعد  اقليمية  حرب  اىل  اهلية  حرب 
بعد  باردة  دولية  حرب  واىل  وتركيا،  ايران 
بالتدخل  امريكا  تدخل روسيا عسكريا وقرار 
والبقاء  االكراد(  )عرب  املقّنع  العسكري 

عسكريا حتى بعد القضاء عىل داعش.

انسحاب  وتطرح  االيراين،  واالنسحاب 
ونجاحها.  التسوية  النطالق  ايران كرشط 
من  االمرييك  الخروج  بأن  مقتنعا  بات 
ايران،  ملحارصة  جهوده  يقوض  سوريا 
متأله  فراغا  سيوجد  امريكا  انسحاب  وان 

طهران.
الرئيس  يشاركه  ان  ترامب هو  يريده  ما 
اتجاه  الدفع يف  الرويس فالدميري بوتني يف 
ومامرسة  سوريا،  من  ايران  انسحاب 
للضغوط  ضغوط روسية مكملة وداعمة 
االمريكية. لكن بوتني ليس يف هذا الوارد، 
او عىل االقل ليس يف وارد ان يفعل ذلك 

من دون الحصول عىل امثان وضامنات.

تتقاطع االسرتاتيجيا االمريكية والروسية يف 
ابرزها  سوريا حول امور ونقاط متعددة 
وعدم  داعش،  ومحاربة  ارسائيل،  امن 
لكن  االسد.  برحيل  السيايس  الحل  ربط 
اساسية  مسألة  حول  حاصل  االختالف 

هي الوجود االيراين يف سوريا. 
سوريا  يف  املطبقة  االمريكية  فاالسرتاتيجيا 
االبيض،  البيت  اىل  ترامب  وصول  منذ 
ايران من سوريا، وبذل  تركز عىل اخراج 
والدبلوماسية  السياسية  الجهود  كل 
ومامرسة كل الضغوط والعقوبات املالية 
باتت  ترامب  وادارة  ذلك.  عىل  لحملها 
سوريا  من  االمرييك  االنسحاب  بني  تربط 

يف  االسرتاتيجية  النفطية  الحقول  خرجت 
محافظة كركوك من سيطرة االكراد، وباتت 
وامليليشيات  الشيعية  القوى  بها  تتحكم 
الشيعي  الطرف  فان  كذلك،  لها.  التابعة 
املركزية  الحكومة  عىل  هيمنته  خالل  من 
بات  الربملانية،  الغالبية  عىل  واالستحواذ 
عربها  ميكن  التي  الرشعية  بورقة  ميسك 
العالقة  جوانب  من  بالكثري  يتحكم  ان 
السنة  العرب  االخرى، خصوصا  القوى  مع 
الدولية  القوى  ان  الواضح  ومن  واالكراد. 
واالقليمية مبختلف خياراتها واسرتاتيجياتها  
مع  تتعامل  وباتت  الواقع،  بهذا  سلمت 
املنظومة  يف  شيعية  دولة  انه  عىل  العراق 

الرشق اوسطية.
االمرييك  الرصاع  ظل  يف  ذلك  كل  يحصل 
مرحلة  يف  اوجه  بلغ  الذي  االيراين  ـ 
ترامب  فادارة  بعدها.  وما  االنتخابات 
ذراعها  مع  والتعامل  ايران  مواجهة  قررت 
ترى  انها  اذ  الشعبي.  الحشد  العراق  يف 
الربملان خطرا داهام  اىل  يف وصول ممثليه 
سيتيح لهم فرض رؤيتهم كعنرص مقرر، مع 
ما ينطوي عليه ذلك من احتامالت مقلقة 
والتموضع  االيراين،  بالنفوذ  يتصل  ما  يف 
االسرتاتيجي للعراق والتواصل الحيوي بينه 
وبني سوريا. يف حني تعمل ايران عىل اعادة 
مبا  مقاسها،  عىل  العراقي  املشهد  هندسة 
يضمن ان تصب نتائجه يف صالحها، وابقاء 
انه  اذ  املطلقة.  هيمنتها  تحت  البلد  هذا 
يف  االيراين  للمرشوع  االهم  الحلقة  يعد 
املنطقة، وساحة للرد عىل مخططات امريكا 

والسعودية.

