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الموقف تفدير 

حــرص المركــز مــن خــال أوراق )تقديــر الموقــف( 

واألحــداث  الملفــات  مــع  التعاطــي  علــى 

المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة ومحيطهــا 

بديناميكيــة تواكــب ســرعة وحجــم التحــوالت 

الجيوسياســية والتدافــع أو الصراعــات الداخليــة. 

ــاول  ــة تتن ــة بحثي ــف ورق ــر الموق ــر تقدي ويعتب

ــال  ــن خ ــتجدة، م ــرة مس  أو ظاه
ً
ــا  طارئ

ً
ــا حدث

رصــد فواعلهــا، وتحليــل دوافعها، واستشــراف 

ــا. مآالته

الموقف تقدير 
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تونس .. هل ينجــح إلياس الفخفاخ في 
تشــكيل الحكومة وكســب ثقة البرلمان؟

ـون             كلــف الرئيــس التونســي قيــس ســعيد، مســاء االثنيــن 20 يناير/كاـن

الثانــي 2020، وزيــر المالية األســبق إليــاس الفخفاخ بتشــكيل الحكومة التونســية 

الجديــدة، لينهــي بذلــك جــدل القــوى السياســية حــول المرشــح الجديــد. وقــد جــاء 

، الحبيــب الجملــي، فــي 
ً
اإلعــان بعــد إخفــاق رئيــس الحكومــة المكلــف ســابقا

انتــزاع حكومتــه هــذا ثقــة البرلمــان، فــي الجلســة التــي عقــدت فــي العاشــر من 

ــة  ، وهــم يشــكلون أغلبي
ً
ــك باعتــراض 134 عضــوا ــي 2020، وذل يناير/كانــون الثان

ــة  ــة النهض ــزب حرك ــم لح ــي أغلبه  ينتم
ً
ــوا ــق 72 عض ــن واف ــي حي ــس، ف المجل

وائتــاف الكرامــة، وتحفــظ ثاثــة أعضــاء.

إقـرأ المزيد

https://2u.pw/SMyLQ
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           بعــد ترقــب قلــق عاشــته دول المنطقــة لطبيعــة الــرد اإليرانــي الــذي 

ــي  ــد فيلــق القــدس ف ــة اغتيالهــا قائ ــى خلفي ــة عل  األمريكي
َ
ــه اإلدارة توعــدت ب

الحــرس الثــوري اإليرانــي، اللــواء قاســم ســليماني )3 يناير/كانــون الثانــي الجــاري 

 
ً
2020( قــرب مطــار بغــداد؛ جــاء الــرد اإليرانــي، فــي الـــ8 مــن الشــهر نفســه، رمزيــا

ومحــدود التأثيــر وفــق المعلومــات األوليــة، رغــم ادعــاء اإليرانييــن إلحــاق أضــرار 

بشــرية فــي صفــوف األمريكييــن، لكــن علــى مــا يبــدو فإنهم قــد تعمــدوا تقليل 

األضــرار حتــى ال ينجــروا إلــى حــرب شــاملة.

 هل انتهــى التصعيد المترتب على
اغتيال أمريكا لـ«قاســم سليماني«؟

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%80%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A 
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           فــي الثالــث مــن فبراير/شــباط الجــاري عقــد الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

جلســة مباحثــات رســمية مــع رئيــس الــوزراء اليونانــي كيرياكــوس ميتســوتاكيس، 

تناولــت الجلســة مناقشــة مجــاالت العاقــات الثنائيــة بيــن البلدين وســبل تعزيزها 

ودعمهــا، إضافــة إلــى التباحــث فــي مســتجدات األحــداث فــي المنطقــة.

ــة  ــهدها منطق ــادة تش ــتقطابات ح ــات واس ــل تجاذب ــي ظ ــاء ف ــذا اللق ــي ه يأت

ــع فــي الســابع 
ِّ

شــرق البحــر المتوســط عقــب االتفــاق التركــي الليبــي الــذي ُوق

والعشــرين مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، إذ عقــب هــذا االتفــاق ُعقــدت 

قمــة أثينــا الثاثيــة فــي مطلــع يناير/كانــون الثانــي 2020، التــي ضمــت كًا مــن 

قبــرص واليونــان والكيــان الصهيونــي فــي حيــن غابــت مصــر.

