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ملخص

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

٢٠٢١نوفمبر ١٠عدد–نظرة على األحداث 

ء علـى لقـاء اهتمت مراكز الفكر ووكاالت األنباء الدولية بدول الوطن العربي وفي مقدمتها مصر؛ بتسليط الضـو•
بـين الواليـات إلجراء الحـوار االسـتراتيجي" أنتوني بلينكن"بنظيره األمريكي " سامح شكري"وزير الخارجية المصري 

محادثـات مـن نوعهـا بـين البلـدين أولـى مـن شـهر نـوفمبر الجـاري، فـي ٩و٨المتحدة ومصـر فـي واشـنطن يـومي 
.السلطة" جو بايدن"منذ تولي الرئيس األمريكي 

وسـط، وحول مستجدات المنطقة العربية، تابعت مراكز الفكر ووكاالت األنبـاء الدوليـة، أبرزهـا معهـد الشـرق األ•
الجزائـر، فيلـه، احتـدام التـوترات بـين المغـرب وودويتشـهومعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، وبي بي سي، 

ازع مــواطنين جزائــريين مــؤخرًا فــي منطقــة حدوديــة بــين موريتانيــا والصــحراء الغربيــة المُتنــ٣علــى خلفيــة مقتــل 
.عليها

ية فـي أكتـوبر كما عنيت مراكز الفكر، وأبرزها المجلس األوروبي للعالقات الخارجية، باالنتخابات التشريعية العراق•
، والتي أسـفرت نتائجهـا عـن تصـدُّر ٢٠٠٣الماضي، والتي تعد الخامسة من نوعها مُنذ االحتالل األمريكي للبالد عام 

. مقعدًا برلمانيًا٣٢٩مقعدًا من إجمالي ٧٣لنتائج التصويت بحصوله على " مقتدى الصدر"بقيادة " سائرون"تيار 

الن وبشـــأن تطـــورات األوضـــاع فـــي دول الجـــوار اإلقليمـــي، تناقلـــت فـــورين بوليســـي، وأحـــوال تركيـــة، ورويتـــرز، إعـــ•
كك الحكومة التركية مطلع شهر نوفمبر الجاري اعتزامها زيادة األجور، وخفض بعض الضرائب، في خطـوات شـ

جـذري خصوصًـا مـع كونهـا ال ترقـى إلـى مسـتوى الحـل ال. مراقبون فـي نجاحهـا فـي احتـواء غضـب الشـارع التركـي
.لألزمة االقتصادية

وكان االتفـاق النـووي اإليرانـي مـن بـين الموضـوعات المهمـة محـل النقـاش فـي قمـة مجموعـة العشـرين؛ حيـث•
أعربــت واشــنطن وبـــاريس وبــرلين ولنــدن، فـــي بيــانٍ مشــترك لهـــا علــى هــامش القمـــة، عــن قلقهــا البـــالغ إزاء

".تغيير موقفها"األنشطة النووية اإليرانية، داعية طهران إلى 

ــة، وفــي مقــدمتها • ــاء والصــحف الدولي ــرز، بــرس، وأسوشــيتدوعلــى الصــعيد اإلفريقــي، تناقلــت وكــاالت األنب رويت
جبهـة المتحـدة ال"أوف أمريكـا، تشـكيل المعارضـة اإلثيوبيـة المسـلحة تحالفًـا جديـدًا عُـرِف بــ وفويسوبلومبيرج

راعات فـي ، بـالتزامن مـع احتـدام الصـ"آبي أحمـد"في إطار مساعيها إلسقاط حكومة " للقوات الفيدرالية اإلثيوبية
.الداخل اإلثيوبي

ين المكـونين وأولت وكاالت األنباء الدوليـة اهتمامًـا كبيـرًا بتطـورات األوضـاع فـي السـودان، بعـد بلـوغ التـوترات بـ•
" اح البرهـانعبـد الفتـ"المدني والعسكري ذروتها على خلفية التحركات األخيرة للجيش السـوداني بقيـادة الجنـرال 

ال عـدد مـن منصـبه، واعتقـ" عبـد هللا حمـدوك"في نهاية أكتوبر الماضي، والتي أفضـت إلـى عـزل رئـيس الحكومـة 
.من القيادات

لمتواليـة ، وصـحف أجنبيـة أخـرى، الـدعوات اإنترسـتوبشأن التطورات اآلسيوية، تناولت الجارديان، وذا ناشيونال •
رسـاء ؛ إل"مـون جـاي إن"، ورئـيس كوريـا الجنوبيـة "كـيمسـونغ"من جانـب المبعـوث األمريكـي إلـى كوريـا الشـمالية 

.السالم واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية

علـى اهتمـام ،COP26، والمعروفـة بــ جالسـكووفيما يتعلق بالتطورات الدولية، حازت قمة المنـاخ المنعقـدة فـي •
دولـة، وتكتسـب أهميـة خاصـة فـي ظـل ١٢٠مراكز الفكر ووكاالت األنبـاء الدوليـة، حيـث يشـارك بهـا قـادة أكثـر مـن 

ق عليهـا لوضــع اللمسـات األخيـرة علــى القواعـد الحاكمـة التفاقيــة بـاريس للمنـاخ لعــام اآلمـال الكبيـرة التــي تُعلـَّ
٢٠١٥  .

الماضــي، األخيــرة إلــى أوروبــا فــي أكتــوبر" بايــدن"جولــة إنترســتكمــا أبــرزت مجلتــا فــورين بوليســي وذا ناشــيونال •
ي شـابت ولقاءه برؤساء فرنسا وتركيا على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، ال سيَّما بعـد التـوترات التـ

".أوكوس"العالقات بين واشنطن وباريس على خلفية اتفاق 

ــداولت ســي إن • ــر األقمــار الصــناعية، تُظهــر حشــدًا روســيوبوليتيكــو، وفــورين بوليســي، إنوت ا للقــوات صــورًا عب
رانيـا والمعدات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا، في خطوة اعتبرها محللـون ردًا مـن الكـرملين علـى تقـارب أوك

.  مع القوى الغربية
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.“Cop27“الجزائر تؤكد دعمها الستضافة مصر مؤتمر المناخ •

.ة الجزائرافتتاح أول ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في العاصم•

الجزائر

.رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمالحقة منفذي محاولة اغتياله•

.البنتاجون األمريكي يلمح إلى وقوف إيران وراء محاولة اغتيال الكاظمي•

.القبض على المستشار العسكري لتنظيم داعش اإلرهابي في العراق•

العراق



.نزاع جديد في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي تعليق مهام نجالء المنقوش•

.فرنسا تنظم مؤتمًرا دولًيا حول ليبيا بمشاركة الدول المعنية•

.إيطاليا تؤكد دعمها للمسار السياسي في ليبيا•

ــا تُصــدر الئحــة ودليــل الترشــح• لالنتخابــات المفوضــية الوطنيــة العليــا لالنتخابــات فــي ليبي
.الرئاسية

ليبيا

.إضراب عام ومسيرة في بلدة عقارب التونسية•

.نيةتأسيس حزب سياسي جديد يحمل األيديولوجيا واألهداف ذاتها لحركة النهضة اإلخوا•

.االتحاد العام التونسي للشغل يعلن رفضه خطط الحكومة لخفض الدعم•

تونس

.وزيرا خارجية اإلمارات واألردن يبحثان التعاون في العاصمة األردنية عّمان•

.اإلمارات تدعو إلى العمل المناخي الشامل".. ٢٦كوب "في قمة •

".٢٨كوب "اإلمارات تعلن جاهزيتها الستضافة قمة المناخ •

.وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي يزور دمشق ألول مرة منذ بدء األزمة السورية•

اإلمارات
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٢٠٢١نوفمبر ١٠عدد–نظرة على األحداث 

الوطن العربي
مـصــــر

األمريكي-مخرجات الحوار االستراتيجي المصري 
)وزارة الخارجية األمريكية-إندبندنت–المجلس األطلسي : المصادر(

ـــر الخارجيـــة المصـــري  ة ، فـــي العاصـــم"أنتـــوني بليـــنكن"نظيـــره األمريكـــي " ســـامح شـــكري"التقـــى وزي

د األمريكـي، وتُعـ-نوفمبر الجـاري، إلجـراء الحـوار االسـتراتيجي المصـري٩و٨األمريكية واشنطن، يومي 

د إلــى ســدّة الحكــم، وقــ" بايــدنجــو "تلــك المحادثــات األولــى مــن نوعهــا منــذ صــعود الــرئيس األمريكــي 

ـــبل تعزيـــز العالقـــات التعاونيـــة بـــين البلـــدين فـــي جُملـــة مـــن الق ـــزت بصـــورة رئيســـة علـــى سُ ضـــايا ركَّ

.والملفات اإلقليمية محل االهتمام المشترك

التعقيـــب

سـخ بالحفـاظ أصدرت حكومتا الواليات المتحدة األمريكية ومصر بيانًا مشتركًا، أكدتا خالله التزامهمـا الرا•

قـاهرة على األمن القومي للبلـدين، وإرسـاء ركـائز االسـتقرار فـي منطقـة الشـرق األوسـط، كمـا أشـادت ال

لتعــاون بــدور واشــنطن فــي التنميــة االقتصــادية المصــرية، ال ســيَّما إمــداد مصــر بالمعــدات الدفاعيــة، وا

.المشترك بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية لمصر

نطن عـن ومن جانبها، ثمَّنت الواليات المتحدة األمريكية دور مصر اإلقليمـي فـي المنطقـة، وأعربـت واشـ•

تـه القيـادة خالص تقديرها للوساطة المصرية إليجاد حلـول للنزاعـات اإلقليميـة، ال سـيَّما الـدور الـذي لعب

مـن المصرية إلرساء السالم وإنهاء العنف في غزة مؤخرًا، عـالوةً علـى ذلـك، أكَّـدت واشـنطن دعمهـا لأل

هــذا المــائي المصــري، داعيــة إلــى ضــرورة اســتئناف مفاوضــات ســد النهضــة والتوصــل إلــى اتفاقيــة فــي

.  الشأن

لرئاسـية هذا، وقد شدد الجانبان على أهميـة اسـتقرار األوضـاع فـي ليبيـا، والتأكيـد علـى إجـراء االنتخابـات ا•

) ٥+ ٥(، كما دعما خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبيـة ٢٠٢١ديسمبر ٢٤في موعدها المقرر في 

.  إلخراج القوات األجنبية كافة من البالد

ية الراهنة، وتجدر اإلشارة إلى أن الجانبين قد تطرقا خالل اللقاء إلى جُملة من القضايا واألوضاع اإلقليم•

فـان علـى وفي مقدمتها الملف السوداني، واألزمات اإلنسانية في سوريا ولبنان والـيمن، وقـد اتفـق الطر

. مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق األوسط وإفريقيا

االقتصـادية، وأكَّد الطرفان التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعـاون الثنـائي بينهمـا فـي المجـاالت•

ـــر المنـــاخي، فضـــلًا عـــن تعزيـــز التعـــاون الـــدفاعي المشـــترك لمواج هـــة والتجاريـــة، وملـــف مكافحـــة التغيُّ

.التحديات الحالية والمستقبلية، ال سيَّما مكافحة اإلرهاب، واألمن الحدودي والبحري



الوطن العربي

11

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا
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األمريكي-مخرجات الحوار االستراتيجي المصري 

مـصــــر

م للغايـة األمريكي يأتي في توقيـت مهـ-وفي هذا الشأن، أشار محللون إلى أن الحوار االستراتيجي المصري•

ــأتي وســط تصــ اعد حــدّة ويكتســب أهميــة كبيــرة مــن الناحيــة الجيوسياســية واالســتراتيجية؛ نظــرًا ألنــه ي

المتوسـط، التوترات في منطقتي الشرق األوسط والقـرن اإلفريقـي، ال سـيَّما فـي السـودان وليبيـا وشـرق

.تزامنًا مع االنسحاب األمريكي من المنطقة للتركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ

ع وفـي هــذا اإلطـار، أكَّــد بعـض المــراقبين أن طـرح واشــنطن للملفـات ســالفة الـذكر علــى طاولـة الحــوار مــ•

القــاهرة، يعكــس حرصــها علــى التقــارب مــع القــاهرة مــن أجــل االســتفادة مــن إمكاناتهــا وقــدراتها فــي حــل 

.األزمات التي تقوّض االستقرار اإلقليمي

ســير ويـرى بعــض الخبــراء أن الحــوار االســتراتيجي المصــري األمريكــي سيســهم فــي رســم الــنمط الــذي ست•

ة طويلـة ، وهو فرصة للتأكيد على أهمية الشـراك"بايدن"المصرية في عهد إدارة -عليه العالقات األمريكية 

م مـن نوعـه األمد بين البلدين، ومن الجدير بالذكر أن الحوار االستراتيجي بين القاهرة وواشنطن يُعـد األقـد

، ويـتمَّ عقـده ١٩٩٨عـام " بيل كلينتـون"في المنطقة؛ إذ تمَّ تأسيسه في عهد إدارة الرئيس األمريكي األسبق 

فـي الفتـرة "بـاراك أوبامـا"بصورة دورية منذ ذلك الحين، غير أنه توقف إبَّان إدارة الرئيس األمريكي األسـبق 

.٢٠١٥-٢٠٠٩بين عامي 

تابع

الحوار االستراتيجي المصري األمريكي

.١٩٩٨ام ع" بيل كلينتون"انعقد أول حوار استراتيجي بين البلدين في عهد الرئيس األمريكي األسبق •

.ينعقد الحوار االستراتيجي بين مصر والواليات المتحدة بصورة دورية•

".باراك أوباما"في عهد الرئيس األمريكي األسبق ٢٠١٥إلى ٢٠٠٩سنوات في الفترة من ٦توقَّف لمدة •