اليمن
الحرب  ساحة  ملغادرة  اليمن  يتأهب 
املفاوضات  مرحلة  اىل  واالنتقال  املدمرة 
الواعدة والجدية، بعدما استنفدت الحرب 
ان  مؤداها  نتيجة  اىل  وخلصت  اغراضها 
التحالف  عىل  متعذر  العسكري  الحسم 
السعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  العريب 
وان الحل السيايس لن يكون اال عىل اساس 
الجديد  الواقع  وتكريس  الدولية  القرارات 

خالل  البلد  هذا  عاشه  عسري  مخاض  بعد 
االعوام االربعة املاضية اسفر عن تحوالت 
ميكن  ال  واقتصادية  واجتامعية  سياسية 

بها.  االستهانة 
املشهد  معامل  املقبلة  االشهر  يف  تتضح 
ما  التشظي  محنة  ان  يبدو  حيث  السني، 
السنية،  والقوى  لالحزاب  مرافقة  زالت 
نحو  الذاهب  الشعبي  املزاج  وطأة  تحت 
من  امتعاضا  وليربالية  مدنية  تيارات 
بني  التنافس  ويتمحور  االسالمية.  االحزاب 
لكن  السنية.  املحافظات  عىل  القوى  هذه 
آخر  نوع  امام  نفسها  تجد  االحزاب  هذه 
متكنت  الشيعية  فالقوى  املنافسة،  من 

السنية خالل  املدن  اىل عمق  التغلغل  من 
من  ومتكنت  فيها،  الحشد  فصائل  انتشار 
اىل  سياسية  وشخصيات  عشائر  استاملة 

جانبها.
اقليم  بني  العالقة  مستقبل  يتحدد  كام 
كردستان والحكومة املركزية يف بغداد بعد 
الخناق  وتضييق  الكردي  االستفتاء  نكسة 
اىل  اضافة  دورهم،  وتحجيم  االكراد  عىل 
السياسية  االحزاب  تواجه  التي  التحديات 
فيام  وهياكلها،  تركيبتها  يف  الكردية 
مقومات الدولة العراقية الرئيسية باتت يف 
رئيسية  كرثوة  النفط  الشيعية.  القوى  يد 
يقع اساسا يف مناطق جنوب العراق، فيام 

االكرث تعقيدا هو امللف الكردي الذي يدور حوله تنافس وتنازع.عىل ابواب العام التاسع تحتدم يف سوريا الرصاعات االقليمية والدولية.

املشكلة ليست 
ازمة نظام اقليمي 

يتهاوى، بل ازمة نظام 
عاملي يعاد تركيبه

العراق
العراقية  الربملانية  االنتخابات  شكلت 
هذا  لكن   ،2018 العام  يف  مفصليا  حدثا 
بسبب  ومفاعيله  زخمه  من  افرغ  الحدث 
اىل  ادى  الذي  السيايس  الرصاع  اشتداد 
عملية  توقف  واىل  الحكومة  تشكيل  ازمة 
االصالحات والتنمية، واىل ان يكون العراق 
سياسية  انقسامات  اسري  اضافية  لسنة 
ـ  تحديات  ظل  ويف  ومذهبية،  وطائفية 
واقليمية ودولية،  داخلية  متغريات عميقة 
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الجغرايف ـ السيايس الذي انتجته الحرب.
معركة الحديدة كانت العنوان االبرز يف سنة 
الساحلية  املدينة  هذه  يف  ودارت   ،2018
العريب  التحالف  قوات  بني  ضارية  معارك 
مطارها  عىل  للسيطرة  السعودية  بقيادة 
يخوضون  الذين  الحوثيني  وبني  ومينائها، 
ساحيل  موقع  اهم  عن  الدفاع  معركة 
ابعاد  املعركة  ومنفذ بحري. اعطيت لهذه 
اسرتاتيجية، حتى ان البعض اعتربها نقطة 
تحول يف مسار الحرب ورشارة االنطالق اىل 

