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االتجـــاه العــالــمي 

وحمالت التطعيم19-مستجدات جائحة كوفيد: أولًا
(وول ستريت جورنال: )صحيفة
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oج ذذو إلفذذإإلطالاليذذاسإلوطسذذباسياسإلو عاذذ إل سحذذا تصذذاي ا اإلاتخذذ اإلاابذذابااإلبسيذذرونإل ولوسذذاإلالمنذذ   إل  ح ذذ إل

ةإلالعا ذةإلسإلواعذزوإلالع اذ إل ذنإلبذ اعإلالنياسذااإلوخبذرا إلالصذحسنبي اتزالإل  خسضةإل اإل ولوباسإلوفرسناسإلولك هاإل

لقذذإإلطلذذ إلتاألشذذخا إلذلذذإإلطلذذ إل عذذ طاإلال لعذذي إلالمرتسعذذةسإلفذذإإلاذذتإلالنياسذذااإلالم عذذ   إلال ذذإإل ذذ إلتذذ ف إل

ال لعذذذي سإلوفذذذراإلالتذذذ ا إلالكما ذذذااإلفذذذإإلاأل ذذذا نإلالم لقذذذةسإلو ذذذ إلبذذذ  اإلبعذذذ إلالبلذذذ ا إلفذذذإإلطلجذذذاعإلااجذذذرا ااإل

.ال سمالكسإلوال مناسإلوهول  ا:إل ثتال قيي اةسإل

oةسإل ذاإلاسذ  إلفذإإل ثيذرإل ذنإل  ذاورإل ولوبذاإلالوسذل إلوالعذر يسنبي اإلو  إلذلإسإلتُع ُّإل ع طاإلال لعي إل  خسضةإل

را إلاابذابةإلسرا إلالع وى؛إلفسإإلبل الااإلولو اسياسإلتصتإلاابابااإلوالوفيااإلجذ"إل ل ا"اللرارإل  امإلاس عالإل   يّرإل

.بالسيرونإلطل إل ن واااإل ياسية

oصالي ذاإللها  وسذطضافةإلطلذ إلذلذإسإلسذ للإل لماسيذاسإل ل ا يذاإل ياسذيةإل ذنإلصذاطاإلاابذابةإلبذالسيرونسإلوال ذإإلابلذ إل

25ال ذإإلبل ذلإلصذوالإإل2020سإلوذلو إلشذ ا إليذامإل2021صالةإلطبابةإلفإإلاوليذوإل لفإلسإل ُقالسةيإلبأ تإل نإلاو ي ا لسياإل30صوالإإل

.ةإلالنابقةازالإل  تإلبكثيرإل نإلالمن واااإلالمرتسع اإلفإإلصينإل  إل ع لإلالوفيااإلفإإلطالالياإلوطسباسياسإل.إل لسيا

oةإلاتخذذ اإلالحكو ذذةإلااالاليذذةإل  ثذذرإلالموا ذذفإلبذذرا ةإل ذذنإلبذذينإلصكو ذذااإل ولإل ولوبذذاإلبعذذأ إلال لعيمذذااإلو   عذذ

سإل بذذب إلا عذذينإليلذذ إلجميذذ إلالمذذواسينإلفذذإإلالقلذذايينإلالعذذامإلوالخذذا إل2021الوجذذ سإلفاي بذذالياإل ذذنإلشذذهرإل   ذذوبرإل

طاهذالإل ليذتإلتلقّ إلال لعي سإل وإلخضويه إلطخ بالإلللكعفإليذنإلطبذاب ه إلبذالسيرونإل ذتإلاذو ينسإل وااالاليينسإل

ةسإلفذإإلاألشذهرإلالنذ ةإلالماضذيةسإلبيذ إل  إلبعذ إلالحكو ذااسإل ثذتإلالحكو ذةإلاأللماسيذ"إل19- وفي "يل إلتعافيه إل نإل

.ت  بلإل ثتإلتلإإلااجرا اا

ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في أوروبا



االتجـــاه العــالــمي 

مستجدات االقتصاد العالمي: ثانيًا
(اإليكونومست، وول ستريت جورنال، فايننشال تايمز، بلومبرج: )صحف
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اختالالت سالسل التوريد

oقبذذااإلاتهمذذلإلبكذذينإلاطتحذذا إلاألولوبذذإإلبالمخذذاور إلبرلحذذالإلالضذذرلإلبنالسذذتإلال ولاذذ إلالعالميذذةإل ذذنإلخذذاللإلوضذذ إلي

امكذذذنإل  إلتضذذذ  إليلذذذ "إلال مييزاذذذة"ت ايميذذذةإلوت الاذذذةإل  ذذذامإلالعذذذر ااإلاألج بيذذذةسإل حذذذ ل إل ذذذنإل  إلالممالسذذذااإل

.إلال عافإإلالعالمإإل نإلجائحةإلفيرونإل ولوسا

oط إلجهذو إل:إل"اامزتذفاا  عذالإل"فإإل قابلةإل  إلبذحيسةإل"إل ي  تعاس إل"فقالإلالنسيرإلالصي إإلل ىإلاطتحا إلاألولوبإإل

ا إلاألولوبذإإللل حر ذااإلال ذإإلا خذ هاإلاطتحذوسذ كو إلصذواجزإلت الاذةإلج اذ  سإلخلذرإلالمسوضيةإلاألولوبيةإلس ؤ يإلطل إل

".ةيوا بإليالميةسإلو  إلتؤ يإله هإلال حر ااإلطل إل زا إل نإلالض  إليل إلسلنلةإلال ولا إلوالص ايةإلالعالمي

o إإلو ذذذ لالوبذذذا سإلطإلامكذذذ ه إلالمنذذذاي  إلفذذذإإلاسذذذ قرالإلال ولاذذذ إلالعذذذالمإإلوالنلنذذذلةإلالصذذذ اييةإلبعذذذ إل:إل"و ضذذذا

".إلاس عاشإلاط  صا إلالعالمإإلبعكتإليام

oيإلطلذ إل  إلااجذرا ااإلاألصا اذةإلسذ ؤ ع بذرياإلو ياإلاطتحا إلاألولوبإإلطل إلاطل زامإلبقواي إل  امذةإلال  ذال إلالعالميذةسإل 

.تعوا إلاطس ثمالإلفإإل ولوباإلوزاا  إلاألسعال

oر يذةإليلذ إل ماإلهاج إلالنسيرإلالصذسقةإلاألخيذر إلبذينإلاطتحذا إلاألولوبذإإلوالوطاذااإلالم حذ  إلبعذأ إلال عراسذااإلال م

كربذو إلبمذاإلفذإإلوال إإلتنع إلطل إلتقيي إلالوال ااإل نإلالم   ينإلاأل ثرإل ثافةإلفذإإلاسذ خ امإلالواأللو  يومإلالصلبإل

.ضخميةفإإلاا  ا ااإلالص اييةإلوتسا  إلالض وطإلال "إلتسا  إلال وتر"س ؤ يإلطل إلطسهاإل:إل ائلياذلإإلالصينسإل

oاط  صذذذا يإليلذذذ إلالذذذ ااإلاطي مذذذا إلفيمذذذاإلت ذذذا لإلبذذذ إلبعذذذ إلالذذذ ولإلاأليضذذذا إلبأسذذذ إلجهذذذ إلوذذذالإلاس اذذذالهإلل عزاذذذزإل

يليةإلواطسذذذ  ابةإللممالسذذذااإلال  ذذذال إلواطسذذذ ثمالإلايذذذرإلالعا لذذذةإلال ذذذإإلتقو هذذذاإلبكذذذينسإل ثذذذتإلالمعا لذذذةإلال سضذذذ

.للعر ااإلالمملو ةإللل ولةإلوسقتإلال ك ولوجياإلالقنري



االتجـــاه العــالــمي 

مستجدات االقتصاد العالمي-تابع

أزمة التضخم 

o راكيذةإلاعاسإإل خ لفإل ولإلالعال إلاليومإل نإل ز ةإلال ضخ سإلصيذ إلبلذ إل عذ لإلال ضذخ إلفذإإلالوطاذااإلالم حذ  إلاأل

 عاذذ إلالذذ ولإلاألوضذذاعإلسسنذذهاإلسإل مذذاإلتعذذاسإإل ذذنإل1990يذذامإلللمذذر إلاألولذذ إل  ذذ إل٪إلفذذإإل   ذذوبرإلالماضذذإسإلوذلذذإإل6.2

.إلو لماسياإل اضياسإلواليابا الصينسإل:إلاط  صا اةإلالكبرىسإل ثت

oي ذذةإلسإلالتسذذاعإلال ضذذخ سإلطلذذ إل ز ذذةإلاطخ  ا ذذااإلفذذإإلسالسذذتإلال ولاذذ ؛إلس"  لذذاإلاطص يذذاوإإلالسيذذ لالإ"و ذذ إل لجذذ إل 

 إلالعالميذةإلتعلتإلسالستإلال ولاطل إلسإل ماإل  ىإلال قصإلفإإل شباهإلالموبالاإل" ولوسا"القيو إلالمرتبلةإلب ائحةإل

ولإلطلذ إل وسذ إلتنذ"إل  ذازو "و"إلآبذت"شذر  اإلوتقلصإلهوا شإلالرب إلوالح إل نإلااس اجسإلوفإإلذلإإلااوالإلتنذ ع إل

.طلتساعإلتكاليفإلالعمالةإلوتأخيرااإلااس اجسارياإلضعيف؛إل

oنذبةإل   إلب  ولإلال ق إلال ولإإل س إل نإلالمرج إل  إلترتس إل سعالإلالمن هلكينإليل إل نذ وىإلالعذال إلبو  إله اسإل 

سإليل إل  إلاكو إلالتسذاعإلاألسذعالإلباألسذوالإلال اشذكةإل  بذرإل2007٪إله اإلالعامسإلوبه اإلس كو إل سرعإلزاا  إل   إليامإل4.8

. نإلتلإإلالموجو  إلفإإلاط  صا ااإلالم ق  ة

oإلهذ اإلالعذامسإل5.8في و  إلبذ  ولإلال قذ إلالذ ولإإلالتسذاعإل سذعالإلالمنذ هلكينإلفذإإلاط  صذا ااإلال اشذكةإلب نذبةإل٪

سإل2012يذامإلوهوإل اإلطإلامثتإلخروجياإل بيرياإلينإلاطت اهااإلالح اثةسإلفق إلالتسعذلإلاألسذعالإلبذوتير إل ما لذةإل ذؤخرياإل ثذت

٪إلفذإإلالبرازاذتسإل10.2لكنإلبع إلاط  صا ااإلاسحرفلإلينإله اإلالم وس إلبكثيرسإلصيذ إلسذ تإل عذ لإلال ضذخ إلسحذوإل

.٪إلفإإلاأللج  ين52.5٪إلفإإلتر ياسإلوسحوإل19.9وسحوإل
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توقعات التضخم العالمي



االتجـــاه العــالــمي 

ــــابع العــــالمي                                              مســــتجدات االقتصــــاد -ت
األمريكياالقتصاد 

oلل ضذذخ إلالمرتسذذ إلفذذإإلالذذرئياإلهذذوإلالنذذببإل"إل19- وفيذذ "سإلط إلوبذذا إل"جاسيذذلإلالذذين" الذذلإلوزاذذر إلالخزاسذذةإلاأل راكيذذةسإل

 لإلالتساعإلاؤ يإلطل إلالتساعإلاألسعالسإلال إإلوبللإلطل إل يل إل ع"إل ولوسا"الوطاااإلالم ح  سإلو  إلال ص يإللسيرونإل

للبيعيذةإل س إلطذاإلت إلالقضا إليل إلالوبا إلفق إلتعذو إلاألسذعالإلطلذ إل نذ وااتهاإلا"إلالين"و   اإل.إللهاإل   إل ال ةإليقو 

