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الملخص التنفيذي

، "عقراءة تحليليةة ألمةم المالةاال المرةةورة بالصةحف العالميةة خةالل األسةبو"من دورية ( 142)يأتي العدد رقم 

، والتةي اةاءل علةى الرحةو 2023مةار  06ليحلل ويتراول أبرز األحداث والالضايا على مدار األسبوع المرتهةي يةي 

:اآلتي

شـر ا يشهد قطاع العقارات في الواليات المتحدة المزيد  من االضـطرابات  والتـي لالب ـا مـا تمـو  م ▪

عامًةةا يةي يهايةةة عةةا  30٪ لمةدة 3يالةةد زاد المعةةدل علةى الرمةةور العالاريةة ال ابتةةة مةةن لحـدو  ركــود بعـدها  

.، ومو ما أثر على يةاط قطاع العالارال2022٪ بحلول أكتوبر 7، حتى تجاوز يسبة 2021

جح أ  خفض المجلس الوطني لنواب الشعب توقعاته بشأ  نمو االقتصاد الصـيني  ييـم مـن المـر▪

ويعةةد مةةدا أديةةى مسةةتوا تحالالةةال الدولةةة خةةالل العالةةود هــذا العــا   % 5النـات  المحلــي للــببد ســيبل  نحــو 

.الماضية

ي بعـد األمريمـالسـيبرانيعـن اسـتراتيجيج جديـدة لتعزيـز األمـن " بايـد جـو "كشف الـرييس األمريمـي ▪

ات الهجمــات األمنيــج المتبيقــج  وهــي اســتراتيجيج تتاــمن تحويــى المســ وليج  لــ  كيانــات شــرك

ال حتةةى التةةي تلةةةل يةةي اتحةةاط ااحتيامةةال الالزمةةة لتةةأمين برامجهةةا، مةة   درا  أيةةالتمنولوجيــا والبرمجيــات 

.برامج أمار البرامج األك ر تالدمًا ا يمكرها التصدي لجمي  ال غرال األمرية

كيان ـا يـيني،ا  بااضـافج  لـ  تشـديد 28فرضت الواليات المتحـدة األمريميـج عقوبـات جديـدة علـ  نحـو ▪

تلةة  حيةةت تم ةةلبهــدم مواجهــج التهديــدات الصــينيج لممــن القــومي األمريمــي  التصــدير  القيــود علــ  

ا يةي طلة  الكيايال حسبما طكر مكتب الصراعة واألمن التجاري األمريكي خطرًا محتملًا على األمن الالومي بمة

دة عالوبةال تعامالل مده الكيايةال الصةيرية مة  اةركال ارلكتروييةال اريراييةة التةي يرضةت الوايةال المتحة

.عليها خالل اللترال الماضية

تـا  من أسوأ أزمات الغذاء منذ عقود  ييم تمافح الببد منـذ عقـود  انوايدة تعاني كوريا الشماليج ▪

لكةن . يةةبسبب العزلة الدولية، وسةوء اردارة ااقتصةادية والكةوارث الطبيعما يمفي من الغذاء لشعبها  

لةدي ضةر  ، والليضةايال والجلةاا ا"كورويا"الوض  ساء يي األاهر األخيرة يتيجة للاليود المتعلالة بجائحة 

.الماضي، وأضرل بالمحاصيلالعا  البالد 

مبعوثي العديد من الوكاال الدولية، والجهال المعرية من اقترا  امتال   يرار سالحًا يوويًّا، يبحسبحدر ▪

٪ مــن اليورانيــو  60 يــرا  تقــو  بجنتــا  نحــو الوكالةةة الدوليةةة للطاقةةة الدريةةة التابعةةة لةمةةم المتحةةدة، يةة ر 

ا  المخصــب مذنــذ مــا يقــرب مــن عــامين  لمــن الوكالــج أكــدت عحورهــا علــ  نتــار ألســلحج قريبــج مــن اانتــ

.يناير الماضي22٪ خبل عمليات التفتيش التي كانت في 84بنسبج 

ــج العديــد مــن ▪ ــج للعــب دور مهــم فــيااممانــات تمتلــا القــارة اافريقي ــج  التــي تجعلهــا م هل الهايل

لةةوييرة،  ط تُعةةد مومرًةةا لعةةدد كبيةةر مةةن السةةكار، يضةةلًا عةةن المةةوارد الطبيعيةةة اتشــميى مســتقبى العــالم  

