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 انعکاسات وباء کورونا یلع التفاعالت الخلیجیة الخارجیة  

 ما خلفیات هذا االتفاق؟   الخفجي..   نفط الکویت تصدر    ، تنفیذًا لالتفاق  

 املؤشرات والدالئل   استمرار التصعید يف األزمة الیمنیة..  

 السیاقات والدالئل   األردن معدات عسکریة.. قطر تسلم   

 املستجدات والخلفیات   التوتر يف العالقات الترکیة السعودیة..  

 الخلفیات والتداعیات   أوبك+ تتوصل التفاق تاریخي لخفض إنتاج النفط..  

 الخلفیات والتداعیات   کندا ترفع الحظر یلع تصدیر األسلحة 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

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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، وذلك من خالل 2020 إبريلمن شهر  األولخالل النصف  الخارجي يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي 

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

املتعلقة بف�وس كورونا، وتداعياتها عىل التفاعالت الخليجية   تالتطوراأبرزها  كان  و الخليجية،  -أوالً: التطورات الخليجية

أو سواء تلك املتعلقة باملساعدات االقتصادية واللوجستية التي قدمتها بعض دول الخليج للدول األخرى، الخارجية. 

كذلك بدء الكويت   الخليجية.األزمة  اليمن و   ةعىل رأسها أزم  ،دعوات إنهاء األزمات اإلقليمية يف ظل تفيش ف�وس كورونا

 تصدير النفط من حقل الخفجي، أحد حقول املنطقة املحايدة أو املقسومة ب� الكويت والسعودية.

األزمة اليمنية بكل  تصاعد التوتر يف أبرزها قد كانالعربية، فاإلقليمية، في� يتصل بالدائرة -ثانياً: التطورات الخليجية

تي ب� الحوثي� والتحالف مستوياتها، سواء تلك التي ب� املجلس االنتقايل الجنويب وحكومة هادي الرشعية، أو تلك ال

 عىل رأسهم اإلمارات تكثيف األطراف اإلقليمية، خاصة مع ةصاعد التوتر يف األزمة الليبيتوكذلك  .السعودي اإلمارايت

عىل األرض. وأخ�اً يف   اً ، والذي تزامن مع إحراز قوات الوفاق تقدمدعمه� العسكري واللوجستي لطريف األزمة وتركيا

األناضول، يف إشارة  ا موقع وكالةعىل رأسهو السلطات السعودية حجب مواقع إلكرتونية تركية، قرار  يأيتهذا املحور 

 .القات الرتكية السعوديةالستمرار التوتر يف الع

وتطوراتها متمثلة يف روسيا وأزمة انخفاض أسعار النفط، يف السعودية و أوالً متثلت  :الدولية-ثالثاً: التطورات الخليجية

حظر تصدير  إلغاء كندا وقرار والسعودية كندايف  وثانياً  نتاج النفط.إ توقيع اتفاق أنهى هذه األزمة، يتضمن خفض 

 السالح للسعودية.

  

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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 الخلیجیة-أوًال، التطورات الخلیجیة
 الخارجیة  انعکاسات وباء کورونا یلع التفاعالت الخلیجیة

شهدت هذه الفرتة عدة تطورات في� يتعلق بالتفاعالت الخليجية الخارجية يف إطار املواجهة مع ف�وس كورونا. ففي 

مبادرة صندوق التضامن "، يوسف بن أحمد العثيم�"اعتمد األم� العام ملنظمة التعاون اإلسالمي ، 2020إبريل  2

وا يف مواجهة ف�وس وخاصة الدول األقل � ،الدول األعضاء اإلسالمي املنبثق عن املنظمة، بتخصيص حساب ملساعدة

رئيس الدورة السابعة ، بالتعاون مع اإلمارات اإلسالمياألمانة العامة ملنظمة التعاون  إبريل، عقدت 9. ويف1كورونا

للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الصحة، عرب تقنية مؤمترات الفيديو، اجت�عاً افرتاضياً طارئاً عىل املستوى الوزاري للجنة 

 . 2مواجهة الف�وسيف ضوء تحديات للمنظمة، وذلك التوجيهية املعنية بالصحة 

وزعت اللجنة إبريل،  4جية للدول األخرى. أوالً قطر، يف وقد استمرت اإلمدادات واملساعدات اللوجستية الطبية الخلي

 8ويف . 3طرودا غذائية عىل مئات العائالت يف القطاع، ملواجهة تفيش ف�وس كورونارية إلعادة إع�ر قطاع غزة، القط

