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 السیاقات والدالالت   زیارة نائب وزیر الدفاع السعودي لعمان..  

 انعکاسات وباء کورونا یلع التفاعالت الخارجیة الخلیجیة.. مؤشرات ودالئل  

 توتر متصاعد يف عدن یهدد اتفاق الریاض.. مؤشرات وتداعیات  

 ما دوافع ذلك؟   املغرب تسحب سفیرها وقنصلیها من اإلمارات..  

 ما هي األهداف؟   زیارة وزیر الخارجیة املصري لدول الخلیج..  

 لقاء سعودي باکستاني.. کیف یمکن قراءته؟  

 األهداف والدالئل   زیارة وزیر الخارجیة البریطاني للسعودیة..  

 هذا العدد:يف 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الخليجيالمرصد  

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

الخلیج العربي وعالقاته 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،خدمات إعالمیة"

 تقاریر رصدیة ومعلوماتیةو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 املشرف العام

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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، وذلك من خالل 2020 مارسمن شهر  األولخالل النصف  الخارجي يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي 

 .الدولية-اإلقليمية، والخليجية-والخليجيةالخليجية، -ثالث دوائر: الخليجية

ه السلطان الجديد، ؤ �ن، ولقازيارة وزير الخارجية السعودي لعُ أبرزها كان و الخليجية، -أوالً: التطورات الخليجية

 املتعلقة بف�وس كورونا، وتداعياتها عىل التفاعالت الخليجية الخارجية.  تودالالت وأهداف هذه الزيارة.  والتطورا

تصاعد التوتر يف عدن، بشكل هدد  أبرزها قد كاناإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، ف-ثانياً: التطورات الخليجية

. وسحب املغرب سف�ها وقنصليها اتفاق الرياض. وبدء محاكمة فلسطيني� وأردني� يف السعودية، ودوافع هذا اإلجراء

من اإلمارات، ودوافع هذا اإلجراء وسياقاته. وزيارة وزير الخارجية املرصي عدة دول عربية وخليجية، عىل رأسها 

سيوية، أما الدائرة اآل رونا. و السعودية والكويت واإلمارات والبحرين وع�ن، وعالقة الجولة بسد النهضة وف�وس ك

 ئب وزير الدفاع السعودي لباكستان، وداللة توقيت الزيارة.يف زيارة نافتتمثل 

ه العاهل السعودي ووزير ئمتثلت يف زيارة وزير الخارجية الربيطا� للسعودية ولقا :الدولية-ثالثاً: التطورات الخليجية

 وعسكرياً.   سياً وأمنياً الخارجية، وأهداف الزيارة وملفاتها الرئيسية، باألخص ملف اليمن وأهميته من منظور بريطانيا سيا

 الخلیجیة-أوًال، التطورات الخلیجیة
 السیاقات والدالالت: مانزیارة نائب وزیر الدفاع السعودي لُع

نائب   "خالد بن سل�ن"سلطان ُع�ن يف مسقط، األم�    "هيثم بن طارق بن تيمور"استقبل السلطان  ،  2020مارس    4يف  

تتعلق بالسلطان الجديد، والذي ترغب السعودية    األوىلن، ا. ويف دالالت هذه الزيارة تربز قضيت1وزير الدفاع السعودي 

بالده يف عهده. وهنا تربز جهود الدول الخليجية يف محاولة لة يخارجالسياسة الالتعرف عىل رؤيته للمنطقة وأزماتها، و 

-د لتحالفاتها اإلقليمية. ما يدفع نحو هذه املساعي هو االنقسام الخليجيجذب ع�ن يف ظل حكم سلطانها الجدي

 واإلمارات من ناحية وقطر من ناحية أخرى، مع استمرار األزمة الخليجية.  ةالخليجي، باألخص ب� السعودي 

، 2020فرباير  18في القضية الثانية تتعلق بأحداث اليمن، باألخص ما يجري يف املهرة، املحافظة الحدودية لع�ن. ف

أعلن التحالف العريب الذي تقوده السعودية عن تنفيذه عملية ناجحة ضد ما أسمتهم ج�عات تهريب البرش والجر�ة 

