
 

                                 

 المرصد الخليجي 
 April 2020 30| |العدد الثالث عشر ||  أن الخلیجي الداخلیة والخارجیةتطورات الشرصد ی|| تقریر نصف شهري 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 الخلفیات وردود الفعل   االنتقالي الجنوبي الیمني یعلن حکما ذاتیا..  

 انعکاسات وباء کورونا یلع التفاعالت الخلیجیة الخارجیة  

 سیاقات واملسارات ال   . ضغوط دولیة لحل األزمة الخلیجیة.  

 األبعاد واملسارات   . لإلمارات.   ن بورسودا نفي الحکومة السودانیة بیع میناء   

 املستجدات والخلفیات   التوتر يف العالقات الترکیة السعودیة..  

 التوتر يف العالقات الترکیة السعودیة.. مؤشرات جدیدة  

 سیاقات املؤشرات وال   تصاعد التوتر األمریکي اإلیراني يف میاه الخلیج..  

 هذا العدد:يف 
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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 
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 هذا العدد  
، وذلك من خالل ثالث 2020  إبريلمن شهر    الثا�خالل النصف    الخارجي  يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي

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

كورونا، وتداعياتها عىل التفاعالت الخليجية   ة بف�وساملتعلق  تأبرزها التطوراكان  و الخليجية،  -أوالً: التطورات الخليجية

بروز ضغوط دولية من قبل كذلك  .وبروز دبلوماسيات الهاتف واملساعدات االقتصادية والفيديو كونفرانسالخارجية. 

 الواليات املتحدة لحل األزمة الخليجية.

األزمة اليمنية بكل  تصاعد التوتر يف أبرزها قد كانف العربية،اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة -ثانياً: التطورات الخليجية

 باالخص تلك املندلعة ب� املجلس االنتقايل والحكومة الرشعية، بعد إعالن االنتقايل الحكم الذايت يف الجنوب.مستوياتها،  

ن املواقع  ا لعدد محجب تركيفتمثل يف رتكيا، ل وبالنسبة. نفي الحكومة السودانية بيع ميناء بورسودان لإلماراتوكذلك 

 .يف إشارة الستمرار التوتر يف العالقات الرتكية السعودية السعودية اإللكرتونية، ردا عىل حركة م�ثلة قامت بها األخ�ة،

ة، وتصاعد التوتر بينها يوأخ�اً يف هذا املحور، تأيت إيران ودعواتها للحوار مع الخليج بدون مشاركة أمريكية من ناح

 .من ناحية أخرى ياه الخليجاملتحدة يف م وب� الواليات

يف تنفيذ طالبان التفاق الدوحة، الذي جمع الحركة مع الواليات املتحدة عىل متثلت  :الدولية-ثالثاً: التطورات الخليجية

 راج عن دفعة رابعة من أرسى حكومي�.فطاولة واحدة، متثل يف اإل 

 ةالخلیجی-أوًال، التطورات الخلیجیة
 الخارجیة   التفاعالت الخلیجیةاء کورونا یلعانعکاسات وب
حدث تغي�ات جذرية عىل واقع التفاعالت الخارجية لدول العامل وعىل رأسها دول الخليج. ك� برزت جاء وباء كورونا ليُ 

 دبلوماسية الهاتف، ودبلوماسيةأنواع جديدة من الدبلوماسية من ناحية وتعاظمت أدوار دبلوماسيات أخرى. عىل رأسها  

 مدادات واملساعدات الطبية، ودبلوماسية الفيديو الكونفرانس.اإل 

كشفت سف�ة تركيا لدى الكويت عن تزويد بالدها ، 2020إبريل  15يف دبلوماسية اإلمدادت واملساعدات الطبية،  أوالً

وصل إىل ويف ذات اليوم، . 1املجال الصحي ب� البلدين مالي� قناع (ك�مة)، يف إطار التعاون يف 10 للجهات الكويتية بـ

خرباء؛ بهدف التعاون وتبادل الخربات واملعلومات مع الجهات  8العاصمة السعودية الرياض، فريق طبي صيني من 