 مواجهة روما يفإبريل، وصلت إىل إيطاليا طائرتان عسكريتان قطريتان محملتان مبستشفي� ميداني�، دع�ً لجهود 

من قطر إىل العاصمة اإليطالية روما، تضم  إبريل، وصلت شحنة مساعدات طبية جديدة 13ويف  .4واحتواء الف�وس 

 . 5تلزمات الطبيةطنا من املساعدات واملس 29الشحنة 

الطبية  أطنان من مختلف املستلزمات 10طائرة مساعدات تحمل نحو اإلمارات أرسلت إبريل،  6في فثانياً اإلمارات، 

. ويف 6آالف من العامل� يف القطاع الطبي لدعمها يف مواجهة ف�وس كورونا 10والوقائية إىل إيطاليا، يستفيد منها نحو 

 10يستفيد منها نحو  ،طنا من املستلزمات الطبية إىل أوكرانيا 11أرسلت اإلمارات طائرة مساعدات تحمل إبريل،  10

أطنان من  8أرسلت اإلمارات طائرة مساعدات حملت  ،إبريل 14. ويف 7ي بهان العامل� يف القطاع الطبآالف م

 . 8آالف من العامل� يف القطاع الطبي 10املستلزمات الطبية إىل قربص، يستفيد منها نحو 

 وبعضهم ي�ويف ظل صعوبة القيام بزيارات متبادلة ب� الدول، فقد تعاظمت االتصاالت الهاتفية ب� القادة الخليج

إبريل، هاتف العاهل السعودي امللك "سل�ن بن   3البعض، ومع غ�هم من الدول خارج اإلطار الخليجي. ففي 

 

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 2/4/2020، الع� اإلخبارية، التعاون اإلسالمي" تطلق مبادرة عاجلة ملواجهة كورونا 1

)، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 5/4/2020، الرشق األوسط، «التعاون اإلسالمي» تعقد اجت�عاً افرتاضياً ملناقشة اسرتاتيجيات مكافحة «كورونا» 2

 الرابط 

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 4/4/2020، األناضول، كورونا.. قطر توزع مساعدات غذائية عىل عائالت يف غزة 3

 الرابط)، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 8/4/2020، الخليج أون الين، الحتواء كورونا.. قطر تدعم إيطاليا مبستشفي� ميداني� 4

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 13/4/2020، األناضول، قطر.. شحنة مساعدات طبية جديدة إىل إيطاليا 5

 بط الرا)، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 7/3/2020، الرشق األوسط، اإلمارات تدعم إيطاليا يف مواجهة املرض 6

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 10/4/2020، الع� اإلخبارية، اإلمارات ترسل طائرة تحمل مساعدات طبية ألوكرانيا  7

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 14/4/2020، الع� اإلخبارية، نا"طائرة مساعدات إماراتية إىل قربص لدعمها يف مكافحة "كورو  8

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://al-ain.com/article/islamic-launches-initiative-corona-pandemic
https://aawsat.com/home/article/2217826/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%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%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/1792423
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/1803375
https://aawsat.com/home/article/2220656/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://aawsat.com/home/article/2220656/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://aawsat.com/home/article/2220656/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://al-ain.com/article/emirates-sends-plane-medical-aid-ukraine
https://al-ain.com/article/uae-cyprus-aid
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. ويف 1"قيس سعيد"  من الرئيس التونيسهاتفياً  اتصاالً    ك� تلقى  ،"تشارلز"ويل عهد بريطانيا أم� ويلز األم�    عبدالعزيز"

 "،وانج يي"وزير الخارجية والتعاون الدويل اإلمارايت ونظ�ه الصيني  "عبدالله بن زايد آل نهيان"بحث إبريل،  10

 12ويف  . 2وسبل تعزيز التعاون الدويل املشرتك ملواجهة تداعيات انتشار هذا الوباء، مستجدات أزمة ف�وس كورونا

وزير خارجية الزيا�" للطيف عبد ا"وزير الخارجية السعودي، اتصاالً هاتفياً من  فرحان"فيصل بن "تلقى األم� إبريل، 

 .  3البحرين، جرى خالله بحث الجهود املبذولة ملواجهة تداعيات انتشار ف�وس كورونا

 ،، اجت�عاً باالتصال املريئمبا فيهم قطر عقد وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجيإبريل،  7أخ�اً يف هذا السياق، يف 

، اقرتحت املايضأبريل  2يف جدير بالذكر، أنه  ستجد يف دول املجلس.لبحث آخر تداعيات تفيش ف�وس كورونا امل

