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يالعــالــماالتجـــاه

oيشهددأبقدكانوالذيالعالمي،لالقتصادبالنسبةحاسمةلحظةفياألوكرانيةالروسيةالحرباندلعت

رتفعتبينمااالنخفاضفيآخذةاالقتصاديالنمومعدالتأصبحتاآلنلكنكورونا،جائحةبعدتعافيًا

.التضخممعدالت

oبعدقويانتعاشحدوثمنالمحللين،توقعاتفيتحوالتحدوثإلىاألوكرانيةالروسيةاألزمةأدتفقد

وتعطلالطاقة،أسعارارتفاعبسببعالميركودحدوثاحتماليةزيادةإلى،"19-كوفيد"جائحةمنالتعافي

.العالميةالنفطإمداداتونقصالتوريد،سالسل

oفيةوخاصعالمي،ركودحدوثاحتماالتتزايداألعمالرجالوكباروالمحلليناالقتصاديينمنالعديدويرى

رفعإلىرىاألخالمركزيةوالبنوكالفيدرالياالحتياطيالبنكدفعتوالتيالمرتفعة،التضخممعدالتظل

.التضخمالحتواءمحاولةفيالفائدة؛أسعار

oللبرميل،دوالرًا150إلىبرنتخامأسعارارتفاعالمتوقعمنفإنه،"ماكنزيوود"شركةفيللمحللينووفقًا

نفطالصادراتوتوقفومتصاعد،شديداضطرابحدوثحالاألوكرانية،الروسيةللحربسيناريوكأسوأ

.أوروباإلىروسيامنوالغاز

oيفوالشركاتالمستهلكينإنفاقمنسيقللالنفطأسعارفياالرتفاعذلكأنالمحللونوأوضح

.األمريكيةالمتحدةالواليات

oجزءقاءبحالفيالعالميلالقتصادانكماشحدوثالفيدرالياالحتياطيبالبنكاالقتصادخبراءوتوقع

أطوللمدةيستمرقدانكماشفيالجاري،العامطوالالسوقخارجالروسيةالطاقةصادراتمنكبير

.1990عامفيللكويتالعراقغزوأعقابفي،1991عامحدثالذيبالركودمقارنة

oنأمضيفًاالتضخم،ارتفاعظلفيركودحدوثاحتمالمن"إيكانكارل"المليارديراألعمالرجلحذركما

قديا،أوكرانفيالروسيةالحربظلفيالعالمي،االقتصادبشأناليقينوعدمالتضخممعدالتارتفاع

.االقتصاديالنمويهددان

oالعالميادياالقتصللنموتوقعاتها(األونكتاد)المتحدةلألممالتابعةوالتنميةالتجارةهيئةخفضتكما

اروسيأنحينفيأنهاألونكتادوأضافتاألوكرانية،الروسيةاألزمةبسبب٪،3.6من٪2.6إلى2022لعام

بيةالغرأوروبامنأجزاءفيالنموفيكبيرتباطؤحدوثالمتوقعفمنالعام،هذاعميقًاركودًاستشهد

.آسياشرقوجنوبووسط

oستؤديرانيةاألوكالروسيةللحرباالقتصاديةاآلثار"إن:"جرينسبانريبيكا"لألونكتادالعامةاألمينةوقالت

."19-كوفيدجائحةمنالتعافيوإضعافالعالممستوىعلىالحالياالقتصاديالتباطؤتفاقمإلى

oواحد؛نآفيأزمةمنأكثرمعوالتكيُّفالتعايشالعالمدولعلىيتعيَّنأنهاألوكرانيةاألزمةأظهرتوقد

زماتاألهذهتخلقوقداقتصادية،صدماتمنيتبعهاومالألزمات،عرضةأكثرعالمفينعيشألنناذلك

.تأثيراتهاوتقليلمواجهتهاآلياتبشأنوالتوافقالدول،بينللتواصلجيدةفرصة

االقتصاد العالمي: أولًا
(األونكتادأويل برايس، فورين بوليسي، : )فصح
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يالعــالــماالتجـــاه

oمقاطعةبسببالعام،هذاللبرميلدوالر200الـحاجزالنفطأسعارتتخطىأنالنفطتجارمنعدديتوقع

ديقصنامديريأشهرأحد،"أندوراندبيير"يتوقع،جانبهومن.لإلمدادبديلةمصادرإلىواالفتقارروسيا

طالنفإمداداتاختفاءمُرجحًاالعالمية،الطاقةأسواقمستقبلتشكيلإعادةالقطاع،فيالتحوط

أنمكنيالروسيالنفطمنيوميًّابرميلماليينثالثةحواليأنّالمحللونقدركما.أوروباإلىالروسي

.السوقمنتختفي

oالسوقإلىتعودلنالديزل،مثلالروسية،المكررةوالمنتجاتالخامأنّالنفطسوقخبراءوأضاف

دوالرًا122ىإلوصلبرنتخامأنّبالذكروجدير.أوكرانيامعالنارإطالقوقفعلىاالتفاقتملوحتىاألوروبية،

في"الناتو"األطلسيشمالوحلفاألوروبياالتحادزعماءاجتماعقبلمارس،23األربعاءللبرميل

.روسياعلىجديدةعقوباتعنهتنتجقدوالذي،2022مارس24الخميس،"بروكسل"

oةالوطنيالنفطلشركةالتجاريالقسم-"سوكار"فيالخامالنفطتجاركبير،"هاوسدانيال"وأشار

.سعاراألخفضفيتسهمأنيُتوقعالاألمريكية،الصخريالنفطمناإلنتاجزيادةأنّإلى-األذربيجانية

يستغرقوقدشهرًا،12ذلكسيستغرقجديد،نفطجلبفياإلسراعالمنتجونأرادلوحتىأنّهمُضيفًا

.شهرًا18إلىيصلماالمنتجينبعض

oتمكنتأنقبلكبير،بشكلاالرتفاعإلىاآلجلةالعقودسوقفيالنفطأسعارتحتاجأخرى،ناحيةومن

قعهايتوالتيالنقديةالعوائدوتحقيقاإلنتاجزيادةمنالمتحدةالوالياتفيالصخريالنفطصناعة

فيليمللتسالقياسي،الوسيطتكساسغربخامعقودتداولتمأنهإلىاإلشارةوتجدر.المستثمرون

.مارس23األربعاءللبرميل،دوالرًا80منبأقل،2024ديسمبر

oلسلع،التجارةالعالميةترافيجورامؤسسةفيالنفطلتداوالتالمشاركالرئيس،"لوكوكبن"حذركما

القدرةذاتالناميةاالقتصاداتأنّمؤكدًاالصيف،هذاللبرميلدوالرًا150برنتخامسعرذروةبلوغمن

.تضررًااألكثرستكونالوقود،علىالضرائبخفضعلىاألقل

oبعضعطبخاللمنالضريبيةاإلعفاءاتهذهبعضتحملعلىقادرتينوأوروباالمتحدةالوالياتستكون

.التبعاتتلكلتحملوالموارداألدواتنفسلديهاتكونلناألفقرالدولولكنالنقود،

النفط: ثانيًا
(فايننشال تايمز: )ةفصحي
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يالعــالــماالتجـــاه

oالتيلتداعياتاظلفيسيّماالللطاقة،أمانًاأكثركمصدر"النوويةالطاقة"إلىالعالمدولمنالكثيرتتوجُّه

.القائماألوكرانيالروسيالصراععننجمت

oالميالعالطلبلتلبيةالالزمةالقدرةتوفيرتستطيعانالالشمسيةوالطاقةالرياحطاقةإنوحيث

عُقدتيالتالمناخقمةوفي.الحاليةالفجوةلسدمناسبةبدائلعنتبحثالحكوماتفإنالحالي؛بحجمه

.عقودمنذمرةألولالنوويةبالطاقةاهتمامًاالحاضرينمنالعديدأظهر،2021نوفمبرفي

oماتوفردولة،30فيالنوويةللطاقةمفاعلًا440نحوفيوجدالحالي،الوقتفيالنوويةالطاقةواقععنأما

19فيحاليًّااإلنشاءقيدجديدًامفاعلًا55هناكذلك،إلىباإلضافة.العالمفيالكهرباءمن٪10منيقرب

.مهمًّانوويًّابرنامجًاأيضًاروسياتمتلككمافقط،الصينفيمنها19ويوجددولة،

oعام،الهذا"النوويالنمو"لـتوقعاتهامنبالفعل"الذريةللطاقةالدوليةالوكالة"رفعتالصدد،هذافي

خاللاألخيرةتطويرزيادةاحتمالمعالنووية،للطاقةالحاليةخططهابمناقشةالبلدانبعضتقومكما

.المقبلالعقد

oمضاعفةاحتمالإلىالنووية،الطاقةلمستقبل2021لعام"الذريةللطاقةالدوليةالوكالة"توقعاتوأشارت

يعيدحيث؛2021لعامجيجاوات393منبدلًا،2050عامبحلولجيجاوات792إلىالعالميةالنوويةالتوليدقدرة