.خاللإلال صفإلالثاسإإل نإلالعامإلالمقبت

oسذذوفمبرإل8سإلاذذومإلاا  ذذينإل"  لذذاإلاطص يذذاوإإلالسيذذ لالإ"سإلسائذذبإللئذذياإل" اللاذذ الا عذذال إل" مذذاإلتعذذيرإلتصذذراحااإل

ل ذواز إل س إل نإلالم و  إل  إلت خس إل وجةإلال ضخ إلاأل راكإإلخاللإلالعامإلال اليإل  إلتالشإإلاخذ اللإلاال اليسإلطل إل

يةإلسذياتإلالم مثتإلفإإلسقصإلالعراإلوالتساعإلالللبإلبمرولإلالو لسإلبي إل  إلاس مرالإلالتساعإلاألسعالإلاطس هال 

.خاللإلالعامإلالمقبت"إلاطص ياوإإلالسي لالإ"لذإل عكلةإل

oو ذ سإلو اسلإلوزال إلالعمتإلاأل راكيةإل  إل يل لسإل بتإل اامسإلالتساعإل سعالإلي  إل نإلالم   ااإلبوتير إل سو إل ذنإلالم 

.يا يا30 ن لةإل يل إل ع لإلتضخ إلفإإلالبال إل   إل  ثرإل نإل

oلإلو نإلال  ارإلبالذ  رإل  إلاسذ مرالإل ز ذةإلال ضذخ إلامثذتإلخلذول إليلذ إلالوضذ إلاط  صذا يإلالقذائ سإلفال ائحذةإل صذ  

ةإلت ييذذرااإل بيذذر إلفذذإإلسذذولإلالعمذذتإلاأل راكيذذةإلطلتسذذاعإل يذذ ا إلالواذذائفإلالعذذاار سإللعذذ مإلوجذذو إل ؤشذذرااإلواضذذح

اإلصولإلزاا  إلاألجولإللمواجهةإل يبا إلالوبا إلاط  صا اةإل  إلالتساعإلاألسعالسإلفزاذا  إلاألجذولإلفذإإلاذتإلتراجذ إل عذ ط

لإل اخذتإلااس اجإل  إلتؤ يإلطل إلاس مرالإلال ضخ سإلبمذاإلابلذمإل ذنإل عذ طاإلتعذافإإلاط  صذا إلالعذالمإسإلوا علذ إلاذ و

.بينإل ع طاإلاألجولإلواألسعال"إل وا ة"

oذذ إلالتسذذاعإلف نذذيرإل عذذ طاإلاألجذذولإلفذذإإلالوطاذذااإلالم حذذ  إلاأل راكيذذةإلصالي ذذاإلوفذذرإل نذذ واااإلبليكذذةإلطإلت  اسذذب 

بأسذرعإلوتيذر إلاألسعالسإلوطإلان سي إل  هاإلسوىإلالمواسينإلاأل تإل خلياسإلال انإلت زاا إللواتبه إلفذإإلالس ذر إلالحاليذة

سه إليا ياسإلفإإلصينإلاسخسضلإلزاا ااإلاألجولإلللمواسينإلاأليل إل خلياإل وإلالنايينإلل ركإلواذائ20   إل اإلاقر إل نإل

.لالل حالإلبواائفإل خرىإلج ا  

oلواإل ذنإلووفقياإلللبياسااإلالصا ل إليذنإلوزال إلالعمذتإلاأل راكيذةسإلفقذ إلوبذتإليذ  إلالعمذالإلاأل ذراكيينإلالذ انإلاسذ قا

4.4واذذائسه إلطلذذ إل يلذذ إل نذذ وىإللذذ إليلذذ إلااوذذاللإلفذذإإلسذذب مبرإلالماضذذإسإلالذذ يإلشذذه إلاسذذ قالةإل ذذاإلاقذذر إل ذذنإل

.  راكإ الاينإليا تإل
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توقعات التضخم في الواليات المتحدة األمريكية



يالعــالــماالتجـــاه

النفط: ثالثًا
(أويل برايس، وول ستريت جورنال: )صحيفتا

oسإلطلذ إل   إل2021سذوفمبرإل11العذهريسإلالصذا لإلاذومإلالخمذياإل+(إل وبذإ"إل)  امذةإلالذ ولإلالمصذ ل إلللب ذرول" شالإلتقراذرإل

  تإل مذاإلاو ي اإل لفإلبر يتإل160ه اإلالعامسإل يإلاو ي اإلبر يتإل الاينإل5.7الللبإلالعالمإإليل إلال س إلسي موإلبمق الإل

هااذذةإلوبحنذذبإلالمراجعذذةسإلت و ذذ إلالم امذذةإل  إلاصذذتإلالللذذبإليلذذ إلالذذ س إلب .إلالعذذهرإلالماضذذإ+"إل وبذذإ"تو ع ذذ إل

.او ي ا ليو إلبر يتإل96.4العامإلال اليإلطل إل

oصذاطاإل  إلضعفإلالللبإليل إلال س إل بب إل رجحياإلاآل إلفإإلالصينإلواله ذ ؛إلصيذ إل  ىإلتسعذإ+"إل وبإ"و ضافلإل

ربذائإسإلال  ا  سإلويمليااإلااااللإلفإإلالصينسإلطل إلجاسبإلضعفإلسعاطإلالمصذاس إلواسقلذاعإلال يذالإلالكه"إل19- وفي "

.إلطل إلاسخسااإلالللبإليل إلالو و 

oفقذرياإلاأل ثذرإلطل إل   إلالللبإلسيكو إل  خسضياإل اضياإلخاللإلالس ر إلالم بقيةإل ذنإلالعذامإلفذإإلالذ ول+"إل وبإ"و شالاإل

.بنببإلالتساعإلتكاليفإلاللا ة؛إل"  امةإلال عاو إلاط  صا يإلوال  مية" نإلايرإلاأليضا إلفإإل

oحذذةسإل  إلاكذو إلالللذبإليلذ إلاللا ذةإلخذاللإلالعذامإلالمقبذتإل يلذ إل ذنإل نذ واااإل ذاإل بذتإلال ائ+"إل وبذإ" مذاإلت و ذ إل

بر يذتإلفذإإلاليذومسإلو ذنإلالم و ذ إل  إل الاينإل4.2وتر لإلالم امةإلتو عاتهاإلل موإلالللبإلالعامإلالمقبتإل اب ةإلي  إل

واااإل نذ يلذ إلالعامإلالمقبتسإلبزاا  إلسصفإل ليذو إلبر يذتإلاو ي اإل ليو إلبر يتإل100.6اصتإلالللبإليل إلال س إلطل إل

.2019يامإل

oطس قا ااإلال إإلتعرضلسإل+" وبإ"وج ارإلبال  رإل   إلضعفإلالللبإليل إلال س إل  إلاؤ يإلطل إلتخسيفإلالض  إليل إل

ةسإليلذ إلالعذهرإلالماضذإإلبخللهذاإللزاذا  إلطس ذاجإلالذ س إلبزاذا ااإل حنذوب"إل وبذإ"وتمنذكلإل.إلبنببإل لةإلطس اجهذا

.الرا إل نإلالض  إللزاا  إلااس اجإلبمع لإل سرع

o700  إلاا  ا ااإل نإل    إإلال س إل نإلايرإل يضائهاإلا بإل  إلت موإلبمقذ الإلسإل+" وبإ"وفإإلاضو إلذلإسإل وضحلإل

.فإإلالعامإلالمقبتاو ي اإل الاينإلبر يتإل3ه اإلالعامسإلوب نبةإلاو ي اإل لفإلبر يتإل

oا يإلالعذالمإسإلضذعفإلال مذوإلاط  صذ+"إل وبذإ"ت و ذ إلفذالإلويل إلالرا إل نإلال أ يرإلالنلبإإلطلتساعإلتكاليفإلاللا ةسإل

.إلال والإ٪إليل إل4.2٪إلو5.6وتر لإلتو عاتهاإللل موإلاط  صا يإلله اإلالعامإلوالعامإلالمقبتإل و إلت ييرإلي  إل
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يالعــالــماالتجـــاه

التوترات الجيوسياسية: رابعًا
بــــرس، ذا ديبلومــــات، ذا أسوشــــيتدفايننشــــال تــــايمز، وول ســــتريت جورنــــال، : )صــــحف

(، هآرتسإنترستناشيونال 
الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين-1

oفإلاطس قال وى ي فإاطسخراطت  بطل األ راكيةالم ح  الوطاااالصي يةالخالجيةوزال  يل

سوفمبر13النبلاوملهابيا فإالوزال فأوضحلس-لهاتابعة-"بكين"صكو ةتع برهاال إتااوا  قاوعة

ال ااواسيةساألز ةت اولفإالح لتوخإطل بلي كنس س وسإاأل راكإسسايره يا سّ الوزارسلنا يل ال اليس

."تااوا فإاطس قالللقوى ي  يضِم ياسيا هافإاُسه   لسائتطلسالوت  ب

oالوطاااي س  بال هبأ بحسية قابلةفإس اتو بي راألس رالإسال فاعوزاربرح  صتسسيالوفإ

 زاا المالعنكريال عاطبعأ   زاا   خاو وس الصينس  امتااوا ينلل فاعصملةفإالم ح  

.الم لقةفإلبكين

oال يةية   شرا ةالم ح  والمملكةو س رالياالم ح  الوطاااطوالل نشهرانبع تصراحات وجا ا 

صم   س يل اطتسالطل واُ ارال وواةسباللا ةتعمتاواباايل الحصولفإ اسبيراس ناي 

ااوا تينبال فاع"باا  جو"الرئياتعه  ن سابي بع تصراحات جا ا ماالصينسسسوذلمواجهة

.بي إه وم ي  ام

oن ن وىاآل سعه طس ا"«طس ربرااز  راكا » عه فإاأل نخبيرسساارزطلاإ الااوالسه اوفإ 

."ااوا ت ضيرفإاطس قرال هميةبعأ ووو يوو اسبيراواش لنفإوالمع ركالواض ال خلي 
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يالعــالــماالتجـــاه

التوترات الجيوسياسية-تابع
الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين-1

o ال اليسسوفمبر15اا  يناوم نا اف راضي ااج ماييا"بي  جينشإ"والرئيا"باا  جو"الرئياسيعق

ااوا ت نبالقر الصي إالعنكريال عاطبعأ  خاو وس العال اال ه ئة كثسة حاولةفإ

.الم  ا يةال وواةوترساس ها

oبعكتةالم افنط ال سبتالزييما سي ا ش":األبي للبيلالصحسإالنكرتيرس"بنا إجين" ال

ماش ت صي  عياالعمتورلطل بااضافةالععبيةسالصينوجمهولاةالم ح  الوطااابين نؤول

." صالح ا

oصاطتهاو  سفإوالصينالم ح  الوطااابينالعال اافي تاتال يالو لفإاطف راضيةالقمةتأتإ

   نالب  اجو تح ار يقا فإاطج ماعواأتإس1979يامفإالبل انبينال بلو اسيةالعال ااتلبي    

ينتاقط اطل ال وواةالرؤون نترساس هالمضايسةوتخل ال وواة وتهابنريةتوس الصين

.العق ه ا ضعا  لبعة

oفرس نسالصي  "الع ا  الم افنة"بذارصببي ما س  وض "باا  "ط  بير  راكإ نؤول الو  ه اس

