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مخاطر وآفاق الشرق األوسط في 
العام 2021

الملخص
دفعــت سياســات “ترامــب” لســباق تســلح محمــوم وزيــادة فــي توتــرات المنطقــة، مــا 	 

أســهم فــي إعــادة تشــكيل تحالفــات سياســية وأمنيــة إقليميــة، ســترفع مــن منســوب 
التوتــر مــع إيــران وإثــارة مخــاوف تركيــا، وســتزيد مــن وتيــرة المخاطــر فــي ليبيــا والعــراق 

وســوريا، والقلــق مــن مســتقبل القضيــة الفلســطينية.

ومــع ذلــك، فــإن مجــيء “بايــدن” سُيســهم بصــورٍة ملحوظــة فــي تهدئــة التوتــرات بيــن 	 
واشــنطن وطهــران، وقــد ُيســهم فــي تخفيــض التوتــرات فــي اليمــن، دون أن يعنــي ذلــك 

ســهولة التوصــل التفــاٍق شــامٍل بيــن الطرفيــن خــال 2021.

اإلقليميــة، 	  بتفاقــم محتمــل للصراعــات  ُينبــئ  العظمــى للمنطقــة  القــوى  عــودة 
وســُيقابل النفــوذ الروســي هــذه المــرة بموقــف أكثــر حــدة مــن اإلدارة األمريكيــة. كمــا قــد 
يســاهم التحــرك الصينــي مــن حــدة مخاطــر المنافســة العســكرية واالقتصاديــة، لكنــه 

ــن يكــون كاٍف إليقــاف التمــدد الصينــي فــي المنطقــة. ل

المنطقـة، 	  فـي  األساسـية  الملفـات  فـي  حضورهـا  عـن  تركيـا  تتراجـع  لـن  وقـت  وفـي 
سـتنصب جهودها الدبلوماسـية على تفكيك أو تحييد التحالف الناشـىء ضدها في شرق 
المتوسـط، وتخفيـف حـدة التصعيـد مـع االتحـاد األوروبـي والسـعودية ومصـر و”إسـرائيل”. 

ــة، دون أن يعنــي 	  قــد نشــهد خــال العــام تخفيــف حــدة صراعــات دول الخليــج الداخلي
ذلــك توقفــاً لحالــة التنافــس بينهــا، فــي حيــن ســيبقى تصاعــد مخاطــر االحتجــاج فــي 
عــدة دول عربيــة، واحتماليــة انــدالع مواجهــات شــعبية وسياســية مرّجحــاً، خاصــة فــي 

العــراق ولبنــان، وكذلــك فــي “إســرائيل”.

ــاهم 	  ــا، ليس ــد-19 فيه ــاح كوفي ــر لق ــى نش ــة إل ــن دول المنطق ــد م ــعى العدي ــوف تس س
ذلــك فــي تنفيــس االحتقــان السياســي فــي بعضهــا، وتحريــك االقتصــاد للتخفيــف مــن 

ــار المباشــرة للجائحــة علــى المجتمعــات.  اآلث

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
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في  محموم  تسلح  لسباق  الرئاسية  دورته  في  “ترامب”  األمريكي  الرئيس  سياسات  دفعت 
منطقة الشرق األوسط، وقادت لزيادة التوترات واألزمات االقتصادية والسياسية بين دول المنطقة، 
األمر الذي أسهم في إعادة تشكيل تحالفات سياسية وأمنية، بصورة جلبت حالًة من عدم االستقرار 
في المنطقة، إذ أن مخاطر تصاعد وتيرة النزاع اإلقليمي ستبقى عالية خالل الفترة المقبلة، ال 
ينحو  الذي  “بايدن”  المنتخب  للرئيس  األمريكي  الموقف  إيران من  تخّوف خصوم  سيما في ظل 

لعدم االنخراط العسكري في التعامل مع ملفات المنطقة. 
بالتوازي، هيمنت التوترات األمنية بين إيران والواليات المتحدة على قائمة المخاطر األساسية 
في منطقة الشرق األوسط طيلة العام الماضي، غير أن مجيء “بايدن” لرئاسة الواليات المتحدة 
سُيسهم بصورٍة ملحوظة في تهدئة التوترات بين الطرفين، لرغبة الرئيس األمريكي الجديد في 
معالجة األزمات التي تسبب بها “دونالد ترامب”، دون أن يعني ذلك سهولة التوصل التفاٍق شامٍل 
بين الطرفين، إذ أن سقف التفاهم في العام األول لـ “بايدن” سيكون مرتبطًا بتجميد بعض العقوبات 
االقتصادية بما ُيسهم في تهيئة األجواء لعودة المفاوضات حول ”االتفاق النووي“، دون إغفال 
تأثير العامل الداخلي اإليراني على مسار المفاوضات، الذي في تقديرنا سيحرص فيه النظام اإليراني 
على إعادة تشكيل نفسه ليتصالح مع الغرب، حيث نتوقع أن يتصاعد نفوذ اإلصالحيين وإمكانية فوز 

شخصية معتدلة مثل جواد ظريف في االنتخابات الرئاسية اإليرانية في حزيران/يونيو 2021. 

بؤر التصعيد والحروب في المنطقة:
لــم ُتســهم الجهــود الدبلوماســية، وكــذا جائحــة كوفيــد-19، فــي خفــض التصعيد فــي مناطق 
الصــراع فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، إذ تظافــرت ديناميــات محليــة وإقليميــة علــى عرقلــة 
التوصــل لتفاهمــات سياســية ذات معنــى فــي ســاحات الصــراع الرئيســة؛ ســواًء فــي ســوريا أو ليبيــا 
أو اليمــن، وُأضيــف لهــا مؤخــرًا المواجهــات التــي شــهدها إقليــم “تغــراي” فــي أثيوبيــا خــالل األشــهر 
القليلــة الماضيــة. وبالنظــر الســتمرار حالــة التنافــس اإلقليمــي والتســلح المتصاعــدة بالمنطقــة، فــإن 
إمكانيــة تجــدد المواجهــات العســكرية فــي ليبيــا وبــؤر الصــراع فــي ســوريا مــا تــزال قائمــة، كمــا أن 
مجــيء “بايــدن” قــد ُيســهم فــي تخفيــض التوتــرات فــي اليمــن، غيــر أن إمكانيــة التوصــل لحــل شــامل 

ال تلــوح فــي األفــق.
وفــي العــام 2020، عــادت منطقــة البحــر األحمــر إلــى الظهــور كســاحة ذات أهميــة اســتراتيجية، 
حيــث شــّكلت مصالــح دول شــرق إفريقيــا وطموحــات دول الخليــج والوجــود المتزايــد للقــوى الكبــرى 
مشــهًدا معقًدا، وأســهمت الضغوط االقتصادية الهائلة التي واجهت دول القرن األفريقي الهشــة، 
والتــي دفعــت بــكٍل مــن مصــر وإثيوبيــا وكينيــا لتلقــي تمويــاًل طارًئــا مــن صنــدوق النقــد الدولــي، فــي 
إيجــاد حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن ديناميــة الصــراع هنــاك. وبينمــا تحــاول اقتصــادات الخليــج التكييــف 
مــع التداعيــات االقتصاديــة القاســية لجائحــة كورونــا، فإنــه مــن المرّجــح أن تفقــد دول الخليــج بعــض 
النفــوذ االقتصــادي الــالزم للتأثيــر علــى المشــهد السياســي فــي القــرن األفريقــي، خاصــة إذا ظلــت 

أســعار النفــط منخفضــة. 