الحدودي مع ع�ن،  "شحن"املنظمة يف محافظة املهرة اليمنية، وأسفر ذلك عن سيطرة قوات التحالف عىل منفذ 

رفض القيادي يف "املقاومة الجنوبية اليمنية" عادل الحسني ترصيحات  . يف مقابل ذلك،2وانسحاب القبائل املحلية

التحالف عن وجود ج�عات تهريب وجر�ة منظمة يف املهرة، مؤكداً أن من يوجدون يف املهرة هم أبناؤها، وهم من 

 . 3يرفض دخول القوات السعودية ملنفذ شحن

 

 

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 5/3/2020، الشرف األوسط، سلطان عمان یلتقي نائب وزیر الدفاع السعودي 1

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 19/2/2020، آر يت عريب، التحالف العريب يف اليمن يعلن إجراءات ضد "خطر أمني حقيقي" يف املهرة 2

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 18/2/2020، الجزيرة نت، لتحالف يربره بفرض األمن واألهايل يعدونه احتالالا عقب اقتحام املهرة اليمنية 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2163781/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1086897-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
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فرباير، أقال  23. ويف 1ية شحن مبحافظة املهرة رشقي اليمنتيل ذلك استحداث القوات السعودية نقاط تفتيش يف مدير

فرباير، استهدف كم� مسلح رتالً عسكرياً يضم عسكري�   25. ويف  2الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محافظ املهرة

ل محافظة من جانبها، نفت قبائ .سعودي� و�ني� يف محافظة املهرة، م� أدى إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

 . 3املهرة واللجنة املنظمة لالعتصام السلمي يف املحافظة عالقته� بالكم�

تتمثل خلفية هذا التطور والهدف األسايس للسعودية من هذه الحملة هو محاولة إيجاد نفوذ مبارش لها يف بحر العرب، 

مبيناء نشطون عىل بحر العرب ومنها   انتهاءً حيث تسعى السعودية ملد أنابيب النفط من أراضيها مروراً مبحافظة املهرة و 

تقوم بتصديره للخارج. ويعد الدفاع األسايس لذلك، هو تجاوز عقبة مضيق هرمز، والتهديدات األمنية التي تتعرض لها 

التجارة الدولية يف هذا املضيق، منذ تصاعد الرصاع اإليرا� األمرييك، والذي انعكس عىل منطقة الخليج ومياهه. حيث 

 فق الخطة املذكورة لن تكون اململكة مضطرة للمرور مبضيق هرمز. و 

منهم يرفضون السياسة السعودية، ليس لرفضهم مرشوع خط النفط، بقدر ما هو رفض  اً لكن سكان املحافظة أو جزء

، للوسيلة التي يتم بها تنفيذ الخطة. وهي الحشد العسكري وفرض السيطرة السعودية كدولة أجنبية عىل محافظة

اعتربت طيلة الرصاع اليمني الداخيل بعيدة عن هذه الرصاع. وبالتايل رفض سكان املحافظة يتعلق بأمرين، األول رفض 

املحافظة يف أتون الرصاع الحايل، الثا� رفض تنفيذ املرشوع السعودي بشكل ينتقص  لالحشد العسكري خوفاً من دخو 

ناة الرئيسية أي عرب موافقة وتنسيق مع املحافظة وسكانها وليس من سيادة املحافظة، بل يجب أن يتم من خالل الق

 بفرض املرشوع عليهم بالقوة.

وتدخل ع�ن يف سياق هذه األزمة، ف� يجمع األخ�ة مع املهرة ليس فقط حدود مشرتكة، بل انصهار اجت�عي وقبيل. 

املحافظة حتى ال ينعكس عىل الداخل الع��، ومن وبالتايل من ناحية ليس من مصلحة ع�ن حدوث توتر يف هذه 

ش سكان املحافظة ضد النفوذ السعودي فيها. وهو ما يطرح قضية يف غاية يناحية أخرى قد تلعب ع�ن دوراً يف تجي

 الخطورة، وهو مدى تأث� هذا امللف عىل العالقات السعودية الع�نية يف ظل السلطان الجديد.

