




المحتويات
تنافس منضبط بين القوى الدولية في اإلقليم

سياسات أمريكية مربكة في الشرق األوسط

مساٍع روسية لصياغة ترتيبات جديدة لألمن اإلقليمي

اتجاه الصين لتعزيز دورها العسكري في المنطقة

عجز أوروبي عن لعب دور مستقل عن المظلة األمريكية

تهديدات متزايدة لألمن البحري وأمن الطاقة في الخليج العربي

تفاقم التوترات العسكرية بين دول شرق المتوسط

ل ليبيا إلى بؤرة مركزية للصراع اإلقليمي والدولي تحوُّ

تنامي سياسات تفكيك التحالفات اإلقليمية الرئيسية

تواصل الضغوط الدولية على إيران لتحجيم سياساتها العدائية

تصاعد عسكرة الدور التركي في سوريا وليبيا

انخراط إسرائيلي نشط في التفاعالت اإلقليمية

تعدد أدوار "الوسطاء" اإلقليميين والدوليين في أزمات المنطقة

انتشار أنماط "صراعات التسوية" في المنطقة العربية

تعثر "صفقة القرن" األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية

انتقال متبادل لتأثير االضطرابات بين الشرق األوسط وآسيا

تفاعالت بينية كثيفة بين القوى اآلسيوية ودول الشرق األوسط

عجز االحتجاجات عن تغيير النظم السياسية القائمة

انحسار العمليات اإلرهابية لتنظيم "داعش" في اإلقليم

غموض مسار الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين

تباطؤ نسبي في النمو االقتصادي الصيني

ارتفاع مديونية بعض اقتصادات الدول النامية

تأثير متزايد للعوامل الجيوسياسية على صناعة الطاقة في اإلقليم

تواصل االعتماد على الطائرات المسّيرة في الصراعات المسلحة

تركيز الهجمات السيبرانية على استهداف البنية التحتية الحيوية

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في شن الحروب النفسية
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المحتويات
تنافس منضبط بين القوى الدولية في اإلقليم

سياسات أمريكية مربكة في الشرق األوسط

مساٍع روسية لصياغة ترتيبات جديدة لألمن اإلقليمي

اتجاه الصين لتعزيز دورها العسكري في المنطقة

عجز أوروبي عن لعب دور مستقل عن المظلة األمريكية

تهديدات متزايدة لألمن البحري وأمن الطاقة في الخليج العربي

تفاقم التوترات العسكرية بين دول شرق المتوسط

ل ليبيا إلى بؤرة مركزية للصراع اإلقليمي والدولي تحوُّ

تنامي سياسات تفكيك التحالفات اإلقليمية الرئيسية

تواصل الضغوط الدولية على إيران لتحجيم سياساتها العدائية

تصاعد عسكرة الدور التركي في سوريا وليبيا

انخراط إسرائيلي نشط في التفاعالت اإلقليمية

تعدد أدوار "الوسطاء" اإلقليميين والدوليين في أزمات المنطقة

انتشار أنماط "صراعات التسوية" في المنطقة العربية

تعثر "صفقة القرن" األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية

انتقال متبادل لتأثير االضطرابات بين الشرق األوسط وآسيا

تفاعالت بينية كثيفة بين القوى اآلسيوية ودول الشرق األوسط

عجز االحتجاجات عن تغيير النظم السياسية القائمة

انحسار العمليات اإلرهابية لتنظيم "داعش" في اإلقليم

غموض مسار الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين

تباطؤ نسبي في النمو االقتصادي الصيني

ارتفاع مديونية بعض اقتصادات الدول النامية

تأثير متزايد للعوامل الجيوسياسية على صناعة الطاقة في اإلقليم

تواصل االعتماد على الطائرات المسّيرة في الصراعات المسلحة

تركيز الهجمات السيبرانية على استهداف البنية التحتية الحيوية

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في شن الحروب النفسية
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"عام االضطرابات احملكومة يف 
الشرق األوسط"




