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ملخص

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2021ديسمبر 14عدد–نظرة على األحداث 

فسـاد تستضيف مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطـرا  فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة ال•

(COSP )مـؤتمر ويُعـد هـ ا ال. في مدينة شرم الشـي،، وهـي المـرة اليانيـة التـي ينعقـد فيهـا المـؤتمر فـي إفريقيـا

ألمـم خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد، ويأتي عقب اإلعالن عن استضافة مصر لقمـة ا

ة علـى وهي تطورات تأتي تتويجًا للدبلوماسـية المصـرية النشـط. العام المقبل( (COP27المتحدة لتغير المناخ 

.مدار السنوات الماضية

يموجيــروزالوعلــى الصــعيد العربــي، تناقلــت الصــحف والمواقــع العبريــة، وفــي طليعتهــا تــايمز أو  إســرا يل •

من مـع زيـارة وزيـر بوست أنباء تتعلق بتوقيع الجانبيْن المغربي واإلسرا يلي م كرة تفـاهم دفاعيـة، وذلـك بـالتزا

نوفمبر الماضي، وتُعـد هـ ه المـ كرة األولـى مـن 23إلى المملكة المغربية في " جانتسبيني "الدفاع اإلسرا يلي 

.نوعها على اإلطالق بين إسرا يل ودولة عربية

المُزمع عقـدها وفي ضوء االستقطاب الحاد ال ي يشوب المناخ السياسي في ليبيا قبيل االنتخابات الر اسية•

المتحـدة، ديسمبر الجاري، تناولت مراكز الفكـر األجنبيـة ووكـاالت األنبـاء الدوليـة مـن بينهـا رويتـرز، واألمـم24في 

نها يـة لمرشـحي وفورين بوليسي، إعالن المفوضية الوطنية العليا لالنتخابـات فـي ليبيـا تأجيـل نشـر القا مـة ال

، وهـي تطـورات الر اسة، ودعوة المجلس األعلـى للدولـة الليبيـة لتأجيـل االنتخابـات الر اسـية إلـى فبرايـر المقبـل

.تُفضي لمزيد من ضبابية المشهد االنتخابي الليبي

حــوال وفيمــا يخــت التطــورات علــى صــعيد دول الجــوار، ســلَّطت صــحف تركيــة أبرزهــا ديلــي صــبا  التركيــة، واأل•

اتفاقيــة لتعزيــز التعــاون 15ديســمبر الجــاري، نحــو 6التركيــة الضــوء علــى توقيــع الجــانبيْن التركــي والقطــري، فــي 

ون للدوحــة، والتــي اعتبرهــا المراقبــ" رجــب طيــب أردوغــان"االقتصــادي، وذلــك علــى هــاما زيــارة الــر يس التركــي 

.بميابة محاولة من أنقرة للخروج من المأزق المالي الراهن، وإنقاذ الليرة

ــرز، وذا هيــل، • ــة تناقلتهــا كــلي مــن رويت ــة، تناولــت تقــارير دولي ــا النووي ــات فيين ــروزاليموبشــأن محادث بوســت، وجي

هنـة والمجلس األطلسي، وغيرهـا، التطـورات األخيـرة بشـأن الملـف النـووي اإليرانـي، فـي ضـوء عجـز الجولـة الرا

ــ كر، األمــر الــ ي دفــع واشــنطن وتــل أبيــب للتلــوي  باســتخدام القــوة ضــ د مــن المحادثــات عــن إحــراز أي تقــدم يُ

.طهران

جلــس وعلــى الصــعيد اإلفريقــي، أثــارت عــدد مــن الصــحف ومراكــز الفكــر األجنبيــة مــن بينهــا نيويــور  تــايمز، والم•

شــا  أو  أمريكــا النقــاأ بشــأن تــداعيات اكتوفــويس، إنترســتاألوروبــي للعالقــات الخارجيــة، وذا ناشــيونال 

هـر ذلـك ، والتـي كرَّسـت العنصـرية ضـد الـدول اإلفريقيـة، وظ"أوميكـرون"علماء جنـوب إفريقيـا للمتحـور الجديـد 

.بوضو  في فرض الدول المتقدمة حظرًا للسفر من وإلى الدول الواقعة في جنوب القارة اإلفريقية

نبيــة، وبالنسـبة للتطـورات علــى السـاحة اآلسـيوية، طرحــت العديـد مــن المواقـع ومراكـز الفكــر واإلصـدارات األج•

، وذلــك أبرزهــا فــورين أفيــرز تســانلًا بشــأن إمكانيــة الحيلولــة دون انــزالق الصــين والهنــد نحــو مواجهــة عســكرية

ارجيــة فــي اجتمــاع افتراضــي مــع وزيــر الخ" ميســريفيكــرام"بــالتزامن مــع مشــاركة الســفير الهنــدي لــد  الصــين 

.الياديسمبر الجاري؛ للتح ير من مغبة النزاع الحدودي بينهما في منطقة جبال الهيما6، في "ييوانج "الصيني 

، حالة الجدل (OWP)، ومنظمة السالم العالمي إنترسته ا، وقد بلورت كلي من فورين بوليسي، وذا ناشيونال •

ــة التــي انعقــدت فــي الفتــرة مــن " بايــدن"الواســعة التــي رافقــت قمــة  ديســمبر 10إلــى 9االفتراضــية للديمقراطي

يــة، الجـاري، بحضــور مـا يزيــد علــى م ـة دولــة؛ ففــي حـين يــر  بعـة الخبــراء أن القمــة تـدعم الديمقراطيــة العالم

.يينتقد آخرون استبعاد مجموعة من الدول من قا مة الحضور، مما يكرس االستقطاب واالنقسام العالم

الحـدود وفي ضوء األزمات األوروبية الراهنة، ال سيَّما أزمـة المهـاجرين مـع بيالروسـيا، والتصـعيد الروسـي علـى•

األولية علـى األوكرانية، تناول المحللون المسودة األولى لخطة الدفاع لالتحاد األوروبي، والتي تنت المقترحات

.جندي5000إنشاء قوة استجابة سريعة قوامها 



الوطن العربي

.دمصر تستضيف مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا•

.يزور الرياض لتدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي" شكري"•

مصر

.إلى السباق الرئاسي في ليبيا" خليفة حفتر"، و “سيف اإلسالم القذافي"عودة •

.يامستشارة خاصة لألمين العام لألمم المتحدة في ليب" ستيفاني وليامز"تعيين •

.وشبح تأجيل االنتخابات يلوح في األفق.. ليبيا ترجئ إعالن قائمة المرشحين•

.األطراف الليبية تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية قريًبا•

.وفد روسي يناقش مع وزيرة الخارجية الليبية إعادة عمل البعثات الدبلوماسية•

ليبيا

يصووول دمشوووق للبحووون فوووي إمكانيوووة عقووود جولوووة سوووابعة مووون اجتماعوووات اللجنوووة " بيدرسوووون"•

.الدستورية

سوريا



".التحالف الدولي"العراق يعلن رسمًيا بدء انسحاب قوات •

.جواز سفر للعالقين على حدود بيالروسيا420العراق يمنح •

العراق

.ولي عهد السعودية يقوم بأول زيارة لقطر منذ حل األزمة الخليجية•

.افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان•

.مليار دوالر30مذكرة تفاهم بين السعودية وعمان بقيمة 13توقيع •

السعودية

.الفلسطينيون يدلون بأصواتهم في االنتخابات المحلية بالضفة الغربية•

.يينجامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل لإلفراج عن األسرى الفلسطين•

فلسطين

فووووي مخووووويم بوووورج الشووووومالي لالج وووووين " حموووووا "انفجووووار بمسوووووتودا أسوووولحة توووووابع لحركووووة •

.الفلسطينيين بلبنان

.خليجوزير خارجية لبنان يؤكد احترام السعودية، ويكشف الموعد المتوقع لعودة سفراء ال•

لبنان
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2021ديسمبر 14عدد–نظرة على األحداث 

الوطن العربي

مصر تستضيف مؤتمر األمم المتحدة لمكافحة الفساد

(األمم المتحدة: المصدر)

افحـة استضافت مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحـدة لم 

، فــي مدينــة اــرخ اليــيه، ويعــد هــطا المــؤتمر خطــوة 2021ديســمبر 17إلــى 13الفســاد خــالل الفتــرة مــن 

.مهمة على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد

التعقيوووب

في إفريقيـا، ( COSP)تُعد ه ه هي المرة اليانية التي ينعقد فيها مؤتمر الدول األطرا  لمكافحة الفساد •

مشار  من الحكومات، والمنظمات اإلقليميـة والحكوميـة الدوليـة، 2700ومن المتوقع أن يشار  حوالي 

.رنتوالمجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، والقطاع الخاص سواء بالحضور إلى مصر، أو عبر اإلنت

ود تــدعم الــدورة التاســعة لمــؤتمر الــدول األطــرا  فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الجهــ•

لتعـافي المب ولة الستعادة ثقـة الجمهـور، وتعزيـز المؤسسـات الفعالـة، وتعزيـز التنميـة المسـتدامة، وا

.من آثار جا حة كورونا، عالوةً على ضمان االستقرار االقتصادي والسياسي

ناقشـة وتجتمع الدول األطرا  فـي االتفاقيـة كـل عـامين، مـن أجـل اسـتعراض تنفيـ  بنـود االتفاقيـة، وم•

تناقا فـي ومن بين الموضوعات التي سـ. الكيفية التي يمكن بها للدول معالجة الفساد بشكل أفضل

ضي قدمًا فـي الدورة التاسعة، التعاون الدولي السترداد األصول، فضلًا عن تحديد اآلليات التي تكفل الم

.حة الفسادتفعيل االلتزامات الواردة في اإلعالن السياسي للدورة االستينا ية للجمعية العامة لمكاف

ــا بــارزًا للعمــل العــالمي لمكافحــة الفســاد؛ ففــي يونيــو 2021وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العــام الجــاري • كــان عامً

ــــدت الــــدورة االســــتينا ية األولــــى للجمعيــــة العامــــة ل مــــم المتحــــدة لمكافحــــة الفســــا د الماضــــي، عُقا

(UNGASS)،تفاقيـة وتم اعتماد إعالن سياسـي قـوي لتكييـف إجـراءات مكافحـة الفسـاد، وتسـريع تنفيـ  ا

.األمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها اإلطار الحاكم لمكافحة الفساد عالميًّا



اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفساد

2005ديسمبر 

دخلت االتفاقية حيز النفاذ 

189

عدد الدول األطرا  في االتفاقية 

أبرز مبادئ االتفاقية

التــــزام الــــدول بمنــــع الفســــاد بكافــــة

.أشكاله

.استعادة األصول المسروقة

.تعزيز التعاون في المجال التقني

تبـــــادل المعلومـــــات فـــــي كـــــل مـــــن 

.القطاعين العام والخاص

ــــــي  ــــــة ف تقــــــديم المســــــاعدة القانوني

.التحقيقات واإلجراءات القضا ية

ات اتخاذ تدابير لتعقب ومصـادرة عا ـد

.الفساد
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توقيع اتفاق دفاعي بين المغرب وإسرائيل 

(نورث إفريقيا بوست–فيله دويتشه–بي بي سي -بوستجيروزاليم-تايمز أوف إسرائيل: المصادر)

نـوفمبر الماضـي، فـي 23بزيارة إلى الممل ـة المرربيـة، فـي " جانتسبيني "قاخ وزير الدفاع اإلسرائيلي 

، ووقَّـع 2020سابقة هي األولى من نوعها مُنط تطبيع العالقات الدبلوماسية بـين البلـدين فـي ديسـمبر

مــطةرة تفــاهم دفاعيــة، تعتبــر األولــى علــى اإلطــالق بــين إســرائيل2021نــوفمبر 24الربــاو وتــل أبيــب فــي 

. ودولة عربية

التعقيوووب

رب تفضـــي هـــ ه االتفاقيـــة إلـــى إضـــفاء الطـــابع الرســـمي علـــى العالقـــات الدفاعيـــة واألمنيـــة بـــين المغـــ•

ــز الت ــا، وتعزي ــة إســرا يلية متطــورة تكنولوجيً ــاء معــدات أمني ــاط اقتن ــي  للرب عــاون فــي وإســرا يل، كمــا تت

وإجــراء ،الســيبرانيالتخطــيا األمنــي واالســتخباراتي، والتعــاون فــي مجــال الصــناعات الدفاعيــة، واألمــن 

، وتحفيـز التدريبات العسكرية المشتركة، فضـلًا عـن عقـد صـفقات أمنيـة وبيـع معـدات أمنيـة وعسـكرية

.  الصادرات اإلسرا يلية إلى المغرب

لعسـكري؛ هي األولى التي يزور فيها جنود من الجيا اإلسـرا يلي المملكـة بـالزي ا" جانتس"يُ كر أن زيارة •

. ل مغربيةإذ ضم الوفد ثالثة ضباط في الجيا اإلسرا يلي من مكتب وزير الدفاع، اثنان منهم من أصو

لدبلوماسـي كما تأتي ه ه الزيارة بعد ثالثة أشهر من إعالن البلدين االتفـاق علـى رفـع مسـتو  التمييـل ا•

. لـى المملكـةإ" لبيـديـا ير"بينهما من مكتبي اتصال إلى سفارتين، وذلـك أثنـاء زيـارة وزيـر خارجيـة إسـرا يل 