طاولة املفاوضات يف السويد.
دفعا  الحديدة  معركة  شكلت  الواقع،  يف 
ان  وحيث  السياسية،  التسوية  ملبادرات 
اكرث  املرة  هذه  بدت  الحويث  ميليشيات 
االممي.  املبعوث  مع  تعاطيها  يف  جدية 
هذا التغري يف مواقف الحوثيني مؤرش عىل 
الضغوط الكبرية التي تواجهها ميليشياتهم 
الجبهات، علام ان خطة موفد  يف مختلف 
يف  للسالم  غريفيث  مارتن  املتحدة  االمم 
الصواريخ  التخيل عن  اىل  تدعوهم  اليمن، 
التحالف  الباليستية يف مقابل وقف قوات 
العريب عمليات القصف، والتوصل اىل اتفاق 
املكونات  فيها  مُتثل  انتقالية  حكومة  عىل 
الخطة  وتنص  الكافية.  بالدرجة  السياسية 
العمليتني  مثل  قضايا  مع  التعامل  عىل 
بني  واملصالحة  واالنتخابية،  الدستورية 
االطراف الحقا، ضمن جدول عمل لالنتقال 
واولها  رشوطهم،  للحوثيني  لكن  السيايس. 
ان ال يكون للرئيس عبد ربه منصور هادي 

اي دور يف الحل.

ليبيا
ومنذ  القذايف،  معمر  نظام  سقوط  منذ 
شامل  حلف  تحت رضبات  الجيش  تفرق 
تشكلت   ،2011 عام  يف  )الناتو(  االطليس 
لتأمني  عسكرية  مجالس  املدن  غالبية  يف 
اقواها  يعد  فيها،  الناس  وحياة  املرافق 
اال  مرصاتة.  ملدينة  العسكري  املجلس 
يف  رسيعا  تسبب  النفوذ  عىل  الرصاع  ان 
حروب صغرية هنا وهناك، سقط ضحيتها 
وترشيد  املصابني،  واالف  القتىل  مئات 

يف  الوطني  الجيش  قام  ان  اىل  االالف، 
بعدما  خليفة حفرت،  املشري  بقيادة  الرشق 
سلطة  وفرض  املتطرفني،  هزمية  من  متكن 
البالد.  من  موحدة عىل مساحات شاسعة 
وبخاصة  الغرب،  مدن  بقيت  املقابل  يف 
تنافس  وطأة  تحت  ومرصاتة،  طرابلس 
مشارب  من  مسلحني  جانب  من  محموم 
املجلس  سلطة  وجود  رغم  متعددة، 
فايز  برئاسة  الوفاق  لحكومة  الرئايس 

الرساج املدعوم دوليا.
جاء انعقاد مؤمتر بالريمو يف ايطاليا كمحاولة 
بهدف  سياسية  عملية  الطالق  جديدة 
مؤمتر  بعد  الحايل  الوضع  من  ليبيا  اخراج 
واسفر  املايض،  ايار  يف  عقد  الذي  باريس 
انتخابات  الجراء  موعد  عىل  اتفاق  عن 

وطنية مل تتم كام كان مقررا لها. لكن مثة 
فرصة حقيقية الجراء االنتخابات يف الربيع 
مطلع  سيعقد  وطني  مؤمتر  بعد  املقبل، 
االنتخابات،  شكل  لتحديد  الجديد  العام 
برملانية ام رئاسية، ووفقا الي قانون، اضافة 
املتعلقة مبكافحة  القضايا  اىل بحث جميع 
والجرائم  واالرهاب  الرشعية  غري  الهجرة 
التي  ليبيا  حدود  وتأمني  للحدود،  العابرة 
من  الخروج  فرصة   2019 العام  يف  لديها 

نفق الحرب والفوىض.