.إذلبعأ تساه سو وجو ي م نلل أ  ل وسيلةهواطج ماعه ا"المنؤولو ال.الصراعارا ط

o  ماماطسض ناألخرىال ولاألسبوعسه االها ئوالمحي آسيا ا  طل ص اث فإ"شإ"ص لفق ذلإو

طل و تع  لهاا ب إوطامك هاط"الم لقةط : ائلياالصينس واجهة حاولةفإالم ح  الوطاااطل 

."البال  الحر صقبةفإواطسقنامالمواجهة

oراليا "يقو  لبعة   األول للمر الصي إالعيويإالحز في  ب لال يالو لفإتعليقات جا ا

الخلو  ههوتعير."الصي يةلأل ةالعاي ال   ا  س اح" وس فإالسضت"شإ"طل ا نبس"تالاخي ا

يا  االلرارامه  ماالمقبتسالعاماأل ينلم صب الثةف ر "شإ"ام  سو الحز   طل بقو 

.2023يامفإتب   الثةلئاسيةلس ر تعيي  
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يالعــالــماالتجـــاه

التوترات الجيوسياسية-تابع
الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين-1

o ب  ياقلي يسال العنكريل  ييمهاالم  ا يةبالوتير واش لنالصين ذهللالماضيينسالعق ان  ىيل

.العال إفاأل براآل هإالبحراةفقواتها.الحربيةوالنسنال وابااطل والقاذفااالمقاتلةاللائراا ن

oلا اتيكإتحوليل اآل اطس باهل ز  ال وواةوالخل الصواسريةتسول سلحةاخ بالبينال م لكن 

.لبكينال وويالمو ففإاح ث ح مت

oزا وس ال وواةخللهاسرّيلالصين  تع ق طسها(الب  اجو )األ راكيةال فاعوزال  الل

.2030يامبحلولاأل تيل صربإل ن1000طل  راا لب ترساس ها

oصربيةلؤوسياتحمتللقالاايابر ج ا  بالين يةبوالاخب لوار اضياالععبإال حرارجيشاقوم

.   معةالعال بقية ن  ثر-2020يامفإبالين ي ابالوخيا250اخ برافق   ع   س

oبالوختع يتDF-17سريةسري هاتسولاسزط يةبمر بة زو الم ى  وس بالوخوهوس

.الصوا

o  شأسها نوال إال زئيةس"ااس الي  ااوالل"وضعيةت سي فإ اضياالععبإال حرارجيشب

.ه ف طل وال   راكإبالوخاصت   بتالمضا  الضربااتمكين

o واتهافإال  لا يةالزاا اا نيقو بع اليومس همينسؤالينواش لنفإالعنكراو القا  فيواج 

شرلإف بيربعكتالقوى يزا ت ييريل الق ل ل ا  فايية  تسهجطل الصينتميتهتال وواةس

ي تحيخالل نتااوا يل الم ح  الوطااا  براع نب نالصينه اامكّن  امكنوهتآسيا؟

األ راكية؟ال وواةاألسلحة نال ه ا 

oسعه ":اامزتفاا  عاللصحيسةالم ح  سللوطاااالمع ر ةاألل ا هيكةلئيا يلإس الكال  رالو ال

."ااوالليل العال شه هاال إال يوس راتي يةالقو فإال حوطا  بر نواص  

o تالعمطل بحاجةسحنالحر سوبيعةفإج ليت يير  ج بطل ج بياال حوله ااح ث": يلإو ضا

براسيةوالنيوالسضائيةوال واةوالبحراةالبراة-الم اطاجمي فإالق لاال لوارالنريةوج يل 

س افروططاآل سس حرك  يلي ا.الم لولالعالمإالمعه ه المواجهة-اطس راتي يةال وواةو وات ا

."بالسعتالمن قبلية جيال ابرصباطس از 

oري هاستسولال إاألسلحة ت"المع ر ةساألل ا هيكةلئياسائبس"هي ينجو "ال  رال ضا  ما

 خصصةهاطس"."لنكاسه  خصصةلينلاب وسهاسال إال وواةاألسلحةو تاب وسهاسال إالصواسرية

."ل لإال خلي ويلي اذلإسسس را  يلي الذ اس

o  لوطااالا ب إال إالكيسيةصولواش لنسقاشفإ وليا اضياالعبالصي إال وس فر ذلإسو

بري ي ل عه فإال ووياطس عالصارخبيرس"لوااجيسري"اقول.ال وواة وتهاهيكلةطيا  الم ح  

.األ راكيةللنياسةالم  ر ال  ائج عفالصي إالعنكريالحع ط ال وليةسلل لاساا
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يالعــالــماالتجـــاه

التوترات الجيوسياسية-تابع
تحركات أمريكية في البحر األسود تثير غضب روسيا-2

o بالبحركيةاأل راالم ح  والوطاااال اتوصلفتحر اا ثبين"بوتينفال امير"الروسإالرئياا اب

 راكإاألال اسبيْنبينينكراة حا  اااضو فإال حر ااه هتأتإصي األخير ؛اآلوسةفإاألسو 

.بي هماتصعي اةخلواا اةل   ُّب حاولةفإوالروسإ

oال حر اايل تعقيبيا" ير ت س يال"األلماسيةالمن عال بأيمالوالقائ "بوتين"بينهاتسية كالمةوفإ

اس قرال يلالخلول ش ا وابعياتحمتال حر ااه ه  "بوتين"    األسو سالبحرفإاألخير األ راكية

. ساجكةخلو فإجا ا سها ع بريااا لي 

oالم ح  للوطاااتابعةبحراة ل تحر اايل تعقيبياالرونالمنؤولينتصراحاا  الكاتبواي بر

ال حر ااه ه  سيماطال حر ااتلإصيالبالقلرشعوله يل تُ لِّتاألسو بالبحرال اتوفإوصلسائها

.الم ىبعي    يقةوبأسلحةاألسو سللبحر عاوكةاير ول ِبت نجا ا

o ي الاوالنوتكرالل لئهاسالعنكراةالقو اس خ امط كاسيةطل لو صلالرونالمنؤولينتصراحاافر

ولقاالوسية قاتالا ولقلصي ما–2021اوسيوفإ– ما لةوا عةفإ" وسكو"اتبع  ال يسسن 

typeالبرالاسيةالم  ر  ر تح اراة .بقصسهاوه   اس45

oوسكو"لذ واةلسالةترست ؤخريااألسو البحرفإال اتوو يضا الم ح  للوطاااالبحراةال حر اا "

عتول.لوسيةته ا اا اةطزا –خابةبصسةوجولجيا و راسيا–صلسا هاس ناس "واش لن"   سا ها

ل يْنسال وهاتْين   ع ر ةينكراة  اولاالعق ات اههافإالم ح  للوطاااالرئياال اف هوه ا

.الروسيةاأل راكيةالعال اافإال صعي  نبمزا األ ره اوا  ل
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االتجـــاه العــالــمي 

oبالقلالسالم قولةللحاواااتلهير  عأ طل ص و ها نبالقر جواة اي  ب حواتالعمالية ولااتقوم

فإ  الم حالوطاااآ الوتقواالصين  ال  ال اس ك ا طل تؤ ي  طسها حللو اقولخلو وهإ

.ال وواةالمساوضااواولةطل العو  يل "ااس بيوس "ا بر  اط  صا يالض    

oعالفااشاه ت  بحاث ر ز-وال وليةساطس راتي يةال لاساا ر ز نالص اييةاأل مالبولفأاهرا  

يا ينبع الصينس  العماليةلكولااال ربيةالعماليةالح و  نبالقر س وا وفإالب ا  عروعس-تاامز

.اط  صا يوالصراعالعزلة ن

o س ولوسافيرونلوبا اس  ابة2020ا اارفإولوسياالصين  البراةص و هاالعمالية ولاا القلفق

 جراسذلإبع .وال بلو اسييناألجاسباااا ةلعمالال ماييةلله ر ال لالواس اس عالطل   ى ما

.بعي ص طل لهات اليشراإ  برالصينس  البحرورارينفق  ح و  ت ال البال 

o وتلفالحصا ضعفبع ال  ا سو ز ةال وليةالعقوبااآ الاتفإ اضياالعمالية ولااوتكاف

.المساجكةوالسيضاسااالحر وجاا نالمحابيت

التوترات الجيوسياسية-تابع
كوريا الشمالية-3
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االتجـــاه العــالــمي 

o ع ب اطتسالال  الاةالب و طل ا فإال ار جت نتض  األولوبإاطتحا فإاأليضا ال ولبع

 زا اتهاالينبال خلإته ا هاالم ح  المملكةوابللطذا"براكنل"األولوبإاطتحا  نبرالاسياخروج

.العماليةبأارل  االم علقة

oسا يةات نال  الاةاألجزا -فق  شهرتنعةاضو فإ-األولوبإاطتحا ال إ  امكن س طل و شالا

 ماال مر ية؛الرسوم ن عسا ت ال اسعا الماضإالعامسهااةالمبرماطتسالوهووال عاو سال  ال 

.ااالم ا عيل  للعينلمنؤولينوفقياالبرالاسيةسالبضائ يل لسومبسراللك لةانم 

oتحوال إال اسبا سطليهاتوبتال إالمعاه  ط س"فروسل اسي "البرالاسإسبراكنلوزارو ال  

.بعأسهاال ساواطيا  طل وتح اج"لل ااة رهقة"األارل  اةساأللاضإفإال مر يةاطل زا اا

oسيسكوفي ش الون" ناألولوبإاطتحا سسرا ولبس2021سوفمبر10الموافرالماضإاأللبعا واوم"-

زا  جالم ح  المملكةيلقلطذااطس قا يةااجرا اا نصز ةطي ا س"براكنل"لعؤو الك لة ساوا

.المنؤولو  الصنبماالعمالإس ارل  ابروتو ول ن

oالمملكةيةبق نالعمالية ارل  اطل ت  قتال إالبضائ تخض س"العمالإ ارل  ابروتو ول"وبموجب

رالاسيابتلالبولكن.األولوبإاطتحا طل طصقياسقلهالخلر عرضة اسلطذاجمر يةلسحوبااالم ح  

وص  المالنول ن خ لسة جزا بينال  ال  يا لطسهاالحكو ةتقولال إاطتسا يةسفإب  ييراا

.الم ح  للمملكة

oذلإكنلبرالاسياس ناس قا يابالكا ت؛ال ق يةالمناي   اسو طسها  اضياساألولوبإاطتحا سا ش ما

.المسعولسالياصب ص  ياملم  طشعالياسي للب

oبينةالم قولالبضائ يل الح و يل ال س يشيملياازاا  :األخرىاألولوبإاطتحا خيالااوتعمت

و لر   فإالخيالااتح ا يل العمتس ب  الك لةط األولوبإساطتحا  ن بلو اسإو ال.ال اسبين

.المقبتاألسبوع

oصيال  الاة؛المساوضاافإالم ح  المملكةيل ش ا  ض وويا" شهرال نعةخيال"وسيعكت 

يليهاينسي عوال إس"ل   "طل  لالبتق ا يل  ا ل األولوبإاطتحا فإاأليضا ال ولجمي س كو 

.للمنؤولينوفقياال مر يةسالرسوم نللح  لضيةطيلا 

التوترات الجيوسياسية-تابع
توترات بين االتحاد األوروبي وبريطانيا-3
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يالعــالــماالتجـــاه

الشأن األفغاني: خامسًا
(بلومبرجبرس، أسوشيتد: )صحيفتا

oلذةإلفذإإلسإل  إلاا لذي إلشذه إلاسس ذالإل  ب"س  رهذال"بذر لي إل"إلوالبذا "سإلالم حذ ثإلباسذ إلصكو ذةإل" اليإلص يذف"سقلياإلينإل

آخذرانإل15 ن  إلبعرلإل ف اسن ا سإلخاللإلبال إلال معةسإلاليوم؛إل ماإل سذسرإليذنإل ق ذتإل ال ذةإل شذخا إلوطبذابةإل