وقودالمنلالنتقالالمتناميالدوليالضغطمعالنووية،الطاقةصناعاتتطويرفيالنظرالكثيرون

.البيئةعلىحفاظًاواألكثرالمتجددةالبدائلإلىاألحفوري

oغنىالدورتأديةفيستستمرالنوويةالطاقةأنتُظهرالجديدةالتوقعات"بأنللوكالةالعامالمديروصرح

حيويًّااأمرًأضحتالنوويةالطاقةبأنالوعيزيادةإلىيشيروهذاالكربون،منخفضةالطاقةإنتاجفيعنه

."صفريةانبعاثاتصافيتحقيقجهودفيللغاية

o،لتصنيف،لنظاماعتمادعلىتنصالتي"الخضراءاألوروبيةالصفقة"األوروبيةالمفوضيةأصدرتومؤخرًا

النوويةالطاقةاعتبارتمالنظام،هذاوبموجب.بيئيًّاالمستدامةاالقتصاديةباألنشطةقائمةوإنشاء

الغازاتوويةالنالطاقةعنيُنتَجالإنهحيثاألحفوري؛الوقودعنبعيدًالالنتقالضروريينالطبيعي،والغاز

.األخرىالخياراتمنأفضليجعلهامماالدفيئة؛

oبشكلماتالحكوتحولإلىيؤديقد"خضراء"باعتبارهاالنوويةللطاقةالتصنيفذلكأنإلىالتقريروأشار

الطاقةوخياراتاألحفوريالوقودعناالستغناءبينالفجوةلسدللطاقة؛المصدرذلكإلىمتزايد

.القادمةعامًانالثالثيخاللعالميًّاالكهرباءتوليديتضاعفأنالمُتوقعمنأنهسيّماالبالكامل،المتجددة

o،الصراععاندالقبلحتىاألمريكيةالنوويةالقوةبزيادةاهتمامه"بايدنجو"األمريكيالرئيسأظهراتصالًا

ةالطاقمحطاتصيانةفيلالستثمارخططعناألمريكيةالحكومةأعلنت،2022عامبدايةوفي.أوكرانيافي

يساعدأنالطاقةوزارةوتتوقعدوالر،مليارات6بقيمة،"المدنيالنووياالئتمان"برنامجخاللمنالنووية

أمرًاوويةالنالطاقة"واشنطن"وتعتبر.الحاليةالنوويةالمنشآتتشغيلعلىالحفاظفيالتمويلذلك

أهدافلتحقيقةضروريوسيلةاالستثمارفيترىوبالتاليالمناخي،بالتغيرالخاصةالستراتيجيتهاحيويًّا

.الطويلالمدىعلىالخضراءالطاقة

الطاقة النووية: ثالثًا
(أويل برايس: )ةفصحي
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يالعــالــماالتجـــاه

oالنقللمستقبباعتبارهللطاقة،كمصدرالهيدروجينعلىاالعتمادإلىالنقلشركاتمنالعديدتسعى

فضوخالنظيفة،الطاقةصوبللتحوُّلشركاتتلكعلىبالضغطالحكوماتقياممعوذلكاألخضر،

.الكربونانبعاثات

oإلنتاجهالباهظةالتكلفةمنالرغمعلىالهيدروجينعلىاالعتمادمزاياومن:

oمماى؛األخرالكهربائيةالبدائلمنبالوقودأسرعوتزويدًاأطولَ،مدىالهيدروجينوقودخالياتوفر

.عالمالحولالمدنفي-القريبالمدىعلى-بالهيدروجينالعاملةالقطاراتانتشاريمكنأنهيعني

oلوقود،لكمصدر"الديزل"القطاراتتستخدممافعادةً،"الديزل"لـبديلًاالهيدروجينيوفرأنيمكن

.األحفوريالوقودعلىكبيربشكلتعتمدتزالماالصناعةأنيعنيماوهو

oتكونأنبُدالوالتي،"الكهربائيةالبطاريات"تقدمهاالتيتلكمنأكثرالفوائدمنالعديدحاليًّايقدم

نتظام،باشحنهاوضرورةالمحدودنطاقهاإلىباإلضافةهذاقطار،لتشغيلللغايةوكبيرةثقيلة

لَ،أطومدىالهيدروجينوقودخالياتُقدمالنقيض،وعلى.الوقتمنالكثيريستغرقالذياألمر

.دقائقغضونفيبالهيدروجينالقطاراتتزويدويمكن

oأوالرماديبالهيدروجينيُعرفماإلنتاجالطبيعيالغازباستخدامالهيدروجينإنتاجيمكن

الرياحمنالمولدةالكهرباءمثلالخضراءالطاقةمصادرباستخدامأواألزرق،الهيدروجين

.األخضرالهيدروجينإلنتاجوالشمس

oاالنبعاثاتاطالتقاألزرقالهيدروجينويتطلباالنبعاثات،لمشكلةحلًّايُمثلالالرماديالهيدروجينأنبيد

مجالفيرائدةلتصبحاآلناألوسطوالشرقأوروباأنحاءجميعفيالبلدانتكافحلذاوتخزينها؛

خاللبيركبشكلالنظيفةللطاقةكمصدراألخيريتوفرأنالمتوقعمنأنهيعنيممااألخضر؛الهيدروجين

.المقبلالعقد

o،شركةأنشأتهوالذي،2016عام"برلين"فيبالهيدروجينيعملركابقطارأولظهورإلىالتقريرأشاراتصالًا

لمديراوصرحفقط،مكثفةومياهبخارمنهينبعثحيث،"االنبعاثاتعديمقطار"عليهوأُطلق،"ألستوم"

تقنيةداماستخيمكنأنهأثبتتقداالنبعاثاتعديمةالقطارات"بأنوالنمساألمانيافيللشركةاإلداري

."للركاباليوميةالنقلحركةفيبنجاحالوقودخاليا

oخاللهيدروجينباليعملقطارأولالختبارحاليًّا"الحديديةللسككاليابانشرق"شركةتخطِّطاليابان،وفي

اتانبعاثصفرصافي"إلىبالوصولالبالدتعهدتفيمادوالر،مليون35تكلفتهتبلغوالذيالجاري،مارس

.2050عامفي"كربونية

oدروجينالهيكميةزيادةفيالحكومةوتأملالهدف،ذلكتحقيقعلىالبالدالمبادراتتلكمثلوستساعد

"كاواساكي"و"إيواتاني"مثلالطاقةشركاتقياممع،2050عامبحلولطنمليون20إلىالمستخدمة

.للطاقةكمصدرالهيدروجينسعرلخفضاإلنتاجبزيادةالثقيلةللصناعات

oألبحاث"برمنجهام"جامعةمركزفيبالهيدروجينيعملقطارأولتطويرتمالمتحدة،المملكةوفي

.2019عاموالتعليمالحديديةالسكك

oالعام،النقلقطاعمنالكربونإزالةأجلمنالضغطبزيادةالعالمحولالدولمنالعديدقياممع

نطاقاتببالهيدروجين،تعملركابقطاراتتطويرفياآلنوالتصنيعالنقلشركاتمنالعديدتستثمر

رجحالمُمنأنهيعنيوهذاالكهربائية،البطارياتبدائلضدالمنافسةعلىقادرةتجعلهاواعدة،وسرعات

.المقبلالعقدخاللمتزايدبشكلالعالمحولشائعة"التجاريةالهيدروجينسالسل"تصبحأن

ــــا التوجـــه نحـــو االعتمـــاد علـــى الهيـــدروجين كمصـــدر للطاقـــة فـــي: رابعً
قطاع النقل العام

(أويل برايس: )ةفصحي
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يالعــالــماالتجـــاه

أبرز التطورات 

oوالمسؤلكنأسبوعين،منأكثرمنذمباشرةسالممحادثاتجولةأوللعقدوروسياأوكرانياتستعد

حادثاتمجولةبعدوذلكالحرب،لوقفتنازالتلتقديممستعدًايبدوال"بوتين"الرئيسإن:قالأمريكيا

.شهرقبلدأتبالتيالحربينهيأنشأنهمنكبيرتقدمإلىتؤدّلم،"أنطاليا"فيسابقاتركيااستضافتها

oمنروسياإخراج"المستحيل"منسيكونبأنهزيلينسكي،فولوديميراألوكراني،الرئيساعترفجانبه،ومن

