
العدد 281 أغسطس/آب 2020

قّیمنا ملستقبل منطقة رشق البحر األبیض املتوسط ثالثة سیناریوهات. وبالنظر إىل الدرجة العالیة 	 
من عدم الیقنی والتقّلب يف املوقف، فقد حرصنا توقعات السیناریوهات املتوقعة يف فرتٍة ترتاوح 

بنی 6 - 12 شهراً.

حّددنا ضمن كل سیناریو “املؤرشات” الرئیسیة اليت سرتسم على األرجح مسار السیناریو. وهذه 	 
“املؤرشات” لیست شاملة أو متعارضة أو متسلسلة، ومع ذلك فهي ُتقّدم معامل رئیسیة ستساعد 

 بعینه للنتائج املُحتملة. وجمیع السیناریوهات ُمصّنفة وفقا الحتمالیتها. 
ٍ
يف تحدید مسار

هذه السیناریوهات مبنیٌة على أّن كافة الدول املعنیة ستحافظ على استقرارها املحلي ولن ُتواجه 	 
تهدید تغری سیايس خالل فرتة التوقعات اليت جرى تقییمها.

تبویبات: 	  ثالث  عليها وهي يف  السيناريوهات  بناء  اليت سيتم  املتغريات  نوضح  أدناه،  الجدول  يف 
متغریات اقتصادیة، دبلوماسیة وعسكریة.

تقديم عام

یوهات الرصاع يف رشق البحر األبيض املتوسط سينار

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية

 لفترة ال تزيد عن عام، بناًء على 
ً
إصدار متخصص يرصد مسارات احداث دولية وصفيا

متغيرات يتم تحديدها مسبقا وتصنيفها في تبويبات، يدرس تفاعلها ليتم تشكيل 
للباحثين  يمكن  سيناريو  لكل  مؤشرات  ووضع  منها،  المتوقعة  األحداث  مسارات 

والمختصين رصدها ومتابعة تطوراتها مستقبال

وها�ت ار�ي �ن س�ي

1

الرصاع يف الرشق األوسط
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 مبارش بنی 	 
ٍ
املسار األكرث ترجيحاً على املدى القریب هو استمرار التوتّرات اليت ُیمكن السیطرة علیها دون اندالع رصاع

السیايس  الوضع  تطورات  استمرار  على  كبری  حٍد  إىل  السیناریو  هذا  يعتمد  املتوسط.  رشق  غاز  منتدى  ودول  تركیا 
الراهن، حيث أّن الدافع املُستمر للتنقیب داخل املیاه املتنازع علیها، والوجود املزتاید للبحریة الرتكیة الجاهزة العرتاض 
سفن تنقيب رشكات النفط الدولیة، وعجز أو عدم قدرة االتحاد األورويب على تحّدي تركیا هي عوامٌل اجتمعت معاً 

لتجعل من هذا السیناریو املسار األكرث ترجيحاً.  
السنوات 	  لها خالل  كرث، مع تشغیل ست غواصات جدیدة  أ املتوسط  البحر  العسكري يف  تركیا وجودها  كما سُتعّزز 

إىل ظهور  وغريها ستؤدي  التعزيزات  الجدیدة. هذه  املدى  والصواریخ قصریة  الفرقاطات  جانب  إىل  املُقبلة،  الست 
حقائق جدیدة على األرض، ستحرص تركيا بها على خلق واقعها القانوين واملادي الذي ينسجم مع مصالحها. 

معها 	  شاملة  ملواجهٍة  سیاسیة  إرادة  أو  نیة  ُیطّور  أن  األورويب  لالتحاد  املستبعد  من  أنّه  تركیا  ُتدرك  آخر،  جانب  من 
املتنازع علیها، وستواصل استضافة مالینی  املیاه  على املدى القریب. كما سُتواصل تركیا استعراض عضالتها داخل 
املهاجرین، وتعزز من نفوذها الكبری الذي اكتسبته يف لیبیا -نقطة ضعف أوروبا-؛ لذا ستظل قدرة الساسة األوروبینی 
محدودًة يف فرض أي تغيري ولو كان جزئياً على السیاسة الرتكیة. إذ یخىش ساسة أوروبا من أزمة مهاجرین أخرى، 
خاصًة يف خضم االنكماش االقتصادي والتداعیات املتواصلة لجائحة كورونا، مما یضع أردوغان يف موقف أفضلیة 