اإلسـرا يلية توقيـع ( Ratio Petroleum" )بيتروليومراتيو"كما تأتي الزيارة بعد مرور شهر من إعالن شركة 

.  مغربشراكة مع المغرب الستكشا  حقول غاز بحرية قبالة ساحل الداخلة بالصحراء الغربية في ال

ــارة، لفــت مراقبــون إســرا يليون • ــاه وعلــى صــعيد األهــدا  الر يســة للزي ــاالنتب ــل أبي ــى إلــى مســاعي ت ب إل

ات أمنيـة تعميق العالقات الينا ية مع الرباط بموجب اتفاق التطبيع، ووضع حجر األساس إلقامـة عالقـ

رق األوســا مســتقبلية بــين البلــدين، ال ســيَّما فــي ظــل التهديــدات األمنيــة التــي تشــهدها منطقــة الشــ

. وشمال إفريقيا

تو  وعلــى صــعيد دالالت وتوقيــت االتفــاق، نــوَّه محللــون إلــى تزامنــه مــع تصــاعد التــوترات علــى المســ•

واشـنطن اإلقليمي بين المغرب وجارتها الجزا ر، إثر توقيع المغرب وإسرا يل اتفاقية التطبيع، واعتـرا 

الجزا ـر، بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية المتنازع عليها مـع جبهـة البوليسـاريو المدعومـة مـن

اط األمر ال ي أفضى في نهاية المطا  إلى إعالن الجزا ر في أغسطس الماضي قطع عالقتهـا مـع الربـ

و المدعومـة بسبب ما وصفته باألعمال العدا ية من قابل الرباط، ه ا فضلًا عن إعـالن جبهـة البوليسـاري

.  من الجزا ر تكييف عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية
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بين المغرب وإسرائيل " غير مسبوق"توقيع اتفاق دفاعي 
تابع

غـرب وفي هـ ا الصـدد، أشـار محللـون إلـى أنـه مـن المـرجَّ  أن تكـون زيـارة وزيـر الـدفاع اإلسـرا يلي إلـى الم•

يَّما فيمـا وتوقيع اتفاق دفاعي بين البلـدين فـي هـ ا التوقيـت، بميابـة اسـتعراض قـوة أمـام الجزا ـر، ال سـ

زيـز عالقتهـا يتعلق بنزاع الصحراء الغربية ودعمها لجبهة البوليسـاريو، ومـن ثـمَّ تسـعى المملكـة إلـى تع

.  الدفاعية واألمنية مع تل أبيب

دفاعي بينالتفاق أبرز بنود اال

المررب وإسرائيل

معــــدات أمنيــــة إســــرا يلية المغــــرباقتنــــاء
متطورة تكنولوجيًا

التعـــــــاون فـــــــي التخطـــــــيا األمنـــــــي تعزيـــــــز 
واالستخباراتي

التعـــــاون فـــــي مجـــــال الصـــــناعات الدفاعيـــــة، 
واألمن السيبراني

إجراء التدريبات العسكرية المشتركة

عقــــد صــــفقات أمنيــــة وبيــــع معــــدات أمنيــــة 
وعسكرية

تحفيز الصادرات اإلسرا يلية إلى المغرب
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يةاالستقطاب يشوب المناخ السياسي الليبي قبيل االنتخابات الرئاس

(عرب نيوز-األمم المتحدة-رويترز-المرصد الليبي-فورين بوليسي: المصادر)

ــات الرئ ــا قبيــل االنتخاب ــطي ييــوب المنــاي السياســي فــي ليبي اســية فــي ضــوء االســتقطاب الحــاد ال

11ا فــي ديســمبر الجــاري، أعلنــت المفوضـية الوطنيــة العليــا لالنتخابــات فــي ليبيــ24المُزمـع عقــدها فــي 

دولــة ديســمبر الجــاري، ت جيــل نيــر القائمــة النهائيــة لمراــحي الرئاســة، ةمــا دعــا المجلــس األعلــى لل

تفـاقم ، لت جيل االنتخابات الرئاسية إلى فبراير المقبل، وذلـ  بـالتزامن مـع2021ديسمبر 8الليبية، في 

ار المخــاوف المحدقــة بالمعوقــات التــي تواجــا العمليــة االنتخابيــة، ال ســيَّما فــي  ــل معارضــة اإلطــ

.  القانوني والتنظيمي لالنتخابات، وتزايد االنتقادات بي ن أهلية بعض المراحين

التعقيوووب

ة لحـــين أعلنــت المفوضـــية الوطنيـــة العليـــا لالنتخابـــات تأجيـــل نشــر القا مـــة النها يـــة لمرشـــحي الر اســـ•

ب المـدة تسوية بعة اإلجراءات القضا ية والقانونية، وكـان مـن المقـرر نشـر القا مـة النها يـة فـي أعقـا

حــــو المحــــددة النتهــــاء الطعــــون واســــت نا  قــــرارات المحــــاكم المتعلقــــة بالمرشــــحين، والتــــي تُقــــدَّر بن

.أسبوعين

ي تُعــد ورغــم عــدم إعــالن المفوضــية تأجيــل االنتخابــات، فإنهــا لــم تحــدد موعــدًا جديــدًا لنشــر القا مــة، والتــ•

نـه لـن يتبقـى الخطوة األخيرة قبل انطالق الحمالت االنتخابية للمرشحين، ومن ثمَّ يشير المراقبون إلـى أ

افية فـي وقت كا ٍ للمرشحين لتدشين حمالتهم االنتخابية، مما يمن  الشخصيات المعروفة ميـزة إضـ

.السباق االنتخابي

اشــقت ويــر  بعــة المحللــين أن قــرارات المفوضــية ستفضــي إلــى تعقيــد المشــهد االنتخــابي؛ حيــ  تر•

للتــأثير علــى الفصــا ل الليبيــة المتنــاحرة االتهامــات بترهيــب أو رشــوة المســؤولين القضــا يين واإلداريــين

أن تأجيـل سير العملية االنتخابية وإعـالن القا مـة النها يـة للمرشـحين، كمـا حـ َّرت بعـة الفصـا ل مـن

.االنتخابات قد يدفعها لالنسحاب من السباق االنتخابي

مـــن وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المفوضـــية العليـــا لالنتخابـــات أعلنـــت فـــي وقـــتٍ ســـابقٍ، أن الجولـــة األولـــى•

يومًــا مــن 50ديســمبر الجــاري، علــى أن يــتم إجــراء الجولــة اليانيــة بعــد 24االنتخابــات الر اســية ســتُعقد فــي 

.وقت واحداألولى بالتزامن مع موعد االنتخابات البرلمانية، على أن يتم إعالن جميع النتا ج النها ية في

دولــة وفــي ضــوء المعوقــات التــي مــا زالــت تواجــه المفوضــية العليــا لالنتخابــات، دعــا المجلــس األعلــى لل•

ســـه مـــع الليبيـــة لتأجيـــل االنتخابـــات الر اســـية إلـــى فبرايـــر المقبـــل، علـــى أن يـــتم إجرانهـــا فـــي الوقـــت نف

لقــوا م االنتخابــات البرلمانيــة، موضــحًا أن إجــراء االنتخابــات الر اســية يجــب أن يكــون علــى أســاس نظــام ا

.التي تشمل الر يس، ونا بي الر يس، ور يس الوزراء
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تابع

حقيـق وفي ه ا السياق، أكَّد المراقبون أن ليبيا ما زالت تمر بمنعطـف دقيـق وهـا علـى طريقهـا نحـو ت•

تخابـات عـام الوحدة واالسـتقرار، وأن المشـهد السياسـي الليبـي أكيـر إشـكالية مـن الفتـرة التـي سـبقت ان

لتــي ، والتــي شــهدت فــي نهايــة المطــا  انــدالع الصــراع بــين طــرابلس وبنغــازي؛ نظــرًا ألن الســنوات ا2014

بـي بأكملـه، تلت الحرب األهلية أدت إلى تعميق االنقسامات، ه ا فضلًا عن انهيار الهيكل الدسـتوري اللي

.وتنامي قوة الميليشيات المسلحة بصورة غير مسبوقة

سـتقرار وفي السياق ذاته، ح َّر بعة الخبراء من وجود عدة إخفاقات قانونية وسياسية وأمنية تعـرض ا•

" يلـة صـال عق"البالد للخطر، ال سيَّما الجدل بشأن قانون االنتخابات ال ي أصدره ر يس مجلـس النـواب 

كرية من جانب واحد، ولم يحظ بموافقة المجلس األعلى للدولة، وال ي يسم  لشاغلي المناصب العسـ

فـي حالـة والمدنية بالتنحي أثناء ترشحهم لمنصب ر يس الجمهورية مع إمكانيـة العـودة إلـى مناصـبهم

ة خســارتهم، فضــلًا عـــن الجــدل الميـــار بشــأن خـــرق بعــة المرشـــحين لعطــار القـــانوني الحــاكم لعمليـــ

ن التــي تجبــر ، الــ ي لــم يلتــزم بــالقواني"دبيبــةعبــد الحميــد "الترشــ ، وخاصــةً فــي حالــة ر ــيس الــوزراء الليبــي 

.المسؤولين على االستقالة قبل ثالثة أشهر على األقل من إجراء االنتخابات

تحكـم ه ا، وقد أشار المحللون إلى أن السلطات الليبية ما زالت بحاجـة أيضًـا إلـى إصـدار قواعـد مفصـلة•

رق إلـى كيفيـة عملية التصويت؛ نظرًا ألن القانون االنتخابي يحدد المواعيـد النها يـة لالنتخابـات دون التطـ

ا فـي تحديـد إجرا ها، ورغم أن ه ه القضايا الفنية القانونية تبدو إدارية إلى حد كبير، فإنها تلعب دورًا مهمً

ــاحرة قــد تســتخدم بعــة اليغــرات القانونيــة نتيجــة التصــويت؛ نظــرًا ألن الميليشــيات والفصــا ل المتن

.الحهاك ريعة للتشكيك في شرعية العملية االنتخابية برمتها، حال كانت النتا ج مخالفة لمص

ـــة إجـــراء التصـــويت بحريـــة ونزاهـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء سلســـل• ة ويشـــكك بعـــة المـــراقبين فـــي احتمالي

الهجمــات التــي تســتهد  مراكــز االقتــراع؛ حيــ  أفــادت بعــة التقــارير بــأن هنــا  أربعــة مراكــز اقتــراع

لـى تعرضت لهجوم من قابـل الجماعـات المسـلحة فـي العزيزيـة وطـرابلس، واسـتولت تلـك الجماعـات ع

ــة ــة االنتخابي ــرًا لســير العملي ــاخبين فــي تلــك المراكــز، بمــا يُعــد مؤشــرًا خطي ــام جميــع بطاقــات الن فــي أي

تخابــات االقتــراع ومســتقبل الــبالد فــي أعقــاب االنتخابــات، هــ ا فضــلًا عــن الصــعوبات المحدقــة بــإجراء ان

.ألفًا من جنود القوات األجنبية والمرتزقة في أنحاء البالد كافة20نزيهة وشفافة في ظل وجود نحو 

ــ• ــر مال ــم لعقــد االنتخاب ــا تشــير إلــى أن التوقيــت غي ات فــي ويــر  المراقبــون أن األجــواء الســا دة فــي ليبي

ـــد مـــن الصـــراع ـــة االنتخابيـــة إلـــى مزي موعـــدها المقـــرر، وأن تأجيلهـــا بـــات ضـــرورة حتـــى ال تفضـــي العملي

واالنقســـامات وانـــزالق الـــبالد إلـــى مواجهـــات مســـلحة، بـــدلًا مـــن كونهـــا جـــوهر عمليـــة إرســـاء الســـالم 

.واالستقرار في ليبيا
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 "من " المعتدين"إيران تحذر •
 
.ملةبسبب تدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية محت" دفع ثمن غال

.قإلنقاذ االتفا" فرصة أخيرة"وبريطانيا تحذر من .. إيران تعلن إحراز تقدم في مفاوضات فيينا•

.أجواء إعالمية كاذبة أثيرت حول تصديرنا بعض البضائع إلى الدول المجاورة": رئيسي"•

".انتهاك حقوق اإلنسان"شخًصا وكيانًا أمريكًيا بسبب 20إيران تفرض عقوبات على •

إيـــــران

.2021تركيا تشحن دفعة أولى من طائرات بدون طيار صغيرة إلى الهند قبل نهاية •

.تركيا تعلن عن اكتشاف حقل نفط قرب حدود سوريا•

".مخاطر متزايدة"تخفض توقعاتها لتركيا إلى سلبي بسبب " بورزآندستاندرد "•

.، والناتج اإلجمالي سيتراجع العام القادم%25التضخم في تركيا سيتجاوز ": موديز"•

تـرةـيــــا

.رئيس الوزراء اإلسرائيلي يصل إلى اإلمارات في أول زيارة منذ تطبيع العالقات بين البلدين•

.لجنوبيةإسرائيل تعلن إطالق تدريبات عسكرية مفاج ة لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة ا•

.إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية والواليات المتحدة لم تمانع: مسؤولون•

إسرائيل
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2021ديسمبر 14عدد–نظرة على األحداث 

إلى قطر " أردوغان"دالالت زيارة 
( أحوال تركية–ديلي صباح التركية –عربية إنسي إن : المصادر)

ديسـمبر الجـاري، 6اتفاقية تعاون لتعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين، في 15وقَّعت ترةيا وقطر 