يفكيمنمفاوضينأنوأضاف،"ثالثةعالميةحرب"اندالعيعنيذلكإن:وقالاألوكرانية،األراضيجميع

.سابقًاكييفرفضتهاخطوةوهياألوكراني،بالحيادروسيًّامطلبًايدرسون

oقالأوروبا،إلىرحلتهختامفي"وارسو"فيمارس،26السبتيوم،"بايدنجو"األمريكيالرئيسخطابفي

أنفاءهحل"بايدن"ناشدكماالسلطة،فيالبقاءيمكنهال"بوتينفالديمير"الروسينظيرهإنّ:بايدن

تىحأوأيامخاللتنتهيلنالراهنةاألزمةأنّمُوضحًا،"بوتين"حكومةمعاألمدطويللصراعيستعدوا

.روسيافيالنظامتغييريعنيال"بايدن"خطابأنّاألبيضالبيتفيمسؤولأوضحفيما.شهور

oأن-"الناتو"وحلفالسبعمجموعةقادةاجتماعخالل-"بايدنجو"األمريكيالرئيستصريحاتأكدتكما

كما،-اروسيبخالف-العالمدولمنالعديدلدىالغذاءكميةفينقصإلىستؤدياالقتصاديةالعقوبات

دعًاراتكونلنفالعقوباتالنحو،هذاوعلى.أوكرانياتجاه"موسكو"سياساتتغييرفيتنجحلمأنها

والدولياألمريكالشعبعلىاألعباءمنالمزيدوضعتالمقابل،فيولكنهاسياساتها،لتغيير"موسكو"لـ

.المالعبلدانمنالعديدفيالمعيشةتكلفةعلى-مباشرغيربشكلولوحتى-أثرتكونهاالفقيرة؛

oوبحسب.عدمهمنبالسلطة"بوتين"بقاءيقررأن"بايدن"لـليسبأنّهالكرملينصرحاآلخر،الجانبوعلى

بيناتالعالققطع"أندرييفسيرغي"بولندالدىالروسيالسفيراستبعداألوسط،الشرقأنباءوكالة

طالبتنديةالبولالخارجيةأنّبالذكروجدير.البولنديةالعاصمةفيالسفارةإغالقرجحفيماوبولندا،روسيا

سترداروسيأنّ"أندرييف"أكدفيما.تجسسيةأنشطةممارستهمبدعوىروسيًّا،دبلوماسيًّا45بترحيل

."بالمثلالتعامل"لمبدأوفقًاأراضيها،منبولندييندبلوماسيينبطرد"وارسو"قرارعلى

oتغييرلخططأيالمتحدةالوالياتلدىيكونأنبلينكن،أنتونياألمريكي،الخارجيةوزيرنفىجانبه،ومن

أنبايدنوجالرئيسإعالنمنيومبعدبلينكنالسيدتعليقاتوتأتيآخر،مكانأيفيأوروسيافيالنظام

الرئيسإن:كنبلينالسيدوقالالسلطة،فيبالبقاءلهالسماحينبغيالبوتين،فالديميرالروسي،نظيره

ينالكرملورفضأوكرانيا،ضدحرببشنلبوتينالسماحيمكنالأنهمفادهانقطةببساطةأوضح

.زعيمهمالختيارللروسمتروكاألمرإن:قائلًابايدن،مالحظة

األزمة الروسية األوكرانية : خامسًا
ريفيـــو، مركـــز الدراســـاتأوراســـيا، بـــي بـــي ســـي، ســـي يو يو، يورونيـــوز، بلـــومبر : )فصـــح

(االستراتيجية والدولية
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يالعــالــماالتجـــاه

هل يمكن التوصل يلى اتفاق جزئي لوقف الحرب في أوكرانيا؟

oعسكريةالالعمليةتعثرتأنبعدوذلك،األوكرانيةالروسيةاألزمةإلنهاءاتفاقإلىالتوصلالمحتملمن

الذلك،ومعبالده،عنالدفاعفيشديدةصالبةاألوكرانيالجيشأثبتحيثأوكرانيا؛فيالروسية

.األوكرانيةالعسكريةاألهدافعلىالروسيالقصفوقف"كييف"تستطيع

oأمرًايةالحالاألزمةوإنهاءبسيادتهااالحتفاظفيرغبتهابينأوكرانياموازنةستكونالسياق،هذاوفي

وحلفائهااألمريكيةالمتحدةالوالياتمن"كييف"عليهحصلتالذيالعسكريالدعمإنحيثللغاية؛صعبًا

."موسكو"ضدنصرتحقيقمنيمكِّنهالناألوروبيين،

oكماوذلكالمرحلة،هذهفيأساسيةأهدافثالثة"بوتينفالديمير"الروسيالرئيسلدىفإنذلك،ومع

:يلي

oاإلضافةبروسيا،إلى"القرمجزيرةشبه"ضمعلىالرسميالطابعإضفاءفياألولالهدفيتمثَّل

هاعمليتفيالبدءقبلمنهماأجزاءضمّتقدروسياكانتالتي،"لوهانسك"و"دونيتسك"إلى

.أوكرانيافيالعسكرية

oأنهشمنالذياألمروهومحايدة،دولةستظلأوكرانياأنمنالتأكدفيفيتلخصالثانيالهدفأما

ىعلقيودفرضإلىباإلضافة،(الناتو)األطلسيالشمالحلفإلىانضمامهاعدمإلىيؤديأن

.أراضيهاعلىأجنبيةقواعدإنشاءوحظرتسليحها،

oلكتخاصةاألوروبية،المؤسساتفيأوكرانيا-اندماجمنعأو-تقييدفيالثالثالهدفيتمثل

."األوروبياالتحاد"بـالمرتبطة

oتأمينبيطالبحيثواقعية؛غير"زيلينسكيفالديمير"األوكرانيالرئيسمطالبتبدوأخرى،ناحيةومن

رةجزيشبه"وعودةأوكرانيا،منالروسيةالقواتجميعانسحابيستلزمممالبالده،الكاملةالسيادة

أخرىماديةمكاسبأيعنأو"القرم"عنتتنازللنروسياألننظرًاتحقيقه؛صعبذلكأنإالإليها،"القرم

.أوكرانيافيالواقعأرضعلىحققتها

(  تابع)األزمة الروسية األوكرانية 
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يالعــالــماالتجـــاه

الحرب األوكرانية تُعيد تشكيل مستقبل النظام العالمي

oتهدفيسجديد،عالمينظامتشكيلنحوواألساسيةاألولىالخُطوةهياألوكرانيةالروسيةاألزمةتعد

تشكيللاألحداثمنمتتابعةسلسلةفيحلقةفتُعدالعالم،مستوىعلىالنفوذمناطقتقسيمإعادة

،2015عامسوريافيالروسيوالتدخل،2014عامالقرمحربثم،2008عامجورجيابغزوبدأتالنظام،هذامالمح

.2022عامكازاخستانوأخيرًا،2020عاموبيالروسيا،2019عاموليبيا

oالقارةراتهاتأثيستتجاوزحيثوالعالمي؛اإلقليميالصعيدينعلىجمّةتداعياتلهاالراهنةألزمةوستكون

.بأسرهوالعالموآسيا،األوروبية،القارةفيجديدةجيوسياسيةتغييراتتُحدِثأنالمرجحومناألوروبية،

رئيسة،أقطابثالثةيضمجديدعالمينظاموميالدالحالي،العالميالنظامنهايةإلىسيُفضيالذياألمر

طبينقبينالمواجهةستكونالواقعيالمستوىعلىأنّهغير،(وروسياوالصين،المتحدة،الواليات)هي

.آخرجانبمنوالصينوروسياجانب،منالغربيةوالدولالمتحدةالواليات:وهمارئيسين؛

o،مشروعإطارفيتأتيحيثأوكرانيا؛األزمةهذهوراءمن"موسكو"لـالحقيقيةاألهدافتتجاوزوقدهذا

ىإلسيؤديالذياألمرالشرقية؛أوروبافيالحيويةمصالحهاومجالنفوذهانطاقلتوسيعجادروسي

."الناتو"وحلف"موسكو"بينرسميةضماناتعلىبناءًاألوروبياألمنهيكلبناءإعادة

oاألوروبي،المستوىعلىكبيرةانعكاساتلهااألوكرانيةالروسيةاألزمةفستكوناألوروبي،الصعيدوعلى

تحاداالدولبينالعالقاتعلىستكوناالنعكاساتهذهوأولعام،بشكلالدوليةالعالقاتهيكلوعلى

فيعسكريةالالقوىموازينتغيُّرعنفضلًا،(وفرنساألمانيا)الرئيسينالعضويينبينوخاصةاألوروبي،

حتاللاإلىسيؤديالذياألمراأللماني،الجيشتسليحإعادةألمانياقراربعدسيَّماالاألوروبية،القارة

.والصينوروسياالمتحدةالوالياتمنكلبعدمباشرةالعالمفيالثالثةالمرتبة"برلين"

oتقاللاالستحقيقفيالمتمثلةفرنساأهدافتدعيمفياألثربالغاألوكرانيةالروسيةلألزمةكانكما

حلفأمامالمتاحةالخياراتمحدوديةالمقالأكّدكما.األوروبياالتحادوإمكاناتقوةوتعزيزاألوروبي،

واجهةمفيالدخولالحلفتجنبظلفيسيَّماالأوكرانيا،فيالروسيالتصعيداستمرارحال"الناتو"