.يل إلاأل ت

oجذاللإل"ال بليذةإلخذالجإل  ا ذةإل"إلسذبينإلاذال"  إلالق بلةإلزُلِيلإل اختإلالمنذ  إلالذ يإلاقذ إلفذإإل  لقذةإل"إل الي"و ضا إل

.يل إلالنللة"إلوالبا "اس وللإل   إل  إل"إل ايش"يابمةإلاا لي سإلصي إلا ع إلت اي إل"إلآبا 

oسإل بتإل اامسإل  ه إلي  إل نإل" ايش"فر إل نإل يضا إلت اي إل600القب إليل إل اإلاقر إل نإل"إلوالبا "ه اسإلو  إل لقلإل

  لذواإلفذإإل عذالكإلباألسذلحةإل"إل ايذش"فر ياإليل إلاأل ذتإل ذنإلي ابذرإل33القا  إلوال ايمينإلالماليينإللل  اي سإلو  إل

".والبا "ال الاةإل  إل وااإل

oإلوفذذإإلسذذيالإل  صذذتسإلاسضذذملإلالوطاذذااإلالم حذذ  إلطلذذ إلخصذذميهاإلالصذذينإلولوسذذياإلفذذإإل يذذو إلوالبذذا إلطلذذ إل لذذ 

 ذإإلبع إلسلنلةإل نإلاله مااإلاألخير إلال ف اسن ا إلالعال ااإل  إلال مايااإلاالهابيةإلو  عهاإل نإلالعمتإلفإإل

.التب إل عامهاإلب  اي إلال ولةإلااسال ية

oسإل"ال رواكذذاإلالموسذذعة"واذذأتإإلهذذ اإلال  نذذيرإل ذذنإلهذذ هإلالقذذوىإلالعالميذذةإلوبا نذذ ا سإلالمعروفذذةإلباسذذ إل  مويذذةإل

سذذوفمبرسإل مذذاإلاعذذيرإلطلذذ إلالقلذذرإل11لضذذما إلوفذذا إلوالبذذا إلبال زا اتهذذاسإلبعذذ إلاج مذذاعإلفذذإإلطسذذالمإلآبذذا إلاذذومإلالخمذذيا

لذذ إلهذذ اسإلوال قذذلإلالم مويذذةإل ذذ إل بذذالإل مثلذذإإلوالبذذا إلي.إلالم زااذذ إل ذذنإلاس عذذالإلاألسعذذلةإلاالهابيذذةإلفذذإإلالم لقذذة

.ها شإلاطج ماع

oيذذذذلإلوالبذذذذا إلطلذذذذ إلالقضذذذذا إليلذذذذ إل"إلال رواكذذذذاإلالموسذذذذعة"و الذذذذلإلوزال إلالخالجيذذذذةإلاأل راكيذذذذةإلط إل  مويذذذذةإل ولإل 

سإل ذذذ إلطاهذذذالإلالقلذذذرإل اضيذذذاإلبعذذذأ إلالوضذذذ إلااسنذذذاسإ"بلراقذذذةإلصاسذذذمة"ال مايذذذااإلاالهابيذذذةإلفذذذإإل ف اسنذذذ ا إل

.واط  صا يإلالخليرإلفإإلالبال 

oوافقذذلإليلذذ إل وابذذلةإلالمعذذال ةإلالعمليذذةإل ذذ إلوالبذذا إل"وذ ذذراإلوزال إلالخالجيذذةسإلفذذإإلبيذذا سإل  إل  مويذذةإلالذذ ولإل

نذ ا إلفذإإلل ع ي إلت سي إلسياسااإل ع  لةإلوصكيمذةإلامكذنإل  إلتنذاي إلفذإإلتحقيذرإلاطسذ قرالإلواطز هذالإلألف اس

". سرعإلو لإل مكن

o وبذولإل ماإللصبإلالبيا إلبال زامإلوالبا إلبالنماحإلبمرولإلآ نإلل مي إلالمنافرانإل نإلوطل إل ف اسن ا سإلو يذاإلطلذ

.المناي ااإلااسناسيةإل و إليوائر

oسإلالسذرعإلواأتإإلالبيا إلبع إل اامإل ذنإلطيذال إلبا نذ ا إل سهذاإلتوبذللإلطلذ إلاتسذالإللو ذفإلطوذاللإلال ذالإل ذ إلصر ذةإلوالبذا 

طلذذذ إل"إلوالبذذذا "المحلذذذإإللل مايذذذةإلاألف اسيذذذةإلالم عذذذ   ؛إل مذذذاإلزا إل ذذذنإلاله مذذذااإلوشذذذ عهاإلوبذذذولإلسايرتهذذذاإل

.النللةإلفإإل ابولإلفإإل انلا
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يالعــالــماالتجـــاه

لحل أزمة المناخجالسكوقمة: سادسًا
( اإليكونومست، وول ستريت جورنال: )صحيفتا

oىيل  كثسة ساوضاابع ال اليسسوفمبر13النبلاومللم اخجالسكواتسا يةطل  ولة197توبلل  

فإال وليةاآل الاس مراليل سيحافظاطتسال  المحا  ااتن ضيفال إبرالاسياطيال    سبويين

:اطتسا يةطس ازاا ه الإوفيما.الحرالياطص بانآ ال سو ت  ب

oوا ة نال  لا إالخس سحوال هو تنرا "بذبالاااتسا يةفإ197الذاألورا "جالسكو"اتسال لزم

."السعالايراألصسوليالو و  ي  نال  لا إوال خلصهوا  بالالسح 

oنووالبلس2022يامسهااةبحلول2030لعاماطسبعا ااخس  ه ا ب عزازالبل ا اطتسا ية لز ل ما 

ت ير  ال كيفيل لمناي تهاال ا يةلل ولتق  هاال إالمبال " ضايسةاأل تيل "ال  يةال ول

.2025يامبحلول2019يام ن واااينالم اخ

oح  سالملأل  الم اخ حا  اافإاألصسوليالو و ط لاجفيهاا  ال إاألول المر هإه ه اسلصينفإ 

 الخلال ةل خسيفواله  الصين نايإشه اال إالمساوضااس ي ة  تخيبة ثلل سهاطط

.وطارا وبوليسياطفراقياج و  نب ي وذلإبالميثالس

oاطسبعا اا نالصسربافإطل وس صتس2030يام بتذلوتهاطل اسبعا اتهاوبولينالصينس يل ل

   اذات سالو لفإالسح س نالكهربا  ن٪60 ن  ثرتول تزال ا سها نبالرا وذلإس2060يامبحلول

تنراعياا للبذلإفر " كواة لجة1.5يل اابقا " جت ن س المؤتمرستن ضيفال إبرالاسيا؛

تمثلللإسل ورل الثجالسكو مة   لو  بالااساتسا يةفإالمح   للعمليةطضافي ا لا اتيكي ا

.ال ع  اة ن  بربق لوالنماحال مواتسترتيبااوتع اتالز  يةسال  اولت ييروراقة:فإ

oنللح آلية فضتاع 2030يام بتاطسبعا اابخس "بكين"ال زام  طل "جالسكو"اتسال شالو  ه اس 

. كواة لجة1.5طل الحرال  لجةالتساع

oنا خبعكت لقهاالعال سفإلالسبعا ااترا مإباي   بربصس هاالم ح  سالوطاااتب يفيما   

اطتحا ذلإفإبمااألخرىسال  يةال ول ا لبي ماهائلةسال زا اا  امالبا تس    ال حر ااه ه ثت

تموات ن وطل ليال100ب ق ا ال ولتلإفي وي اال يال عوا ينس2009يامفإبال راج األولوبإس

الم ا عاا ن زا اجرا خل وض ت ذلإس نوب لياس2020يامبحلولالسقير للبل ا يام تالم اخ

.2025يامبع الم اختمواتبعأ وموصيا  ثرواتسالواألضرالالخنائرب  ولصول

oكيفال ب مواتا علرفيماوذلإسجالسكواتسا يةفإاط  يازااسببع السقير ال ولفازا ما  

يامحلولبلل كيفالمم وحالمبل بمضايسةال  يةال ولتعه افق البحراةسال  لا ب ا  ثتالم اخس

.األ تيل 2025

o وطل ليالاا8.5 بل صع يل و لماسياوفرسنااألولوبإواطتحا وبرالاسياالم ح  الوطاااوافقلفق 

طزالةيل طفراقياج و وافقلصي س واا؛(5−3)الس ر خاللالقا  ةالن واافإطفراقياسل  و 

 لف100ل حوالمعيعةسبتصمااة  لئياسبعكتالسح يل المع م اللا ة لاع نالكربو 

.الص ايةتلإفإاعملو ال اناألشخا  نشخص
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يالعــالــماالتجـــاه

ب أزمـة تصاعد الخالف بين بيالروسيا وأوروبا بسـب: سابعًا
المهاجرين

(بلومبرجفايننشال تايمز، وول ستريت جورنال، : )صحف

oي يذفإلتقلعلإلالنبتإلبذالط إلالمهذاجرانسإلفذإإلاذرو إل زلاذةسإلبذينإلبول ذ اإلوبياللوسذياسإلوسذ إلخذال إل بلو اسذإ

.لبال ه"إلي كولو اش"واطتحا إلاألولوبإإلال يإلطإلاع ر إلبحك إل"إللو اشي كو لكن  لإل"بينإلالرئياإلالبياللوسإإل

oذإإلوتير إلالمواجهااإليل إلالح و إلص تهاإلخاللإلاألسبوعإلال اليسإلاأل رإلال يإلوض إلبول  اإلفإإل و فإل   زا اإلو  إل 

الوضذ إلبأسذ إل"طسيذل ذالإإل"ااسذ وسإصرجسإلب اسبإللي واسياإلال إإل يل لإلصالةإلاللوالئسإلفإإلصينإلوبذفإلوزاذرإلالذ فاعإل

اطتحذا إلبمثابةإل بعبإل ز ةإل   يةإلت عراإللهاإلالم لقةإلوصلفإلشمالإلاألولنإإلواطتحا إلاألولوبإإل   إلسقوط

.يا يا30النوفي إإل بتإل

oذذزوحإلفذذإإلالتسذذاعإل نذذ وىإلالاسذذ مرالإلووفذذرإلتقراذذرإلبذذا لإليذذنإلالمسوضذذيةإلالنذذا يةإللعذذؤو إلالالجكذذينسإلفه ذذاكإل 

 ليذو إلشذخصإليلذ إل نذ وىإلالعذال سإل ذ إلفذرالإلالمزاذ إل ذنإلاألشذخا إلهربيذاإل84سإلبرجمالإإل2021القنريإلخاللإليامإل

. نإلالم اورإلال إإلتعه إلاس طعإل يمالإلالع فإلواسع امإلاأل نإلوت هولإلاألوضاعإلس ي ةإلل  يرإلالم اخ

oليذذو إلشذذخصسإلو  إل الذذبإليمليذذااإلال ذذزوحإلجذذا اإلبقذذال إلطفراقيذذاسإل82.4شذذه إلسذذزوحإل2020و اهذذرإلال قراذذرإل  إليذذامإل 

 ليو إلشخصسإل عيرياإلطل إل1.2 ليو إلشخصسإلوط يوبياإلبوا  إل1.3خابةإلب مهولاةإلالكوس وإلال امقراويةإلبوا  إل

.اس مراإلفإإلتقيي إلط كاسيةإلالوبولإلطل إل  ا نإلالل و "إل ولوسا"  إلالقيو إلالح و اةإلبنببإلفيرونإل

oهذذاجرانإلآخذذرانإليلذذ إلاأل ذذتإل  ذذ إلاسذذ طعإلاألز ذذةسإلي ذذ  اإلبذذ  إلآط إل4 مذذاإل يل ذذلإل ذذوااإلالحذذ و إلالبول  اذذةإلوفذذا إل 

