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البيت االبيض  بايدن اىل  الرئيس جو  االنتقالية بعد وصول  دخلت منطقة الرشق االوسط منذ سنة يف مدار املرحلة االمريكية 
ومغادرة سلفه الرئيس دونالد ترامب الذي معه انكفأت وانحرست ملفات وقضايا كثرية، من صفقة القرن وخطة السالم االمريكية، 

اىل اتفاقات التطبيع بني ارسائيل ودول خليجية، مرورا باملواجهة االيرانية ـ االمريكية التي تحولت اىل مفاوضات مفتوحة 

مفاوضات ساخنة في فيينا وحرب باردة في العالم
الشرق األوسط 2022: حروب أم تسويات؟

يف ضوء املفاوضات ونتائجها يتحدد مستقبل 
بالتحوالت  الحافلة  املنطقة  يف  االوضاع 
املتحركة عىل ايقاع رصاع املصالح واالرادات 
والحرب  املنطقة،  يف  والدولية  االقليمية 

الباردة الجديدة يف العامل.
بني  رصاعات  بداية  اليوم  العامل  يعيش 
من  االوروبيني  وحلفائها  املتحدة  الواليات 
اخرى،  جهة  من  والصني  وروسيا  جهة، 
ما  جديدة  باردة  حرب  عن  كناية  وهي 
رشق  الرئيسية  مسارحها  بدايتها،  يف  زالت 
الرشقية  واوروبا  الهادئ،  واملحيط  اسيا، 
االوسط  الرشق  يصبح  وقد  والوسطى، 
مرسحا لها يف املستقبل غري البعيد. من جهة 
منشغلة  الصناعية  الدول  زالت  ما  اخرى، 
تراجع  من  به  تسببت  وما  الكورونا  بازمة 
الدول  هذه  اجتامعية.  ومشاكل  اقتصادي 
قدراتها  وتجري  الداخلية  مشاكلها  عىل  تركز 
بالرشق  اهتامماتها  من  وتخفف  لحلها، 

االوسط.
ازمات  سياسية.  جيو  صحوة  يف  اوروبا 
ايقظتها  كورونا والهجرة واالمن واالرهاب 
جديدة  روحا  وضخت  عميق  سبات  من 
بانفسهم  االوروبيني  ثقة  وعززت  فيها، 
وبقدرتهم عىل تأمني االمن الذايت الصحي 
لنشوء  ومهدت  واالقتصادي،  واالجتامعي 
نفسها  من  وواثقة  صارمة  اوروبية  نسخة 
هذه  تحصل  مل  العاملية.  الساحة  عىل 
بلمح  اوروبا  يف  الجيوسياسية  الصحوة 
ـ  االمريكية  املنافسة  احتدام  بعد  البرص. 
ترامب،  دونالد  الرئيس  عهد  يف  الصينية 
مع  تعاملها  طريقة  تعدل  اوروبا  بدأت 
باملنافسة  متزايدة  بدرجة  يتأثر  عامل 

القامئة بني القوى العظمى. 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني.الرئيس االمرييك جو بايدن.

التقني  والتقدم  املنتظر  الهائل  الحجم  اىل 
العرش  السنوات  مدار  عىل  الكبري  الصيني 
املتحدة  الواليات  تحتاج  سوف  املقبلة، 
الحلفاء،  من  للغاية  قوية  شبكة  بناء  اىل 
توفري  اجل  من  واالصدقاء،  والرشكاء، 
املساعدة يف ارساء اسس التوازن يف مواجهة 

الصعود املستمر للصني. 
الصينية  الحكومة  ان  للجميع  الواضح  من 

وروسيا(  )الصني  الصاعدة  الكربى  القوى 
هي االولوية، ويف هذا االطار تريد واشنطن 
عدم  وضامن  ايران  مع  تهدئة  اىل  التوصل 
طريق  من  ذلك  نووي،  لسالح  تصنيعها 
منه  انسحبت  الذي  النووي  االتفاق  احياء 
املنطقة  يف  التوازنات  وترك  ترامب،  ادارة 
ومكافحة االرهاب للقوى االقليمية مع دور 

امرييك داعم من دون انغامس مبارش.
- عادت روسيا اىل الساحة الدولية من خالل 
المد  فيها  ستبقى  وهي  السورية،  البوابة 
طويل. اسرتاتيجيتها يف املنطقة هي تحسني 
العريب، وتثبيت قوتها يف  العامل  عالقاتها مع 
ويف  املتوسط  االبيض  البحر  حوض  رشقي 
هي  فاسرتاتيجيتها  سوريا،  يف  اما  وسطه. 
الرئيس بشار االسد  االستقرار وتثبيت نظام 
ايران  مع  والتعاون  تركيا  مع  والتفاهم 

