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المرجعالتعليقالتوقع

“بايدن”،  رئاسة  تحت  المتحدة،  الواليات  ستواصل 
لتقليل  األوسط  الشرق  في  حلفائها  على  الضغط 
ستكون  ذلك،  ومع  للصين.  االقتصادي  تعرضهم 
المشاركة الصينية كبيرة في البنية التحتية والصناعة 

األساسية والبناء في العديد من دول اإلقليم.

تعرضت السعودية واإلمارات لضغوط حقيقية من قبل 
مع  استراتيجية  مشروعات  من  للحد  المتحدة  الواليات 
تنامي عالقات  لكن  له طابع عسكري.  الصين، بعضها 
مع  المنطقة  في  مستمرا  مازال  االقتصادية  الصين 

شركاء رئيسيين لواشنطن خاصة مصر ودول الخليج.

تقييم توقعات “أسباب” للمنطقة في عام 2021 2021

حدة  تخفيف  في  “بايدن”  إدارة  مجيء  سُيسهم 
ذلك  يعنى  أن  دون  الداخلية،  الخليج  دول  صراعات 

توقفًا لحالة التنافس بينها.

في  راغبة  أنها  واضحة  رسالة  “بايدن”  إدارة  أرسلت 
تهدئة التوترات اإلقليمية. وباإلضافة لذلك، فإن دول 
الخليج نفسها - خاصة السعودية واإلمارات - انتهجت 
وتيرة  وكانت  بها.  خاصة  ألسباب  تصالحية  سياسة 
السعودية  بين  المتوقع  من  أسرع  العالقات  تعافي 
والقطرية. وحتى العالقات القطرية واإلماراتية تتقدم 

بصورة حذرة لكنها ثابتة وجادة.

ماالت دولية
تحقق

تحقق ومستمر

التقييم

العظمى في  القوى  عودة مشاركة  على  مؤشرات 
لصراعات  محتمل  بتفاقم  هذا  وُينبئ  المنطقة. 

وتوترات اإلقليم.

اهتمامها  لتخفيف  واشنطن  مساعي  من  الرغم  على 
نفوذ  لبناء  والصين  روسيا  مساعي  أن  إال  بالمنطقة، 
والعسكرية  االقتصادية  بالمنطقة، وتصاعد عالقاتهما 
جعل واشنطن حاضرة في ملفات المنطقة. أيضا، فإن 
خاصة  بالمنطقة  ملفات  في  انخراطا  أكثر  باتت  فرنسا 
ليبيا، شرق المتوسط، العراق، والسودان. لم ينتج عن 
كل هذا تصاعد كبير في توترات المنطقة لكنها عملية 

مازالت قابلة للتطور.

تحقق ومستمر
ماالت دولية

ماالت دولية
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سيستمر مسار التطبيع فاعاًل وبمباركة إدارة “بايدن”، 
السابقة  اإلدارة  التي ظهرت لدى  الحماسة  لكن دون 
في فرضها على بعض الدول. كما يتوقع أن تنخفض 
التجاري  التبادل  رفع  لصالح  السياسي  التطبيع  وتيرة 

والتعاون األمني مع إسرائيل.

دعمت إدارة “بايدن” اتفاقات أبراهام، لكنها لم تمارس 
ضغوطا حقيقة على أنظمة عربية أخرى على غرار إدارة 
االقتصادية  العالقات  شهدت  فقد  هذا  ومع  “ترامب”. 
اإلمارات  خاصة  العام  هذا  خالل  هائلة  طفرة  واألمنية 
والمغرب ومصر والبحرين، وبدرجة أقل األردن والسودان.

بشكل  ترفض  لن  الغربية  والقوى  المتحدة  الواليات 
مبدئي عودة طالبان للحكم، لكّن موقفهم النهائي 
حكمها  برنامج  على  بناء  سيتشكل  الحركة  حكم  من 

الداخلي ومواقفها الخارجية.

كبيرة  اقتصادية  ضغوطا  الغربية  الحكومات  تمارس 
على طالبان، لكنها مازالت ضمن حدود التفاوض لرسم 

محددات العالقة، وال تستهدف تقويض حكم طالبان.

مجيء إدارة “بايدن” سُيسهم بصورٍة ملحوظة في 
تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران.

االتفاق  إلحياء  “بايدن”  إدارة  سعي  من  الرغم  على 
النووي، إال أن معركة عض األصابع المالزمة للمفاوضات، 
مزيدا  الطرفين  تطلب من  إيران  “رئيسي” في  وانتخاب 
أكبر  مكاسب  لتحصيل  أكبر  تشدد  وإظهار  التصعيد  من 
من االتفاق المحتمل. كذلك، لم تتوقف “إسرائيل” عن 
ما  وهو  اإليرانية  التحتية  البنية  الستهداف  مساعيها 

ساهم في إبقاء مستوى التوتر قائما.

العسكري واالقتصادي في  الروسي  النفوذ  سيقابل 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بموقف أكثر 

حدة من اإلدارة األمريكية. 

