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ال تتغــر سياســات الــدول الكــرى ومصالحهــا بــن ســنة 
وأخــرى، واألرجــح أن املواقــف التــي تبنتهــا تســتمر مــن 
ــات  ــم يف توجه ــر حاس ــدث تغي ــم يح ــا ل ــر م ــام آلخ ع
النخبــة الحاكمــة فيهــا. ولــذا، فــإن سياســات هــذه الدول 
ــوف  ــام 2023، س ــط يف ع ــرق األوس ــة ال ــاه منطق تج
ــورت يف  ــي تبل ــك الت ــتمراراً لتل ــح اس ــى األرج ــون ع تك
عــام 2022، وذلــك يف ضــوء التدخــل العســكري الــرويس 
ــف  ــايض، واملواق ــر امل ــدأ يف 24 فراي ــذي ب ــا ال يف أوكراني
ــات  ــاه التداعي ــة تج ــا دول املنطق ــي اتخذته ــة الت املتباين

التــي أوجدتهــا الحــرب.

فلــم يــؤِد نشــوب الحــرب األوكرانيــة ومشــاركة 
ــارشة،  ــر مب ــارشة وغ ــكال مب ــا بأش ــرى فيه ــدول الك ال
ــل  ــا، ب ــة وقضاياه ــدول املنطق ــا ب ــاض اهتمامه إىل انخف
ــعي  ــس وس ــاتها بالتناف ــمت سياس ــس اتس ــى العك ع
ــى  ــا. وع ــب تأييده ــرويس إىل كس ــي وال ــن الغرب الطرف
ــتمرت  ــا اس ــات طامل ــذه السياس ــتمر ه ــح أن تس األرج

الحــرب األوكرانيــة ولــم يتــم الوصــول إىل حــل تفــاويض، 
أمــا إذا انتهــت الحــرب بانتصــار حاســم ألحــد الطرفــن - 
وهــو احتمــال غــر وارد- فســوف تشــهد تلــك السياســات 

ــة. ــرات جوهري تغ

ويف هــذا اإلطــار، يهــدف هــذا املقــال إىل عــرض أهــم 
االتجاهــات املتوقعــة لسياســات الواليــات املتحدة وروســيا 
والصــن تجــاه الــدول العربيــة وإيــران وتركيــا وإرسائيل 
ــال  يف عــام 2023، وذلــك يف ظــل افــراض اســتمرار القت
ــر.  ــت آلخ ــن وق ــه م ــت حدت ــى وإن خف ــا حت يف أوكراني
ــتمرار  ــو اس ــراض، ه ــذا االف ــم يف ه ــر الحاس والعن
العقوبــات االقتصاديــة عــى روســيا، وعــدم وقــف إطــاق 

النــار أو بــدء عمليــة تفاوضيــة.        

الواليات المتحدة:
إذا بدأنـا بالواليـات املتحـدة باعتبارهـا الحليـف أو الريك 
التغـر  فـإن  األوسـط،  الـرق  دول  ألغلـب  االسـراتيجي 
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الرئيـي الذي طـرأ عى محـددات سياسـاتها الخارجية هو 
فـوز الحـزب الجمهـوري بأغلبيـة مقاعـد مجلـس النـواب 
ومدى إمكانيـة تأثر ذلك عـى توجهات السياسـة األمريكية 
تجـاه دول املنطقـة، وذلـك بحكـم الـدور الـذي يقـوم بـه 
املجلـس يف إقـرار أي إنفـاق يف مجـال السياسـة الخارجية. 