التطورات الجيوسياسية المتوقعة في الشرق األوسط 

يكية جديدة: في ظل إدارة أمر

العدد 16  •  8 كانون الثاني / يناير  2021 مآالت دولية



ص 03

نشاط أكبر لقوى دولية في المنطقة:
كما أن مؤشرات عودة مشاركة القوى العظمى في المنطقة، ُينبئ بتفاقم محتمل لصراعات 
لها  أمني  وجود  لبناء  أخرى  آسيوية  وقوى  الصين  توجه  في  ظهر  ما  وهو  اإلقليم،  وتوترات 
األوسع في منطقة  األمنية  استراتيجياتهم  يعتبرونه جزًءا من  المنطقة وحولها، ضمن ما  في 
المحيطين الهندي والهادئ. ويتوقع أن يدفع التحرك الصيني من حدة مخاطر المنافسة العسكرية 

في المنطقة، بعيدًا عن التركيز الدولي السابق على قضايا األمن البحري والقرصنة والتهريب.
وضمن هذا السياق، أقدمت بكين على توقيع اتفاقية استراتيجية مع طهران، والتي إذا تم 
تنفيذها فستمثل تحواًل بالنسبة للحضور الصيني في المنطقة، وكذلك للنظام اإليراني الذي لطالما 
تجّنب توقيع هذا النوع من االتفاقيات. وكان الفتًا أن الصين أقدمت على هذه الخطوة دون تعريض 
توسعًا  الطرفين  بين  التجارية  العالقة  شهدت  العكس  على  بل  للخطر،  السعودية  مع  عالقاتها 

ملحوظًا وجرى الحديث مؤخرًا عن التعاون النووي بينهما.
حلفائها في  على  الضغط  “بايدن”،  رئاسة  تحت  المتحدة،  الواليات  ستواصل  المقابل،  في 
المشاركة  الصين. ومع ذلك، ستكون  االقتصادي مع  تعاونهم  لتقليل مستوى  األوسط  الشرق 
الصينية كبيرة في البنية التحتية والصناعة األساسية والبناء في العديد من دول اإلقليم، بما في 
ذلك مصر المتحالفة بشكل وثيق مع الواليات المتحدة، وكذلك في األسواق األكثر انغالًقا أو تلك 

التي هي بأي شكل من األشكال معادية للواليات المتحدة، مثل الجزائر أو إيران.
بمساٍع روسية لتوسيع نطاق نفوذها وتواجدها في المنطقة، لتطال  كما تفيد المؤشرات 
مناطق جغرافية جديدة ومساحات تعاون واستثمار اقتصادي وعسكري متعددة، وإنشاء قواعد 
بحرية جديدة، وسيقابل النفوذ الروسي هذه المرة بموقف أكثر حدة من اإلدارة األمريكية الجديدة. 

التطورات الجيوسياسية المتوقعة في الشرق األوسط 
يتبع:

أمـا الصـراع فـي شـرق البحـر األبيـض المتوسـط، فالتقديـر أن تسـعى األطـراف الدوليـة لمحاصـرة 
والدبلوماسـية  األمنيـة  األطلسـي  شـمال  حلـف  مسـاعي  أن  خاصـة  المتوسـط،  شـرق  التوتـر  حالـة 
أسـهمت أواخـر عـام 2020 فـي وقـف التوتـرات العسـكرية بيـن تركيـا واليونـان وخلق جـو إيجابي عام 
ُيمكـن البنـاء عليـه، إلـى جانـب حـرص تركيا على المشـاركة فـي التخطيط اإلقليمـي للطاقة، هذا قد 
يمنـع حالـة التوتـر المسـتمرة مـن تطورهـا ميدانيـًا لمواجهـة فـي 2021، كمـا قـد تسـعى األطـراف 

لتقليـل مكاسـب كل طـرف مـن خـالل عقوبـات أو إعـادة تشـكيل تحالفـات الطاقـة فـي المنطقـة.

سُيســهم مجــيء “بايــدن” فــي تخفيــف حــدة صراعــات دول الخليــج الداخليــة، دون أن يعنــي 
ذلــك توقفــًا لحالــة التنافــس بيــن األطــراف المختلفــة. فــي وقــت تشــهد العواصــم الخليجيــة تحــوالت 
ــت وســلطنة ُعمــان، ممــا ســتترك آثارهــا  ــري الكوي ــي عقــب وفــاة أمي ــد الداخل ــى الصعي مهمــة عل
ــة، كمــا وتواجــه المملكــة الســعودية عــدم  علــى البيئــة االقتصاديــة والسياســية فــي الفتــرة المقبل
ــي فــي ظــل الحديــث عــن إمكانيــة وصــول محمــد بــن ســلمان لســدة الحكــم خــالل  االســتقرار الداخل

ــة. الشــهور المقبل

دول الخليج:
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شــرعت كل مــن ”اإلمــارات“ و“إســرائيل“ فــي تطويــر عالقاتهمــا الثنائيــة ضمــن أهــداف تتعــدى 
مجــرد “اتفاقيــة تطبيــع”، لتســتهدف بنــاء تحالف جديد في المنطقة يقوم على أســاس االســتثمار 
االقتصــادي والتكنولوجــي، ومــن ثــم التوســع فــي القطاعــات األمنيــة والدفاعيــة، ومحاولــة فــرض 
سياســات بالمنطقــة تخــدم مصالحهمــا فــي مواجهــة خصــوم وقضايــا إقليميــة مشــتركة، وهــو مــا 
رفــع مــن منســوب التوتــر علــى الســاحل المقابــل لإليرانييــن وأثــار مخــاوف األتــراك، وأحــدث قلــق كذلــك 

لــدى أطــراف العالقــة التقليديــن مــع “إســرائيل”، مصــر واألردن والســلطة الفلســطينية. 
وفــي تداعيــات مســار التطبيــع مــع إســرائيل، يتوقــع أن يســتمر فاعــاًل وبمباركــة إدارة بايــدن 
الجديــدة، لكــن دون الحماســة التــي ظهــرت لــدى اإلدارة الســابقة فــي فرضهــا علــى بعــض الــدول 

وإنجــاز الصفقــات ألجلهــا. 
قــد نشــهد تراجعــًا فــي مســار التطبيــع بعــد االنتخابــات اإلســرائيلية المقبلــة آذار 2021 فــي حــال 
ــرة مــع العــرب، خاصــة أن نتنياهــو وّظــف  ــر محمســة لعالقــات كبي تشــكلت حكومــة إســرائيلية غي
هــذا المســار لصالحــه انتخابيــًا األمــر الــذي يجعــل اســتخدامه مــن أي معــارض يفــوز عليــه يأخــذ شــكاًل 

مختلفــا علــى صعيــد االســتفادة منــه. 
نتوقــع أن يوفــر هــذا المســار غطــاًء الســتهداف المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة خــالل 
2021، وتقويــض أي انجــاز سياســي فلســطيني داخلــي أو خارجــي، خاصــة أن الســاحة الفلســطينية 
مقبلــة علــى تغييــرات قياديــة لــدى كل مــن حركــة فتــح )فــي حــال وفــاة محمــود عبــاس( وحركــة 

حمــاس )انتخابــات قــد تعيــد خالــد مشــعل للواجهــة(. 

مسار التطبيع مع “إسرائيل”:

وعلــى الصعيــد المحلــي لــدول المنطقــة، فــإن تصاعــد مخاطــر االحتجــاج الداخلــي واحتماليــة 
انــدالع مواجهــات شــعبية وسياســية واســعة خــالل العــام 2021 أمــٌر مــا زال مرّجــح فــي عــدة دول 
عربيــة، لعــل أبرزهــا العــراق ولبنــان. كمــا أن “إســرائيل” التــي واجهــت اضطراًبــا سياســًيا، وأجــرت ثالثــة 
انتخابــات فــي أقــل مــن عــام نتــج عنهــا حكومــات ضعيفــة واحتجاجــات شــعبية غيــر مســبوقة، تتجــه 

األنظــار بشــأنها النتخابــات رابعــة خــالل الفتــرة المقبلــة، غيــر مضمونــة النتائــج فــي جلــب االســتقرار.
قــد نشــهد فــي 2021 بدايــة نهايــة التحالــف اإلماراتــي الســعودي الــذي هيمــن علــى المنطقــة 
فــي األربــع ســنوات الماضيــة منــذ انتخــاب “ترامــب”. فقــد فشــل هــذا التحالــف فــي أن ينجــز بالكثيــر 
مــن الملفــات )حصــار قطــر واليمــن وليبيــا(، وبــدأت تظهــر مؤخــرًا الخالفــات بيــن كل مــن االمــارات 
والســعودية، وبيــن االمــارات ومصــر. فــي حــال تعــززت مؤشــرات تفــكك هــذا التحالــف فذلــك ســيكون 