اديةاالقتصالعقوباتجدوىعدمعنفضلًاالعسكري،تفوقهاإلىبالنظرروسيامعمباشرةعسكرية

قةالطاوخاصةالمجاالت،منالعديدفيالذاتياالكتفاءتحقيقعلىقدرتهاظلفيعليهاالمفروضة

.المتقدمةوالتكنولوجياوالطبوالصناعةوالغذاء

o،لمتحدةاالوالياترعايةتحتاتفاقتوقيعفيأوكرانيافيالصراعإلنهاءالوحيدالسبيليتمثلوعليه

أوكرانيالىع"واشنطن"قِبلمنالضغطعنفضلًااألوكرانية،األراضيفيالروسيالتقدمإليقافوالصين

.(وأوكرانياروسيا)الطرفينيرضيوسطبحلللخروج

(  تابع)األزمة الروسية األوكرانية 
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يالعــالــماالتجـــاه

العقوبات؟وطأةمنللتهربالمشفرةالعمالتاستخداممنروسياستتمكنهل

oخفاءإلالرقميةاألصولاستخدامللعقوبات،الخاضعونالمسؤولونأوالروسية،الحكومةتستطيعهل

فيراعالصبسبب"بوتينفالديمير"الرئيسنظاملمعاقبةالمبذولةالجهوديقوضمماثرواتهم؛ونقل

أوكرانيا؟

oاإلجماليالمحليالناتجمن٪0.015يعادلبمادوالر،مليار14المشفرةالعمالتعلىالتداولإجماليبلغفقد

حجمأنيعنيمما،2021عامفيدوالرمليار500منأكثرروسياصادراتحجمبلغكما،"Chainalysis“لـوفقًا

لذا؛"كوينبيت"مثلسيولة،األكثرالمشفرةالعمالتسوقحجمكبيربشكلتتجاوزالروسيةالمعامالت

بالمزيدهددويالعالمية،السلطاتوينبهالفورعلىسيظهرروسيا،قِبلمنللعقوباتكبيراختراقأيفإن

.الكبرىوالدول"موسكو"علىالعواقبمن

oلبياناتاوفقً،"بتكوين"مثلبالعالم،المشفرةالعمالتتعدينفيدولةأكبرثالثتعدروسياأنويُذكر

.المشفرةالعمالتمنصاتعنصادرة

oعملةىإلالروبلتحويلطريقعنتتمأنيمكنالعقوباتمنالتهربعمليةأنإلىالمحللينبعضوأشار

مصدرعلىالتعتيمفيالتاليةالخطوةتكمنثم،"موسكو"فيتعملالتيالبورصاتمنواحدةفيمشفرة

مشروع،غيرنشاطعناإلبالغأوالمستخدمينتحديدتتطلبالسوقمنالشراءخاللمناألموال،

سيطريكيانحسابفيوإيداعهادوالراتإلىالمشفرةاألصولتلكتحويليمكنالعملية،إتماموبمجرد

.للعقوباتالخاضعةالهيئةأوالفردعليه

oظتحتفالنقدية،األوراقعكسعلىإنهحيثالمخاطر؛منكثيرعلىالعمليةتنطويالصدد،هذاوفي

ميةالعالالرقابةهيئاتأنكمابالتداول،يقوممنلكلالرقميةاألصابعببصماتالمشفرةالعمالت

وربطهامجرائبارتكابالمتعلقةالرقميةالبصماتعلىالتعرفعلىقدرتهاتحسينعلىباستمرارتعمل

اتسنوبعدحتىاألشخاصواعتقالالمسروقة،األموالبمصادرةللسلطاتهذاويسمحباألشخاص،

.أموالغسيلتعدألنهاالمعامالت؛تلكحدوثمن

oإذوبات،العقمنالمحتملينالمتهربينإلرباكخطواتبالفعلالمتحدةالوالياتاتخذتروسيا،حالةوفي

اللتينالروسيتين”Chatex“وSuex““بورصتيضدصارمةإجراءاتبوضعاألمريكيةالخزانةوزارةقامت

نبيهبتاألمريكيةاإلدارةقامتكمااألموال،غسيلبورصاتكبرىبينمنأنهماالمتحدةالوالياتتزعم

توهدَّدمشروعة،غيرمعامالتأيعنلإلبالغاألخرىالماليةوالمؤسساتالمشفرةالعمالتبورصات

.اإلبالغعدمعلىغراماتبفرض

oتسمىخاصةإدارةبتشكيل"بايدنجو"األمريكيالرئيسقامكماKleptoCapture""العدللوزارةتابعة

.اتللعقوبالخاضعينالروسأصولومصادرةلتحديدالجاري؛مارسشهرفيتأسيسهاتماألمريكية،

oمنصاتوالمشروعة،غيرالتداولعملياتعنللكشفبحملةللقياماألمريكيةالمتحدةالوالياتفتخطط

الماليامبالنظيتعلقفيماالشفافيةمبدأتطبيق"واشنطن"علىيتعينكماالمعروفة،غيرالتشفير

حيثخارج،بالالمشكلةتلكمعالجةمنتتمكنحتىاالئتمان؛وصناديقالكبرىاألمريكيةالشركاتداخل

ألننظرًا؛التقليديةالمصرفيةاألنظمةمنشفافيةأكثرتعدالتشفيرمنصاتأنالمحللينبعضيرى

.االقتضاءعندالهويةعنالكشفتطلبالتشفيرمنصاتمنالعديد

oمنعلفوريةخطواتالسياسةصانعواتخذإذافرصة،روسياعلىعقوباتلفرضالمبذولةالجهودوتعد

أنهشأنمنذلكألنالعقوبات؛منللتهربكوسيلةالمشفرةالعمالتاستخداممنوأنصاره"بوتين"

.األموالغسيلعملياتمكافحةفيالعالميةالهيئاتجهودعرقلةإلىيؤدي

األزمة الروسية األوكرانية 
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يالعــالــماالتجـــاه

الشماليةكوريا

o2017عاممنذلهاتجربةأقوىفيللقارات،عابرًاباليستيًّاصاروخًامارس،24الخميسيومالشمالية،كورياأطلقت،

ديدجلنظامكاناالختبارأنإلىمحللونوأشارواليابان،الجنوبيةكوريامنواسعةإداناتالخطوةهذهلقيتوقد

.2020أكتوبرفياألولىللمرةعنهالكشفتموقد،"17هواسونج"يسمىللقاراتالعابرةالصواريخمن

oلتعليقرقًاخيشكلبأنهالباليستيالصاروخإطالقبيان،في،"إنجايمون"الجنوبيةكوريارئيسوصفجانبه،ومن

لدولي،االمجتمع"أونجونجكيم"الشماليةكوريازعيمبهوعدالذيللقاراتالعابرةالباليستيةالصواريخإطالق

"واضحهاكانت"أنهمضيفًاالدولي،والمجتمعوالمنطقةالكوريةالجزيرةلشبهخطيرًاتهديدًايشكلإنه:"مون"وقال

.الدولياألمنمجلسلقرارات

oحونالعالمأنظارفيهتتجهالذيالوقتفيالكورية،الجزيرةشبهفيمحتملتصعيدألياالستعدادالمهممن

علىالشماليالكوريالرئيسإصرارمنتزيدأنأوكرانياألزمةيمكنكيفأبرزتالتي،األوكرانيةالروسيةاألزمة

القيامعلىوسيارتجرّأتلمانوويةترسانةتمتلكأوكرانياكانتلوأنهيرىحيثلبالده؛النوويةالترسانةفيالتوسع

.العسكريةبعمليتها

oهينووية،أوصاروخيةتجاربإجراءعلىالشماليةكورياإقداممنالقلقتناميوراءتقفأسبابأربعةهناك:

oوبالتالي،ة،الجنوبيكوريارؤساءضدالموجَّهةالتهديداتمنحافلبتاريخالشماليةكوريانظاميتمتع:أولًا

ية،الجنوبكوريافيالرئاسيةاالنتخاباتفي"يولسوكيون"فوزمعخطورةاألمريزدادأنالمتوقعفمن

.الشماليةكورياتجاهصرامةأكثرنهجًايتخذوالذي

oتجاربعنفضلًاالنووية،بتجاربهايتعلقفيماالشماليةكورياتحرزهالذيالتقدمتجاهليمكنال:ثانيًا

دةالمتحالوالياتعمقفيأهدافإلىالوصولبإمكانهاوالتيللقارات،العابرةالباليستيةالصواريخ

.األمريكية

oتوليهعلىعقدمروراحتفالهيصادفحيثالشمالية،كوريالرئيسمهمةرمزيةدالالتالعامهذايحمل:ثالثًا

اختبارىعل"يانجبيونج"إقداماستبعاديمكنالوبالتالي،،والدهلميالدالثمانينالذكرىوكذلكالسلطة،

تحظرهاالتيالصواريختكنولوجياباستخدامعسكريصناعيقمرإطالقأوللقارات،عابرباليستيصاروخ

.الوطنيةالمناسباتهذهمنأيفيالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسقرارات

oتجاربراءبإجللقيامالشماليةلكوريامواتيةالراهنالوقتفيالدوليةالجيوسياسيةالبيئةتُعد:رابعًا