 التقارب الســعودي اليوناني
والتوقعات الدوافع  األخير.. 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-2
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 غيــر 
ً
           شــهدت العاقــات الســعودية الصينيــة خــال الســنوات األخيــرة تطــورا

ــكرية  ــة والعس ــية واالقتصادي ــاالت السياس ــي المج ــاون ف ــمل التع ــبوق ش مس

والثقافيــة، وقــد أظهــرت كل مــن الســعودية والصيــن رغبــات متبادلــة فــي تعزيز 

ــح بنــوك  ــاري، وفت ــادل التج ــرات التب ــادة مؤش ــي زي ــت ف
ّ
ــة؛ تجل ــات الثنائي العاق

ــة  ــس اللغ ــاد الســعودية تدري ــلح، واعتم ــات تس ــي الســعودية، وصفق ــة ف صيني

الصينيــة فــي بعــض المــدارس والجامعــات الحكوميــة فــي ســابقة عربيــة فريدة.

والصين السعودية 
وآفاقها  الشراكة  حدود 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7


ــع(  ــة )درع الربي ــي عملي ــش الترك ــق الجي ــاري أطل ــهر الج ــع الش ــي مطل            ف

العســكرية فــي ســوريا، والتــي جــاءت بعــد التطــور العســكري فــي إدلــب، وعلــى 

إثــر مقتــل عــدد مــن الجنــود األتــراك هنــاك، وبعــد أن خســرت المعارضــة الســورية 

ــدد  ــل التم ــي ظ ، ف
ً
ــابقا ــا س ــيطرت عليه ــي س ــق الت ــن المناط  م

ً
ــرا  كبي

ً
ــزءا ج

ــا  ــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا، وآخره ــام الســوري ف ــارع لقــوات النظ المتس

ــم  ــي، بدع ــاق سوتش ــررة التف ــا المتك ــا، وتجاوزاته ــة لتركي ــب المحاذي ــة إدل مدين

المحــدود وتغطيــة جويــة مــن القــوات الروســية، وهــذا مــا دفــع تركيــا للتصعيــد 

 
ً
 سياســيا

ً
المباشــر الــذي يعــد األقــوى مــن نوعــه فــي ســوريا، وقــد أحــدث توتــرا

 لقدراتهمــا العســكرية في الشــمال الســوري.
ً
 عاليــا

ً
بيــن تركيــا وروســيا، وتحشــيدا

مســتقبل االتفاق التركي 
الروسي في إدلب

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-1
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             في ذروة التنافـــس التجـــاري والعقـــوبات المتبادلـــة بـــين الصـين وأمريكا 

ظهـــر فـــيروس كـــورونا )كوفيـــد19( فــي ديســـمبر/كانون األول الماضـــي فــي 

ــي  ــي األضخــم ف ــل الصناع ــان؛ المعق ــة ووهـ ــي مقاطعـ  ف
ً
ــدا ــين، وتحديـ الصـ

 بانخفــاض كبيــر فــي اإلنتــاج، وتوقــف العديــد مــــن المصانــــع 
ً
الصيــن، متســـببا

وحركــــة المواصــات نتيجــة اإلجــــراءات الــي فرضتهــا الســلطات في محاولــة 

ــي  ــا أخفقــت ف ــه، لكنهـ ــة عليـ ــائر المترتبـ ــل الخسـ ــاره وتقليـ ــن انتشـ ــد مـ للحـ

محاصرتـــه، وهـــو مـا تســــبب في انتشــاره في أغلب دول العــــالم. وقــد تجــاوز 

المصابــــون بــــه )ضحــــاياه(، حــــتى منتصــــف يــــوم 21 مــــارس/آذار 2020، ربــع 