هـا إلى الدوحـة، والتـي يراهـا المراقبـون أن" رجب طيب أردوغان"وذل  على هامش زيارة الرئيس الترةي 

ة، جاءت أملًا في حصول أنقرة على دعم مالي من قطر لمساعدة البالد على خروجها مـن األزمـة الماليـ

.  وإنقاذ الليرة من تراجعها المستمر

التعقيوووب

دعم تأتي في ظل حاجة تركيا للحصول على" أردوغان"على الرغم من حدي  بعة المراقبين عن أن زيارة •

ان اسـتبق هـ ه التكهنـات، بـالقول علـى لسـ" أردوغـان"مالي من قطر؛ لمواجهة أزماتها االقتصادية، فـإن 

عميـق إن بالده ال تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر، بل لبح  ت" مولود جاويا أوغلو"وزير خارجيته 

ي الهـد  العالقات بين البلدين، ومع ذلك، لم تمنع تصريحات وزير الخارجية التركـي، الـ ي يحـاول أن يخفـ

.، إخفاء اجتماع محافظ البنك المركزي القطري بنظيره التركي"أردوغان"األساسي من زيارة 

ن عـن ويشير بعة المحللـين إلـى فشـل زيـارة الـر يس التركـي إلـى الدوحـة، حيـ  أنهـى زيارتـه دون اإلعـال•

يــارًا توقيــع صــفقات مهمــة، أو تقــديم قطــر لمســاعدات ماليــة مباشــرة فــي وقــت تكــاف  فيــه تركيــا انه

ــا للعملــة؛ إذ تــم توقيــع اتفاقيــات فــي مجــاالت تقليديــة، منهــا صــحة إدارة الكــوارث والطــوارا، وال: تاريخيً

.ريوالعلوم الطبية، والشؤون الدينية واإلعالم، دون التطرق التفاقيات ترتبا بالمجال العسك

ل، وعلى الرغم مـن أن هـ ه الزيـارة لـم تُسـفر عـن تطـورات اسـتراتيجية ملموسـة كمـا كـان يحـدث مـن قبـ•

: كشفت عن عدد من الحقا ق-وفقًا للمراقبين-فإنها

ي أن هـ ا ال تزال العالقة بـين قطـر وتركيـا اسـتينا ية وتحمـل دالالت اسـتراتيجية، وهـو مـا يـنعكس فـ❑

شـهرًا، وهـو رقـم قياسـي فـي تـاري، العالقـات 70اللقاء يُعـد التاسـع والعشـرين بـين الر يسـين خـالل 

.بين البلدين

نوات التقارب التركي مع قطر أصب  محسوبًا، وال يمتد إلزعاج دول الخلـيج، كمـا كـان يحـدث خـالل سـ❑

زيـارة عـن القطيعة بين السعودية واإلمارات والبحرين من ناحية، وقطر من ناحية أخر ، فلم تُسـفر ال

.  أية اتفاقات عسكرية أو حدي  يناوا الرياض أو أبو ظبي
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2021ديسمبر 14عدد–نظرة على األحداث 

إلى قطر " أردوغان"دالالت زيارة 
تابع

حاجـــة تركيـــا إلـــى البلـــدان الخليجيـــة فـــي ظـــل أزمتهـــا االقتصـــادية الراهنـــة، وهـــو مـــا تجلـــى فـــي حـــدي ❑

ين عــن أهميــة الــدعم القطــري لــبالده، فضــلًا عــن تأكيــده علــى أهميــة الــروابا المشــتركة بــ" أردوغــان"

.أنقرة ودول الخليج

يـ  لـم تراجع االهتمام القطري بتوقيع مزيد من االتفاقيـات فـي المجـالين العسـكري واالقتصـادي، ح❑

.  بمقدورها أن تُلزم نفسها باتفاقيات جديدة في ظل تهاوي مؤشرات االقتصاد التركييعُد 

م كرة تفـاهم فـي مجـال 
إدارة الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارث 

.والطوارا

تعـاون مؤسسـي بــين
ـــــــــــــا  ـــــــــــــد  أنطالي منت
  الدبلوماســي ومنتــد

.الدوحة

عاون التوقيع على اتفاقية للت
في مجـاالت الصـحة والعلـوم

.الطبية

ــــة  ــــين إدارة تنمي مــــ كرة تفــــاهم ب
ودعــــــم المشــــــروعات الصــــــغيرة 

طــر والمتوســطة التركيــة وبنــك ق
.للتنمية

مـــ كرة تفـــاهم بشـــأن التعـــاون بـــين
ر اســــــة الشــــــؤون الدينيــــــة التركيــــــة
ة ووزارة األوقا  والشؤون اإلسالمي

. القطرية

ب م كرة تفاهم بين مكتـ
ر اسة االستيمار التابع لل

ــــة رجــــال  ــــة وجمعي التركي
.األعمال القطرية

ين اتفاقيـة تعـاون بـ
ـــــــة األناضـــــــول  وكال
ـــــــــة  ـــــــــة ووكال التركي

.األنباء القطرية

ــــامج االتفــــاق علــــى البرن
ــــــاني فــــــي التنفيــــــ ي الي
مجــــال اليقافــــة لعــــامي 

2022-2023.

ة أبــرز االتفاقيــات الموقعــ
ةي خالل زيارة الرئيس التر

إلى قطر" أردوغان"
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2021ديسمبر 14عدد–نظرة على األحداث 

واشنطن تلوح باستخدام القوة ضد طهران حال فشل مفاوضات فيينا

(المجلس األطلسي-بوستجيروزاليم-ذا هيل-رويترز: المصادر)

ء تنــامي ســلَّطت تقــارير دوليــة الضــوء علــى التطــورات األخيــرة بيــ ن الملــف النــووي اإليرانــي، فــي ضــو

اقبـون   المرالتوقعات بفيل الجولة الراهنة مـن محاداـات فيينـات نتيجـة تقـديم إيـران مطالـب وصـفها 

، فضـلًا عـن 2015، وتراجعها عن تقـديم أي تنـازالت بيـ ن االمت ـال لالتفـاق النـووي لعـاخ "التعجيزية"بـ 

ن مـــن وااـــنطةـــل األمـــر الـــطي أاـــار حفيظـــة . مطالبتهـــا بتخفيـــف أةبـــر للعقوبـــات المفروضـــة عليهـــا

.وإسرائيل، وتجلى في تلويحهما باستخداخ القوة ضد إيران

التعقيوووب

أنهـا لـن على الرغم من إعادة است نا  المفاوضات، في األول من ديسمبر الجاري، لكن يُـرجح  المراقبـون•

يما فـي ظـل تستمر طويلًا، بالنظر إلى أن المسؤولين اإليرانيين ال يتعاملون مع المحادثات بجديـة، ال سـ

".إبراهيم ر يسي"تعنت إدارة الر يس اإليراني 

ــ• ر  وأشــار المراقبــون إلــى انقســام الــرأي العــام اإليرانــي بشــأن إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي؛ ففــي حــين ي

الـــبعة عـــدم وجـــود مـــا يضـــمن التـــزام واشـــنطن باالتفـــاق وعـــدم االنســـحاب منـــه ميلمـــا فعلـــت إدارة 

، يؤكــد الــبعة اآلخــر أن إحيــاء االتفــاق النــووي ســيمن  طهــران عــددًا مــن المكاســب، مــن قبيــل"ترامــب"

يرانـي، بمـا تخفيف العقوبات االقتصادية، ومن ثمّ، الحصول على مليارات الدوالرات من عا دات الـنفا اإل

.يدعم العملة اإليرانية المتدنية، ويقلل مستويات التضخم والفقر

وفــي ســياق متصـــل، أكّــد المحللــون أن وصـــول المفاوضــات لطريـــق مســدود يُنــ ر بحزمـــة جديــدة مـــن •

العقوبـــات األمريكيـــة علـــى طهـــران، األمـــر الـــ ي ســـيعرقل قـــدرتها علـــى االســـتفادة بشـــكل كامـــل مـــن 

دماجها العالقات االقتصادية مع الدول األخر ، بما في ذلك جيرانها في دول الخليج، فضلًا عن عرقلـة انـ

.دفي النظام المالي واالقتصادي العالمي، األمر ال ي يُضعف قدرة االقتصاد اإليراني على الصمو

لــب وفـي ضــوء مــا ســبق، باتــت جميـع الخيــارات مفتوحــة أمــام واشــنطن؛ حيـ  تــداولت تقــارير إعالميــة ط•

ــر يس األمريكــي  ــدن"ال مراجعــة خطــة" جيــك ســوليفان"مــن مستشــار األمــن القــومي األمريكــي " جــو باي

فيمــا رجــ  محللــون قيــام واشــنطن . البنتــاجون المعدلــة التخــاذ إجــراء عســكري ضــد إيــران إذا لــزم األمــر

دة التـي بإرسال وفد رفيـع المسـتو  إلـى اإلمـارات العربيـة المتحـدة لتحـ ير البنـو  مـن المخـاطر الشـدي

جه نحـو إذا استمرت في التعامل مع إيران، موضحين أن التحركات التالية من واشنطن ستتستواجهها

.مطالبة ماليزيا وتركيا والصين باالمتيال للعقوبات المفروضة على إيران
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تابع

ن وفي ظـل احتـدام المخـاو  اإلسـرا يلية مـن مواصـلة طهـران تطـوير برنامجهـا النـووي تـواردت أنبـاء مـ•

، ناقشــا "نأوســتلويــد"، ووزيــر الــدفاع األمريكــي "جــانتسبينــي "بــأن وزيــر الــدفاع اإلســرا يلي " رويتــرز"وكالــة 

ة، حـال فشـل القيام بتدريبات عسكرية مشـتركة اسـتعدادًا لتوجيـه ضـربات ضـد المواقـع النوويـة اإليرانيـ

، وهـو مـا أعقبـه قيـام إيـران بالتحـ ير 2015الجهود الدبلوماسية لعودة إيران لالمتيال لالتفاق النووي لعـام 

.من أية محاوالت تستهد  أمن بالدها

وة بـــالتلوي  باســـتخدام القـــ" جـــو بايـــدن"وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، رجـــ  الخبـــراء أن قيـــام الـــر يس األمريكـــي •

يكلف العسكرية ضد إيران، يستهد  إرسال إشارة ضمنية لطهران بأن إعاقة مسـار مباحيـات فيينـا سـ

، ال ســيما السترضـاء المسـؤولين اإلسـرا يليين" بايـدن"طهـران الكييـر مـن الخسـا ر، فضـلًا عـن مسـاعي 

فــي ظــل تصــاعد المخــاو  اإلســرا يلية مــن اســتمرار إيــران فــي تطــوير برنامجهــا النــووي مــع إطالــة أمــد

.المحادثات، وتعنتها في فرض شروط تعجيزية لالمتيال لالتفاق النووي

اإليرانيالنوويالبرنامجمفاوضاتمحطاتأبرز

ــــــــــو ــــــــــة :2006يوني ( 1+5)تشــــــــــكيل مجموع
.للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي

ــــوفمبر  ــــران تعلــــن موافقتهــــا علــــى : 2009ن إي
.وويةدخول مفتشين دوليين إلى منشآتها الن

توقــــــع ( 1+ 5)مجموعــــــة دول :2015يوليــــــو
.االتفاق النووي مع طهران

ــــران :2016ينــــاير إعــــالن واشــــنطن وفــــاء إي
.بالتزامات ر يسة في االتفاق

انســحاب واشــنطن مــن االتفــاق :2018مــايو 
.النووي

إعــالن إيــران توقفهــا عــن االلتــزام :2019مــايو
.ببندين من االتفاق النووي

توقــف المحادثــات النوويــة بعـــد :2021يونيــو 
".يإبراهيم ر يس"انتخاب الر يس اإليراني 

ـــة الســـابعة: 2021نـــوفمبر  اســـت نا  الجول
.أشهر5من المفاوضات بعد توقف دام 
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. ألف شخص إلى تشاد هرًبا من العنف في الكاميرون30فرار أكثر من •

موة األمنيوة وسوط األز" دابيوريكريسوتوف "رئيس بوركينا فاسو يعوين رئيًسوا للووزراء خلًفوا لوو •

.بالبالد

.تحرير عمال الصليب األحمر المختطفين بشرق الكونغو•

.رئيس المجلس العسكري بمالي يدعو المعارضة لووقف االنقسامات•

.عاًما20الحكم على زعيم المعارضة في بنين بالسجن •

.لوالية ثانية" لورينسوجواو"الحزب الحاكم في أنجوال يدعم الرئيس •

. نيجيري على الفرار إلى النيجر11500عمليات القتل والخطف والنهب تجبر •

.يقدم إحاطة لمجلس األمن بشأن الوضع في السودان" فولكر بيرتس"•

.يتعهد بإنجاح الفترة االنتقالية في لقاء بالمبعوث الفرنسي" البرهان"•

د صدامات قبلية عنيفة غرب دارفور يعيد لألذهان • ".أزمة دارفور"تجدُّ

.جيش تحرير السودان يدين نزيف الدم بدارفور•

الســـودان



.باألمهراتيجرايالجيش اإلثيوبي يحاصر قوات جبهة تحرير •

اا المبعوووث األمريكووي للقوورن اإلفريقووي يووزور اإلمووارات وتركيووا ومصوور لبحوون تطووورات األوضوو•