 . 2الطبية يف وزارة الصحة

 

 الرابط )، 1/5/2020، (تاريخ الدخول،15/4/2020مالي� ك�مة، الخليج أون الين،   10طلبت إمدادات طبية.. تركيا تزود الكويت بـ 1

 الرابط )، 1/5/2020، (تاريخ الدخول،16/4/2020حول الف�وس، الرشق األوسط، خرباء صيني� يصلون إىل السعودية لتبادل الخربات   28
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ة إىل لبنان؛ وذلك دع�ً له يف وجه أم� قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا�، بإرسال مساعدات طبية عاجلإبريل،  16ويف 

 ،مليون حبة من دواء هيدروكيس كلوروك� 5,5أرسلت الهند إىل اإلمارات إبريل،  19. ويف 1محاربة وباء ف�وس كورونا

إرسال شحنة ثالثة من املساعدات الطبية إىل  ،أعلنت قطرإبريل،  25. ويف 2الستخدامه كعالج للمصاب� بف�وس كورونا

 .3طنا 15شحنة تزن تتضمن  ،مها يف جهود مكافحة وباء كوروناإيران، لدع

أرسلت اإلمارات إىل لندن أول شحنة من املساعدات العاجلة، قادمة من الص� لدعم القطاع الصحي يف إبريل،    30ويف   

. ويف 4ة هناكطناً من معدات الح�ية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطني  60بريطانيا، وتضم  

  7املساعدات ، تبلغ ف�وسالئرة مساعدات إىل بنجالديش، لدعمها يف الحد من انتشار مارات، طاأرسلت اإل نفس اليوم، 

 .5آالف عامل مبجال الرعاية الصحية 7سيستفيد منها نحو  ،أطنان من اإلمدادات الطبية

ر الشيخ متيم بن بحث الرئيس التونيس قيس سعيد مع أم� قطإبريل، حيث    16، كان أبرزها يف  ثانياً دبلوماسية الهاتف

بحثت السعودية وتونس، املستجدات إبريل،    17. ويف  6وسبل الوقاية منه  مكافحة ف�وس كورونا  ،حمد، يف اتصال هاتفي

في ب� وزير الخارجية السعودي فيصل بن ذلك خالل اتصال هات، و وروناكاإلقليمية والدولية وتداعيات تفيش ف�وس 

الشيخ صباح األحمد الصباح مع الرئيس  الكويتأم�  إبريل، بحث 20. ويف 7الريّ فرحان، ونظ�ه التونيس نور الدين 

 . 8التطورات الدولية واإلقليمية ووضع ف�وس كورونا ،يف اتصال هاتفي ،اإليرا� حسن روحا�

سرتاتيجية قات اال العال  ا فيهبحث، لة قطر، اتصاالً هاتفياً من الرئيس األمرييك دونالد ترامبتلقى أم� دو إبريل،  22ويف 

سبل مكافحة وباء ف�وس ، و ب� البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها، وأبرز األحداث عىل الساحت� اإلقليمية والدولية

 

 الرابط)، 1/5/2020، (تاريخ الدخول،16/4/2020طبية عاجلة إىل لبنان، الخليج أون الين،  بإرسال مساعدات أم� قطر يوجه  1

، (تاريخ 19/4/2020، 24ا، فرانسمليون حبة هيدروكيس كلوروك� إىل اإلمارات لعالج املصاب� بف�وس كورون 5,5الهند ترسل  2

 الرابط )، 1/5/2020الدخول،

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،25/4/2020طبية ثالثة إىل إيران، األناضول، كورونا.. قطر ترسل شحنة مساعدات  3

، (تاريخ  1/5/2020الح�ية والتجهيزات مساعدات للقطاع الطبي الربيطا�، الرشق األوسط،  طناً من معدات  60اإلمارات ترسل  4