ومن املرجح أن تتحرك اإلدارة األمريكية تجاه الرشق 
األوسط يف عام 2023 عىل أربعة مسارات، وهي كالتايل:

ــن  ــن الذي ــا التقليدي ــق بحلفائه ــار األول، يتعل - املس
تنوعــت مواقفهــم تجــاه الحــرب يف أوكرانيا ولــم يتبن 
أغلبهــا موقــف التأييــد الكامــل للسياســة األمريكيــة، 
وظهــر ذلــك يف تصويتهــم املتــوازن يف األمــم املتحــدة، ويف 
خطابــات قادتهــم يف قمــة جــدة التــي حرضهــا الرئيــس 
األمريكــي، جــو بايــدن، يف يوليــو 2022، ومواقــف الــدول 
العربيــة املنتجــة للنفــط يف مجموعــة “أوبــك بلــس”، ممــا 
اســتدعى أحيانــاً صــدور انتقــادات علنيــة مــن واشــنطن 
ــر  ــنطن يف تطوي ــتمر واش ــع أن تس ــن املتوق ــا. وم تجاهه
ــر  ــل م ــية، مث ــة الرئيس ــدول العربي ــع ال ــا م عاقاته
ــام  ــة ع ــنت يف نهاي ــي تحس ــارات، الت ــعودية واإلم والس
2022، والتــي ســوف تدعمهــا األغلبيــة الجمهوريــة 
ــو  ــى نح ــات ع ــر العاق ــك، تطوي ــي ذل ــدة. ويعن الجدي
ــذه  ــف ه ــتقالية مواق ــن اس ــاحة م ــول مس ــي وقب إيجاب

ــدول.  ال

الرئيـس  زيـارة  واشـنطن  انتقـاد  عـدم  ذلـك  ويؤكـد 
الصينـي، يش جـن بينـغ، للسـعودية، خـال الفـرة من 7 
إىل 9 ديسـمر 2022، واجتماعـه مـع قـادة دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي والجامعـة العربيـة، وتعليـق املتحـدث 
باسـم مجلس األمـن القومـي بالبيت األبيض، جـون كربي، 
بـأن الواليـات املتحـدة تتفهـم أن كل دولـة تتحـرك وفقـاً 
ملصالحها وأن واشـنطن لـم تفرض عى أصدقائهـا االختيار 
بينهـا وبن بكـن. وهي لهجـة تختلـف عما أعلنـه الرئيس 
بايـدن يف خطابـه أمام قمـة جدة، مـن أنه ال يوجـد فراغ يف 
املنطقـة، وأن الواليـات املتحـدة لن تسـمح لروسـيا والصن 

بتوسـيع نفوذهمـا فيها. 

وســوف يســتمر االهتمــام األمريكــي بعــدد مــن الــدول 
العربيــة، مثــل الجزائــر التــي حرصــت عــى كســب ودهــا 
يف عــام 2022، بالرغــم مــن أنهــا رشيــك تقليــدي لروســيا 
ــكرية.  ــة وعس ــراتيجية اقتصادي ــات اس ــا عاق وتربطهم
ومــع ذلــك، فــإن واشــنطن ودول أوروبيــة مثــل فرنســا 
ــعى  ــة وتس ــة صديق ــر كدول ــر إىل الجزائ ــا تنظ وإيطالي
لــراء الغــاز منهــا. ويــدل عــى ذلــك أنــه عندمــا أشــاد 
الرئيــس الــرويس، بوتــن، بهــا خــال اســتقباله للســفر 

الجزائــري الجديــد يف 20 ســبتمر 2022، لــم تــرك 
ــوم  ــق، ففــي الي واشــنطن هــذا التريــح مــن دون تعلي
ــة  ــة يف وزارة الخارجي ــؤولة األمريكي ــت املس ــه رصح نفس
املكلفــة بمنطقــة شــمال أفريقيــا والــرق األوســط، بربارا 
ــدة  ــات املتح ــوي للوالي ــك ق ــر رشي ــأن الجزائ ــف، ب لي