فلسطني
حدث تحول كبري وعميق يف مسار الرصاع 
السالم  وعملية  االرسائييل   - الفلسطيني 
وميزان القوى منذ وصول الرئيس دونالد 
نقل  وكان  االبيض.  البيت  اىل  ترامب 
واالعرتاف  القدس  اىل  االمريكية  السفارة 
من  االول  البند  هو  الرسائيل  عاصمة  بها 
سميت  ومتدرجة  متكاملة  امريكية  خطة 
اقليمي  سالم  صفقة  القامة  القرن  صفقة 
مقابل  السالم  قاعدة  عىل  ونهايئ  شامل 

التطبيع. 
بالهدايا  االرسائيليون  يحتفي  بينام 

وبسقوط  والسياسية،  العسكرية  االمريكية 
حل الدولتني وانحسار الضغوط االوروبية، 
ال  العربية  االجواء  يف  الحاصل  وبالتغيري 
اسوأ  الفلسطينيون  يعيش  الخليجية،  سيام 

اوضاعهم عىل كل املستويات: 
قضية  اصبحت  الفلسطينية  القضية   •

تفجر  منذ  لسنوات  ومهملة  منسية 
الربيع العريب، وتدفع مثن  ثورات وحروب 
عنوان  تحت  وتطرح  الكربى  التحوالت 

القرن.  صفقة 
واعادة  العريب منهمك يف مشاكله  العامل   •

الجغرافية.  السياسية  صياغة خارطته 

مشاكلها  يف  املتخبطة  االوروبية  الدول   •
وان  ترامب.  اندفاعة  بازاء  ساكنا  تحرك  ال 
كانت تجهد النقاذ االتفاق النووي فانها ال 

تفعل شيئا النقاذ عملية السالم. 
هذه  كل  رغم  الفلسطيني،  االنقسام   •
املتحركة  غزة  بني  مستمر  الضغوط، 
عن  العاجزة  السلطة  بني  الهادئة،  والضفة 
الدخول يف اي مفاوضات وحامس العاجزة 
املحاوالت  كل  حرب.  اي  يف  الدخول  عن 
وتشكيل  للمصالحة  مرص  بها  قامت  التي 

حكومة وحدة مل تصل اىل نتيجة.
االمريكية  االلتزامات  اىل  مرتاحة  ارسائيل   •
العريب  الفعل  رد  اىل  ومطمئنة  الجديدة، 
ان  اىل  يشري  والذي  واملقبول،  املعتدل 
بالعبء  ذرعا  يضيقون  باتوا  العرب 
اولوياتهم  يف  ويضعون  الفلسطيني، 
وخطرها  نفوذها  وتعاظم  اليران  العداء 
مع  التعاون  اىل  ويتطلعون  املنطقة،  يف 
االمرييك  الدعم  اىل  ويحتاجون  ارسائيل، 
ارسائيل  واملايل.  واالقتصادي  العسكري 
تخافه،  ال  ولكنها  عباس  مبحمود  تثق  ال 
رد  ان  تقديرها  يف  حسابا.  له  تحسب  وال 
السيايس  املوقف  حدود  يتجاوز  لن  فعله 
بالبحث  املطالبة  لجهة  ان  الواقعي،  غري 
القيام  لجهة  او  االمرييك،  للدور  بديل  عن 
ان  االرسائييل  التقدير  يف  دولية.  بحملة 
تبني  يستطيع  ال  شديد:  مأزق  يف  عباس 
عىل  القدرة  ميلك  وال  الشارع،  قيادة 
تنازالت.  وتقديم  املفاوضات  استئناف 
القلق الوحيد الذي يساور ارسائيل هو ما 
يتعلق بالعالقة املتنامية بني حامس وحزب 
بتكليف  الحزب  دور  تعاظم  ومن  الله، 
فصائل  وتوحيد  دعم حامس  يف  ايران  من 