 .الكويت عىل مجلس التعاون إنشاء شبكة أمن غذايئ موحدة ب� دول الخليج خالل اجت�ع وزراء التجارة الخليجي�

وعقد   ،شرتكة، اتفق وزراء الصحة يف دول مجلس التعاون الخليجي عىل إنشاء غرفة عمليات م2020ويف منتصف مارس  

 .4ملتابعة املستجدات والتنسيق بشأن القرارات املشرتكة  ،اجت�ع أسبوعي لوكالء وزارات الصحة يف دول املجلس

بالنظر للمعطيات السابقة، يالحظ أن انعكاسات ف�وس كورونا تتمثل يف ثالث متغ�ات: األول بروز دبلوماسية 

ب� قطر واإلمارات يف هذا السباق. وهو ال ينفصل عن رصاعه�  املساعدات الطبية، ونالحظ أن هناك شبة تنافس

بدال من دبلوماسية الزيارات والقمم الرئاسية، يف ظل صعوبة التنقل   يةلهاتفالتصاالت ااإلقليمي. الثا� بروز دبلوماسية ا

يف حل بعض   اعائققد متثل  أخرى عملية التواصل لكنها من ناحيةمن ناحية وماسية تسهل لب� الدول، وهذه الدب

ب� القادة لحلها. الثالث، تعاظم التواصل ب� دول  امبارش  احضور  تستلزمبعض األزمات التي  املعضالت، ألن هنا ك

اه إىل الخليج وتضافر جهودهم يف مواجهة أزمة كورونا، مبا يف ذلك حضور قطر. لكن هذا الحضور تقني ومهني مل يتعد

 دعت الخارجية القطرية،إبريل،  14؟ يف يلة لتهدئة وحل األزمة الخليجيةوسكورونا أزمة لسيايس. فهل تكون الجانب ا

، يف الوقت الذي أكدت فيه عىل أن الدوحة إىل استث�ر جائحة كورونا، لتحقيق تقارب يُفيض إىل حل األزمة الخليجية

 .5رغم كورونا رشات عىل ذوبان الجليد يف األزمةال ترى مؤ 

 ما خلفیات هذا االتفاق؟   ت تصدر أول شحنة من نفط الخفجي..لالتفاق الکوی تنفیذًا  
من العمليات املشرتكة يف  ،الخفجي نفط من حقلتصدير أول شحنة  أعلنت وزارة النفط الكويتية،، 2020إبريل  5يف 

الجانبان السعودي . وكان 6بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات ،املنطقة املحايدة املقسومة ب� الكويت والسعودية

تقسيم املنطقة املغمورة لتقسيم املنطقة املحايدة، واتفاقية لاتفاقية عىل ، 2019ديسمرب  24يف والكويتي قد وقعا 

 

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 3/4/2020، الرشق األوسط، خادم الحرم� يهاتف ويل عهد بريطانيا ويتلقى اتصاالً من الرئيس التونيس 1
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   الرابط)، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 14/4/2020، األناضول، قطر تدعو إىل استث�ر "كورونا" لحل األزمة الخليجية 5

 الرابط )، 14/4/2020، (تاريخ الدخول:5/4/2020، العربية نت،  سنوات 5الكويت تصدر أول شحنة من نفط الخفجي بعد انقطاع  6
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املحاذية للمنطقة املقسومة ب� الدولت�، إضافة إىل مذكرة تفاهم ب� حكومتي البلدين تتعلق بإجراءات استئناف 

 .1اإلنتاج النفطي يف الجانب�

، وذلك بعد أن جددت السعودية دون أن تستش� الكويت 2009يعود التوتر ب� البلدين عىل هذه املنطقة إىل عام 

بسبب مشاكل  2014عقداً مع رشكة “شيفرون” يف حقل “الوفرة”، وكانت السعودية قد أغلقت حقل “الخفجي” عام 

ق مع الكويت بسبب مشاكل  ؛ لفشلها بالتوصل إىل اتفا"الوفرة"بيئية، في� أوقفت رشكة “شيفرون” بعد ذلك بعام حقل  

كلم مربعاً، ومل يشملها ترسيم الحدود عام  5770تغطي املنطقة املقسومة أو املحايدة ب� البلدين مساحة  .2مالية

19223. 