مليــــون علــى مســــتوى العــالم

تأثيــرات كورونا على التنافس 
االقتصــادي بين الصين وأمريكا

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
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           بعــد ثاثــة أشــهر مــن ظهــوره فــي الصين )ديســمبر / كانــون األول الماضي(، 

ــاء وفــق  ــى وب ــن إل ــة تخــص الصي ــن أزم ــد -19( م ــا )كوفي تحــول فيــروس كورون

تصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة )11 مــارس / آذار( ، قبــل أن ترفــع تصنيفــه إلــى 

ــة  ــك 22 دول ــم لدي ــد -19( دول العال ــاء )كوفي ــاح وب ــد اجت ــة، فق ــة عالمي جائح

 )58،929(، وأكثــر مــن مليــون 
ً
 بوفــاة مــا يقــرب مــن ســتين ألفــا

ً
فقــط، متســببا

ــل / نيســان، وال تــزال  ــى منتصــف يــوم 4 أبري ــة ألــف مصــاب )1،100،283(، حت ومئ

ــام،  ــى األرق ــات إل ــة، ويتوقــع وصــول الوفي ــد كل دقيق ــاه تتصاع ــام ضحاي أرق

قبــل التوصــل إلــى عــاج لــه بعــد أشــهر.

وباء كورونا )كوفيد-19( 
والتداعيات االنتشار 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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           فــي العشــرين مــن أبريل/نيســان هبطــت أســعار عقــود النفــط األمريكيــة 

ــل إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي التاريــخ،  ــار المقب المقــرر تســليمها فــي مايو/أي

ـوازي مــع انخفــاض مســاحات التخزيــن المتاحــة  متجــاوزة الصفــر، وذلــك بالـت

، بســبب وفــرة المعــروض النفطــي الــذي لــم تعــد االقتصــادات العالميــة 
ً
عالميــا

ــئ  ــارات والموان ــن المط ــر م ــل لكثي ــبه الكام ــاق ش ــة اإلغ ــه؛ نتيج ــة إلي بحاج

والمصانــع والشــركات، علــى إثــر جائحــة كورونــا التــي تضــرب العالــم، وقــد أدت 

ــى نحــو الثلــث. ــى تراجــع الطلــب العالمــي للنفــط إل ــك إل ــات ذل تداعي

آثار هبوط أســعار النفط على 
النفطية الدول  كبرى 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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           فــي ظــل انشــغال مختلــف األطــراف الليبيــة بمواجهــة جائحــة كورونا، وبعد 

ســيطرة قــوات حكومــة الوفــاق علــى مناطــق مهمــة كانــت تحــت ســيطرة قوات 

ــرات،  ــة الصخي ــقاط اتفاقي ــل /2020 إس ــي 27/ ابري ــر ف ــة حفت ــن خليف ــر، أعل حفت

 بذلــك مختلــف 
ً
ــا ــا بتفويــض شــعبي، مفاجئ  لليبي

ً
ــا  فردي

ً
وتنصيــب نفســه حاكمــا

األطــراف؛ المعارضــة منهــا والداعمــة علــى حــد ســواء.

 فبموجــب اتفاقيــة الصخيــرات، التــي وقعــت فــي 17 ديســمبر/كانون األول 2015 

بهــدف تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فــي ليبيــا إلنهــاء الحــرب المندلعــة فــي 

ــان  ــن البرلم ــاد بي ــي الب ــية ف ــلطة السياس ــت الس ــام 2014، توزع ــذ ع ــاد من الب

ــاق  ــة الوف ــي لحكوم ــس الرئاس ــام 2014 )ســلطة تشــريعية(، والمجل المنتخــب ع

ــة )استشــاري(. ــى للدول ــى جانــب المجلــس األعل ــة(، إل ــي )ســلطة تنفيذي الوطن

 المشــهد الليبي بعد إسقاط
أين؟ إلى  الصخيرات..  اتفاق 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86
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           أعلــن المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، الســبت 25 أبريــل/ نيســان )2020(، 

ــا  ــن، وأبرزه ــات جنــوب اليم ــي محافظ ــة الطــوارئ ف ــرض حال ــة وف اإلدارة الذاتي