.بإثيوبيا

.رئيس الوزراء اإلثيوبي يعلن انتهاء المرحلة األولى من الحرب ويعود لمنصبه•

. وبيابيان دولي مشترك للتنديد باستخدام الحل العسكري في الصراا القائم في إثي•

. الصراا في إثيوبيا يهدد السالم واألمن اإلفريقي: واشنطن•

.وأمهرا وعفر بحاجة للمساعدات الغذائيةبتيجرايماليين شخص 9.4وفًقا لألمم المتحدة •

إايوبيا

.مباحثات إماراتية صومالية لتعزيز العالقات بين البلدين•

.عبقلق صومالي بعد رفض مفوضية االنتخابات نتائج بعض المقاعد في مجلس الش•

. رئيس وزراء الصومال يتعهد بتشكيل لجنة لمراقبة االنتخابات•

.ماليين دوالر للتعليم في الصومال7.65فنلندا تتبرا بو •

.اإلرهابية بالصومال" حركة الشباب"عملية عسكرية ضد •

الصومال
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يُعزز العنصرية ضد مواطني القارة اإلفريقية" أوميكرون"المتحور 

(مريكاأوف أفويس-إنترستذا ناشيونال -المجلس األوروبي للعالقات الخارجية-نيويورك تايمز: المصادر)

، ونظرًا لما يتضمَّنا مـن طفـرات تـؤار علـى 19-ل وفيدالنسخة األحدث تحوُّرًا " أومي رون"يُعد المتحور 

متحـور وتم اةتيـاف الحـاالت األولـى مـن ال. الجهاز المناعي للجسم، وصفا العلماء بالمتحور المروِّع

، الجديد في جنوب إفريقيا، مما حدا بعدد من الدول الرربيـة لفـرح حظـر السـفر مـن وإلـى هـط  الـدول

 األمر الطي اعتبر  البعض غير 
 
 ، ويُعتبـر بم ابـة ومتحوراتـام افحة ةورونـا في مجد

 
لقـارة فـي عـن اتخول

. حربها ضد الجائحة

التعقيوووب

، ولــد  هــ ه "بــروتين ســبايك"طفــرة فــي 30طفــرة، منهــا أكيــر مــن 50علــى نحــو  أوميكــرونيحتــوي متحــور •

الطفرات قدرات كبيـرة علـى مهاجمـة الجهـاز المنـاعي للجسـم، والعـدو  واالنتقـال سـريعًا مـن شـخت

ــا لتقــارير منظمــة الصــ حة آلخــر، األمــر الــ ي يزيــد مــن خطورتــه، ويقــود النتشــاره بمعــدالت مرتفعــة، وفقً

.  العالمية

ابة به وعقب اكتشا  العلماء في جمهورية جنوب إفريقيا المتحور الجديد، واإلبالغ عن أولى حاالت اإلص•

طانيــا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، واالتحــاد األوروبــي، وبري: فــي الــبالد  فرضــت العديــد مــن الــدول أبرزهــا

جنــوب: وأســتراليا وغيرهــا مــن الــدول، حظــرًا للســفر مــن وإلــى الــدول الواقعــة فــي جنــوب إفريقيــا؛ أهمهــا

.  يوإسواتينإفريقيا، وبتسوانا، وزامبيا، وناميبيا، وزيمبابوي، وليسوتو، وموزمبيق، وماالوي، 

جنبًـا -أثار فرض حظر السفر من وإلى الدول الواقعة في جنوب القارة حفيظة المسؤولين بهـ ه الـدول •

ار أن مطــالبين بضــرورة رفــع حظــر الســفر، باعتبــ–إلــى جنــب مــع المســؤولين بمنظمــة الصــحة العالميــة 

، أو Xenophobiaاتخــاذ ميــل تلــك اإلجــراءات ضــد الــدول اإلفريقيــة يُعــزحز الشــعور بالكراهيــة ضــد األجانــب 

كمــا أنـــه يعــوق الجهــود الدوليـــة الكتشــا  المتحـــور الجديــد، ودعـــم ،Afrophobiaالخــو  مــن األفارقـــة 

. إجراءات الوقاية منه

عالوةً على ذلـك، فـإن الـبعة رأ  أن إجـراءات فـرض حظـر السـفر غيـر مجديـة فـي الوقـت الـراهن، ودلَّـل•

ا القـرار، ، والتـي أقـرَّ خاللهـا بعـدم جـدو  هـ "جـو بايـدن"المراقبون على ذلك بتصريحات الـر يس األمريكـي 

إن وفــي المقابــل، فــ.  تــأخير وصــول المتحــور الجديــد إلــى بــالده-علــى األقــل–لكنــه يســتهد  مــن خاللــه 

عشـرون التـي لم يتأخَّر في وصوله كييرًا إلى الواليات المتحـدة التـي أضـحت الدولـة الرابعـة وال" أوميكرون"

ن انتشـار تُسجحل حالة إصابة مؤكـدة بهـ ا المتحـور، وهـ ا يؤكحـد أن فـرض تـدابير حظـر السـفر ال تحـول دو

. ومتحوراتهالفيروس 
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ا حـة كورونـا ذهبت الكيير من التحليالت إلى التأكيد على كون سياسة الدول المتقدمة في التعامل مـع ج•

ة التـي عالميًا قـد أفضـت إلـى تنـامي أزمـة اليقـة بـين هـ ه الـدول والـدول الناميـة، ال سـيما الـدول اإلفريقيـ

ر يس وفـي المقابـل، أعلـن الـ. باتت تشعر أن الدول المتقدمة قـد تخلَّـت عنهـا فـي معركتهـا ضـد كورونـا

ن أجـل دعـم أن بـالده سـتقدحم مليـار دوالر إضـافي إلفريقيـا فـي العـام المقبـل مـ" شـي جـين بيـنج"الصيني 

.  قيةجهود القارة للتغلب على الجا حة، لتظهر بكين باعتبارها الداعم األول واألهم للشعوب اإلفري

اتهــا وتجــدُر اإلشــارة فــي هــ ا الســياق إلــى أن مجموعــة الســبع الصــناعية قــد فشــلت فــي الوفــاء بالتزام•

، وهـي التزامـات لـم تكـن كافيـة باألسـاس لـدعم الجهـود 2021بتقديم اللقاحات التي تعهدت بها فـي يونيـو 

فقا من الجرعـات التـي تعهـد بهـا للـدول الناميـة، % 22العالمية لمكافحة كورونا؛ فاالتحاد األوروبي قدَّم 

فقـا % 12و% 16وقدَّمت فرنسا وإيطاليا أقل من ثُل  تعهـداتهما، بينمـا قـدَّمت بريطانيـا وألمانيـا نسـبة 

لـــى مــن تعهــداتهما بالترتيــب علــى التــوالي، األمــر الـــ ي قــاد إلــى انخفــاض نســبة الســكان الحاصــلين ع

من إجمالي تعـداد السـكان فـي هـ ه الـدول، % 3.4اللقاحات في الدول منخفضة الدخل، والتي وصلت إلى 

.من سكان الدول الغنية على لقاحات كورونا% 70وهي نسبة ض يلة للغاية مقارنةً بحصول 

تابع

ديسمبر16نسبة الحاصلين على الجرعة ال املة للقاح من إجمالي الس ان حتى 

إايوبيا
1.23%

تنزانيا
1.86%

نيجيريا
1.92%

زامبيا
4.63%

أنجوال
10.43%

ناميبيا
12.73%

موزمبيق
14.84%

زيمبابوي
19.99%

بوتسوانا
22.76%

إسواتيني
24.17%

ليسوتو
29.40%Source: https://covidvax.live/

https://covidvax.live/
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م المشهد السوداني : رغم توقيع االتفاق السياسي استمرار تأزُّ
(نيوزأفريكا-نيويورك تايمز-بر أسوشيتد-رويترز-واشنطن بوست: المصادر)

-" دوكعبـد هللا حمـ"ورئـيس الح ومـة السـودانية " عبـد الفتـاح البرهـان"وقَّع قائـد الجـيش السـوداني 

مـة االنتقاليـة اتفاقًا سياسيًا يقضي في أبرز بنود  بعودة األخير لرئاسـة الح و-نوفمبر الماضي21في 

، ورغـم اعتبـار هـطا 2021أةتـوبر 25بعد أن عُزل إاـر إجـراءات اسـت نائية اتخـطها القائـد العـاخ للجـيش فـي 

الد فـي االتفاق بم ابة خطوة جيدة على طريـق اسـتقرار السـودان، فـالن االحتجاجـات التـي اـهدتها الـب

ي بات يدور فـي األياخ التالية لعقد االتفاق تُدلِّل على استمرار ت زُّخ الميهد السياسي السوداني، الط

.حلقة مفرغة من العنف واالضطرابات

التعقيوووب

المرحلـة أكَّدت األمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص ور يس بعية األمم المتحدة المتكاملـة لـدعم•

قـد أنقـ  " دو حمـ"و" البرهـان"، أن االتفاق السياسي الموقَّع بـين "فولكر بيرتس"االنتقالية في السودان 

. البالد من حرب أهلية محقَّقة، كما أنها جنَّبت السودان العنف، والفوضى، والعزلة الدولية

طـوة األولـى علـى وفي السياق ذاته، رحَّبت الخارجيـة األمريكيـة باالتفـاق السياسـي معتبـرةً أنـه بميابـة الخ•

ــة الطــوارا،  ــى إنهــاء حال ــديمقراطي الســوداني، ودعــت الجــيا الســوداني إل طريــق اســتعادة التحــول ال

وإطالق سرا  المعتقلـين مـن الساسـة والمسـؤولين، وهـو مـا اتسـق مـع تعهـدات الجـيا السـوداني

.  في ه ا الشأن

إن ورغــم هــ ه التطــورات اإليجابيــة التــي كــان مــن المفتــرض أن تضــع حــدًا لالضــطرابات فــي الســودان، فــ•

اليـة كسـال األيام التي أعقبت توقيع االتفاق السياسي شهدت تزايد االحتجاجات في كلٍ من الخرطوم وو

دعـت وهي تظـاهرات احتجاجيـة. ومدينة عطبرة بوالية نهر النيل، وغيرها من المدن والواليات السودانية

ال يلبــي اللــ ان رفضــا هـ ا اإلعــالن باعتبــاره" تجمــع المهنيــين السـودانيين"و" قــو  الحريــة والتغييـر"إليهـا 

ال  مطالــب الشــعب الســـوداني ، وتخلَّلهــا إحـــراق لمراكــز الشـــرطة، وانتشــار لعصـــابات تســتخدم الســـ

. األبية

بجــاالعــالوةً علــى ذلــك، اســتمرَّ تعقدــد المشــهد فــي شــرق الســودان؛ إذ أعلــن المجلــس األعلــى لنظــارات •

–ن أهمهـا مينـاء بورتسـودا–والعموديات المسـتقلة اسـتمرار التصـعيد وإغـالق مـوان  شـرق السـودان 

قـرَّر تعليـق والطرق التي تربا بـين المـوان  والعاصـمة الخرطـوم حتـي تـتم تلبيـة مطالبـه، لكـن المجلـس

رق علـى رأسـها إلغـاء مسـار الشـ-التصعيد بعدما أمهل الحكومـة مـدة أسـبوعيْن لالسـتجابة لمطالبـه 

ــل فــي نفــاد المخــزون االســترات-فــي اتفــاق الســالم الســوداني ــة تتميَّ ــدات وجودي يجي مــن ممــا يييــر تهدي

. من منصبه" حمدو "السلع في تكرار لنفس السيناريو ال ي سبق إقالة ر يس الوزراء 
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تابع

فــي والمســاليتوعلــى جانــب آخــر، تجــدَّدت أحــداث العنــف القبلــي بــين مســلحين مــن القبا ــل العربيــة •

جـري ، للنازحين بوالية غرب دارفـور، ممـا أد  إلـى سـقوط عشـرات الضـحايا بـين قتيـل و" كرينك"معسكر 

سودان يزيـده ورغم كونه نزاعًا تاريخيًا يتجدَّد من حين آلخر، فإن توقيته في ه ه الفترة الحرجة من تاري، ال

. 2003التي شهدتها البالد في فبراير " أزمة دارفور"خطورةً، وسا مخاو  من تكرار 

وجــر  إحــراق . جريحًــا56قتيلًــا، و45وتشــير التقــديرات إلــى أن الحصــيلة األوليــة لضــحايا كرينــك وصــلت إلــى •

يشـير بعة أحياء المنطقة ومعسكر كرينـك بالكامـل، األمـر الـ ي اعتبـره المراقبـون بميابـة جـرس إنـ ار

ع الحكومـة إلى أن األوضاع في دارفور باتت مُرشَّحة للتفاقُم ومهيأة لحرب أهلية ضارية، وذلك رغم توقيـ

ــوبر  ــة اتفــاق ســالم مــع معظــم الحركــات المســلحة فــي أكت ــود اتفــاق 2020االنتقالي ــم يُنفــ  مــن بن ، لكــن ل

فــاق الســالم ســو  تقاســم الســلطة مــع قــادة الحركــات المســلحة، فيمــا لــم يــتم تنفيــ  نصــوص االت

.الجوهرية الخاصة بإنهاء الصراع القبلي والترتيبات األمنية حتى اآلن

فرغـة تأسيسًا على ما سبق، تن ر ه ه التطورات بالعودة إلـى مربـع واحـد، واسـتمرار الـدوران فـي حلقـة م•