  التفاعالت الخارجیة الخلیجیة.. مؤشرات ودالئلانعکاسات وباء کورونا یلع
الشهر  15، عّلق العراق التبادل التجاري الربي مع إيران والكويت، وكان من املقرر أن يستمر حتى 2020مارس  8يف 

 ، أعلنت2020مارس  12. ويف 4مارس، قررت الحكومة العراقية متديد هذا التعليق إىل أجل غ� مسمى 14الجاري، ويف 

األفريقية"، اللت� كان من املقرر أن تستضيفه� يف  –األفريقية" و"العربية  –الرياض تأجيل عقد القّمت� "السعودية 

، ك� أعلنت تأجيل اجت�ع وزراء الزراعة واملياه لدول "مجموعة العرشين"، الذي كان 2020الربع األول من هذا العام

 

 

  الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 22/2/2020، الجزيرة نت، اليمن.. نقاط تفتيش سعودية يف املهرة عقب السيطرة عىل منفذ حدودي 1

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 23/2/2020ناضول، ، األ اليمن.. هادي يقيل محافظ املهرة بعد أيام من اشتباكات مسلحة 2

 الرابط )، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 25/2/2020نت،  ، الجزيرةاليمن.. مجلس األمن يجدد العقوبات ومقتل جنود يف كم� باملهرة 3

 الرابط)، 16/3/2020ل:(تاريخ الدخو ، 14/3/2020، األناضول، العراق �دد تعليق التبادل التجاري مع إيران والكويت 4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/22/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/1742571
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/25/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/1766021
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ايل حتى إشعار آخر، وذلك يف إطار اإلجراءات االحرتازية الرضورية ملواجهة مارس الح  19و  18مقرراً أن تستضيفه يومي  

 .1كورونا

مارس، بناء عىل دعوة األم� العام ملجلس التعاون الخليجي ُعقد اجت�ع عرب االتصال املريئ لوزراء الصحة بدول   14ويف  

وس كورونا، والتعاون للحد من انتشار  املجلس، ومبشاركة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، ملناقشة مستجدات ف� 

الف�وس، واتفقوا عىل إنشاء غرفة عمليات مشرتكة، وعقد اجت�ع أسبوعي عىل مستوى وكالء وزراء الصحة بدول 

 . 2املجلس، بهدف تبادل املعلومات والتنسيق املشرتك بهذا الشأن

لية سياسياً واجت�عياً واقتصادياً، بل تعدى األمر  وبالتايل يبدو أن انعكاسات الف�وس مل تقترص عىل الجوانب الداخ

 لبعض، ويف تفاعالتهم مع اإلقليم.للتفاعالت الخارجية ب� دول الخليج وبعضهم ا

 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة 
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 توتر متصاعد يف عدن یهدد اتفاق الریاض.. مؤشرات وتداعیات
، منعت 2020مارس  2خالل النصف األول من شهر مارس عدة تطورات اتسمت بالتوتر الشديد، ففي شهدت عدن 

اً، قوات سعودية من دخول ميناء عدن، والخاضع لسيطرة الحكومة ينتقايل الجنويب املدعومة إماراتقوات املجلس اال 

قوات الحزام التابعة للمجلس االنتقايل  اليمنية والقوات السعودية، حيث كانت هذه القوات يف طريقها لحل أزمة منع

 . 3إفراغ سفينة وقود، وأجربت القوات السعودية عىل الرتاجع إىل مقرها، مرجعًة ذلك لعدم التنسيق ب� قيادة القوت�

 بناء عىل قيادي� يف املجلس االنتقايل إىل مدينة عدن، الذي تقوده السعودية عودة العريب التحالف مارس، منع  12ويف 

قيادات التي منعت من العودة رئيس وأعضاء ال خطاب من التحالف إىل سلطات مطار امللكة علياء باألردن، ومن ب�

وحدة شؤون املفاوضات وفريق املجلس يف اللجنة املشرتكة لتنفيذ اتفاق الرياض برئاسة نارص الخبجي، ومعه عبد 

 .4شالل شائع أمن محافظة عدن املقالومدير  ،الرحمن شيخ وأنيس الرشيف

، وأكدت عىل  عىل ترك املهاترات  "اتفاق الرياض"طريف    السعودية يف بيان رسمي لوزارة خارجيتها،  مارس، حضت  13ويف  