مناصفة ب� البلدين، ألف برميل يومياً،    550ويبلغ إنتاج املنطقة املقسومة التي تشمل حقول الوفرة والخفجي والحوت  

 16.5قدر بـ  ألف برميل يومياً، ت  275يف ح� ستحقق الكويت عوائد من عودة اإلنتاج بهذه املنطقة من حصتها البالغة 

 .4مليون دوالر يومياً 

 

  

 

 الرابط  )،2020/ 14/4، (تاريخ الدخول:24/12/2019السعودية والكويت توقعان اتفاقية تقسيم املنطقة املحايدة، سكاي نيوز،  1

 الرابط )،14/4/2020، (تاريخ الدخول:19/10/2019دي كويتي بشأن “املقسومة”، آر يت عريب، اتفاق سعو  2

 الرابط )،14/4/2020، (تاريخ الدخول:20/10/2019فاوضات مع السعودية مستمرة بشأن املنطقة املقسومة، آر يت عريب، الكويت: امل 3

 الرابط )،14/4/2020، (تاريخ الدخول:19/10/2019األمم املتحدة، القبس الكويتية،  تثبيت اتفاق «املقسومة» يف 4
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https://arabic.rt.com/middle_east/1052738-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A9/
https://alqabas.com/article/5717924-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A9
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة 
 ة عربیال ة خلیجیالالتطورات  _1

 اليمن (أ) 

 املؤشرات والدالئل  یمنیة..استمرار التصعید يف األزمة ال
 أوالً في� يتعلق بالجنوب اليمني:

رتًال عسكريًا للقوات السعودية يف محافظة عدن جنويب اليمن، ما   استهدف مجهولون،  2020  إبريل  4يف  بالنسبة لعدن،  

البحرية يف أعلنت وحدات حرس الشواطئ . أما سقطرى، ففي نفس اليوم، 1أدى إىل ترضر إحدى املركبات العسكرية 

األجهزة   إبريل، أحبطت  8ويف    .2ورفعت أعالمه يف معسكراتها،  قايل الجنويب املدعوم إماراتيًّاوالءها للمجلس االنت  سقطرى

القوات الحكومية   استعادتإبريل،    12ويف    .3عىل منزلههجوماً   "رمزي محروس"  محافظ سقطرىاألمنية وحراسة منزل  

  14ويف . 4انضمت للمجلس االنتقايلقد كانت قوات صة بجزيرة سقطرى، بعد فرار السيطرة عىل معسكر القوات الخا

وهم  لمجلس االنتقايل،ا عىل الحكومة ووالءها ودعمها لـكتائب عسكرية مبحافظة سقطرى مترده 3أعلنت إبريل، 

وصلت . أخ�اً يف املهرة، حيث 5"اللواء أول مشاه بحري" لتابعة لـ"الدفاع الجوي" ا"كتائب "قطاع نوجد" و"الدبابات" و

، تتكون من آليات إبريل 13يف  حافظة املهرة رشقي اليمن عىل الحدود مع سلطنة ع�نملتعزيزات عسكرية سعودية 

 . 6ومصفحات وعربات عسكرية

 :السعودي اإلمارايتالتحالف و ، ما يتعلق مبعارك الحوثي� ثانياً 

عرقلت الحويث    "ليشيايم"، أن  عضو اللجنة الحكومية اإلرشافية للتفاوض يف ملف األرسى  "ماجد فضائل"إبريل، أعلن    4يف  

، وذلك بعد مرور شهر عىل التوقيع والحوثي�تنفيذ اتفاق تبادل األرسى الذي رعته األمم املتحدة ب� الحكومة الرشعية  

معتقال وأس�ا كمرحلة أوىل، وصوال  420إطالق مرحيل بدءا من ألف ووقد تم االتفاق عىل  .يف العاصمة األردنية عّ�ن

أعلن التحالف بقيادة السعودية وقفا شامال إلطالق النار يف إبريل،  8. ويف 7للإلفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الك

املتحدة للتوصل ويهدف وقف النار إىل إعطاء الحوثي� فرصة لالنض�م إىل محادثات ترعاها األمم    ،اليمن ملدة أسبوع�

 

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 4/4/2020ناضول،  ، األ اليمن.. انفجار يستهدف رتًال عسكريًا سعوديًا يف عدن 1

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 4/4/2020، الجزيرة نت، التمرد املدعوم إماراتيا يف سقطرى وشبوة.. دالالت الزمان واملكان  2

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 8/4/2020، الجزيرة نت، نجاة محافظ سقطرى من محاولة اغتيال قادتها عنارص مدعومة إماراتيا 3

 الرابط )،  15/4/2020(تاريخ الدخول: ،  12/4/2020، الجزيرة نت،   اليمن.. القوات الحكومية تطرد موال� للمجلس االنتقايل من معسكر بسقطرى 4

 الرابط)، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 14/4/2020، األناضول، اليمن.. كتائب عسكرية يف سقطرى تعلن التمرد عىل الحكومة 5