دانية وما يزيد األمر خطورة إعالن وزير المالية السـو. من االضطرابات واالحتجاجات واألزمات االقتصادية

نهايــة أن بــالده لــم تحصــل علــى تمويــل دولــي منــ  تحركــات الجــيا فــي–خــالل األيــام القليلــة الماضــية –

مليـون دوالر لـدعم الميزانيـة مـن البنـك الـدولي، 500ويتضـمَّن التمويـل الـ ي جـر  تعليقـه . أكتوبر الماضي

مليــون دوالر فــي حقــوق الســحب الخاصــة مــن صــندوق النقــد الــدولي، وهــو أمــر يضــع االقتصــاد150ونحــو 

.السوداني في مأزق حقيقي

.2020ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية ❑

.تكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة❑

.ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد لحكومة مدنية❑

إدارة الفتــــرة االنتقاليــــة بموجــــب إعــــالن سياســــي يحــــدد إطــــار ❑

.الشراكة بين مختلف القو  الوطنية

.اقتنفي  اتفاق سالم جوبا وإلحاق غير الموقعين على االتف❑

.اإلسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم االنتقالي❑

.العمل على بناء جيا قومي موحد❑

ن أبرز بنود االتفاق السياسي بي
"حمدوك"و" البرهان"
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(األمم المتحدة–واشنطن بوست –الخارجية األمريكية –إنسي إن –رويترز : المصادر)

ع التـي من استعادة السيطرة على عدد مـن المـدن والمواقـ" آبي أحمد"تم َّن الجيش اإلايوبي بقيادة 

ت حيـ  2020فـي نـوفمبر تيجـرايقد سيطرت عليها منط بـدء حـرب تيجرايةانت الجبهة اليعبية لتحرير 

خ قـوات مؤخرًا لجبهات القتال في  ل تعا م التهديدات الوجودية لنظامـا إاـر تقـدُّ" آبي أحمد"انتقل 

عاصــمة باتجــا  ال" األورومــوجــيش تحريــر "و" تيجــرايالجبهــة اليــعبية لتحريــر "خصــوما المتم ِّلــة فــي 

.أديس أبابا

التعقيوووب

ألخـر  أعلن الجـيا اإلثيـوبي اسـتعادة السـيطرة علـى مدينـة خميسـي االسـتراتيجية، وعـدد مـن المـدن ا•

ورغـــم التطـــورات. الصـــناعية بـــإقليم أمهـــرا كومبلشـــا، وواصـــل الجـــيا تقدمـــه باتجـــاه مدينـــة بـــأمهرا

ــأتي لصــال  حكومــة  ــرة التــي ت ــي أحمــد"الميدانيــة األخي ــاء تتعلــق ب"آب ــداولت مواقــع إثيوبيــة أنب هجمــات ، ت

. الدوليالليبيالعلى مطار تيجرايمدمرة شنَّتها قوات الجبهة الشعبية لتحرير 

طرة علــى وفــي هــ ا الســياق، ذكــر بيــان الحكومــة اإلثيوبيــة أن قــوات الجــيا اإلثيــوبي تمكَّنــت مــن الســي•

مـدن من قبيلتيجرايبنفسه ضد قوات " آبي أحمد"بعة مدن إقليم أمهرا خالل المعار  التي يقودها 

ربـا، دقـا علـى ، باتي، مضيفًا أن الجيا اإلثيوبي يتجه لتحرير منـاطق أخـر  ميـل قرسـا، جكومبلشاديسي، 

.  الجبهات الشرقية

تيجـــرايوقطعـــت هـــ ه التطـــورات الميدانيـــة األخيـــرة الطريـــق أمـــام مســـاعي الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر •

عتمــد عليــه للســيطرة علــى الطــرق الر يســة التــي تــربا بــين إثيوبيــا ومينــاء جيبــوتي، وهــو المينــاء الــ ي ت

. إثيوبيا بشكل شبه كامل في تبادلها التجاري مع العالم الخارجي

" ري فيلتمـانجيفـ"ونتيجة له ه األحداث المتسارعة في إثيوبيـا، حـ َّر المبعـوث األمريكـي للقـرن اإلفريقـي •

رورة من تصاعُد حدة التطـورات العسـكرية التـي قـد تشـهدها إثيوبيـا فـي ظـل الوضـع الـراهن، مؤكـدًا ضـ

ــين الحكومــة  ــد مــن الجهــود مــن أجــل تقريــب وجهــات النظــر ب ــ ل المزي ــى حــل دبلوماســي، وب التوصــل إل

.  اإلثيوبية والمعارضة المسلحة

حيَّـت وفي السياق ذاته، تستمر عدة دول في مطالبة رعاياها بمغـادرة إثيوبيـا فـي أقـرب وقـت ممكـن؛ إذ•

ن أولـى كلي من الواليات المتحدة األمريكية وفرنسـا وألمانيـا رعاياهـا علـى ضـرورة مغـادرة إثيوبيـا علـى مـت

.  الرحالت التجارية المتاحة؛ نتيجة تفاقم األوضاع الداخلية
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يخيم على مستقبل إثيوبيا " عدم اليقين"شبح 
تابع

ــــات المتحــــدة األمريكيــــة، وبريطانيــــا، وكنــــدا، وأســــترال• يا، ومــــع تفــــاقم الحــــرب اإلثيوبيــــة، أصــــدرت الوالي

 َّر البيـان مـن والدنمار ، وهولندا بيانًا مشتركًا للتنديد باستخدام الحل العسكري في الصـراع القـا م، وحـ

يــر عــن تــداعيات اســتمرار التصــعيد العســكري علــى القــرن اإلفريقــي والقــارة بوجــه عــام، فضــلًا عــن التعب

ودعـا البيـان القلق البالغ بشأن احتجاز السلطات اإلثيوبية لعـدد كبيـر مـن المـواطنين علـى أسـاس إثنـي،

ري إلى ضرورة وضع حد له ه الحرب، والتفـاوض بشـأن إنها هـا، وضـرورة انسـحاب قـوات الجـيا اإلريتـ

.  من إثيوبيا

العـالمي ومع استمرار الحرب اإلثيوبيـة، يـزداد المشـهد اإلنسـاني ترديًـا؛ إذ أكَّـدت تقـديرات برنـامج الغـ اء•

ى مـا يُقـدّر ارتفاع أعداد اإلثيوبيين ال ين يحتاجون إلى مسـاعدات غ ا يـة عاجلـة فـي جميـع أنحـاء إثيوبيـا إلـ

ى ماليـين شــخت، فيمـا شـهد إقلــيم أمهـرا أكبــر قفـزة فـي أعــداد اإلثيـوبيين ممـن هــم بحاجـة إلــ9.4بنحـو 

.  ماليين شخت حتى الوقت الحاضر3.7مساعدات إغاثية عاجلة؛ إذ بلغت أعدادهم نحو 

ــع أن تشــهد إثيوبيــا حالــة مــن انعــدام األمــن الغــ ا ي حتــى منتصــف عــام • ، ال ســيما فــي 2022ومــن المتوقَّ

يواجه المناطق الشمالية والجنوبية، والجنوبيـة الشـرقية، فـي ظـل إعـالن برنـامج الغـ اء العـالمي أنـه سـ

ياجـات الغ ا يـة نقصًا شديدًا في عمليات التمويل خالل الفترة المقبلة، مما يهدد قدرتـه علـى تلبيـة االحت

.  لماليين اإلثيوبيين ال ين يعانون انعدام األمن الغ ا ي

يوبيـــة، وفيمــا يتعلــق بمســـتقبل األوضــاع فــي إثيوبيـــا، تســود حالــة مـــن عــدم اليقــين بشـــأن الحــرب اإلث•

إن والطــر  الــ ي ســيتمكَّن مــن حســمها لصــالحه، ورغــم حالــة عــدم اليقــين بشــأن مســتقبل الحــرب، فــ

ــا  ــا؛ "صــفرية"المعطيــات الراهنــة تشــير إلــى كونهــا حربً لصــال  أحــد كانــت النتــا ج اإليجابيــة المتحققــةفأيً

.أطرا  الحرب وبقا ه في المعادلة السياسية، فإن تداعياتها الكارثية ستطال الجميع
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.الصين تهدد الواليات المتحدة بدفع ثمن مقاطعة األلعاب األولمبية•

.المبعوث الصيني إلى السودان يدعو إلى است ناف المساعدات الدولية•

حوة عبور للمال" بيودو"الصين والدول العربية توسعان التعاون بشوأن االسوتفادة مون نظوام •

.األقمار الصناعية

الصـــيــــــن

.كوريا الجنوبية تجتاز بنجاح اختبار إطالق صاروخ محلي الصنع•

.مقاومة للفيضانات" مدينة عائمة"كوريا الجنوبية تقرر بناء أول •

.اعامً 12رئيس كوريا الجنوبية يزور أستراليا ألول مرة منذ•

ةوريا الجنوبية

.باكستان تطور غواصات قتالية جديدة لسالح بحريتها•

.مليارات دوالرثالثة تسلمت باكستان قرًضا من السعودية بوقيمة •

باةستان
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كيف يمكن الحيلولة دون نشوب نزاا عسكري بين الصين والهند؟ 
(فورين أفيرز، دويتش فيلله، ساوث شينا مورننج: المصادر(

صـيني في اجتمـاع افتراضـي مـع وزيـر الخارجيـة ال" ميسريفي راخ"اارك السفير الهندي لدى الصين 

قد ديسمبر الجاري، على ضوء الخالف الحدودي بينهما في منطقة جبال الهيمااليا، و6، في "ييوانج "

تعداد أعرب الجانبان عن أملهما في تخفيف حـدة التـوترات بـين البلـدين ، جـاء هـطا االجتمـاع قبيـل اسـ

.السفير الهندي لترك منصبا بب ين بعد انتهاء واليتا

التعقيوووب

كري بعدما تسلَّمت الهند أول شـحنة مـن الصـواري، الروسـية بعيـدة المـد ،  وفـي ظـل االنتشـار العسـ•

، تُيـار (ألف جندي صيني وهندي100أكير من )الصيني الهندي الموسَّع على الحدود المشتركة بين الدولتين 

.المخاو  من احتمالية نشوب صراع عسكري بين الطرفين خالل الشتاء القادم

  جولــة مــن المحادثــات العســكرية بــين الصــين والهنــد، فــإن النــزاع لــم ينتــها؛ حيــ13علــى الــرغم مــن إجــراء •

ي محاولــة يشــير الخبــراء إلــى تبــاري الــدولتين فــي دعــم البنيــة التحتيــة فــي جميــع أنحــاء جبــال الهيمااليــا فــ

.لتأكيد سيطرتهما على المناطق محل النزاع بينهما

م إقــراره فــي ويــر  الخبــراء أن القــانون الصــيني الجديــد المتعلحــق بتنميــة الحــدود البريــة الصــينية، والــ ي تــ•

ه ، ســيعرقل أي مســاعٍ لتســوية النــزاع بــين الــدولتين؛ إذ انــدفعت الهنــد فــي أعقــاب إقــرار2021خريــف عــام 

ان فـي لدعم موقفها على الحدود عبر تعزيز عالقتهـا العسـكرية واألمنيـة مـع واشـنطن وأسـتراليا واليابـ

ــاعي"إطــار  ــي الرب ــة مــع أســتراليا والمملكــة المتحــد(الكــواد" )الحــوار األمن ة ، كمــا تُجــري مفاوضــات تجاري

.واالتحاد األوروبي

هي حتـى وفي ه ا الصـدد، يؤكـد الخبـراء ضـرورة إيجـاد صـيغة مشـتركة إلدارة التنـافس بـين بكـين ونيـودل•

ــات المتحــدة ــين الصــين والوالي ــة العالقــات ب ــد الحاجــة، كمــا يحــدث فــي حال ــا عن ــا مــن العمــل معً يتمكن

، وتشــتر  الــدولتان فــي 2020األمريكيــة، ال ســيَّما أن الصــين تعتبــر الشــريك التجــاري األول للهنــد منــ  عــام 

.مكافحة التغيرات المناخية، ومحاربة اإلرهاب، وتعزيز أمن الطاقة: أهدا  متعددة، ميل

ي يونيـو مـن ويخشى الخبراء من تكرار االشتباكات العسكرية بين القوات الهندية والصينية كما حدث فـ•

جنـديًا هنـديًا 20بوادي نهـر جـالوان المتنـازع عليـه؛ حينمـا اشـتبك الطرفـان، ممـا أسـفر عـن مقتـل 2020عام 

.وأربعة جنود صينيين على األقل
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كيف يمكن الحيلولة دون نشوب نزاا عسكري بين الصين والهند؟ 
تابع

، مشـيرة 2020والجدير بال كر أن الحكومة الهندية قد أعربت عن رغبتها فـي اسـتعادة أوضـاع مـا قبـل عـام •

ا، بينمــا إلـى أن الســالم والهـدوء شــرطان أساسـيان للســما  للعالقـات الصــينية الهنديـة بالمضــي قـدمً

ر ترفضـه اقترحت بكين إقامة مناطق عازلة تسم  لها باالحتفاظ بالمناطق التي تسيطر عليهـا، وهـو أمـ

.نيودلهي

؛ ال سـيَّما وير  الخبراء أن العالقات الصـينية الهنديـة قـد تمضـي علـى غـرار العالقـات األمريكيـة الصـينية•