 الرابط )، 30/4/2020الدخول،

 الرابط )، 2/5/2020، (تاريخ الدخول،30/4/2020طائرة مساعدات إماراتية إىل بنجالديش الحتواء كورونا، الع� اإلخبارية،  5

 الرابط )، 2/5/2020، (تاريخ الدخول،17/4/2020ة "كورونا"، األناضول، بحثان سبل مكافحرئيس تونس وأم� قطر ي 6

 الرابط )، 2/5/2020(تاريخ الدخول،، 17/4/2020وزيرا خارجية السعودية وتونس يتباحثان هاتفيا حول كورونا، األناضول،  7

 الرابط)، 2/5/2020(تاريخ الدخول، ،20/4/2020رتز، وكالة: أم� الكويت يناقش وضع ف�وس كورونا مع الرئيس اإليرا�، روي 8
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ع رئيس مجلس السيادة االنتقايل السودا�  م محمد بن زايدالشيخ  بحث ويل عهد أبو ظبيإبريل،  24. ويف 1كورونا

 . 2التعاون الثنايئ وقضايا إقليمية ،خالل اتصال� هاتفي� ،الله حمدوكبدع ةعبدالفتاح الربهان ورئيس الحكوم

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عىل إنشاء إبريل، حيث  16كان أبرزه، يف  ثالثاً دبلوماسية الفيديو كونفرانس،

تقنية التجارة لدول الخليج عرب    ، وذلك خالل إجت�ع لوزراءشبكة موحدة ألمن إمدادات الغذاء، اقرتحتها دولة الكويت

رأسه ،  عقد وزراء الصحة يف «مجموعة العرشين، اجت�عاً افرتاضياً إبريل،    19. ويف  3الفيديو كونفرانس يف اجت�ع افرتايض

إبريل،  21ويف  . 4ربيعة، لتعزيز تنسيق جهود مكافحة جائحة ف�وس كوروناوزير الصحة السعودي الدكتور توفيق ال

دول مجموعة العرشين، التي ترتأس السعودية دورتها الحالية، التزامهم بالتعاون الوثيق واتخاذ  الزراعة يفأكد وزراء 

�ع افرتايض استثنايئ لوزراء جت، وذلك خالل إجراءات ملموسة لح�ية األمن الغذايئ والتغذية عىل املستوى العاملي

 . 5ةالزراعة بدول املجموع

 السیاقات واملسارات  . یجیة.ضغوط دولیة لحل األزمة الخل
محمد الشيخ "ويل عهد أبو ظبي  "  دونالد ترامباألمرييك "الرئيس  ، وخالل اتصال هاتفي بينه�، حث  2020إبريل    23يف  

أكد ترامب عىل أهمية حل األزمة ، حيث 2017ة املستمرة منذ عام عىل اتخاذ خطوات لحل األزمة الخليجي "،بن زايد

وس كورونا، والتخفيف من تداعياته االقتصادية، والرتكيز عىل القضايا اإلقليمية تغلب عىل ف� والتعاون لل ،الخليجية

، معلنة "جائرا وغ� قانو�حصارا " اواعتربته األزمة الخليجية،جددت قطر الدعوة إىل إنهاء إبريل،  25ويف  .6الحساسة

 . 7لملتبادل الذي يحفظ سيادة الدو االحرتام ا والقائم عىل، استعدادها لتسوية األزمة عرب الحوار غ� املرشوط

املطالبة األمريكية لحل األزمة، وهي من ناحية تأيت يف ظل  ،أوال ه�: السياقان األبرز يف هذه القضية وتطوراتها األخ�ة

. 8ياه الخليجاألمرييك اإليرا�، ودخوله ملستويات حرجة، بعد احتكاك زوارق إيرانية مع سفن أمريكية يف م  تصاعد التوتر

 

 الرابط )، 2/5/2020، (تاريخ الدخول،22/4/2020أم� قطر يبحث مع ترامب سبل مكافحة كورونا، الخليج اون الين،  1

 الرابط)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،24/4/2020مع حمدوك والربهان العالقات الثنائية، األناضول،  .. بن زايد يبحثهاتفيا 2