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 14/4/2020، الجزيرة نت، اليمن.. تعزيزات عسكرية سعودية باملهرة 6

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 4/4/2020، الع� اإلخبارية، ل األرسىمليشيا الحويث تعرقل اتفاق األردن لتباد  7
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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%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%AA%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/1792369
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/4/%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%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/8/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/1804340
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/14/%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%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://al-ain.com/article/houthi-obstructs-jordan-prisoner-agreement
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ء رسيان وقف إطالق النار من جانب ساعة من بد 24عد وب .1وملنع انتشار ف�وس كورونا بالبالد، إىل تسوية للرصاع

 . في� أعلنت ج�عة الحويث يف  إبريل، أنها 2ة"ن"خرق الهد  الجيش اليمني والحوثيون االتهامات بـ، تبادل الطرفان  واحد

 .3لن تجري أي حوار سيايس قبل "فك الحصار ووقف العدوان"، يف إشارة إىل غارات التحالف

أي أن أزمة كورونا مل تنعكس إيجابيا عىل األزمة اليمنية، يف شقيها اإلثن�،  سواء تلك التي تجمع الحكومة الرشعية مع 

 املجلس االنتقايل الجنويب، أو التي تجمع التحالف بقيادة السعودية مع ج�عة الحوثي�. 

ا وتسكينها عىل األقل، ليس فقط من منظور إنسا� نظريا كان يجب أن تشكل أزمة كورونا دافعا لحل األزمات أو تهدئته

يش ف�وس كورونا يف ظل استمرار العمليات العسكرية وما يرافقها من عمليات التعبئة . فتفدافع عميل وواقعيبوإ�ا 

املقاتل� بدون طلقة رصاص واحدة، بل إن  فوالحشد واختالط املقاتل� ببعضهم قد يسبب خسائر برشية يف صفو 

أطراف هذه األزمة قد استغلوا   . لكن عملياً فإنس قد يكون أخطر عليهم من الرصاص ألن الف�وس عدو خفيالف�و 

  .املجتمع الدويل مبكافحة الف�وس تغي� موازين القوى عىل األرض؛ وسط انشغال محاولةوباء كورونا يف 

 األردنب) ( 

 السیاقات والدالئل  قطر تسلم األردن معدات عسکریة..
، ناقلة تم إهداؤها من الدوحة 44ناقالت جنود من أصل  8تسلمت اململكة األردنية من دولة قطر ، 2020إبريل  7يف 

ناقالت برعاية رئيس هيئة األركان املشرتكة اللواء الركن الوأقامت هيئة األركان العامة يف الجيش األرد� حفل استالم 

 "حمد الكبييس"، واللواء الركن "سعود بن نارص آل ثا�"لشيخ ، وحضور سف� دولة قطر يف ع�ن ا"يوسف الحنيطي"

وقّع يف قد ، "محمود فريحات"وكان رئيس هيئة األركان األرد� السابق، الفريق  .قائد سالح الحدود األم�ي القطري

عدداً من اتفاقيات التعاون  يف ع�ن" خالد العطية،"أبريل من العام املايض مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، 

محاولة استك�ل ترميم وإصالح عالقاته� البينية،  تأيت هذه الخطوة ضمن .4العسكري املشرتك واالستث�ر ب� البلدين

واإلمارات يف األزمة الخليجية، قبل أن تقرر األردن االستدارة مبوقفها يف هذه األزمة،   نتيجًة لتضامن األردن مع السعودية

 من خالل إعادة سف�ها لقطر يف منتصف العام املايض. 

، قام أم� قطر الشيخ “متيم بن حمد آل ثا�” بزيارة رسمية إىل األردن، التقى فيها 2020فرباير  23يف  جدير بالذكر، أنه  

آالف فرصة عمل للمواطن� األردني�،   10 هذه الزيارة، وجه أم� قطر بتوف�  يفو .  5رد� امللك “عبد الله الثا�” بالعاهل األ 

األرد� إضافة إىل العرشة آالف وظيفة التي وفرتها الدوحة سابقاً، ك� وافقت قطر عىل دعم صندوق التقاعد العسكري  

 
 الرابط)، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 8/4/2020، 24، فرانسالتحالف بقيادة السعودية يعلن وقف إطالق النار يف اليمن ملدة أسبوع� 1

 الرابط)، 15/4/2020(تاريخ الدخول:، 11/4/2020، األناضول، الجيش اليمني والحوثيون يتبادلون االتهامات بـ"خرق الهدنة" 2