فذذإإلالوبذذولإلطلذذ إلبياللوسذذياسإلوشذذريواإلفذذإإلاسذذ كمال- عامهذذ إل ذذنإلالعذذرلإلاألوسذذ إلوطفراقيذذاإل-المهذذاجرانإل

.وراقه إلطل إلالح و إل  إلبول  اسإلولي واسياسإلوطتسياسإلآ لينإلفإإلالعبولإلطل إلاطتحا إلاألولوبإ

oشخصياإليلذ إلاأل ذتإل ذ إل11سإلوهإإل  امةإلطسناسيةإلتعمتإلبالقر إل نإلالم لقةسإل فا اإل  إل"  مويةإلالح و "لكنإل

.لقواإلص سه إلفإإلضو إلتلإإلاألص اث

oل معذةإلو اسلإل  امةإلاله ر إلال وليةإلوالمسوضيةإلالنا يةإللأل  إلالم ح  إللعؤو إلالالجكينإل ذ إل ذ   اسإلاذومإلا

سذالإل نإلسوفمبرإلال اليسإلبع إلالمناي ااإلاللالئةإلللمهاجرانسإلبمذاإلاعذمتإلالمذوا إلال  ائيذةإلوالصذحيةإللألو12

اجرانسإل ماإل  ذ إلالبياللوسإإلب نلي إلالبلاسيااإلوالمالباإلال افكةإلطل إلالمه"إلالصليبإلاألصمر"وال نا سإل ماإلوي إل

و ذذنإلال ذذ ارإل.إل٪إل ذذنإلالمهذذاجرانإلاح ذذاجو إلطلذذ إلشذذكتإل ذذنإل شذذكالإلالريااذذةإلاللبيذذة60برسذذا جإلاألا اذذةإلالعذذالمإإل  إل

.إلبال  رإل  إلاالبيةإلالمهاجرانإل نإل ولسإلسولااإلسإلوالعرالسإلواليمن

oسوفمبرسإلطسهذاإللذنإلتنذم إللمذواو إإل12سإلاليومإلال معةإل"بيالفيا"ويلي سإل اللإلشر ةإلالليرا إلالوو يةإلالبياللوسيةإل

عذر ةإل سهذاإلالعرالإلوسولااإلواليمنإلبع إلاآل إلبالنسرإليل إل  نإللصالاإلجواةإل نإلتر ياإلطل إلبياللوسذياسإلو ضذافلإلال

.اليومه اإلاتخ اإله هإلالخلو إلب ا يإليل إلولبإلالنللااإلال ر يةسإلو سهاإلس لبرإلذلإإلاي بالياإل نإل
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أزمــة تصــاعد الخــالف بــين بيالروســيا وأوروبــا بســبب-تــابع
المهاجرين

o إلتنذ مرإلتنع إلبول  اإلطل إلتعزازإلالقيو إلالمسروضةإليل إلصراةإلالحر ةإليل إلص و هاإل  إلبياللوسياسإلصي إلت و ذ  
ط إل RMFسإلفذذإإل قابلذذةإل ذذ إلطذايذذة ا ي نذذكإ ذذالاوشفقذذالإلوزاذذرإلال اخليذذةإلالبول ذذ يسإل.إل ز ذذةإلالمهذذاجرانإللعذذهول

الحكو ةإلتعمتإليل إلسنإل واي إلج ا  إل ذنإلشذأسهاإل  إلتحذتإل حذتإلصالذةإلاللذوالئإلالحاليذةإلالمسروضذةإليلذ إل مذرإل
  إلالقوايذذذ إل ا ي نذذذكإو ضذذذا إل.إل يلذذذو  رياإل ذذذنإلالحذذذ و إل ذذذ إلبياللوسذذذيا418 يلذذذو  رااإليلذذذ إلوذذذولإل3بعذذذراإل

ال عذرا إلال  ا  إلتنم إللوزارإلال اخليةإلبحارإلال خولإلطل إلالم اورإلالح و اةإللم  إلاطت ذالإلبالبعذرسإل وضذحياإل  
.سي ا شإلفإإلالبرلما إلالبول  يإلاألسبوعإلالمقبت

oلمقبلذة؛إلبمذاإل ماإلان ع إلاطتحا إلاألولوبإإللسراإليقوبااإلج ا  إليل إلاألفرا إلوالكياسذااإلالبياللوسذيةإلفذإإلاألاذامإلا
نإللل اذامإلفإإلذلإإلط لاجإلشر ااإلالليرا إليل إلالقائمةإلالنو ا ؛إلواأتإإلذلإإليل إلط رإلاتهامإلالمنؤولينإلاألولوبيذي

ا ذال إلوتعذ يعه إليلذ إلالذ ها إلطلذ إلالحذ و -البياللوسإإلباس خ امإلالمهاجرانإلللض  إليل إلاطتحذا إلاألولوبذإإل
. ز ةإل  إل ولإلاطتحا سإلبع إلالعقوبااإلال إإلفرضهاإلاطتحا إليل إلبياللوسيا

oسإلو نإلالمقرلإل  إلا ب واإل"برو نت"سإلاج مايياإلفإإل2021سوفمبرإل15فنيعق إلوزلا إلخالجيةإلاطتحا إلاألولوبإإلاومإلاا  ينإل
.في إلصز ةإلج ا  إل نإلالعقوبااإلض إلبياللوسيا

oاذذ  سإلال ذذإإلسإلال ا ذذتإلال ذذويإلالرسذذمإإلفذذإإلبياللوسذذياسإلهذذإإلالمنذذ ه فةإلبالعقوبذذااإلال "بيالفيذذا"وسذذ كو إلشذذر ةإل 
 ذإإلجذراإلفذإإلس مثتإلالحز ةإلالخا نةإل نإلالعقوبااإلاألولوبيةإلض إلبياللوسياإل   إلاطس خابااإلالمثيذر إللل ذ لإلال

.2020 انلاإل نإليامإل
oسإلهذ اإل ذاإلسذراهإلفذإإل ي نذإ:إل"للصذحسيينإللذ ىإلوبذول إلطلذ إلبرو نذت"إل ذانهذااكو"و الإلوزارإلالخالجيذةإلاأللمذاسإإل

ز ا إلسذو ياإلال اامإلايرإلااسناسإسإل نإلاس خ امإلالالجكينإل أ وااإلللض  إليل إلاطتحا إلاألولوبإسإلل إلا حننإلبذتإلا
".خاللإلاألاامإلالماضية

oك ذتسإلبقلذ إلط ذ ا ااإلال ذازإلالروسذيةإلطلذ إلال"إللو اشذي كو"ه اسإلو  إلت اهذتإل بلو اسذيوإلاطتحذا إلاألولوبذإإلته اذ إل 
.وال إإلتمرإليبرإلبال ه

oال ذذا إلالماضذذإسإل ذذ إلال قيذذاسإلالث"إللو اشذذي كو لكنذذ  لإل"إلوالبياللوسذذإإل"إلفال اميذذرإلبذذوتين"اذذ  رإل  إلالذذرئياإلالروسذذإإل
هذاجرانإليذنإللبح إلالوض إليل إلالح و إلالبول  اة؛إلصي إلصذ  إلالكذر لينإلبياللوسذياإليلذ إلضذرول إلضذما إلاب عذا إلالم

فذإإل يذ ا إللوسياسإل لالبيذاإلاطتحذا إلاألولوبذإإلب قذ ا إل نذاي ااإل اليذةإللبياللوسذياإلل عذ يعهاإليلذ إلو ذفإلالزاذا  
.المهاجران

oذنإلسذوفمبرإلال ذاليسإلفذإإل قابلذةإل ذ إل حلذةإل13اذومإلالنذبلإل"إلفال اميذرإلبذوتين"و نإلجاسب سإل   إلالذرئياإلالروسذإإل 
"إل وسذذذكو"الرسذذميةسإل  إللوسذذذياإللذذياإللهذذاإل ولإلفذذذإإلاألز ذذةسإلواس قذذذ إل ولكذذإإلالذذ انإلاحذذذاولو إلتحميذذتإل"إل24لوسذذياإل"

واسه سإل نذذؤوليةإلتصذذرفااإل ذذوااإلاأل ذذنإلالبول  اذذةسإلال ذذإإلزيذذ إل سهذذاإلتهذذاج إلالمهذذاجرانإلبذذالقوّ إلوتللذذرإلال ذذالإلل خذذ
.باي بالهاإلتصرفااإلايرإلطسناسيةسإلو ياإلطل إلالبح إلفإإلصتإل بلو اسإإللألز ة
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الشرق األوسط

الشأن الخليجي: أولًا
(اإليكونومست، بلومبرج)صحيفتا 

السعودية-1

o2.9) ليذالإللاذالإل11تعه إلب  ولإلاطس ثمالااإلالعا ةسإلوهوإلب  ولإلالثرو إلالنيا اةإلالنعو يإلالرئياسإلب قذ ا إل

و اذا إلارفةإلف   يةإلويعرااإل نإل  اورإلال   إلالنياصإإلوالب يةإلال ح يذةإلال  اذ  إلفذإإلال2700لب ا إل(إل ليالإل وطل

حلذولإلوال بالإلالمحيلذةإلبم ا ذةإل بهذاإلالنذعو اةسإلواأ ذتإلالملذولو إل  إلا  ذ  إلالمعذروعإل ليذوسإإلزائذرإلسذ وا اإلب

.2030يامإل

o إل10تمثتإلت و  إلالحكو ةإلالنعو اةإل  إلتكو إلالنياصةإل  برإل ص لإلللواائفإلال  ا  إلفإإلالقلاعإلالخا ؛إلصي٪

سإلوزاذذرإلالنذذياصةإل" صمذذ إلالخليذذب"واقذذولإل.إلفقذذ إل ذذنإلال ذذاتجإلالمحلذذإإلااجمذذالإإلوال وايذذفإلخذذاللإليقذذ إل ذذنإلالذذز ن

 ليو إلسذائ إل حلذإإلو ج بذإإلفذإإلاضذو إليعذرإلسذ وااسإلط إلهذ هإلالصذ ايةإليلذ إل100النعو يسإلال يإلاأ تإل  إلارىإل

.2030ل نإلج ولإل يماله إللعامإل

o21ةإللذذذإلطلذذ إلصذذ إل بيذذرإليلذذ إل سذذانإل ذذاإلطذاإل ذذا إلبر كاسذذ إلخلذذرإلواذذائفإلطئقذذ"إل حمذذ إلبذذنإلسذذلما "سذذي  إلتقيذذي إلاأل يذذرإل

.س ة35 ليو إل واونإلسعو يسإل ُلثاه إلتحلإلسنإل

oسإلو  ذ إلذلذإإل2020٪إلفإإلالربذ إلالثذاسإإل ذنإليذامإل15.4فق إل  ىإلفيرونإل ولوساإلالمن   إلطل إلالتساعإل ع لإلالبلالةإلطل إل

سإلوهذوإل  سذ إل2021٪إلفذإإلالربذ إلالثذاسإإل ذنإليذامإل11.3الحينسإلاسخس إل ع لإلالبلالةإلبعكتإل لر ؛إلصيذ إلاسخسذ إلطلذ إل

. ن وىإلخاللإليق إل نإلالز ن

oفإلوال ذذ ارإلبالذذ  رسإل سذذ إلطإلتوجذذ إلواذذائفإل افيذذةإلللنذذعو اينإلالم علمذذينإلفذذإإلسذذولإلالعمذذتإلالنذذعو اة؛إلف صذذ

لعمالذةإلالمواو ينإلالعاولينإلينإلالعمتإلاحملو إل لجةإلالبكالولاونإليل إلاأل ت؛إلصي إلتعيرإلال قذ ارااإلطلذ إل  إلا

