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العربيـة  واجلزيـرة  اخلليـج  دراسـات  مركـز  ُأسـس 
مركـزًا  بوصفـه  1994م،  عـام  يف  الكويـت  بجامعـة 
بحثيـًا هيتـم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
اخلليـج  ومنطقـة  الكويـت  دولـة  هتـم  التـي  بالقضايـا 
واجلزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة الرشق 

عمومـًا. الدوليـة  والقضايـا  األوسـط 

www.cgaps.ku.edu.kw
Gulf_center@yahoo.com 
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3نرشة حتليلية شهرية تصدر عن مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت ـ العدد )٢( ـ نوفمرب ٢٠٢٢م

ُتعنـى هـذه النـرشة التحليليـة الشـهرية بتقديـم تغطيـة معمقـة 
ألبـرز التطـورات اجلاريـة عـى السـاحة الكويتيـة، واخلليجيـة، 

والعربيـة، واإلقليميـة، والدوليـة.

وهتـدف هـذه النـرشة الدوريـة إىل تزويـد الباحثـن املختصـن 
واجلمهـور العـام بقـدٍر واٍف مـن املعرفـة التـي تتجـاوز املعاجلـة 
اإلخباريـة لألحـداث، بـا يوفـر هلم قـدرًا رصينًا حول الشـؤون 

املحليـة واملسـتجدات يف املنطقـة والعـامل.

وحتليـل  ورصـد  بمتابعـة  النـرشة  تقـوم  ذلـك،  أجـل  ومـن 
األحـداث املعـارصة بأقىص قدر ممكن مـن املوضوعية، مع تبيان 
أسـباهبا، واسـتقراء دالالهتـا، واسـترشاف مسـاراهتا املسـتقبلية.

أ. د. فيصل مخيط أبو صليب
مدير مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية

ملاذا هذه »النشرة التحليلية«؟
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شـهدت الكويـت يف السـادس عـر مـن أكتوبر 
تشـكيل  بإعـادة  أمـري  مرسـوم  صـدور  2022م 
احلكومـة اجلديدة برئاسـة سـمو الشـيخ أمحد نواف 

الصباح. األمحـد 
وهـذه هي احلكومة احلاديـة واألربعني يف تاريخ 
الكويـت منـذ عـام 1962م، والثانية برئاسـة سـمو 
الشـيخ أمحـد نـواف األمحـد الصبـاح، بعـد حكومـة 
سـموه األوىل التي ُشـكلت يف األول من أغسـطس 
2022م، قبـل أن تتقـدم باسـتقالتها يف الثـاين مـن 

أكتوبـر 2022م.
وجـاء تشـكيل احلكومـة اجلديـدة، قبـل يومـني 
الفصـل  مـن  األول  االنعقـاد  دور  افتتـاح  مـن 
التريعـي الــ17 ملجلـس األمة يف الثامـن عر من 

أكتوبـر.
وثمـة حزمـة مـن املسـئوليات امللقـاة عـى عاتـق 
والتـي  املقبلـة،  املرحلـة  خـال  اجلديـدة  احلكومـة 

يتمثـل أمههـا يف التـايل:
مـع  املأمـول  والتعـاون  التنسـيق  حتقيـق   .1
جملـس األمـة اجلديـد، بـا يلبـي مطالـب املواطنـني، 
ويسـعى لتحقيـق تطلعاهتـم، وذلـك ترمجـة ملـا ورد 
يف اخلطـاب األمـري السـامي خـال افتتـاح دور 
االنعقـاد اجلديـد للربملان، والـذي وضع توجيهات 

العهـد اجلديـد«. باعتبـاره »وثيقـة  حكيمـة 
عمـل  وبرامـج  عمليـة  سياسـات  بلـورة   .2
وملفـات  قضايـا  مـع  للتعامـل  فعالـة  تنفيذيـة 
قبيـل:  مـن  وذلـك  امُللحـة،  الداخليـة  السياسـة 

الكويت: تشكيل حكومة جديدة
برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد اجلابر الصباح

وتنويـع  الوطنـي  االقتصـاد  هيكلـة  إعـادة  أ(- 
الدخـل. مصـادر 

ب(- وضـع اسـراتيجية طويلـة املـدى لتطويـر 
التعليـم بمختلـف مراحلـه وختصصاتـه با ينسـجم 