المعةةادر علةةىأمريكيًّةةا -ترايسًةةا صةةيريًّاوتحاليةةم معةةدال يمةةو اقتصةةادي مرتلعةةة، كمةةا تةةةهد الالةةارة أيضًةةا 

اريرياليةةة، وعلةةى الةةرأم مةةن أر الوايةةال المتحةةدة تالةةو  بعمليةةال بحةةت عةةن المعةةادر يةةي كةةل العةةالم، يةة ر 

٪ مةن المةوارد المعدييةة يةي العةالم، ومةي اةزء مهةم مةن عمليةال البحةت، تالةول 30 يرياليا تُعد مومرًا لرحو 

.الوايال المتحدة  يها ستساعد يي عملية تحويل ااقتصادال اريريالية

1
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يالعــالــماالتجـــاه

االقتصاد األمريمي

oًا يةةةهد قطةةاع العالةةارال يةةي الوايةةال المتحةةدة المزيةةد  مةةن ااضةةطرابال، والتةةي أالبًةةا مةةا تكةةور م اةةر

  يةةي ريةة" برةة  ااحتيةةامي الليةةدرالي"لحةةدوث ركةةود بعةةدما، يحةةالل الةةةهر الماضةةي، وحتةةى قبةةل أر يبةةدأ 

علةى معدال اللائدة، توق  مالرضو الرمن العالاري أر يتبرى البر  المزيد من التةةديد، وقةد زاد المعةدل

٪ بحلةةول أكتةةوبر 7، حتةةى تجةةاوز يسةةبة 2021عامًةةا يةةي يهايةةة عةةا  30٪ لمةةدة 3الرمةةور العالاريةةة ال ابتةةة مةةن 

.، ومو ما أثر على يةاط قطاع العالارال2022

o  لالطةاع  يي مدا ا- لى حد كبير-اتصااً، ويي اآلوية األخيرة، ظهرل عالمال على ايتعاش مبكر وأير متوق

 لةى أعلةى مسةتوياتها لمةدة عةةرة أاةهر، وأعطةت 2023حيت قلزل مبيعال المرةازل الجديةدة يةي يرةاير 

لبةال الدراسال ااستالصائية توقعال متلائلة، كما أبلغت اةركال العالةارال األمريكيةة عةن مزيةد مةن م

.العمالء

o مةن -التوقعال المتلائلةة يةي سةول العالةارال األمريكيةة تعرةي أر موسةم الربية  مةن الممكةن أر يسةم

يعةزز يمةو باستالرار أسعار المرازل، وأر يةج  البراة على اسةتنراا عمليةال البرةاء  ممةا-الراحية الرظرية

.الالطاع دور الضغط على التضحم

oجامةال على الجايب المالابل، تعتمد الرظرة المتةةائمة علةى يكةرة أر التلاعةل بةين سةول العالةارال واات

تب  طلة  التضحمية قوية للغاية، بحيت ا يمكن تجاملها  ي طا عاد المةةترور  لةى سةول ارسةكار، يسةي

ألك ةر ثةراءً ارتلاع األسعار، يبعد عا  من المبيعال الضعيلة، أصب  مرا  ملب يسبي يم ل المةةترين ا

.الدين يديعور يالدًا، ومم يم لور حاليًا حصة كبيرة يي السول

oتباعا، مرا  يوعار من العالبال المحتملة يي سول العالارال:

oسةةةوا يكةةةاي  مةةةةترو المرةةةازل رعةةةادة بيةةة  مرةةةازلهم بةةةرل  السةةةعر للمةةةةترين الةةةدين ا: أولًةةةا

رةازل ويتيجةة لةدل ، قةد يحلةم الم مرةور قةيم الم. يستليدور من عمليال اراء الرمن العالاري

.المالدرة  مما يجبر البائعين على ايحلاض األسعار

oحلةةيم ، والةةدي يحةةاول ت"برةة  ااحتيةةامي الليةةدرالي"سةةتتأثر عمليةةال الةةةراء يتيجةةة قةةرارال : ثاييًةةا

ي رئةي  مجلة  ااحتيةام-"ايةرو  بةاول"يلةي العةا  الماضةي، تحةدث . عمليال اراء الممتلكال