مدخــاًل إلعــادة تموضــع الــدول وبنــاء تحالفــات جديــدة فــي المنطقــة.
أمـا الصـراع فـي شـرق البحـر األبيـض المتوسـط، فالتقديـر أن تسـعى األطـراف الدوليـة لمحاصـرة 
والدبلوماسـية  األمنيـة  األطلسـي  شـمال  حلـف  مسـاعي  أن  خاصـة  المتوسـط،  شـرق  التوتـر  حالـة 
أسـهمت أواخـر عـام 2020 فـي وقـف التوتـرات العسـكرية بيـن تركيـا واليونـان وخلق جـو إيجابي عام 
ُيمكـن البنـاء عليـه، إلـى جانـب حـرص تركيا على المشـاركة فـي التخطيط اإلقليمـي للطاقة، هذا قد 
يمنـع حالـة التوتـر المسـتمرة مـن تطورهـا ميدانيـًا لمواجهـة فـي 2021، كمـا قـد تسـعى األطـراف 

لتقليـل مكاسـب كل طـرف مـن خـالل عقوبـات أو إعـادة تشـكيل تحالفـات الطاقـة فـي المنطقـة.

مآالت دولية

التطورات الجيوسياسية المتوقعة في الشرق األوسط 
يتبع:
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ــا مخاطــرًا مرتبطــة باالســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي،  ــه تركي ــذي تواجــه في وفــي الوقــت ال
تعمــل أنقــرة علــى ترتيــب ملفاتهــا الخارجيــة تحســبًا لسياســات اإلدارة األمريكيــة الجديــدة ولفتــح 
أســواق إقليميــة تعطلــت بســبب الصراعــات الجيوسياســية لتركيــا خــالل الســنوات الماضيــة. فــي هــذا 
الصــدد نتوقــع تقاربــًا مــع االتحــاد األوروبــي، وتقــارب محســوب مــع كل مــن الســعودية ومصــر، 
ــك تراجعــًا فــي النفــوذ والحضــور التركــي فــي الملفــات  ــة مــع إســرائيل، دون أن يعنــي ذل وتهدئ
األساســية فــي المنطقــة، بــل مــن خــالل التقــارب والتهدئــة مــع األطــراف اإلقليميــة المعاديــة 

ــف الناشــئ ضدهــا فــي شــرق المتوســط. ــد التحال ــا فــي 2021 لتفكيــك أو تحيي ستســعى تركي
أمــا داخليــًا، فســيعمل حــزب العدالــة والتنميــة علــى تهيئــة جــو تصالحــي مــع المعارضــة، وعقــد 
صفقــات مــع بعــض أحــزاب المعارضــة للتهيئــة النتخابــات 2023 وتأميــن الجبهــة الداخليــة مــن تأثيــر 
القــوى الدوليــة التــي لعبــت دورًا فــي انقــالب 2016. أمــا ملــف األكــراد فقــد يجــد النظــام معالجــات 

داخليــة لــه تجنبــًا لضغــط محتمــل مــن إدارة بايــدن علــى تركيــا بخصوصــه. 

النشاط التركي في المنطقة:

تباطــؤ مســار التطبيــع مــن قبــل الــدول العربيــة أو انســحاب بعضهــا منــه فــي ظــل إدارة “بايــدن” 
ســيكون إمــا نتيجــة انقــالب موازيــن القــوى داخــل إســرائيل بعــد االنتخابــات المقبلــة، أو تحــت ضغــط 

شــعبي إثــر تصعيــد عســكري ضــد قطــاع غــزة.

مآالت دولية

التطورات الجيوسياسية المتوقعة في الشرق األوسط 
يتبع:

اآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط 

سينقســم االقتصــاد العالمــي خــالل 2021 بيــن الــدول التــي تــم تلقيحهــا ضــد COVID-19، وتلــك 
التــي لــم يتــم تلقيحهــا. فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ســيتم التطعيــم فــي 
عــدد قليــل مــن دول المنطقــة بحلــول نهايــة عــام 2021، ممــا يقيــد، إن لــم يكــن يلغــي، تعافــي 

المنطقــة بصــورة عامــة. 
ال يــزال مــن المحتمــل حــدوث موجــات متعــددة مــن العــدوى؛ ألن توزيــع اللقــاح ســيكون متدرًجــا 
وغيــر متجانــس، مــع احتمــال وصــول البلــدان األكثــر ثــراًء واألكثــر تقدًمــا إليــه أواًل. ســتلعب االتفاقيــات 
بيــن الشــركات والــدول وكذلــك العالقــات السياســية أدواًرا رئيســية فــي تحديــد الوصــول. ســتحصل 
تركيــا وإســرائيل ودول الخليــج ومصــر علــى اللقــاح فــي مرحلــة مبكــرة. وعلــى األرجــح ســتتمكن الــدول 
األصغــر كثافــة ســكانية مثــل قطــر والكويــت واإلمــارات وإســرائيل مــن توزيعــه علــى غالبيــة الســكان 
ــا  ــل تركي ــرة مث ــدول الكبي ــرة نســبًيا. بينمــا ال ــرة زمنيــة قصي ــة خــالل فت خصوصــا الشــرائح ذات األولوي
ومصــر وبنســبة أقــل الســعودية ســتحتاج فتــرة زمنيــة أطــول حتــى منتصــف العــام. أمــا دول أخــرى 
مثــل العــراق والجزائــر والمغــرب فمــن المرجــح أال تصــل إلــى مرحلــة معتبــرة مــن التطعيــم إال بحلــول 

أيلــول ســبتمبر. إيــران وســوريا واليمــن وليبيــا قــد يطــول بهــا األمــر حتــى بعــد نهايــة العــام.
إن تقــدم اللقــاح واعــد، ولكــن حتــى فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع التــي اشــترت اإلمــدادات 
ــة لرفــع  ــع جرعــات كافي ــى منتصــف عــام 2021 أو مــا بعــده لتوزي مســبًقا، سيســتغرق األمــر حت

احتواء موجة كورونا وإنهاء اإلغالق 
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ــدو أن حجــم  ــة بعــام 2019، يب ــن أن مؤشــرات النمــو االقتصــادي ســوف ترتفــع مقارن فــي حي
اقتصــادات المنطقــة فــي عــام 2021 ســيظل أقــل بكثيــر مــن مســتويات مــا قبــل كوفيــد-19. 
وهــذا يعنــي أيًضــا إمكانيــة أكبــر نســبًيا لالضطرابــات االجتماعيــة، ألنــه حتــى فــي حالــة حــدوث 
انتعــاش اقتصــادي، فإنــه ســيكون متفاوًتــا للغايــة، وســتظل قطاعــات كبيــرة مــن الســكان تتأثــر ســلًبا 
بمســتويات البطالــة المرتفعــة ونمــو األجــور الضعيــف وعــدم اليقيــن االقتصــادي. وســتؤثر سياســات 
ــد مــن التعــب  ــات الضعيفــة، التــي ستشــعر بمزي ــى الفئ ــر عل التقشــف وتخفيــض اإلنفــاق بشــكل أكب
نتيجــة اإلغالقــات أو/و ارتفــاع التضخــم. كل ذلــك ســيزيد احتماليــة عــدم اليقيــن السياســي فــي 
البلــدان التــي تتجــه إلــى صناديــق االقتــراع، خاصــة إيــران والعــراق، أو تواجــه فيهــا الحكومــة موقفــا 

ــر والســودان واألردن. ــس والجزائ ــان وتون ــل لبن هشــا مث
ســوف تســعى العديــد مــن دول المنطقــة إلــى نشــر التطعيــم عاجــاًل فيهــا، باعتبــار أن ذلــك 
سيســاعد علــى تجنــب االحتقــان السياســي واالجتماعــي فيهــا. وعلــى الرغــم مــن أن المخاطــر 
ــا فــي  ــة دائمــة تعيشــها شــعوب المنطقــة، إال أن عــام 2021 سيشــهد ارتفاًع السياســية هــي حال
االضطرابــات السياســية نتيجــة الضغــوط االقتصاديــة، ذلــك أن المخــاوف مــن التعــرض لفيــروس كورونــا 
ــر أن التعايــش مــع  ــن عــن الشــوارع، غي ــن المحتملي ــد مــن المتظاهري فــي عــام 2020 أبعــدت العدي
الواقــع الجديــد فــي 2021 فــي ظــل عــدم تحســن الظــروف االقتصاديــة ســيعيد الضغــوط االجتماعيــة 

والسياســية بأنمــاط مختلفــة إلــى الواجهــة.