حالة من التوتر ب� قوات تابعة للتحالف وأخرى مارس شهد مطار عدن الدويل،  14. ويف 5سعيها نحو تنفيذ االتفاق

 

 
 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 12/3/2020، الرشق األوسط، األفريقية» احرتازياً  -األفريقية» و«العربية  -رياض: تأجيل القمت� «السعودية ال 1

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 14/3/2020، األناضول، تنشئ غرفة مشرتكة للتنسيق بشأن ف�وس «كورونا»دول الخليج   2

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 2/3/2020ضول، نا، األ قوات موالية لإلمارات متنع عنارص سعودية من دخول ميناء عدن 3

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 12/3/2020، رويرتز، العودة إىل عدن التحالف بقيادة السعودية �نع زع�ء انفصالي� من 4

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 12/3/2020، الرشق األوسط، السعودية تحض طريف «اتفاق الرياض» عىل ترك املهاترات 5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2177016/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/2180091/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D9%86/1752094
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN20Z1VL
https://aawsat.com/home/article/2177681/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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قوات التحالف العريب استقدام قوة عسكرية تم تدريبها يف السعودية مؤخرًا، لتتوىل م  لالنتقايل الجنويب، حيث تعتز تابعة  

، والتابعة للمجلس االنتقايل، ومبجرد علم لقوات إدارة أمن عدن املتواجدة باملطار حالياً  مهمة القيام بأمن املطار، خلفاً 

يت دت عسكرية، ومن ثم االنتشار يف محيط قاعسارعت إىل إرسال بعض عنارصها مع عربابخطوة اإلحالل هذه،    األخ�ة

 .  1(الوصول والترشيفات الرئاسية) بالقرب من موقع متركز قوات التحالف

لعدد من الوزراء ونوابهم برئاسة سامل الخنبيش   كان مقرراً   اً قوات موالية للمجلس االنتقايل اجت�ع  مارس، منعت  15ويف  

رفضت ،  منية التي تتوىل ح�ية قرص معاشيق الرئايس بالعاصمة املؤقتة عدنالقوة األ ، حيث رفضت  نائب رئيس الوزراء

 . 2وأجربتهم عىل العودة من حيث أتوا  بعقد اجت�ع ملناقشة األوضاع يف املدينة، لهمالس�ح 

تش� من ناحية لحجم املعوقات التي تواجه اتفاق الرياض، ومن ناحية ثانية تش� إىل ان االتفاق  األخ�ةإن املؤرشات 

خطوة لحل األزمة. ومن ناحية ثالثة تربز  همؤقت للتهدئة أكرث منتكتييك مل يعالج أصل األزمة، وأنه كان مجرد اتفاق 

ان الخارجية السعودية األخ�، أنها لن تسمح بذلك لفشل وهدم االتفاق كليًة، لكن يبدو من بي كمؤرشهذه املؤرشات 

 .خفاقاتإل مه� تعرض االتفاق 

 فلسطين ب) ( 

 الخلفیة والدوافع: بدء محاکمة فلسطینیین وأردنیین بالسعودیة
، قالت عائلة فلسطينية إن املحكمة الجزائية بالسعودية عقدت أوىل جلساتها، ملحاكمة عدد من 2020مارس  8يف 

بنه، واللذان ابينهم قيادي بحركة ح�س "محمد الخرضي" و  ،اً " شخص68يقّدر بنحو "لفلسطيني� واألردني�، املعتقل� ا

 . 3بتهمتي االنت�ء لتنظيم إرهايب، وجمع األموال ك، وذل2019عتقال يف إبريل ا

ذات داللة سياسية، وكذلك خلفيتها. فاالنت�ء لتنظيم إرهايب املقصود به ح�س، وهو الوصف   ة لهمهإن االتهامات املوج

الذي تصف به الواليات املتحدة وإرسائيل الحركة. وهو يأيت يف سياق املواجهة السعودية مع ج�عة اإلخوان والتنظي�ت 

ه املحاك�ت يف سياق ما يعرف بصفق القرن، والتي  املحسوبة عليها سواء تنظيمياً أو فكرياً أو سياسياً. ك� تأيت هذ