فضلًاألوكرانية،الألزمةواالقتصاديةالسياسيةبالتداعياتمُنشغلةالصينإنحيثالباليستية؛للصواريخ

فيةالشماليكورياعلىإضافيةعقوباتأيفرضعلى"بكين"و"موسكو"توافقأنالمستبعدمنأنهعن

الدولتجاهاالستفزازاتمنبمزيدللقيامالشماليةلكوريادافعًايُعدماوهوالدولي،األمنمجلس

.لهاالمجاورة

التوترات الجيوسياسية : سادسًا
(أفيرز، فورين 24فايننشال تايمز، يي بي سي نيوز، فرانس : )فصح
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يالعــالــماالتجـــاه

الجنوبيالصينبحرفيالصينتحركات

oحلففوذنتزايدظلفيأوروبا،فيالناتوتوسعمنروسيامخاوفالصينيونوالمحللونالمسؤولونيؤيد

لالدومععالقاتهاعنالتخليعلىالصينيجبرقدمماوالهادئ،الهنديالمحيطينمنطقةفيالناتو

.الغربية

oإن:وقالواة،األمريكيالمتحدةالوالياتعلىهجومًاشنواقدالصينيينالدبلوماسيينأنإلىاإلشارةوتجدر

الهندييطينالمح"استراتيجيةتجاهحادةانتقاداتووجهواوروسيا،للصينكبيرًاتهديدًاتشكلتحالفاتها

متحدةالالوالياتربطوتستهدف،"بايدنجو"األمريكيالرئيستبناهاوالتي،"والمفتوحةالحرةوالهادئ

.الصينضدموحدةجبهةفيوالهندوأسترالياواليابان

oتقلالادئوالهالهنديالمحيطيناستراتيجيةإن:"يوتشنغلو"الصيني،الخارجيةوزيرنائبقالجانبه،ومن

دونبالمرورةاالستراتيجيلهذهسُمحإذا":مضيفًاأوروبا،فيشرقًاللتوسعالناتواستراتيجيةعنخطورة

والمحيطآسيامنطقةالمطافنهايةفييدفعمماتصورها،يمكنالعواقبإلىذلكفسيؤديرادع،

."الهاويةحافةإلىالهادئ

oقدفوالهادئ،الهنديالمحيطينمنطقةفيالناتولمواجهةالخطواتمنعدداتخاذإلىالصينتسعىو

400حطرعنأعلنحيث،"آبادإسالم"فياإلسالميالتعاونمنظمةفيخطابًاالصينيالخارجيةوزيروجّه

.إسالميةدولة54حواليفيصينيةمشروعاتفيدوالرمليار

oبنكفيالهادئوالمحيطآسيالمنطقةاالقتصاديينكبيرة،"غارسياأليسيا"أوضحتجهتها،ومن

إلىأقرباألوروبيواالتحادالمتحدةالوالياتجعلتاألوكرانيةالروسيةاألزمةأنالفرنسي،االستثمار

الدولمعأقوىودبلوماسيةاقتصاديةبعالقاتالروسيةشراكتهاالستكمالبالصيندفعممابعضهما؛

.األوسطالشرقفيبالمواردالغنيةوالدولالنامي،العالمأنحاءجميعفيالمحورية

oكرانيةاألوالروسيةاألزمةمعنتعامللمإذا":قائلًاالصيني،العسكريالمحلل،"ليكسيونجني"وأضاف

بهايعاملالتينفسهابالطريقةالصينالغربيعاملسوفاآلنمنعامًا30فبعدالصحيح،بالشكل

."روسيا

oالتيتلكلمماثلةالنطاقواسعةعقوباتتُفرضأنإمكانيةحيالبالقلقالصينيونالمسؤولونويشعر

روسيادعمإلىالصينستحتاجالحالة،هذهوفيروسيا،علىاألوروبيواالتحادالمتحدةالوالياتتفرضها

.الصيندعمإلىاآلنروسياتحتاجمابقدر

oراكةشأنإلىالصينية،"تايمزجلوبال"لصحيفةالسابقالمحرر،"شيجينهو"أشارسبق،ماعلىعالوة

المتحدةاتالواليمع"استراتيجيةمواجهة"أيفيجيدبشكلالصينستخدم"بوتين"معالصينيالرئيس

.مماثلةاشتعالنقطةأوتايوانبشأن
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يالعــالــماالتجـــاه

oبفترةللفوزفرصهتزايدعلى"19-كوفيد"جائحةمع"ماكرونإيمانويل"الفرنسيللرئيسالجيدالتعاملسينعكس

."وميكرونأ"بالمتحوراإلصاباتمعدلارتفاعنتيجةالزخم؛هذاخسارتهمنمؤيديهمخاوفتتزايدفيماثانية،رئاسية

oاعداتالمسبرنامجمثلالوباء،معللتعامل"ماكرون"اتخذهاالتيالخطواتالناخبونأيدقدأنهبالذكرالجديرومن

حالةإعالنرغموذلكالوباء،مناألولىالموجةبعدمفتوحةالمدارسبإبقاءوقرارهوالشركات،للعمالالمالية

.2020أوائلالطوارئ

o،ألماكناإلىللدخولصحيتصريحوجودضرورةالماضي،الصيففصلخاللالفرنسية،الحكومةفرضتاتصالًا

ذلكشجعفقداالقتصادي،للتحليلالفرنسيوالمجلسBruegelفيباحثونأجراهالدراسةووفقًا.العامة

فرنسا،تبنتكما.يورومليارات(6)وتوفيرشخصآالفأربعةإنقاذإلىأدىمماالتطعيم؛علىللحصولالمواطنين

.الصحيةالشهادةعنعوضًاالتطعيمشهادةقانونمشروعالماضي،الشهرنهاية

oنالمعلمواشتكىحيثالمدارس؛إلىالتالميذعودةضوءفيسيماالالشعبي،السخطتزايدأخرى،ناحيةمن

فرنساشهدتوعليهالمنزلي،والعزلالفيروسعنلكشفااختبارإلجراءالمعقدةالقواعدمناألموروأولياء

لخالمنالغضبمشاعرتهدئةإلىالحكومةسعتجهتها،ومن.الماضيينايرفيالمعلمين،لنقاباتاحتجاجات

.الصحيالحجروإجراءاتالفيروسعنالكشفاختبارنظاموتسهيلالكماماتتوزيع

o،انخفاضمفرغ،"ماكرون"لـالسياسيالمستقبلعلى"أوميكرون"تفشيتداعياتبمدىالتنبؤالصعبفمنوعليه

فإنّالسابق،باألسبوعمقارنةالماضي،األسبوعتقريبًا(٪6)بنسبةاليوميةالمركزةالعنايةدخولحاالتمعدل

.مرتفعةزالتماالمستشفياتإلىوالدخولاإلصابةمعدالت

oغييرتوعلىالجديد،المتحورمعالمواطنينتفاعلكيفيةعلىاالنتخابية"ماكرون"فرصتعتمدالصدد،هذاوفي

افحةمكعلىالحكومةقدرةفيالمواطنينثقةنسبةانخفضتحيثالوباء،معالتعامللبروتوكوالتالحكومة

.مؤخرًا"إيفوب"مؤسسةأجرتهللرأياستطالعبحسب،2021ديسمبرأوائلمنذ٪41لتسجل٪؛9بحواليالوباء

oحواليعند"ونماكر"تأييدنسباستقرارعنكشفتوالتياألولى،الجولةفيالتصويتحولاألخيرةالتوقعاتوتشير

اليمينيةالمُرشحةصعودإلىباإلضافة٪،21إلى"لوبانمارين"المتطرفاليمينمُرشحةتأييدنسبةوارتفاع٪،27

.٪10بنسبة"زيمورإريك"و٪12بنسبة"بيكريسفاليري"

o،فوززالفما؛المقبلةالفرنسيةالرئاسيةاالنتخاباتبنتائجللتكهنالرأياستطالعاتعلىاالعتمادالخطأومنهذا

علىيةاألوكرانالروسيةاألزمةتؤثرأنالمتوقعفمنمضمون،غيرجديدة،بفترة"ماكرونإيمانويل"الحاليالرئيس

الحمايةمونظالمعيشةتكاليفارتفاعقضاياتأثيرجانبإلىالفرنسيين،الناخبينربعمنأكثرحواليتصويت

.المطلوبةاالجتماعية

o،ة،ثانيواليةبفترة"ماكرون"فازإذاولكن،،"لوبان"و"ماكرون"بينالثانيةاإلعادةجولةحدوثالمرجحمنوعليه

.طويلةفترةمنذبهوعدالذيالمعاشات،نظامتعديلمنهاكبيرة،إصالحاتإجراءإلىسيحتاج

االنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة : سابعًا
(فايننشال تايمز، الجاردياو: )تافصحي
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األسبوعخاللالعالميةبالصحفة المنشورالمقاالتقراءة تحليلية ألهم 