يتوقــع أن يرتفــع النمــو االقتصــادي لــدول المنطقــة فــي عــام 2021، حيــث يمــر أســوأ مــا فــي 
أزمــة Covid-19 مــع إدخــال اللقاحــات، وبمــا أن اآلثــار األساســية مواتيــة. والتقديــر أن يصــل نمــو 

تداعيات أزمة كورونا على االستقرار االجتماعي

تباين مستويات النمو االقتصادي المتوقعة

التدابيــر غيــر الدوائيــة مثــل التباعــد. مــن غيــر المرجــح أن تحقــق معظــم البلدان منخفضة ومتوســطة 
الدخــل لقاًحــا واســع النطــاق بحلــول نهايــة عــام 2021. ومــن ثــم، وبينمــا يرجــح أن يتعافــى قطــاع 
التجزئــة والســفر الداخلــي بقــوة، فــي االقتصــادات الكبيــرة، ال يتوقــع أن ينعكــس هــذا مباشــرة علــى 
ــى دول المنطقــة، وستســتمر الوجهــات الســياحية فــي الظهــور  عــودة حركــة الســياحة والســفر إل
بشــكل ضعيــف مثــل تركيــا ومصــر واإلمــارات نظــًرا للقيــود الدوليــة المســتمرة ومتطلبــات الحجــر 
الصحــي. خاصــة وأن قطــاع الســفر الداخلــي فــي المنطقــة ال يمثــل إال ٪25 مــن قطــاع الســفر، 
مقارنــة بأمريــكا الشــمالية وآســيا حيــث يمثــل قطــاع الســفر الداخلــي ٪80 مــن إجمالــي قطــاع الســفر. 
ســيختلف تأثيــر كوفيــد-19 والقيــود ذات الصلــة علــى النشــاط االقتصــادي عبــر المنطقــة. 
ســتتمكن البلــدان القــادرة علــى تلقيــح نســبة كبيــرة مــن الســكان المعرضيــن للخطــر فــي وقــت مبكــر 
ــر التباعــد االجتماعــي فــي وقــت أقــرب، ممــا يســمح للنشــاط االقتصــادي والتجــارة  ــة تدابي مــن إزال
بالعــودة إلــى طبيعتهــا بشــكل أســرع )مــن المحتمــل بحلــول منتصــف عــام 2021( وعلــى العكــس 
مــن ذلــك، ستســتمر البلــدان التــي تتباطــأ فــي الســيطرة علــى تفشــي المــرض فــي رؤيــة اضطرابــات 
كبيــرة طــوال عــام 2021 حيــث ترتفــع معــدالت اإلصابــة بشــكل دوري، ممــا يــؤدي إلى تجــدد القيود. 

مآالت دولية

اآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط 
يتبع:
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ص 07 الناتــج المحلــي الحقيقــي اإلجمالــي بنســبة ٪3.4 للعــام 2021، مقارنــة بمــا يقــدر بـــ ٪4.8- فــي 
عــام 2020 ومتوســط 10 ســنوات يبلــغ ٪3.1 )كمــا يظهــر فــي الجــدول أدنــاه(. بينمــا ستشــهد 
جميــع دول المنطقــة ارتفاًعــا طفيًفــا فــي النمــو العــام 2021، فــإن وتيــرة التســارع ســتختلف بشــكل 
ملحــوظ عبــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، تحددهــا عوامــل مثــل وتيــرة توزيــع لقــاح 

ــة.  ــة للســلطات المحلي ــة السياســة االقتصادي ــد-19 ومرون كوفي
يمكــن أن تشــهد إيــران أيًضــا توســًعا اقتصادًيــا العــام 2021 إذا أدى تجديــد المفاوضــات مــع 
الواليــات المتحــدة فــي عهــد بايــدن إلــى تخفيــف العقوبــات. وعلــى غــرار ليبيــا، فــإن هــذا ســيعكس 
بشــكل أساســي ارتفــاع صــادرات النفــط، حيــث يبــدو أن النشــاط غيــر النفطــي ســيواجه تحديــات 
مســتمرة بســبب كوفيــد 19- طــوال 2021. وفــي الوقــت نفســه، مــن المرجــح أن تشــهد دول الخليــج 
ــا إلــى حــد مــا مــع إجمالــي نمــو حوالــي ٪3.0، بســب ســرعة نشــرها للقــاح  ــا بطيًئ انتعاًشــا اقتصادًي
ممــا يتيــح عــودة النشــاط االقتصــادي إلــى طبيعتــه بحلــول منتصــف عــام 2021. ومــع ذلــك، فــإن 
القيــود الماليــة التــي تفرضهــا الحكومــات ســتضعف النمــو غيــر النفطــي، فــي حيــن أن اســتمرار قيــود 

أوبــك + علــى المعــروض ســيحد مــن المكاســب فــي إنتــاج النفــط.

مآالت دولية

اآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط 
يتبع:

يقيا التوقعات لمؤشرات نمو والعجز لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي
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6.2 نسبة العجز

المصدر: وحدة المعلومات - اإليكونيميست

 .Oxford Analytica مــن غيــر المرجــح أن يختــرق النفــط مســتوى 60 دوالًرا للبرميــل، بحســب
ــغ 53  ــت أن يبل ــق النفــط والغــاز فــي “Fitch Solutions” متوســط ســعر خــام برن بينمــا يتوقــع فري
دوالًرا أمريكًيــا للبرميــل فــي عــام 2021، وهــو أقــل بكثيــر مــن متوســط 10 ســنوات البالــغ 80.1 دوالًرا 

أمريكًيــا، فــي حيــن أنــه أعلــى مــن المعــدل المقــدر 42.7 دوالًرا للبرميــل فــي عــام 2020. 
وبشـكل عـام، مـن المرجـح انتعاًشـا جزئًيـا فقـط فـي إنتـاج وأسـعار الهيدروكربونـات العالمية في 
عام 2021، مما يؤدي إلى تقليص سيولة العمالت األجنبية بشدة في دول الخليج والضغط ماليًا 
علـى منتجـي السـلع الهيدروكرونيـة فيهـا. غيـر أن معظـم دول الخليـج تمتلك صناديق ثروة سـيادية 
كبيـرة يمكنهـا االسـتفادة منهـا، مـع قـدرة علـى االقتـراض الدولـي، ممـا سيسـمح لهـا بالتغلب على 

صدمـة سـوق النفـط المؤقتـة ولكـن الحـادة والتكاليف المرتبطة بتداعيـات أزمة كورونا. 
ونتيجــة لذلــك، ســتفرض دول الخليــج قيــوًدا ماليــة فــي عــام 2021، كضريبــة القيمــة المضافــة 
ــادة  ــر زي ــز النمــو االقتصــادي فيهــا. ســتؤثر تدابي ــى تحفي ــة عل فــي ُعمــان والكويــت وقطــر، كأولوي
اإليــرادات علــى القــوة الشــرائية لألفــراد، وبالتالــي ســتضعف االســتهالك الخــاص. ومــن المرجــح أيًضــا 

أن يــؤدي النمــو المحــدود فــي االســتثمار العــام إلــى إضعــاف االنتعــاش بعــد كوفيــد-19. 
ليــس مــن المتوقــع أن تــؤدي سياســات الضبــط المالــي إلــى انــدالع اضطرابــات اجتماعيــة 

دول الخليج: تقشف وتوطين في مواجهة انتعاش جزئي للنفط 
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ص 08 واســعة النطــاق فــي أي مــن دول مجلــس التعــاون، لكــن قــد يــؤدي، فــي بعــض الحــاالت، إلــى 
تأجيــج الســخط االجتماعــي وأعمــال احتجاجيــة محــدودة متفرقــة.