".جو بايدن"يُعد الحوار االستراتيجي لهذا العام هو األول من نوعه في عهد الرئيس األمريكي الحالي •
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الوطن العربي
الجزائر

األسباب والسيناريوهات المستقبلية.. التصعيد بين الجزائر والمغرب
)معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى–المركز العربي لواشنطن دي سي -معهد الشرق األوسط: المصادر(

٢٤فـي تصاعدت في اآلونـة األخيـرة حـدة التـوترات بـين الجزائـر والمغـرب، وال سـيَّما مُنـذ إعـالن الجزائـر

ه  وصـفتأغسطس من العام الجاري قطع العالقات الدبلوماسـية مـع المغـرب واتهامـه بالقيـام بمـا 

مـاد ، فضلًا عن رفـض الجزائـر الصـيف الماضـي عرضًـا مغربيًـا بـدعم جهودهـا إلخ”األعمال العدائية"بـ 

حرائــق أتــت علــى منــاطق شاســعة شــرقي الــبالد، وكــان آخــر هــذه التــوترات حــين ألغــت الجزائــر العقــد 

لربـاط الخاص بنقل الغاز إلسبانيا عبر المملكة المغربيـة، ومـا زاد مـن تـأزم العالقـات اتهـام الجزائـر ل

مــواطنين جزائــريين مــؤخرًا فــي منطقــة حدوديــة بــين موريتانيــا والصــحراء ٣بالمســؤولية عــن مقتــل 

.  الغربية المُتنازع عليها

التعقيـــب

:أشار المحللون إلى أسباب ودوافع تصاعد التوترات بين الجزائر والمغرب، وتتمثل في•

 بالسـيادة ٢٠٢٠فـي نـوفمبر " دونالـد ترامـب"حيث اعتـرف الـرئيس األمريكـي السـابق نزاع الصحراء الغربية؛

ين المغـرب المغربية على منطقة الصحراء الغربية، وذلك في إطار اتفاق تطبيع العالقات الدبلوماسية ب

ى إلـى اسـتقالل وإسرائيل، األمر الذي أثار استياء الجزائر التي تُعد داعمًا قويًا لجبهة بوليسـاريو التـي تسـع

.  الصحراء

 ،نوات التــي التــي ترجــع جــذورها إلــى الســالخالفــات التاريخيــة المتعلقــة بتقســيم الحــدود بــين البلــدين

، ١٩٦٣عـام " حـرب الرمـال"أعقبت استقاللهما عن فرنسا، والتي وصلت إلى حـد المواجهـة العسـكرية خـالل 

١٩٩٤هذا فضلًا عن إغالق الحدود البرية فيما بينهما منذ عام 

 مدعومة من المغرب بالوقوف خلف حرائق الغابات الضـخمة التـي" إرهابية"اتهام الجزائر جماعات

ل فــي فضــلًا  عــن المــزاعم بشــأن دعــم الربــاط إلحــدى الجماعــات التــي تســعى لالســتقالشــهدتها الــبالد، 

ي تصـنفها ،  والتـالمـاكمنطقة القبائل، وهي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل وتسـمى أيضًـا حركـة 

جزائـريين الجزائر باعتبارها جماعة إرهابية، هذا فضلًا عن اتهام الجزائر للمغرب بالتجسس على مسـؤولين

.  وقادة عسكريين،  فيما يعرف ببرنامج التجسس بيجاسوس
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األسباب والسيناريوهات المستقبلية.. التصعيد بين الجزائر والمغرب

الجزائر

تابع

بـون إلـى أنـه المغربية، أشـار المراق–لتوتر العالقات الجزائرية السيناريوهات المستقبلية وعلى صعيد •

لديــه أي مــن غيــر المــرجَّح انــدالع نــزاع مســلح بــين البلــدين فــي الوقــت الحــالي؛ حيــث إن كــال البلــدين لــيس

مصلحة في شن هجـوم عسـكري أو خـوض أيـة حـروب علـى المـدى القريـب، ومـن ثـمَّ فـإن السـيناريوهات

:المحتملة تتمثل في

يميـة الدخول في مفاوضات جدية لحل األزمات العالقة بين البلدين،  مـع احتماليـة تـدخل أطـراف إقل

.أخرى في محاولة لعب دور الوساطة، لتجنب التصعيد بين البلدين

 استمرار التصعيد والتوترات الدبلوماسية بين البلدين.

 تحــاد ، وموافقــة المغــرب علــى انضــمام إســرائيل إلــى االاإلســرائيلية–قــرار تطبيــع العالقــات المغربيــة

. اإلفريقي كعضو مراقب ،  وذلك في ظل دعم الجزائر القوي للقضية الفلسطينية

عمــال ، األمــر الـذي أدى إلــى تـأجيج األتجـدد النـزاع المســلح بـين الجــيش المغربـي وقــوات البوليسـاريو

إلــى العدائيــة بــين المغــرب والجزائــر، التــي تــتهم الربــاط بانتهــاك وقــف إطــالق النــار مــن خــالل نقــل القــوات

.الحدودية بين المغرب وموريتانياالكركراتالشريط العازل في منطقة 

المغربالجزائر
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الوطن العربي
العراق

المحددات والسيناريوهات المستقبلية: ٢٠٢١االنتخابات التشريعية العراقية 
)ستإنترذا ناشيونال -المجلس األوروبي للعالقات الخارجية-معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى-فورين بوليسي: المصادر(

يكـي في ضـوء انعقـاد االنتخابـات التشـريعية العراقيـة، وهـي الخامسـة مـن نوعهـا مُنـذ االحـتالل األمر

ــبالد عــام  مقعــدًا برلمانيًــا، وشــهدت نســبة مُشــاركة ضــعيفة ٣٢٩، تنــافس المُرشــحون علــى ٢٠٠٣لل

ويت لنتــائج التصــ" مقتــدى الصــدر"بقيــادة " ســائرون"، وأســفرت نتائجهــا عــن تصــدُّر تيــار % ٤٣بلغــت 

فــي المركــز الثــاني بعــد أن " الحلبوســيمحمــد "بزعامــة " تقــدم"مقعــدًا، وجــاء تحــالف ٧٣بحصــوله علــى 

ــة القــانون، برئاســة ٣٧حصــد  ــتالف دول ــة ، فــي المرتبــة الثال"نــوري المــالكي"مقعــدًا، فــي حــين جــاء ائ ث

مقعـدًا، فيمـا حصـل تحـالف الفـتح ٣٣مقعدًا، ثم الحزب الـديمقراطي الكردسـتاني بــ ٣٤بحصوله على 

. مقعدًا١٧على 

التعقيـــب

يرةدالالت نتائج االنتخابات األخ

ومـة قويـة، أشار المحللون إلى أن هذه االنتخابات برهنت على رغبة المواطنين العراقيين في تشـكيل حك•

وى األجنبيـة، يمكنها مناوأة نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية داخل البالد، فضلًا عن تحجيم نفوذ القـ

.وعلى رأسها إيران والواليات المتحدة األمريكية

وفــي هــذا الصــدد، أفــاد المراقبــون أن االنتكاســات التــي تعرضــت لهــا القــوى المدعومــة مــن إيــران وعلــى•

راجــع لــم تكــن مفاجئــة علــى اإلطــالق، الســيَّما فــي ظــل ت" هــادي العــامري"بقيــادة " الفــتح"رأســها تحــالف 

ة التهديــدات التــي كــان يشــكلها تنظــيم داعــش، وتضــاؤل الــزخم الــذي حظيــت بــه الجماعــات المرتبطـــ

ت الـراهن بالحشد الشـعبي فيمـا يتعلـق بـدورها فـي مجابهـة التنظـيم، كمـا أصـبح يُنظـر إلـيهم فـي الوقـ

.  في طريق العملية السياسية" عقبة"باعتبارهم 

محددات االنتخابات العراقية

مرجعيـة ؛ حيـث سـاهم بيـان ال"آيـة هللا السيسـتاني"بروز دور مرجعية النجف بقيـادة رجـل الـدين الشـيعي •

ــادة مســتوى المشــار٢٩فــي  كة ســبتمبر الماضــي، ومــا تــاله مــن فعاليــات للحشــد بشــكل واضــح فــي زي

.عة إليرانالمتوقعة في االنتخابات العراقية، لصالح المستقلين والقوى الدينية الشيعية غير التاب
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المحددات والسيناريوهات المستقبلية: ٢٠٢١االنتخابات التشريعية العراقية 

)تابع(العراق 

تابع

المكاسـب، قانون االنتخابات الجديد، والقدرات المتباينة لألحزاب المتنافسة على تحقيق أقصى قـدر مـن•

نتخابــات، فضــلًا عــن الســيطرة علــى الجماعــات المســلحة، والتــي كانــت بمثابــة المحــدد الــرئيس لنتــائج اال

.وتقدُّم أو تراجع بعض األحزاب والتحالفات

نشــطة المســتمر، بــالقوة المطلقــة واأل" مقتــدى الصــدر"القاعــدة الشــعبية للتيــار الصــدري، وتنديــد قــوة •

.المسلحة للجماعات المسلحة

.قدرة الحكومة العراقية على إدارة عملية انتخابية لم تسجل فيها أية خروقات انتخابية•

رت فـي تنامي رغبة المواطنين في دعـم الدولـة العراقيـة للسـيطرة علـى الجماعـات المسـلحة التـي انتشـ•

.٢٠١٤البالد مُنذ اإلرهاصات األولى لمجابهة تنظيم داعش عام 

ة سيناريوهات تشكيل الحكوم
الجديدة

ات، ومـن ثـمَّ على البرلمان، بعـد تصـدرها نتـائج االنتخابـ" مقتدى الصدر"سيطرة كتلة رجل الدين الشيعي •

.من المرجَّح أن تلعب الدور األكبر في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد

الفا مـع الكتلـة ائت" الصدر"استمرار المفاوضات بين األحزاب والفصائل المختلفة، قد يُفضي إلى تشكيل •

".الحلبوسيمحمد "السنية، بقيادة رئيس البرلمان الحالي " تقدم"البرلمانية الكردية، وكتلة 

ديـد، فـإن وحلفائـه فـي البرلمـان بشـأن اختيـار رئـيس وزراء ج" مقتدى الصدر"في حال تعثر المحادثات بين •

".مصطفى الكاظمي"السيناريو المرجَّح أن يكون المرشح التوافقي هو رئيس الوزراء الحالي 

، "مــالكينــوري ال"قيــام األحــزاب المواليــة إليــران بتشــكيل تحــالف جديــد يجمــع بــين رئــيس الــوزراء األســبق •

ب ، لكســ"الخزعلــيقــيس "، ورئــيس ميليشــيا عصــائب أهــل الحــق "هــادي العــامري"ورئـيس تحــالف الفــتح 

.الدعم اإليراني خالل توزيع الحقائب الوزارية

يـران قـرب هذا، وقد نشبت احتجاجات في اآلونة األخيرة مـن قِبـل فصـائل تابعـة للميليشـيات المواليـة إل•

ــا لنتــائج التصــويت فــي االنتخابــات العراقيــة، زاعمــين حــدوث تال عــب فــي مــدخل المنطقــة الخضــراء، رفضً

ا أنـه مـن النتائج، األمر الذي قد يدفع البالد نحو حالة من عـدم االسـتقرار وحـدوث أزمـة سياسـية، ال سـيَّم

لعـد والفـرز المستبعد حدوث أي تغييرات في النتائج النهائية لالنتخابات بعد االنتهاء مـن عمليـة إعـادة ا

.  اليدوي لألصوات
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٢٠٢١نوفمبر ١٠عدد–نظرة على األحداث 

الوطن العربي
)تابع(العراق 

المحددات والسيناريوهات المستقبلية: ٢٠٢١االنتخابات التشريعية العراقية 
تابع

مقتــدى "وفـي هـذا الصــدد، أرجـع محللــون الهـدف مــن وراء هـذه االحتجاجـات إلــى ممارسـة الضــغط علـى •

لضمان مقاعد لهم في الحكومة القادمة، بغـض النظـر عـن عـدد المقاعـد التـي فـازوا بهـا، وذلـك" الصدر

خـرين مـن في ظل تصدُّر كتلة الصدر لعدد المقاعد، ومساعيها خالل اآلونة األخيرة للتحالف مع شركاء آ

توصــل أجــل تشــكيل حكومــة ائتالفيــة، مشــيرين إلــى احتمــال اســتمرارية التهديــد باالحتجاجــات لحــين ال

".  الصدر"التفاق سياسي لتقاسم السلطة مع 

خيــرة وفــي اإلطــار ذاتــه، يُشــير محللــون إلــى أن األحــزاب السياســية الخاســرة فــي االنتخابــات العراقيــة األ•

.  تسعى لتعويض تراجعها السياسي من خالل التهديد بالتصعيد المدعوم من الحشد الشعبي

قيـد، هذا، وقد أشار محللون إلى أنه من المرجَّح أن يتجه المشهد السياسي العراقـي نحـو مزيـد مـن التع•

تـل الشــيعية مـع تصـاعد احتمــاالت التصـعيد بـين الكتــل الفـائزة فــي االنتخابـات التشـريعية األخيــرة، والك

كيل حـول رغبتـه فـي تشـ" مقتـدى الصـدر"الموالية إليران، وذلك فـي ضـوء مـا طرحـه زعـيم التيـار الصـدري 

فقيـة أو حكومة أغلبية وطنية، األمـر الـذي يعـارض أهـداف تلـك الكتـل التـي تـدعو إلـى تشـكيل حكومـة توا

. حكومة محاصصة طائفية

ح وفــي هــذا الصــدد، أشــار مراقبــون إلــى أن تشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة فــي العــراق مــن شــأنه أن يمــن•