 الرابط )، 2/5/2020، (تاريخ الدخول،16/4/2020الخليج توافق عىل اقرتاح كويتي بإنشاء شبكة أمن غذايئ موحدة، الرشق األوسط،  دول 3

 الرابط )، 2/5/2020، (تاريخ الدخول،16/4/2020عرشين» ينّسقون جهود مكافحة «كورونا»، الرشق االوسط، الصحة بدول «ال   وزراء 4

)، 2/5/2020، (تاريخ الدخول،22/4/2020ألمن الغذايئ، عرب نيوز، وزراء الزراعة يف مجموعة العرشين يتعهدون بالتعاون الوثيق لح�ية ا 5

 الرابط 

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،24/4/2020لجزيرة نت، ترامب يحث بن زايد عىل اتخاذ خطوات لحل األزمة الخليجية، ا 6

)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،25/4/2020لتسوية األزمة الخليجية عرب الحوار، الجزيرة نت، ار واستعدادها قطر تجدد الدعوة إىل رفع الحص 7

 الرابط 

)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،16/4/2020،  24بوارج أمريكية تتعرض ملناورات "استفزازية" من زوارق إيرانية يف املياه الدولية يف الخليج، فرانس 8

 الرابط 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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%87%d8%a7%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-/1817596
https://aawsat.com/home/article/2237416/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2242251/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%91%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%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
http://arabic.news.cn/2020-04/22/c_138996870_2.htm
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/24/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/25/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20200416-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
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ومن ثم يسعى ترامب لتوحيد الصف الخليجي يف هذا التوقيت بالذات، ألن احت�لية املواجهة، وإن كانت الزالت 

ية أخرى يأيت حث ترامب لنب زايد باألخص، إلدراكه أن بعيدة، إال أنها أقرب للتحقق اليوم من أي وقت مىض. ومن ناح

 لقطري.قارنة بالجانب� السعودي وااألكرث رفضا لحل األزمة، م هي اإلمارات

السياق الثا� هو أزمة وباء كورونا، فقد سمحت هذه األزمة لدول الخليج بتجاوز خالفاته� العميقة، عرب تضافر 

، عقد وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي مبا فيهم قطر، اجت�عاً املايض يلإبر 7في جهوده� ملواجهة األزمة. ف

، اتفق 2020ويف منتصف مارس  ، لبحث آخر تداعيات تفيش ف�وس كورونا املستجد يف دول املجلس.باالتصال املريئ

سبوعي لوكالء وزارات وزراء الصحة يف دول مجلس التعاون الخليجي عىل إنشاء غرفة عمليات مشرتكة، وعقد اجت�ع أ 

. وكان آخر محطات هذا 1قرارات املشرتكةملتابعة املستجدات والتنسيق بشأن ال  بحضور قطري،  الصحة يف دول املجلس،

وافق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عىل مقرتح قدمته الكويت، يقيض ، حيث إبريل املايض 16التعاون، يف 

وبالتايل تدفع الضغوط السياسية  .2تهدف إىل تحقيق األمن الغذايئ للبلدان الستة بإنشاء شبكة أمن غذايئ متكاملة،

باء من ناحية أخرى نحو حلحلة األزمة الخليجية، فهل ناحية، والضغوط االقتصادية والصحية بفعل الو األمريكية من

 إحداث اخرتاق يف هذه املشكلة املعقدة؟ يتم

 یة ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیم
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 الفعل الخلفیات وردود االنتقالي الجنوبي الیمني یعلن حکما ذاتیا..

حالة الطوارئ العامة يف عدن وعموم  واملدعوم إماراتياً، أعلن املجلس االنتقايل الجنويب يف اليمن،، 2020إبريل  26 يف

صلف وتعنت الحكومة اليمنية يف القيام  برر املجلس قراراته بأنه نتيجة ؛محافظات الجنوب واإلدارة الذاتية لها

 . 3الشعب يف متويل أنشطة الفساد بواجباتها، وتسخ�ها ملوارد وممتلكات

وتسببت يف تعطيل الخدمات، األمر الذي أثار غضب املواطن�   عدنبعد أيام من كارثة السيول التي رضبت  جاء اإلعالن  

وعىل الرغم من سيطرة االنتقايل عىل مدينة عدن  الذين خرجوا يف مظاهرات ضد الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل.