الفلسطينية. الساحة 

ايران
معركتها  املقبل  العام  يف  ايران  تواصل 
التي  املتحدة  الواليات  مع  املفتوحة 
معها،  النووي  االتفاق  من  انسحبت 
املفارقة  مشددة.  عقوبات  عليها  وفرضت 
اوضاع  ظل  يف  تجري  املعركة  هذه  ان 

القلق الوحيد الذي يساور ارسائيل هو العالقة بني حامس وحزب الله.واشنطن اعلنت اسرتاتيجيا جديدة ضد ايران وحددت 12 رشطا للتوصل اىل اتفاق.

طهران ال تريد الحرب، وواشنطن ال ترغب يف اسقاط نظامها.

ادارة ترامب تربط 
بني االنسحاب االميركي من 

سوريا واالنسحاب االيراني
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ولكن  اقتصاديا،  ومرتاجعة  صعبة  داخلية 
ومتقدمة  مريحة  اقليمية  اوضاع  ظل  يف 

ميدانيا.
يزداد املشهد تعقيدا بني الجانبني: 

جديدة  اسرتاتيجيا  اعلنت  واشنطن   •
للتوصل  رشطا   12 وحددت  ايران،  ضد 
مطالب  مع  معها،  جديد  اتفاق  اىل 
حد  ووضع  النووي،  حول  رصامة  اكرث 
يف  االيراين  والتدخل  الباليستية  للصواريخ 
اىل  مشرية  االوسط،  الرشق  يف  النزاعات 
االن مطلقة  بعد  ابدا  تكون  لن  ايران  ان 
وانها  االوسط،  الرشق  عىل  للهيمنة  اليد 
التاريخ  يف  عقوبات  اقوى  عليها  ستفرض 
من  وتحد  االقليمي،  نفوذها  تكبح  مل  اذا 

الصاروخي.  برنامجها 
واشنطن  تطلبه  ما  ان  تعترب  طهران   •
يتعدى تغيري سياساتها االقليمية او االتفاق 
مرشوع  اىل  جديدة،  نووية  معاهدة  عىل 
مواجهة شاملة لن تقف اال باسقاط نظام 
احداث  خالل  من  االسالمية  الجمهورية 
موقفها  الضعاف  عليها  اقتصادي  ضغط 
الداخل.  يف  لها  املعارضني  وتوسيع رشيحة 
ما يجعل من الصعب الحديث عن مخارج 
وتسويات، ويؤجل اي امكان ملفاوضات يف 
شأن سياسات ايران الخارجية. ما يزيد من 

تتمتع منطقة الرشق االوسط باهمية اسرتاتيجية كبرية يف املشهد السيايس االقليمي 
ويف حسابات الدول الكربى، النها غنية باملوارد الطبيعية خصوصا النفط والغاز، 
واصبحت تحظى باالهتامم االقليمي والعاملي يف مجال الطاقة بعد االكتشافات 
الهائلة للغاز الطبيعي فيها التي يرى خرباء نفط انها ستكون من اهم مكامن الطاقة 
يف العامل خالل السنوات القليلة املقبلة )تقدر بـ120 تريليون مرت مكعب و1,7 
مليار برميل من النفط(. بات ملف التنقيب عن الغاز يف رشق البحر املتوسط محور 
رصاع جديد يتصدر املشهد السيايس الحايل، ومصدرا لتوترات ونزاعات وحروب 
اكرث خطورة من حروب املياه التي كانت متوقعة يف املنطقة منذ اكرث من ثالثة 