مـع متطلبـات سـوق العمل.
ج(- مواصلة جهود مكافحة الفسـاد والبروقراطية 

امُلعرقلة لإلنجاز.
واحلـازم  الكامـل  للتطبيـق  الدائـم  الضـان  د(- 
اسـتثناء. أو  متييـز  دون  اجلميـع  عـى  للقانـون 
مبـادرات  وطـرح  ومشـاريع  برامـج  توفـر  ه(- 
لتأهيـل الشـباب الكويتـي ومتكينه من املشـاركة 

املجـاالت. التنميـة يف شـتى  يف مسـرة 
عمليـة  يف  الشـعبية  املشـاركة  نطـاق  توسـيع  و(- 
املبـارش  التواصـل  خـال  مـن  القـرار،  صنـع 
مـع املواطنـني لتلمـس احتياجاهتـم ومطالبهـم، 
صـوت  لنقـل  رصينـة  إعاميـة  آليـات  وتوفـر 
الـرأي العام إىل السـلطتني التريعيـة والتنفيذية 

مسـتمر. دوري  وبشـكل  بشـفافية 
ومرنـة  متنوعـة  وخيـارات  بدائـل  ابتـكار   .3
حلركة الدبلوماسـية والسياسـة اخلارجية للكويت، 
للدولـة،  العليـا  املصالـح  بتحقيـق  كفيلـة  تكـون 
واسـتقرارها،  الوطنـي،  أمنهـا  عـى  واحلفـاظ 
وسـيادهتا، وسـامتها اإلقليميـة، السـيا يف ضـوء 
التطـورات الدوليـة املتسـارعة وتداعياهتا املتاحقة 
يف عـامل مـا بعـد جائحـة »كوفيـد-19« واحلـرب يف 

أوكرانيـا.
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السـابع  العراقـي يف  النـواب )الربملـان(  منـح جملـس 
بأغلبيـة مطلقـة  الثقـة  أكتوبـر 2022م،  والعريـن مـن 
للحكومة اجلديدة برئاسـة حممد شـياع السـوداين، مرشح 
»اإلطـار التنسـيقي« الشـيعي، بعد أقل من أسـبوعني من 
تكليفـه برئاسـة الـوزراء. كا صـادق الربملان عـى برنامج 

العمـل احلكومـي يف اجللسـة ذاهتـا.
وحـدد رئيـس الـوزراء العراقي يف خطابـه أمام جملس 
النـواب خـال جلسـة منـح الثقـة، جمموعـة مـن املبـادئ 

املوجهـة لسياسـة حكومتـه داخليًّـا وخارجيًّـا، وهي:
- بنـاء اقتصـاد حديـث، مـن خـال التحـول التدرجيـي 
املـوارد،  متعـدد  اقتصـاد  اىل  الريعـي  االقتصـاد  مـن 
واملتوسـطة  الصغـرة  الـركات  مشـاركة  وتفعيـل 
املعلومـاِت  وتكنولوجيـا  والصناعـة  الزراعـة  يف 
فـرص  مـن  اآلالف  لتوفـر  والبيئـة،  واخلدمـاِت 
والعاملـي. املحـّي  االسـتثار  واسـتقطاِب  العمـل، 

املـال  بنـاء اخلـربات ورأس  - إحـداث طفـرة نوعيـة يف 
البـري والقـدرات املؤسسـاتية ملواكبـة التحـوالت 

املجـاالت. اهلائلـة يف مجيـع  التكنولوجيـة 
 - االسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة حول العـامل والتي 

تتشـابه ظروفها مـع العراق.
- إقامـة أفضـل العاقــات عى أسـاس املصالـح املتبادلة 
العربيـة  والـدول  اجلـوار  دول  مـع  والتكامليـة 

والصديقـة.
ويرى مراقبون أن تشـكيل احلكومـة العراقية اجلديدة 
مـن شـأنه أن ُينهـي حالـة الشـلل السـيايس التـي دامـت 
لعـام كامـل منـذ أن أعلنـت نتائـج االنتخابـات الربملانيـة 
املبكـرة يف أكتوبـر عـام 2021م، إال أن ذلـك وضع هناية 