الفلسطينية املختلفة، يف ظل وجود دعم إقليمي لها من بعض الدول العربية. وبالتايل قد تكون  األطرافترفضها 

 .وسائل تحجيم حركة ح�س من ناحية، والضغط عىل الحركة من ناحية أخرى ىحدإ املحاك�ت 

 

 
 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 14/3/2020ناضول، ، األ اليمن.. توتر ب� السعودية وقوات موالية لإلمارات مبطار عدن 1

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 15/3/2020، الجزيرة نت، قوات مدعومة إماراتيا متنع انعقاد اجت�ع وزاري يف عدن 2

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 8/3/2020ناضول ، األ السعودية.. بدء محاكمة فلسطيني� وأردني� النت�ئهم لـ"ح�س" 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%86-/1765673
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/15/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%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%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3/1758730
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 مغرب ال) ج( 

 ما دوافع ذلك؟ : سفیرها وقنصلیها من اإلماراتاملغرب تسحب 
" وقنصليها يف ديب محمد آيت وعيل"يف دولة اإلمارات  سف�ها املغرب وعن دوافعها، سحبت دون أن تعلن ذلك رسمياً 

بعد عام من شغور   ،عدم تعي� سف� إمارايت لدى الرباطيف بداية الشهر الحايل، والسبب الرئييس يف ذلك هو    يوأبو ظب

يف  اً محايد اً . إن خلفية التوتر يف عالقات البلدين تعود لألزمة الخليجية وتداعياتها. حيث تبنت املغرب موقف1املنصب

 اته� التي اتخذوها ضد قطر. ء األزمة، رافضة الوقوف مع السعودية واإلمارات يف إجرا

التي العسكرية "الحارس املنيع"،  تناورالحة املغربية يف املوتتزامن هذه التطورات يف وقت تشارك فيه القوات املس

وتأيت مشاركة املغرب يف املناورات بعد أيام ، 2022تنظمها قطر يف إطار استعداداتها للمساهمة يف تأم� كأس العامل 

لتعاون قليلة من إعالن وزارة الداخلية املغربية عقدها جلسات عمل مع مسؤول� قطري�، خصصت لتدارس سبل ا

 .2وتبادل الخربات ب� البلدين يف ميدان تأم� التظاهرات الرياضية الكربى

وكان وزير الخارجية املغريب قد تحدث يف وقت سابق عن أربعة ضوابط الستمرار التنسيق مع اإلمارات والسعودية، 

الخليج، وخاصة السعودية  أولها السياسة الخارجية مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وثانيها أن التنسيق مع دول

واإلمارات، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانب�، وثالثها أن التنسيق ب� الطرف� يجب أال يكون حسب الطلب، ورابعها 

 . 3أن التنسيق يجب أن يشمل جميع القضايا املهمة يف الرشق األوسط وش�ل إفريقيا مثل األزمة الليبية

 مصر ) د( 

 ما هي األهداف؟ :  املصري لدول الخلیج زیارة وزیر الخارجیة 
الكويتي الشيخ  نظ�ه ، استقبله، إىل دولة الكويتاملرصي وزير الخارجية ، وصل السف� سامح شكري2020مارس  8يف 

. تالها زيارة شكري للسعودية يف 9 مارس، وكان يف استقباله نظ�ه السعودي "فيصل بن فرحان 4"أحمد نارص الصباح"

. �كن قراءة هذه الزيارات يف سياق� رئيسي�: األول 5آل سعود"، تيل ذلك زيارته لإلمارات والبحرين وسلطنة ع�ن

ما يدور حول إشكالية ف�وس كرونا وتداعياته عىل الع�لة املرصية يف دول الخليج، خاصًة وأن بعض هذه الدول 

م محاولة مرص كسب وحشد دعم إقليمي وعريب لها يف أزمة ها يف مواجهة مرص. السياق الثا� وهو األهءأجوا غلقتأ 

النهضة.   سد  

 

 
 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 12/3/2020، االناضول، بعد أنباء سحبها لسف�ها باإلمارات.. املغرب متتنع عن التعليق 1

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 11/3/2020الجزيرة نت، ، سف� املغرب وقنصاله يف اإلمارات يعودون إىل الرباط2