عقود من الزمن، والتي تراجعت امام حروب اكتشافات الغاز والنفط.
لطاملا كانت منطقة الرشق االوسط عموما، ومنطقة رشق املتوسط خصوصا، ساحة 
بعد  جديدا  منحى  اخذ  الرصاع  هذا  ان  غري  واقليمي.  عاملي  جيوسيايس  لرصاع 
تداعيات جيوسياسية  اىل  ادى  فيها، ما  الغاز  الضخمة من  اكتشاف االحتياطات 
جديدة، وعملية اصطفاف جديدة للقوى االقليمية والدولية، ترافقت مع مزيد من 
التوتر فيها، وصب املزيد من الزيت عىل حروبها، خصوصا بسبب الغياب الكامل 
للحدود البحرية بني الكثري من هذه الدول التي مل ترسم بعد، وبسبب وجود الغاز 
والبرتول عىل عمق واحد يف رشق املتوسط، ويف حوض واحد ميتد بني مرص وارسائيل 

وفلسطني ولبنان وسوريا وتركيا واليونان وقربص. 
لذلك فان من يبدأ باالستخراج اوال يكون يف امكانه ان يستخرج حصته وحصص 
الدول املجاورة من هذا الحوض، وهو ما بارشته ارسائيل منذ اعوام بخالف دول 
االحداث رسيعا  تطورت  الداخلية.  املنشغلة برصاعاتها ومشاكلها  االخرى  املنطقة 
حول ادعاء كل دولة احقيتها يف الحصول عىل الغاز والنفط، ودخلت الدول املطلة 
عىل السواحل الرشقية للبحر املتوسط سباقا محموما يف ما بينها للبحث والتنقيب عن 
الغاز يف املياه العميقة بهدف تأمني احتياطاتها من الطاقة وتثبيت حقوقها التاريخية.

تداخل الحدود البحرية بني مرص وارسائيل وقربص ولبنان وتركيا واليونان، خلف 

البحر املتوسط 
الباهظ الثمن

رصاعا خفيا وتسابقا للفوز بالغاز يف البحر املتوسط، خصوصا بني ثالث قوى رئيسية 
وسائل  ابرز  احد  ميثل  اصبح  قد  الغاز  ان  واضحا  وبات  وارسائيل،  وتركيا  مرص 

التوظيف السيايس لتصفية الحسابات السياسية بني القوى االقليمية.

حوض استقطاب املصالح االقليمية والدولية وتصفية الحسابات والغرق يف الرثوات.

االستقرار،  وعدم  التوتر  تصاعد  احتامالت 
ترامب  قرار  ان  املنطقة،  يف  الحرب  ورمبا 
التهديدات  فيه  تتصاعد  وقت  يف  يأيت 
خلفية  عىل  وارسائيل  ايران  بني  املتبادلة 

الدور االيراين يف سوريا.
الدولتان ترقصان عىل حافة الهاوية، ولكن 
يف  ليست  التي  الحرب  تريد  ال  منهام  ايا 
احتامل  هناك  كان  وان  احد،  مصلحة 
موجود وضعيف بان ينفذ ترامب تهديده 
املتحدة  الواليات  تعرضت  اذا  باالنتقام 
يعد  الذي  الهانة جديدة يف مضيق هرمز 

النزاع املحتملة. نقطة 
يدركون  وقادتها  الحرب  تريد  ال  ايران 
وقدرته  االمرييك  الجيش  تفوق  مدى  جيدا 
اىل  الذهاب  وان  وبحرا،  جوا  الهيمنة  عىل 
ومدمرا.  مكلفا  خيارا  سيكون  املعارك  ام 
حرب  شن  يف  يرغب  ال  االمرييك  والرئيس 
خطته  وامنا  االيراين،  النظام  اسقاط  يف  وال 
النظام  سلوك  تغيري  عىل  اوال  سرتكز 
وتطويعه ودفعه اىل مفاوضات عىل اتفاق 
جديد يعالج عيوب االتفاق النووي. ويبدو 
انه يكرر مع ايران سيناريو كوريا الشاملية 
التهديد  من  مرتفع  بسقف  بدأه  الذي 
وتفاوض  حوار  باقرتاح  وانهاه  والوعيد، 

ومرشوع اتفاق.