ــه  ــه بإجــراءات تؤكــد مضي ــة، أعقب ــة اليمني ــة للجمهوري عــدن، العاصمــة المؤقت

ــن. ــيم اليم ــى تقس ــة إل ــه الهادف ــي خطوات ف

وقــد قوبــل قــرار المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، المدعــوم مــن دولــة اإلمــارات، 

بــردود فعــل محليــة ودوليــة كانــت فــي مجملهــا منــددة ورافضــة لــه؛ إذ رفضــت 

ــه  ــدم علي ــا أق ــان، م ــي ثم ــن إجمال ــرار«، م ــة بالق ــة »معني ــلطات محلي ــت س س

ــه  ــد رب ــس عب ــرعية والرئي ــكها بالش ــدت تمس ــي، وأك ــي الجنوب ــس االنتقال المجل

منصــور هــادي.

التطورات السياسية في اليمن بعد إعالن 
المجلس االنتقالي اإلدارة الذاتية في عدن 

والمآالت الدوافع 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA
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           فــي الســادس والعشــرين مــن مايو/أيــار 2020 أعلــن رئيــس القيــادة 

العســكرية األمريكيــة فــي إفريقيــا، ســتيفن تونســيند، أن روســيا أرســلت مقاتات 

إلــى ليبيــا لدعــم قــوات خليفــة حفتــر، وأورد اإلعــان أن المقاتــات غــادرت روســيا 

إلــى ســوريا أواًل، وهنــاك أعيــد طاؤهــا لتمويــه أصلهــا الروســي، ثــم توجهــت إلــى 

ليبيــا.

وزارة الدفــاع األمريكيــة قالــت، علــى لســان المتحدث باســمها جوناثــان هوفمان، 

إن هــذه القــوات »تمركــزت فــي قاعــدة الجفــرة وســط البــاد، وعددهــا 14 

ــن ســوخوي 24 وميــغ 29«. ــج م ــي مزي ــة، وه مقاتل

التدخالت الروســية في ليبيا 
األمريكية  والتحذيرات 

التأثير وحدود  الدوافع 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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           شــهدت كثيــر مــن المــدن األمريكيــة منــذ الخامــس والعشــرين مــن مايــو/

أيــار الماضــي موجــة احتجاجــات كبــرى وبزخــم غيــر مســبوق، علــى خلفيــة مقتــل 

المواطــن األمريكــي جــورج فلويــد علــى يــد أحــد الضبــاط األمريكييــن لدوافــع 

عنصريــة.

ــا  ــل فيه ــي حص ــة الت ــس؛ المدين ــة مينيابولي ــات مدين ــة االحتجاج ــاوزت رقع تج

المركزيــة  المــدن  مــن   
ً
عــددا وأشــعلت  مينيســوتا،  األم  وواليتهــا  الحــدث، 

ــدة  ــا ع ــت معه ــكو، وتضامن ــان فرانسيس ــورك وس ــنطن ونيوي ــة واش كالعاصم

مــدن وعواصــم أوروبيــة، حاملــة شــعارات منــددة بالعنصريــة ومطالبــة بتطبيــق 

العدالــة والمســاواة.

تأثيــر االحتجاجات األمريكية 
في شــعبية الرئيس ترامب

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8


18
حصــــــاد تقـديرات الــموقف

ـوع جديــد؛ إذ شــهدت منــذ             تعيــش الســاحة اإليرانيــة حالــة حــرب مــن ـن

 مــن 
ً
الخامــس والعشــرين مــن يونيو/حزيــران تفجيــرات متتاليــة طالــت عــددا

ــزال  ــرة، وال ت  كبي
ً
ــة، وأوقعــت أضــرارا ــكرية اإليراني ــات العس المصانــع والمؤسس

ــمي. ــام الرس ــم اإلع ــل تكت ــي ظ ــام، ف ــرأي الع ــة لل ــا مجهول ــج بعضه نتائ

مــن أهــم تلــك التفجيــرات حادثــة تفجيــر منشــأة نطنــز، التــي اتهمــت فيهــا إيــران 

جهــات لــم تســمها، وقــد جــاءت هــذه الحادثــة والحــوادث األخرى خــارج الســياقات 

الدبلوماســية المعهــودة، وفــي وقــت زادت فيــه حــدة التصعيــد السياســي بيــن 

إيــران مــن جهــة والواليــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة ثانيــة؛ ألســباب أهمهــا 

البرنامــج النــووي اإليرانــي.