والتعاون مع ارسائيل واعادة االعامر. 
يف  وبصرب  اسرتاتيجيا  الصني  تتمدد   -
املنطقة عرب مشاريع اقتصادية وبنى تحتية 
بدول  اقتصادها  ربط  تضمن  وتكنولوجية 
يف  امرييك  ـ  صيني  صدام  بوادر  ال  املنطقة. 
مع  بداياته  يف  زال  ما  تنافس  امنا  املنطقة، 

احتامل تفاقمه مستقبال.
اما االتحاد االورويب، فانه هو مهتم مبشاريع 
عىل  وهو  املتوسط،  رشق  يف  والغاز  النفط 
وعىل  املجال،  هذا  يف  تركيا  مع  خصام 
ايران،  مع  التهدئة  ويريد  مرص،  مع  توافق 

واالستقرار يف لبنان.
العربية( وتحديدا  القوى االقليمية )غري  اما 
مصالحها  فتحمي  وارسائيل،  وايران  تركيا 
مام  قوية،  دولية  ضوابط  غياب  يف  مبارشة 
يوّلد رصاعات من جهة وتفاهامت من جهة 
ارايض  عىل  تدور  الرصاعات  هذه  اخرى. 
العراق  السيام  ضعفت،  و/او  تفككت  دول 
وسوريا واليمن وليبيا ولبنان. ميكن اختصار 

كل ذلك عىل الشكل التايل:
تصدير  هي  املنطقة  يف  ايران  اسرتاتيجيا   -
الثورة االسالمية، وادارة حروب بالوكالة متنع 
اي دولة عربية من ان تصبح خطرة عليها، 
املتحدة  الواليات  وطرد  ارسائيل،  ومحاربة 
لن  واشنطن  ان  علمها  مع  املنطقة،  من 

املنطقة.  تدخل يف رصاعات عسكرية يف 

يتناقش  االورويب  االتحاد  راح  لذلك،  نتيجة 
التي  االسرتاتيجية  االستقاللية  مفهوم  حول 
الدفاع عن سيادتها وابداء  اىل  اوروبا  تدعو 
الواليات  عن  معزل  يف  الخاصة  مصالحها 
الحليف االمرييك  االتكال عىل  املتحدة، بدل 
عىل  او  ترامب  عهد  يف  فظاظة  زاد  الذي 
قيادة  وراء  سعيا  عدائية  تزداد  التي  الصني 
برضورة  االوروبيون  القادة  اقتنع  العامل، 
القادة  هؤالء  ومن  اوروبا،  اىل  يتطلعوا  ان 
التاريخية  االملانية  املستشارة  مريكل  انغيال 
الرئيس  ماكرون  واميانويل  تقاعدت  التي 
الفرنيس الشاب الذي يواجه خطر السقوط 

يف االنتخابات ومغادرة االليزيه بعد اشهر.
يف  يشكل  االوروبية  الوجهة  تغيري  لكن 
الوقت نفسه ردا عىل الصني. لطاملا تعاملت 
اوروبا مع بكني من منظور اقتصادي وكانت 

تتمنى ان يساهم عامال االنفتاح والتجارة يف 
السيايس او حتى  التحرر  توجيه الصني نحو 
الصني  سياسة  اصبحت  لكن  الدميوقراطية. 
ازدهار  مع  تزامنا  اضافية  بدرجة  ضيقة 
احادي  خيار  االنفتاح  ان  تبني  اقتصادها. 
املامرسات  االمل من  الجانب، فزادت خيبة 
التجارية الصينية غري املنصفة يف اوروبا، كام 
يف الواليات املتحدة. جاء الوباء ايضا ليقلب 

الرأي العام االورويب ضد الصني نهائيا.
يف  التوسع  الصينية  الحكومة  مواصلة  مع 
مرشوع مبادرة الحزام والطريق عىل املرسح 
وقدراتها  البالد،  اقتصاد  شأن  من  العاملي، 
الدبلومايس  ونفوذها  الخارجية،  العسكرية 
الدويل ان تتسع مجاالته سواء بسواء، حتى 
تتصادم مع املصالح االمريكية املتعددة عند 
النظر  ومع  محددة.  والتقاء  متاس  نقاط 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