للحد  مستمرة  المنطقة  دول  على  األمريكية  الضغوط 
من العالقات االستراتيجية مع روسيا، مثل تركيا، مصر، 
والسودان. لكن ال يمكن اعتبار أن الموقف األمريكي كان 

“أكثر حدة”؛ األدق أنه مستمر.

تحقق ومستمر

تحقق

لم يتحقق

تحقق نسبيا، 
ومستمر

ماالت دولية

سياقات
 افغانستان

مآالت دولية

مآالت دولية
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المرجعالتعليقالتقييمالتوقع

لم يتحقق
قد ُيسهم مجيء إدارة “بايدن” في تخفيض التوترات 
في اليمن، دون أن يعنى ذلك سهولة التوصل التفاٍق 

شامٍل بين الطرفين خالل 2021.

على  اليمن  في  التوترات  وتير  تصاعدت  الحقيقة،  في 
والتي  وإيران  السعودية  بين  الجارية  المفاوضات  وقع 
للرياض  ميداني  ضعف  ظل  في  خوضها  طهران  تريد 
في اليمن. كذلك فإن تخلي واشنطن عن تقديم الدعم 
من  زاد  اليمن  في  السعودية  لعلميات  اللوجيستي 

حماسة الحوثيين النتزاع المزيد من المكاسب الميدانية.

مآالت دولية

تحقق، ومستمر

األساسية  الملفات  تركيا عن حضورها في  تتراجع  لن 
الدبلوماسية  جهودها  ستنصب  لكن  المنطقة،  في 
في  ضدها  الناشئ  التحالف  تحييد  أو  تفكيك  على 
االتحاد  التصعيد مع  المتوسط، وتخفيف حدة  شرق 

األوروبي ومصر والسعودية و”إسرائيل”.

أكثر  الخارجية  التوترات  باحتواء  تركيا  التزام  أن  الحقيقة 
مع  العالقات  تجاه  خاصة  المتوقع،  من  وحزما  جدية 
اإلمارات ومصر، وحتى السعودية وإسرائيل على الرغم 

من عدم تحقق بعد مع أي منهما. 
مآالت دولية

تحقق، ومستمر
إضافية  أهمية  ستكتسب  وقطر  طالبان  بين  العالقة 
السياسي  المكتب  عودة  رغم  الحركة  انتصار  بعد 

لطالبان من الدوحة إلى أفغانستان.

الغرب  بين  الرئيسية  االتصال  بوابة  هي  قطر  مازالت 
وطالبان، كما أنها مازالت هي الوسيط األكثر موثوقية 
لدى الحركة. وليس ثمة شك أن الدوحة ستكون حاضرة 

سياقات في مستقبل أفغانستان سياسيا واقتصاديا. 
أفغانستان

سياقات قطر

تحقق

التحالف مع إسرائيل يمثل بديال لإلمارات لتحسين وزنها 
السعودية  كفاية  في  الثقة  فقدانها  بعد  اإلقليمي 
ومصر؛ كما أنها أيضا تدرس إمكانية التهدئة مع تركيا، 

ولو بصورة تكتيكية لتجنب مزيد من االستنزاف. 

استراتيجية  شراكة  قليلة  أشهر  خالل  اإلمارات  طورت 
تتجاوز  وأمنية  اقتصادية  مجاالت  في  “إسرائيل”  مع 
للتحالف  أقرب  إلى عالقة  التقليدي  مفهوم “التطبيع” 
تقدما  تركيا  العالقات مع  كذلك، شهدت  االستراتيجي. 
إيجابيا فاق التوقعات إلى حد طي صفحة سنوات التوتر.

مآالت الشرق 
األوسط
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المرجعالتعليقالتقييمالتوقع

في  لالستثمار  ستسعيان  واإلمارات،  السعودية 
ارتباط  احتمال  لكن  قطر،  ومنافسة  أفغانستان 
تمويلهما باشتراطات سياسية على طالبان، سُيطيل 
نهائية لهم  من فترة تفاوضهم والوصول التفاقات 

مع طالبان.

األفغانية  للحكومة  واإلماراتي  السعودية  الدعم  رغم 
السابقة، إال أن كال الطرفين سعى لفتح قناة اتصال مع 
بقدرتها  طالبان  إلقناع  تسعى  اإلمارات  إن  بل  طالبان. 
على تولي تشغيل مطار كابل الدولي. مؤخرا استأنفت 

السعودية إرسال مساعدات إنسانية ألفغانستان.

تحقق ومستمر

تحقق

يرجح أن تعمل إثيوبيا على إفشال محاوالت الوسطاء 
للتوصل إلى اتفاق والمحافظة على “الوضع الراهن”، 
اكتمال  حتى  قدمًا  للمضي  الوقت  من  المزيد  وربح 
والسودان  مصر  وضع  وبالتالي  للسد،  الثاني  الملء 

أمام األمر الواقع.

تعثرت جهود الوساطة، كما تراجعت الضغوط الدولية 
على إثيوبيا. ومن ثم مضت أديس أبابا في مخططها 
الزمني للملء الثاني دون أي اتفاق مع مصر أو السودان. 

ومازال مسار المفاوضات الثالثية مجمدا.