يلذ إلالعمالذةإلالوافذ  سإلفمذاإلاذزالإل2017المهاجر إل لخصسإلفعل إلالرا إل ذنإلالرسذومإلالمرتسعذةإلالمسروضذةإلفذإإليذامإل

٪إلفذإإل لذاعإلالضذيافةسإلولكذنإل  ثذرإل ذنإل20٪إلفقذ إل ذنإلالقذو إلالعا لذةإلفذإإل لذاعإلال  ذال إلو24المواو و إلامثلذو إل

.٪إل نإلالواائفإلفإإل لاعإلالب ا سإلوهإإلالص ايةإلال إإلتوافإل عا إلال انسإلاقومإلبهاإلاألجاسب85

oزالإللاذذ إل  إلسمذذوإلاط  صذذا إلانذذاي إلفذذإإلسمذذوإلسذذولإلالعمذذتسإلفذذر إلاطسذذ ثمالإلاألج بذذإإلالمباشذذرإلالذذالزمإللل مذذوإل ذذاإلاذذ

واصذ سإلو نإلساصيةإل خرىإلاخعذ إلالمنذ ثمرو إل ذنإل  ذاخإلاأليمذالإلفذإإلالنذعو اةإلال ذإإلانذيلرإليليذ إللجذت.إلبليكيا

الععذرااإل ذنإللجذالإلاأليمذالإلو فذرا إل"إل حمذ إلبذنإلسذلما "ي ذ  اإلاص  ذزإلاأل يذرإل2017فق إلشعرواإلبذالقلرإلفذإإليذامإل

اسذلإلالضذرائبإلبااضافةإلطل إلذلذإسإل .إلالعائلةإلالمالكةإلب همةإلالسنا سإلوالكثيرإل  ه إلاس ب لإل روت إل نإل جتإلصرا  

ج اذ  إل ص لإل لرإل بيرإلفذإإل بذا ل إل نذ قبتإلاطسذ ثمالإلهذ اإلالعذام؛إلفقذ إلفرضذلإلالحكو ذةإلالنذعو اةإلضذرائب

.يل إلالع ا إل نإلالعر اا؛إل ماإل  إلاُ  لإلباب عا إلالقلاعإلالخا 
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الشرق األوسط

الشأن الخليجي-تابع

اإلمارات-2

oإل بذإ"لإللل عرفذةإلالمرولاذةإلفذإإلسذو"إلسذالإ"سإلا لاجإلساذامإل" بإ"تنع إلل  ةإلتلوارإل سوالإلالمالإلوالبولبااإلبذإل"

الحكو يذةإلالماليةسإلوذلإإلضمنإلاس راتي يّ هاإلالناييةإلطل إلط لاجإل  مويةإل نإل برىإلالعر ااإلالحكو يةإلوشذب 

"إل بذإ"سائذبإلصذا  "إل ك ومإلبذنإل حمذ إلبذنإللاشذ إلآلإل ك ذوم"ال اجحةإلخاللإلالس ر إلالقا  ةسإلوب وجيهااإل نإلالعيخإل

.إلإلولئياإلالل  ةالوزلا إلووزارإلالماليةسإلوسائبإللئياإل  لاإل

oسإل صذ إل2007للمذر إلاألولذ إلإلفذإإلال ولذةإلوالم لقذةإلفذإإلالعذامإل"إل بذإ"لل عرفذةإلالمرولاذةسإلالذ يإل    ذ إل"إلسذالإ"ف اامإل

. بولإلالب يةإلال ح يةإلالرئينةإلفإإلاا ال 

oا إل  ثذذرإل  ذذا نإلاط   ذذ-"إل بذذوإلابذذإ"و"إلالراذذاا"للحذذالإلبر ذذبإلبولبذذ إإل"إل بذذإ" ذذنإلجهذذو إلجذذز ياإل"إلسذذالإ"واعذذ إلط لاجإل

.العامإلاز صا ياإلفإإلالعرلإلاألوس إلخاللإلالعامإلالماضإ

oو نإلال  ارإلبال  رسإلفق إلشه إل ؤشرإلسولإل بإإلالعامإل((DFMGIإلاليومإلاألصذ إلالموافذرإل0.6بماإلاصتإلطل إلالتسايياإل٪

 DFM"إلشإلمإلع"٪سإل ماإلالتس إلسذه إلسذولإل بذإإلالمذالإإل10سإل ماإلارف إل كاسب إلخاللإله اإلالعهرإلطل إل2021سوفمبرإل14

 ذنإلصيذ إلتضذايسلإل يمذةإلالنذه إلخذاللإل سذبويينإلوسذ إلسلنذلة–٪إلفذإإلال عذا الاإلالمبكذر إلاليذومإل6ب نبةإل

.ال حر ااإللزاا  إلالنيولةإلفإإلالبولبة

oشر ااإلصكو يةإلخاللإلاألشهرإلالمقبلة10تخل إلا لاجإل اإلاصتإلطل إل"إل بإ"فر إل.

o  ذنإلو نإلال  ارإلبال  رإل س إل  ذ إل  إل بذبحلإلالبولبذةإل ذنإلالم ذاطاإلالرائذ  إلفذإإل ولذةإلاا ذالااإلالعربيذةإلالم حذ 

".إل بوإلابإ"تح تإلالمر زإلالثاسإإلبع إلبولبةإل"إل بإ"صي إلص  إلال  اولسإلبالاإلبولبةإل
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الشرق األوسط

الشأن اللبناني: ثانيًا
(24فايننشال تايمز، هآرتس، فرانس : )صحف

oعذ إلصاذرإلبطإلسذيماإل ذ إلالنذعو اةإلفذإإلفقذ ا إللب ذا إل كذااإلالمالاذينإل ذنإلالذ وطلااسإلاألخيذر إلتنببلإل ز ةإللب ا إل

 يذذةإلسإلفيمذذاإليلّقذذلإلبعذذ إلالذذ ولإلالخلي"الراذذاا"النذذعو اةإلجميذذ إلالذذوال ااإلاللب اسيذذةإلووذذر إلسذذسيرإللب ذذا إل ذذنإل

".بيروا"يال اتهاإلال بلو اسيةإل  إل

oنإلسصذفإلواع إلذلإإلضربةإلخلير إللبل إلاعاسإإلبالسعتإل نإل سو إل ز ةإلا  صا اةإليل إلااواللسإلصي إلاعاسإإل  ثذرإل ذ

.إل2019سكا إللب ا إل نإلالسقرإل   إلاس طعإلاألز ةإلالماليةإلواط  صا اةإلفإإليامإل

oإلال ذ فقااإلسإلالخبيرإلاط  صا يإلاللب اسإسإل  ّإلبذال هإلتع مذ إلبعذكتإللئذياإليلذ"ب الولويإل"وفإإله اإلالنيالسإل وض إل 

 بذرإلسذولإلال ق اةإل نإلال ولإلالخلي يةإل   إلخمني يااإلالقر إلالماضإسإلصي إلتُعذ إلالمملكذةإلالعربيذةإلالنذعو اةإل 

 ليذذو إل(إل200)سإلفقذذ إلبلذذ إلطجمذذالإإلالصذذا لااإلطلذذ إلالنذذعو اةإلوصذذ هاإل  ثذذرإل ذذنإل2020لصذذا لااإللب ذذا إلالزلاييذذةإلفذذإإليذذامإل

 ذنإلال حذواالاإل(إل٪60) وطلإلالعامإلالماضإسإلوفقياإللبياسذااإلال مذالكسإلفيمذاإلاقذ لإلالب ذإإلالمر ذزيإلاللب ذاسإإل  إلصذوالإإل

ا حمذتإللذنإل ذنإلتذ اييااإلالخذال إلال بلو اسذإإلاألخيذرسإل ؤ ذ ياإل  إللب ذا "إلب الو"ال ق اةإلتأتإإل نإلالخليجسإلبي ماإلص لإل

.ه هإلالص  ةإللس ر إلووالة

oرإلاضذبإلاأل ذرإلالذ يإلاثيذ-المذ يومإل ذنإلطاذرا –لب ا إلفإإلاآلوسةإلاألخير إلتزاا ياإل لحواياإلفذإإلسسذوذإلصذز إل إلواعه إل

".إلإجولجإل ر اص"ال ولإلالخلي يةإل   إلف ر إلووالةسإلفضلياإلينإلتحالس إل  إلتيالإلالمر  إلالمنيحإإلال يإلا ي إل

oا ذتإلسإلبذأ إلالمملكذةإلطإلتخلذ إللل ع"فيصذتإلبذنإلفرصذا إلآلإلسذعو "ويلي سإلإلبرحإلوزاذرإلالخالجيذةإلالنذعو يإلاأل يذرإل

"إلصذز إل "ةإل  إلالحكو ةإلاللب اسيةإلفإإلالو لإلالحذالإسإل كذرلياإلالذ يو إللللبقذةإلالنياسذيةإلفذإإللب ذا إلبرسهذا إلهيم ذ

.الم حالفإل  إلطارا 

oذذنإلجهذذةإل خذذرىسإلصذذ ّلإلز يذذتإل  خصذذصإلفذذإإل  ذذنإلالعذذرلإلاألوسذذ إلفذذإإلالمعهذذ إلالذذ ولإإللل لاسذذااإلاطسذذ راتي ية 

 ذذذنإل  إلالنذذذعو اةإل ذذذ إلت ذذذركإلفراايذذذاسإلطإلسذذذيماإلفذذذإإلالم  مذذذ إلالنذذذ إسإلالذذذ يإلاي مذذذ اإلفصذذذائل إل"إلصكذذذاا ط يذذذتإل"

.يل إلالمملكةإلالعربيةإلالنعو اةإلل يمهاتقلي ا اإلالنياسيةإل
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الشرق األوسط

الشأن العراقي: ثالثًا
(، المجلس األوروبي للعالقات الخارجية24وول ستريت جورنال، فرانس ): صحف

أزمة اقتصادية -1

oتسإل  إلسإلشمالإلشرلإلالموب"سي وى" جبرإلال سا إلالكثيرإل نإلالمزاليينإلالعرا يينإليل إلتركإل لاضيه إلفإإلسهولإل

صقذولإلالمذزاليينإلبنذريةسإل مذاإل فعهذ إلطلذ إلفق إلجسذلإل لجةإل كواةإلو لةإلاأل لالسإل50التساعإل لجااإلالحرال إلفولإل

.اطس قالإللم  إل خرى

oإل ايذش"يائلةإل  إليا اإلطل إل لاضيهاإل ر إل خرىإلبع إلهزامةإلت اذي إل447وبحنبإلالم امةإلال وليةإللله ر سإلفر إل"

.بنببإلال سا 2021سإلو اسلإل  إل جبراإليل إلالم ا ل إل ر إل خرىإلفإإلاوليوإل"سي وى"فإإل

oرالسإل اسذلإللقذرو إلبمثابذةإلسذلةإلاذ ا إلللعذ"إلسي ذوى"سإلط إلسذهولإل"ال ذاافصا  إل"و الإلالم ح ثإلباس إلوزال إلالزلايةسإل

"إلوىسي ذ"آط إل يلو  رإل رب إل نإلاأللاضإإلالصالحةإلللزلايةسإللكنإله اإلالعامإل اسلإل حافاذةإل6صي إلتبل إل ناص هاإل

.األ ثرإلتضرلياإل نإلال سا إلوالتساعإل لجااإلالحرال إلبعكتإلاس ث ائإإلفإإلالعرال

oلذفإلوذنإل ذنإل927تذ إلصصذا إل2020سإللئذياإلالهيكذةإلالمحليذةإلللحبذو سإلطسذ إلفذإإليذامإل"ال رجرييب إلالوها إل"فيماإل الإل 

 لذفإل89سإلبي مذاإلاسخسذ إلااس ذاجإلهذ اإلالعذامإلطلذ " ك سيذةإلذاتييذا"سإل اإلا علهاإل حافاةإل"سي وى"القم إلفإإل حافاةإل