الحرب الباردة الجديدة 
ساحتها شرق اسيا 

واملحيط الهادئ واوروبا 
الشرقية والوسطى

اعادة  عىل  توقف  دون  من  العمل  تواصل 
املزيد  تلحق  بصورة  العاملي  النظام  صياغة 
واالوروبية  االمريكية  باملصالح  االرضار  من 

عىل حد سواء.
 - منفردة  بصفة   - االوروبية  القارة  متتلك 
والقيمية،  والجغرافية،  السكانية،  االمكانات 
كل  قبل  الكبري  االقتصادي  الثقل  عىل  فضال 
يشء، والتي تعزز حاجات الواليات املتحدة 
املنشودة  التوازن  حالة  اىل  الوصول  يف 
الباردة  الحرب  هذه  يف  منها  واملوثوق 
صوب  اوروبا  جانب  واستاملة  الناشئة، 
املبارش  التعامل  يخص  ما  يف  االمرييك  املدار 
االثر  ابلغ  له  يكون  سوف  الذي  الصني  مع 
والديبلومايس،  العسكري  الصعيدين  عىل 

فضال عىل الصعيد االقتصادي.
اما مع روسيا، فان الرصاع سيدور ويتمحور 

يف العام الجديد حول اوكرانيا التي تعتربها 
موسكو يف صميم امنها القومي، وترغب يف 
الحصول عىل ضامنات من الواليات املتحدة 
وحلف الناتو بعدم ضمها اىل الحلف، وعدم 
موسكو  الروسية.  الحدود  اتجاه  يف  التوسع 
التي تفكر يف غزو اوكرانيا، تواجه لغة تهديد 
ملنعها  واالوروبيني  االمريكيني  من  ووعيد 
اقدامها عىل  ان  وافهامها  تنفيذ خطتها  من 
عقوبات  اىل  سيؤدي  العسكري  العمل  هذا 

هائلة، وينطوي عىل خطا اسرتاتيجي كبري.
يف ظل الحرب الباردة يدور عىل ارض الرشق 
واالقليمية،  الدولية  املصالح  رصاع  االوسط 
الشكل  عىل  الرصاع  هذا  خارطة  وترتسم 

التايل:
بالنسبة  اولوية  يعد  مل  االوسط  الرشق   -
مواجهة  اصبحت  بل  املتحدة،  الواليات  اىل 
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ايران  تتابع  االهداف،  هذه  لبلوغ 
اعادة  انتظار  يف  النووي  برنامجها  تطوير 
الربنامج،  الذي يحد من هذا  االتفاق  احياء 
لن  نووي.  لسالح  انتاجها  عدم  ويضمن 
احيائه،  اعادة  حال  يف  االتفاق  هذا  مينعها 
التي متولها  التنظيامت  بواسطة  من تدخلها 
ولن  لبنان،  ويف  العريب  محيطها  يف  وتدربها 
للصواريخ  منظومتها  تطوير  من  مينعها 
االتفاق  هذا  الدقيقة.  املسرية  وللطائرات 
سيكون ملصلحة ايران وحلفائها يف املنطقة، 
امنيا، وسيزيد  ماديا ويطمئنهام  وسرييحهام 
ذلك من مخاوف الدول العربية، كام سيزيد 
من مخاطر حرب اقليمية شاملة، الن ايران 
ارسائيل  من  كل  مع  تصادمي  منطق  يف 

والعامل العريب.
  - السياسة الرتكية لن تتغري كثريا يف امللفات 

الحساسة وابرزها: 
من  تركيا  وحقوق  املتوسط  رشق  ملف   •

الطبيعية. الرثوات 
• امللف الليبي حيث ان اي مصالحة تركية 
مرص،  وبالتايل  واالمارات،  السعودية  مع 
عىل  حتمية  ايجابية  تداعيات  لها  سيكون 
حل  ايجاد  اتجاه  يف  والدفع  الليبي  امللف 

سيايس. 
املعضلة  سيبقى  الذي  السوري  امللف   •
عىل  الجاري،  العام  يف  تركيا  امام  االصعب 
مع  تربطها  التي  الطويلة  الحدود  خلفية 
سوريا، وما يشوبها من خوارص رخوة تهدد 

االمني القومي الرتيك.
- اسرتاتيجيا ارسائيل يف العام 2022، ستقوم 

عىل العنارص والخطوات التالية:
الحرب  ملنع  وسياسية  امنية  جهود  بذل   -
واستنفاذ البدائل لتحقيق اهداف ارسائيل.