اإليرانية  التفجيرات 
والمآالت الدوافع 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
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ــة  ــي التابــع لحكوم ــش الليب ــه الجي ــذي حقق ــكري ال ــدم العس ــد التق            بع

 مــن ســقوط ســرت 
ً
الوفــاق ازدادت وتيــرة التصعيــد السياســي المصــري، تخوفــا

ــيطر  ــي تس ــة الت ــي الليبي ــن األراض ــى م ــا تبق ــر م ــي تحري ــش الليب ــة الجي ومواصل

عليهــا قــوات خليفــة حفتــر المدعــوم مــن عــدد مــن الــدول اإلقليميــة ومنهــا 

مصــر.

ــرين  ــي العش ــي، ف ــاح السيس ــد الفت ــري عب ــس المص ــذر الرئي ــك ح ــر ذل ــى إث عل

 
ً
يونيو/حزيــران الماضــي مــن تقــدم قــوات الحكومــة الليبيــة نحــو الشــرق، مشــيرا

إلــى أن ذلــك ســيدفع بــاده إلــى التدخــل العســكري المباشــر، وبنــاء عليــه صــوت 

البرلمــان المصــري باإلجمــاع، فــي العشــرين مــن الشــهر الجــاري، علــى التدخــل 

العســكري المصــري فــي ليبيــا، 

المصري  التدخل  حدود 
ليبيا في 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 يعــد الحــدث األكبــر فــي تاريخهــا الحديــث، إذ تســبب 
ً
           شــهدت بيــروت انفجــارا

 مــن نتــرات األمنيــوم، كانــت مخزنــة فــي مرفــأ بيــروت منــذ 2014، فــي 
ً
2750 طنــا

حــدوث انفجــار امتــد إلــى ال يقــل عــن 7 إلــى 8 كيلومتــرات، بطاقــة زلزاليــة تعــادل 

 لمحطــات رصــد الــزالزل األردنيــة التــي ســجلت 
ً
4.5 درجــة علــى مقيــاس ريختــر، وفقــا

.
ً
االنفجــار الســاعة 06:08 دقائــق مســاءا

ــف االنفجــار مجموعــة مــن الخســائر البشــرية والماديــة، إذ بلغــت حصيلــة 
َّ
خل

القتلــى مــن جرائــه 137 قتيــًا وقرابــة 5 آالف جريــح، و300 ألــف شــخص فــي عــداد 

ــار. ــبب االنفج ــي دمــرت بس المشــردين بعــد أن فقــدوا منازلهــم الت

وتداعياته  بيروت  انفجار 
لبنان على 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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ــس  ــاز رئي ــى احتج ــي عل ــة مال ــي جمهوري ــاط ف ــن الضب ــة م ــت مجموع            أقدم

ــا، ورئيَســي البرلمــان )موســى تمبينــي( والحكومــة  ــة، إبراهيــم بوبكــر كيت الجمهوري

ــاري 2020،  ــطس/آب الج ــي 18 أغس ــاط، ف ــن الــوزراء والضب ــدد م ــي(، وع )بوبــو سيس

وقــد أعلــن الرئيــس بعــد احتجــازه تقديــم اســتقالته وحــل البرلمــان، فــي كلمــة بثهــا 

التلفزيــون الرســمي.