سيشـوبه العراقيين أملًا في دفع البالد على مسار اإلصالح، غيـر أن االتجـاه نحـو تشـكيل حكومـة أغلبيـة

لتــي بعــض الصــعوبات؛ حيــث إن التيــار الصــدري يحتــاج إلــى عقــد تحالفــات سياســية فــي ظــل الضــغوط ا

ــة  ــديمقراطي الكردســتاني، وكتل ــران علــى كــل مــن الحــزب ال ــة إلي ســنية ال" تقــدم"تمارســها الكتــل الموالي

ومـة فـي تشـكيل حك" الصـدر"، وأنـه حتـى فـي حـال نجـاح "الصـدر"للحيلولة دون انخراطهم فـي تحـالف مـع 

قـد تعمـد أغلبية وطنية فإنه سيلقى معارضة شرسـة مـن قِبـل  القـوى المقابلـة المواليـة إليـران، والتـي

. إلى القيام بخطوات تصعيدية

ــال رئــيس الــوزراء العراقــي • ي فــ" مصــطفى الكــاظمي"هــذا، وقــد كشــفت التحلــيالت بشــأن محاولــة اغتي

حيث استهدفت ثـالث طـائرات -نوفمبر من العام الجاري٧الساعات األولى من صباح يوم األحد الموافق 

-" قـة الخضـراءالمنط"مُسيرة مُحمَّلة بالمتفجرات منزله في المنطقة الدولية شديدة التحصـين ببغـداد 

ــة، كــرد فعــل عــن ــران فــي هــذه المحاول ــة إلي عــن ضــلوع الحــرس الثــوري اإليرانــي أو الميليشــيات الموالي

، ال سيَّما تحـالف الخسارة المدوية التي مُنيت بها الكتل الموالية إليران في االنتخابات التشريعية األخيرة

.  ، األمر الذي أكد ضعفها وافتقارها إلى الشرعية بين الشعب العراقي" هادي العمري"بزعامة " فتح"
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أبرز النتائج

مقعدًا٧٣يالتيار الصدر

مقعدًا٣٧تحالف تقدم

مقعدًا٣٤"دولة القانون"تحالف 

الحـــــزب الـــــديمقراطي 
الكردستاني

مقعدًا٣٣

مقعدًا١٧حالفت"تحالف 

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/22102021:  المصدر
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.إيران تُفرج عن ناقلة نفط فيتنامية بعد احتجازها أسبوعين•

.تقرير دولي يكشف تهريب إيران أسلحة للصومال•

.ماليين الجئ أفغاني ينزحون إلى إيران٣,٥•

.كبير مفاوضي إيران يرفض التناقش حول قدرات بالده العسكرية في فيينا•

إيـــــران

.هبوط قياسي جديد لليرة التركية أمام الدوالر األمريكي•

.االستخبارات التركية تنفذ عملية ناجحة في العراق ضد حزب العمال الكردستاني•

.اسطنبولتركيا تعتقل عنصرين في شبكة الغتيال المنشقين الشيشانيين في •

.تركيا والجزائر تبحثان تطوير التعاون بقطاع الطاقة والبتروكيماويات•

تـركـيــــا

.آالف يهودي من إثيوبيا٥إسرائيل تعمل على تسريع هجرة •

.ضابط بالمدفعية اإلسرائيلية يحذر من حرب طائرات وشيكة مع غزة ولبنان•

إسرائيل
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مستقبل االتفاق النووي مع عودة طهران إلى محادثات فيينا

إيــــران

)إنترستذا ناشيونال –بوليتيكو–ذا هيل –إنسي إن –٢٤فرانس –رويترز : المصادر(

ش قمـة أعربت الواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيـا فـي بيـان مشـترك علـى هـام

ــالغ والمتنــامي إزاء مجموعــة العشــرين التــي انعقــدت فــي نهايــة شــهر أكتــوبر برومــا، عــن قلقهــا الب

ــة، ودعــت طهــران إلــى  ــر موقفهــا"األنشــطة النوويــة اإليراني ــأتي هــذه التطــورات تزامنًــا مــع". تغيي وت

.من شهر نوفمبر الجاري٢٩اإلعالن عن موعد المحادثات النووية المقرر عقدها يوم 

التعقيـــب

وراء صــدر هــذا البيــان فــي ظــل تصــاعد التــوترات بعــد اتهــام إيــران للواليــات المتحــدة وإســرائيل بــالوقوف

الــذي اســـتهدف تعطيــل محطــات الوقــود فـــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة اإلســـالمية الســيبرانيالهجــوم 

.  اإليرانية

  كما جاء ذلك تزامنًا مع تحليق قاذفة اسـتراتيجية أمريكيـة مـن طـرازB-1B فـوق الممـرات المائيـة الرئيسـة

ائرات فــي المنطقــة، عقــب قــرار الواليــات المتحــدة بفــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران تتعلــق ببرنــامج الطــ

عـد بدون طيار، وبعد أقل مـن أسـبوع مـن إعـالن طهـران أنهـا سـتعود إلـى المحادثـات النوويـة فـي فيينـا ب

ثـات توقف دام أربعة أشهر، األمر الذي يرفـع الضـغوط علـى السـلطات اإليرانيـة، ويزيـد مـن تعقيـد المحاد

.النووية

تـردد وعلى جانٍب آخـر، أشـار بعـض المـراقبين إلـى تنـامي حالـة اإلحبـاط فـي الـداخل والخـارج اإليرانـي، بشـأن

أو ٢٠١٥عــام إزاء اســتئناف المحادثــات إلحيــاء االتفــاق النــووي ل" إبــراهيم رئيســي"الــرئيس اإليرانــي المتشــدد 

والتـــي تـــم إيقافهـــا فـــي يونيـــو الماضـــي بســـبب االنتخابـــات ،JCPOA" خطـــة العمـــل الشـــاملة المشـــتركة"

.الرئاسية اإليرانية

 م التفـاوض حيال استئناف المحادثات إلى حقيقة أن االتفاق النووي اإليراني تـ" رئيسي"وأرجع البعض تردد

ــر الخارجيــة الســابق  ــل آنــذاك حكومــة "محمــد جــواد ظريــف"والتوقيــع عليــه مــن قبــل وزي حســن"، الــذي مثَّ

قـائهم المدعومة من اإلصـالحيين، فيمـا يسـعى المتشـددون إلـى تقـويض مصـداقية االتفـاق، وإل" روحاني

ه للخضـــوع للضـــغوط الغربيـــة، هـــذا فضـــلًا عـــن اعتقـــادهم أن االتفـــاق النـــووي وآثـــار" روحـــاني"اللــوم علـــى 

تالي تُمهَّد الطريـق االقتصادية اإليجابية الرئيسة ستزيد من شعبية اإلصالحيين بين الشعب اإليراني، وبال

.لعقد آخر من وجودهم في السلطة
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)تابع(إيــــران 

مستقبل االتفاق النووي مع عودة طهران إلى محادثات فيينا
تابع

 ى رغبتـه فـي بدايـة واليتـه سياسـة خارجيـة أكثـر صـرامة، إلـ" رئيسي"هذا، وعزى المحللون أسباب اتباع إدارة

فــي احتــواء الغضــب واالنتقــادات الموجهــة ضــده مــن قِبــل قاعــدة عريضــة مــن المتشــددين؛ فــي أعقــاب 

إيـران بموجـب تصريحاته التي أدلى بها إبَّان حملته االنتخابية والتي أعلن خاللها عزمـه علـى احتـرام التزامـات

.نوويموقفًا متشددًا إزاء إحياء االتفاق ال" رئيسي"االتفاق النووي، ونتيجة لتلك االنتقادات اتخذ 

 ــبعض أن قــرار ــرى ال ــد سياســ" رئيســي"وفــي هــذا اإلطــار، ي ــى تأكي ــات، سيُفضــي إل ــى المحادث ــالعودة إل ة ب

.سياسيةومسار اإلصالحيين بشكل عام، فضلًا عن تشويه سمعة المتشددين، ونبذ قاعدته ال" ظريف"

 ودة إلـى للحـد مـن التبعـات السياسـية لقـرار العـ-في اآلونة األخيرة " رئيسي"وفي ضوء ذلك، اتجهت إدارة

ارجيــة إلــى اســتهداف الجمــاهير وأنصــاره فــي الــداخل اإليرانــي؛ حيــث صــرَّح فريــق السياســة الخ-المحادثــات

السـابقة أنه لـن ينضـم إلـى المحادثـات، إال إذا ثبُـت جـدواها، فضـلًا عـن مراجعتـه لنتـائج الجـوالت" لرئيسي"

مــن "روحــاني"وإدارة " لظريــف"مــن المحادثــات فــي فيينــا، وذلــك كمحاولــة لتشــويه نتــائج الجــوالت الســت 

ضـغوط المفاوضات، إضافة إلى إبراز تميزه عن الحكومة السابقة بعدم اتخـاذه تنـازالت وعـدم خضـوعه لل

.الغربية

 مــؤخرًا إلــى عــدم الحــديث عــن العــودة إلــى خطــة العمــل " رئيســي"وفــي هــذا الصــدد أيضًــا، ســعت إدارة

النـووي الشاملة المشتركة؛ حيث عمد بدلًا من ذلك إلـى الحـديث عـن سـعيه للمفاوضـات وإحيـاء االتفـاق

ي يونيـو فـ" اللهيـانأميـر عبـد "من خالل إبرام صفقة جديدة، وتجلى ذلـك فـي تصـريح وزيـر الخارجيـة اإليرانـي 

ا ويهـدف هـذ. الماضي عـن عـدم نيـة طهـران للعـودة إلـى محادثـات فيينـا مـن النقطـة التـي توقفـت عنـدها

نفسه الـذي لن تواصل المسار" رئيسي"التصريح بشكل أكبر إلى طمأنة المتشددين في الداخل بأن إدارة 

.في السابق" ظريف"و" روحاني"حدده 

 ــد مــن " رئيســي"وفــي ضــوء مــا ســبق، مــن المحتمــل أن يضــع نهــج إدارة ــات المزي المتشــدد إزاء المحادث

وبـات العقبات أمام نجاح عملية التفاوض؛ حيث تشترط طهران من أجل إحياء االتفاق النووي إلغـاء العق

" ايـدنب"، وذلـك علـى الـرغم مـن عـدم اسـتعداد إدارة "دونالـد ترامـب"التي فرضها الرئيس األمريكي السـابق 

.لرفع مجموعة من تلك العقوبات، خاصة المتعلقة بحقوق اإلنسان
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)تابع(إيــــران 

تابع

ة لــن وفــي ســياق متصــل، أكَّــدت طهــران مــرارًا أنهــا تريــد ضــمانة موثوقــة بــأن الواليــات المتحــدة األمريكيــ

ة للتحقـق أنه يحتاج إلى فترة زمنيـة محـدد" رئيسي"تنسحب من الصفقة مرة أخرى، فضلًا عن إعالن فريق 

.من رفع العقوبات من قبل واشنطن، والتي قد تصل من ثالثة إلى ستة أشهر

 عــن تلــك الشــروط والخطــوط " رئيســي"وفــي هــذا الشــأن، يشــير محللــون إلــى أن أي تراجــع مــن قبــل إدارة

قــه، حيــث إن وفري" رئيســي"الحمـراء التــي وضــعتها للعــودة للمحادثــات، ســيكون مكلفًــا للغايــة بالنســبة لـــ 

نـووي عبـر والتوقيـع علـى صـفقة العـودة لالتفـاق ال" روحـاني"استئناف محادثـات فيينـا والسـير علـى خطـى 

ر فـإن التنازل عن الشروط سالفة الذكر، سيعرضه لهجوم حاد من قاعدتـه السياسـية، وعلـى الجانـب اآلخـ

يُثير عــدم التوصــل إلــى اتفــاق سيفضــي إلــى المزيــد مــن تــدهور الوضــع االقتصــادي المتــردي، األمــر الــذي ســ

.غضب الشعب اإليراني، فضلًا عن تشويه السمعة السياسية للمتشددين في الداخل

ن وخلـــص بعـــض المـــراقبين إلـــى أن أي صـــفقة إلحيـــاء االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي، ســـتتطلب مـــن واشـــنط

ر إلــى التنــازل عــن بعـض شــروطه، وعلــى الجانــب اآلخــ" رئيســي"وطهـران قــدرًا مــن المرونــة؛ إذ يحتــاج فريـق 

هـران التـي إلحياء االتفاق النـووي األخـذ فـي االعتبـار العوامـل الداخليـة فـي ط" بايدن"فإنه يتعيَّن على إدارة 

.تؤثر على قرارات السياسة الخارجية اإليرانية

عامـل مـع هذا، ويشكك بعض المسؤولين األمريكيين بشدة في أن المحادثات المتجددة حـول كيفيـة الت

.برنامج إيران النووي ستؤدي إلى النتائج المرجوة، ويناقشون بنشاط فرض عقوبات على طهران
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تركيا

بالبالدنجاح المعارضة في الداخل التركي مرهون بتقديم حلول إلنهاء األزمة االقتصادية
) رويترز–اقتصاد تركيا –أحوال تركية -فورين بوليسي : المصادر(

أعلنــت الحكومــة التركيــة مطلــع شــهر نــوفمبر الجــاري عزمهــا زيــادة األجــور، وخفــض بعــض الضــرائب 

رجـب "لدعم األسر ذات الدخل المنخفض التـي تعـاني مـن ارتفـاع التضـخم ، كمـا أعلـن الـرئيس التركـي

مسـاعدة نوفمبر أن حكومته ستلغي بعض الرسوم الثابتة في فواتير الكهربـاء ل٨في " طيب أردوغان