ورمبا  لحامس  العسكري  التعاظم  كبح   -
واالستعداد  العسكري،  للذراع  توجيه رضبة 

الحتامل حرب عىل جبهات عدة.
تشكل  التي  الفلسطينية  السلطة  تقوية   -

عنوانا رشعيا لتسوية مستقبلية.
والسلطة  واالردن  مرص  دمج  عىل  العمل   -

التعاون االقليمي. الفلسطينية يف 
يف  االيراين  التمركز  ضد  العمل  مواصلة   -

سوريا.
- توسيع دائرة التطبيع بني ارسائيل وجريانها.

الرئيس  ادارة  مع  متناسبة  سياسة  بلورة   -
جو بايدن وتبني اسلوب غري صدامي معها.

الصينية  الشؤون  الخربة يف  قاعدة  توسيع   -
وتحسني ادارة املخاطر مقابلها.

وحرية  موسكو  مع  الحوار  عىل  الحفاظ   -
العمل التي تعطيها يف سوريا.

االنسحاب  عام  بانه   2021 العام  عرف 
االنتخابات  وعام  افغانستان،  من  االمرييك 
نتنياهو،  بنيامني  اسقطت  التي  االرسائيلية 
بالرئيس  جاءت  التي  االيرانية  واالنتخابات 
واالنتخابات  رئييس،  ابراهيم  املتشدد 
السورية التي جددت الرئاسة للرئيس بشار 
انتجت  التي  العراقية  واالنتخابات  االسد، 

التي  االملانية  واالنتخابات  حكومية،  ازمة 
انهت حقبة انغيال مريكل. 

فيينا  مفاوضات  انطالق  عام  بانه  وعرف 
املوقع  النووي  االتفاق  احياء  اىل  الهادفة 
الجديد  العام   .2015 عام  ايران  مع  دوليا 
انتخابات  مهمة،  انتخابات  سيشهد   2022
رئاسية يف فرنسا وانتخابات نيابية ورئاسية يف 
لبنان، وسيكون حافال باالحداث واملفاجات 
اعادة  وسط  االوسط،  الرشق  مستوى  عىل 
لكنه  واملحاور.  العالقات  الوراق  خلط 
فيينا  مفاوضات  عام  خاص  بشكل  سيكون 
التي تتأرجح بني النجاح والفشل، وتتساوى 

فيها احتامالت االتفاق والالاتفاق. 
سيكون العام 2022 عام املفاوضات بامتياز: 
االتفاق  حول  ايران  مع  الدولية  املفاوضات 
الفرعية  االقليمية  واملفاوضات  النووي، 
ايران  بني  عدة:  خطوط  عىل  والجانبية 
سوريا  بني  ومرص،  تركيا  بني  والسعودية، 
والخليج، بني ارسائيل والسلطة الفلسطينية. 
وما  فيينا،  مفاوضات  عىل  يتوقف  كل يشء 
والفارق  ستفشل،  او  ستنجح  كانت  اذا 
الباب  سيفتح  النجاح  الحالني:  بني  كبري 
عنها  ستتفرع  التي  الكربى  الصفقة  امام 
اىل  اليمن  من  املنطقة  الزمات  تسويات 

فانه  الفشل  اما  لبنان.  اىل  ليبيا ومن سوريا 
سيفتح الباب امام حروب صغرية رمبا تتطور 
اقليمية.  حرب  اىل  وتتحول  وتكرب  وتتسع 
الكربى  التسويات  بني  املحموم  السباق  انه 

والحروب الصغرية.
التقييم العام ملفاوضات فيينا يف بداية العام 
يتوقع االرسائيليون  ليس موحدا: ال  الجديد 
ان تسفر املفاوضات عن اي تقدم ويعتربون 
االدارات  كل  اتبعتها  التي  السياسات  ان 
اجبار  عن  قارصة  كانت  املتعاقبة  االمريكية 
بغض  وحساباتها.  سلوكها  تغيري  عىل  ايران 
التي ستفرج عنها  النظر عن مقدار االموال 
فرضت  التي  القصوى  الضغوط  او  واشنطن 
االمريكيني،  اذالل  ايران ستواصل  وان  عليها، 
وارسائيل  املتحدة  الواليات  ان  طاملا 
استبعدتا مرارا وتكرارا عدم تعطيل الربنامج 
النووي االيراين بالقوة، وهو ما قوض خوف 
التعرض لهجوم وسمح له مبزيد  النظام من 