.يي سول العالارال" الالليل من  عادة الضبط"الليدرالي، عن الحااة  لى 

oمالةةرر أر وباللعةةل ايحلةةم ااسةةت مار يةةي البرةةاء السةةكري للمرتبةةة الحامسةةة يةةي العةةا  الماضةةي، ومةةن ال

ايحلاضةةةال متةةةةابهة يةةةي ( BCA Research)مةةةن ( Dhaval Joshi)يترااةةة  أيضًةةةا مةةةدا العةةةا ، ويالحةةة  

ااسةةت مار يةةي قطةةاع ارسةةكار، وكةةل طلةة  عبةةارة عةةن م اةةرال لحالةةة ركةةود كايةةت دائمًةةا مةةا تحةةدث يةةي 

.الماضي

3

االقتصاد العالمي: أول ا
(وول ستريت جورنال  اايمونومست  رويترز: )يحف
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يالعــالــماالتجـــاه

االقتصاد الصيني

oر خلةةم المجلةة  الةةومري لرةةوا  الةةةعب توقعاتةةال بةةةأر يمةةو ااقتصةةاد الصةةيري، حيةةت مةةن المةةرا  أ

مةةدا العةةا ، ويعةةد مةةدا أديةةى مسةةتوا تحالالةةال الدولةةة خةةالل العالةةود % 5الرةةاتج المحلةةي للةةبالد سةةيبل  يحةةو 

مو أحد أك ر األمداا تواضةعًا مرةد عالةود، وكايةت الصةين % 5ويعد مدا الرمو المحدد عرد يحو . الماضية

%.5.5تهدا العا  الماضي  لى تحاليم يمو برسبة 

o يةهد ااقتصاد الصيري ايتعااًا قويًا،"19-كوييد"وبعد ثالث سروال من التبام   بسبب قيود مكايحة

.يائب3000قدَّمال أما  يحو " تةياي لي كال "ويم ما ااء يي تالرير لرئي  الوزراء المرتهية وايتال 

o ،وضةةة الةةدي تضةةرر بةةةدة مةةن الاليةةود الملر-وقةةد سةةجل ااقتصةةاد الصةةيري ثةةايي أكبةةر اقتصةةادال العةةالم

، ومةو مةا يم ةل أحةد أبطةأ 2022يالةط عةا  % 3، يمةوًا برسةبة -مرد قرابة ثالث سروال" 19-كوييد"لمكايحة 

.عامًا50معدال الرمو مرد ما يالر  من 

o  من الراتج المحلةي ارامةالي، ارتلاعًةا مةن % 3.0عرد 2023مدا، وتتوق  الصين أر يبل  عجز ميزاييتها لعا

.2022يي عا  % 2.8يحو 

oةأر اائحةة ويعتالد بعم المحللين أر التوقعال بتحاليم يمو مرحلم ترا   لى أر الاليود الترظيمية ب

تكب  امية  أكد أر الصين س" تةيايجلي كال "لم ترتالِ بعد، بارضاية  لى أر رئي  مجل  الدولة " كورويا"

.المحاوال أير الالايويية لتوسي  عملية الةراء يي قطاع العالارال، ما يعري أر الرمو سيرحلم

oااةة  يتوقةة  العديةةد مةةن الحبةةراء أيةةال يةةي ظةةل ااضةةطرابال ااقتصةةادية التةةي تعةةايي مرهةةا الصةةين، أر يتر

.ااست مار خالل اللترة المالبلة

5

تابع-االقتصاد العالمي
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يالعــالــماالتجـــاه

o عةةةد األمريكةةةي بالسةةةيبراييعةةةن اسةةةتراتيجية اديةةةدة لتعزيةةةز األمةةةن " بايةةةدراةةةو "كةةةةف الةةةرئي  األمريكةةةي

التكرولوايا الهجمال األمرية المتالحالة، ومي استراتيجية تتضمن تحويل المس ولية  لى كيايال اركال

مةةار والبرمجيةةال التةةي تلةةةل يةةي اتحةةاط ااحتيامةةال الالزمةةة لتةةأمين برامجهةةا، مةة   درا  أيةةال حتةةى بةةرامج أ

.البرامج األك ر تالدمًا ا يمكرها التصدي لجمي  ال غرال األمرية

o لحمايةة راييالسةيبوتدعو ااستراتيجية األمريكية الجديدة  لى تطوير  مار عمل أك ر اتساعًا للوائ  األمةن  