ــة. ــارة األفريقي ــة والق للســلم واالســتقرار يف املنطق

ــذه  ــاع ه ــنطن يف اتب ــتمر واش ــح أن تس ــى األرج وع
ــات  ــي عاق ــن تنام ــا م ــن قلقه ــم م ــة بالرغ السياس
الجزائــر بإيــران، واملوقــف تجــاه “جبهــة البوليســاريو”. 
وســوف تســتمر واشــنطن أيضــاً يف تحســن عاقاتهــا مع 
ــا، خصوصــاً يف ضــوء تطــور  تونــس واملغــرب وموريتاني
عاقــات الربــاط مــع إرسائيــل، ودور موريتانيــا يف الحــرب 
ضــد اإلرهــاب يف غــرب أفريقيــا، وهــو مــا يُفــر دعوتهــا 
لحضــور قمــة حلــف شــمال األطلــي يف مدريــد يف مايــو 
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ــات  ــتمرار الوالي ــع اس ــن املتوق ــه، م ــياق نفس ويف الس
ــذ  ــان لتنفي ــطة يف لبن ــية نش ــاع دبلوماس ــدة يف اتب املتح
اتفاقيــة ترســيم حدودهــا البحريــة مــع إرسائيــل والتــي 
ــة  ــراف اللبناني ــاع األط ــة، وإلقن ــاطة أمريكي ــت بوس تم
ــتمر  ــوف تس ــا س ــد. كم ــس الجدي ــأن الرئي ــق بش للتواف
واشــنطن يف التواصــل مــع األطــراف املدنيــة والعســكرية 
ــذي  ــة ال ــة االنتقالي ــاق املرحل ــذ اتف ــودان لتنفي يف الس
ــة  ــد الحكوم ــمر 2022، وتأيي ــه يف ديس ــل إلي ــم التوص ت
ــة  ــة والركي ــكرية اإليراني ــات العس ــد الهجم ــة ض العراقي

ــراق. ــتان الع ــى كردس ع

- املسـار الثانـي، هو ردع إيـران ملنع قيامهـا بأي عمل 
عسـكري ضـد مصالـح الواليـات املتحـدة وحلفائها يف 
املنطقـة، خصوصاً بعد فشـل مباحثات فيينـا إلعادة العمل 
باالتفـاق النـووي، وإعان طهـران إجراء تجـارب لصواريخ 
باليسـتية تفـوق رسعتها رسعة الصـوت. واتخذ هـذا الردع 
 USS West“ عدة أشـكال، منهـا دخول الغواصـة النوويـة
Virginia” بحـر العـرب يف أكتوبـر املايض، وقيـام قاذفات 
القنابـل االسـراتيجية “B-52” بطلعـة جويـة يف نوفمـر 
املـايض، وتريـح املبعـوث األمريكـي إىل إيـران، روبـرت 
مـايل، يف أول ديسـمر 2022، بـأن الرئيـس بايدن مسـتعد 
السـتخدام الخيار العسـكري ملنـع إيران من حيازة السـاح 
النـووي، وتحذيـر وزارة الدفـاع األمريكيـة “البنتاجـون” 
الحـرس الثـوري اإليراني مـن اقـراب زوارقـه الحربية من 

السـفن األمريكيـة يف الخليج وبحـر العرب.

وسـوف يدعـم سياسـة الـردع األمريكـي تجـاه إيـران، 
موقـف إرسائيل التي سـوف تحكمها يف عـام 2023 حكومة 
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يمينيـة ُمتطرفـة؛ مـن األرجح أن ترفـع من نـرة تهديداتها 
باسـتخدام القوة املسـلحة ضـد طهران.

ــتمر  ــع أن تس ــن املتوق ــيايس، م ــب الس ــى الجان وع
الواليــات املتحــدة والــدول الغربيــة يف اســتغال التظاهرات 
الشــعبية التــي شــهدتها عديــد مــن املــدن اإليرانيــة منــذ 
ــى  ــل ع ــاً كدلي ــا إعامي ــايض، وتُرزه ــبتمر امل ــهر س ش
ــور  ــران وتده ــم يف طه ــام الحاك ــتقرار النظ ــدم اس ع
رشعيتــه واســتخدامه للقــوة امُلفرطــة الســتمرار وجــوده. 
ــرات  ــذه التظاه ــتمرار ه ــنطن اس ــم واش ــوف تدع وس
وتوســيع نطاقهــا، عــى أمــل أن يــؤدي ذلــك إىل أن يصبــح 