ــة خــالل عــام  ــن القــوى العامل ــس التعــاون الخليجــي لتوطي تكثفــت جهــود حكومــات دول مجل
2020. أدخلــت قطــر والكويــت وعمــان العديــد مــن اللوائــح العامــة التــي تهــدف إلــى خفــض حصــة 
العربيــة  المملكــة  بينمــا رفعــت  األخيــرة،  المحليــة فــي األشــهر  العاملــة  القــوى  المغتربيــن فــي 
الســعودية حصــص الشــركات لتوظيــف المواطنيــن فــي العديــد مــن القطاعــات. إلــى حــد كبيــر، هــذا 
االتجــاه يعكــس الضغــوط الماليــة المرتبطــة بانخفــاض أســعار النفــط وأزمــة  كوفيــد-19، ممــا يضعــف 

قــدرة حكومــات الخليــج علــى توفيــر وظائــف القطــاع العــام للمواطنيــن. 
بالنظــر إلــى أننــا نتوقــع أن تســتمر دوافــع توطيــن القــوى العاملــة فــي دول الخليــج خــالل 
2021، هــذا بــدوره قــد يقلــل مــن البطالــة المحليــة، لكــن ســيكون لــه آثــار علــى ديناميكيــات ســوق 
العمــل بحيــث تنخفــض العمالــة الماهــرة وترتفــع تكاليــف العمالــة المواطنــة، ويثبط بالتالي االســتثمار 

األجنبــي فيهــا. 

مآالت دولية

اآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط 
يتبع:

مؤشرات مؤثرة ينبغي مراقبتها في 
2021 في دول المنطقة

االحتجاجــات المتفرقــة مازالــت واردة بالرغــم مــن توقــع احتوائهــا مــن خــالل اإلجــراءات األمنيــة القاســية 	 
واســتمرار احتفــاظ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بقبضــة محكمــة علــى الســلطة فــي عــام 2021.

مــن المحتمــل أن تضطــر مصــر إلــى التنــازل عــن بعــض حقوقهــا المطلقــة فــي ميــاه النيــل نظــًرا لتجــاوز 	 
الزمــن معاهــدات الميــاه الحاليــة، فــي المقابــل ســتقبل إثيوبيــا بعــض تدابيــر الحمايــة المتعلقــة بمعــدالت 

التدفــق والظــروف الهيدرولوجيــة، ممــا يوفــر بعــض األمــن لمصــر فــي ســنوات الجفــاف.
الحكومــة ســتواصل التركيــز علــى مشــروعات البنيــة التحتيــة، وبالتالــي ســتظل معتمــدة علــى توســع 	 

االقتــراض، خصوصــا مــع التزاماتهــا الكبيــرة بالســداد خــالل 2021.
هيــكل االقتــراض الحالــي المتنــوع، يرجــح أن الحكومــة ســتكون قــادرة علــى إدارة ديونهــا بشــكل جيــد.  	 

لكــن االنكمــاش االقتصــادي المطــول قــد يحــد مــن قــدرة مواصلــة االســتفادة مــن هــذه المصــادر فــي 
2021. لــذا، قــد يشــهد 2021 تقلبــا كبيــرا فــي االحتياطيــات األجنبيــة وفــي ســعر الصــرف.

تســهم الســياحة بـــ ٪5 مــن الناتــج المحلــي، و٪10 مــن ســوق العمــل. ليــس مــن المتوقــع أن تســتعيد 	 
الســياحة معــدالت 2019 القياســية خــالل 2021، مــا يعنــي مزيــد مــن الضغــوط علــى مصــادر الدخــل 

ــة. األجنبــي ومعــدالت البطال
ــن ســلمان 	  ــر محمــد ب ــي العهــد، قــد يدفــع هــذا األمي ــك وول ــن المل ــة بي ــرات الداخلي فــي حــال تنامــي التوت

ــم هــذا بطريقــة قســرية. ــو ت ــى ل ــك، حت ــاة المل ــل وف للضغــط مــن أجــل انتقــال للســلطة قب
عالقــة إدارة بايــدن مــع الســعودية ســتتأثر ســلبًا بموقــف بايــدن الشــخصي مــن محمــد بــن ســلمان، والتقديــر 	 

بتراجــع وضــع التحالــف االســتراتيجي بيــن البلديــن واالنســحاب األمريكــي مــن المنطقــة يمكــن أن يعــزز مواقــف 
إقليميــة ليســت فــي صالــح الســعودية وحلفاؤهــا.

سيســتمر بــن ســلمان فــي محــاوالت تهيئــة نفســه للملــك عبــر إعــادة تأهيــل صورته لــدى المجتمــع الدولي، 	 
وتأتــي خطواتــه بهــذا المجــال: التصالــح مــع قطــر، التقــارب مــع دول أخــرى بالمنطقــة، إطــالق ســراح ســجناء 

يطالــب الغــرب بهــم، انســحاب الســعودية مــن الحــرب فــي اليمــن.
تحقيــق التــوازن فــي ميزانيــة الدولــة ســيكون بعيــد المنــال فــي 2021، وســيكون العجــز المالــي والعجــز فــي 	 

2021

صر
م

سعودية
ال

هوامش:
)1( انخفضت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 36.3 مليار دوالر أمريكي إلى 42.4 مليار دوالر أمريكي بين يناير ونهاية سبتمبر. وبعد خصم اقتراض البنك المركزي عن طريق اتفاقيات 

المقايضة مع المؤسسات المالية المحلية - بلغ مجموعها 58.6 مليار دوالر في يوليو - انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبية في المنطقة السلبية.
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رغــم تعــزز وضــع الحــرس الثــوري الداخلــي بعــد تزايــد نفوذهــم فــي االنتخابــات البرلمانيــة فــي مايــو 2020، 	 
غيــر أن حاجــة إيــران للتصالــح مــع أمريــكا لرفــع العقوبــات عنهــا قــد يدفــع النظــام يدفــع باتجــاه فــوز شــخصية 

معتدلــة مثــل جــواد ظريــف فــي انتخابــات الرئاســة صيــف 2021. 
اســتمرار التوتــرات مــع الواليــات المتحــدة، يزيــد مــن الشــعور الداخلــي بعــدم األمــان وتآمــر الغــرب علــى البــالد، 	 

وهــو مــا يزيــد مــن اعتبــارات األمــن كمحــرك للــرأي العــام الداخلــي. 
مــع ســيطرة أجــواء التعبئــة ضــد العــدو الخارجــي، ســيكون مــن المرجــح قمــع أي احتجاجــات شــعبية تحركهــا 	 

الضغــوط االقتصادية. 
ــح مــع 	  ــًا ســيكون محــط اهتمــام وترقــب، فــي ظــل احتماليــة التفــاوض والتصال ــران اقليمي حجــم تدخــل إي

إدارة “بايــدن” وتراجــع الوضــع االقتصــادي الداخلــي حتــى بــات محــرك لوضــع اجتماعــي جديــد يتشــكل، فهــل 
نشــهد تراجــع إضافــي فــي دعــم حلفــاء إيــران اإلقليمييــن وتنــازل فــي تســوية صراعــات )كســوريا واليمــن(.