العراق: حكومة محمد شياع السوداني
تنال ثقة مجلس النواب

ألزمـات العـراق املزمنة.
وُيعزى ذلك إىل األسباب واالعتبارات التالية:

افتقـار حكومـة شـياع السـوداين إىل مشـاركة مكـون   -
وهـو  العراقيـة،  السياسـية  احليـاة  يف  ومتـوازن  هـام 
التيـار الصدري، الذي أعلـن مقاطعته هلذه احلكومة، 

معتـربًا أهنـا لـن حتقـق مطالـب الشـعب.
احلكومـات  آليـة  عـى  اجلديـدة  احلكومـة  اعتـاد   -
يف  واملتمثلـة  2003م،  عـام  منـذ  املتعاقبـة  السـابقة 
املحاصصـة الطائفيـة والسياسـية، وهـو مـا كان سـببًا 
وخـروج   العراقـي  العـام  الـرأي  سـخط  يف  مبـارشًا 
تظاهـرات شـعبية مناهضة لتلـك احلكومـات، والتي 
2019م. عـام  أكتوبـر  يف  كثافـة  وأكثرهـا  أبرزهـا  كان 
وعـى الرغـم مـن حيـازة احلكومـة العراقيـة اجلديـدة 
برئاسـة حممـد شـياع السـوداين عـى ثقـة الربملـان، إال إن 
يف  حمـددات،  بعـدة  رهنـًا  سـيبقى  السـيايس،  مسـتقبلها 

مقدمتهـا:
مكونـات  بـني  العاقـات  ترميـم  إعـادة  عـى  القـدرة   -
وقـوى  أحـزاب  مـن  الداخـي،  السـيايس  املشـهد 
وحتالفـات خمتلفـة، ال سـيا العمـل عـى احتـواء التيار 
الصـدري، وإجـراء مصاحلـة سياسـية بينـه وبني قوى 

التنسـيقي«. »اإلطـار 
- إثبـات الكفـاءة والفاعليـة يف حل املشـكات املعيشـية 
التـي متـس احلالـة االقتصاديـة واالجتاعيـة للمواطن 
العراقـي، والتـي كانـت أهـم أسـباب االحتجاجـات 
الشـعبية ضـد احلكومـات السـابقة، ويف مقدمـة ذلـك 
العامـة  اخلدمـات  البطالـة، وسـوء  حـل مشـكات: 

مثـل انقطـاع الكهربـاء ونقـص امليـاه وغرهـا.
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شـهر  مـن  الثـاين  النصـف  خـال  لبنـان  شـهد 
وذات  مهمـة  تطـورات  عـدة  2022م،  أكتوبـر 
دالالت وتداعيـات جوهريـة عى مسـتقبل مسـاره 

املقبلـة. الفـرة  خـال  السـيايس 
فمن جهة أوىل، وقع لبنان يف السـابع والعرين 
البحريـة  احلـدود  لرسـيم  اتفاقيـة  أكتوبـر،  مـن 
اجلنوبيـة مـع إرسائيـل، يف تطـور الفـت للعاقـات 
بـني البلديـن، وبعد جهـود مكثفة بذلتهـا الواليات 
املتحـدة عـى مـدار عامـني، بـني اجلانبـني ممثلـة يف 
كبـر املستشـارين األمريكيـني لشـؤون أمـن الطاقة 

العاملـي عامـوس هوكشـتاين.
وتم تسـليم رسـائل توقيـع االتفـاق التارخيي اىل 
اجلانـب األمركـي يف مدينـة »الناقـورة« احلدوديـة 
يف أقـى جنـوب لبنـان، حيـث وقعها عـن اجلانب 
اجلانـب  وعـن  عـون،  ميشـال  الرئيـس  اللبنـاين 

اإلرسائيـي رئيـس الـوزراء يائـر البيـد.
ووفقـًا لاتفـاق، يصبـح حقـل« كاريـش« للغاز 
فيـا  اإلرسائيـي،  اجلانـب  يف  بالكامـل  الطبيعـي 
يضمـن االتفـاق للبنـان كامـل حقـل« قانـا« الـذي 