 الرابط )، 15/4/2020(تاريخ الدخول:،  14/4/2020، األناضول، رفع الحصار"الحوثيون: ال حوار قبل "وقف العدوان و  3

 الرابط)، 14/4/2020ل:(تاريخ الدخو ، 8/4/2020، الخليج أون الين، قطر تسلم األردن دفعة من آليات عسكرية دع�ً لجيشه 4

 الرابط  )،14/4/2020(تاريخ الدخول:، 19/2/2020.. أم� قطر يزور األردن األحد، األناضول، 2014ألول مرة منذ  5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.france24.com/ar/20200408-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86
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%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9/1800632
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%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/1804749
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87
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%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2014-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF/1738557
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رات القطرية باألردن ارتفاعاً خالل السنوات الخمس املاضية، حتى وصلت . وقد سجلت االستث�1مليون دوالر  30مببلغ  

مليار دوالر، موزعة ب� بورصة عّ�ن وقطاعات الطاقة والسياحة والعقارات. وسجل حجم التبادل التجاري  1.4نحو 

 . 2مليون دوالر 370ابقه، إذ بلغ % عن س18العام املايض ارتفاعاً بنسبة 

 ليبيا ) ج( 

الدعم العسکري اإلماراتي لحفتر بتفشي فیروس کورونا؟  هل تأثر  
، إسقاط طائرة إماراتية مس�ة، جنوب منطقة "العجيالت" غريب الليبيةأعلنت قوات حكومة الوفاق ، 2020إبريل  1يف 

، مركز "خليفة حفرت" الج�ال لقوات، استهداف ط�ان ُمسَ� إمارايت، داعم الوفاقأعلنت قوات إبريل،  6. ويف 3البالد

إسقاط ت قوات حفرت أعلنإبريل،  11. ويف 4الربيد واالتصاالت مبنطقة الوشكة يف محيط مدينة رست (ش�ل رشق)

 .5من دون طيار، يف ترهونة والعزيزية طائرت� تركيت�

دفع األطراف املتصارعة يف املنطقة للتهدئة، من أجل الرتكيز عىل مواجهة تليك وبين� أتت أزمة تفيش ف�وس كورونا 

يهم اإلقليمي� والدولي� موداع  األطرافعدو خفي يصعب السيطرة عليه وضبط حركته وتحركاته. فقد أعطت لهذه 

اجعت القيود املوضوعة عىل  فرصة يجب استغاللها. تتمثل يف انشغال العامل واملجتمع الدويل مبكافحة الوباء، ومن ثم تر 

لذلك نالحظ تكثيف الدعم العسكري واللوجستي اإلمارايت لقوات حفرت،  وعملياتهم العسكرية. األطرافتحركات هذه 

تحقيق تقدم عىل األرض بيف املقابل تعاظم الدعم العسكري واللوجستي الرتيك لحكومة الوفاق. وهو ما سمح لألخ�ة 

 يف الفرتة األخ�ة. 

 الترکیة ةخلیجی الالتطورات  _2

املستجدات والخلفیات  التوتر يف العالقات الترکیة السعودیة..  
وكالة   موقع ذكرت وسائل إعالم سعودية أن السلطات يف اململكة حجبت مواقع وسائل إعالم تركية، ويف مقدمتها، 2020إبريل  11يف 

تأيت هذه الخطوة لتؤكد عىل حالة  .6اإلساءة"، عىل حد تعب�ها"دأب هذه املواقع عىل مربرًة هذا القرار بأنه جاء نتيجة "األناضول"، 

ؤرش  كمالتوتر التي تشوب العالقات الرتكية السعودية يف السنوات األخ�ة، وبالتايل يعد هذا القرار أحد مخرجات هذا التوتر من ناحية، و 

 يف املدى املنظور.  ن تنتهي غ� مرجح أ  عىل أن هذه الحالة

 

(تاريخ  آالف فرصة عمل لألردني�، الجزيرة نت،  10قمة قطرية أردنية الدوحة تدعم صندوق التقاعد العسكري األرد� وتوفر  1

 الرابط )، 14/4/2020الدخول:

 الرابط  )،14/4/2020(تاريخ الدخول:، 21/2/2020األم� متيم يف عّ�ن رسائل سياسية أردنية قطرية بكل االتجاهات، الجزيرة نت،  2

 الرابط )، 14/4/2020(تاريخ الدخول:، 1/4/2020األناضول،  ،قوات "الوفاق" تسقط طائرة إماراتية مس�ة غريب ليبيا 3

 الرابط)، 14/4/2020(تاريخ الدخول:، 6/4/2020، األناضول، الحكومة الليبية: ط�ان إمارايت مسّ� استهدف مركزًا بريديًّا برست 4