مل مةةةةغلي البريةةةة التحتيةةةة الحيويةةةة للوايةةةال المتحةةةدة األمريكيةةةة، وتةةةةمل ااسةةةتراتيجية تصةةةريلًا يةةةة

.الطاقة والمستةليال والبرو 

oل مةن وبحسب ااسةتراتيجية، ية ر أي تةةري  تدعمةال اردارة األمريكيةة يجةب أر يمرة  مصةممي البرمجيةا

ال تجرب المس ولية، كما ستعمل اردارة األمريكية على تطةوير  مةار عمةل  مةن ومتطةور لحمايةة الةةرك

.من المس ولية

o ة بالتكامةةل للمحةةامر األمريةةة المتزايةةدة المرتبطةةرصةةيرًا بارضةةاية  لةةى طلةة ، تالةةد  ااسةةتراتيجية تالييمًةةا

جةاه المتسارع للواق  الرقمي والمادي يي كل اايب من اوايب الحياة اليومية واألعمةال والتجةارة، ومةو ات

. من اأيال اعل مةكلة التكرولوايا أير اآلمرة أمرًا ملحًا وأولوية ومرية

oولويةال وبارضاية  لى توايةال دعةوة قويةة لتوسةي  يطةال المسة ولية، تحةدد ااسةتراتيجية العديةد مةن األ

لسةروال يةي االسةيبراييالالصوا التي تم  درااها بةكل متكرر من قبل العديد من كبار مسة ولي األمةن 

األخيةةرة، م ةةل الحةةت علةةى المزيةةد مةةن التعةةاور ومةةةاركة معلومةةال التهديةةد مةة  الالطةةاع الحةةا ، و قامةةة 

.وتحديت التكرولوايا الليدراليةالسيبراييةاراكال دولية من أال تطوير المعايير 

o أر الك يةر مةن أر ااسةتراتيجية ا تةزال توااةال تحةديًا متم لًةا يةي" بايةدر"من اايبال، أوض  الرئي  األمريكي

. يال  على عاتم المستحدمين األيراد والم سسال الصغيرةالسيبراييمس ولية األمن 

o ةةل تلةة  الهجوميةةة، مالسةةيبراييةت كةةد ااسةةتراتيجية أيضًةةا الحااةةة  لةةى ااسةةتحدا  المسةةتمر للالةةدرال 

يةال المتحةدة للواالسةيبراييةالمواودة يةي الاليةادة ارلكتروييةة األمريكيةة، لتعطيةل وتلكية  التهديةدال 

يةي " رامةبدويالةد ت"األمريكية، وتحل مده ااستراتيجية محل تل  التي أصةدرما الةرئي  األمريكةي السةابم 

.2018عا  

7

" بايدجو "الواليات المتحدة األمريميج في ظى رياسج : تاني ا
(وول ستريت جورنال): يحيفج
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يالعــالــماالتجـــاه

o يةود كيايًا صيريًّا، بارضةاية  لةى تةةديد الال28يرضت الوايال المتحدة األمريكية عالوبال اديدة على يحو

يايةةال بهةةدا موااهةةة التهديةةدال الصةةيرية لةمةةن الالةةومي األمريكةةي، حيةةت تم ةةل تلةة  الكالتصةةدير  علةةى 

  حسةةبما طكةةر مكتةةب الصةةراعة واألمةةن التجةةاري األمريكةةي خطةةرًا محتملًةةا علةةى األمةةن الالةةومي بمةةا يةةي طلةة

حدة عالوبةال تعامالل مده الكيايال الصيرية م  اركال ارلكتروييال اريرايية التي يرضت الوايال المت

.عليها خالل اللترال الماضية

o اةةي أيبةةي"مةةن بةةين الكيايةةال التةةي أضةةايتها الوايةةال المتحةةدة  لةةى الالائمةةة الحاصةةة بالعالوبةةال، اةةركة "

 يةال "ن الجوي ، واركة الةح" يسبور"الصيرية المتحصصة يي علم الجيرو ، واركة الحوسبة السحابية 

. يوييةبالعالوبال األمريكية ووصلوما بأيها أير قا" بكي"، ويي مدا السيال، يدد المس ولور يي " اأي 

o بعةةدما يةةي العةةالم، وطلةة اقتصةةادين تصةةاعد التةةوترال الدبلوماسةةية بةةين أكبةةر وسةةط وتةةأتي مةةده الحطةةوة