يتجـاوز خـط الرسـيم الفاصـل بـني الطرفـني.
وبذلـك، يصبـح »البلـوم رقـم 9« الواقـع داخل 
قبـل  مـن  للتنقيـب  رئيسـية  منطقـة  »قانـا«  حقـل 
رشكتـي توتـال الفرنسـية وإينـي اإليطاليـة، اللتـني 
حصلتـا يف العـام 2018م مـع رشكـة روسـية عـى 

عقـود للتنقيـب عـن النفـط والغـاز.
ويف املقابـل، سـتحصل إرسائيـل عـى »تعويض 

لبنان ُيوقع اتفاق ترسيم احلدود البحرية مع إسرائيل..
وانتهاء والية الرئيس ميشال عون دون انتخاب رئيس جديد

مـن الركات األجنبيـة التي تتـوىل التنقيب يف هذه 
املنطقـة«، بـا أن جـزءا مـن حقـل »قانا« يقـع خارج 
امليـاه اإلقليميـة اللبنانيـة، »لقـاء احلقـوق العائدة هلا 

مـن أي خمزونـات حمتملـة يف املكمـن املحتمل«.
ومـن املتوقـع أن يسـاهم هـذا االتفـاق يف توفـر 
عائـدات ماليـة كبـرة لبـروت، حيـث ُيقـدر حجم 
حقـل  يف  لاسـتخراج  القابلـة  الغـاز  احتياطـات 
مكعـب،  قـدم  تريليـون   25.4 بحـوايل  »قانـا« 
ديونـه  مـن  جـزء  سـداد  عـى  لبنـان  يسـاعد  ممـا 
املراكمـة، واالبتعـاد عن شـبح اإلفـاس واالهنيار 
االقتصـادي اللذيـن حتـذر منها املؤسسـات العاملية 

الـدويل. البنـك  مقدمتهـا:  ويف  املعنيـة 
وقـد أثار اتفاق احلدود البحرية اللبنانية-اإلرسائيلية، 
دالالتـه  خيـص  فيـا  متباينـة،  وتفسـرات  واسـعًا  جـدالً 
السياسـية يف العاقـات بـني اجلانبـني، ومـا إذا كان يعتـرب 
بمثابـة »معاهـدة سـام« غـر مبـارشة، أم جمـرد »رسـالة 
وهـل  السـيايس؟  األثـر  عديمـة  تقنيـة  حدوديـة  تفاهـم« 
تشـكل اعراًفـا ضمنيًّا مـن جانب لبنـان بإرسائيل أم جمرد 

تطويـر التفـاق هدنـة عـام1949م؟
وقـد حسـم الرئيـس اللبنـاين ميشـال عـون هـذا 
فيـا  لاتفـاق،  سـيايس  مدلـول  أي  بنفـي  اجلـدل 
البيـد   يائـر  اإلرسائيـي  الـوزراء  رئيـس  اعتـربه 

اجلانبـني. بـني  »تطبيـع«  بمثابـة 
مـن  اعتبـاًرا  لبنـان  أخـرى، أصبـح  ومـن جهـة 
أو  »الفـراغ  مـن  يعـاين  2022م،  نوفمـرب  مطلـع 
املنتهيـة  الرئيـس  بعـد مغـادرة  الرئـايس«،  الشـغور 
واليته ميشـال عـون قرص »بعبدا« الرئـايس يف هناية 
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للبـاد. انتخـاب رئيـس جديـد  أكتوبـر، دون 
ومـن املتوقـع أن يسـتغرق انتخـاب الرئيـس من 
قبـل الربملـان بعـض الوقـت، حيـث فشـل - حتـى 
خـال  رئـايس  مرشـح  عـى  التوافـق  يف  اآلن- 
اجللسـات التـي عقـدت منـذ منتصف أكتوبـر، ومما 
يزيـد األمـور تعقيـدًا عـدم وجـود حكومـة أصيلـة 

تتـوىل صاحيات رئيـس اجلمهورية حلـني انتخابه؛ 
إذ إن احلكومـة احلاليـة برئاسـة نجيـب ميقـايت هـي 