 الرابط )، 14/4/2020(تاريخ الدخول:، 11/4/2020كاي نيوز، ، س الجيش الليبي يسقط طائرت� تركيت� يف ترهونة والعزيزية 5

 الرابط )، 14/4/2020(تاريخ الدخول:، 12/4/2020، الخليج أون الين،  بينها "األناضول".. السعودية تحجب مواقع وسائل إعالم تركية 6

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/2020/2/23/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/21/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%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/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/1787632
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%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%AA-/1794299
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1335700-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9


  

 

9 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 April 2020 15 ||العدد الثاني عشر

 

 

 

 

 

 

وإىل اآلن والعالقات الرتكية السعودية آخذ يف التدهور وتعميق التوتر، جراء األزمة تلو األخرى.    2017منذ منتصف عام  أنه  جدير بالذكر  و 

كة، خاصة مع تقلده منصب  يف قيادة اململ " محمد بن سل�ن"و�كن القول إن الدافع املركزي خلف هذه التطورات، هو تصاعد دور 

. فقد رافق ذلك بدء األزمة الخليجية يف نفس الشهر، والتي اصطفت فيها تركيا مع قطر يف مواجهة السعودية  2017ويل العهد يف يونيو 

ا تركيا  ، والتي مل تتنازل فيه2018واإلمارات. وجر�ة مقتل الصحفي السعودي ج�ل خاشقجي يف قنصلية بالده يف إسطنبول يف أكتوبر 

ؤبد  املهذه القضية، تضمن الئحة االتهام يف بمحكمة تركية إبريل، حيث قبول  11ن آخر محطاتها كان يف إ . حتى حتى اآلن موقفها عن 

 .  1"عىل القتل مع سبق اإلرصار والرتصد والتعذيب بشكل وحيش التحريض"سعود القحطا�"، بتهمة "بحق "أحمد العس�ي" و

أثرت سلباً عىل العالقات الرتكية السعودية، كامللف السوري والليبي ورشق  و  ،عىل ملفات إقليمية أخرى تانعكس كل هذه املعطيات 

مواجهة السعودية واإلمارات يف هذه امللفات   املتوسط والقرن األفريقي. وباتت معها تحركات متناغمة ب� الجانب� الرتيك والقطري يف

 .اإلقليمية 

  

 

 الرابط )، 14/4/2020(تاريخ الدخول:، 11/4/2020، األناضول، محكمة تركية تقبل الئحة االتهام يف قضية مقتل خاشقجي 1

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/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A/1801282
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 الخلیجیة الدولیة التطوراتثالثًا، 
 روسيا_ 1 

الخلفیات والتداعیات أوبك+ تتوصل التفاق تاریخي لخفض إنتاج النفط..  
+ "وهي مجموعة تجمع الدول املنتجة للنفط داخل أوبك باإلضافة لبعض مجموعة أوبك ، توصلت2020إبريل  9يف 

إجراء تخفيضات من جديد. تضمن االتفاق    التوازن ألسواق النفط، إلعادة  تاريخيالدول املنتجة من خارج أوبك"، التفاق  

وملدة تبلغ شهرين تنتهي  ،2020مايو  1مليون برميل يومياً، بدءاً من  10عىل إنتاجها اإلج�يل من خام النفط مبقدار 

، سيكون مقدار 2020ديسمرب  31إىل  2020يوليو  1وخالل مدة األشهر الستة التالية، بداية من . 2020يونيو  30يف 

 1مليون برميل يومياً ملدة ستة عرش شهراً تبدأ من  6مليون برميل يومياً. ويتبع ذلك تخفيض قدره  8و هالتخفيض 

 . 20221 أبريل 30وحتى  2021يناير 

، حين� أعلن مصدر مبنظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك) عن فشلهم يف املايضمارس    4األزمة يف   هذه  بدأتكانت قد  

. وذلك نتيجة االنعكاسات السلبية 2الوصول إىل اتفاق مع روسيا بشأن تخفيضات إضافية يف إنتاج الخام لدعم األسعار

 "أرامكو"من نفس الشهر، قالت رشكة    11طاع النفط وأسعاره. ورداً عىل ذلك، ويف  خلفها أزمة وباء كورونا عىل قتالتي س

. انعكس 3مليون برميل يومياً  13السعودية، أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة، تقيض بزيادة إنتاجها النفطي إىل 

 يتخطىبعد خمس سنوات كان دوالر، وذلك  20 مارس وصل سعر الربميل الواحد لــ 30ذلك عىل أسعار النفط، ففي 