.ونإلبنببإلال سا 

oسإلطلذذ إلاتخذذاذإلطجذذرا ااإل"السذذاو"وفذذإإل   ذذوبرسإل يذذلإلو ذذاطاإلاأل ذذ إلالم حذذ  سإلبمذذاإلفذذإإلذلذذإإل  امذذةإلاألا اذذةإلوالزلايذذةإل

ذإلطلذ إلاتخذاياجلةإلل   ذبإلو ذوعإل ال ذةإلفذإإلالعذرالسإلصيذ إلتؤ ذ إل  امذااإلاااا ذةإلواأل ذ إلالم حذ  إل  إله ذاكإلصاجذةإل

 ا  إل ذنإلطجرا ااإلياجلةإلل   بإل ال ةإلاج ماييةإلوا  صا اةإلفإإلالعرالإلال يإل ز   إلالحر سإلبنذببإل عاساتذ إلالعذ

.ال سا 
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الشرق األوسط

الشأن العراقي-تابع

أزمة سياسية -2

oرإلصالذةإلفذإإلاآلوسذةإلاألخيذر سإلإلطلذ إل نذ"إل صلس إلالكاامإ"  إلتؤ يإل حاولةإلاا يالإللئياإلالوزلا إلالعرا إإلال   ولإل

".ال مو إلالنياسإإلال إإلت  احإلالبال إل   إلطجرا إلاطس خابااإلالبرلماسيةإلفإإل   وبرإلالماضإ

oهذذ اسإلوابذذرزإلإلاله ذذومإل ذذ ىإلخلذذول إلالميليعذذيااإلو ذذاإلتُعذذكل إل ذذنإلته اذذ إليلذذ إلالمؤسنذذااإلالعرا يذذةسإلو ذذ ىإل

لمؤسنذااإلبعوبةإلالنيلر إليل إللياتهاإلاااراسيين؛إلصي إلتمالنإلتلإإلالميليعيااإلسسذوذياإلهائليذاإليلذ إلاأل ذنإلوا

لإلسإللكذذنإل صذذزابه إلالنياسذذيةإلتعرضذذ" ايذذش-ت اذذي إلال ولذذةإلااسذذال يةإل"العرا يذذةإل  ذذ إل  إلسذذاي اإلفذذإإلهزامذذةإل

لهزامذذذةإلفذذذإإلاطس خابذذذااإلالبرلماسيذذذةإلالعرا يذذذةإلالعذذذهرإلالماضذذذإ؛إل مذذذاإل لقذذذ إلباذذذاللإل ذذذنإلال مذذذواإليلذذذ إل ولهذذذاإل

.المن قبلإإلفإإلالبال 

oلو إلوسسذلإلالميليعذيااإل نذذؤولي هاإليذنإلاله ذومإليلذذ إل  ذزلإللئذياإلالذذوزلا إلالذ يإللذ إلاُصذذبإلبذأذىسإلواذرىإل نذذؤو

  راكيو إل  إلجمايةإليرا يةإل  يو ةإل نإلطارا إلايرإل ح   إلهإإلالمنؤولةإليل إلاأللج سإلبيذ إل  إلطاذرا إلت صذللإل ذن

. ومجمايةإل خرىإل نؤولي هاإلينإلاله اةإلل خسيفإلال وترااسإلول إلتعلنإل"إلب  ا " بعو ياإلطل إلاله ومإلو لسللإل

oيقبلو إل ذنإلسإلوصصذتإليلذ إلتلمي ذااإل ذنإلاااذراسيينإلبذأسه إلسذ ولي ذاإل وا ذا يميذاإل"إلالكاامإ"يالو يإليل إلذلإسإلتلق إل

ال ذإإلاخ الهإلالعرا يو إلليكو إللئينياإلللوزلا سإل ضيسةإل  إلهذ هإلال لذولااإلامكذنإل  إلتخسذفإل ذنإل وا ذفإلاألوذرا 

.لفضلإلفإإلالنابرإلف ر إلوطاةإل اسيةإللرئياإلالوزلا 

oل إل ذذنإل وجذذةإلالذذ ي إلالذذ ولإإلواا ليمذذإإلوالمحلذذإإلال ذذإإل يقبذذلإل حاولذذةإلاطا يذذالسإلو  ى"إلالكذذاامإ"فقذذ إلاسذذ سا إل

.إلزلا سإلوتعزازإل  لت إليل إلاطص ساظإلبرئاسةإلالوالرئينينفعل إلال صالحإإلطل إلطضعا إل ص ا يةإلخصو  إل

oيعإإلو ذذنإلال ذذ ارإلبالذذ  رسإل  إلات ذذاهإل ساوضذذااإلتعذذكيتإلالحكو ذذةإلال  اذذ  إلاع مذذ إلصالييذذاإليلذذ إل و ذذفإلالذذزيي إلالعذذ

 ذ إلفذإإليذنإللاب"إلالصذ ل"و ذ إلتحذ ثإل.إلسإلوال يإلفازإلصزب إلبذأ برإلسصذيبإل ذنإلاألبذوااإلفذإإلاطس خابذاا" ق  ىإلالص ل"

راكذإإلاطب عا إلينإلسموذجإلصكو ااإلالوص  إلالوو يةإلال إإلهيم لإليل إلال اامإلالنياسذإإلالعرا ذإإل  ذ إلال ذزوإلاأل 

و ذذ إلات هذذلإلهذذ هإلالحكو ذذااإلطلذذ إلتوزاذذ إلالنذذللةإليلذذ إل  مويذذةإلواسذذعةإل ذذنإلالسذذايلينإل.إل2003للعذذرالإلفذذإإليذذامإل

هذ هإلو ذ إلذلذإسإلفعذلل.إلالنياسيينإل نإلخلسيااإلير يةإلووائسيةإل خ لسةإل نإل جذتإلت  ذبإلاسذ طعإل يمذالإلي ذف

.اا الااإلفإإلخ  ةإلالععبإلالعرا إسإلوتحقيرإل  للبات سإلوو علإلفرانةإلللممالسااإلالساس  

o وت ذذذاوزإلالمذذذأزلإلالذذذرئياإلفذذذإإل ساوضذذذااإلتعذذذكيتإلالحكو ذذذةسإلسذذذي  إل ذذذنإلخذذذاللإلال وبذذذتإلطلذذذ إلصذذذتإلوسذذذ إلام ذذذ

خذراطإلالسصذائتإلالمنذلحةإل ذنإلتعليذتإليمليذةإلال حذولإلالذ امقراوإسإل ايييذاإلالحكو ذااإلاألولوبيذةإلطلذ إلضذرول إلاطس

كيتإلال بلو اسإإل  إلاألويا إلالنياسيةإلالسايلةإل نإل جذتإلصثهذاإليلذ إلبذ لإلالمزاذ إل ذنإلال هذو إلالب ذا  إلسحذوإلتعذ

.صكو ةإلج ا  
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الشرق األوسط

الشأن الليبي: رابعًا
(، إي بي سي نيوزبلومبرج: )صحيفتا

oسذذوفمبرسإليذذنإل لقهذذاإلبعذذأ إلط كاسيذذةإلطجذذرا إل11فذذإإلبيذذا سإلاذذومإلالخمذذياإل"إلووتذذشلااذذ اهيذذو ن" يربذذلإل  امذذةإل

.اس خابااإلصر إلوسزاهةإلفإإلليبياسإلفإإلاتإلايا إلسيا  إلالقاسو إلوالع الةإلواص رامإلصقولإلااسنا 

o تإلهذ:إلالنذؤالإلالذرئياإلالذ يإلا ذبإل  إلالرصذ إلالقذا  إلفذإإلالمذؤتمرإلهذو:إل"و اللإلالم امةإلالحقو يةإلفإإلبياسهاإلط

نإلواألصذذزا إلتنذذ لي إلالنذذللااإلالليبيذذةإلضذذما إلبيكذذةإلخاليذذةإل ذذنإلاا ذذراهإلوال مييذذزإلوترهيذذبإلال ذذاخبينإلوالمرشذذحي

".النياسية؟

oو إلجمايذذااإلوجذذفضذذلياإليذذنإلواس قذذ اإلالم امذذةسإلالقذذواسينإلالليبيذذةإلال ذذإإلتقذذواإلصراذذةإلال عبيذذرإلوتكذذوانإلال معيذذااسإل

. نلحةإل  همةإلب رهيبإلو هاجمةإلواص  ازإلالصحسيينإلوال علا إلالنياسيين

oااسإلوطاهذالإلو يلإلالم امةسإلالنللةإلالليبيةإلالمؤ  ةسإلطل إلطل ا إلجمي إلالقواسينإلالمقي  إلللحراااإل بتإلاطس خاب

.بمحاسبةإلالمقاتلينإلالمحليينإلواألجاسبإلال انإلالتكبواإلجرائ إلخاللإلالصراعإلالليبإ"إلال زامإلواض "

oبالاا"واأتإإلبيا إلالم امةإل بتإلاومإل نإلاسعقا إل ؤتمرإل ولإإلصولإلليبياإلفإإلالعابمةإلالسرسنيةإل.

oسذذذوفمبرسإل ذذذؤتمرياإل12سإلاذذذومإلال معذذذةإل"بذذذالاا"ويقذذذ اإل  مويذذذةإل ذذذنإل ذذذا  إل ولإلالعذذذال إلبالعابذذذمةإلالسرسنذذذيةإل

 هاإلفذإإل انذمبرإللم ا عةإلسبتإلتحقيرإلاطس قرالإلفإإلليبياسإلبال زا نإل  إلا  را إلاطس خابااإلالرئاسيةإلالمقرلإليق

.الُمقبت

oوعإلوش  اإلالقوىإليل إل هميةإليق إلاطس خابااإلفإإلالموي إلالمُح  إللهاسإل ُه   إلبسراإليقوبااإلطل إلجاسذبإلالخضذ

سإلو ذنإل2571للمنا لةإليل إل نإلاحاولإلتقوا إلال صوالإل اختإلليبيذاإل وإلخالجهذاسإلتماشذيياإل ذ إل ذرالإل  لذاإلاأل ذنإل

.  ّإلاألورا إلالمع يةإلال ز لإلبريال إلس ائجإلاطس خابااإل هماإل اسل"إل ا رو "جاسب سإلذ رإل

oانذمبرإلالمُقبذتسإل ؤ ذ انإل24ويلي سإلتضذمنإلالبيذا إلالخ ذا إإللالج مذاعسإلال عذ ا إليلذ إل هميذةإلطجذرا إلاط  ذراعإلفذإإل 

لقذذوااإلاسنذذحا إلالمرتز ذذةإلواطلذذ إل-فذذإإلالو ذذلإلذاتذذ -و عذذيرانإلال ذذزا ه إلبنذذيا  إلواسذذ قاللإلاأللاضذذإإلالليبيذذةسإل

.األج بية

oل حذذ اااسإلط ّإلاألسذابي إلالنذ ةإلالمُقبلذةإلسذ كو إلصاسذذمةسإل ُعذيرياإلطلذ إلوجذو إلالع اذ إل ذنإلا:إل ائليذا"إل ذا رو "و ل  إل

والالجكذينسإل اخلي ذا ضعفإلال اامإلالصحإسإلوتزااذ إلاسعذ امإلاأل ذنإلال ذ ائإسإل ُضذيسياإل  ّإلالمذ سيينسإلخابذةإلال ذازصينإل

.ه إلاأل ثرإليرضةإلطس ها ااإلصقولإلااسنا 

oعهذ إلو نإل ه إلال حذ اااإلاألخذرىسإلالخالفذااإلصذولإل ذواسينإلاطس خابذااإلوالق ذالإلبذينإلال مايذااإلالمنذلحةسإلفيمذاإلت