حكومـة »ترصيـف أعـال«.
اجلديـر بالذكر أن انتخاب الرئيس ميشـال عون 
تـم بعد 46 جلسـة نيابية اسـتغرقت عامني ونصف 

العـام، وظـل لبنـان طوال هذه الفـرة با رئيس.
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الواليات املتحدة تسحب مجددًا
من احتياطيها النفطي االستراتيجي

 19 يف  بايـدن  جـو  األمريكـي  الرئيـس  أعلـن 
مليـون   15 لبيـع  خطـة  عـن  2022م،  أكتوبـر 
برميـل مـن النفـط اخلـام من إمـدادات الطـوارئ يف 
الواليـات املتحدة واملعروفـة بـ«االحتياطي النفطي 
االسـراتيجي«، وذلـك لتخفيـض أسـعار الوقـود 
النصـف  خـال  قيـايس  نحـو  عـى  ارتفعـت  التـي 

أكتوبـر. مـن  األول 
وتعـد هـذه هـي املـرة الثانيـة يف غضون 8 أشـهر 
مـن  السـحب  إىل  الرئيـس  فيهـا  يلجـأ  التـي  فقـط 
االحتياطـي االسـراتيجي، حيـث أعلن يف  عن بيع 
180 مليـون برميـل مـن هـذا االحتياطـي يف إبريـل 
العقوبـات  نتيجـة  الطاقـة  أزمـة  ملواجهـة  املـايض؛ 
املفروضـة عـى روسـيا يف أعقاب غزوهـا ألوكرانيا 

يف 24 فربايـر2022م.
رئيـس  أي  مـن  أكثـر  بايـدن،  الرئيـس  واعتمـد 
سـابق، بقـوة عـى خمـزون النفـط مـن احتياطيـات 
الطـوارئ خلفـض األسـعار املرتفعـة التـي يكرههـا 

الناخبـون.
وانخفضـت كميـة النفـط يف احتياطـي البـرول 
االسـراتيجي بمقدار الثلث تقريًبا - بنسـبة٪36- 

منـذ أن تـوىل بايـدن منصبه يف ينايـر 2021م.
االسـراتيجي  النفطـي  االحتياطـي  بلـغ  وقـد 
أدنـى  الراهـن،  الوقـت  يف  املتحـدة  للواليـات 
مسـتوياته منـذ عـام 1984م، إذ يمتلـئ حاليًا بأكثر 
مـن نصـف سـعته بـا يزيـد قليـًا عـن 400 مليـون 

النفـط. برميـل مـن 

 ويواجـه الرئيـس الديمقراطـي، انتقـادات مـن 
اجلمهوريـني  مـن  السياسـيني  خصومهـم  جانـب 
االحتياطـي  باسـتغال  يقـوم  إنـه  يقولـون  الذيـن 
وليـس  سياسـية  ألسـباب  االسـراتيجي  النفطـي 
لوجـود حالـة طـوارئ، مشـرين إىل أن بايـدن جلـأ 
إىل هـذا االحتياطي مؤخـرًا جلذب رشائح الناخبني 
للكونغـرس  النصفـي  التجديـد  انتخابـات  قبـل 
 8 يف  الواليـة«  منتصـف  بـ«انتخابـات  املعروفـة 
مـن  نوعـًا  باعتبارهـا  إليهـا  ُينظـر  والتـي  نوفمـرب، 
واليتـه  منتصـف  يف  الرئيـس  أداء  عـى  االسـتفتاء 

الرئاسـية.
وقـد أظهـرت اسـتطاعات الـرأي التي سـبقت 
إجـراء هـذه االنتخابـات للعـام احلـايل )2022م( 
توقعـات بتحقيـق احلـزب اجلمهـوري فـوزًا كبـرًا 
يف الكونغـرس عـى حسـاب احلـزب الديمقراطـي 

)حـزب الرئيـس احلـايل(.
االسـراتيجي  النفطـي  االحتياطـي  هـو  مـا 
للواليـات املتحـدة؟ ومتـى وملاذا وأيـن يتم ختزينه؟
هو عبارة عن سلسـلة من مسـتودعات التخزين 
حتـت األرض التـي حتتـوي عـى كميـات هائلـة من 
النفـط اخلـام- حـوايل  714 مليون برميـل- يمكن 
اسـتخدامها أثناء احلـروب أو األعاصر أو حلظات 