ــاً.  ــة وضعف ــر هشاش ــي أكث ــام اإليران النظ

ــر  ــن التوت ــة ب ــراوح العالق ــو ت ــث ه ــار الثال - املس
والتحســن مــع تركيــا، والــذي تُشــر الدالئــل إىل 
احتمــال وجــود مزيــد مــن التوتــر يف عاقــات واشــنطن 
ــام 2022  ــة ع ــي يف نهاي ــد الرك ــوء التهدي ــا يف ض به
ــمال  ــة يف ش ــق الكردي ــد املناط ــة ض ــة بري ــن حمل بش
ــال  ــزب العم ــارص ح ــن عن ــا م ــوى تطهره ــا؛ بدع تركي
الكردســتاني. وتعتــر واشــنطن األكــراد، الذيــن تُمثلهــم 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة “قســد”، حليفــاً اســراتيجياً 
لهــا ثبُتــت جدارتــه يف الحــرب ضــد تنظيــم داعــش. ويف 
مواجهــة التهديــد الركــي، أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة 

ــد.  ــذا التهدي ــل ه ــا ملث معارضته

ــد  ــرة بع ــنطن وأنق ــن واش ــر ب ــد التوت ــاء تجدي وج
ــرس  ــرار الكونج ــت يف ق ــي تمثل ــارب الت ــن التق ــرة م ف
بإلغــاء القيــود املفروضــة عــى بيــع طائــرات “إف 16” إىل 
ــا يف أكتوبــر املــايض، ويف زيــارة وفــد مــن وزارتــي  تركي
الخارجيــة واملاليــة األمريكيتــن ألنقــرة يف الشــهر نفســه 
ــوف  ــن. وس ــن البلدي ــاف ب ــل الخ ــات مح ــث امللف لبح
تظــل العاقــات األمريكيــة مــع تركيــا محــل قلــق بســبب 
سياســات األخــرة إزاء األكــراد وتجــاه اليونــان وقــرص يف 

ــط.  ــر املتوس رشق البح

- املســار الرابــع امُلتعلــق بإرسائيــل، فُهنــاك احتمــال 
أن يظهــر الخــالف بــن اإلدارة األمريكيــة والحكومــة 
ــراءات  ــبب اإلج ــب؛ بس ــل أبي ــدة يف ت ــة الجدي اليميني
التــي يمكــن أن تقــوم بهــا األخــرة تجــاه الفلســطينين 
يف األرايض امُلحتلــة، وزيــادة النشــاط االســتيطاني، وخلــق 
العقبــات أمــام تطبيــق اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة 
مــع لبنــان. ولكــن ســوف يظــل هــذا الخــاف ذو طابــع 
إعامــي، ولــن يؤثــر عــى العاقــات الوثيقــة بــن البلدين، 
وســوف يُدعــم مــن ذلــك األغلبيــة الجمهوريــة يف مجلــس 

النــواب األمريكــي.     

روسيا:
ــى  ــام 2023 ع ــيا يف ع ــظ روس ــع أن تحاف ــن املتوق م
عاقاتهــا الوديــة مــع أغلــب الــدول العربيــة، حيــث إنهــا 
تُشــيد باملوقــف املتــوازن الــذي تبنتــه هــذه الــدول تجــاه 
الحــرب يف أوكرانيــا، خصوصــاً عــدم مشــاركتها يف توقيــع 
ــتمر  ــوف تس ــكو. وس ــى موس ــة ع ــات اقتصادي عقوب
ــدول  ــية لل ــة الروس ــة والرملاني ــود الحكومي ــارات الوف زي
ــتقرار  ــل اس ــرويس كعام ــدور ال ــراز ال ــع إب ــة، م العربي
ــي،  ــة األردن ــر الخارجي ــح وزي ــا تري ــة، ومنه يف املنطق
ــرويس يف  ــكري ال ــود العس ــأن الوج ــدي، ب ــن الصف أيم
ــروف”،  ــذه الظ ــتقرار يف ه ــل اس ــوريا “عام ــوب س جن
وذلــك خــال زيــارة وزيــر الخارجــي الــرويس، ســرغي 