ملدينة بعد أن أجرب الحكومة عىل الخروج من ا، ايض، وتحكمه األمني يف أغلب مؤسسات ومقار الدولةمنذ أغسطس امل

وعدم الس�ح لها بالعودة إليها، فإنه بقي يطالبها بدفع املرتبات وتوف� الخدمات، وهي األسباب التي ساق منها مربرات 

 

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،12/4/2020سط، نا، الرشق االو مباحثات سعودية ـ بحرينية تتناول جهود مواجهة تداعيات كورو  1

 الرابط)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،16/4/2020ل، غذايئ، االناضو دول الخليج توافق عىل مقرتح كويتي بإنشاء شبكة أمن  2

)، 30/4/2020ل،، (تاريخ الدخو 26/4/2020اليمن .. "االنتقايل الجنويب" املدعوم إماراتيا يعلن حك� ذاتيا، األناضول،  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/2229411/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__cf_chl_jschl_tk__=ac9e13685c2166e990f7780a9abbb441044a4451-1588234522-0-AVVZnjtuaboDqIqDufm8ytuiPzMokbxAM7D8OBv3Dg8m8HFG2i05Gcl7KjTDE2ZoLklFS1sP0MU6aSjzZiPSQjXZKcuQ1XYrhhdDSYRX7OeayOUMdnG7TahgwgPgntUq3z8By_3hQjCpWNBll0YZZ46aP8YEGhl1rlpHKTb9fm9PkvdZOqpnl_Dm_oOHxqgbgunic1d4v8pdLHlyM0AWHW2bX_7G-pv5sNSYl4zrFXcArrSri9nu5f9dt4c9LJddbLzLsOx5SLjw5N8fQpnc_3qIHYRmioiq8F6Ze9nkaOFxI4wkHPpIRBoIeMKYLXoAnL0Ud7VcUxSSh1bXtuW8pGEnszNoXuHOCSy7IkwLD-FrkjIyZdKg_ZsVbSBtlp9AuHFj0t_bQp1IVXHINqmpv4i-vZznzYevlHWDLM6OE_ZuhMHkLp2LH8Mf5CcDt7toow70Wb4OodS3vQzPQb8Qx1W-9WGKJf_6Z2uKUDqum_-5SnFvCpMB9UlEXAjJpOpI6pAH4NcTLIq7vBcgTPIYCsrJ1YwSNsjTbVOky-qLnaRpxnEultwGT70uBEyqHy6vxteimqCQ1mJiPem0M2u4Z_RMI8Q1aP7V9DppDLG6vG2QPOr4YsMRQ2gNKdENxB_5KAkAfp8dkaFQdd5MeuVVpeSR7NN6MxSS5tZyb_Ie-MAj6s-pyQlgoLFh0SmYzlmc1U7R7P9JvHcaaTp9hniL_Q8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-/1807234
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%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7/1818738
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عىل املرافق الحكومية الحيوية يف  لس االنتقايل، سيطرتهاأعلنت قوات تابعة للمج، عالنهذا اإل بعد و  .1إعالنه األخ�

 .2البنوك واملوانئ واملطار ، أهمهامدينة عدن

ومن ب� هذه ، مبدأ 12يتضمن ، عن برنامج اقتصادي إلدارة املحافظات الجنوبية أعلن املجلس االنتقايلإبريل،  28ويف 

خدمية واملالية عىل األسس والقوان� املعمول بها، والتأكيد عىل املبادئ االستمرار يف العمل باملؤسسات االقتصادية وال

تسخ� كافة املوارد لتأم� الخدمات العامة ، و بط كافة إيرادات الدولة الرضيبية والجمركية والرسوم املختلفةريد وضتو 