 سّ إل"إل ا رو " نإلالمرتز ةإلطل إل االه سإلوفإإله اإلالص  سإل ضا إل300سوفمبرسإلبريا  إل11سإلاومإلالخمياإل"صس رخليسةإل"

.أسرهاا عينإليل إلتر ياإلولوسياإلسحبإل واتهما؛إل ُعللياإل  ّإلوجو هماإلاه  إلاس قرالإلو  نإلليبياإلوالم لقةإلب

oلذذفإل قاتذذتإل ج بذذإإلطلذذ إلليبيذذاسإل ذذنإل ولإلبي هذذاإللوسذذياإل20وبحنذذبإلتقذذ ارااإلاأل ذذ إلالم حذذ  سإلوبذذتإل ذذاإلطإلاقذذتإليذذنإل 

الاليذا؛إلألسهذاإلوسولااإلوتر ياإلوالنو ا إلوتعا سإلفضلياإلينإل  ّإلت ختإلفرسنذاإلفذإإلاألز ذةإلالليبيذةإل  ذالإلال ذوترااإل ذ إلط

. اسلإلاأل ثرإلتضرلياإل نإلت فقااإلالمهاجرانإلوتعلتإلط  ا ااإلاللا ةإل نإلليبيا

oإلالقذ افإسذيف"و"إلصس ذر"و"إل بيبذة"و نإلالمقرلإل  إلتص لإل ائمةإلالمرشحينإل رابياسإل ماإلا  ارإلالمرا بو إلطذاإل ا إل"-

برلماسيذةإلسي خلو إلالنبالإلالرئاسإسإل ماإل سّ إل نإلالمقرلإلطجرا إلاطس خابذااإلال-س تإلالرئياإلالراصتإل عمرإلالق افإ

. انمبرإلالمُقبتسإلطل إلجاسبإلجولةإل اسيةإل نإلاس خابااإلالرئاسة24 نإلا  راعإل-تقرابيا-بع إلشهرانإل
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الشرق األوسط

الشأن اإليراني: خامسًا
(بوستجيروزاليمبلومبرج، إي بي سي نيوز، : )صحف

oطصيذا إل  إل نذؤولينإلطاذراسيينسإليلذ إل يذ إلاتسذالإل ذنإلشذأس "إلل   "صثلإلالمملكةإلالم ح  إلطارا سإلخاللإلاج ماعإلفإإل

حا  ذااإلسإلو نإلالمقرلإل  إلتن أسفإلالم"وهرا "اطتسالإلال وويإل  إلالقوىإلالعالمية؛إلللح إل نإلاألسعلةإلال وواةإللذإل

.فإإلفيي اإلفإإلال اس إلوالععرانإل نإلسوفمبرإلال اليسإلبع إلتو فإلاس مرإل لبعةإل شهر

oإلوزال إلسإلطلذذ" ذذاسإيلذذإإلبذذا ريإل"و بذذتإلاسذذ ك ا إلالمحا  ذذااسإلجذذا إلسائذذبإلوزاذذرإلالخالجيذذةإلاااراسذذإإلو بيذذرإلالمساوضذذينإل 

يماإلجذذ"الخالجيذذةإلالبرالذذاسإإلالعذذؤو إلوخذذاللإلاطج مذذاعسإل خبذذرإلوزاذذرإل.إلالخالجيذذةإلالبرالاسيذذةسإلل ح اذذ إل لالذذبإلبذذال ه

اإل ذذالإلسإلسايذذرهإلاااراسذذإسإل سذذ إلا ذذبإليلذذ إلطاذذرا إلاا  ذذامإلفربذذةإلالمحا  ذذااإلال  اذذ  إلابذذرامإلاطتسذذالسإلفيمذذ" ليسرلذذإ

.اااراسيو إلطس إلتملإل  ا عةإلاطتسالإلال وويإلفق سإل و إلااشال إلطل إل يإلتسابيت

oسذالإلال ذوويإلسائبإلوزارإلالخالجيةإلاااراسإسإلو بيرإلالمساوضينإلفإإلالمحا  ااإلالمقبلةإلاصيذا إلاطت-"يلإإلبا ري"و الإل

 ليو إل وطلإليل إلالمملكةإلالم ح  ؛إلبعذأ إلاتسذالإل535بال هإلتأ تإل  إلت  إل رابياإلتنواةإل او إلبقيمةإلط إلسإل2015لعامإل

.يلي إليقو  ضلإلينكريإل

oاذومإل"إلل ذ  " س إلسا شإله هإلالقضيةإلخاللإلاج ماي إل  إل نؤولإإلوزال إلالخالجيذةإلالبرالاسيذةسإلفذإإل"إلبا ري"و وض إل

راقذذةإلالم علقذذةإلبنذذ ا إلالذذ او سإللكذذنإلوالرئينذذةإلتذذ إلاطتسذذالإليلذذ إلالقضذذيةإل"سذذوفمبرسإلو شذذالإلطلذذ إل سذذ إل11الخمذذياإل

.تسإلاألسبوعإلالمقب"وهرا "سإلو ضا إل  إلالم ا عااإلس ن أسفإلفإإل"الن ا إلل إلا  إلال وبتإلطليهاإلبع 

o لذةإلاااا ذةإلفق إل بب إلال قاشإلالعامإلصولإله هإلال او إلفذإإلالمملكذةإلالم حذ  إل رتبليذاإلالتباويذاإلو يقيذاإلبمصذيرإليا

عذذ إلاتها هذذاإلسإلال ذذإإلتحمذذتإلال  نذذي ينإلالبرالاسيذذةإلواااراسيذذةسإلوال ذذإإلاص  ذذزاإلفذذإإلطاذذرا إلب"لاتكليذذفزااذذاليسذذازاسين"

إإلطوذالإل ضذيةإلاذ  إلال عا ذتإل عهذاإلفذ"هذوإل"إللاتكليذف"اي قذالإلبذأ إل"إلبا ري"بال ال رإللقلبإلساامإلالحك سإللا إلتصرا إل

".القضا 

oسذوفمبرسإلفذإإلت راذ  إليلذ إل12سإلاومإلال معةإل"طلسا"الم ارإلاا اليإللو الةإلاألسبا إلاااراسيةإل-"يلإإلسا لي"وبالسعتسإل يلنإل

 نإلاأل ذوالإلواألبذولإلاااراسيذةإلالمُ مذ  إل ذنإل ِب ذتإلااإل وطلإل ليالإل3.5سإل س إلت إلاافراجإلينإل  ثرإل نإل«توا ر» و  إل

.طص ىإلال ولإلال إإلتح سظإلبها

oإلسذا لي" نإلاأل والإلايرإلالمُ م  إلاآل إلا ختإل ول إلال  ال إلاااراسيذةسإلبي مذاإللذ إلاحذ  إلجز ياإل بيرياإل  إل"إلسا لي"و ضا إل"

يذالااإلال ولةإلال إإل فرجلإلينإله هإلاأل وال؛إلصي إل  اإلالعقوبااإلاأل راكيذةإلطلذ إلت ميذ إل  ذوالإلو بذولإلطاراسيذةإلبمل

.ال وطلااإلفإإلي  إل نإلالبل ا 
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إفريقيا



إفريقيا

oلنسإل الإلوزارإلالخالجيةإلاأل راكإسإل سلوسإإلبلي كنسإلاومإلال معةإلخذاللإل ذؤتمرإلبذحسإإل ذ إلسايذرهإلالقلذريإلبواشذ 

عإلطلذذ إل ولإلبعذأ إلاص ماليذذةإلاسهيذالإلال ولذذةإلاا يوبيذةسإلوا  ذذ ا إلتذ اييااإلالصذذرا"إل لقذةإللل ااذذة"ط إلالوطاذااإلالم حذذ  إل

و ذفإلسإلوال لذونإلوال سذاواإليلذ صالي ذا خرىإلفإإلالم لقةسإلطذاإلل إلا  إلو ذفإلجميذ إلاأليمذالإلالعنذكراةإلال الاذةإل

.صقيقإإلاواللإلال ال

oسإللل وسذ إلو وباسذاس  ولوسي و   إلالوطاااإلالم ح  إلت ي إلجهو إلالرئياإلالنابرإلل ي يرااسإل"إلبلي كن"و ضا إل

 حراذذرإلال بهذذةإلالعذذعبيةإلل»بذذينإل وذذرا إلالصذذراعإلالرئينذذةسإلو ذذنإلبي هذذاإللئذذياإلالذذوزلا إلاا يذذوبإسإلآبذذإإل صمذذ سإلوزيذذي إل

.سإل ح لياإل الإلاللرفينإل نإلفراإلالعقوبااإلاأل راكيةجبرامااكت ابرا نيو سإل«تي راي

oعإلفإإلط يوبياإليل إلطل إل ي ياإلوسي يرااإلوالن  الإلاألسبوعإلالمقبتسإلصي إلسيكو إلالصراواع زمإلبلي كنإلالنسرإله اسإل

.ل نإلج ولإل يمال 

oاالا راذةإلفيماإلفرضلإلوزال إلالخزاسةإلاأل راكيةإلاومإلال معةسإليقوبااإليل إل ياسااإلطلا راةإل ذنإلبي هذاإل ذوااإلالذ فاع

يذذةإل  إلوذ ذذرإلبيذذا إللذذوزال إلالخزاسذذةإلاأل راك".إلال بهذذةإلالعذذعبيةإللل امقراويذذةإلوالع الذذة"والحذذز إلالحذذا  إلفذذإإلالذذبال إل

".يةالقوااإلاالا راةإللعبلإل ولياإلخاللإلال زاعسإل ماإل سهاإلت حمتإل نؤوليةإل  ازلإلويمليااإلسهبإلواي  ا ااإلج ن"

o تعذ إلقوبذااإلط إلتلذإإلالع:إلوفإإلسيالإلالر إلاالا ريإليل إلالعقوبااإلاأل راكيةسإل اللإلوزال إلاايالمإلاالا راةإلفذإإلبيذا

بذالخياإلال اسبسإلصي إلفُرضلإليل إل سذانإل ذزاي إل اذبذةسإلوت عذالاإل ذ إلالقذاسو إلالذ ولإسإلوتعذكتإلاس ها يذا صا اةإل

".لنيا  إلواس قاللإلوتحرارإلالععو إلواأل  

oاإل ذبشإله هإلالعقوبااإل صا اةإلال اسبسإلال إإلتحمتإلطلا رااإلالمنؤوليةإلوت عذتإل  هذ"و اللإلوزال إلاايالمإلفإإلبيا إل

اسذذلإل مذذاإل ".إلللنذذيا  ..إلفذذ ا إليلذذ إل سذذانإلاتها ذذااإلزائسذذةسإلت  ذذا  إل ذذ إلالقذذاسو إلالذذ ولإإلوتعذذكتإلخر يذذاإلبذذالخيا

".ال راج إلينإل رالها"طل إل"إلواش لن"سإلالعقوبااإل اييةإل2021سوفمبرإل13ط يوبياإل  اإلالنبلإل

oرايسإلسإلاذومإلال معذةإل ذوااإلاأل ذنإلاا يوبيذةإلباسذ ه ا إل ذواو إإلتي ذ«  امةإلالعسوإلال ولية» نإلجاسبهاإلاتهملإل

قو يذةإلبمنإلفيه إلاألوسالإلوالمن ينسإلباطي قذاطاإلال عنذسيةإلواطص  ذازإلال مذايإسإلصيذ إل فذا اإلالم امذةإلالح

".  ااإل بابا" كااإل نإل واو إإلتي رايإلفإإلي  إل وا  إلفإإلالعابمةإلباص  ازإل

الشأن اإلثيوبي: أولًا
(24، فرانس بلومبرج: )صحيفتا
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