االيراين  ـ  االمرييك  التصعيد  افق  يكن  ايا 
الرشق  منطقة  ان  الواضح  من  ونهاياته، 
ومرحلة  صعبة  شهور  نحو  تتجه  االوسط 
امللف  من  التوتر  فيها  ينتقل  جديدة 
فيها  وتقف  االيراين،  امللف  اىل  السوري 
بني  الصعبة  الخيارات  زاوية  يف  ايران 
حول  جديد  التفاق  مبفاوضات  القبول 
الربنامج النووي والدور االقليمي، او تجرع 
يف  الوقت  وتقطيع  املرة  العقوبات  كأس 

انتظار رحيل ترامب.

تركيا
اردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس 
ولعبة  السيايس  مرشوعه  ادارة  يف  البارع 
االنتخابات وتصفية الخصوم، تبدل رسيعا. 
اخفاقات  الخارجية  سياساته  واجهت 
السيايس  االسالم  قوى  اصاب  ما  نتيجة 

وسوريا  مرص  يف  يزال  وال  رعاها  التي 
نتيجة  االخرية،  الخمس  السنوات  وليبيا يف 
التي  والفوىض  االهلية  الحروب  اندالع 
مغربه.  اىل  مرشقه  من  االقليم  رضبت 
التوسعية،  طموحاته  اعاقت  عوامل  كلها 
السياسية واالقتصادية، وهددت دور بالده 
ونفوذها. واطاحت مبدأ تصفري املشكالت 
ليحل محله كم من  الخارجية  السياسة  يف 
املشكالت مع الجريان االقربني رشقا وغربا 
من  التاريخيني،  الحلفاء  ومع  وجنوبا. 
التي مل يتورع  الواليات املتحدة اىل اوروبا 

يف ابتزازها.
العالقات  مستقبل  عن  جار  التساؤل 
الرتكية - االمريكية، خصوصا بعد الخالفات 
التي ظهرت بينهام يف االونة االخرية، مثل 
يف  لالكراد  االمرييك  الدعم  انقرة  معارضة 
الشيوخ  مجلس  وعرقلة  بالسالح،  سوريا 
االمرييك تسليم طائرات اف 35 العسكرية 

تركيا  رشاء  واشنطن  ومعارضة  انقرة،  اىل 
اس  الروسية  الصاروخية  الدفاع  منظومة 

.400
اىل  املتوددة  امريكا،  عن  املبتعدة  تركيا 
فك  درجة  اىل  اوروبا  مع  املتوترة  روسيا، 
االتحاد  اىل  االنضامم  مبرشوع  ارتباطها 
التوجه  يف  ماضية  هذه  تركيا  االورويب، 
سياستها  يف  الخشنة  القوة  انتهاج  اىل 

الخارجية، واستغالل التطورات الجارية يف 
املنطقة، واخرها ما يتعلق مبالبسات مقتل 
يف  خاشقجي  جامل  السعودي  الصحايف 
قنصلية بالده يف اسطنبول، بحثا عن الدور 
االرجح  عىل  سيشكل  ما  وهو  والنفوذ. 
ازمات  تجاه  الرتكية  السياسة  مسارات 

املنطقة يف سنة 2019. 
 2019 سنة  خالل  االسايس  السؤال  يبقى 
الرتكية  االسرتاتيجيا  بعالقة  متعلقا 
الرتكية  العالقات  مبنظومة  الجديدة 
االطليس،  بالحلف  املرتبطة  التقليدية 
الخارجية  السياسة  ذلك عىل  تأثري  وكيفية 
التجاذب  وقع  عىل  ترتنح  التي   الرتكية 
عن  فضال  وواشنطن،  موسكو   بني 
تشكل  تبقى  التي  الرتيك  الداخل  متغريات 
حركة  كل  يف  الردوغان  االسايس  الهاجس 
وخطوة منذ االنقالب العسكري الفاشل يف 

العام 2016.

سياسات اردوغان 
الخارجية واجهت اخفاقات 

نتيجة ما اصاب االسالم 
السياسي

تركيا مبتعدة عن امريكا، متوددة اىل روسيا، متوترة مع اوروبا.


