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المحتويات
المحور األول: الشرق األوسط والتحوالت الدولية الكبرى

1- الحرب األوكرانية: تداعيات واسعة على النظامين الدولي واإلقليمي

2- انخراط دبلوماسي: تراجع عسكري أمريكي في الشرق األوسط 

3- دور نشط: توجهات روسية نحو تنويع الشراكات والتحالفات اإلقليمية

4- شريك استراتيجي: الصين من فاعل اقتصادي إلى العب سياسي وعسكري

5- تحركات فردية: مساٍع أوروبية لتعزيز الدور األمني في المنطقة 

المحور الثاني: التفاعالت السياسية واألمنية في اإلقليم

1- تهدئة مشروطة: مساعي القوى الفاعلة لضبط الصراعات والتوترات اإلقليمية

2- الحد من األضرار: تحركات عربية لتحجيم التدخالت اإلقليمية السلبية في دول األزمات

3- تهديد قائم: استمرار التدخالت اإليرانية المثيرة لالضطرابات اإلقليمية  

4- التفاوض الصعب: اتجاه واشنطن إلحياء االتفاق النووي مع طهران

5- تحديات متوازية: تركيز إسرائيلي على تجاوز أزمات الداخل ومواجهة إيران

6- تسكين الخالفات: مواصلة تركيا تحسين عالقاتها مع دول المنطقة 

7- تثبيت الوجود: رفض أنقرة إنهاء تدخالتها العسكرية في سوريا وليبيا

8- تعزيز الدفاع: اتجاه بعض الدول العربية لدعم الصناعات العسكرية

9- استغالل األزمات: استمرار التهديدات اإلرهابية في اإلقليم والساحل اإلفريقي

10- متوالية السقوط: انحسار وتفكك التنظيمات اإلخوانية في الدول العربية

11- التحول العثر: عقبات تجاوز المراحل االنتقالية في بعض دول األزمات

12- خالفات محتدمة: تحّول المغرب العربي إلى بؤرة للتنافس اإلقليمي والدولي

13- دوافع جيوسياسية: محاوالت تأسيس تكتالت اقتصادية في الشرق األوسط 

المحور الثالث: االتجاهات االقتصادية والتكنولوجية

1- قيود التعافي: تباطؤ معدالت النمو االقتصادي العالمي 

2- صدمات لوجستية: تعطل سالسل التوريد العالمية بسبب حرب أوكرانيا

3- أسواق الطاقة: سيطرة الاليقين على أسعار النفط والغاز في العالم

4- سياسات انتقالية: تسريع الدول تنفيذ مشروعات ”الهيدروجين األخضر“

5- ضغوط تضخمية: موجة جديدة من ارتفاع األسعار في العالم

6- البطالة: تحديات مستمرة في أسواق العمل العالمية

ة: طفرة محفوفة بالمخاطر في التعامل بالعمالت االفتراضية  7- األصول الُمشفرَّ

8- ”الميتافيرس“: وضع حجر األساس لـ ”عالم افتراضي واقعي“

9- ”إنترنت الفضاء“: تحديات سيادة الدول في عصر شبكات الجيل الخامس

10- ”الهيومان بوت“: ”أتمتة البشر“ لمواجهة قدرات الذكاء االصطناعي
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