تحقق
إضافية  أهمية  ستكتسب  وقطر  طالبان  بين  العالقة 
السياسي  المكتب  عودة  رغم  الحركة  انتصار  بعد 

لطالبان من الدوحة إلى أفغانستان.

لم يتحقق

من المرجح أن تشهد األسابيع القليلة القادمة عودة 
لمستوى التمثيل الدبلوماسي بين تركيا ومصر على 
غير  التجارية  المعوقات  وإزالة  السفراء،  مستوى 
المعلنة، وربما بداية تطور أكثر في مستوى التبادل 

االقتصادي.

مازال التقدم حذرا في مسار تطبيع العالقات المصرية 
التركية. وعلى الرغم من استمرار ترجيحنا لعودة التمثيل 
الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، إال أن تقدم العالقات 
عموما جاء أبطأ من توقعاتنا. التزام القاهرة بتحالفها 

مع اليونان وقبرص مازال له األولوية كما أكدنا سابقا.

الغرب  بين  الرئيسية  االتصال  بوابة  هي  قطر  مازالت 
وطالبان، كما أنها مازالت هي الوسيط األكثر موثوقية 
لدى الحركة. وليس ثمة شك أن الدوحة ستكون حاضرة 

في مستقبل أفغانستان سياسيا واقتصاديا. 
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التقييمالتوقع التقييمالتوقع

سياقات قطر

سيناريوهات/ 
أزمة سد 

النهضة.. فرص 
الدبلوماسية 

والحرب

مآالت دولية

المرجعالتعليق

مآالت الشرق 
األوسط
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المرجعالتعليق

تحقق

التوطين،  التوقع الخاص باستمرار إجراءات  مع تحقق 
إال أن أثاره مازالت غامضة. قد تتمكن دول الخليج من 
قوانين  تطوير  خالل  من  الماهرة  العمالة  استقطاب 
الكفاءات،  جذب  بهدف  والجنسية  واإلقامة  العمالة 
وقطر  واإلمارات  السعودية  تنافس  ظل  في  خاصة 

على تحسين بيئة العمل وجذب االستثمارات.

بصورة عامة احتوت دول الخليج تداعيات إجراءات الضبط 
المالي، وتداعيات كورنا وفترة اإلغالق. شهدت سلطنة 
عمان احتجاجات محدودة لمواطنين عاطلين عن العمل، 
أخرى  دول  شهدت  كما  بسهولة.  الحكومة  احتوتها 
دون  وافدة،  عمالة  أو  لمواطنين  أقل سواء  احتجاجات 

أن تشكل ظاهرة.  

تحقق نسبيا

دول  في  الوظائف  توطين  إجراءات  تستمر  سوف 
البطالة  من  يقلل  قد  بدوره  هذا   .2021 خالل  الخليج 
على  آثار  له  سيكون  لكن  الدول،  تلك  مواطني  بين 
سوق العمل بحيث ستنخفض العمالة الماهرة وترتفع 
تكاليف استقدام العمالة األجنبية على أصحاب العمل، 

مما قد يثبط االستثمار األجنبي.

تعثرت جهود الوساطة، كما تراجعت الضغوط الدولية 
على إثيوبيا. ومن ثم مضت أديس أبابا في مخططها 
الزمني للملء الثاني دون أي اتفاق مع مصر أو السودان. 

ومازال مسار المفاوضات الثالثية مجمدا.

تحقق نسبيا
سوف تسعى العديد من دول المنطقة إلى نشر لقاح 
كوفيد19- عاجاًل فيها، باعتبار أن ذلك سيساعد على 

تجنب االحتقان السياسي واالجتماعي فيها.

على الرغم من تفاوت نسب التلقيح في دول المنطقة، 
وتفاوت المدى الزمني الذي تمكنت فيه من ذلك، لكنها 

عموما لم تجد معوقات جوهرية.

تحقق نسبيا،
ومازال قائما

اندالع  واحتمالية  الداخلي  االحتجاج  مخاطر  تصاعد 
مواجهات شعبية وسياسية واسعة خالل العام 2021 
أبرزها  لعل  عربية،  دول  عدة  مرّجحًا في  زال  ما  أمٌر 

العراق ولبنان.

مازالت مبررات تجدد االحتجاجات قائمة في عدة دول، 
لكنها تجد طريقها بديناميكية ال يمكن السيطرة عليها 

أو تحديد وقت محدد لها.  قــة
ط
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لم يتحقق

وأسعار  إنتاج  في  فقط  جزئًيا  انتعاًشا  المرجح  من 
مما   ،2021 عام  في  العالمية  الهيدروكربونات 
بشدة  األجنبية  العمالت  سيولة  تقليص  إلى  يؤدي 
السلع  منتجي  على  ماليًا  والضغط  الخليج  دول  في 

الهيدروكربونية فيها.

التقديرات  أشد  كبيرا، وتجاوز  النفط  أسعار  انتعاش  كان 
المالي في دول  االنتعاش  أفاق  باتت  ثم  تفاؤال. ومن 
الخليج الرئيسية أكثر احتماال. وهو ما ظهر في تقديرات 

السعودية وقطر لموازنة العام القادم 2022. 
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