  روسةةيا اكتةةلت الوايةال المتحةدة مرطةادًا صةةيريًا يحتةرل مجالهةا الجةوي، وتالويةةة الصةين لعالقاتهةا مة

.و يرار

o جةارة لتةةديد الاليةود علةى الت" بايةدر"ومن الجدير بالدكر أر العديد مةن أعضةاء الكةويجر  كةايوا قةد دعةوا

.وااست مار بين الصين والوايال المتحدة خالل اللترة الماضية

oيين، بأيهمةا اتصالًا، يالد صرحت وزارتا الحزاية والتجارة األمريكية يي تالارير قُةدمت  لةى المةةرعين األمةريك

والتةي الحةار،،يدرسار وض  قواعد اديةدة للتعامةل مة  ااسةت مار األمريكةي يةي التالريةال المتالدمةة يةي 

.يمكن أر تةكل محامر على األمن الالومي

o حديةد على تحديد قواعد ااست مار الجديدة مرد اهور، حيت يم ل ت" بايدر"ويي مدا السيال، تعمل  دارة

مت ةال يطال الضوابط الجديدة المحتملة تحديًا، على الرأم مةن أر المسة ولين مةا زالةوا يدرسةور كيليةة ا

. المست مرين األمريكيين للالواعد الجديدة

o بيتةالكاسةيكويا"اركال رأ  المال ااست ماري يةي العةالم، كبرا بدأل واحدة من سبم، ويي ضوء ما "

عد لالمت ةال حيت تسةتالصيرية، بلحص است ماراتها الجديدة يي اركال أاباه الموصالل أو الحوسبة 

.لالواعد الوايال المتحدة الجديدة

oاه وتجةةدر اراةةارة  لةةى أيةةال يةةي العةةا  الماضةةي، يرضةةت الوايةةال المتحةةدة قيةةودًا علةةى الصةةادرال مةةن أاةةب

اصةةل الموصةةالل المتالدمةةة ومعةةدال تصةةري  الرقةةائم بهةةدا  بطةةاء التالةةد  العسةةكري الصةةيري، كمةةا يتو

مار يةي أيضًا م  الحللاء يةي مجموعةة الةدول السةب  لحةةد الةدعم لتالييةد ااسةت " بايدر"مس ولو  دارة 

يةي الصين، حيت من المالةرر أر تستضةيف مجموعةة السةب  سلسةلة مةن اااتماعةال رييعةة المسةتوا

.مايو الالاد ، حيت يمكن للمجموعة أر ت يد اللكرة

9

ــــا تحــــدةالتــــوترات الجيوسياســــيج بــــين الواليــــات الم: تالح 
األمريميج والصين

(وول ستريت جورنال  فايننشال تايمز  الجارديا : )يحف
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يالعــالــماالتجـــاه

o مةا من أسوأ أزمال الغةداء مرةد عالةود، حيةت تكةاي  الةبالد مرةد عالةود  ريتةا،واحدة تعايي كوريا الةمالية

لكةةن . ةيكلةي مةةن الغةداء لةةةعبها  بسةبب العزلةةة الدوليةة، وسةةوء اردارة ااقتصةادية والكةةوارث الطبيعية

اا الةةدي ، والليضةايال والجلة"كورويةا"يتيجةة للاليةود المتعلالةة بجائحةة األخيةرة  الوضة  سةاء يةي األاةهر 

. الماضي، وأضرل بالمحاصيلالعا  ضر  البالد 

o ع أمةر حول الزراعة وااقتصاد، وعلى مامش اااتماعاالًا ويي ضوء طل ، عالدل كوريا الةمالية ااتماعًا

عدال المس ولين بحل مةاكل ارمدادال الغدائية باستحدا  م" كيم اويج أور"الزعيم الكوري الةمالي 

عةة، السياسةال الجديةدة الحاصةة بالزرا" كةيم"زراعية أيضل وأساليب علميةة أحةدث، ومة  طلة  لةم يوضة  

.لكرال دعا  لى تغيير ادري يي اريتا، الزراعي

o ماليةةين مةةوامن يةةي كوريةةا الةةةمالية مةةن سةةوء التغديةةة والجةةوع خةةالل اائحةةة 10اتصةةالًا، عةةايى أك ةةر مةةن