ــد  ــت بتأيي ــة قوبل ــى اللحظ ــف حت ــة والعن ــن المقاوم ــت م ــي خل ــة الت ــذه العملي ه

ــن   م
ً
ــا تخلصــا ــي ســقوط حكــم كيت ــن المعارضــة وترحيــب شــعبي واســع يــرى ف م

ــة برفــض خارجــي  ــي. فــي الوقــت نفســه قوبلــت العملي النفــوذ الفرنســي فــي مال

علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي، ولــم تحــظ التحــركات العســكرية األخيــرة، التــي 

ــة. ــن أي دول ــي م ــن احتجاجــات المعارضــة، بدعــم علن ــام م جــاءت بعــد أي

 أحداث مالي
والمآالت الدوافع 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA
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           عــاد التوتــر مــن جديــد بيــن تركيــا واليونــان، بشــأن احتياطــات الغــاز الطبيعــي 

شــرق المتوســط، وقــد تجــدد الخــاف على إثــر توقيــع االتفــاق الحــدودي بيــن اليونان 

 
ً
ــاكا ــا انته ــه تركي ــذي رأت في ــي، ال ــطس/آب الماض ــن أغس ــادس م ــي الس ــر ف ومص

 لجرفهــا القــاري، وهــو مــا دفعهــا إلــى اإلعــان عــن عــودة التنقيــب فــي ميــاه 
ً
صارخــا

 بعــد وســاطة ألمانيــة وأوروبيــة.
ً
البحــر المتوســط، الــذي كانــت قــد أوقفتــه مؤقتــا

مهــا عــدد مــن الملفــات التاريخية 
َّ
مــرت العاقــات بيــن أنقــرة وأثينــا بمراحــل صعبــة، أز

ــرة  ــاء الجــوي وجزي ــة والفض ــاه اإلقليمي ــة والمي ــة والبحري ــدود البري ــة بالح المتعلق

قبــرص، وزاد مــن تأزمهــا محــاوالت التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي البحــر المتوســط، 

 مــن األتــراك المرتبطيــن بمحاولــة 
ً
وملــف الاجئيــن، واســتضافة اليونــان عــددا

ــا«. ــا صوفي ــاف حــول »آي ــاب، والخ االنق

 أبعاد الخــالف التركي اليوناني
ومآالته

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87
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           تســارعت وتيــرة التحــركات الفرنســية فــي المنطقــة فــي الســنوات األخيــرة 

ــي   ف
ً
ــرا ــًا مؤث ــا فاع ــى موقعه ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــوظ، فم ــو ملح ــى نح عل

المنطقــة لــم تكتــف بتقديــم مختلــف أنــواع الدعــم لقــوات حفتــر فــي ليبيــا، بل 

عززتــه بحضورهــا الافــت فــي الملــف اللبنانــي، إذ كانــت مــن أوائــل الــدول التــي 

ــي مطلــع  ــة ف ــر مرفــأ المدين ــارة بيــروت بعــد االنفجــار الــذي دّم ــى زي ســارعت إل

أغســطس/آب 2020، محاولــة فــرض أجنــدة سياســية واقتصاديــة ينظــر إليهــا على 

أنهــا ضمــن جهودهــا فــي توظيــف ملفــات المنطقــة مــن أجــل تنشــيط دورهــا 

 فــي ملــف شــرق المتوســط.
ً
المتراجــع فــي منطقــة الشــرق األوســط، خصوصــا

التحركات الفرنســية في 
الدوافع واألبعاد  .. المنطقة 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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           يشــهد إقليــم )ناغورنــو كارابــاخ( فــي أذربيجــان مواجهــات عســكرية منــذ 

ــراع  ــة ص ــي جول ــة، ف ــة واألرميني ــبتمبر/أيلول 2020 مــع القــوات االنفصالي 27 س

تعــد األشــد واألطــول منــذ توقيــع اتفــاق هدنــة بيــن الدولتيــن عــام 1994. وقــد 

تبادلــت دولتــا أذربيجــان وأرمينيــا االتهامــات بقصــف المدنييــن، وتجنيــد المقاتلين 

مــن خــارج دولتيهمــا علــى أســاس عرقــي. وهــددت المواجهــات بتوســع رقعتهــا 

 بعــد دعــم تركيــا القــوي ألذربيجــان 
ً
إلــى حــرب إقليميــة ولــو بالوكالــة، خصوصــا

ــر دول  ــا لج ــتغال موقــف تركي ــا اس ــة أرميني ــا، ومحاول ــر أرضه ــا بتحري ــي حقه ف

إقليميــة إلــى الصــراع ومســاندتها بذريعــة وضــع حــد للنفــوذ التركــي فــي 

منطقــة القوقــاز.