الواليــات المتحــدة ليــس لهــا اســتراتيجية واضحــة تجــاه العــراق، ممــا يعنــي أن النفــوذ اإليرانــي سيســتمر 	 
خــالل 2021 وربمــا يقــوى ليــؤدي إلــى اإلطاحــة بمصطفــى الكاظمــي فــي المرحلــة المقبلــة، ويأتــي 

رئيــس وزراء محســوب علــى الشــيعة وإيــران.
ســيكون مســتقبل العــراق علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي أمــام تحــدي االســتحقاق االنتخابــي 	 

البرلمانــي المقــرر عقــده خــالل العــام 2021، الــذي ال يتوقــع أن يصــّدر كتلــة ســنية قويــة فيــه.
احتماليــة تصاعــد حالــة التنــازع والخــالف بيــن المكونــات الشــيعية، علــى ضــوء مواقــف المرجعيــات 	 

والمليشــيات مــن طبيعــة التموضــع المرتبــط بالصــراع األمريكــي اإليرانــي، مــع احتماليــة بقــاء اليــد العليــا 
ــاء تحالفــات شــيعية أقــوى. ــران إلعــادة بن ــًا، وتدخــل إي ــران ميداني للمليشــيات المواليــة إلي

عــدم التحســن فــي الوضــع االقتصــادي واســتمرار االنقســام الكــردي ســيدفع لعــودة االحتجاجــات ســواًء 	 
فــي بغــداد ومــدن الجنــوب العراقــي، أو فــي إقليــم كردســتان العــراق.

إيران
ق

العرا

تراجــع الضغــوط الخارجيــة علــى المملكــة بشــأن مشــروع حــل الدولتيــن مــع قــدوم “باديــن”، ولكــن في 	 
ذات الوقــت احتمــال تعــرض عّمــان لضغــوط مــن نــوع آخــر متعلقــة بقضايــا الحريــات وحقــوق االنســان.

ستســهم المصالحــة الخليجيــة والتراجــع النســبي لحالــة التوتــر بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران فــي تخفيــف 	 
البيئــة القلقــة لــأردن ضمــن عالقاتــه وسياســته الخارجيــة فــي الملفــات اإلقليميــة.

ســيبقى الوضــع االقتصــادي المتــردي للملكــة ضاغــط ومســتمر، ممــا يعزز فــرص االحتجاجات الشــعبية، 	 
لكــن دون أن تصــل لمســتويات مؤثــرة فــي ظــل ســيطرة التيــار الحكومــي علــى البرلمــان المنتخــب حديثــًا.  

بعــد تواتــر التصريحــات الرســمية حــول قــرب إعــادة تشــكيل مجالــس الحكــم مــن مجلــس ســيادي وحكومــة 	 
وتشــريعي، وإعــالن المفوضيــات، فإنــه مــن غيــر المتوقــع أن يحــدث ذلــك تغييــرًا جوهريــًا فــي بنيــة 

نظــام الحكــم، وســيبقي الســيطرة للعســكر خــالل 2021.
ســيكون الســودان أمام اختبار اســتمرار المردود االقتصادي والسياســي لعملية التطبيع مع “إســرائيل” 	 

مــع قــدوم اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، والتــي مــن الممكــن أن تواجــه بعــض العقبــات القانونيــة فــي هــذا 
المســار، ممــا قــد ينعكــس ســلبًا علــى الحالــة الشــعبية والحزبية.

األردن
سودان

ال
الحســاب الجــاري كبيــًرا، ممــا يخلــق ضغوًطــا ماليــة داخليــة وخارجيــة.

ســتعمل الحكومــة بنشــاط علــى الترويــج لألعيــاد الدينيــة ومؤتمــرات األعمــال والســياحة الترفيهيــة، واألحــداث 	 
الرياضيــة المرموقــة. لــذا سيشــهد قطــاع الســياحة انتعاشــا جزئيــا.

اســتقرار أســعار النفــط وتجنــب حــرب أســعار مــع روســيا، مــع التــزام أرامكــو بتعهداتهــا جنــي أربــاح ســنوية 75 	 
مليــار دوالر، أمــور يتوقــف عليهــا اســتئناف مشــاريع تهــم المســتثمرين، أبرزهــا مشــروع القديــة، أكبــر مدينــة 

ثقافيــة ورياضيــة وترفيهيــة فــي العالــم؛ ومشــروع نيــوم ، تقــدر تكلفتــه بنحــو 500 مليــار دوالر أمريكــي.

تهدئــة االضطرابــات الجيوسياســية، وقــدرة البنــك المركــزي علــى كســب ثقــة األســواق فــي سياســاته أمــران 	 
أساســيان لتجنــب خطــر حــدوث ركــود أو أزمــة كاملــة فــي ميــزان المدفوعــات.

صافــي احتياطيــات العمــالت األجنبيــة الســلبية ، ومتطلبــات التمويــل الخارجــي البالغــة 182 مليــار دوالر أمريكي 	 
فــي عــام 2021، تزيــد مــن مخاطــر توقــف تدفقــات رأس المــال بشــكل مفاجــئ.

ترقــب لعالقــة اإلدارة األمريكيــة الجديــدة مــع تركيــا أردوغــان، التــي قــد يشــوبها ضغــط أمنــي واقتصــادي 	 
لتقويــض قــدرة حــزب العدالــة والتنميــة علــى االســتمرار فــي الحكــم، إضافــة لضعــف التعــاون فــي ملفــات 

إقليميــة كانــت تمثــل مصلحــة أمريكيــة تركيــة مشــتركة.
النشــاط األمنــي والعســكري الخارجــي قــد ال يشــهد توســعًا كمــا فــي 2020، غيــر أن المحافظــة علــى 	 

حضــور فاعــل فــي بــؤر التوتــر اإلقليميــة ســيبقى تحديــًا لتركيــا.
يرجح أن يسمح الرئيس بمزيد من التشديد النقدي مع تقليل التحفيز المالي واالئتماني إلى الحد األدنى. 	 

تركيا
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ليبيا
بالرغــم مــن مســارات حــوار تونــس والمغــرب، إال أن إجــراء انتخابــات فــي نهايــة عــام 2021 ســيواجه 	 

صعوبــات فــي ظــل خشــية األطــراف والفاعليــن السياســيين مــن تحجيــم نفوذهــم، والشــك فــي إمكانيــة 
اجراءهــا فــي المناطــق الخاضعــة للجنــرال خليفــة حفتــر.

ســيحظى الصــراع فــي ليبيــا علــى مزيــد مــن االهتمــام اإلقليمــي والدولــي، مــع تمديــد البرلمــان 	 
التركــي لمهمــة جيشــه فــي ليبيــا، واهتمــام أمريكــي أكبــر بمواجهــة النفــوذ الروســي فــي المنطقــة، 
ــى األرض.  ــج عســكرية عل ــر دون توقــع تحقيــق نتائ ــى اإلمــارات ومصــر عــن دعــم حفت ــن تتخل فــي حيــن ل

عــدم االســتقرار السياســي ســيضعف عمليــة صنــع القــرار االقتصــادي وإدارة السياســات العامــة، طــوال 	 
النصــف األول مــن عــام 2021 علــى األقــل. وإذا لــم يتــم ضبــط السياســة االقتصاديــة بحلــول نهايــة عــام 

2021، فقــد ينخفــض مســتوى الثقــة خارجيــًا باالقتصــاد اإلســرائيلي.
فــي حــال أفــرزت االنتخابــات الرابعــة فــي مــارس/آذار 2021 حكومــة جديــدة ال يقودهــا نتنياهــو ســتنقلب 	 

موازيــن القــوى الداخليــة والخارجيــة، فقــد ًتبطــئ مــن مســار التطبيــع وتتماشــى أكثــر مــع سياســات إدارة 
بايــدن الجديدة.