دارة األزمـات أن كلتا الـدولتين بحاجـة للتعـاون فيمـا بينهمـا، ومـن ثـمَّ تحتـاج الـدولتان إلـى إنشـاء آليـات إل

مسـتو  للتعامل مع الحوادث غير المتوقَّعة على الحـدود، واالنخـراط فـي حـوار اسـتراتيجي ثنـا ي رفيـع ال

م مـن أن لتحديد المصال  األساسية، وبلورة الكيفيـة التـي يمكـن مـن خاللهـا إدارة عالقتهمـا، وعلـى الـرغ

. راع جديدتلك الخطوات لن تؤدي إلى استعادة اليقة بين الدولتين، فإنها ستحول دون االنزالق إلى ص

الصين والهندمناطق النزاع الحدودية بين 

تهامناطق صينية تدعي الهند مل ي

هامناطق هندية تدعي الصين مل يت

الصين

الهند
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ستان؟ المجتمع الدولي يُشكك في قدرة طالبان على إقرار السلم واألمن بأفغان

(إنترست، ذا ناشيونال إنفورين بوليسي، سي إن : المصادر(

نوفمبر الماضي، ييـير إلـى قيـاخ حرةـة طالبـان 30تقريرًا، في " ووتشرايتسهيومان "نيرت منظمة 

ة فـي بقتل وإخفاء ما يزيد على مائة من قـوات األمـن األفرانيـة السـابقة منـط سـيطرتها علـى السـلط

ء أغســـطس الماضـــي، األمـــر الـــطي أاـــار االنتقـــادات الدوليـــة ضـــدها، تيـــ ي ًا فـــي قـــدرتها علـــى الوفـــا

.  بوعودها بي ن إقرار السلم واألمن داخل الدولة األفرانية

التعقيوووب

دولــة، بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ســلو  طالبــان العنيــف الــ ي ينــتهج20أدانــت أكيــر مــن •

وق أســاليب قتــل وإخفــاء خــارج نطــاق القــانون، موضــحين أن إجــراءات طالبــان تميــل تهديــدًا خطيــرًا لحقــ

اإلنســان، فضــلًا عــن أنهــا تتعــارض مــع مزاعمهــا حــول مــن  العفــو ل فــراد الــ ين عملــوا مــع الحكومــة 

.  السابقة، أو تعاونوا مع الواليات المتحدة األمريكية وحلفا ها

ع األفـراد، وفي ضوء ذلك، تصاعدت المطالب الدولية لطالبان بضرورة تطبيق العفو الشـامل علـى جميـ•

ء هـؤالء ودمج كل المواطنين األفغان في صفوفها، مع المطالبة بإجراء تحقيقات شـاملة بشـأن اختفـا

ــه مــع أقوالهــا ومزاعمهــا حــول نشــر  ــيم لمطابقت األشــخاص، مؤكــدين أن ســلو  طالبــان خاضــع للتقي

.ان السالم واألمن في البالد، ولتقييم مسألة اإلفراج عن المساعدات الدولية المقدمة ألفغانست

رات االنتحاريـة ه ا، وقد أشار الخبراء إلى أنه بجانب خطف وإخفاء األفراد، تستمر طالبان في تبنحي التفجيـ•

قـا مين كتكتيك ر يس لها؛ حي  عظَّمت الحركـة مـن أهميـة العمليـات االنتحاريـة، معربـة عـن تقـديرها لل

ــرويج لــه علــى نطــاق مُجتم ــة لترســي، هــ ا التوجــه، والت عــي بهــا، وتكريمهــا لعــا التهم، وذلــك فــي محاول

.أوسع

كـابول؛ حيـ  فـيإنتركونتيننتـالوقد تجلى ذلك، في إحياء حركة طالبان ذكـر  مقتـل انتحـاريين فـي فنـدق •

قـدّم لهـم ، عا الت هؤالء االنتحاريين، و"سراج الدين حقاني"هنّأ وزير الداخلية في حكومة طالبان الجديدة، 

اضـي نشـر دعمًا نقديًا، فضلًا عن تخصيت بعة األراضي لهم، كما أعلنـت حركـة طالبـان فـي أكتـوبر الم

.وسا تصاعد التوترات معهاطاجكيستانانتحاري على الحدود مع 3000

ــة بحرصــ• ــالتفجيرات االنتحاري ــان ب ــك حركــة طالب ــراء أســباب تمسُ ــى وفــي هــ ا الســياق، يفســر الخب ها عل

تنفيــ  ل" عنــد الضــرورة"اســتمرار عمــل كتيبــة المُفجــرين االنتحــاريين ودعمهــا؛ للحفــاظ علــى قــدرة الحركــة 

ا الهجمات االنتحارية، ال سـيما فـي حـال مكافحـة حركـات المقاومـة المسـلحة المحليـة، أو تنظـيم داعـ

جـاورة، فرع والية خراسان، أو مواجهة التدخل األجنبي المُحتمل، أو في حـال احتـدام التـوتر مـع البلـدان الم

.وخاصة دول آسيا الوسطى
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ستان؟ المجتمع الدولي يُشكك في قدرة طالبان على إقرار السلم واألمن بأفغان
تابع

 ل المتصارعة فضلًا عن ميلها الستخدام التفجيرات االنتحارية كورقة مساومة أو تكتيك ردع بين الفصا•

ال  بـين على السلطة داخـل حركـة طالبـان نفسـها، ال سـيَّما بعـد اسـتيال ها علـى السـلطة واحتـدام الخـ

اسـتراتيجية ضـد فصا لها المختلفة؛ إذ تسعى شبكة حقاني الحتكار تكتيـك التفجيـرات االنتحاريـة كميـزة

.الفصيل المنافس لها في قندهار

ان لـنهج وفي ضـوء ذلـك، يؤكـد الخبـراء ضـرورة التحـر  السـريع للمجتمـع الـدولي حيـال تبنحـي حركـة طالبـ•

العمليــــات االنتحاريــــة، وذلــــك مــــن خــــالل تحميلهــــا مســــؤولية تحقيــــق األمــــن واالســــتقرار فــــي الــــبالد، 

ضـلًا عـن ومحاسبتها على حرمان الماليين من الشعب األفغاني من االحتياجات اإلنسانية األساسـية، ف

.  انتهاكات حقوق اإلنسان، وعدم قدرتها على توفير الحريات األساسية في البالد

ــ كر قــد يصــعحب مــن عمل• ــان فــي انتهــاج الخطــوات ســالفة ال ــى أن اســتمرار طالب ــة ويشــير مراقبــون إل ي

وقـات االعترا  الدولي بها وبحكومتها، كما أنه قد يزيد مـن الوضـع المأسـاوي للشـعب األفغـاني فـي األ

.الراهنة

وفـــــي ضـــــوء تـــــدهور األوضـــــاع اإلنســـــانية فـــــي •

أفغانســتان، وانتهــاج طالبــان لــنهج العمليــات

راء االنتحاريـة، واسـتهدا  المـواطنين، يـر  الخبــ

ـــى تدشـــين خطـــة إنقـــاذ  أن واشـــنطن بحاجـــة إل

 SIVلمقدمي طلبات تأشـيرات الهجـرة الخاصـة 

الــــ ين مــــا زالــــوا فــــي أفغانســــتان، ال ســــيَّما أن 

العديــــد مــــنهم انخرطــــوا فــــي أنشــــطة داعمــــة 

دين للقوات األمريكيـة فـي الـبالد علـى مـدار العقـ

الماضــــــيين، بمــــــا يجعلهــــــم هــــــدفًا ل عمــــــال 

. االنتقامية لحركة طالبان
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.االتحاد األوروبي يبحن مع واشنطن ولندن فرض عقوبات ضد روسيا": بوريلجوزيب"•

.االتحاد األوروبي يدافع عن سياسته الخاصة بالهجرة بعد انتقادات البابا فرنسيس•

االتحاد األوروبي

.يفالوضع في أوكرانيا يزداد خطورة بسبب دعم الناتو لكي: السفارة الروسية في لندن•

روسيا

.2عدم افتتاح خط أنابيب نورد ستريم " شولتز"بولندا تطلب من •

" التصوعيد"فوي حوال 2-برلين لن توافق على تشغيل خط غاز نوورد سوتريم: الخارجية األلمانية•

.في أوكرانيا

مانيوا يؤدي اليمين وسياسيون أوروبيون يوجهوون رسوائل دعوم لمستشوار أل" شولتزأوالف"•

.الجديد

ألمانيا



.نريد وضع استراتيجية أوروبية جديدة خالل رئاسة فرنسا لالتحاد": ماكرون"•

فرنسا

.استراتيجية الناتو الراهنة إزاء روسيا ال تجلب ثمارها: وزير الدفاا األوكراني•

أوةرانيا

.بريطانيا تصدر تراخيص صيد لسفن من االتحاد األوروبي لحل نزاا مع فرنسا•

.االستخبارات البريطانية قلقة من نمو شعبية العملة الصينية الرقمية•

بريطانيا

.البابا فرنسيس يشجع الحوار والتالحم بمنطقة المتوسط: الرئيس اإليطالي•

.إيطاليا ترحب بقرار إرسال مراقبين أوروبيين لمتابعة االنتخابات في ليبيا•

إيطاليا
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يا خطوة إيجابية لتصفية الخالفات بين فرنسا وإيطال" كيرينالي"معاهدة 
(يورونيوز–بلومبرج–إيكونوميستذا : المصادر)

نـــوفمبر الماضـــي، اتفاقيـــة صـــداقة وتعـــاون تاريخيـــة، أُطلـــق عليهـــا 26وقَّعـــت فرنســـا وإيطاليـــا، فـــي 

والتي ،French-Italian Enhanced Cooperation Treaty" اإليطالي المعزز–معاهدة التعاون الفرنسي"

ات مــن تُعــد األســاط لتطــوير العالقــة بــين البلــدين فــي مجــاالت التعــاون المختلفــة، وذلــ  بعــد ســنو

. 2019الخالفات ال نائية التي وصلت إلى حد التلويح بالقطيعة في عاخ 

التعقيوووب

ن ، ال ســيما وأنهـا جـاءت بعــد سـنوات مــ"كيرينـالي"يعطـي المحللـون األوروبيــون أهميـة كبيـرة لمعاهــدة •

ــامي نفــو ــدين بســبب تن ــين البل ــدهورت العالقــات ب ــ  ت ــا؛ حي ــين فرنســا وإيطالي ذ اليمــين انعــدام اليقــة ب

ــة منــ  عــام  ، والــ ي كــان الســبب الــر يس فــي وقــوع أســوأ خــال  2018الشــعبوي فــي الحكومــة اإليطالي

 Luigi Di" دي مـايولويجي"، عقب لقاء نا ب ر يس الوزراء اإليطالي 2019دبلوماسي بين البلدين في فبراير 

Maio  ي مـن رومـا، الفرنسية، مما أد  إلى تنامي االستياء الفرنسـ" السترات الصفراء"بأحد قيادات حركة

. وأسفر عن استدعاء سفيرها في إيطاليا للتشاور

:  ويشير المراقبون إلى أن محور الخالفات الينا ية بين البلدين كان أساسه أمران•

، "ل مـاكرونإيمانويـ"حي  يُالحظ تباعد الرن  ووجهات النظر بين الـر يس : التناقضات اإليديولوجية❑

عبوية فـي ال ي يُعد من أكير المؤيدين لسياسات االتحاد األوروبي من ناحية، والحكومة اليمينيـة الشـ

قتصـادية إيطاليا، التي كانت تنـاهة االتحـاد األوروبـي باعتبـاره المسـؤول عـن سياسـات التقشـف اال

رنسـي القاسية التي يعاني منها الشعب اإليطالي من ناحية أخر ، وعلى هـ ا النحـو، ظـل الـر يس الف

ء فــي ر اســة الــوزرا" مــاريو دراجــي"وقيــادات اليمــين فــي إيطاليــا يقفــان علــى طرفــي نقــية حتــى تــولى 

.  2021فبراير 

ــا عــن النفــوذ❑ ان علــى يشــير المحللــون إلــى أن الملــف الليبــي كــ: المنافســة وتعــارح المصــالح بح ً

يما فـي ظـل رأس الخالفات بين البلدين؛ في ظل إدرا  روما أن فرنسا تريد منافستها في ليبيا، ال س

ــدولتين بشــأن األوضــاع فــي ليبيــا، فبينمــا يــدعم اإليطــاليون حكومــة الو فــاق فــي اخــتال  توجهــات ال

تـي شـرق في الشرق، وينظـرون بأهميـة قصـو  لمنطق" خليفة حفتر"الغرب، يدعم الفرنسيون اللواء 

نافسـة لشـركة ليبيا والهالل النفطـي باعتبارهمـا مكسـبًا لتشـغيل شـركة توتـال الفرنسـية، لتكـون م

. إيني اإليطالية
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يا خطوة إيجابية لتصفية الخالفات بين فرنسا وإيطال" كيرينالي"معاهدة 
تابع

ين لــم تــأتا بصــورة مفاج ــة، فقــد ظهــرت بــوادر إمكانيــة تحســ" كيرينــالي"وتجــدر اإلشــارة إلــى أن معاهــدة •

إيطاليا فـي أزماتهـا جـراء " ماكرون"، وذلك عندما دعمت فرنسا بقيادة 2020العالقات بين البلدين من  عام 

لتحــدي ألمانيــا وبعــة دول الشــمال فــيبجانبهــا تفشــي الموجــة األولــى مــن جا حــة كورونــا، ووقفــت 