أبعاد الصــراع األذربيجاني األرميني 
علــى إقليم »ناغورنو كاراباخ«

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE
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           فــي الثالــث مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020 ســتجرى أهــم انتخابــات فــي 

 للواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبينمــا 
ً
العالــم، حيــث ســينتخب األمريكيــون رئيســا

ُســجلت أرقــام قياســية لنســب المشــاركة فــي عمليــات التصويــت المبكــر علــى 

ــس  ــوري الرئي ــَحين؛ الجمه ــة للمرش ــات االنتخابي ــت الحم ــات، تكثف ــد الوالي صعي

دونالــد ترامــب، ومنافســه الديمقراطــي جــو بايــدن، قبيــل موعــد االنتخابــات مــن 

أجــل اســتمالة أصــوات الناخبيــن.

انعكاس نتائــج االنتخابات األمريكية 
علــى المنطقة العربية وجوارها

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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ــرات  ــهد تغي ــج ستش ــدو أن دول الخلي ــة يب ــدن بالرئاس ــي باي ــوز الديمقراط ــد ف            بع

عــدة فــي مختلــف الملفــات، ســواء تلــك المتعلقــة بشــأنها الداخلــي أو تلــك المتعلقــة 

بعاقاتهــا البينيــة واإلقليميــة. وعلــى الرغــم مــن أن اإلدارة األمريكية المنصرمــة بقيادة 

الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب مثلــت مرحلــة فارقــة بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، لكونــه ســعى، وبوضــوح، إلــى خدمة حلفائــه في المنطقــة؛ بتقليــص النفوذ 

اإليرانــي ومحاصرتــه؛ مــن خــال انســحابه مــن االتفاقيــة النوويــة فــي 2018، إضافــة إلــى 

 
ً
حزمــة العقوبــات االقتصاديــة، فــإن األزمــة الخليجيــة ضربت المنظومــة الخليجية سياســيا

 للنفــوذ اإليرانــي فــي المرحلــة 
ً
، وهــو مــا تــرك البــاب مشــرعا

ً
ــا  وحتــى أمني

ً
ــا واجتماعي

القادمــة، بنــاء علــى أن قــوات درع الجزيــرة التابعــة لمجلــس التعــاون لــم تعد قــادرة على 

مواجهــة أي عــدو مشــترك مــن خــارج المنطقــة.

انعكاس فوز بايدن على 
الحالة الخليجية

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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           شــهدت الســنة األخيــرة )الرابعــة( مــن رئاســة الرئيــس األمريكــي دونالد ترامب 

موجــة تطبيــع بعــض األنظمــة العربية مــع االحتــال اإلســرائيلي، تزعمــت اإلمارات 

ــدة  ــادة الجدي ــك القي ــن، وكذل ــة البحري ــى مملك ــة إل ــروع التطبيــع باإلضاف مش

ــي بتطبيــع العاقــات، وبينمــا  بالســودان، وقــد رحــب النظــام المصــري والُعمان

ــعودية  ــترطت الس ــاق بالتطبيــع، اش ــس اللح ــرب وتون ــر والمغ ــت دول الجزائ رفض

موافقــة االحتــال اإلســرائيلي علــى إقامــة دولــة فلســطينية.