مةن السةكار عةايوا مةن يالةص % 41، وويم مرظمة األأدية والزراعة التابعةة لةمةم المتحةدة، ية ر "كورويا"

.، كما يعايي يحو خم  أملال كوريا الةمالية من ضعف الرمو2021و2019التغدية بين عامي 

o  ألةف مةن متةري عةن العةا  السةابم، 180، ايحلةم  يتةا، الغةداء يةي كوريةا الةةمالية برحةو 2022ويي عةا

يةةة أر كوريةةا ويالًةا ردارة الترميةةة الريليةة يةةي كوريةا الجروبيةةة، كمةةا طكةرل وكالةةة التجسة  يةةي كوريةا الجروب

.ماليين من من الحبو  رمعا  سكايها5.5الةمالية تحتا، يحو 

o  مةا 1981يي مايو الماضي، أبلغت كوريا الةمالية عن ثةايي أسةوأ مواةة الةاا تةةهدما الدولةة مرةد عةا ،

وخةةالل الصةيف، أمةةرل الميةاه البلةةدال الواقعةةة. والمالامعةةال المجةاورة" بيةةويج يةايج"أثةر علةةى العاصةمة 

.على مول الحدود م  الصين بعد مطول أمطار أزيرة

o  ومةة  طلةة ، يمةةن أيةةر المةةرا  أر توااةةال كوريةةا الةةةمالية مجاعةةة اماعيةةة، م لمةةا حةةدث يةةي التسةةعيريال

لجوع، ويالًةا بسبب توقف الدعم السوييتي، لكن مرا  تالارير تكةف أر مرا  عددًا من الوييال بسبب ا

.لوزارة التوحيد يي كوريا الجروبية

o ية  ر كبيةةر ااقتصةةاديين المتحصصةةين يةةي الزراعةةة يةةي كوريةةا الةةةمال" تةةاي اةةينكةةوور"ومةةن اايبةةال، قةةال

لةة األزمة تعد واحدة من أسوأ األزمةال مرةد مجاعةة التسةعيريال وتهةدد بايةداع اللوضةى  طا لةم تالةم الدو

.بوض  حلول سريعة لمعالجتها

oم ومةةن الجةةدير بالةةدكر أر كوريةةا الةةةمالية قةةد ملبةةت المسةةاعدة مةةن بريةةامج الغةةداء العةةالمي التةةاب  لةمةة

ال لةم يةتمكن يةي يبرايةر، مضةيلا أية" يويج سيكوور"المتحدة، حسبما قال وزير التوحيد يي كوريا الجروبية 

، ايتًةةا  لةةى أر بريةةامج الغةةداء العةةالمي لةةم"بيةةويج يةةايج"مةةن معريةةة حجةةم المسةةاعدال التةةي مالبةةت بهةةا 

.يستجب للمطالب حتى اآلر

oوتجةةةدر اراةةةارة ايضًةةةا،  لةةةى أر كوريةةةا الةةةةمالية ريضةةةت المسةةةاعدال اريسةةةايية المالدمةةةة مةةةن الوايةةةال

.قتصاديةوح ت المس ولين على تحاليم ااكتلاء الداتي يي موااهة األزمة اا. المتحدة وكوريا الجروبية

11

أزمج الغذاء في كوريا الشماليج: رابع ا
(وول ستريت جورنال: )يحيفج
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األسبوعخبلالعالميجبالصحفة المنشورالمقاالتقراءة تحليليج ألهم 

الشأ  اايراني

الشرق األوسط



الشرق األوسط

الشأ  اايراني
(فيلهدويتشه  رويترز  24ستريت جورنال  فرانس وول الجارديا   : )يحف

o مةةار  الجةةاري،  لةةى 3، يةةو  الجمعةةة "ريائيةةل اروسةةي"وصةةل المةةدير العةةا  للوكالةةة الدوليةةة للطاقةةة الدريةةة

ن   راةراء مراقةةال بةةأر بريةامج  يةرار الرةووي، وطلة  بعةد اكتةةاا ازئيةال مة"مهةرار"العاصمة اريرايية 

.اليوراييو  المحصب بمستوا قريب من صر  قربلة طرية

oحسةب يالد حدرل العديد من الوكاال الدولية، والجهال المعريةة مةن اقتةرا  امةتال   يةرار سةالحًا يوويًّةا، يب