هجمات الحوثيين على السعودية.1

الشأو السعودي.2

الشأو اإلماراتي.3

الشأو التركي.4

الشرق األوسط



الشرق األوسط

هجمات الحوثيين على السعودية: أولًا
(بلومبر ، رويترز، 24فيله، فرانس دويتشهبي بي سي، : )صحف

oةتابعمنشآتعلىإيرانمنالمدعومةالحوثيجماعةشنتهاالتيالهجماتالسعوديةالطاقةوزارةأدانت

."فورموال"لسباق"جدة"استضافةموعداقترابمع،2022مارس25الجمعةالسعودية"أرامكو"لشركة

oفيروليةالبتالمنتجاتتوزيعمحطةاستهدافالحوثيين،باسمالمتحدث،"سريعيحيى"أعلناإلطار،هذاوفي

الطائراتمنكبيرةبأعداد"نجران"مدينةفيومنشأة"جازان"منطقةفي"المختارة"ومحطة"جدة"شمال

بأعداد"مشيطخميس"و"أبها"و"الظهران"و"جيزان"مناطقفيومهمةحيويةأهدافواستهدافالمسيرة،

.الباليستيةالصواريخمنكبيرة

oبأناليمن،فيالشرعيةدعمتحالفقواتباسمالرسميالمتحدث،"المالكيتركي"صرحجانبه،ومن

المدنية،يانواألعالحيويةالمنشآتضدارتكابهاتكراريمثلالتيالتخريبية،االعتداءاتهذهتدينالسعودية

.ارياإلخب"العين"موقعبحسبالدولية،واألعرافالقوانينلكلانتهاكاالمملكة،منمختلفةمناطقفي

oشهرلخالمؤقتةهدنةتأمينالمتحدةلألممالخاصالمبعوثمحاولةمعبالتزامنالحوثيالتصعيدويأتي

.الشهرهذامنالحقوقتفيللتشاوراليمنيةاألطراف"الرياض"استضافةوقبلرمضان،

o،سواقلألالبترولإمداداتفينقصأيمسؤوليةتتحمللنأنهاالسعوديةالعربيةالمملكةأعلنتوقدهذ

شياتالميليمنالبتروليةمنشآتهالهاتتعرضالتيالمتواصلةالتخريبيةالهجماتظلفيالعالمية،

.اإلرهابيةالحوثية

oقَّىوتلالسعودية،جانبإلىووقوفهاتضامنهاوأكدتالحوثية،الهجماتوأجنبيةعربيةدولأدانتفيما

سالرئيمنهاتفيًّااتصالًاالسعودي،الدفاعووزيرالعهدولي،"العزيزعبدبنسلمانبنمحمد"األمير

ىإلمصروقوفوأكدالمملكة،أراضيعلىاإلرهابيةالهجماتخاللهأدان،"السيسيالفتاحعبد"المصري

.العدائيةاألعمالهذهاستمرارلمواجهةالسعوديةجانب

oرواحأتعرِّضالضرباتهذه:"تويتر"علىوكتبالهجوم،"جونسونبوريس"البريطانيالوزراءرئيسوأدان

إن:يةاألمريكالخارجيةباسمالمتحدثنائبة،"بورترجالينا"قالتكماتتوقف،أنويجبللخطرالمدنيين

اكنوأموالمساجدالمدارسعلىعالوةالسعودية،التحتيةالبنيةفيأيضًاوتؤثرمقبولة،غيرالهجمات

.العمل

o،مالهجوأعقابفيوذلكسابق،وقتفيتراجعًاسجَّلتقدكانتأنبعدالنفط،أسعارارتفعتوعليه

خامسعرتجاوزبينماالواحد،للبرميلدوالرًا120الـحاجزدولي،معياروهو،"برنت"خامسعرتجاوزحيثالحوثي،

.سابقوقتفيدوالرات3بمقدارتراجعاقداالثنانكانأنبعدللبرميل،دوالرًا113تكساسغرب

o26السبتيوماليمنفيللحوثيينمواقععلىجويةغاراتالسعوديةتقودهالذيالتحالفشنََّّالمقابل،وفي

رأس"ميناءبينهامنمواقع،عدةالضرباتواستهدفتمارس،25الجمعةيومهجماتعلىردًّا،2022مارس

مةالعاصفيعسكريةمواقعوكذلكاليمنية،"الحديدة"محافظةفيوالوقودللكهرباءومنشآت،"عيسى

."صنعاء"
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الشرق األوسط

الشأو السعودي: ثانيًا
(بلومبر أويل برايس، : )صحيفتا

oوالتيالصين،إلىللخاممُورِّدأكبرالعالم،فيللنفطمُصدّرأكبرتُعدالتيالسعودية،العربيةالمملكةأصبحت

الخامللنفطنالمُصدِّريقائمةوتتصدرروسيا،علىبذلك"الرياض"لتتفوقعالميًّا،مستوردأكبربدورهاتُعد

.سنويأساسعلىالكمياتانخفاضرغم،2022وفبرايرينايرشهريفي

oحوالييعادلماالسعوديةمن"بكين"وارداتمتوسطبلغ،"الصينيةللجماركالعامةاإلدارة"لبياناتووفقًا

مقابلسنوي،أساسعلى٪3بلغتانخفاضبنسبة،2022عاممنوفبرايرينايرفييوميًّابرميلمليون1.81

خفضتحيثُسنوي؛أساسعلى٪9.1بنسبةانخفاضًايُمثلبماروسيا،منيوميًّابرميلمليون1.57

"بكين"حملةبسببالروسي؛"إسبو"خامذلكفيبماالنفطي،الخاممنمشترياتهاالمستقلةالمصافي

.المشروعةغيرالممارساتلقمع

oتحظرملحيثالمقبلة؛الفترةفيالصينستستوردهالذيالروسيالخامالنفطمقدارالواضحمنوليس

.األوكرانيةالروسيةالحرباندالعبعدالعالمدولمعظمفعلتكماالروسيةالطاقةالصين

oنبشأمحادثات،"أدانيجوتام"الهندياألعمالرجليقودهاالتي،"أداني"مجموعةتُجريمتصل،سياقوفي

من"أرامكو"فيحصةشراءإمكانيةذلكفيبما،"أرامكو"السعوديوالطاقةالنفطعمالقمعالتعاونزيادة

.السعوديالعامةاالستثماراتصندوق

oشركةفي٪20حواليعلىلالستحواذ؛2019في"ريالينس"معمحادثاتأجرتقد"أرامكو"أنبالذكرالجديرومن

.دوالرمليار25و20بينبما"أرامكو"فيأسهممقابل"ريالينس"لـالتابعةكيماوياتإلىالنفطتحويل

oريالينس"لـالتابعة"جمناجار"لمصفاةيوميًّاالنفطمنبرميلألف500"أرامكو"توردأنالمُقررمنكانكما"

."19-كوفيد"جائحةتفشيبسبب؛2020يوليوفيتأجيلهاتمقدالصفقةأنإالالهندية،
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الشرق األوسط

الشأو اإلماراتي: ثالثًا
(أويل برايس: )صحيفة

oَّماليـينَّبرميـلَّيوميًّـاَّفـيَّأقـربَّوقـت5َّتسعىَّدولةَّاإلماراتَّالعربيةَّالمتحدةَّإلـىَّزيـادةَّإنتـاجَّالـنفطَّالخـامَّإلـى

فـيَّالشـرقَّللـنفطممكن،َّجنبًاَّإلىَّجنبَّمعَّتحقيقَّاالكتفاءَّالذاتيَّمنَّالغـاز،َّوإنشـاءَّأكبـرَّمركـزَّتخـزينَّوتوريـدَّ

.األوسط

oَّمليـارَّدرهـمَّإمـاراتي،2.4َّعـنَّإبـرامَّاتفاقيـاتَّجديـدةَّبقيمـةَّ(َّأدنـوك"َّ)الوطنيـةأبـوظبيَّشـركةَّبتـرولَّ"كماَّأعلنت

،َّ"يوايــدَّليمتــدَّأبــوَّظبــورلــدَّ"و،َّ"هــاليبرتون:َّ"تشــمل)لحفــرَّعــددَّكبيــرَّمــنَّآبــارَّالــنفطَّالجديــدةَّمــعَّعــدةَّشــركاتَّ

دماتَّلخـ"َّإمجـل"ولخـدماتَّالطاقـة،َّ"َّنسر"لحفرَّوصيانةَّآبارَّالنفط،َّو"َّوسترناإلماراتَّ"و،َّ"ميدلَّإيستبيكرَّ"و

(.حقولَّالنفط

oَّ،شــركةَّصــرحَّالمــديرَّالتنفيــذيَّلحيــثَّوبهــذهَّاالســتثمارات،َّتهــدفَّاإلمــاراتَّأيضًــاَّإلــىَّتعزيــزَّاالقتصــادَّالمحلــي

يَّفــ"َّحجــرَّاألســاس"أدنــوكَّبــأنَّبــالدهَّتعتبــرَّكــلَّهــذهَّالتطــوراتَّالرئيســةَّالخاصــةَّبقطــاعَّالطاقــةَّلــديهاَّأنهــاَّ