 .4دوالر 100حول يرتاوح دوالًرا، وقرابة عقد  50

. ك� عادت 5إبريل   14يوم  صعدت البورصات الخليجية بشكل ج�عي يف نهاية تداوالت  ومن تداعيات هذا االتفاق، أوالً  

ستظل هناك أزمة يف أسعار النفط يف الفرتة  . لكن 6إبريل  16دوالر للربميل الواحد يف  28أسعار النفط لالرتفاع، وبلغت 

عىل الطلب العاملي عىل النفط. فقد توقع تقرير  ذلك  ، أوالً أزمة تفيش ف�وس كورونا وأثر �الحالية، وذلك نتيجة عامل

 25مليون برميل يوميا يف أبريل ليبلغ أد� مستوى يف  29وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب عىل النفط  صادر عن

 .الواليات املتحدة يلزم بها تخفيضاتعدم نص االتفاق عىل ، . ثانياً 7اماع

 

 الرابط )، 16/4/2020(تاريخ الدخول:، 10/4/2020، العربية نت، مالي� برميل 10أوبك+ تتوصل التفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط  1

 الرابط  )،16/4/2020، (تاريخ الدخول:4/3/2020يبعرث األوراق.. السعودية تفشل بإقناع روسيا لزيادة خفض إنتاج النفط، الجزيرة نت، كورونا  2

 الرابط )،16/4/2020، (تاريخ الدخول:11/3/2020مليون برميل يوميا، األناضول،  13السعودية تقرر رفع إنتاجها النفطي إىل   3

 الرابط  )،16/4/2020، (تاريخ الدخول:3/2020/ 30عاما، سكاي نيوز،  17تفاقم كورونا”.. أسعار النفط بأد� مستوياتها منذ مع “ 4

 الرابط)، 16/4/2020ريخ الدخول:(تا، 14/4/2020، األناضول، بفعل توقيع االتفاق النفطي.. صعود ج�عي لبورصات الخليج 5

 الرابط )، 16/4/2020(تاريخ الدخول:، 16/4/2020، اليوم السابع، عاما 18النفط يرتفع بعد بلوغه أد� مستوى ىف   6

 الرابط )، 16/4/2020(تاريخ الدخول:، 10/4/2020، الحرة، بك تتوصل التفاق غ� مسبوق حول إنتاج النفط.. ولكنأو  7

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2020/04/10/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/4/%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/4/%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/4/%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7/1761791
https://www.skynewsarabia.com/business/1332443-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-17-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7%d9%8a-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac/1804845
https://www.youm7.com/story/2020/4/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%87-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%89-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7/4727707
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/04/10/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86
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 كندا_ 2

 الخلفیات والتداعیات  کندا ترفع الحظر یلع تصدیر األسلحة للسعودیة..
 بعد أقل من عام� عىل رسيانه،تصدير األسلحة إىل السعودية عىل الحظر  رفعت الحكومة الكندية، 2020إبريل  9يف 

 ؛لبيع عربات مدرعة تنتجها رشكة "ج�ال دايناميكس" للرياض  ،مليار دوالر  14إعادة التفاوض حول عقد قيمته  قررت  و 

 . 1بسبب حرب اليمن وجر�ة مقتل خاشقجيكان قد تم تجميده 

أعربت ، بعد أن 2018أغسطس  2وسبق ذلك استدعاء السعودية سف�ها لدى كندا، وطرد السف� الكندي لديها يف 

 .الخارجية الكندية عن قلقها إزاء اعتقال نشطاء يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف اململكة، ودعتها لإلفراج عنهم فوراً 

ألف طالب سعودي   15وأعلنت الرياض أنها تجمد كل التعامالت التجارية واالستث�رات الجديدة مع كندا، وإخراج نحو  

الكندية إىل دول أخرى غ� كندا، ك� أوقفت الخطوط الجوية السعودية   يتابعون دراستهم يف الجامعات واملعاهد

لعالقات السعودية  جليد يف اال. وبالتايل قد �ثل هذا التطور خطوة يف اتجاه إذابة 2رحالتها املبارشة نحو مدينة تورونتو

 . الكندية

  

 

 الرابط )، 16/4/2020(تاريخ الدخول:، 10/4/2020، األناضول، كندا تلغي حظر تصدير األسلحة للسعودية 1

 الرابط )، 16/4/2020(تاريخ الدخول:، 10/4/2020، الخليج أون الين، كندا تعلن إلغاء حظر تصدير األسلحة إىل السعودية 2

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/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/1799388
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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