 ُمحتمل مع االتحاد األورويب.
ٍ
حنی یتعّلق األمر بأي رصاع

إن عادت 	  املتوسط  الدولیة يف منطقة رشق  النفط  تنقيب رشكات  تعطيل عملیات  تركیا على  تعمل  أّن  املرّجح  ومن 
لعملها يف أي فرتة مقبلة، خاصة أن رشكتا توتال وإيين علقتا أعمال التنقيب حىت نيسان/أبريل 2021 على األقل، يف 
حني أرجأت رشكة إكسون موبيل أعمال الحفر حىت أيلول/سبتمرب 2021 على خلفية تداعيات كورونا. ونتوقع يف ظل 
 غری 

ٍ
تصاعد وترية التوترات أن تنأى رشكات النفط الدولیة عن عمليات التنقيب يف رشق املتوسط، أو تتخّلى عنها ألجل

ُمسمى. وهذا من شأنه أن یُحد من قدرة تركیا للضغط على الدول الساحلیة املُنافسة يف رشق املتوسط، حيث قد تمتد 
املواجهات بنی القوات البحریة للدول املتنافسة إىل حد إطالق أعریٍة تحذیریة، خاصًة داخل املنطقة االقتصادیة الخالصة 
لقربص، خاصة يف نقاط االشتباك الساخنة يف املنطقة السادسة )Block 6( ثم املنطقة رقم ثالثة )Block 3(. لكن 

التصعید الذي یتضّمن تبادل إطالق النار سيبقى ُمستبعداً يف هذا السيناريو.
البحرية لدول غربية كثفت حضورها يف رشق 	  العسكرية  القطع  تركيا مع  االحتكاك بني بحرية  يكون  أن  يتوقع  كما 

املتوسط لتوازن القوى املرتبط بهذا الرصاع، خاصة فرنسا، اليت نتوقع وفق هذا السيناريو أن تواجه قطعها البحرية 
مضايقات من البحریة الرتكیة ال تصل حد مواجهة مبارشة أو تصعيد متبادل. 

يو األول السينار

 ُمبارش
ٍ
توتّرات مستمرة مسيطر عليها دون اندالع رصاع

یوهات الرصاع  سينار
يف رشق األوسط
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خريطة األفكار
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1 یوهات الرصاع  سينار
يف رشق األوسط

سُتواصل ُمعدالت اإلصابة بكوفید- 19 تحسنها، وال ُتوجد موجة ثانیة من الجائحة.	 
ستظل أسعار رصف العمالت يف فوركس مستقرة مع أدىن حد من التقّلبات.	 
بفضل بعض 	  التحّسن ستكون ملحوظة  لكن عالمات  ُمشّددة،  املالیة  السیاسة  ستظل 

التحسینات يف قطاع الضیافة.
سیجري اإلبقاء على املزيانية العسكریة عند مستویات ُمماثلة.	 

اقتصاديا

الحوار 	  مساحة  لكن  السیاسیة،  املناورات  بسبب  كامل   
ٍ

تقارب عن  املفاوضات  ُتسفر  لن 
ستظل قائمة.

إعادة 	  املتحدة وأملانیا، بهدف  الوالیات  الوسطاء، مثل  املحاوالت من جانب  ستظهر بعض 
إحیاء التوافق ُمتعّدد األطراف الذي یشمل الجمیع.