التعثـر األخرى.
وتـم إنشـاء االحتياطي االسـراتيجي من النفط 
يف سـبعينيات القـرن املـايض كـرد فعـل للصدمـات 
الـدول  خفضـت  الوقـت،  ذلـك  يف  إذ  النفطيـة، 
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املصـدرة  الـدول  منظمـة  يف  األعضـاء  العربيـة 
للبـرول )أوبـك( خـال حـرب أكتوبـر 1973م.
وتـم بنـاء االحتياطيـات االسـراتيجية للنفط يف 
4 مناطـق سـاحلية، يف واليتـي: تكسـاس ولـوس 

أنجلـوس.
يف  األرض  حتـت  النفـط  براميـل  ختزيـن  وتـم 
كهـوف ماحلـة، ألن تلـك البيئـة توفـر أفضـل محايـة 
للوقـود، وهـي الطريقـة األكثـر فعاليـة مـن حيـث 

الطاقـة. لـوزارة  وفًقـا  وذلـك  لتخزينـه،  التكلفـة 
جمموعـه  مـا  عـى  االحتياطيـات  هـذه  وحتتـوي 
60 كهًفـا، يبلـغ حجم كل منهـا 200 قدم يف الُقطر 
و2500 قـدم يف االرتفـاع، وتتمتع الكهوف بسـعة 
كبـرة ويمكـن أن تسـتوعب ما بـني 6 مايني و27 
مليـون برميـل من النفط اخلـام، وتم اختيـار املواقع 
النفـط  نقـل  بشـبكة  النفـط  ربـط  سـهولة  بسـبب 

التجاريـة يف الواليـات املتحـدة.



11نرشة حتليلية شهرية تصدر عن مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت ـ العدد )٢( ـ نوفمرب ٢٠٢٢م

اململكة املتحدة: اختيار ريشي سوناك
رئيساً للوزراء خلفاً لليز تراس

سـوناك  ريـي  السـابق  املـايل  الوزيـر  أصبـح 
رئيسـًا جديـدًا للحكومـة الربيطانيـة يف 24 أكتوبـر 
2022م، خلفـًا لرئيسـة الـوزراء ليـز تـراس، التـي 
اسـتقالت بعـد 44 يومـًا فقـط مـن توليهـا املنصـب 
خططهـا  بسـبب  البـاد  يف  الوضـع  تـأزم  بعـد 
االقتصاديـة، لتكـون بذلـك أقرص رؤسـاء الـوزراء 
يف تاريـخ اململكـة املتحـدة مكوثـًا يف »10 داوننـغ 

سـريت«.
للحكومـة  رئيـس  خامـس  هـو  وسـوناك 
خـروج  عـى  االسـتفتاء  إجـراء  منـذ  الربيطانيـة 
بريطانيـا مـن االحتـاد األورويب »بريكسـت« يف عام 
2016م. وقـد فـاز يف السـباق عـى خافـة تـراس، 
بعـد عـدول رئيـس  كزعيـم حلـزب »املحافظـني«، 
الـوزراء األسـبق بوريـس جونسـون عـن الرشـح 
السـابقة  الدفـاع  وزيـرة  األخـرى  املنافسـة  وفشـل 
بينـي موردونـت يف احلصـول عـى تزكيـة )100( 

احلـزب. مـن  عضـو 
اجلديـد-  الربيطـاين  الـوزراء  رئيـس  ويمتلـك 
البالـغ 42 عامـًا- خـربة ماليـة واقتصاديـة واسـعة، 
حكومـة  يديـر  أبيـض  غـر  شـخص  أول  وهـو 
هنديـة،  أصـول  مـن  ينحـدر  إذ  املتحـدة،  اململكـة 

الربيطـاين«. »أوبامـا  بــ  ُيلقـب  لذلـك 

ويف ضوء خطابه السـيايس منذ توليه مهام منصبه 
رسـميًا، سوف يركز ريي سـوناك عى وضع خطط 
عاجلـة واختاذ قـرارات وصفها بـ«الصعبـة« للتعامل 
مـع القضايـا الكبرة التـي تواجه بريطانيـا حاليًّا، ويف 
مقدمتهـا: واتـر الطاقـة املرتفعة ونقص اليـد العاملة 