،َّوتهدفَّهذهَّالخطةَّإلىَّزيادةَّمساهمةَّالقطاعَّالصـناعيَّ"مليار300خطةَّ"خطتهاَّاألوسع،َّوالتيَّيُطلقَّعليهاَّ

مليـارَّدرهـمَّإمـاراتيَّخـاللَّالسـنواتَّالعشـر300َّمليـارَّدرهـمَّإمـاراتيَّحاليًّـاَّإلـى133َّمـنَّلدولـةَّلفيَّالناتجَّالمحلـيَّ

.القادمة

oَّبعــد4َّمــنَّجانبهــا،َّقامــتَّاإلمــاراتَّبتســريعَّوتيــرةَّتطــويرَّالحقــولَّالنفطيــةَّالواقعــةَّفــيَّالمنطقــةَّالبريــةَّرقــم

اليابانيــة؛َّحيــثَُّمــنَّالمحتمــلَّأنَّيضــمَّاالكتشــافَّالجديـــدَّ(INPEXَّ)الكشــفَّاألخيــرَّالــذيَّأعلنــتَّعنــهَّشــركةَّ

مزيـدَّمليونَّبرميل،َّوتشيرَّالدالئلَّاألوليـةَّإلـىَّأنـهَّقـدَّيـتمَّاكتشـافَّال480احتياطاتَّقابلةَّلالستردادَّالَّتقلَّعنَّ

.ََّّمنَّاالكتشافاتَّفيَّهذاَّالموقع

oَّمدينـةَّالمسـتمرةَّلتعزيـزَّمكانـة"َّأدنـوك"ومنَّالمقررَّأنَّيعززَّاكتشافَّالنفطَّالخامَّالجديـدَّبشـكلَّكبيـرَّجهـود

.َّألنَّتصبحَّمنصةَّتداولَّالعقودَّاآلجلةَّللنفطَّفيَّالشرقَّاألوسط"َّمربان"

oََّّأبـوظبي"عقـبَّالبـدءَّفـيَّتشـغيلَّخـطَّأنابيـبَّالـنفطَّالخـامَّفـيَّ"َّمينـاءَّالفجيـرة"وتسارعتَّوتيرةَّالتطويرَّفـي"

،َّوبطاقـة2012َّ،َّوذلـكَّفـيَّيونيـوَّ"الفجيـرة"،َّإلـىَّمدينـةَّأبـوظبيفـيَّ"َّحبشانَّالبـري"كيلومترًا،َّمنَّحقل380َّبطولَّ

.عالميةمليونَّبرميلَّفيَّاليوم،َّبماَّيسمحَّبنقلَّالنفطَّالخامَّاإلماراتيَّبسالسةَّإلىَّالسوقَّال1.8نقلَّتبلغَّ
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الشرق األوسط

الشأو التركي: رابعًا
(فورين بوليسي: )صحيفة

oالرئيسسعىحيثُالخليج؛دولتجاهالتركيةالخارجيةالسياسةتوجهاتفيالتغيُّراألخيرةالتحليالتتناولت

كةوالمملإسرائيل،منكلمعالتوتراتحدةتخفيفإلىاألخيرةالفترةخالل"أردوغانطيبرجب"التركي

صفمنتفياإلماراتإلى"أردوغان"بزيارةذلكعلىمستدلةالمتحدة،العربيةواإلماراتالسعودية،العربية

بينجديدةاتفاقية13علىالتوقيععنفضلًاوالعسكرية،األمنيةالقضايامنالعديدلمناقشة؛2022فبراير

.البلدين

oاإلسالمبتراجعضمنياعترافبمثابةهوالخليجيةالدولمعاألخيرالتركيالتقاربأنالتحليالتهذهوترى

البلدانفياسيالسياإلسالمتياراتصعودباتجاهتدفعكانتالتيالتركية،االستراتيجيةوفشلالسياسي

صفةبوالخليجيةعامة،العربيةالدولواستقرارألمنتهديدمنالجماعاتهذهتُشكلهمامتجاهلةالعربية،

.خاصة

oالتهديداتلمواجهةتشكيلهيتم"ثنائيلتعاوننواة"يكونقداإلماراتيالتركيالتقاربأنإلىاإلشارةوتجدر

هذاالنووي،ابرنامجهبشأنالغربيةالدولمعقريبًااتفاقإلى"طهران"تتوصلأنالمتوقَّعمنحيثُاإليرانية؛

.اقتصادهاركائزتنويعإلىاألخيرةالفترةفياإلماراتاتجاهعنفضلًا

oفيالخليج،معالتقاربنحو"أنقرة"وتطلُّعالتركية،الخارجيةالسياسةنهجتغيروراءاألساسيالدافعويكمن

الفوزىعل"أردوغان"يساعدأنشأنهمنماوهوحاليًّا،المتأزمالتركياالقتصاديالوضعتحسينفيالرغبة

الخليجيةاألموالرؤوسجذبخاللمنوذلك،2023عامإجراؤهاالمقررالمقبلةالرئاسيةاالنتخاباتفي

.االنتخاباتقبيلالتركياالقتصادإلنعاش

oوخلقة،االقتصاديالروابطتعزيزشأنهامنالخليجيةوالدولتركيابينالعالقاتعودةأنبالذكرالجديرومن

إذا"ألردوغان"ةبالنسبواقتصاديةسياسيةمعضلةسيُشكّلماوهوالطرفين،بينمتبادلاقتصادياعتماد

تعلمدق"أردوغان"يكونأنالتحليالتتأملالنحو،هذاوعلىالمستقبل،فيمُعاكسًانهجًايتبنّىأنأراد

عنهغنىالواقتصاديسياسيثقل َّمنتُمثلهلمانظراالخليجية؛الدولأهميةتجاهليمكنالبأنهالدرس

.لتركيا

30



31



األسبوعخاللالعالميةبالصحفة المنشورالمقاالتقراءة تحليلية ألهم 

الشأو اإلثيوبي.1

تحديد يطالبوو مالي وغينيا وبوركينا فاسو ب" يكواس"قادة .2

آجال المراحل االنتقالية

إفريقيا



إفريقيا

الشأو اإلثيوبي: أولًا
(فورين بوليسي): صحيفة

oَّانَّفــيَّاإلنســلحقــوقَّانتهاكــاتَّ"َّأســياسَّأفــورقي"والــرئيسَّاإلريتــريَّ"َّآبــيَّأحمــد"يمــارسَّرئــيسَّالــوزراءَّاإلثيــوبي

ئَّالقــانونَّمواقــفَّالمجتمــعَّالــدوليَّوانتقائيتــهَّفــيَّتطبيــقَّمبــادوهــوَّمــاَّيبــرزَّتنــاقضَّإقلــيمَّتيجــرايَّفــيَّإثيوبيــا،َّ

.الدوليَّاإلنساني

oَّيَّاألوكرانيــة،َّوانتهاكاتهــاَّضــدَّالشــعبَّاألوكرانــي،َّفــعلــىَّاألراضــيَّروســياَّ«َّهجــوم»المجتمــعَّالــدوليَّحيــثَّيــدين

"َّيجــرايالجبهــةَّالشــعبيةَّلتحريــرَّت"مُقابــلَّصــمتهَّعــنَّإدانــةَّاالنتهاكــاتَّالوحشــيةَّضــدَّشــعبَّتيجــراي،َّوتحميلــهَّ

.مسؤوليةَّالحربَّهناك

oَّ،؛َّحيـثَّ"فكييـ"التيَّيشـهدهاَّإقلـيمَّتيجـرايَّالَّتقـلَّوحشـيةَّعـنَّمثيلتهـاَّفـيَّيذكرَّأنَّاالنتهاكاتَّوفيَّهذاَّالصدد

،َّوتخريـبَّبحملةَّضدَّشعبَّتيجراي،َّوالتـيَّتجلَّـتَّفـيَّتـدميرَّالمرافـقَّالصـحية"َّأسياسَّأفورقي"و"َّآبيَّأحمد"قامَّ

.البنيةَّالتحتيةَّاألساسية،َّوالمؤسساتَّاالقتصادية،َّوقتلَّالمدنيينَّاألبرياء

oَّ،ادةَّأنَّالحــربَّفـيَّاإلقلـيمَّجـاءتَّفـيَّأعقـابَّالهجــومَّالـذيَّشـنّتهَّالجبهـةَّعلـىَّالقيــ"َّآبـيَّأحمـد"يؤكـدَّومـنَّجانبـه

،َّويعدَّذلكَّالهجومَّذريعةَّللحكومـةَّاإلثيوبيـةَّلتبريـرَّالحـربَّوممارسـة2020الشماليةَّللجيشَّاإلثيوبيَّفيَّنوفمبرَّ

انبهــاَّاالنتهاكــاتَّضــدَّشــعبَّتيجــراي؛َّحيــثَّإنَّالهجــومَّالــذيَّشــنّتهَّالجبهــةَّكــانَّبمثابــةَّعمليــةَّاســتباقيةَّمــنَّج