ــر 2022.  ــان، يف 3 نوفم ــروف، لعّم الف

واألرجــح أن تســتمر موســكو يف توثيــق عاقاتهــا مــع 
الــدول العربيــة امُلنتجــة للنفــط يف مجموعــة “أوبــك بلس” 
والتنســيق معهــا بشــأن إنتــاج النفــط. أيضاً، ســوف تركز 
روســيا عــى الــدول التــي ترتبــط معهــا بعاقــات تحالف 
ورشاكــة اســراتيجية راســخة، مثــل ســوريا التــي تمثــل 
ــي  ــر الت ــط، والجزائ ــر املتوس ــا يف البح ــة له ــزة مهم ركي
ــا،  ــكو يف أفريقي ــي ملوس ــاري الثان ــك التج ــر الري تعت
ــة مشــركة؛  ــاورات عســكرية دوري ــان بمن ــوم الدولت وتق
كان أحدثهــا املنــاورات الجماعيــة “الــرق 2022” يف 
ــن  ــة وم ــا 14 دول ــارك فيه ــي ش ــايض والت ــبتمر امل س

ــد.  أبرزهــا الصــن والهن

كمـا سـوف تسـعى روسـيا لتنشـيط دورهـا يف األزمـة 
الليبيـة، خاصًة بعد اعتماد سـفر ليبي جديد يف موسـكو يف 
سـبتمر 2022، وتريح الرئيس بوتن وقتها بأن موسـكو 
سـوف تعمل عى حل املشـكلة الليبيـة، والذي تبعـه اإلعان 
عـن فتـح سـفارتها يف طرابلس يف الشـهر نفسـه، وتريح 
بـوزارة  أفريقيـا  األوسـط وشـمال  الـرق  قسـم  رئيـس 
الخارجيـة الروسـية بأنه تتم دراسـة فتح قنصليـة عامة يف 
بنغـازي؛ مما يبـن رغبتها يف التواصل مـع مختلف األطراف 
الليبيـة يف الـرق )املشـر خليفـة حفـر ومجلـس النواب( 

والغـرب )مجلـس الدولة وحكومـة عبدالحميـد الدبيبة(. 

ــا،  ــرب يف أوكراني ــغالها بالح ــن انش ــم م ــى الرغ وع
فمــن املرجــح أن تحــرص روســيا عــى إعطــاء االنطبــاع 
بأنهــا ماضيــة يف تنفيــذ تعهداتهــا، مثــل بنــاء أول مفاعــل 
نــووي لألغــراض الســلمية يف مــر والــذي تــم اإلعــان يف 
ســبتمر املــايض عــن بــدء تصنيــع أول وحــدة مــن أصــل 

أربــع وحــدات يف الضبعــة.

املتوقع  فمن  املنطقة،  يف  العربية  غر  للدول  بالنسبة  أما 
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استمرار عاقات التعاون الوثيق والتنسيق الرويس املستمر مع 
املشاكل  مع تركيا؛ بسبب  العاقات حرجاً  إيران. فيما تزداد 
إدلب،  محافظة  يف  الركي  العسكري  الوجود  عى  املرتبة 
والغارات الجوية الركية عى املناطق الكردية يف شمال سوريا، 
وتهديد تركيا بإطاق حملة برية لتأمن حدودها. وظهر ذلك يف 
قيام الطائرات الروسية بشن هجمات يف املناطق التي تسيطر 
عليها فصائل وميليشيات مؤيدة ألنقرة، والتي شملت مدينتي 
عفرين وإعزاز وشمال غرب حلب يف أكتوبر 2022. وإن كان 
يُخفف من تداعيات هذه الخافات، الدور الذي تقوم به تركيا 

يف مسألة تصدير الحبوب، وكوسيط بن روسيا وأوكرانيا.

 أيضاً، ستسـتمر التوترات الروسـية مع إرسائيل؛ بسـبب 
تهديداتهـا بالقيـام بعمل عسـكري ضـد إيـران، وهجماتها 
العسـكرية يف سـوريا، ولكن ليس من املتوقـع أن يؤدي ذلك 

إىل قطيعـة بن موسـكو وتل أبيـب يف 2023.