والتضخـم املتصاعد وارتفاع أسـعار الفائدة.
أمـا عـى صعيـد السياسـة اخلارجيـة الربيطانيـة يف 
عهـد رئيـس الـوزراء اجلديـد، وال سـيا جتـاه منطقـة 
الـرق األوسـط وبخاصـة اخلليج العـريب، ال يتوقع 
أن تشـهد تغرات جوهرية، وذلـك يف ضوء جمموعة 

مـن االعتبـارات، يتمثـل أمههـا يف اآليت:
الداخليـة  السياسـة  لقضايـا  األولويـة  منـح   -
الرئيـي  التحـدي  متثـل  والتـي  وامللحـة،  العاجلـة 

املقبلـة. األشـهر  خـال  سـوناك  لشـعبية 
يف  اجلديـد  الـوزراء  رئيـس  خـربة  حمدوديـة   -
مـا  الدوليـة،  والعاقـات  اخلارجيـة  السياسـة  جمـال 
الربيطانيـة  الدبلوماسـية  بـإدارة  سـيعهد  أنـه  يعنـي 
لـوزارة اخلارجيـة وفق املحددات والثوابت املسـتقرة 

حلركتهـا. املوجهـة 
متيـز العاقـات الربيطانية/اخلليجية براكة   -
مـن  راسـخة  أسـس  إىل  ترتكـز  ممتـدة،  اسـراتيجية 

املسـتويات. خمتلـف  عـى  املتبادلـة  املصالـح 
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أدت رئيسـة احلكومة اإليطالية اجلديدة جورجيا 
القـرص  الدسـتورية يف  اليمـني  ميلـوين ووزراؤهـا، 
والعريـن  احلـادي  يف  رومـا  بالعاصمـة  الرئـايس 
مـن أكتوبـر، لتكـون بذلـك أول امـرأة تتوىل رئاسـة 
الـوزراء يف إيطاليـا، ولتقـود احلكومـة األكثـر يمينية 

يف البـاد منـذ هنايـة احلـرب العامليـة الثانيـة.

 وتتزعـم ميلـوين - التـي أبدت إعجابـًا بالزعيم 
ديتاليـا«  »فراتيـي  حـزب  موسـوليني-  الفـايش 
يف  الفائـز  املتطـرف  اليمينـي  ايطاليـا(  )أخـوة  أو 
شـهر  يف  أجريـت  التـي  التريعيـة  االنتخابـات 
سـبتمرب 2022م، وذلـك مـع رشيكيـه يف احلكومـة 
اجلديـدة: حـزب »الرابطـة املناهضـة للمهاجريـن« 
بزعامـة ماتيـو سـالفيني، وحزب »فورتسـا إيطاليا« 

اليمني املتطرف ُيشكل أول حكومة يف إيطاليا منذ عام 1945م
برئاسـة رئيس الوزراء األسبق سـيلفيو برلسكوين.
للحكومـة  املتطـرف  اليمـني  تشـكيل  ويـأيت 
القـارة  يف  عـام  سـياق  ضمـن  اجلديـدة،  اإليطاليـة 
األوروبيـة يشـهد حضـوًرا سياسـيًّا كبـًرا للتيارات 
القليلـة  السـنوات  خـال  واملتطرفـة  الشـعبوية 
وغرمهـا. والسـويد،  فرنسـا،   : يف  كـا  األخـرة، 
عـدة،  خمـاوف  املتطـرف  اليمـني  صعـود  ويثـر 
بينهـا: اخلشـية عـى تصـدع االحتـاد األورويب  مـن 
أيديولوجيـات  التيـار  هـذا  أنصـار  تبنـي  بسـبب 
وطنيـة حـادة رافضـة للتكتـل، واخلـوف مـن ترضر 
آالف املهاجريـن والاجئـني مـن الـرق األوسـط 
السـواحل  إىل  املتوسـط  البحـر  عـرب  وأفريقيـا 

األوروبيـة. واملوانـئ 