ســيتم العمــل علــى االســتفادة مــن التطبيــع مــع دول عربيــة جديــدة لبنــاء فــرص تجاريــة، حيــث تأمــل 	 
الشــركات اإلســرائيلية فــي االســتفادة ليــس فقــط مــن أســواق المبيعــات الجديــدة ولكــن أيًضــا مــن مصــادر 

جديــدة لالســتثمار األجنبــي المباشــر وتدفقــات رأس المــال.
الضغــوط األمريكيــة علــى إســرائيل للحــد مــن التعــاون االقتصــادي مــع الصيــن، قــد تــؤدي إلــى اعتبــار 	 

ثــروات دول الخليــج )خاصــة اإلمــارات( بديــال اســتثماريا مناســبا لهــا. 
بعــد الفــرص التــي وفرتهــا اتفاقيــات التطبيــع بالوصــول إلــى األســواق العربيــة بشــكل مباشــر، تحفــزت 	 

ــدول العربيــة، خاصــة فــي  ــدى ال ــا ل طموحــات إســرائيل فــي توســيع حصتهــا مــن ســوق التكنولوجي
ــا الميــاه؛ باإلضافــة إلــى األمــن الســيبراني. مجــال الزراعــة وتكنولوجي

سرائيل”
“إ

ص 10
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العواقب والتداعيات المحتملة 

معاناة الرئيس 
األمريكي جو بايدن 
من مشكالت صحية 

ُتجبره على االستقالة 
أو تفويض سلطات أكبر 

لنائبته كاماال هاريس

التوترات العسكرية في 
بحر الصين الجنوبي/

آسيا

توترات الصين والهند 
وباكستان

احتجاجات هونغ كونغ 
المناهضة للحكومة

نزع السالح النووي من 
كوريا الشمالية

مؤشرات التحذير

بايدن )78 عامًا( هو أكبر رئيس 	 
أمريكي على اإلطالق، وقد أثر 

كوفيد 19 بالفعل على العديد من 
المسؤولين األمريكيين والزعماء 

العالميين

تعيش العديد من االقتصادات الكبرى 	 
في مراحل مختلفة من التفشي مع 

مستويات مختلفة من القيود، 
الشكوك حيال فاعلية وانتشار 	 

اللقاحات، 
الطفرات المحتملة للفيروس، 	 
ارتفاع أعداد الحاالت في أمريكا 	 

الشمالية وأوروبا

خطاب أمريكي معادي للصين في 	 
عهد بايدن 

زيادة الحشد والدوريات العسكرية	 
تعزيز وتوسيع الكتلة األمنية 	 

“الرباعية”
التأسيس المحتمل لمنطقة دفاع 	 

جوي صينية في بحر الصين 
الجنوبي

إلغاء الهند لوضعية كشمير الخاصة 	 
عام 2019

تصاعد العنف في الوالية	 
احتمالية وقوع هجمات “إرهابية”	 
االشتباكات الدموية بين الصين 	 

والهند منتصف عام 2020

تزايد الدعوات لـ”حق تقرير المصير”	 
ضغوطات الكونغرس األمريكي	 
انتخابات هونغ كونغ التشريعية 	 

في سبتمبر/أيلول عام 2021

بايدن يبدو أقل حرصًا من ترامب 	 
على الحوار رفيع المستوى مع 

كيم جونغ أون
كوريا الشمالية ستعقد مؤتمرًا 	 

حزبيًا في يناير/كانون الثاني لوضع 
السياسات

انحراٌف في سياسة كوريا الجنوبية 	 
عن السياسة األمريكية

المخاطر األساسية

مؤشرات ظاهرة في نشاطه 	 
اليومي تعكس مشكالت 

صحية، مع مزيد من التدقيق 
في صحة بايدن

أن ُتؤدي الموجة الممتدة من 	 
كوفيد-19 إلى إطالة القيود 

المفروضة حول العالم، ويصير 
كوفيد19- أشبه بظاهرٍة شبه 

دائمة
عدم فاعلية لقاحات كوفيد-19	 

تواصل الدعم األمريكي لهونغ 	 
كونغ/أو تايوان يخلق أزمًة مع 

الصين
اشتباٌك جوي أو بحري بين 	 

قوات الصين وبين قوات الواليات 
المتحدة/اليابان/فيتنام/الفليبين 

اشتباٌك عسكري محتمل أو صراع 	 
مباشر

نزاٌع عسكري واسع النطاق بين 	 
الهند وباكستان حول منطقة 

كشمير
نزاع عسكري بين الصين والهند 	 

حول الحدود المتنازع عليها

أن تشتعل االحتاجات المناهضة 	 
للصين من جديد

أن تتدخل الصين مباشرًة وبقوة 	 
لقمع االحتجاجات

ارتفاع العنف بشكٍل حاد	 

انهيار الدبلوماسية في حال تبّني 	 
بايدن لموقٍف أكثر صرامة 

مخاطر صواريخ و/أو اختبارات 	 
نووية جديدة من جانب كوريا 

الشمالية 
العودة إلى الخطاب والتهديدات 	 

الحربية بعمٍل عسكري أمريكي

ربما يعتبر خصوم الواليات المتحدة بايدن ضعيفًا 	 
ويصيرون بالتالي أكثر حزمًا، 

أو قد تتوّلى كاماال هاريس الرئاسة وتتحّول إلى 	 
أجندة أكثر “يسارية”، 

أو يظل بايدن رئيسًا مع خسارة نفوذه لصالح كاماال 	 
ومستشاريه بدرجٍة ُتؤدي إلى ارتباٍك في السياسات

مخاطر عدم االستقرار مع تأجيج القيود/حاالت 	 
اإلغالق لالستياء من الحكومات، 

تراجع الديمقراطية داخل العديد من األسواق 	 
الناشئة، 

ارتفاع العجز المالي وأعباء الديون، 	 
إعادة التفكير الدراماتيكية في األنظمة السياسية 	 

واالقتصادية واالجتماعية بجميع أنحاء العالم، 
التوترات الجيوسياسية األكبر في أعقاب األزمة	 

تدهور العالقات اإلقليمية	 
خطر أن تزيد التوترات الجيوسياسية من تقويض 	 

التجارة واالستثمار )أو العكس(
تهديد بعيد المدى من انقسام آسيا إلى 	 

معسكرين متنافسين 
مستقبل القيادة األمريكية للعالم	 

صراٌع محدود )على غرار حرب الكارغيل عام 1999( أو 	 
صراٌع واسع النطاق

احتمالية استخدام األسلحة النووية	 
أزمة إنسانية	 
تعّطل االقتصادات اإلقليمية ومبادرة الحزام والطريق	 
مستقبل مجهول لجنوب آسيا	 

انهيار سمعة وعالقات الصين الدولية مع االقتصادات 	 
الغربية

االستقرار الداخلي الصيني	 
قيادة شي جينبينغ	 
ثقة المستثمرين في هونغ كونغ	 

توترات إقليمية وصراٌع محتمل	 
انتظام جيوسياسي لشمال شرق آسيا	 
مصداقية التحالف األمريكي	 
“صفقٌة كبيرة” محتملة في النهاية إلعادة دمج 	 

كوريا الشمالية في الكتلة االقتصادية اإلقليمية
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صراعات منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

عودة نشاط التنظيمات 
اإلسالمية المتشددة 

توترات روسيا والغرب

انهيار معاهدة ستارت 
الجديدة

انهيار االتفاق النووي اإليراني	 
مواجهٌة مباشرة بين إيران 	 

وبين الواليات المتحدة/
السعودية

تدفق المزيد من الالجئين من 	 
إدلب السورية

هجوم إسرائيلي على لبنان	 
انتفاضة فلسطينية جديدة	 
ضغط كردي جديد من أجل 	 

إقامة الدولة

االنسحاب واسع النطاق للقوات 	 
األمريكية من أفغانستان 

والعراق والصومال، 
خفض التمويل لعمليات 	 

مكافحة اإلرهاب، 
زيادة البطالة، 	 
استغالل الجماعات المتشددة 	 

للظروف االقتصادية 
واالجتماعية المتدهورة

تزيد روسيا الضغط على 	 
بيالروسيا بشأن االندماج

ارتفاٌع متجدد في القتال 	 
داخل أوكرانيا

وزيادة القيود المفروضة من 	 
الواليات المتحدة واالتحاد 

األوروبي على روسيا
وزيادة التوترات حيال دول 	 

البلطيق والبلقان ومولدوفا

ضيق الوقت المتاح أمام بايدن 	 
لتمديد المعاهدة بعد تنصيبه 

في 20 يناير/كانون الثاني 
وحتى انتهائها في 5 فبراير/

شباط
إحجام الصين عن االنضمام إلى 	 

محادثات الحد من التسلح بين 
أمريكا وروسيا

تجدد المواجهة األمريكية/اإلسرائيلية مع إيران 	 
زعزعة االستقرار المحتملة في إيران	 
استمرار الكوارث اإلنسانية	 
موازين قوى جديدة في بالد الشام	 
التوترات السنية-الشيعية	 
تقارب أمريكي-إيراني محتمل في حال عاد بايدن 	 