الصين:
يبـدأ عـام 2023 بعد أسـابيع قليلة مـن الزيـارة التاريخية 
إىل  بينـغ،  جـن  يش  الصينـي،  الرئيـس  بهـا  قـام  التـي 
السـعودية، يف 7 و8 و9 ديسـمر 2022، ولقائه عـدداً كبراً 
مـن القادة العرب عى املسـتوى الثنائـي، ويف إطار اجتماعي 
قمة التعـاون الخليجـي والجامعـة العربية، والتـي وصفها 
بأنهـا نقطـة فاصلـة يف العاقـات بـن الطرفـن الصينـي 
والعربـي. وعـى األرجح أن زخم هـذه الزيارة سـوف يظهر 
يف العـام الجديد مـن خال االتصـاالت بن الطرفـن لتنفيذ 
االتفاقـات ومذكـرات التفاهـم التـي أُبِرمت خـال الزيارة، 
وسـوف تكـون األولوية يف هذا الشـأن للموضوعـات املتعلقة 
بتنميـة التجـارة واالسـتثمار ونقـل التكنولوجيـا، وسـوف 
يسـعى الجانـب العربـي لاسـتفادة مـن تطـور العاقات 
مـع بكـن واسـتعدادها لتوثيقها يف إطـار “مبـادرة الحزام 
والطريـق”. وسـوف يتحقـق ذلـك يف سـياق تأكيـد الـدول 

العربيـة عـى مصالحهـا الوطنيـة ورغبتهـا يف التواصل مع 
أكثـر مـن ُقطب دويل، وتوسـيع مجـال حريتها يف السياسـة 

الخارجية. 

ويف املقابل، سوف تكون الصن حريصة عى هذا التوجه 
وأنها  األوسط،  والرق  العربية  املنطقة  يف  وجودها  لدعم 
تستطيع تطوير عاقاتها مع هذه الدول بالرغم من التحفظ 
ال  العربي   - الصيني  التقارب  هذا  فإن  وبالتأكيد،  األمريكي. 
يريح واشنطن، وسوف تسعى إىل تعويقه بكل الُسبل امُلتاحة 
لديها بما فيها تخويف الدول العربية من استخدام التكنولوجيا 
القومي،  الصينية يف مجال االتصاالت باعتباره تهديداً ألمنها 
والتهديد  بكن،  من  الواسع  االقراض  مغبة  من  والتحذير 

بممارسة الضغوط السياسية املبارشة.  

بكــن  يف   2023 عــام  يشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 
ــم االتفــاق  ــق مــا ت ــة، البحــث يف تطبي والعواصــم العربي
ــي  ــي، والت ــس الصين ــارة الرئي ــارة الزي ــال زي ــه خ علي
ــرك، ويف  ــي املش ــعودي - الصين ــان الس ــرت يف البي ظه
األولويــات التــي حددهــا الرئيــس يش يف خطابيه، ســواء يف 
قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي أو قمــة الــدول العربيــة.

اتفاقيـة  ومـن ناحيـة أخـرى، تربـط الصـن بإيـران 
أن  املرجـح  ومـن   ،2017 عـام  يف  االسـراتيجية  للراكـة 
تسـتمر العاقـات الوثيقـة بـن البلدين بشـكل مضطرد يف 
العـام الجديـد. أمـا إرسائيل، فمـن املتوقع أال تكـون راضية 
عمـا نص عليـه البيـان الصينـي - العربي املشـرك، والذي 
أشـار إىل مركزيـة القضيـة الفلسـطينية وأن حلهـا يكـون 
عى أسـاس مبـدأ الدولتن، وبطـان املمارسـات اإلرسائيلية 
الراميـة لتغير الوضع يف القدس، وعدم رشعية املسـتوطنات 
اإلرسائيليـة يف األرايض املحتلـة. وإن كان ليـس مـن امُلتصور 
أن يـؤدي ذلـك إىل تغيـر يف العاقـات النوعيـة بـن الصن 

وإرسائيل. 
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