للمســاعدة فــي تخفيــف " ســندات كورونــا"رفضــهم مبــدأ االقتــراض الجمــاعي مــن خــالل مــا يُســمى بــــ 

.التداعيات االقتصادية للوباء

ضـرورة علـى-الفرنسـي واإليطـالي-السلطة فـي فبرايـر الماضـي، اتفـق الزعيمـان " ماريو دراجي"ومع تولي •

ال تضــم التكنوقراطيـة ال تـز" دراجــي"تهد ـة العالقـات المتـوترة بــين البلـدين، فعلـى الــرغم مـن أن حكومـة 

مـن ناحيـة شعبويين، فإنهم أصبحوا أضـعف مـن السـابق، وبالتـالي، تراجـع تـأثيرهم المنـاهة لفرنسـا، و

.جيّة جري ةيحظى بشعبية كبيرة في الداخل اإليطالي، مكنته من تبني سياسة خار" دراجي"أخر ، أصب  

، علـى عـدة سـتكون لهـا نتـا ج إيجابيـة" كيرينـالي"وختامًا، يعتقد المتـابعون للشـأن األوروبـي أن معاهـدة •

:أصعدة، أهمها

لـــك األزمـــة، بحُكـــم أن الجـــانبين الفرنســـي واإليطـــالي كانـــا العبـــين متنافســـين فـــي ت: الملـــف الليبـــي❑

ا  وبالتــالي، فــإن التوافــق بينهمـــا ســيحول دون اســتمرار الصــدام، وربمـــا سيســهم فــي ضــمان نجـــ

.االستحقاق االنتخابي  المرتقب في ليبيا

األلمـاني بمعنى أن ه ه االتفاقية ستنقل مركـز التـأثير مـن المحـور الفرنسـي: دعم الجنوب األوروبي❑

طاليـا، إلى محور الجنوب األوروبي، األمر ال ي مـن شـأنه تعزيـز التفاهمـات لـيس فقـا بـين فرنسـا وإي

. ولكن بين اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا

14يم ومنهــا اتهامــات رومــا بــأن بــاريس تــرفة تســل: حــل الخالفــات العالقــة بــين فرنســا وإيطاليــا❑

ات رســمية بتهمــة اإلرهــاب، فــروا إلــى فرنســا، فيمــا تقــول األخيــرة إنهــا لــم تتلــق طلبــإيطاليًّــا مطلوبًــا 

" فينكــانتيري"و،Naval Group))الفرنســية " نافــال جــروب"لتســليمهم،  وكــ لك الصــراع بــين شــركتي 

. على صادرات بيع األسلحة البحرية إلى عدد من الدولFincantieri))اإليطالية 



معاهدة ةيرينالي

بين إيطاليا وفرنسا

النقاو الرئيسة في المعاهدة

ركات مشروعات مشتركة لتطوير الشركات الناشـ ة والصـغيرة والمتوسـطة والشـ

.الكبيرة وتعزيز المبادرات المشتركة

ــــق التعــــاون فــــي مجــــاالت األمــــن  ــــ كاء االصــــطناعي، الســــيبرانيتعمي ــــة، وال ورقمن

.المدفوعات، وتحسين القطاع الرقمي والفضاء اإللكتروني

ـــة، والخطـــا تطـــوير نهـــج مشـــتر  داخـــل االتحـــاد األوروبـــي، ال ســـيما بشـــأن الميزاني

.سادالمتعلقة بتطوير قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والعمل على مكافحة الف

.تفاهمات بشأن تحسين ظرو  العمل ودفع األجور

ة والمنـاخ، العمل على تبنـي سياسـات للتحـول نحـو التنميـة المسـتدامة وحمايـة البي ـ

.2050للمساعدة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 

ــــة والتحــــول المســــتدام لنظــــام الزراعــــة واألغ يــــة الزراعيــــة، وبموجــــب  تعزيــــز المرون

.المعاهدة سيتم االتفاق على تدابير لمنع إهدار الطعام

دعــــم سياســــات حوكمــــة وإدمــــاج الهجــــرة واللجــــوء األوروبيــــة علــــى أســــاس مبــــادا 

نتظمـة المسؤولية المشتركة والتضامن بين الدول األعضاء، مـن خـالل آليـة تشـاور م

.بين فرنسا وإيطاليا
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جيش أوروبا الموحد ومستقبل حلف الناتو 
(بوليتيكو-إنسي إن -24فرانس -واشنطن بوست-مركز التقدم األمريكي: المصادر)

أزمـــة ســلَّطت األزمـــات الجيوسياســية التـــي اــهدها االتحـــاد األوروبـــي فــي ا ونـــة األخيــرة، ال ســـيَّما

 يــة المهــاجرين مــع بيالروســيا، والتصــعيد الروســي علــى الحــدود األوةرانيــة، وانســحاب القــوات األمري

ها لعقــود مــن أفرانســتان، الضــوء علــى قضــية االســتقالل االســتراتيجي ألوروبــا التــي تم ــت مناقيــت

ع طويلــة داخــل أروقــة االتحــاد األوروبــي، ال ســيما فــي ضــوء اإلعــالن عــن المســودة األولــى لخطــة الــدفا

ـــ   Strategic Compass for" البوصــلة االســتراتيجية لومــن والــدفاع"لالتحــاد األوروبــي التــي تُعــرف ب

Security and Defence 2021منتصف اهر نوفمبر  .

التعقيوووب

ة فــي ضــوء األزمــات الراهنــة بــرزت الحاجــة الملحــة إلــى تضــافر الجهــود األوروبيــة لتشــكيل قــوة دفاعيــ•

لة البوصــــ"مشــــتركة، وتــــمَّ تقــــديم المســــودة األولــــى لخطــــة الــــدفاع لالتحــــاد األوروبــــي التــــي تُعــــر  بـــــ 

، 2022بـل ، وذلك لحـين الكشـف عـن النسـخة النها يـة فـي مطلـع العـام المق"االستراتيجية ل من والدفاع

جنـدي، تتكـون مـن جميـع الـدول 5000وتنت المقترحات األولية على إنشاء قوة اسـتجابة سـريعة قوامهـا 

عـة األعضاء، وتتنوع مهامها بين إجـالء المـواطنين كمـا حـدث فـي أفغانسـتان، أو حفـظ السـالم فـي ب

.  األحيان، والقيام بمهام إنسانية ذات صلة

مشــتر  وتطرَّقــت الوثيقــة إلــى أهميــة تقيــيم القــدرات العســكرية األوروبيــة، والتوصــل إلــى نهــج أوروبــي•

سـتراتيجية بشأن مشتريات الدفاع، وزيادة اإلنفاق الدفاعي لسد الفجوات الراهنة، وبح  سُـبل تعزيـز اال

يـة التـي تتنـوع األوروبية الدفاعية، ومن المتوقَّع أن تتضمن الوثيقة النها ية جُملة من المقترحـات الدفاع

.السيبرانيبين مواجهة تهديدات األمن التقليدي واألمن 

خبـراء وفيما يخت تداعيات القـوة األوروبيـة الموحـدة علـى مسـتقبل حلـف شـمال األطلسـي، انقسـم ال•

ر يســين، بشــأن التــأثيرات المحتملــة لتشــكيل قــوة أوروبيــة موحــدة علــى هيكــل حلــف النــاتو إلــى اتجــاهين

ر  مؤيـدو فيـر  أنصـار االتجـاه األول أن القـوة الدفاعيـة األوروبيـة المشـتركة تقـوض حلـف النـاتو، فيمـا يـ

يــة االتجــاه اليــاني أن دفــاع االتحــاد األوروبــي لــن يضــاهي قــوة حلــف شــمال األطلســي، وأن القــوة الدفاع

.األوروبية من شأنها تعزيز قوة حلف الناتو
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جيش أوروبا الموحد ومستقبل حلف الناتو 
تابع

ة ير  أنصار ه ا االتجاه أن وجود قوة دفاعيـة أوروبيـة موحـدة يتطلـب وجـود قيـاد•

األوروبيـة أوروبية مستقلة عن هيكل حلف الناتو، األمر الـ ي يُنـ ر بتـوتر العالقـات

ن مــع حلــف النــاتو مــن جهــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة مــ

ــة إ لــى جهــة أخــر ، ومــن ثــمَّ فــإن هــ ه االســتراتيجية الدفاعيــة ستفضــي ال محال

.  تقوية حلف الناتو

:االتجا  األول

اء هياكـل مـن أيـة محاولـة أوروبيـة إلنشـ" سـتولتنبرجيـنس "وفي ه ا اإلطار، ح َّر األمين العام لحلف الناتو •

موازية وتكـرار هيكـل قيـادة النـاتو ألن هـ ا األمـر مـن شـأنه أن يضـعف التعـاون األوروبـي مـع حلـف شـمال

ــرة لــم تُنــاقا فــي أروقــة حلــف النــاتو ومــن .األطلســي، مؤكــدًا أن المقترحــات العســكرية األوروبيــة األخي

نـــ  جانبهـــا عارضـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة الجهـــود األوروبيـــة لتدشـــين قـــوة عســـكرية مشـــتركة م

يــر، تســعينيات القــرن المنصــرم، بــدعو  أن وجــود هيكــل دفــاعي أوروبــي مماثــل لحلــف النــاتو يقــوض األخ

. ويظهره بصورة المنظمة التي عفا عليها الزمن

أكَّــد بعــة المحللــين أن دفــاع االتحــاد األوروبــي لــن يضــاهي قــوة حلــف شــمال•

اري،، األطلسي أو يحل محلـه؛ نظـرًا ألن األخيـر يُعـد أنجـ  تحـالف عسـكري فـي التـ

لمتحـدة ألنه أقام روابا قوية غير قابلـة للتفكـك عبـر األطلسـي، ووحـد الواليـات ا

علــى األمريكيــة وكنــدا مــع االتحــاد األوروبــي، باإلضــافة إلــى عــدة دول أوروبيــة بــارزة

.غرار النرويج والمملكة المتحدة

:االتجا  ال اني

طلسـي ويرجح  الخبراء أن القـوة الدفاعيـة األوروبيـة مـن شـأنها أن تعـزز قـوة حلـف النـاتو والتحـالف عبـر األ•

اد بصورة كبيـرة، وذلـك فـي ضـوء نجاحهـا فـي دمـج القـوات األوروبيـة ومواءمـة قطاعـات الـدفاع فـي االتحـ

.األوروبي المترامي األطرا 

اوضـات قـد وختامًا، فإنه رغم التأييد ال ي حازته فكرة الجيا األوروبي الموحد في اآلونة األخيرة، فـإن المف•

ــمّ تتفــاقم المخــاو  المُحدقــة بــإفراغ تلــك الخطــ ــة، ومــن ث ة مــن يغلــب عليهــا تفضــيل المصــال  الوطني

. مضمونها عبر ح   بعة البنود المشمولة بها، أو تعليق العمل بها
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من أجل الديمقراطية" بايدن"جدل عالمي بشأن قمة 
(ذا ناشيونال نيوز-OWPمنظمة السالم العالمي -إنترستذا ناشيونال -فورين بوليسي: المصادر)

-ديسـمبر الجـاري، 10إلـى 9االفتراضية للديمقراطيـة التـي انعقـدت، فـي الفتـرة مـن " بايدن"أاارت قمة 

ــا واســعًات ففــي حــين يــرى بعــض الخبــراء أن القمــة تــد-بحضــور مــا يزيــد علــى م ــة دولــة عم جــدلًا عالمي 

ة الديمقراطيــة العالميــة، ينتقــد الــبعض ا خــر اســتبعاد مجموعــة مــن الــدول الديمقراطيــة مــن قائمــ

دول بحجة ةونها غير ملتزمـة بالمبـادئ 6الحضور، فضلًا عن انتهاء القمة بتوقيع عقوبات جديدة ضد 

.الديمقراطية

التعقيوووب

ألمريكيـة تعرَّضت الواليات المتحدة األمريكية إلى موجة من االنتقـادات العالميـة بعـد انسـحاب القـوات ا•

ــع ترت يــب مــن أفغانســتان، األمــر الــ ي أد  إلــى ســقوط كــابول فــي أيــدي حركــة طالبــان،  فضــلًا عــن تراجُ

وذج واشــنطن فــي مؤشــر الــديمقراطيات العالميــة إلــى ف ــة الــديمقراطيات المعيبــة، بعــدما كانــت النمــ

.  الديمقراطي العالمي

اســتعادة صــورة بــالده العالميــة كدولــة داعمــة" جــو بايــدن"وفــي هــ ا الســياق، حــاول الــر يس األمريكــي •

دد بحضـور عـ" مـن أجـل الديمقراطيـة"للديمقراطية، وذلك من خالل الـدعوة لعقـد قمـة افتراضـية باسـم 

.  من الدول الحليفة لبالده، والتي تُظهر تأييدها للديمقراطية

تـالي يجـب في خطابه االفتتاحي أن الديمقراطية العالميـة فـي تـدهور، وبال" بايدن"وفي اإلطار ذاته، أوض  •

ســتبدادية، تكــاتُف دول العــالم المؤيــدة للديمقراطيــة حتــى يــتم تقلــيت نفــوذ األنظمــة التــي وصــفها باال

.  مليون دوالر لتعزيز الديمقراطية على مستو  العالم424مُعلنًا عن خطة إنفاق تشتمل على 