أجل اإلسهام يف الفرص تشجيع رأس املال الوطني يف الخارج من م، و للمواطن� مثل املياه والكهرباء والصحة والتعلي

 .3بالجنو االستث�رية يف 

الداخليةردود الفعل   

ويف ردها عىل هذه الخطوة، أعلنت سلطات ست محافظات �نية جنوبية من أصل مثا�، رفضها إعالن املجلس االنتقايل 

حرضموت وشبوة  ، وتشمل محافظات،ومتسكها بالوالء للرشعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هاديالحكم الذايت، 

نسحاب وا ،استمرار للتمرد املسلح اإلعالن بأنه عتربت الحكومة الرشعية. في� ا4واملهرة وأب� وسقطرى ولحج (جنوب)

 .5تام من اتفاق الرياض

 والدولیة اإلقلیمیةردود الفعل 
يد يف اليمن، وإلغاء أي أصدر التحالف بقيادة السعودية بيانا دعا فيه إىل وقف التصعالنسبة للمواقف اإلقليمية، ب

. 6حالة الطوارئيل رضورة عودة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل إعالن املجلس االنتقا، و خطوة تخالف اتفاق الرياض

. وكذلك منظمة التعاون 8. وأيدهم فيه الجامعة العربية7مجلس التعاون الخليجيوهو ذات املوقف الذي اعرب عنه 

 

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،26/4/2020جنوب؟، الجزيرة نت، لحكم الذايت لل ماذا بعد إعالن املجلس االنتقايل املدعوم إماراتيا ا 1

 الرابط)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،26/4/2020اليمن.. "االنتقايل الجنويب" يسيطر عىل املرافق الحيوية بعدن، األناضول،  2

 الرابط )، 30/4/2020اريخ الدخول،(ت، 28/4/2020، األناضول، اليمن.."االنتقايل" يعلن برنامجا اقتصاديا إلدارة الجنوب 3

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،26/4/2020ست محافظات ترفضه ووزير الخارجية اليمني يدعو السعودية للتدخل، الجزيرة نت،  4

)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،26/4/2020صفه "بالتمرد العسكري"، يب يب يس،  الحكومة ترفض إعالن املجلس االنتقايل الجنويب اإلدارة الذاتية وت   5

 الرابط 

(تاريخ ، 27/4/2020، 24، فرانسالتحالف بقيادة السعودية يدعو إىل وقف التصعيد ويرفض أي خطوة تخالف اتفاق الرياض 6

 الرابط )، 03/4/2020الدخول،

 الرابط )، 30/4/2020(تاريخ الدخول،، 27/4/2002، الخليج أون الين، عدنرفض خليجي إلقامة "حكم ذايت" يف  7

 الرابط)، 30/4/2020(تاريخ الدخول،، 27/4/2020، األناضول، يا جنويب اليمنالجامعة العربية ترفض إعالن "االنتقايل" حك� ذات 8

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/2020/4/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%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-%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-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%86/1818891
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%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/1820898
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%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%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52432663
https://www.france24.com/ar/20200427-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%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%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%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%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/1820259
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عوتها للمجلس االنتقايل إىل الرتاجع انضمت اإلمارات إىل السعودية يف دس االنتقايل، . وبرغم دعمها للمجل1اإلسالمي

 .2عن قراره

السف� األمرييك لدى اليمن كريستوفر هنزل، املجلس االنتقايل للعودة إىل اتفاق   وةدعأما املواقف الدولية، فكان أبرزها  

حك� ذاتيا،   النتقايلاملجلس ا  أعلن االتحاد األورويب، رفضه إعالن  ك�  .3إجراءات االنتقايل بغ� "املجدية"، واصفا  الرياض

 .4محذًرا من تداعياته عىل جهود األمم املتحدة إلحالل السالم

 السودان ب) ( 

 واملساراتاألبعاد  ورسودان لإلمارات.نفي الحکومة السودانیة بیع میناء ب
البالد ميناء ع ت لها مواقع إعالمية محلية، بشأن بينفت الحكومة السودانية، معلومات روج، 2020إبريل  26 يف