لــى المسـتهلكين، وعلــى الـرغم مــن اتخـاذ هــذه الخطــوات، فإنـه ال يــزال يُنظـر إلــى المعارضـة التركيــة ع

". أردوغان"أنها طوق النجاة األخير للتخلص من نظام 

التعقيـــب

فـي % ٢٠يرى المحللون أن تدهور األوضاع االقتصادية في تركيا، بمـا فـي ذلـك اقتـرب معـدل التضـخم مـن •

تياء سبتمبر الماضي مـع اسـتمرار االرتفـاع فـي األسـعار، وانخفـاض األجـور قـد أدى إلـى تنـامي حالـة االسـ

فـي بقيـادة أردوغـان هـي المتسـبب الـرئيس" سياسـة الرجـل الواحـد"لدى الشـعب التركـي، والـذي يـرى أن 

. مليار دوالر من احتياطاتها نتيجة سياسات نقدية خاطئة١٢٨تدمير االقتصاد التركي، إذ خسرت البالد 

تـي يقـوم بهـا في هذا السياق، يشير المتابعون للشـأن التركـي إلـى أن اإلجـراءات التحفيزيـة االقتصـادية ال•

ألزمـة حاليًـا لـن تـنجح فـي احتـواء الغضـب الشـعبي، حيـث ال ترقـى إلـى مسـتوى الحـل الجـذري ل" أردوغان"

. ٢٠٢٣االقتصادية، بل جاءت بهدف استقطاب الناخبين للتصويت ألردوغان في عام 

ــــون أن حالــــة • ــــرى المحلل مــــن هــــذا المنطلــــق، ي

االســـتقطاب الحـــادة التـــي يشـــهدها المجتمـــع، 

ابـــة بـــالتزامن مـــع معانـــاة األتـــراك اقتصـــاديًا بمث

ها ضـد فرصة للمعارضة التركية لتوحيـد صـفوف

، وهـــو مـــا حـــدث بالفعـــل خـــالل "أردوغـــان"نظــام 

حيـث نجحـت قـوى المعارضـة . األشهر الماضـية

يضــم فــي تشــكيل تحــالف متنــوع األيــديولوجيات

ــــــة  ــــــزب العدال ــــــن ح المنشــــــقين الســــــابقين ع

ألكـراد والتنمية، والقوميين العلمانيين، وكـذلك ا

ن المعتـــدلين، والتقـــدميين اليســـاريين، وهـــذا مـــ

شأنه جعـل المعارضـة أكثـر قـوة وقـدرة لتقـديم

ــاهض أفكــار أردوغــان  ــامج انتخــابي واقعــي ين برن

.  الزائفة، وتحركات حزبه الطموح

٢٠٢١ام قيمة الدوالر األمريكي في مقابل الليرة التركية خالل ع

يناير مارس مايو يوليو سبتمبر نوفمبر

٩,٩٣٨

Source: https://tradingeconomics.com/turkey/currency

https://tradingeconomics.com/turkey/currency
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بالبالدنجاح المعارضة في الداخل التركي مرهون بتقديم حلول إلنهاء األزمة االقتصادية

تركيا

تابع

علـى ومن أجل نجاح المعارضة في االستحواذ على ثقة األتراك، يـرى المراقبـون أنـه يتعـين عليهـا العمـل•

: المسارات التالية

المسار التشريعي

يـة، وتعزيـز يجب أن تقدم حلولًا الستعادة سلطة الهيئة التشـريعية، مـع العمـل علـى توسـيع الرقابـة الديمقراط

.االستقالل القضائي، وتفعيل التوظيف على أساس الجدارة في القطاع العام

المسار السياسي

ة الرجــل الخطـوة األولـى لنجــاح المعارضـة تتمثــل فـي الســير عكـس النظــام الرئاسـي التركــي، والـذي كــرس سـلط

دون الواحد في البالد، إذ تمكن أردوغـان مـن الهيمنـة علـى كـل مؤسسـات الدولـة عبـر االعتمـاد علـى المحسـوبية

.  الكفاءة

المسار االقتصادي

ا الحاليـة، يجب أن تطرح المعارضة مقترحات سياسية مفصلة إلصالح االقتصـاد التركـي وإخـراج الـبالد مـن أزمتهـ

تعـين عليهـا خاصة وأنها تمتلك أفضل العقول القانونية واالقتصادية والسياسية في البالد، ومـن ناحيـة أخـرى، ي

ويجعلهـا ، وهو األمر الذي من شأنه تعزيز القـدرات السـوقية للـبالد،"االبتكار وريادة األعمال"أن تقدم حلولًا لدعم 

.أكثر قدرة على المناورة االقتصادية وجذب االستثمارات



إفـريـقـيــــــا

ين مــع تصــاعد القتــال بــإيتــوريالســكان يفــرون مــن بلــدة : جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة•
.المتمردين

.فرنسا تعيد رسمًيا األعمال الفنية المنهوبة لبنين•

.مخاوف فرنسية بسبب األنشطة الروسية بمنطقة غرب إفريقيا•

.ألف شخص إلى أوغندا١١القتال في شرق الكونغو يتسبب في لجوء •

".أموال اإلخوان"السودان يشكل لجنة عليا الستالم •

.عزلة غير مسبوقة.. انقطاع اإلنترنت يشل حياة السودانيين •

.لن أشارك بأي حكومة سودانية بعد المرحلة االنتقالية: البرهان•

.رئيس حكومة جديد بموافقة حمدوك.. مبادرة لسياسيين سودانيين•

.وفد من الجامعة العربية إلى الخرطوم لبحث سبل الحل•

الســـودان



.سائقا لألمم المتحدة٧٠السلطات اإلثيوبية تحتجز أكثر من •

".آبي أحمد"المعارضة المسلحة اإلثيوبية تشكل تحالًفا جديًدا إلسقاط حكومة •

.تيجرايغارات إثيوبية تدك مركزا للتدريب ومخازن أسلحة تابعة لجبهة •

.ضد إثيوبيا" المضللة"دعما للجيش ورفضا للدعاية .. حشد في أديس أبابا•

.إسرائيل تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا•

.غير األساسيين مغادرة إثيوبيادبلوماسييهاواشنطن تطلب من  •

.السعودية تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا نظًرا للوضع األمني الراهن•

".تيجرايجبهة تحرير "جيش إثيوبيا يدعو أفراده السابقين لالنضمام في مواجهة •

". حوار وطني"قلقة من الوضع بإثيوبيا وتدعو لـ" إيجاد"•

إثيوبيا



إفـريـقـيــــــا

26

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

٢٠٢١نوفمبر ١٠عدد–نظرة على األحداث 

إثيوبيا

"  آبي أحمد"تحالف جديد للمعارضة يطالب بإسقاط حكومة 
)مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان-بلومبيرج-ذا ناشيونال–برسأسوشيتد: المصادر(

ــا جديــدًا  فيدراليــة الجبهــة المتحــدة للقــوات ال"بـــ عُــرف شــكَّلت المعارضــة اإلثيوبيــة المســلحة تحالفً

، واســتخدام القــوة لتحقيــق هــذا الهــدف"آبــي أحمــد"فــي إطــار مســاعيها إلســقاط حكومــة " اإلثيوبيــة

.بعدما تفجَّرت العديد من الصراعات في الداخل اإلثيوبي

التعقيـــب

الجبهـة "قـدمتها شكَّلت المعارضة المسلحة في إثيوبيـا تحالفًـا جديـدًا يتـألَّف مـن تسـعة فصـائل، فـي م•

الجبهــة "ويســعى التحــالف الجديــد الــذي أُطلِــق عليــه ". األورومــوجــيش تحريــر "و" تيجــرايالشــعبية لتحريــر 

" آبـي أحمـد"وزراء إلى إجراء ترتيبات انتقالية في أعقاب عزل رئـيس الـ" المتحدة للقوات الفيدرالية اإلثيوبية

. من منصبه سواء بالقوة أو التفاوض

؛ إذ سـبقه يأتي هذا التطور ليضيف بعـدًا جديـدًا إلـى المشـهد اإلثيـوبي شـديد التعقيـد فـي الوقـت الـراهن•

ــر "بأيــام قالئــل إعــالن  تيجية ســيطرتها علــى العديــد مــن المــدن االســترا" تيجــرايالجبهــة الشــعبية لتحري

. وديسيكومبولتشابإقليم أمهرا أبرزها 

القريبـــة مـــن مدينـــة -كيمـــيسســـيطرته علـــى مدينـــة " األورومـــوجـــيش تحريـــر "عـــالوةً علـــى ذلـــك، أعلـــن •

؛ وتُعــد ســيطرة قــوات المعارضــة المســلحة علــى عــدد مــن المــدن تطــورًا شــديد الخطــورة-كومبولتشــا

ي آبـ"ذلك ألن هذه المدن تقـع علـى الطريـق المـؤدي للعاصـمة أديـس أبابـا، األمـر الـذي يهـدد بقـاء نظـام 

يـــر جـــيش تحر"و" تيجـــرايالجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر "بشـــكل مباشـــر، ال ســـيما فـــي ظـــل تدشـــين " أحمـــد

.  في أغسطس الماضي" آبي أحمد"لنظام تحالفًا مناهضًا " األورومو

ــه • ل دعــوات للمــواطنين باالنضــمام للجــيش مــن أجــ" آبــي أحمــد"وإثــر ذلــك التقــدم المحــرز للمعارضــة، وجَّ

برايـر قتال المعارضة ، فضلًا عن إعالن حالة الطوارئ في البالد، فـي سـابقة هـي األولـى مـن نوعهـا منـذ ف

نيين إلـــى جانـــب مطالبـــة الجـــيش اإلثيـــوبي المـــواطنين المـــد. " آبـــي أحمـــد"لــــ قبيْـــل انتقـــال الســـلطة ٢٠١٨

.  بالتطوع، والعسكريين المتقاعدين بالعودة للخدمة مجددًا

لنـت في اللحظة الراهنـة؛ إذ أع" آبي أحمد"نظام يواجههاوتجدُر اإلشارة إلى حجم الضغوط الخارجية التي •

ــدنجــو "إدارة  ــة المســتفيدة مــن قــانون " باي ــا مــن قائمــة الــدول اإلفريقي فــي النمــو والفــرص"رفــع إثيوبي

.  ، والذي يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين واشنطن ودول القارة"إفريقيا

ة، بالعديــد مــن االنتهاكــات الحقوقيــ" آبــي أحمــد"وجــاء هــذا القــرار األمريكــي علــى خلفيــة اتهامــات لحكومــة •

اة نحـو ، األمر الذي أفضى إلـى معانـتيجرايفضلًا عن عرقلته أداء المنظمات اإلغاثية لمهامها في إقليم 

.  ألف إثيوبي في اإلقليم من مجاعة ضارية٤٠٠
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"  آبي أحمد"تحالف جديد للمعارضة يطالب بإسقاط حكومة 

)تابع(إثيوبيا 

ى علـتيجـرايوإلى جانب ضغوط اإلدارة األمريكية من أجل وقف إطالق النار وجلوس أطـراف الصـراع فـي •

نــة طاولــة المفاوضــات، أصــدرت مفوضــية األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع اللج

ــا انتهــى باتهــام كــل أطــراف الصــراع بارتكــاب انتهاكــات ــرًا مطولً حقوقيــة اإلثيوبيــة لحقــوق اإلنســان تقري

". جرائم ضد اإلنسانية"أو " جرائم حرب"ترتقي إلى 

لقـي بظاللـه وتأسيسًا على ما سبق، فإن استقرار الدولة الفيدرالية اإلثيوبية بات على المحك، وهـو أمـر ي•

. ودانيعلــى أمــن واســتقرار إقلــيم القــرن اإلفريقــي ككــل خصوصًــا فــي ظــل تــأزُّم المشــهد السياســي الســ

حتمــاالت وتــدلِّل التطــورات ســريعة الــوتيرة فــي الــداخل اإلثيــوبي علــى كــون الســاحة مفتوحــة علــى كــل اال

.  بالد فورًابنسب متساوية، وتُعزِّز هذه الفرضية مطالبة كلٍ من واشنطن والرياض رعاياهما بمغادرة ال

تابع

اكات تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن االنته
الحقوقية في تيجراي

أجرى المحققون 
مقابلة٢٦٩نحو 

مع الناجين من 
العنف في 

.تيجراي
٦٠عقد أكثر من 

اجتماعًا مع 
مسؤولين من 
جهات مختلفة 

.محلية ودولية

أوصى التقرير 
الحكومة 

ء اإلثيوبية بإجرا
تحقيقات فورية

وشاملة تجريها 
.هيئات مستقلة

انتهى التقرير 
باتهام أطراف 
الصراع بارتكاب

ترتقيانتهاكات 
".جرائم حرب"إلى 

يغطي التقرير 
الفترة من بداية
ر النزاع في نوفمب

وحتى وقف ٢٠٢٠
إطالق النار في 

.٢٠٢١يونيو 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27756&LangID=A: المصدر
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السودان

مفاوضات الخروج من األزمة تصل لطريق مسدود 
)  وكالة أنباء السودان–األمم المتحدة –برس أسوشيتد–نيويورك تايمز –رويترز : المصادر(

هـا الجنـرال بلغ التصعيد بين المكـونيْن العسـكري والمـدني ذروتـه بتحركـات الجـيش األخيـرة التـي قاد

بـد هللا ع"في نهاية أكتوبر الماضـي، األمـر الـذي أفضـى إلـى عـزل رئـيس الحكومـة " عبد الفتاح البرهان"

لت ومنـذ ذلـك الحـين، بُـذ. من منصبه، واعتقـال عـدد مـن القيـادات والمسـؤولين الحكـوميين" حمدوك