إلى االتفاق النووي
تجّدد الهجمات “اإلرهابية” في الغرب وأفريقيا 	 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

فقدان دول للسيطرة على بعض المعاقل 	 
في أراضيها التي ُيمكن استخدامها 

كمواقع تدريب “إرهابية”
هجمات “إرهابية” متفرقة أو حركات تمرد 	 

ضد قوات األمن في الدول المتضررة
هجمات “إرهابية” على األفراد في الدول 	 

الغربية

استمرار عقوبات الواليات المتحدة واالتحاد 	 
األوروبي على روسيا إلى أجٍل غير مسمى

وعودة سباق التسلح النووي بين الواليات المتحدة 	 
وروسيا

واستمرار التوترات في شرقي أوروبا حول سوريا	 
وشراكٌة أوثق بين روسيا والصين	 

ربما ُيؤدي الفشل في تمديد المعاهدة إلى 	 
تدهور العالقات األمريكية الروسية وتصعيد 

التعزيزات النووية األمريكية والروسية
سير الصين والهند وباكستان في نفس 	 

الطريق

سياسات تركيا الداخلية 
والخارجية

تحديات ما بعد كوفيد-19	 
قمٌع أكبر لالنفصاليين األكراد	 
توترات مع الواليات المتحدة 	 

واالتحاد األوروبي وروسيا
مخاطر صراع في شرق المتوسط 	 

وجنوب القوقاز

زيادة زعزعة استقرار االقتصاد والمشهد السياسي 	 
اشتباكات عسكرية محتملة مع دول الجوار	 
توترات مع بايدن وتخفيف العالقات على المدى 	 

الطويل مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
وحلف الناتو

زيادة العالقات مع روسيا والصين وإيران	 
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فشل بايدن في تهدئة التوترات 	 
مع إيران

انتخاب إيران لرئيٍس متشدد	 
انهيار عمليات السالم في ليبيا 	 

وسوريا واليمن 
عودة نشاط تنظيمات متشددة 	 

في أفغانستان والعراق وسوريا 
وأفريقيا

فوز إدارة بايدن 	 
الديموقراطية مع احتمالية 
عودة نهج توظيف التهديد 
األمني للقاعدة في تحقيق 

المصالح األمنية الخارجية
نشاط لتنظيمات متشددة 	 

في دول شرق أوسطية 
وأفريقية

التداعيات االقتصادية 	 
الشديدة لكوفيد-19

احتمالية تبّني بايدن لموقٍف أكثر 	 
صرامة

وزيادة التوترات في بيالروسيا	 
ونمو العالقات بين الناتو وبين 	 

أوكرانيا 
وسعي الرئيس بوتين لتمديد 	 

فترته الرئاسية

كان ترامب مترددًا في تمديد 	 
المعاهد

انسحب ترامب من معاهدة الصواريخ 	 
النووية متوسطة المدى بين 

الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 
عام 2019

فترات توتر أكبر بين الرئيس أردوغان 	 
وبين الواليات المتحدة واالتحاد 

األوروبي وألمانيا
فشل برلين في إعادة تركيا إلى 	 

طاولة المفاوضات
توترات مع روسيا حيال سوريا 	 
نزاعات مع الجوار في شرق 	 

المتوسط
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انتقال السلطة في 
ألمانيا

اضطرابات أمريكا 
الالتينية

انفجار “فقاعة األلفية” 
وتراجع عصر التحول 

الرقمي

عاصفة شمسية/
جيومغناطيسية تعطل 
اإللكترونيات واالتصاالت 

على األرض

تحّول تايوان إلى ساحة 
معركة أمريكية-صينية 
من أجل السيطرة على 

أشباه الموصالت

شلٌل سياسي في ألمانيا 	 
عدم عالج االنقسامات داخل 	 

الحزب الحاكم، 
الحكومة االتحادية األلمانية 	 

تصبح أقل تماسكًا 
فراٌغ في قيادة أوروبا خالل 	 

وقٍت حساس

زيادة عدم االستقرار 	 
واالضطرابات في أعقاب 

الركود االقتصادي الشديد 
نتيجة كوفيد-19

امتداد عمليات البيع لتشمل 	 
أسهم شركات التقنية )عودة 

مستهلكي Amazon إلى 
المتاجر الفعلية(، 

تفضيل مستثمري التجزئة 	 
لصناديق المؤشرات المتداولة

ترصد األقمار الصناعية زيادًة 	 
في نشاط البقع الشمسية، 
وزيادة الشفق القطبي في 

السماء

عجز الصين عن الوصول إلى 	 
التصاميم أمريكية الصنع

العجز عن الوصول إلى مصنعي 	 
أشباه الموصالت الرئيسية كشركة 

TSMC
فشل خطط الصين للحاق بالركب 	 

نتيجة الضغوط األمريكية

جموٌد محتمل أو انهياٌر في “التحالف الكبير”، 	 
خطر إنتاج االنتخابات المقبلة لحكومٍة ضعيفة 	 
خالٌف حول سياسة تغير المناخ	 
فراٌغ سياسي في االتحاد األوروبي	 

فقدان شاغلي المناصب للدعم	 
التخفيف المالي بالتزامن مع سعي شاغلي 	 

المناصب الستعادة شعبيتهم 
أعباء ديون أعلى على المدى البعيد، 	 
تباطؤ اإلصالحات االقتصادية 	 
المزيد من االضطرابات العامة	 

ربما يحظى األمر بدعم االحتياطي الفيدرالي 	 
والحكومة األمريكية إلنقاذ مستثمري التجزئة

احتمالية تعطل اتصاالت األقمار 	 
الصناعية والراديوية واألنظمة اإللكترونية 

والكهربائية، بينما سيشهد السيناريو األسوأ 
تعطل مناطق كبيرة من األرض

 	 TSMC ُيمكن للصين أن تمنع تجميع منتجات
التي تشتريها الشركات األجنبية داخل الصين

تستطيع الصين تخريب مصانع TSMC في 	 
تايوان 

ُيمكن للصين الضغط على تايوان عسكريًا من 	 
TSMC أجل الوصول إلى كامل قدرات

عزل حزب المحافظين 
لرئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون أو 
استقالته من منصبه

تراجع ثابت في دعم المحافظين 	 
على حساب العمال

االنتخابات المحلية في مايو/	 
أيار عام 2021 ستكون بمثابة 
أول اختبار سياسي كبير بعد 

كوفيد-19 

من المرجح أن ُيحافظ خليفة جونسون على 	 
استمرارية الكثير من السياسات، ولكّنه قد ُيغير 

أولويات اإلنفاق
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تصاعد صراع السلطة داخل حزب 	 
االتحاد الديمقراطي المسيحي 

حول االتجاه المستقبلي )الوسطي 
أو المحافظ( للحزب

تقليص الفجوة بين االتحاد وبين 	 
حزب الخضر في استطالعات الرأي

االرتفاع الكبير في عدد 	 
الوفيات نتيجة كوفيد-19

االنهيارات االقتصادية الحادة 	 
جدول االنتخابات المزدحم 	 

)العامة والنصفية( في عام 
2021

و	   Tesla شــركات  أســهم  بــدأت 
التــر  RobinHood والبتكويــن فــي 

اجــع

“الــدورة 	  أّن  ناســا  وكالــة  أبلغــت 
فــي  بــدأت  قــد   ”25 الشمســية 
 ،2019 عــام  األول  ديســمبر/كانون 
ومــن المتوقــع أن تبلــغ ذروتهــا فــي 

2025 عــام 

تحتفظ الواليات المتحدة بسياسة 	 
القيود المفروضة على وصول الصين 

إلى أشباه الموصالت الرئيسية

تزايد االنتقادات لطريقة التعامل 	 
مع جائحة كوفيد-19

احتمال تصاعد االنتقادات لتداعيات 	 
االتفاق التجاري مع االتحاد 

األوروبي مما سيجعل االقتصاد 
يعاني اضطرابات كبرى
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