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ونبدأ بعدها عامًا جديدًا وفي هذا األسبوع حدثت  0202أيام قليلة ونطوي صفحات عام 
ورغم األحداث وأزمات  0202متغيرات كثيرة ال شك سوف تلقي بظاللها علي العام الجديد 

حيث سيسجل التاريخ أنه كان عام وباء الكورونا بكل خسائره البشرية واالقتصادية  0202عام 
ها دولة واحدة وخاصة دول العالم الفقيرة ونحمد اهلل علي ظهور اللقاح لهذا التي لم تنجو من

الوباء اللعين مع األسابيع األخيرة لهذا العام والتي صاحبتها أيضًا متغيرات كثيرة وبالذات في 
منطقة الشرق األوسط بال شك أنه سيكون لها تأثيرات كبيرة وسريعة علي المنطقة في الفترة 

 القادمة.. 

بدأت بقرار االتحاد األوروبي بفرض عقوبات جديدة علي تركيا حيث تم عمل مسودة باألسماء 
لدول  02التركية التي سيتم فرض العقوبات عليها في األسابيع القادمة حسب توصيات القمة 

االتحاد في بروكسل وقد يري البعض أن هذه العقوبات لم تكن علي المستوي وخاصة الرئيس 
ون، واليونان وقبرص التي كانت تري أن هذه العقوبات يجب أن تكون أشد الفرنسي ماكر 

صرامة ومنها الغاء االمتيازات واالعفاءات الجمركية التي تحصل عليها البضائع التركية التي 
تدخل دول االتحاد األوروبي.. كذلك منع السفن التركية من دخول موانئ دول االتحاد 

المستشارة األلمانية ميركل أن التدرج في العقوبات يعطي تركيا األوروبي وغيرها لكن كان رأي 
مهلة للتفكير في إعادة قراراتها في المنطقة خصوصًا أن االجتماع القادم لرؤساء دول االتحاد 
األوروبي في شهر مارس القادم وساعتها يمكن تغليظ وتشديد العقوبات علي تركيا اذا استمرت 

رق المتوسط وليبيا ولقد وصفت تركيا قرارات االتحاد األوروبي في إثارة الموقف في منطقة ش
 بأنها منحازة وغير قانونية.. 



وعلي الجانب اآلخر فإن تركيا تهدد أنه في حالة تصاعد األزمات مع االتحاد األوروبي وتنفيذ 
 هذه العقوبات فإنها سوف تفتح حدودها أمام الهجرات الغير شرعية ودفع الالجئين السوريين

 3مليون الي دول أوروبا رغم أن تركيا تتقاضي  3الموجودين علي أراضيها ويقدر عددهم 
 مليار يورو من االتحاد األوروبي سنويًا نظير احتفاظها بهم في معسكرات علي أراضيها. 

أما الحدث الثاني في المنطقة جاء هذا األسبوع ضد تركيا أيضًا عندما فرضت الواليات 
 S400ية عقوبات علي تركيا بسبب شراؤها منظومة الدفاع الجوي الروسية المتحدة األمريك

واستهدفت العقوبات أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وعلي الموظفين، 
إلي تركيا وفرض حظر علي جميع تراخيص  F35عالوة علي تعليق صفقة الطائرات 

أشيرات للشركات واألفراد وبالطبع فإن هذه القرارات التصدير األمريكية الي تركيا وايقاف الت
سوف تضعف الكفاءة القتالية للجيش التركي وسوف تدخل العالقات التركية األمريكية الي 

يناير  02منعطف جديد في الفترة القادمة خصوصًا مع تولي الرئيس جو بايدن مسؤوليته يوم 
ألمريكية وخاصة أن تركيا تملك اغالق القواعد القادم ولقد أعلنت تركيا رفضها لهذه العقوبات ا

راس  02األمريكية الموجودة علي أرضها وأهمهم قاعدة انجرليك العسكرية التي بها حوالي 
نووية أمريكية علي وضع االستعداد لتهديد جنوب روسيا وايران في حالة تصاعد الموقف في 

لكتروني علي كل من روسيا وايران المنطقة كذلك تعتبر هذه القواعد أكبر مركز للتصنت اال
 وباقي دول منطقة الشرق األوسط. 