العديـد مــن المسـاعي مــن أجـل توفيــق وجهــات النظـر بــين الفرقـاء الســودانيين، والخـروج مــن المــأزق

فر عــن الــراهن، لكــن يبــدو حتــى اآلن أن الجهــود اإلقليميــة والدوليــة لتســوية األزمــة الســودانية لــم تُســ

.  جديد ليصبح التأزُّم سيدًا للمشهد

التعقيـــب

أن المفاوضــات مــن أجــل إيجــاد مخــرج لألزمــة " عبــد هللا حمــدوك"كشــفت مصــادر مقربــة مــن حكومــة •

ي ضـوء ، وذلـك فـ"شبه مسدود"السياسية في السودان بعد تحركات الجيش األخيرة وصلت إلى طريق 

بـول استمرار رفض المكون العسـكري لعـدد مـن المطالـب التـي تقـدَّم بهـا المكـون المـدني مـن أجـل الق

.  بعودته للحكومة

وفـــي وقـــت ســـابق، نـــاقش مبعـــوث األمـــم المتحـــدة الخـــاص للســـودان ورئـــيس بعثـــة األمـــم المتحـــدة •

خـروج مــن خيـارات الوسـاطة وسـبل ال" فــولكر بيـرتس"المتكاملـة لـدعم المرحلـة االنتقاليـة فـي السـودان 

ي فــ" حمــدوك"أن " تــويتر"فــي تغريــدة علــى " بيــرتيس"وذكــر ". عبــد هللا حمــدوك"األزمــة مــع رئــيس الــوزراء 

.منزله وبحالة جيدة كما أعلن مواصلة جهوده مع أطراف الصراع للخروج من األزمة

ن للتراجــع عــن تحركــات الجــيش األخيــرة، أعلنــت واشــنط" البرهــان"وفــي محاولــة للضــغط علــى الجنــرال •

مليـون ٧٠٠تعليق المساعدات الماليـة الممنوحـة للسـودان لـدعم االنتقـال الـديمقراطي، والتـي تبلـغ نحـو 

. دوالر

قـــوى الحريـــة"ويتضـــح جلًيـــا أن المشـــهد الســـوداني يبـــدو شـــديد التعقيـــد فـــي الوقـــت الـــراهن؛ إذ دعـــت •

ة المرحلـة إلى إضراب عام ومواصـلة االحتجـاج السـلمي ريثمـا يـتم تشـكيل حكومـة مدنيـة لقيـاد" والتغيير

. االنتقالية

ياسـي مقتـرح اإلعـالن الس"وثيقـة بعنـوان " تجمع المهنيـين السـودانيين"وفي سياق هذه األحداث، نشر •

مال حمايــة واســتك: وتضــمنت الوثيقــة عــدة بنــود، منهــا". فــيس بــوك"عبــر " الســتكمال ثــورة ديســمبر

كومـة مـن قِبـل االنتقال المدني، وتشكيل سلطة انتقالية مدنيـة، واختيـار شخصـية مسـتقلة لرئاسـة الح

.  القوى الموقِّعة على اإلعالن
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مفاوضات الخروج من األزمة تصل لطريق مسدود 

)تابع(السودان 

تابع

ف للمـرأة كما تضمنت الوثيقة أيضًا تشكيل مجلس تشريعي خالل شهرين مع مراعـاة التمثيـل المنصـ•

ضـرورة والشباب، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وحل ميليشيا الدعم السريع وغيرها، والتشـديد علـى

تقاليــة، وضــع دســتور ديمقراطــي متوافــق عليــه، والشــروع فــي اإلعــداد النتخابــات عامــة بنهايــة الفتــرة االن

.  وانتهاج سياسة خارجية ذات سيادة واستقاللية

لمتأزِّم، وفي محاولة جامعة الدول العربية لدعم السودان من أجل التوصُّل لتسوية للخروج من الوضع ا•

ــة برئاســة األمــين العــام المســاعد للجامعــة الســفي ر وصــل وفــد رفيــع المســتوى مــن الجامعــة العربي

وعقــد الوفــد .  بهــدف تقريــب وجهــات النظــر بــين الفرقــاء-نــوفمبر الجــاري ٦-الخرطــوم " حســام زكــي"

عبـد هللا "و"عبد الفتـاح البرهـان"مشاورات مع القيادات العسكرية والمدنية، واختتم زيارته بلقاء الجنرال 

.  للتباحث بشأن تطورات األزمة الراهنة وسبل تسويتها" حمدوك

ام أعضـاء أم–يأتي هذا التحرك العربي بعد ساعات من بيان مشترك ألقته مصر نيابةً عن الدول العربية •

لمناقشـة تطـورات الموقـف ٣٢الــمجلس حقوق اإلنسـان التـابع لألمـم المتحـدة فـي دورتـه االسـتثنائية 

تقرار شدَّدت خالله على كون أمن واستقرار السودان جزءًا ال يتجزأ من أمـن واسـ-الحقوقي في السودان 

ــد الكامــل بالوثيقــة الدســتور ــت جميــع األطــراف الســودانية علــى التقيُّ ية التــي تــم الــوطن العربــي، كمــا حثَّ

. ٢٠٢٠، بمشاركة جامعة الدول العربية، وكذلك اتفاق جوبا للسالم لعام ٢٠١٩توقيعها في أغسطس 

ها وختامًــا، وبــالتزامن مــع األحــداث الجاريــة التــي يشــهد•

ع الســودان مــؤخرًا، تســود حالــة مــن الترقــب فــي الشــار

الســــوداني بعــــد تعثـــــر المفاوضــــات بــــين المكـــــونيْن

ــــة "المــــدني والعســــكري، وســــط دعــــوات  قــــوى الحري

.الستمرار التظاهر والعصيان المدني" والتغيير



"عبد الفتاح البرهان"

القائد الحالي للجيش السوداني، ورئيس مجلس السيادة االنتقالي

فـــــــي قريـــــــة وُلـــــــد 
هــر قنــدتو بواليــة ن

النيـــــــل الواقعـــــــة 
شــمال الخرطـــوم 

، ألســــرة ١٩٦٠عـــام 
.دينية صوفية

يُوصـــــــــــف بأنـــــــــــه 
شــــــخص يتســــــم 

د باالعتـدال والبعــ
عـــن االنتمـــاء ألي 

.تنظيم سياسي

بطًا تدرج في مختلف المراتب العسـكرية منـذ أن خـدم فـي الجـيش السـوداني ضـا

.في سالح المشاة، حتى أصبح قائدًا للقوات البرية

ري كما تولى خالل حياته العسكرية العديـد مـن المناصـب؛ إذ عمـل كملحـق عسـك

، ثـم في الصين، وقائد لقوات حرس الحدود، ورئيس أركان عمليات القوات البريـة

.رئيس أركان القوات البرية

 يـادة علـى القـوات السـودانية المشـاركة فـي التحـالف العربـي بق" البرهان"أشرف

.السعودية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن

 ي عـن تعـديالت فـ" عمر البشـير"، أعلن الرئيس السوداني المعزول ٢٠١٩في فبراير

.من رتبة فريق ركن إلى فريق أول" البرهان"قيادات الجيش، وترقية 

ض بــن تــولى رئاســة المجلــس العســكري االنتقــالي خلفًــا لــوزير الــدفاع الفريــق عــو

، عوف، الذي استقال من منصبه بعد يوم واحد فقـط مـن توليـه رئاسـة المجلـس

.وعزله للبشير

أبرز الخبرات

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47920458: المصدر
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.بكين مستعدة للعمل مع واشنطن إلدارة الخالفات: الرئيس الصيني•

.الصين ومصر توقعان اتفاقا للتعاون االقتصادي والفني•

الصـــيــــــن

.ينتخب مجددا رئيسا لوزراء اليابان" كيشيدافوميو"•

.اليابان تخفف قيود كورونا المفروضة على دخول األجانب•

.الجوية األمريكية في أوكيناوا» فوتينما«لنقل قاعدة خططها اليابان تواصل •

اليابان



.كوريا الجنوبية تعزز قدرات سالح بحريتها بسفينة صاروخية جديدة•

.كوريا الجنوبية تؤكد مواصلة دعمها لجهود العراق لتحقيق السالم واالستقرار•

.ارتفاع حاالت فيروس كورونا بين المطعمين يثير جدًلا كبيًرا في كوريا الجنوبية•

كوريا الجنوبية

.وويعلى الصين أن تساعد في توجيه كوريا الشمالية نحو نزع السالح الن: البنتاجون•

.٢٠٢٥حتى " شد الحزام"الزعيم كيم يدعو مواطنيه لـ•

كوريا الشمالية

.إطالق رحالت طيران من أفغانستان إلى اإلمارات•

.تطالب طيارين عسكريين أفغان سابقين بالبقاء في البالد" طالبان"•

.من األفغان مع اقتراب الشتاء" يهدد الماليين"خطر المجاعة •

أفغانستان
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ضات؟ هل ينجح رئيس كوريا الجنوبية الحالي في دفع كوريا الشمالية لطاولة المفاو

كوريا الجنوبية

))فيللهدويتشه، ذا جارديان، إنترستذا ناشيونال : المصادر

كوريـا شهدت نهايات شهر سبتمبر وأكتـوبر وبدايـة نـوفمبر، دعـوة مـن جانـب المبعـوث األمريكـي إلـى

ل فـي االستفزازات وغيرها من األنشطة المزعزعـة لالسـتقرار والـدخو"، لوقف "كيمسونغ"الشمالية 

مـون "ة ، مع إخالء شـبه الجزيـرة الكوريـة مـن األسـلحة النوويـة، بينمـا أعلـن رئـيس كوريـا الجنوبيـ"حوار

فـي و.  عـن أنـه بصـدد مضـاعفة جهـوده لتعزيـز السـالم واالسـتقرار فـي شـبه الجزيـرة الكوريـة" جاي إن

ــه أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  عــن رغبتــه فــي " مــون"ســبتمبر الماضــي، أعلــن ٢١خطاب

عن انتهـاء التعاون واالتفاق مع الواليات المتحدة األمريكية، وكوريا الشمالية وربما الصين، لإلعالن

.رسميا، وسيتم ذلك من خالل استخدام األدوات الدبلوماسية والحوار) ١٩٥٣-١٩٥٠(الحرب الكورية 

التعقيـــب

قـوات على الرغم من استعداد كوريا الشمالية للنظر في مسألة إنهاء الحرب، مما قد يسـمح بسـحب ال•

ريـــا فـــإن التقـــديرات تشـــير إلـــى أنـــه مـــن غيـــر المـــرجح أن تقبـــل كو.  األمريكيـــة مـــن شـــبه الجزيـــرة الكوريـــة

لشـمالية مـا الشمالية بتنفيذ شروط واشنطن مقابل رفع العقوبات االقتصادية عنها؛ إذ تمتلك كوريا ا

فـي و. رأسًا نووية، بما يعد حصنًا رادعًا لمنع واشنطن من تنفيـذ أي هجـوم عسـكري عليهـا٦٠ال يقل عن 

رأسًا نوويـة؛ ممـا يفـوق قـوة كوريـا الشـمالية بمراحـل، ويمنعهـا مـن ٤٥٧١المقابل، تمتلك واشنطن نحو 

.اإلقبال على خطوة شن حرب نووية

صـرارها بتغييـر نهـج اإلدارات السـابقة المتمثـل فـي إ" بايـدن"يرى الخبراء أنه مـن الضـروري أن تقـوم إدارة •

اع نهـج على نزع السالح النووي من كوريا الشمالية بالكامل قبل التفاوض معهـا؛ حيـث مـن الممكـن اتبـ

ية، مـع ، بمعنى تخفيف مطالب واشنطن الخاصـة باألسـلحة النوويـة مـن كوريـا الشـمال"خطوة بخطوة"

. منح كوريا الشمالية خطوة كبيرة محفزة لها على تفكيك جزء من منشآتها النووية

، "اي إنمــون جــ"وفــي هــذا الصــدد، تتــردَّد األحاديــث فــي كوريــا الجنوبيــة بشــأن قمــة محتملــة بــين رئيســها •

دفع الـزعيم ؛ بهدف استئناف التواصل بين الكوريتين من جهة، ولـ"كيم جونج أون"وزعيم كوريا الشمالية 

.الكوري الشمالي للجلوس على طاولة المفاوضات مع الواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى

ل مباشـر، وفي هذا السياق، أشار المحللون إلى أن كوريا الشمالية تسعى للتفاوض مع واشنطن بشـك•

اف وربما الحصول على الدعم األمريكي على غرار جارتها الجنوبية؛ األمر الذي من شـأنه وضـعها فـي مصـ

.  القوة العظمى ذات السيادة
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)تابع(كوريا الجنوبية 

ضات؟ هل ينجح رئيس كوريا الجنوبية الحالي في دفع كوريا الشمالية لطاولة المفاو
تابع

طــوة ومــع ذلــك، فســعي كوريــا الجنوبيــة الســتئناف التواصــل والمحادثــات مــع جارتهــا الشــمالية يعــد خ•

ربـط ذلـك جيدة؛ إذ يسعى الرئيس الكوري الجنوبي لبلورة مسار سالم خاص بشـبه الجزيـرة الكوريـة دون

.بحدوث تقدم في المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج، وهو األمر الذي لم ينجح فيه حتى اآلن

قـارب اليسـاري الت" مون"، يدعم تحالف "مون جاي إن"وبشأن موقف الداخل الكوري الجنوبي من سياسة •

ا يـولي فريـق بين الكوريتين حتى لو كـان ذلـك علـى حسـاب االبتعـاد عـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة، بينمـ