سیظل االتحاد األورويب منقسماً برسائل ُمتضاربة من األطراف ُمتعارضة املصالح.	 
سیظل حلف الناتو ُمحایداً يف ظل املستوى الحايل للعالقات مع تركیا والیونان.	 
لن تدفع الوالیات املتحدة بثقلها يف صف التكتل الیوناين	 
سیتواصل املستوى الحايل من الخطاب بنی تركیا والیونان، وهذا یشمل كبار املسؤولنی، 	 

مع التلمیح باستمرار إىل فكرة الحرب.
أن 	  الدول  بعض  تعترب  حیث  املتنافسة،  الدول  بنی  كیدیة  دعاوى  رفع  محاولة  ستستمر 

كرث. القانون الدويل ینصفها أ

دبلوماسيا

املؤرشات

ستستمر التدریبات البحریة االستفزازية بنی األطراف املتنافسة داخل البحر املتوسط.	 
الترصیحات 	  تصعید  من  املتنافسة  الدول  أساطیل  بنی  املواجهات  تصعید  یتدرج  ربما 

االعالمیة، ومطاردات السفن، وإطالق األعریة التحذیریة، وصواًل ملصادرة السفن.
محاوالت “العنی بالعنی” لتحقیق مكاسب “اسرتاتيجية” يف املناطق املتنافس علیها من 	 

أجل حصد الدعم الشعيب، رغم عدم تحقیق أو تعزیز أيّ مكاسب على األرض.
سیظل التصعید الذي ینطوي على االستهداف بإطالق النار ُمستبعداً رغم ذلك.	 
یا، يف ظل الحد األدىن من العنف الحدودي.	  ستهدأ جبهة تركیا العسكریة مع سور
 بعید املدى يف لیبیا، أو تحمي خطوطها األمامیة الحالیة يف رست 	 

ٍ
ستتوّصل تركیا إىل اتفاق

والجفرة)حمایة حكومة الوفاق الوطين(.

يا عسكر

يو 1  جدول متغريات ترجيح سينار
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1 یوهات الرصاع  سينار
يف رشق األوسط

 
یعتمد هذا السیناریو على تصّلب مواقف األطراف الرئیسیة، مما سیخلق الفرصة املثالیة لسوء التقدیر أو عدم الرغبة 	 

يف إیجاد الحلول الوسط. وفیه ُتصّعد الدول املتنافسة خطواتها بعرقلة تطویر خطوط أنابیب جدیدة أو محاوالت 
 على ذلك 

ٍ
التنقیب عن الغاز. وربما یجد زعماء بعض الدول أنفسهم ُمحارصین، أو یقعوا يف فخ خطابهم. وخری مثال

هو النیة الرتكیة املعلنة بالحفر يف املیاه املُجاورة لجزر كریت ورودس، اليت تدّعي تركیا أنّها لها الحق يف التنقيب فيها بناًء 
 عسكري غری 

ٍ
على اتفاقها مع لیبیا. وُیمكن أن تنفجر جولة رصاع مكثف )Intensified Conflict( نتيجة سوء تقدیر

متوّقع أو بسبب أخطاء تكتیكیة، خاصًة يف حالة وقوع أرضار مادیة كبریة أو خسائر يف األرواح.  
وقد شهدنا بالفعل كیف أخطأت مرص واإلمارات وروسیا يف تقدیر استعداد تركیا لتخصیص أصولها العسكریة من 	 

واملناطق  الجزر  على  اتخاذ خطوات رسیعة  تركیا  تحاول  ربما  فمثاًل،  ليبيا.  يف  األمامیة  الخطوط  على  املواجهة  أجل 
االسرتاتیجیة القريبة منها من أجل زیادة نفوذها ووجودها. ويف حال سعت إحدى دول منتدى غاز رشق املتوسط 
إىل اختبار صرب األخرى بدعم املحاوالت العنیدة لعملیات الغاز داخل املیاه اإلقلیمیة املتنازع علیها؛ فقد یؤدي ذلك إىل 

انتقاٍم غری متوّقع، مما قد ُیسفر يف النهایة عن دائرٍة ُمفرغة من العنف.  
عن 	  فضاًل  األزمة.  حول  والناتو  األورويب  االتحاد  من   

ٍ
لكل الباهتة  املواقف  بفضل  أیضاً  ممكناً  األمر  هذا  صار  وقد 

أّن محدودية تدخل الوالیات املتحدة واالتحاد األورويب مكّنت تلك الدول من تعزیز مصالحها الخاصة دون اعتبار 
لعواقب ذلك سياسياً واسرتاتيجياً. وربما ُیؤّدي بطء األطراف الثانویة يف الرد على اندالع التوتّرات إىل حلقاٍت ُمبارشة 
كرث تعقیداً، بالزتامن مع رؤیة األطراف املعنیة أّن الحوار بات  من العنف. وحینها ستصبح العودة إىل طاولة املفاوضات أ