هةَّالشـعبيةَّللقيامَّبحملةَّعسكريةَّفيَّاإلقليم،َّواإلطاحةَّبالجب-المعدةَّمسبقًا-لوقفَّخطةَّالحكومةَّاإلثيوبيةَّ

شكلَّاستباقيَّنفوذَّكبيرَّعليها،َّومنَّثمََّّسعتَّالجبهةَّب"َّأحمدآبيَّ"لـلتحريرَّتيجراي،َّوتنصيبَّحكومةَّدُميةَّيكونَّ

.الشماليةَّللجيشَّاإلثيوبيالقيادةَّإلىَّنزعَّسالحَّ

oَّــا،َّباإلضــافةَّإلــىَّتعليــقَّالخــدماتَّالحيويــة5.2َّنحــوَّهــذا،َّوقــدَّتعــرَّض :َّمثــل)ماليــينَّشــخصَّلخطــرَّالمــوتَّجوعً

لمـوادَّدخـولَّا"َّآبـيَّأحمـد"كمـاَّمنـعَّنظـامَّ،َّ(اإلقليمَّوإليهالكهرباءَّواالتصاالتَّوالبنوكَّوالنقلَّالجويَّوالبريَّمنَّ

لحـرب،َّكسـالحَّرئـيسَّفـيَّا"َّالجـوع"الغذائيةَّوالوقودَّواإلمداداتَّالطبيةَّإلىَّالمنطقة،َّمماَّيشيرَّإلىَّاسـتخدامهَّ

.اإلنسانيَّالمأزومفاقمَّالوضعَّاألمرَّالذيَّ

oََّّاألمـرَّخالقيـاأفاستخدامَّالجوعَّكسالحَّفيَّالحربَّيُعدَّانتهاكًاَّواضحًاَّللقانونَّالدولي،َّفضلًاَّعـنَّأنـهَّمُسـتهجَن،

يَّصــمتَّمجلــسَّاألمــنَّفــيَّالوقــتَّالحــاليَّفــكمــاَّأنَّالــذيَّيســتحقَّبالضــرورةَّاإلدانــةَّالدوليــةَّلهــذهَّاالنتهاكــات،َّ

لـدوليَّإزاءَّمواجهةَّاستخدامَّالجوعَّكأداةَّحرب،َّفضلًاَّعنَّغيابَّاالستجابةَّاإلنسانيةَّالكافيةَّمنَّقِبلَّالمجتمعَّا

.الدوليةمصداقيتهَّهذهَّاالنتهاكات،َّيُهددَّبتقويضَّ

oََّّوذلكَّ"دآبيَّأحم"وعليه،َّفمنَّالضروريَّقيامَّالمجتمعَّالدوليَّباستخدامَّسالحَّالعقوباتَّاالقتصاديةَّضدَّنظام،

.منَّأجلَّإجبارهَّعلىَّتغييرَّمسارهَّووقفَّانتهاكاته؛َّ"والجزرةالعصاَّ"فيَّإطارَّسياسةَّ
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إفريقيا

ـــا و يطـــالبوو مـــالي وغينيـــا وبوركينـــا فاســـ" يكـــواس"قـــادة : ثانيً
بتحديد آجال المراحل االنتقالية

(قراءات يفريقية): صحيفة

oَّالهـاَّيومًـاَّالتيَّاستمرتَّأعماالستثنائية،َّقمتهمَّ(َّإكواس)اختتمَّقادةَّالمجموعةَّاالقتصاديةَّلدولَّغربَّإفريقيا

وَّبتقـديمَّ،َّبمطالبةَّالمجالسَّالعسكريةَّفيَّكلَّمنَّماليَّوغينياَّوبوركيناَّفاسـ"أكرا"واحدًا،َّفيَّالعاصمةَّالغانيةَّ

.للمراحلَّاالنتقاليةَّفيَّبالدهمجدولَّزمنيَّواضحَّ

oََّّإكــواس"،َّخــاللَّمــؤتمرَّصــحفي،َّبــأنَّالوســيطَّالمكلــفَّمــنَّ"جــانَّكلــودَّبــرو"،َّ"إكــواس"وصــرحَّرئــيسَّمفوضــية"

،َّعقـــدَّسلســـلةَّمـــنَّاالجتماعـــاتَّمـــعَّالمجلـــسَّ"جودلـــوكَّجوناثـــان"لشـــؤونَّمـــالي،َّالـــرئيسَّالنيجيـــريَّالســـابقَّ

.العمليةَّاالنتقاليةبشأنَّالعسكريَّوالفاعلينَّاآلخرينَّ

oي،َّوأشــارَّإلــىَّأنَّالقــادةَّوجهــوا،َّبنــاءَّعلــىَّالصــعوباتَّالمســجلةَّفــيَّالتوصــلَّإلــىَّاتفــاقَّمــعَّالمجلــسَّالعســكر

يــهَّمــنَّأجــلَّاإلصــغاءَّإل"َّأكــرا"،َّللمشــاركةَّفــيَّقمــةَّ"أســيميَّجويتــا"دعــوةَّإلــىَّالــرئيسَّاالنتقــاليَّالمــالي،َّالعقيــدَّ

اليـةَّقـدَّفرضـت،َّمطلـعَّالسـنةَّالجاريـة،َّعقوبـاتَّم"َّإكـواس"وكانـتَّللـدعوة،َّوالتباحثَّمعه،َّغيرَّأنهَّلـمَّيسـتجبَّ

.واقتصاديةَّصارمةَّعلىَّمالي

oَّسابق،َّ،َّالتعاملَّفقطَّمعَّتقريرَّالرئيسَّالنيجيريَّال"جويتا"وجبَّعليهم،َّفيَّغيابَّ"َّإكواس"أنَّقادةَّ"َّبرو"والحظ

رفـعَّسـيبدأ"االنتقاليـةَّأنـهَّفـورَّالتوصـلَّإلـىَّجـدولَّزمنـيَّحـولَّالمرحلـةَّ"َّإكـواس"،َّوأعلنَّقادةَّ"جودلوكَّجوناثان"

".العقوبات

oَّألفــاَّ"قَّ،َّبعــدَّالســماحَّللــرئيسَّالســاب"بعــضَّالتقــدم"بــأنَّقــادةَّالــدولَّلمســواَّ"َّبــرو"وفيمــاَّيتعلــقَّبغينيــا،َّصــرح

اكَّبواعـثَّهنـ":َّبـروبالسفرَّخارجَّالبالدَّألسبابَّصحية،َّفيماَّتمَّتنصيبَّمجلسَّانتقالي،َّومـعَّذلـك،َّقـالَّ"َّكوندي

.،َّخاصةَّبشأنَّالجدولَّالزمنيَّللمراحلَّاالنتقالية"قلقَّكبيرة

oَّبإطـارَّزمنـيَّمقبـولَّللعمليـةَّ،2022َّأبريل25َّيطالبونَّبتزويدهم،َّخاللَّشهرَّواحدَّبحلولَّ"َّإكواس"وأوضحَّأنَّقادة

".العقوباتَّالماليةَّواالقتصاديةَّستبدأَّبعدَّانتهاءَّتلكَّالمهلة"االنتقالية،َّمحذرًاَّمنَّأنَّ

oَّ،لبـونَّيط"َّإكـواس"جعـلَّقـادةَّممـاَّوهناكَّأيضًاَّتوتراتَّفيَّالبالدَّبينَّالمجلسَّالعسكريَّواألحـزابَّالسياسـية

مفوضـية،َّالاالنتقالية،َّوفقًـاَّلـرئيسَّالشمولَّفيَّنقاشاتهمَّحولَّالعمليةَّتحقيقَّالعسكريَّقادةَّالمجلسَّمنَّ

.لغينياستعينَّوسيطًاَّ"َّإكواس"الذيَّأعلنَّأنَّ

oَّكريَّإلىَّأنَّالمجلسَّالعسكريَّمـاَّزالَّيـرفض،َّمنـذَّاالنقـالبَّالعسـ"َّبرو"أماَّبخصوصَّبوركيناَّفاسو،َّفقدَّأشار

روكَّ"وع،َّبـاإلطالقَّغيـرَّالمشـروطَّللـرئيسَّالمخلـ"َّإكـواس"المنفذَّفـيَّينـايرَّالماضـي،َّاالسـتجابةَّلمطالبـةَّقـادةَّ

أنَّ"َّبـرو"وأضـافَّ،َّ"بـالمرفوض"،َّالخاضـعَّلإلقامـةَّتحـتَّالحراسـة،َّواصـفًاَّهـذاَّالموقـفَّ"ماركَّكريسـتيانَّكـابوري

شـهرًا،36َّغَّانتقاليـةَّتبلـفاسـوَّيطالـبَّبمرحلـةَّفـيَّبوركينـاَّأُحيطواَّعلمًاَّبأنَّالمجلسَّالعسـكريَّ"َّإكواس"قادةَّ

".طويلةَّأكثرَّمنَّالالزم"غيرَّأنهمَّاعتبرواَّهذهَّالمدةَّ
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