 الرابط مصدر سابق،  3

 الرابط)، 16/3/2020ول:(تاريخ الدخ، 8/3/2020، املرصي اليوم، وزير الخارجية يصل الكويت حامًال رسالة من السييس إىل صباح األحمد 4

 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 10/3/2020، الرشق األوسط، رسائل السييس بشأن نزاع «سد النهضة» تصل إىل السعودية والكويت 5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-/1764050
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1478825
https://aawsat.com/home/article/2172202/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 اآلسیویة  ةخلیجیال_2
  (أ) باكستان 

 یمکن قراءته؟ فلقاء سعودي باکستاني.. کی
" نائب وزير خالد بن سل�ن"األم� بيف إسالم آباد، " عمران خان"التقى رئيس الوزراء الباكستا� ، 2020مارس  2يف 

لزيارة يف ظل تصاعد الرصاع ب� التحالف القطري الرتيك من ناحية والسعودية واإلمارات ا. تأيت هذه 1السعوديالدفاع 

يف اإلقليم. والذي انعكس عىل تزايد التنافس بينه� عىل جذب باكستان ملحور كل منه�. خاصًة بعد  أخرىمن ناحية 

�ة شهدت السياسة الخارجية الباكستانية تعاظم زياراتها وعالقاتها مع الفرتة األخ  ه يفقمة كواالملبور. والتطور الجديد أن

 قطر وتركيا وماليزيا. ومن ثم يعد هذا السياق األبرز الذي �كن قراءة هذا اللقاء يف سياقه.

 الخلیجیة الدولیة التطوراتثالثًا، 
 بريطانيا_ 1 

 والدالئل األهداف : زیارة وزیر الخارجیة البریطاني للسعودیة 
سل�ن بن  "مللك " بزيارة رسمية للسعودية، التقى فيها بالعاهل السعودي ادومينيك راب"وزير الخارجية الربيطا� قام 

 . ويف إطار هذه الزيارة، �كن اإلشارة لبعدين:2"فيصل بن فرحانووزير الخارجية " "،عبد العزيز

مليار دوالر، ك� يبلغ رأس مال املشاريع    4.9،  2018يف عام    البلدينجم التبادل التجاري ب�  اقتصادي، حيث بلغ ح  األول

. وهي أرقام كب�ة من الناحية االقتصادية تحمل دالالت سياسية. أما 3مليار دوالر 10الربيطانية يف السعودية أكرث من 

عىل الرغم ود لسبب�، األول أنه  . والسبب يف ذلك يع4البعد السيايس، فكانت األزمة اليمنية أحد ملفات النقاش الرئيسية

، فال يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير األسلحة للسالح الربيطا� للسعودية  ملنح الرتاخيص الجديدة  اً من أن هناك وقف

  . السبب الثا� انعكاسات الرصاع يف اليمن عىل حركة املالحة يف 5أكرب مشرتي األسلحة الربيطانيةخاصًة وأن اململكة ، لها

 املضايق الدولية، وباألخص مضيق باب املندب، خاصة وأن بريطانيا من الدول الكربى املستوردة للنفط.

 
  

 

 
 الرابط)، 16/3/2020(تاريخ الدخول:، 3/3/2020، الرشق األوسط، عمران خان وخالد بن سل�ن يبحثان التعاون الدفاعي واألمني 1

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 6/3/2020، الشرق األوسط، جھود سعودیة ـ بریطانیة لتجاوز عقبات في األزمة الیمنیة 2

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 7/7/2019، مباشر السعودیة، ملیار دوالر التبادل التجاري بین السعودیة وبریطانیا 4.9إنفوجرافیك:  3

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 6/3/2020، رویترز، وزیر الخارجیة البریطاني یأمل في خفض تصعید الحرب في الیمن ھذا العام 4

 الرابط)، 16/3/2020(تاریخ الدخول:، 12/9/2019، قناة العالم، حكما بمخالفتھا تصدیر السالح للسعودیةحكومة بریطانیا تدرس  5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2159911/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2165411/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2165411/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2165411/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mubasher.info/news/3498950/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-4-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN20S2VV
https://www.alalamtv.net/news/4431521/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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