الجنــاح كمـا فَقَـدَ. آخـر اهتمامًـا أكبـر بالتحـالف مـع واشــنطن كبـديل عـن عقـد القمـم مــع كوريـا الشـمالية

للمفاوضـــات، ويشـــكك الجنـــاح اليمينـــي" أون"علـــى دفـــع " مـــون"الوســـطي فـــي ســـيول ثقتـــه فـــي قـــدرة 

.المعادي للشيوعية في تعاطف مون مع كوريا الشمالية

حــدة إزاء رجَّــح الخبــراء أن اســتمرار فــتح قنــوات تواصــل مــن قِبــل كــلٍ مــن كوريــا الجنوبيــة والواليــات المت•

كوريـــا الشـــمالية مـــن شـــأنه أن يـــنجح يومًـــا مـــا فـــي دفعهـــا للجلـــوس علـــى طاولـــة المفاوضـــات بشـــأن 

.التراجع عن سلوكياتها االستفزازية-على األقل -برنامجها النووي أو 

ــا، يــرى الخبــراء أن • كون سيســتمر فــي محاولــة التواصــل مــع بيــونج يــانج، إال أن موقفــه ســي" مــون"وختامً

ــه الرئاســية، ال ســيما فــي ظــل اســتمرار امــتالك ك ــى انتهــاء فترت ــا صــعبًا مــع تبقــي أقــل مــن عــام عل وري

ي وكــذا تعــال. الشــمالية ألســلحة الــدمار الشــامل، وعــدم نجاحهــا فــي عقــد صــفقة مــع الواليــات المتحــدة

جـو "إدارة بالفشـل فـي محادثاتـه مـع الجـارة الشـمالية، وتصـريحات" مـون"االنتقادات الداخلية التي تتهم 

لمـرجَّح وفي ضوء ذلك كلـه، مـن غيـر ا. لعقد صفقة مع كوريا الشمالية" مون"بشأن انتظار رحيل " بايدن

قبـل رحيـل قريبـة، أو أن يـتم دفـع كوريـا الشـمالية للمفاوضـاتانفراجـةأن تشهد العالقة بين الكوريتين 

".مون"
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آفاق التعاون األمريكي الياباني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ 

اليابان

)وورلد، جلوبال تايمزريببلك، إنترستذا ناشيونال : المصادر(

محادثــة مــع " بايــدنجــو "أجــرى الــرئيس األمريكــي ،(COP26(لتغيــر المنــاخ جالســكوعلــى هــامش قمــة 

حفـاظ علـى ، وقد اتفـق الجانبـان علـى تعزيـز التعـاون بينهمـا لل"كيشيدافوميو"رئيس الوزراء الياباني 

ــر المنــاخ ي حريــة المالحــة فــي منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ، فضــلًا عــن التعــاون بشــأن التغي

.  ة والصينوغيره من التهديدات المستقبلية كالبرامج النووية والصاروخية الخاصة بكوريا الشمالي

التعقيـــب

لـى رأسـها اتفق الطرفان علـى االلتقـاء رسـميا مجـددًا السـتكمال المحادثـات بشـأن القضـايا المُلحـة، وع•

ــايوان أمــن منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ، المليئــة بالنزاعــات اإلقليميــة بــين الصــين والفلبــين و ت

شـكل شــبه وماليزيـا وفيتنـام وبرونــاي، والتـي تضـم بحــر الصـين الجنـوبي الــذي يقـع تحـت ســيطرة بكـين ب

.والتي تتطلع بدورها لبسط نفوذها في منطقة المحيط الهندي. كامل

هايـة شـهر وفي ضوء ذلك، تعهَّد رئيس الـوزراء اليابـاني أثنـاء مشـاركته فـي قمـة افتراضـية عُقـدت فـي ن•

حيطـين ، بتعزيـز التعـاون مـع اآلسـيان لتـأمين منطقـة الم)آسـيان(أكتوبر لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا 

.  الهندي والهادئ

بة للواليـات ويرى الخبراء أن البيئة األمنية في منطقة غرب المحـيط الهـادئ أصـبحت أكثـر تعقيـدًا بالنسـ•

سـاعي كوريـا المتحدة األمريكية وحلفائها؛ بالنظر إلى تصاعد النفوذ الصـيني فـي المنطقـة، إضـافةً إلـى م

.الشمالية لتوسيع ترسانتها من الصواريخ الباليستية والرؤوس الحربية النووية

ي وفــي هــذا الســياق، تســعى واشــنطن لتعزيــز موقفهــا الــدفاعي فــي المنطقــة علــى الصــعيدين، النــوع•

دراتهم والكمي، كما يعمل حلفاء واشنطن في المنطقة، وعلى رأسهم اليابـان، لالسـتثمار فـي تطـوير قـ

.الدفاعية لمواجهة التهديدات التي تواجهها المنطقة، ومنها التهديد النووي لكوريا الشمالية

ين، وأشار الخبراء إلى أن التغير السريع في ميزان القـوى فـي منطقـة غـرب المحـيط الهـادئ لصـالح الصـ•

تغييـرات في ظل استثماراتها واسعة النطاق في المقدرات عالية التقنية، دفع الجيش األمريكي إلجـراء

كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بوضـــع القـــوات علـــى األرض؛ بهـــدف نشـــرها علـــى نطـــاق أوســـع فـــي جميـــع أنحـــاء 

اليسـتية؛ لـدعم المنطقة، إضافةً إلى االستثمار في تطوير منظومته العسكرية، ال سيَّما الصاروخية والب

. قدراته الدفاعية
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)تابع(اليابان 

آفاق التعاون األمريكي الياباني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
تابع

ــدي والهــادئ نظــرًا لموقعهــا • ــة أمــن منطقــة المحيطــين الهن ــدًا فــي حماي ــان دورًا فري هــذا، وتلعــب الياب

ق الــرؤى بــين المتميــز، وقوتهــا االقتصــادية، وعالقاتهــا الوثيقــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ نتيجــة توافــ

لـى تحسـين وفي ضوء ذلك، اتبعت اليابان استراتيجية لألمن القـومي تركـز ع. الدولتين إزاء أمن المنطقة

ا الدفاعيـة قوات الدفاع الذاتي للبالد، ونفذت برنامجًا مهمًـا للتحـديث العسـكري يسـتهدف تعزيـز قـدرته

.في مواجهة التهديدات التي تشهدها المنطقة

بهــدف تطــوير Active Denial" الصــد الفعــال"وفــي هــذا اإلطــار، يشــير الخبــراء إلــى بنــاء طوكيــو ألنظمــة •

ــى اســتنزاف القــ ــة، فضــلًا عــن زيــادة قــدرتها عل ــة، وتوســيع قــدراتها الدفاعي وات منظومــة الــردع الياباني

ين حريــة اليابانيــة المشــتركة الراميــة لتــأم–الهجوميــة المعاديــة عــن بُعــد، بمــا يخــدم المصــالح األمريكيــة 

. المالحة والحد من النفوذ الصيني في المنطقة

ــد• ــان والمملكــة المتحــدة والهن ــرغم مــن نجــاح واشــنطن فــي دفــع الياب ــى ال ــه عل ــراء أن ــرى الخب ــا، ي وختامً

لمواجهـة وأستراليا وفرنسـا وغيرهـا مـن الـدول المحيطـة ببحـر الصـيني الجنـوبي لتشـكيل جبهـة تحـالف

يعوق التهديــدات األمنيــة المحتملــة فــي المنطقــة، فــإن تضــارب المصــالح واآلليــات بــين تلــك الــدول ســ

واشنطن على أن تكون القوة المهيمنة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ

)اآلسيان(رابطة اتحاد دول جنوب شرق آسيا  

ـــد، ١٩٦٧تجمـــع سياســـي اقتصـــادي تأســـس عـــام  فـــي تايالن
رق بهدف تعزيز وتحسين النمـو االقتصـادي لـدول جنـوب شـ

.آسيا، ويضم عشر دول

نالفلبي

ميانمار

اإندونيسي

سنغافورا

بروناي

امفيتن

الوس

اماليزي

دتايالن

اكمبودي

https://bit.ly/3054ONr: المصدر
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.الواليات المتحدة تدعو ميانمار إلى اإلفراج فورا عن صحفي أمريكي متهم باإلرهاب•

.واشنطن تسعى لفرض عقوبات على معرقلي االنتخابات الليبية•

ـــا والوال" كوليبـــا"• ـــة بـــين أوكراني ـــات يصـــل إلـــى واشـــنطن لتوقيـــع وثيقـــة الشـــراكة المعدل ي
.المتحدة

.بشكل فوري" األونروا"الواليات المتحدة تدعو لدعم ميزانية •

.المبعوث األمريكي الخاص الجديد ألفغانستان يلتقي طالبان في باكستان•

الواليات المتحدة

موســـكو ترحـــب بتصـــريحات واشـــنطن عـــن ضـــرورة التعـــاون مـــع روســـيا والصـــين حـــول •
.أفغانستان

.    يبحثان مع نظيريهما الفرنسيين عالقات روسيا والناتو" شويجو"و" الفروف"•

.التوترات تتصاعد في مجال الحد من التسلح: وزير الخارجية الروسي•

.بوتين يشدد على ضرورة دعم المنتجات العسكرية الروسية بأحدث التقنيات•

روسيا



.الفرنسي» فالنيفا«مليون جرعة من لقاح ٦٠االتحاد األوروبي يوافق على شراء •

.المهاجرون يثيرون أزمة بين االتحاد األوروبي وبيالروسيا•

.مليار يورو على شركة جوجل٢،٤قضاء االتحاد األوروبي يفرض غرامة مقدارها •

.الروسبولندا تطالب االتحاد األوروبي بإيقاف رحالت الطيران من الشرق األوسط إلى بي•

أزمـة ألمانيا تطلب من االتحاد األوروبي فـرض عقوبـات جديـدة علـى بـيالروس علـى خلفيـة•
.المهاجرين

االتحاد األوروبي
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COP26الفرصة األخيرة إلنقاذ الكوكب

األمم المتحدة

)إيه بي سي نيوز-رويترز-فوكس نيوز-بوليتيكو-معهد الشرق األوسط-آفيرزفورين : المصادر(

نـوفمبر الجـاري، مـؤتمر األمـم ١٢أكتوبر وحتى ٣١االسكتلندية في الفترة من جالسكوتستضيف مدينة 

ـــاخ  ـــر المن ـــر مـــن ،COP26المتحـــدة الســـادس والعشـــرين لتغيُّ ـــه قـــادة أكث ـــذي يشـــارك ب ـــة، ١٢٠وال دول

خيــة، باإلضــافة إلــى اآلالف مــن ممثلــي الحكومــات، والخبــراء المتخصصــين فــي مجــال التغيــرات المنا

.  والنشطاء، والمراقبين من جميع أنحاء العالم

التعقيـــب

ر أهمية خاصة، نظرًا ألنها المرة األولى التي تُعقد فيها منـذ صـدو COP26تكتسب القمة المُنعقدة حاليا •

، والــذي حــذَّر مــن زيــادة حــدَّة ٢٠٢١أحــدث تقريــر عــن علــوم المنــاخ مــن قِبــل األمــم المتحــدة فــي أغســطس 

، ٢٠٣٠درجة مئويـة بحلـول عـام ١,٦إلى ١,٥التغيُّرات المناخية، مرجِّحًا أن ترتفع درجة الحرارة العالمية بمعدل 

طًـا مقارنة بعصـر مـا قبـل الصـناعة ، فضـلًا عـن أنـه مـن المقـرر أن تقـدِّم الـدول خـالل القمـة الحاليـة خط

بموجـب ،NDC"المساهمات المحددة وطنيا"وطنية تحدد مقدار خفض انبعاثاتها الكربونية فيما يُعرف بـ

.  ٢٠١٥اتفاقية باريس لعام 

درجـة ١,٥مرهون بالحفاظ على نسب ارتفـاع درجـة حـرارة الكوكـب عنـد  COP26ومن الجدير بالذكر أن نجاح •

، مقارنـة بمسـتويات ٢٠٣٠بحلـول عـام % ٤٥مئوية، األمـر الـذي يتطلـب خفـض االنبعاثـات الكربونيـة بنسـبة 

. ٢٠٥٠، والوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام ٢٠١٠عام 

خيـة مـن ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جُملة من األهداف، في مقـدمتها التخفيـف مـن حـدّة التغيُّـرات المنا•

، فضــلًا عـن تعبئــة رأس المـال الــالزم ٢٠٥٠خـالل الوصــول إلـى صــافي انبعاثـات كربــون صـفرية بحلــول عـام 

ــرات الحــادة وتخفيــف آثارهــا، ووضــع اللمســ ــامي مــن التكيــف مــع تلــك التغي ات لتمكــين دول العــالم الن

.  من االتفاقية٦، ال سيَّما المادة ٢٠١٥األخيرة على القواعد الحاكمة التفاقية باريس لعام 

د بعـض وحول مدى قدرة بعض الدول على الوفاء بتعهـداتها الخاصـة بخفـض االنبعاثـات الكربونيـة، أكَّـ•

نتصــف المــراقبين أنــه حتــى إذ أوفــت جميــع البلــدان بالتزامــات االنبعاثــات التــي تعهــدت بهــا اعتبــارًا مــن م

، بمــا يـدفع الكوكـب إلـى مــا %١٦، فإنـه مـن المـرجَّح أن تســتمر االنبعاثـات فـي االرتفـاع بنسـبة ٢٠٢١سـبتمبر 

ــو "وصــفه األمــين العــام لألمــم المتحــدة  ـــ" غــوتيريسأنطوني ــادة"المســار الكــارثي"ب ــذر بزي ــذي يُن درجــة ، ال

. ٢١٠٠درجة مئوية بحلول عام ٢,٧الحرارة بمقدار 
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COP26الفرصة األخيرة إلنقاذ الكوكب
تابع