. ال تقرر يف مثل هذا الشأن االسرتاتيجي إال بالرجوع للشعب السودا�  . وأكدت أنها"بورسودان" عىل البحر األحمر (رشق)

ريكية لدعم خطة يف يناير املايض، كشف موقع "املونيتور" األمرييك، عن جهود إماراتية للضغط عىل اإلدارة األميذكر أنه  

 .5"عاما، عرب رشكة "ديكنز ومادسون 20حواذ عىل ميناء بورسودان ملدة رشكة موانئ ديب، لالست

الحرص عىل احتواء ومواجهة التيارات  ،إن االهت�م اإلمارايت بالسودان بهذه الدرجة يأيت مدفوعاً بعدة محددات. أوالً

يمن وسوريا. ثانياً، التنافس قليمية تشمل مرص وليبيا والسودان والاإلسالمية، باألخص ج�عة اإلخوان، وهي مواجهة إ

من رشق آسيا للخليج للقرن  ،اإلقليمي املتنامي، بل �كن القول أنه أقرب للرصاع منه للتنافس ب� تركيا واإلمارات

هذا اإلطار، من حيث األفريقي لش�ل أفريقيا والرشق األوسط. وتعد السودان مبوقعها االسرتاتيجي ركيزة حيوية يف 

حل الغريب للبحر األحمر، والعتبارها مدخًال للولوج لعمق أفريقيا. ثالثاً تعد رشكة موانئ ديب أحد إطاللها عىل السا

األدوات االقتصادية املركزية يف سياسة اإلمارات الخارجية، والتي تستحوذ عىل العديد من موانئ دول أفريقيا وآسيا. 

من ميناء عىل ساحل البحر األحمر، منه ميناء بورسودان  ية بالغة يف هذا السياق، فلديها أكرثوتعد السودان ذات اهم

و بشكل مرجح أ خطوة،  مثل هذه الوكذلك سواكن. وبرغم نفي الحكومة خطة بيع ميناء بورسودان، إال أن إقدامها عىل  

 عىل خطوة تأج� امليناء لرشكة موانئ ديب تعد مسألة وقت ال أكرث.

 

 

 الرابط)، 30/4/2020(تاريخ الدخول،، 27/4/2020، األناضول، لتعاون اإلسالمي" تدعو لعدم تقويض جهود التسوية باليمن"ا 1

)، 30/4/2020(تاريخ الدخول،، 27/4/2020، يب يب يس، إلمارات تدعو املجلس االنتقايل يف جنوب اليمن إىل الرتاجع عن إعالن اإلدارة الذاتيةا 2

 الرابط 

 الرابط )، 30/4/2020(تاريخ الدخول،، 27/4/2020، االناضول، واشنطن تدعو "االنتقايل" اليمني إىل العودة التفاق الرياض 3

 الرابط )، 30/4/2020(تاريخ الدخول،، 27/4/2020، األناضول، ناالتحاد األورويب يرفض "الحكم الذايت" جنويب اليم 4

 ط الراب)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،26/4/2020الخرطوم تنفي بيع ميناء "بورتسودان" لإلمارات، األناضول،  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%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-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86/1820005
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52443330
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%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/1821941
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%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86/1820250
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%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1819248
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%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1819248
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%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1819248
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 الترکیة  ةخلیجیلا_2

 العالقات الترکیة السعودیة.. مؤشرات جدیدةالتوتر يف 
مواقع إخبارية تابعة للسعودية واإلمارات، ردا عىل خطوة م�ثلة نفذتها الرياض  قامت تركيا بحجب،  2020إبريل    19  يف

يف  "ج�ل خاشقجي"الصحفي  سعوديا بقتل 20بعد أربعة أسابيع من اتهام االدعاء الرتيك  أيام، ك� تأيت ها بعدةقبل