يبةةة مةةن مبعةةوثي الوكالةةة الدوليةةة للطاقةةة الدريةةة التابعةةة لةمةةم المتحةةدة، تةةم الع ةةور علةةى  ثةةار لمةةواد يوويةةة قر

ي اريراييةةة تحةةت األرض، يةةي حةةين أر  يةةرار ا تةةزال تمضةةي يةة" يةةودو"مكويةةال األسةةلحة الروويةةة يةةي مرةةةأة 

.  ٪ يي الموق 60تحصيب اليوراييو   لى مستوا أقل خطورة، ومو 

o مةةن اليوراييةةو  60وويالًةةا لتالريةةر سةةري أرسةةلتال الوكالةةة  لةةى الةةدول األعضةةاء، يةة ر  يةةرار تالةةو  ب يتةةا، يحةةو ٪

٪ 84بة المحصب مُرد ما يالر  من عامين، لكن الوكالة أكدل ع ورما على  ثار ألسلحة قريبةة مةن اريتةا، برسة

.يراير الماضي22خالل عمليال التلتيش التي كايت يي 

o يجةة كةار يت" يةودو"مةا وادتةال الوكالةة يةي موقة  أر وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الدرية، ية ر  يةرار زعمةت

ة لتوضةي  تاللبال أير مالصودة يي مسةتويال التحصةيب، لكةن المراقةةال بةين  يةرار والوكالةة ا تةزال قائمة

.مجريال األمور

oاد مةةن وبحسةةب أحةةدث عمليةةال التلتةةيش التةةي قامةةت بهةةا الوكالةةة يةةي  يةةرار، يالةةد تةةم الع ةةور علةةى ازئيةةال مةةو

ال التةي اليوراييو  يي اليو  التالي اكتةاا الملتةةين ربةط  يةرار سلسةلة مةن أاهةزة الطةرد المركةزي، واآل

بةر خرقًةا تالو  بتحصيب اليوراييو  دور  خطار الوكالة بدل ، كما طكرل الوكالة أر مدا العمل أيةر المعلةن يعت

.اريالتزا   يرار تجاه الدول األعضاء يي الوكالة، والدي تم ااتلال عليال يي األول من يبراير العا  الج

o رةةاء عمليةةة أث" تاللبةةال ا  راديةةة"وبةةررل  يةةرار، التةةي ترلةةي رأبتهةةا يةةي حيةةازة السةةالا الرةةووي، األمةةر باراةةارة  لةةى

%".60عد  قيامها بأي محاولة للتحصيب بما يتجاوز "التحصيب، م كدة يي الوقت طاتال 
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األسبوعخبلالعالميجبالصحفة المنشورالمقاالتقراءة تحليليج ألهم 

فرص وتحديات التنميج في القارة اافريقيج

إفريقيا



إفريقيا

فرص وتحديات التنميج في القارة اافريقيج
(ريفيوأوراسيااايمونومست  : )يحيفتا

o ل الهائلةةة، التةةي تجعلهةةا م ملةةة للعةةب دور مهةةم يةةي تةةةكيارمكايةةال تمتلةة  الالةةارة اريرياليةةة العديةةد مةةن

اليةةم مسةةتالبل العةةالم   ط تُعةةد مومرًةةا لعةةدد كبيةةر مةةن السةةكار، يضةةلًا عةةن المةةوارد الطبيعيةةة الةةوييرة، وتح

.معدال يمو اقتصادي مرتلعة

o مليار احص، ومو ما يم ةل يحةو 1.2يمن الراحية الديموأرايية، تُعد الالارة مومرًا لالوة بةرية مائلة قوامها

ومةن الراحيةة ااقتصةادية، . 2050من سكار العالم، م  توقعةال بةأر يتضةاعف عةدد السةكار بحلةول عةا  % 17

يوعًةا محتللًةا مةن 60مةن األراضةي الصةالحة للزراعةة يةي العةالم، كمةا تمتلة  وحةدما أك ةر مةن % 24يال  بالالةارة 

مةا يةي المعادر يةي العةالم، كةدل  تتمتة  الالةارة بمصةادر ماقةة متروعةة، باحتيامال المعادر، تُم ل يحو ثلت 

طلةةة  الوقةةةود األحلةةةوري وأحةةةواض الميةةةاه يةةةي وسةةةط  يرياليةةةا، ورواسةةةب اليوراييةةةو ، بارضةةةاية  لةةةى الطاقةةةة 