على التزام الدول المتقدمـة بأهـداف طمـوح علـى المـدى القريـب لخفـض  COP26وفي ضوء اعتماد نجاح •

، كان يأمـل القـائمون علـى المـؤتمر ٢٠٣٠و٢٠٢٠سنويا بين عامي % ٧,٦معدالت االنبعاثات الكربونية بنسبة 

ت فــي أن تطــرح دول العــالم كافــة فــي الفتــرة التــي تســبق عقــد المــؤتمر، التزامــات جديــدة للمســاهما

ى االنبعاثــات المحـددة وطنيــا للعقــد الحــالي، باإلضـافة إلــى تبنــي اســتراتيجيات طويلـة األجــل للقضــاء علــ

دولة واالتحاد األوروبـي فقـط مسـاهمات ١١٤، قدَّمت ٢٠٢١أكتوبر ٢١بحلول منتصف القرن، ولكن اعتبارًا من 

يـة، والمملكـة وطنية جديدة، كما قدَّمت أكبر المصادر الرئيسة لالنبعاثات، مثل الواليات المتحدة األمريك

مثـل، المتحدة، والصين أهدافًا أقوى بشأن تلـك المسـاهمات، ولكـن علـى النقـيض لـم تكثـف دول أخـرى

س للمنــاخ، روسـيا والبرازيـل وأسـتراليا أهـدافها بشــكلٍ كـافٍ وقـدَّمت أهـدافًا ال تتوافــق مـع اتفاقيـة بـاري

. ولم تقدِّم بعض الدول على غرار الهند مساهمات جديدة

كثــر هـذا، وتُعــد قضــية تمويــل جهــود مكافحــة المنــاخ للـدول الناميــة األقــل مســاهمة فــي االنبعاثــات واأل•

والتـي مثَّلـت بـدورها خـط صـدع فـي مفاوضـات المنـاخ ،COP26تضررًا إحدى القضايا الرئيسـة علـى أجنـدة 

شـي في أعقاب اتساع حالة انعـدام الثقـة بـين البلـدان الناميـة والمتقدمـة منـذ تف COP26السابقة، وتأتي 

يـف مـع جائحة كورونا؛ إذ تتوقَّع األولى الحصول على مساعدات ماليـة مـن األخيـرة لمسـاعدتها علـى التك

ــدت عــام  مليــار دوالر ســنويا ١٠٠، بتعبئــة ٢٠٠٩آثــار التغيــرات المناخيــة، ال ســيَّما وأن البلــدان المتقدمــة تعهَّ

ا الهـدف ، لتمويل الجهود المبذولة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، ولكن ظل هذ٢٠٢٠بحلول 

ــدت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  أن العــالم المتقــدم قــد OECDبعيــد المنــال حتــى اآلن؛ إذ أكَّ

مليـار دوالر فقـط فـي عـام ٧٩,٦فشل في تحقيق هذا األمر بصورة كبيرة، حيـث حصـدت الـدول المتقدمـة 

، بزيـــادة المســـاعدات ٢٠٢١فـــي ســـبتمبر " جـــو بايـــدن"، هـــذا فضـــلًا عـــن أن تعهـــدات الـــرئيس األمريكـــي ٢٠١٩

. امليار دوالر، ال تزال غير مؤكدة نظرًا ألنها تتطلب موافقة الكونجرس أول١١ًالمناخية للدول النامية إلى 

فحســب، وال تقتصــر أزمــات التمويــل علــى فشــل الــدول المتقدمــة فــي تعبئــة المبــالغ التــي تعهَّــدت بهــا•

ي يثقـل وإنما تمتـد إلـى تقـديم التمويـل للـدول الناميـة فـي شـكل قـروض فـي كثيـر مـن األحيـان، األمـر الـذ

جـزء األكبـر كاهل تلك البلدان التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية بمزيد من الديون، هـذا فضـلًا عـن أن ال

ا مـا تفتقـر منها يُخصص إلى جهود التخفيف بدلًا من التكيف، رغم أهميـة األخيـر للـدول الناميـة التـي غالبًـ

.إلى البنية التحتية الوقائية مثل، حواجز الفيضانات

عت إلـى وفي هذا الشأن، ترفض الدول المتقدمة إجبارها على المشاركة في عملية التمويل تلك، وإنما د•

نجــاح تبنــي مقاربــة أكثــر مرونــة مــن شــأنها جعــل ذلــك التمويــل طواعيــة، ويســتبعد المراقبــون احتماليــة

COP26 فريقيـة في حل أزمة التمويل، أو التوصل لتوافق بشأنها، خاصةً في ظل تأكيد عـدد مـن الـدول اإل

. ٢٠٣٠تريليون دوالر بحلول عام ١,٣أن التمويل الدولي للمناخ يجب أن يصل إلى 
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COP26الفرصة األخيرة إلنقاذ الكوكب

)تابع(األمم المتحدة 

تابع

، بأهمية خاصـة رغـم عـدم اكتمالهـا؛ إذ تهـدف إلـى ٢٠١٥وتحظى المادة السادسة من اتفاقية باريس لعام •

لتحقيـق تعزيز الطموحات المتعلقة بـإجراءات التكيـف والتخفيـف، مـن خـالل إنشـاء ثـالث آليـات تعاونيـة

بــر األهــداف المناخيــة، التــي يعتمــد هــدفان منهــا علــى الســوق، إلنشــاء أســواق الكربــون الدوليــة، وذلــك ع

ذا النسـق تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإنشـاء آليـات محاسـبية للحـد منهـا، ويمكـن أن يتخـذ هـ

ــر ثــراءً تعــائتمانــاتشــكل  ــداولها مــع دول أخــرى، وبالتــالي يمكــن للــدول األكث ويض أو تعويضــات يــتم ت

سـتعادة انبعاثاتها المرتفعة عن طريق تمويل الطاقـة النظيفـة فـي البلـدان الناميـة، أو المسـاعدة فـي ا

.النظم البيئية التي تمتص الكربون مثل، الغابات المطيرة

راءً قـد وأشار المراقبون إلى أنه في حال عدم تصميم هذه األسواق بصورة جيدة، فإن هذه الدول األكثر ث•

د آليـة تستغلها لصالحها بعدم االلتـزام بالحـد مـن االنبعاثـات مقابـل دفـع تعويضـات، كمـا أن عـدم وجـو

ون التي تعهَّـدت مالئمة للتحقق، فإن تلك الدول قد ال تقدِّم التعويضات الكافية مقابل تخفيضات الكرب

فيما يتوقَّع آخرون أن الكـوارث المناخيـة ،COP26بها، وبالتالي يرجِّح الخبراء ألّا تتم تسوية هذا األمر خالل 

.  فيما فشلت فيه الدورات األربع السابقة للمؤتمر COP26األخيرة قد تُسهم في نجاح 

ن تتوافــق ســتبوء بالفشــل، فمــن المُســتبعد أجالســكووتشــير التقــديرات إلــى أن محادثــات المنــاخ فــي •

ــة الــدول المشــاركة فــي القمــة كافــة علــى تحمــل التبعــات االقتصــادية والسياســية للتخفيضــات الجذري

بـار لالنبعاثات والحفاظ علـى درجـة حـرارة األرض، فضـلًا عـن عـدم وجـود أيـة إشـارات مبكـرة بشـأن رغبـة ك

الدول الناميـة الفاعلين الدوليين باالمتثال للضوابط والشروط الرامية لخفض االنبعاثات ودعم وتمويل

درجة مئويـة ١,٥في هذا الصدد، باإلضافة إلى عدم واقعية الهدف الخاص بالحفاظ على درجة الحرارة عند 

، وإنمــا مــن المــرجَّح التــرويج ٢٠١٥رغــم التقــدم المُحــرز فــي هــذا الشــأن منــذ توقيــع اتفاقيــة بــاريس عــام 

 COP27درجة مئويـة باعتبارهـا ال تمثِّـل فشـلًا تامًـا ألهـداف المـؤتمر، أو اإلعـالن عـن ١,٧أو ١,٦للوصول إلى 

.درجة مئوية١,٥المُزمع عقده في مصر العام المقبل باعتباره الفرصة األخيرة للوصول إلى هدف 

ل تؤول فـي المقـام األول إلـى النتـائج التـي تـمَّ التوصـ COP26وختامًا، فإن التوقُّعات القاتمة بشأن نتائج •

دت إلـى إليها قبل القمة، فرغم أن أكثر من نصف دول العالم قدَّمت خططًا مُحسّنة بشأن المنـاخ وعمـ

، فــإن العديــد مــن تلــك ٢٠٥٠زيــادة تعهــداتها تــدريجيا، للوصــول إلــى صــافي انبعاثــات صــفرية بحلــول عــام 

عهـدات التعهدات ليست مدعومة بخطط لخفض االنبعاثـات الكربونيـة خـالل العقـد الحـالي، كمـا أن الت

درجة مئويـة، فضـلًا عـن كونهـا ليسـت ملزمـة، ومـن ثـم ٢,٧الحالية ستفضي إلى ارتفاع درجة الحرارة بنحو 

.  يمكن للقادة العدول عنها الحقًا، أو االنسحاب من االتفاقيات ذات الصلة
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الواليات المتحدة

آفاق جديدة للتعاون األمريكي عبر األطلسي 
)أحوال تركية-إنترستذا ناشيونال –فورين بوليسي : المصادر(

شـأن رغم وجود العديد من النقاط الخالفية بين أطراف العالقة عبر األطلسي، وعلى رأسها الخالف ب

مريكيـة األخيرة إلى أوروبـا دور فـي تحسـين العالقـات األ" بايدنجو "، فقد كان لجولة "أوكوس"اتفاقية 

قـاء عبر األطلسي، ومع ذلك اختلف المحللون بشأن مستقبل هـذه العالقـات؛ حيـث رأى الـبعض أن ل

مزيـد برؤساء فرنسا وتركيا على هامش قمة العشرين في رومـا خطـوة علـى صـعيد تحقيـق ال" بايدن"

ويلًـا من التعاون في مواجهة التحديات الدولية المشتركة، في حين رأى اتجاه آخر أن الطريق مـا زال ط

.  الكونجرس األمريكييواجههاأمام تحسين العالقات، ال سيما في ظل األزمات الداخلية التي 

التعقيـــب

حضـور قمـة بعدد من المسؤولين األوروبيين ضمن جولته األوروبية ل" جو بايدن" التقى الرئيس األمريكي •

ين ، ممّـا حسّـن العالقــات بـين الجــانبجالســكومجموعـة العشـرين فــي رومـا، وقمـة المنــاخ العالميـة فـي 

رغـــم وجــــود العديــــد مــــن نقــــاط الخــــالف بينهمـــا، وعلــــى رأســــها االنســــحاب األمريكــــي الفوضــــوي مــــن 

الح االتفـاق أفغانستان، فضلًا عن األزمات المتعلقة بإلغاء أستراليا لصفقة الغواصات مع فرنسا، لص

).AUKUS" (أوكوس"األمني الدفاعي 

امش فـي رومـا علـى هـ" إيمانويـل مـاكرون"نظيـره الفرنسـي " بايـدنجـو "وفي هذا السياق، التقـى الـرئيس •

بـره ، األمـر الـذي اعت"أوكـوس"قمة مجموعة العشرين، ودار النقاش بينهما حول الخـالف بشـأن اتفاقيـة 

ــ ــدين، خصوصً ــة بــين البل ــادرة لتحسُّــن العالقــات، والحفــاظ علــى الشــراكة التاريخي ــون ب ا بعــد أن المراقب

ــرف  ــدن"اعت ــل اإلعــالن عــن الصــفقة، فضــ" باي ــه كــان ينبغــي استشــارة الحكومــة الفرنســية قب لًا عــن بأن

ية بشـــأن ضـــرورة دعـــم التعـــاون بـــين البلـــدين فـــي مواجهـــة التحـــديات المســـتقبل" مـــاكرون"تصـــريحات 

.  المشتركة

ــدن"كمــا التقــى • ــره التركــي " باي ــا آفــاق" أردوغــان"نظي ــا، وبحث ــى هــامش قمــة العشــرين أيضً فــي رومــا عل

الروسـية للــدفاع ٤٠٠-التعـاون فـي إطـار حلــف النـاتو، والمخـاوف األمريكيــة مـن امـتالك أنقــرة ألنظمـة إس

ديـدة الجوي، والتأكيد على أهمية احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون، وهو ما يُمكـن اعتبـاره خطـوة ج

.  في طريق تسوية الخالفات بين البلدين

ذا، ويرى عدد من المحللين أن هذه اللقاءات أظهرت مجاالت عديدة للتعاون والشراكة عبـر األطلسـي، لـ•

جــاالت يسـعى الجانبـان إلـى إيـالء مزيـد مـن االهتمـام إلـى تطـوير العالقـات بينهمـا، والتركيـز علـى تعزيـز م

ــر المنــاخي، واالنتشــار النــووي،  التعــاون والشــراكة فــي مواجهــة عــدد مــن التحــديات وعلــى رأســها التغي

.  ومواجهة األنظمة االستبدادية حول العالم
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آفاق جديدة للتعاون األمريكي عبر األطلسي 

الواليات المتحدة 
)تابع(

تابع

ة مـن لتعزيز التقارب عبر األطلسي تواجـه مجموعـ" بايدن"على جانب آخر، يرى بعض الخبراء أن محاوالت •

العقبــات، علــى رأســها الخالفــات الداخليــة التــي يشــهدها الكــونجرس بشــأن خطــة مكافحــة التغيــرات

منـاخ المناخية، األمر الذي قد يُعرقل خطط واشنطن العالمية بصفة عامة، والمتعلقة بمواجهة أزمة ال