 من التوتر واالستفزاز املتبادل.
ٍ
غری ذي صلة وسط مناخ

يو الثاين السينار

رصاٌع متصاعد  
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1 یوهات الرصاع  سينار
يف رشق األوسط

سُتواصل ُمعدالت اإلصابة بكوفید- 19 تحسنها، وال ُتوجد موجة ثانیة من الجائحة.	 
ستظل أسعار رصف العمالت يف فوركس مستقرة مع أدىن حد من التقّلبات.	 
سیجري اإلبقاء على املزيانية العسكریة عند مستویات ُمماثلة، أو ستبدأ الدول بزیادتها.	  اقتصاديا

 مسدود رسیعاً، مع انهیار املحادثات.	 
ٍ

ستصل املفاوضات إىل طریق
واألمم 	  وأملانیا  املتحدة  الوالیات  مثل  الوسطاء،  جانب  من  محدودة/ضعیفة  محاوالت 

املتحدة بهدف إعادة إحیاء التوافق ُمتعّدد األطراف الذي یشمل الجمیع.
سزیداد انقسام االتحاد األورويب يف ظل األزمة، مع دعٍم رسي من الدول األعضاء ألطراف 	 

متعارضة.
ستظل الوالیات املتحدة على الحیاد.	 
لن تدفع الوالیات املتحدة بثقلها يف صف التكتل الیوناين	 
سیتواصل املستوى الحايل من الخطاب بنی تركیا والیونان، وهذا یشمل كبار املسؤولنی، 	 

مع التلمیح باستمرار إىل فكرة الحرب.
ودعم 	  للرصاع  داخلیة  دعاوى  مع  املحلیة،  اإلعالم  وسائل  يف  العدواين  الخطاب  سیشتد 

الجیش،خاصًة من كبار املسؤولنی.

دبلوماسيا

تكرار التدريبات البحرية لألطراف املتنافسة، مع استخدام الذخرية واملناورات بالذخرية الحية	 
اإلبالغ عن مواجهات/احتكاكات بنی األساطیل/القطع البحریة للدول املتنافسة بانتظام.	 
ستظهر عملیات التفتیش التعّسفي للسفن، واليت قد ُتسفر عن احتجاز ُمؤقت للسفن 	 

وطواقمها.
استمرار الوجود القوي لألساطیل يف البحر املتوسط، مع نرش الفرقاطات والسفن الحربیة 	 

يف املیاه املتنازع علیها.
الحمایة لعملیات رشكات 	  لتوفری  تتحّرك  أو لن  تواجدها،  الفرنسیة من  البحریة  ستخفف 

النفط الدولیة.
سنلحظ تصعید یشمل إطالق النريان املبارشة مع إلحاق أرضار جسیمة باألصول.	 
تركیا 	  استیالء  االسرتاتيجية، مثل  األرايض  االستیالء على  املتنافسة بجدیة  الدول  ستحاول 

على جزیرة كاستیلوریزو.
یا، يف ظل الحد األدىن من العنف الحدودي.	  ستهدأ جبهة تركیا العسكریة مع سور
يف 	  الحالیة  األمامیة  خطوطها  تحمي  أو  لیبیا،  يف  املدى  بعید   

ٍ
اتفاق إىل  تركیا  ستتوّصل 

رستوالجفرة )حمایة حكومة الوفاق الوطين(.