مســتقبل التطبيع مع االحتالل 
اإلســرائيلي بعد وصول جو بايدن 

الحكم إلى 

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
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              تتطلــع إيــران إلــى عــودة المفاوضــات مــع الرئيــس األمريكــي المنتخب »جــو بايدن« 

حــول ملــف برنامجهــا النــووي والملفــات المصاحبــة له، وبمــا يــؤدي إلى رفــع العقوبات 

االقتصاديــة عنهــا، بعــد أربــع ســنوات مــن الضغــوط التــي واجهتهــا خــال واليــة الرئيــس 

األمريكــي دونالــد ترامــب، فيمــا تترقــب الــدول العربية المتضــررة مــن السياســات اإليرانية 

تطــورات السياســة األمريكيــة، التــي يتوقــع أن تنعكــس فــي كل األحــوال علــى طبيعــة 

 الواقعــة غــرب قارة آســيا.
ً
الوجــود اإليرانــي فــي المنطقــة العربيــة، وخصوصــا

ــه  ــة وعاقت ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــة الوجــود اإليران ــف طبيع ــر الموق ــاول تقدي يتن

باســتراتيجيتها، ويبحــث فــي ســيناريوهات الوجــود اإليرانــي فــي ظــل حكــم الرئيــس جــو 

بايــدن.

مستقبل الوجود اإليراني في 
المنطقة العربية في ظل 

حكم بايدن

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
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 الحديــث عــن قــرب تحقــق المصالحــة الخليجية عقــب إعان وزيــر الخارجية 
ً
           عــاد مجــددا

ــل  ــاح، الجمعــة 4 مــن ديســمبر/كانون األول، تكل الكويتــي، أحمــد ناصــر المحمــد الصب

ــة  ــد ترامــب، بقــرب المصالح ــي، دونال ــس األمريك ــاون مــع إدارة الرئي ــاده بالتع جهــود ب

الخليجيــة، حيــث »جــرت مباحثــات مثمــرة خــال الفتــرة الماضيــة..«، وقــد القــى اإلعــان 

تفاعــات إقليميــة ودوليــة مباِركــة لجهــود الوســاطة لحــل األزمــة التــي أثرت فــي العديد 

مــن ملفــات المنطقــة، في حيــن اتســمت مواقف الــدول المعنيــة بالمصالحــة بالترحيب 

المتحفــظ. ورغــم زيــارة جاريد كوشــنر، كبيــر مستشــاري الرئيس األمريكــي، للدوحــة، وزيارة 

وزيــر الخارجيــة الكويتــي لمصــر، ومــرور عــدة أيــام، لــم تبرز مؤشــرات جــادة- باســتثناء بعض 

التصريحــات- علــى حــدوث تحســن فــي العاقــات بيــن دول المصالحــة الخليجيــة )األزمــة(، 

علــى المســتوى الثنائــي أو الجمعــي، وضعــف التهيئة اإلعاميــة والسياســية للمصالحة.

المصالحة الخليجية 
وانعكاساتها على المنطقة

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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قاحــات المضــادة لفيــروس 
َّ
           بعدمــا استبشــر العالــم ببــدء عمليــة توزيــع الل

كورونــا، وبــدء عمليــات التلقيــح األولــى ضــد الفيــروس مــن قبــل شــركة فايــزر، 

ــيطرة،  ــن الس ــا، وخرجــت ع ــي بريطاني ــه ف ــروس نفس ــدة للفي ــالة جدي ــرت س ظه

وأعلــن رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون قــرار تطبيــق حجــر صحــي جديــد.

ــى  ــز القيــود« عل ــى »تعزي ــة إل ــدول األوروبي ــة ال ــة العالمي ــة الصح ودعــت منظم

ــرات  ــن »مؤش ــة ع ــة العالمي ــت المنظم ــدة، وتحدث ــالة الجدي ــة ظهــور الس خلفي

ــر  ــا »قــد تؤث ــن أنه ــًا ع ــر«، فض ــالة قــد تكــون أكب ــد أن عــدوى الس ــة تفي أولي

ــخيص«. ــاليب التش ــض أس ــة بع ــي فاعلي ف

تفشي الســاللة الجديدة من كورونا 
وانعكاســها على الجانب االقتصادي 

لخليجي ا

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/position-papers/تفشي-السلالة-الجديدة-من-كورونا-وانعكاسها-على-الجانب-الاقتصادي-الخليجي
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