. بصفة خاصة

اتفاقية أمنية ": أوكوس"اتفاقية 

ةالواليات المتحدابريطانياأسترالياألعضاء 

٢٠٢١سبتمبر ١٥تم اإلعالن عنها في 

تقاســـــم أكبـــــر للمعلومـــــات االســـــتخبارية،
ــــــه يمــــــنح أســــــتراليا بشــــــكل حاســــــم  ولكن
تكنولوجيــــا ســــرية لبنــــاء غواصــــات تعمــــل 
ـــــم تكـــــن مجهـــــزة  ـــــة، وإن ل بالطاقـــــة النووي

ي بأســـلحة نوويـــة؛ لمواجهـــة النفـــوذ الصـــين
.بيالمتنامي في منطقة بحر الصين الجنو

الهدف

 https://www.bbc.com/news/world-europe-58659627: المصدر
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روســيـــا

روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
)ذا هيل–إنسي إن –فورين بوليسي –بوليتيكو: المصادر(

أظهرت صور األقمار الصـناعية أن روسـيا بـدأت مجـددًا فـي حشـد القـوات والمعـدات العسـكرية علـى

ج الحـــدود مـــع أوكرانيـــا، فـــي خطـــوة تنـــذر بتصـــاعد التـــوترات بـــين موســـكو وكييـــف، وتشـــير إلـــى انزعـــا

.الكرملين من األنباء الجديدة التي تفيد باحتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

التعقيـــب

ر الماضـي، أظهرت مقاطع الفيديو وصور األقمار الصناعية التي بدأ تداولها عبـر اإلنترنـت فـي أواخـر أكتـوب•

أن وعلـى الـرغم مـن. نقل كمية كبيرة من المعدات العسـكرية الروسـية بـالقرب مـن الحـدود مـع أوكرانيـا

الغرض من تحركات المعـدات لـيس واضـحًا، فإنـه يعكـس مسـاعي موسـكو لحشـد القـوات علـى طـول

.األوكرانية-الحدود الروسية 

ة، فــي ويراقــب المســؤولون األمريكيــون عــن كثــب النشــاطات العســكرية الروســية علــى الحــدود األوكرانيــ•

ــا موســكو بعــد أشــهر مــن التــوترات المتصــاعدة بــين روســي ا ظــل تنــامي مخــاوف واشــنطن بشــأن نواي

.وأوكرانيا

إلـى " رنـزبيـل بي"مـدير وكالـة االسـتخبارات المركزيـة " بايـدنجـو "وفي هذا الشـأن، أرسـل الـرئيس األمريكـي •

رانيـا موسكو، لتحذير الكرملين من أن الواليات المتحدة تراقب حشـدها العسـكري بـالقرب مـن حـدود أوك

.عن كثب، وتحاول تحديد الدافع وراء تصرفات روسيا

ــز"وأجــرى • ين ، خــالل رحلتــه النــادرة إلــى روســيا، محادثــات مــع كبــار مســؤولي األمــن فــي الكــرملين الــذ"بيرن

ة قلقــة شــاركوا بشــكل مباشــر فــي النشــاط العســكري، فــي الوقــت الــذي أصــبحت فيــه الواليــات المتحــد

الية بشــكل متزايــد مــن التحركــات غيــر النظاميــة للقــوات والمعــدات الروســية بــالقرب مــن الحــدود الشــم

.ألوكرانيا

تبــار رد وعلــى الــرغم مــن التحلــيالت التــي تشــير إلــى أن تحــرك المعــدات العســكرية الروســية يســتهدف اخ•

ــ"بايــدن"فعــل إدارة  أن ، فــإن الخطــاب العــدواني الروســي تجــاه كييــف دفــع بعــض الخبــراء إلــى االعتقــاد ب

.موسكو تتخذ موقفًا متشددًا حيال كييف

لـى تقـارب وفي هذا السياق، يُفسر بعض المراقبين تحركات موسكو تجـاه كييـف بأنهـا تـأتي كـرد فعـل ع•

أكتـوبر ٢١فـي " فالديميـر بـوتين"أوكرانيـا مـع الغـرب مـؤخرًا، وهـو مـا ظهـر فـي تصـريحات الـرئيس الروسـي 

لـك بعـد وذ. الماضي، التي زعم خاللهـا أن التوسـع العسـكري الغربـي فـي أوكرانيـا يشـكل تهديـدًا لروسـيا

اتهــا إلــى أوكرانيــا، وتأكيــده حــق كييــف فــي اتخــاذ قرار" أوســتنلويــد"أيــام مــن زيــارة وزيــر الــدفاع األمريكــي 

.الخاصة بشأن سياستها الخارجية وعضوية حلف الناتو المستقبلية
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هـذا، وقـد جـاءت التحركـات العسـكرية الروسـية األخيـرة علـى طـول الحـدود مـع أوكرانيـا فـي الوقـت الــذي•

وسكو في نفذت فيه كييف أول ضربة بطائرة بدون طيار ضد المسلحين االنفصاليين المدعومين من م

دام أكتوبر الماضي؛ حيـث دمَّـر الجـيش األوكرانـي قطعـة مدفعيـة روسـية باسـتخ٢٦في دونباسمنطقة 

.  طائرة بدون طيار تركية الصنع

اولون جـر أن المسؤولين األوكـرانيين يحـ" سيرجي الفروف"وفي هذا السياق، صرَّح وزير الخارجية الروسي •

زام بشـروط فيمـا حثَّـت السـفارة األمريكيـة فـي كييـف كـال مـن طرفـي النـزاع علـى االلتـ. روسيا إلى الصراع

هـاوتزر، مضيفة أن الجانب المدعوم من روسيا قـد نشـر مـرارًا قـذائف ٢٠٢٠اتفاقية وقف إطالق النار لعام 

.ماضيوطائرات بدون طيار ضد القوات األوكرانية، في انتهاك مباشر للتدابير المتفق عليها العام ال

ن طيـار ويرى البعض أنه من غير المـرجَّح أن تكـون خطـوة أوكرانيـا المتمثلـة فـي اسـتخدام الطـائرات بـدو•

ية أخـرى هي الدافع الرئيس لتجدد النشاط الروسي على الحدود مع أوكرانيا، غير أن هنـاك أسـبابا سياسـ

زايــد مــن وراء هـذا التصــعيد؛ إذ تشـير التصــريحات األخيـرة للمســؤولين الــروس إلـى اســتياء موسـكو المت

رانيـا علـى وقد يُنذر هذا التصعيد بتجدد الصـراع بـين روسـيا وأوك. التعاون العسكري األوكراني مع الغرب

.نطاق أوسع في المستقبل
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إيطاليا

إيطاليا تسعى إلى فتح آفاق جديدة مع الجزائر: عاًما١٨أول زيارة منذ 
) أوري٢٤صحيفة إيل سولي -يورونيوز: المصادر(

بزيــارة رســمية إلــى الجزائــر اســتمرت  (Sergio Mattarella" (ماتــاريالســيرجيو "قــام الــرئيس اإليطــالي 

تح آفـاق يومين، وعكست نوايا إيطاليا بشأن تعزيز عالقاتهـا وشـركاتها مـع الجزائـر، باإلضـافة إلـى فـ

.  جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين

التعقيـــب

الح البلـدين، تعكس زيارة الرئيس اإليطالي تحولًا جديدًا في العالقات الجزائرية اإليطالية، بما يحقـق مصـ•

لء حيــث تســعى رومــا لطــرح نفســها كبــديل لخريطــة توزيــع النفــوذ والمصــالح، إلــى جانــب البحــث عــن مــ

كـون الشـراكة بينما تأمـل الجزائـر أن ت. الفراغ الذي خلفته األزمة الدبلوماسية القائمة بين الجزائر وفرنسا

.ا والمغربمع إيطاليا متنفسًا إقليميًا يكسر عزلتها في المنطقة في ضوء تنامي خالفاتها مع فرنس

دخلًا ومــن الناحيــة االقتصــادية، يــرى المحللــون أن التقــارب المســجل بــين إيطاليــا والجزائــر ربمــا يكــون مــ•

، ٢٠٠٥مســاعدًا للجزائــر الباحثــة عــن مراجعــة جوهريــة التفاقيــة الشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي المبرمــة عــام 

لجزائـر انطالقًا من قدرتها على ضمان مصالح االتحاد األوروبي فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، خاصـة أن ا

ات تدرك أن روما هي الوجهة األولى لصادرات النفط والغاز الجزائرية، إذ بلغت إجمالي قيمـة هـذه الصـادر

.٢٠٢٠مليارات دوالر عام ٣،٥نحو 

لــى ويشــير المراقبــون إلــى أربعــة ملفــات رئيســة كانــت علــى رأس أجنــدة زيــارة الــرئيس اإليطــالي إ•

:الجزائر

ن يـرى المحللـون أن الهـدف الـرئيس لهـذه الزيـارة هـو تـأمي: ضمانات بشأن إمدادات الغاز إلـى إيطاليـا

يًـا الحصول على إمدادات الغاز من الجزائر، فـي ظـل مؤشـرات ارتفـاع االسـتهالك واألسـعار المسـجلة حال

، وخاصـة في القارة األوروبية، ومن ثم تبحـث إيطاليـا عـن تطمينـات جزائريـة لضـمان التـزود بالغـاز الجزائـري

أن رومــا تــدرك أن الجزائــر تريــد إعــادة رســم خريطــة الشــراكة مــع األطــراف األوروبيــة وممارســة المزيــد مــن 

غنيانهــا عــن الضــغط علــى الفرنســيين عبــر إبــراز جــدوى الــوجهتين اإليطاليــة وقبلهــا اإلســبانية كبــديلين ي

ه أن العالقات المعقدة والمرتبكة مع باريس، ومن ناحية أخـرى، فـإن التقـارب اإليطـالي الجزائـري مـن شـأن

ري ، وهـو خـط سـينقل الغـاز النيجيـ"أوروبـا–الجزائـر –أنبـوب الغـاز نيجيريـا "يعزز من سرعة انتهـاء مشـروع 

. عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا
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كــس وختامًــا، ال يمكــن االعتقــاد بــأن هــذه الزيــارة تــأتي للوســاطة بــين فرنســا والجزائــر، بقــدر كونهــا تع•

سـية بـالجزائر التنافس اإلقليمي بين باريس ورومـا، إذ باتـت األخيـرة مـن أكبـر المنافسـين للمصـالح الفرن

سـية الفرن" توتـال"مـن إزاحـة " إينـي"السيما في مجال الطاقة، ولعـل أكبـر األدلـة علـى ذلـك، تمكـن شـركة 

.  خصوصًا بعد أن تمكنت الجزائر وروما من إنهاء خالفاتهما حول الغاز

ة تُعـــد مســألة الهجـــرة غيــر الشـــرعية المتفاقمـــة مــن الضـــفة الجنوبيـــ: مســألة الهجـــرة غيــر الشـــرعية

د عـدد للمتوسط إلى شـمالها مـن أكثـر الملفـات التـي تـزعج العاصـمتين، وعلـى وجـه الخصـوص، بعـد تزايـ

بـر نقطـة عبـور والجدير بالذكر أن الجزائر تعت. الجزائريين المتجهين إلى أوروبا عبر إيطاليا بطرق غير قانونية

".  قوارب الموت"لألفارقة نحو أوروبا عبر ما يُسمى بـ 

يـة، إذ تقاسمت الجزائر وروما المواقف ووجهات النظر حول تطـورات األزمـة الليب: معضلة األزمة الليبية

رة إلــى أن أكــدتا رفضــهما التــدخالت األجنبيــة وطالبتــا بخــروج المرتزقــة مــن األراضــي الليبيــة، وتجــدر اإلشــا

راع فــي البلــدين يتفقــان علــى ضــرورة مســاعدة الليبيــين الســتكمال مســار المصــالحة الوطنيــة عبــر اإلســ

.  تنظيم االنتخابات العامة المرتقبة

مـــن الواضـــح أن رومـــا تســـعى إلـــى اســـتغالل األزمـــة الدبلوماســـية غيـــر : تعزيـــز العالقـــات المتبادلـــة

" شـــريك الجزائـــر التقليـــدي"عقـــود كاملـــة ٦المســـبوقة بـــين الجزائـــر وفرنســـا، إذ كانـــت األخيـــرة علـــى مـــدار 

، لـيس اقتصاديًا، وفـي هـذا السـياق، جـاءت هـذه الزيـارة لتؤكـد أن إيطاليـا شـريك ال يمكـن االسـتغناء عنـه

و، تم توقيـع فقط من الناحية االقتصادية والسياسية، ولكن أيضًا من ناحية القوة الناعمة، وعلى هذا النح

ل االتفاقيــة تتمثــ. ثــالث اتفاقيــات بــين الجــانبين، تخــص قطاعــات التعلــيم والعــدل وحفــظ التــراث الثقــافي

روتوكـول توأمــة األولـى بفـتح مدرسـة دوليـة إيطاليــة بـالجزائر العاصـمة، وتـرتبط االتفاقيــة الثانيـة بتوقيـع ب

كـول المدرسـة بين المدرسـة العليـا للقضـاء الجزائريـة ونظيرتهـا اإليطاليـة، واألخيـرة تتعلـق بتوقيـع بروتو

. الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية والمعهد المركزي للترميم بروما



جزائرالملفات الرئيسة على رأس أجندة زيارة الرئيس اإليطالي إلى ال

مسألة الهجرة غير الشرعية
ضمانات بشأن إمدادات الغاز إلى 

إيطاليا

تعزيز العالقات المتبادلةمعضلة األزمة الليبية

:الرئيس اإليطالي

"ماتاريالسيرجيو "

:الرئيس الجزائري

"عبدالمجيد تبون"
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