رام محاربــة االســتبداد، ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز احتــ: "وقــد ركــزت القمــة علــى ثالثــة محــاور ر يســة، هــي•

د ، وبالرغم من ذلك فقـد وجهـت إليهـا جملـة مـن االنتقـادات، فـي مقـدمتها اسـتبعاد عـد"حقوق اإلنسان

صــال  مــن الــدول، واعتبارهــا أداة لتقســيم العــالم علــى أســاس القــيم، وســعيها للتركيــز علــى تحقيــق الم

، لتــوفير "ةنــادي للديمقراطيــة الليبراليــة العالميــ"األمريكيــة؛ حيــ  تســعى واشــنطن إلــى إنشــاء مــا يُشــبه 

ير مـن مخـاطر مزايا ماديّة وسياسية ألعضا ه، تتضمَّن المساعدات اإلنما ية؛ ممّا دفع الخبراء إلى التح 

ـــع  هـــ ا اإلجـــراء الـــ ي قـــد يـــؤدي إلـــى تقســـيم دول العـــالم إلـــى فـــريقين، ومـــن ثـــمَّ تحقيـــق مزيـــد مـــن تراجُ

. الديمقراطية العالمية على عكس األهدا  المُعلنة للقمة
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من أجل الديمقراطية" بايدن"جدل عالمي بشأن قمة 
تابع

:ويُدلحل المراقبون على ذلك بالقرارات التي تم إعالنها بنهاية القمة، وأبرزها•

ــدة علــى عشــرات األشــخاص والشــركات فــي  : دول مختلفــة، منهــا6فــرض عقوبــات جدي
.  ميانمار، وكوريا الشمالية، وبنجالديا

شخصًـا مـن السـفر إلـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة، مـن12منع وزارة الخارجية األمريكيـة 
. في بيالروسيا وسريالنكامسؤولون بينهم 

ـــة الصـــادرات"اإلعـــالن عـــن برنـــامج  مة لرصـــد وتقييـــد انتشـــار التقنيـــات المســـتخد" مراقب
. النتها  حقوق اإلنسان، بالتعاون مع أستراليا والدنمار  والنرويج

حشــد وختامًـا، تُشـير التقـديرات إلـى أن الهـد  الـر يس للواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن هـ ه القمـة هـو•

ة كنمـوذج المزيد من الحلفاء، لمواجهة أعدا ها التقليـديين؛ ممّـا قـد يـؤثحر بالسـلب علـى صـورتها العالميـ

ــد اإلدارة األمريكيــة التزامهــ ا بالحريــة للديمقراطيــة، وذلــك نتيجــة ازدواجيــة المعــايير لــديها، ففــي حــين تؤكح

.  والمبادا الديمقراطية، تأتي سياستها الخارجية لتُيبت العكس
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تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا
(المجلس األوروبي للعالقات الخارجية–الجارديان -واشنطن بوست–رويترز : المصادر)

ألــف جنــدي بــالقرب مــن 175ةيــف تقريــر اســتخباراتي أمري ــي أن روســيا تخطــد لنيــر مــا يقــدر بنحــو 

مان عـدخ بضـ" جو بايدن"الحدود األوةرانية، وي تي ذل  تزامنًا مع مطالب روسيا من الرئيس األمري ي 

.السماح ألوةرانيا باالنضماخ إلى حلف الناتو

التعقيوووب

د اتهمــت أوكرانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفانهــا فــي حلــف شــمال األطلســي، موســكو بحشــ•

ى قوات قرب الحدود األوكرانية، مما يعمق المخاو  األوكرانية من قيام روسـيا بشـن هجـوم وشـيك علـ

أراضــيها، فيمــا نفــت موســكو وجــود أي خطــا لغــزو أوكرانيــا، واتهمــت كييــف بتعزيــز قواتهــا لمهاجمــة 

عيد األراضــي التــي يســيطر عليهــا االنفصــاليون الموالــون لروســيا، كمــا اتهمــت واشــنطن بمحاولــة تصــ

.الموقف

افتراضـية، محادثات" جو بايدن"ونظيره األمريكي " فالديمير بوتين"وعلى جانبٍ آخر، أجر  الر يس الروسي •

عقوبــات اقتصــادية وغيرهــا مــن"حيــ  حــ ّر الــر يس األمريكــي نظيــره الروســي مــن أن الغــرب ســيفرض 

ع بضـمان عـدم توسدـ" بـوتين"على روسيا حال إقـدامها علـى غـزو أوكرانيـا، بينمـا طالـب " اإلجراءات الرادعة

.حلف الناتو شرقًا

الغـرب، وفي سياق متصل، ألقى المسؤولون الروس اللوم على أوكرانيا باعتبارها دولة تحركهـا توجهـات•

وصـف " بـوتين"واستبعدت موسكو انسحاب قواتها المحتشدة بـالقرب مـن الحـدود األوكرانيـة، حتـى أن 

".اإلبادة الجماعية"حرب أوكرانيا ضد االنفصاليين المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا بـ

ها ويــر  بعــة المــراقبين الغــربيين أن هــ ه التحركــات العســكرية تــأتي كجــزء مــن حملــة ضــغا تمارســ•

.اروسيا النتزاع تنازالت سياسية من الغرب، مع استبعاد احتمالية إقدام روسيا على غزو أوكراني

نـه علـى وحول تأثير هـ ه التطـورات علـى مسـتقبل العالقـات األمريكيـة الروسـية، يـر  بعـة المـراقبين أ•

خيـرة، الرغم من انخفاض مستو  التوتر بين واشـنطن وموسـكو فـي العديـد مـن الملفـات فـي اآلونـة األ

جزيـرة بشـرق أوكرانيـا، وحـول شـبهدونباسفإنه من المحتمل أن تؤدي الصراعات المتأججة في منطقة 

تفزازات القرم، إلى اسـتمرار أزمـة تـدفق طـالبي اللجـوء إلـى أوروبـا عبـر بيالروسـيا، عـالوةً علـى تفـاقم االسـ

ر اســية الحدوديـة بــين حلـف النــاتو وروســيا، باإلضـافة إلــى ذلــك، مـن المحتمــل أن يــنجم عـن االنتخابــات ال

أزمـات جديـدة بـين الطـرفين؛ 2024المقرر إجرانها في كل من روسيا والواليات المتحدة األمريكية فـي عـام 

.  ل المنظورإذ يمكن أن يصب  التدخل في االنتخابات أحد أسباب تنامي الخالفات بينهما في المستقب
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؟ االئتالفية في تنحية الخالفات الحزبية" شولتزأوالف"هل تنجح حكومة 
(  نيويورك تايمز–واشنطن بوست –إنترستذا ناشيونال : المصادر)

أوالف"بعــد اــهرين ونصــف اليــهر علــى إجــراء االنتخابــات األلمانيــة، أدى االاــتراةي الــديمقراطي 

ي التـ" أنجيال ميرةل"ديسمبر الجاري، لينهي بطل  حقبة 8اليمين الدستورية، في Olaf Scholz" اولتز

اــرل منصــب نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر الماليــة فــي " اــولتز"عامًــا، وعلــى الــرغم مــن أن 16اســتمرت 

ــا، فــالن "ميرةــل"عهــد  ، ويُنظــر إليــا علــى أنــا الرجــل الهــادئ وال ابــت طــوال فتــرة أزمــة فيــروط ةورون

االاـة العديد من التوقعات في ألمانيا تخيى مـن أن ت ـون ح ومتـا ضـعيفة نظـرًا ل ونهـا مؤلفـة مـن

الحـــزب االاـــتراةي الـــديمقراطي، وحـــزب الخضـــر،: أحـــزاب متباينـــة فـــي توجهاتهـــا األيديولوجيـــة وهـــي

. والحزب الديمقراطي الحر

التعقيوووب

ـــدة بر اســـة • ـــة الجدي ـــ" شـــولتزأوال "تواجـــه الحكومـــة اال تالفي ـــد مـــن التحـــديات، فـــي ضـــوء تب اين العدي

ا القــوة سياســات أحزابهــا إزاء العديــد مــن القضــايا، فضــلًا عــن كونهــا خلفًــا لميركــل، والتــي جعلــت ألمانيــ

ة الرا ــدة فــي أوروبــا، وبالتــالي يقــع علــى عــاتق الحكومــة الجديــدة عــبء الحفــاظ علــى اإلنجــازات الداخليــ

. والخارجية التي تحققت في عهدها

ومتـه قـد هـي أن التناقضـات بـين أحـزاب حك" شـولتز"يواجههـاوير  المحللون أن المشكلة الر يسة التـي •

مـة دون أدنـى تغييـر مطلـوب، ممـا يعطـي رسـالة مفادهـا أن حكو" ميركـل"تؤدي إلى اإلبقاء على سياسة 

.جاءت دون أي خطا للحفاظ على تفوق ألمانيا وريادتها أوروبيًا" شولتز"

ة أللمانيـا، جاءت في توقيت يسوده العديد مـن التحـديات بالنسـب" شولتز"ويضيف المراقبون أن حكومة •

ــ ــة، ال ت ــة الداخلي ــة، فمــن الناحي ــة، دون االنشــغال بالخالفــات الحزبي ــب اتخــاذ إجــراءات فوري زال ممــا يتطل

عيد ألمانيا تواجه تفشي وباء كورونـا، األمـر الـ ي يتطلـب عـودة سياسـات اإلغـالق مـرة أخـر ، وعلـى الصـ

اظ علـى الخارجي تتزايد المخاو  األلمانية مـن غـزو روسـيا ألوكرانيـا، ممـا يزيـد مـن مسـؤولية بـرلين للحفـ

ي التماســك األوروبــي، ال ســيما فــي ظــل خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي، وتراجــع الــدور األمريكــي فــ

.حماية أمن أوروبا

ا على ملفـات وباإلضافة إلى ذلك، يخشى المراقبون من أن التناقضات الحزبية في الحكومة قد تؤثر سلبً•

:الخارجية والطاقة والهجرة
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؟ االئتالفية في تنحية الخالفات الحزبية" شولتزأوالف"هل تنجح حكومة 
تابع

ةملف السياسة الخارجي

فـي يعبر المتابعون للشأن األلماني عن قلقهم مـن قيـادة حـزب الخضـر لملـف وزارة الخارجيـة؛ وخاصـة•

Annalena"أنالينــا بربــو "ظــل تــولحي  Baerbockللــوزارة، حيــ  مــن المتوقَّــع أن تتبنَّــى سياســة خارجيــة

يا تنطــوي علــى دعــم القــيم الديمقراطيــة، األمــر الــ ي قــد يييــر حفيظــة العديــد مــن البلــدان، خاصــة روســ

.والصين

ملف الطاقة

أحـد قـادة حـزب الخضـر لـوزارة االقتصـاد، فإنـه مـن المُـرج  أن Robert Habeck" هابيكروبرت "مع تولي •

فــي يــتم توجيــه السياســات االقتصــادية للتوافــق مــع مكافحــة التغيــرات المناخيــة، وهــو مــا انعكــس

ي اإلعالن عن إيقا  تشغيل آخر ثالث محطات طاقة نووية، وك لك وقف جميع المحطات الطاقـة التـ

. تعمل بالفحم خالل العام القادم، دون وجود رنية متكاملة عن توافر مصادر أخر  للطاقة

ملف الهجرة

، باعتبارهــا قضـية الهجـرة تُعــد بميابـة اختبـار لقــدرة اال ـتال  الحكـومي الجديــد علـى التوصـل إلــى توافـق•

سياسـات نقطة خال  ر يسة بينهم، ففي حين يتمسك الحزب االشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر ب

لـــدمج المهـــاجرين فـــي المجتمـــع، وتمـــتعهم ببـــرامج الحمايـــة االجتماعيـــة، يســـعى الحـــزب " ميركـــل"

ه الــديمقراطي الحــر إلــى االســتفادة مــن المهــاجرين اقتصــاديًا فقــا، دون ضــمان اســتفادتهم مــن هــ 

.البرامج

ديولوجيـة يعتمد باألساس على قدرته على إدارة االختالفـات اإلي" شولتز"، ير  المحللون أن نجا  وختامًا•

لتحـديات الحادة بين أعضاء حكومته، والدفع به ه األحزاب للتوصل إلى تفاهمات مشتركة فيما يخت ا

. القادمة



"اولتزأوالف"

من هو مستيار ألمانيا الجديد

المنصب

2021ديسمبر 8مستشار ألمانيا من  

االنتماء الحزبي

يالحزب االشتراكي الديمقراط

انتخابا في البوندستاج 

.أصوات3امتنعوا عن التصويت، بينما ألغيت 6و303صوتًا، مقابل 395حصل على 

ح ومتا

الحـزب االشـتراكي الـديمقراطي، حـزب )أحـزاب 3، وتضـم "إشـارة المـرور"حكومة ا تالفية تُسـمى تحـالف 

(. الخضر، والحزب الديمقراطي الحر

و ائف سابقة

منصــبي الــوزير االتحــادي 2018مــارس 14تــولى فــي ❑

ي للشــؤون الماليــة، ونا ــب مستشــار ألمانيــا فــ

.الرابعة" ميركل"حكومة 

ـــة هـــامبورج مـــن ❑ 7شـــغل منصـــب عمـــدة مدين

.2018مارس 13إلى 2011مارس 

، 2001إلـى عـام 1998عضو في البوندستاج مـن عـام ❑

.2011إلى عام 2002ومرة أخر  من عام 
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