من املناورة. 
اما االوروبيون، فانهم يرون نافذة مفتوحة 
وفرصة ما زالت موجودة، وان ايران مستعدة 
رفع  وان  ذلك،  يف  برعت  وقد  للمساومة، 
السقف ميكن عّده تكتيكا تفاوضيا، وبالتايل 
عن  والرتاجع  مواقفها  لتعديل  قابلة  فانها 

يعني  بها  التمسك  كان  اذا  مطالبها  بعض 
االبواب  وفتح  للمفاوضات  النهايئ  الفشل 
امام االحتامالت االخرى الكثرية. لكن هناك 
وسيلة  االيرانية  الطروحات  ان  يرى  من 
االنطباع  واعطاء  املفاوضني  الشغال  اضافية 
هدفها  ما  يف  باملفاوضات،  متمسكة  انها 
الحقيقي اطالة امدها، ما ميكن طهران من 
املقبلة، من  االستفادة من االسابيع واالشهر 
اجل االستمرار يف دفع برنامجها النووي اىل 

االمام.
مستوى  انتقاليا عىل  عاما   2021 العام  كان 
منطقة الرشق االوسط من ضفة اىل اخرى، 
ومل  فصولها  تكتمل  مل  االنتقال  عملية  لكن 
تتضح معاملها، ومن املمكن ان يحصل ذلك 

يف العام 2022: 

الواليات  يف  واالدارة  الرئاسة  تغريت   •
املتحدة، وتغريت معها السياسات الخارجية، 
الرئيس  وصل  وغموض.  حذر  ظل  يف  لكن 
جو بايدن اىل البيت االبيض لكنه مل يعط يف 
القوي. حصل  الرئيس  سنته االوىل مؤرشات 
ولكن  افغانستان،  من  االمرييك  االنسحاب 
اذا  ما  يعرف  ومل  تحصل  مل  التالية  الخطوة 
انسحابات  اىل  مقدمة  االنسحاب  هذا  كان 
واشنطن  ان  ام  وسوريا،  العراق  من  اخرى 

تتهيب انسحابات اخرى وخسائر اضافية. 
• سقط نتنياهو يف ارسائيل، لكن سقوطه مل 
بينيت  نفتايل  يكن عظيام، ومن جاء بعده، 
مهدد  هشة،  ائتالفية  حكومة  رأس  عىل 

بالسقوط يف اي وقت.
• حصلت انتخابات يف العراق، لكنها مل تكن 
سنتني،  منذ  تحتها  يرزح  التي  لالزمة  حال 
منحى  سلكت  جديدة  ازمة  اضافت  وامنا 
دراماتيكيا مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء 

الكاظمي.  مصطفى 
• الحرب يف اليمن راوحت مكانها ومتحورت 

حول معركة مأرب املفتوحة والفاصلة. 
االتفاق  اىل  العودة  مفاوضات  انطلقت   •
وااليرانيني  االمريكيني  بني  فيينا  يف  النووي 
هذه  لكن  املوقعة،  الدول  مبشاركة 
التغيري  بعد  توقفت الشهر  التي  املفاوضات 
يف  سقطت  والحكومة،  الرئاسة  يف  االيراين 
دوامة الرشوط والرشوط املضادة، وبدا انها 
وعىل  املفاجات  عىل  مفتوحة  مفاوضات 
وليس  باالشهر  يقاس  متوسط  زمني  مدى 

باالسابيع. 
ظل  لكنه  ايراين  ـ  سعودي  حوار  انفتح   •
ايقاع  وعىل  تقطع  عىل  ودار  ساخنا  حوارا 
الحوار  عنوان  هي  التي  اليمنية  الحرب 

وهدفه. 
يف  االرسائيلية  الغارات  وترية  ارتفعت   •
واهداف  مواقع  عىل  وتحديدا  سوريا، 
ارض  عىل  يذكر  شيئا  تغري  مل  لكن  ايرانية، 
الواقع املهيمن عليه من روسيا واملوزع بني 
ثالثة العبني اقليميني: ايران وتركيا وارسائيل. 
املشهد  ويكتمل  املنطقة  صورة  تتضح  فهل 

يف العام 2022؟.

الرئيس السوري بشار االسد.الرئيس االيراين ابراهيم رئييس.

الشرق االوسط لم يعد 
اولوية اميركية وصراع 

مصالح دولية واقليمية 

اوروبا تعيش صحوة 
جيوسياسية وتنحو الى 

استقاللية استراتيجية