أما الحدث الثالث في المنطقة هذا األسبوع فكان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
باعتبار أن الرئيس  2990عاما تحملت فيها السودان الكثير منذ عام  02لإلرهاب بعد 

ي للجماعات اإلرهابية منها تنظيم القاعدة وأدي ذلك كله السابق عمر البشير كان يوفر المأو 
الي قطع االستثمار والمساعدات المالية عن السودان.. ولقد وصف عبد الفتاح البرهاني رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي السوداني بأن القرار عمل عظيم وسوف يساهم في دعم االنتقال 

 لية. الديمقراطي ويعزز فرض نجاح الفترة االنتقا

أما رئيس الحكومة االنتقالية عبد اهلل حمدوك فقد وصف القرار بأنه تاريخي في حياه السودان 
يومًا عقب اعالن الرئيس ترامب  50ولقد جاء ذلك القرار بعد مراجعة من الكونجرس استمرت 



جوًا نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.. عمومًا فإن هذا القرار سوف يخلق 
من االتزان في منطقة الشرق األوسط في الفترة القادمة وفتح صفحة جديدة للسودان مع شعبه 

 وجيرانه وأهمهم مصر بالطبع. 

بي دبليو “أما الحدث الرابع في المنطقة هذا األسبوع وهو الهجوم اإلرهابي علي سفينة النفط 
ي حيث تعرضت لهجوم بقارب مفخخ التي تحمل علم سنغافورة قبالة ميناء جدة األسبوع” رايني

وكانت السفينة مخصصة لنقل الوقود وراسية في ميناء جدة ورغم أن الحادث لم ينجم عنه أي 
خسائر في األرواح أو إصابات كما لم يلحق أي ضرر بمنشآت تفريغ الوقود أو التأثير في 

أصابع االتهام معداته ورغم عدم إعالن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتي اآلن إال أن 
تشير الي الحوثيين الذين ركزوا هجماتهم في الفترة الماضية ضد أهداف في المملكة العربية 
السعودية ولكن يأتي هذا الحدث في أنه خطوة جديدة من الحوثيين لتهديد المالحة في البحر 

من % 32األحمر وبالطبع تهديد لمسار الطاقة الي أوروبا حيث يمثل البحر األحمر ممر 
الطاقة في العالم الي دول أوروبا وعبر قناة السويس وهو تحول جديد في منطقة الشرق 

 وسيكون له تأثيرات كبيرة مستقباًل.  0202األوسط يأتي مع األيام األخيرة من عام 

أما الحدث الخامس فهو تصاعد الموقف األمريكي اإليراني في المنطقة حيث استمرت 
سبوع في الضغط االقتصادي علي ايران حيث تم ادراج مسؤولين الواليات المتحدة هذا األ

من وزارة المخابرات ” محمد بصيري وأحمد خزاعي“ايرانيين اثنين في القائمة السوداء وهم 
روبرت “واألمن اإليراني بتهمة التورط في اختفاء الضابط السابق بمكتب التحقيقات االتحادي 

لواليات المتحدة أنه اختطف في ايران ولقد حتفه حيث تعتقد ا 0222في مارس ” ليفنسون
هناك خالل فترة احتجازه، وكانت المعلومات قد أوردت ارسال الواليات المتحدة األسبوع 

الي منطقة الخليج تحسبا ألي اعمال عدائية من ايران تجاه  B52الماضي اثنان من طائرات 
 الروحي للنشاط النووي اإليراني.  أهداف أمريكية في المنطقة وذلك ردًا علي اغتيال األب

نيكوالي “أما الحدث السادس فقد عينت األمم المتحدة مبعوث جديد في الشرق األوسط هو 
الي ليبيا خلفًا لغسان سالمة الذي تنحي بسبب اإلجهاد ويأتي ذلك التعيين وسط ” مالدينوف

التوصل لإلصالحات جهود اجتماع يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية في جنيف بهدف 



في السياسة االقتصادية العامة في ليبيا وضمان تلبية احتياجات الشعب هناك والقضاء علي 
مشاكل االقتصاد الليبي في الفترة القادمة ولقد تزامن ذلك مع قرار الرئيس التركي أردوغان 

يناير القادم مما شهر اعتبارًا من  21نحو تمديد وجود القوات التركية العسكرية في ليبيا لمدة 
وهكذا فإن األحداث المتالحقة هذا األسبوع في منطقة … سيزيد الموقف اشتعااًل في المنطقة

الشرق األوسط سوف يكون لها تأثير كبير علي األوضاع والقرارات السياسية ونحن علي 
 . 0202أبواب العام القادم 
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