. يريالياالةمسية يي دول الساحل، والالدرال الحرارية األرضية يي ارل 

o كمةا يالط مةن اريتةا، الزراعةي حةول العةالم، % 9على الرأم من ويرة األراضي الزراعية، ي ر الالارة ا ترتج سوا

طلة  ويراة  ، الالارة اريريالية توااال العديد من التحديال التي تحول دور تحاليم الترمية والتكامل ارقليميأر 

لبرةةى ، وبرةاء المزيةد مةن الطةرل وااريرياليةةة لةى عةد  قةدرة دول الالةارة علةى توسةةي  يطةال التجةارة بةين البلةدار 

الالطةاع التحتية، يضلًا عةن تع ةر  صةالا الم سسةال ارقليميةة، وأيةا  الةةلايية، وعةد  الالةدرة علةى  دمةا،

.الحا  م  العا 

oا وأر وبالرأم من موااهة الالارة العديد من التحةديال، ي يهةا تُعةد األك ةر اامزيةة لجةد  ااسةت مارال، ا سةيم

لةم بةالرمو بعم البلدار اريرياليةة، م ةل رويةدا وكيريةا والسةرغال، أصةبحت تةةهد مسةارال  يجابيةة ييمةا يتع

.ااقتصادي، والطلرة التكرولواية الملحوظة يي مجال الحدمال المصريية الرقمية

o التعةةدين علةةى المعةةادر اريرياليةةة، يالةةد اسةةتالطب مةة تمرأمريكيًّةةا -ترايسًةةا صةةيريًاكمةةا تةةةهد الالةةارة أيضًةةا

ديين يضةةم العديةةد مةةن الرلسةةاء الترليةة-، الةةدي يعةةد أكبةةر مةة تمر للتعةةدين يةةي قةةارة  يرياليةةا، " يةةدابا"اريريالةةي 

ر ، أكبر ويةد يي يبراير المرص" كيب تاور"، الدي أقيم يي -للةركال، والدين يحرصور على  برا  صلالال كبيرة

ووزارال الحارايةةة، والتجةةارة، والطاقةةة،" البيةةت األبةةيم"أمريكةةي علةةى ارمةةالل، بمةةا يةةي طلةة  مسةة ولور مةةن 

الوايةال المتحةدة ضةرورة لتالليةل تعتبرمةا معديًا مهمًا، 50ويعك  حجم الويد الحااة األمريكية الملحة  لى 

.ايبعاثال الكربور، وخلم وظائف خضراء

oياليةا اتصالًا، وعلى الرأم من أر الوايةال المتحةدة تالةو  بعمليةال بحةت عةن المعةادر يةي كةل العةالم، ية ر  ير

٪ مةن المةوارد المعدييةة يةي العةالم، ومةي اةزء مهةم مةن عمليةال البحةت، تالةول الوايةال 30تُعد مومرًا لرحو 

.المتحدة  يها ستساعد يي عملية تحويل ااقتصادال اريريالية

oيي مدا السيال يرا المس ولور األمريكيور أر  يرياليا تساعد يي حل مةكلتين ومما:

oال األولةةى مةةي الةةرالص العةةالمي يةةي المعةةادر التةةي سةةتكور ضةةرورية  طا كةةار العةةالم يريةةد تحاليةةم أمدايةة

.المراخية

oلتوريةد  حيةت المةكلة ال ايية، علةى األقةل بالرسةبة للغةر ، مةي التةأثير الضةحم للصةين علةى سالسةل ا

٪ مةةن 73٪ مةةن اللي يةةو ، و59٪ مةةن الرحةةا ، و40٪ مةةن الريكةةل يةةي العةةالم، و68تالةةو  الصةةين بتكريةةر 

لةى الةرأم ، ومو م سسةة يكريةة أمريكيةة، وعبروكيرغزالكوبالت، ويالًا لتالرير صدر يي يوليو عن معهد 

عةددة من أر الصين أقل ميمرة يي مجةال التعةدين، حيةت تترةاي  اةركاتها مة  الةةركال الكبةرا مت

ةةركال الجرسيال، ي ر الحكومال الغربية تةعر بالاللم من أيةال بةدور  مةدادال  ضةايية، سةتكاي  ال

.لتزويد مرايم المعالجة الرهائية الجديدة
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