يا عسكر

املؤرشات
يو 2 جدول متغريات ترجيح سينار
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1 یوهات الرصاع  سينار
يف رشق األوسط

وبالتايل 	  األسباب،  لعدٍد من  تُعد مالئمة،  مل  القائمة  التوتّر  أّن مستویات  املتنافسة  الدول  السیناریو سُتقّدر  يف هذا 
ستختار التسویة باملفاوضات. وربما تكون تلك األسباب مدفوعًة بفقدان النفوذ السیايس، أو نتیجة زیادة الضغوط 

االقتصادیة املحلیة اليت تمنع املغامرات الخارجیة. 
األمم 	  الدولیة. وستتوّسط  للضغوط  االستسالم  مع  املحادثات،  املتنافسة  الدول  ُتفّضل  املنطلق، سوف  هذا  ومن 

املتحدة يف هذه العملیة من أجل إجراء املحادثات. كما سُیؤّدي االتحاد األورويب والدول صاحبة املصالح دوراً قیادیاً 
إىل جانب جهود األمم املتحدة، إما عن طریق اإلكراه أو اإلقناع، يف تخفیف الخطاب وتقریب وجهات النظر. إذ دعت 
الزناعات حول  وحّل  التوتر  تهدئة  أجل  من  وتركیا  الیونان  بنی  مبارشة  محادثات  إىل  أغسطس/آب  أوائل  يف  أملانیا 
الحقوق البحریة. وسوف ُتسفر املحاوالت املماثلة عن توقیع مذكرة تفاهم بنی األطراف الرئیسیة )تركیا والیونان(. كما 
سُتفّضل الدول األخرى )مرص ولیبیا وإرسائیل وقربص( املشاركة طوعاً يف هذه املفاوضات خوفاً من الخسارة يف أيّ 
ترتیبات جدیدة. أما الجانب األمرييك فسيكون ضاغطاً على تركيا لتقديم تنازالت بهذا امللف نتيجة توازنات االنتخابات 

األمريكية ونتائجها اليت قد تسفر عن نجاح بايدن وفوز الديمقراطيني يف مجليس الكونجرس. 

يو الثالث السينار

تسویٌة باملفاوضات   
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تركیا 	  اإلغالق يف  إعادة فرض حالة  ثانیة، مع  بكوفید- 19 موجًة  اإلصابة  ُتواجه معدالت 
والیونان.

ُتواجه تركیا أزمة عملة أخرى مع تصاعد التضّخم.**	 
تباطؤ التعايف االقتصادي للیونان بسبب كوفید- 19 ، وضعف أداء قطاع الضیافة.	 
تقیید املزيانية العسكریة بشدة.	 

اقتصاديا

املفاوضات تشهد انفراجة مع استئناف املحادثات املبارشة.	 
زیادة محاوالت الوسطاء، مثل الوالیات املتحدة وأملانیا واألمم املتحدة، بهدف إعادة إحیاء 	 

التوافق ُمتعّدد األطراف الذي یشمل الجمیع.
سیجد االتحاد األورويب أرضیًة مشرتكة يف أزمة املتوسط، ویبعث برسائل قویة إىل األطراف 	 

املتنازعة.
ستتعرّث عالقات الناتو برتكیا، يف ظل تزايد إحباطها من اتجاه السیاسة الخارجیة ألنقرة.	 
ستضغط الوالیات املتحدة بثقلها وارء تكتل الیونان.**	 
سیتحّسن الخطاب اإلعالمي إىل حٍد كبری، مع دعوات محلیة لضبط النفس وتجّنب الحرب، 	 

وهذا یشمل كبار املسؤولنی.
محاوالت محدودة ملتابعة التقايض ضد الدول املتنافسة بموجب القانون الدويل.	 

دبلوماسيا

تقلیل التدریبات البحریة لألطراف املتنافسة يف رشق املتوسط.	  
تجنب املواجهات بنی أساطیل الدول املتنافسة تماماً.	 
تعلیق الوجود البحري القوي لألطراف الدولیة واإلقلیمیة يف البحر املتوسط، أو إعادة نرش 	 

األساطیل بالقرب من املیاه اإلقلیمیة.
النظام 	  الحدودي، سواًء ضد  العنف  تزايد  مع  یا  الرتكیة يف سور العسكریة  الجبهة  تفاقم 

السوري أو املقاتلنی األتراك الذین اسرتدوا عافیتهم.
ستعجز تركیا عن التوّصل إىل اتفاق بعید املدى داخل لیبیا، وسُتعاين من انتكاسات على 	 

خطوط املواجهة.**

يا عسكر

املؤرشات
يو 3 جدول متغريات ترجيح سينار

یوهات الرصاع  سينار
يف رشق األوسط