 . 1نصلية بالده يف إسطنبول، م� أدى إىل تدهور العالقات ب� البلدينق

وبالتايل يبدو أن حالة التأزم يف العالقات الرتكية السعودية الزالت مستمرة، وتلقي بظاللها عىل ملفات اإلقليم الحيوية، 

مة قطر، والقرن األفريقي، والتنافس هناك سالمي، والعمق الخليجي وأز بدءاً بقمة كواالملبور والرصاع عىل زعامة العامل اإل 

كأحد مخرجات تصاعد التوتر، وامللف الليبي والسوري ورشق البحر املتوسط. هذا بجانب أزمة خاشقجي. و�كن التأريخ 

سبوقة، مع وصول محمد ملرحلة جديدة، كانت ايذانا بدخول العالقات الرتكية السعودية حالة التوتر املركب هذه غ� امل

 .ل�ن ملنصب والية العهدبن س

 اإلیرانیة  ةخلیجیال_3

 مؤشرات وسیاقات الحوار الخلیجي اإلیراني..

، أعلن املتحدث باسم الخارجية اإليرانية "عباس موسوي"، استعداد بالده للحوار "دون رشوط" مع 2020إبريل  20يف 

"إيران ودول املنطقة قامت بتوف� األمن للخليج ئحة كورونا. وأضاف دول الخليج لحل الخالفات يف فرتة ما بعد جا

واملناطق املحيطة به منذ آالف السن�، لكن وجود القوات األجنبية، وخاصة األمريكية، يزعزع الثقة ويث� التوتر وعدم 

لشیخ "صباح أم� الكويت اب ايهاتف اتصاالالرئيس اإليرا� "حسن روحا�"  جرىأ . ويف ذات اليوم، 2االستقرار يف املنطقة

 25. ويف 3األحمد الصباح، بحثا فيه املستجدات اإلقليمية والدولية، وأزمة مواجهة ف�وس كورونا، والحوار مع الخليج

إبريل، بحث "روحا�" وأم� قطر "متيم بن حمد آل ثا�"، هاتفيا، العالقات الثنائية، والتوتر األمرييك اإليرا� يف املنطقة، 

 . 4عمل املشرتك من قبل جميع الدول للحد من التوترات يف املنطقةكدا عىل أهمية الوأ

الجانب  ووفقا لهذه املعطيات، يبدو أن هناك توجه إيرا� لتهدئة التوتر يف منطقة الخليج، ولكن برشط أن يكون بدون إرشاك  

يرانية الخليجية يف ظل تفيش ف�وس كورونا،  خم العالقات اإلمرييك يف هذه الجهود، وهو هدف اسرتاتيجي إيرا� ثابت. ويبدو أن ز األ 

 قد يلعب دوراً إيجابياً يف هذا الصدد.   

 

)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،26/4/2020، 24تركيا تحجب مواقع إخبارية سعودية وإماراتية ردا عىل قيام الرياض بخطوة م�ثلة، فرانس 1

 الرابط 

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،20/4/2020طهران: مستعدون للحوار دون رشوط مع دول الخليج، األناضول،  2

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،20/4/2020الصباح وروحا� يبحثان أزمة "كورونا" والحوار مع الخليج، األناضول،  3

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،25/4/2020روحا� وآل ثا� يبحثان العالقات الثنائية والتوتر بالخليج، األناضول،  4

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/20200419-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%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%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%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%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/1811878
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%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/1812177
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%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/1818248
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إرسال مساعدات إىل طهران. فبين� أعلنت الدوحة، يف منتصف بحيث دفع الوباء عدداً من دول الخليج إىل املسارعة 

حة ف�وس كورونا. فقد أرسلت اإلمارات �ً لها يف مكافمارس، إرسالها مساعدات طبية عاجلة عىل دفعت� إىل إيران، دع

طناً من اإلمدادات،   39.5يف مارس املايض، ثالث طائرات مساعدات تحمل إمدادات طبية ومعدات إغاثة إىل إيران، تشمل  

إليرانية، مارس املايض، أعلنت الخارجية ا 17من ضمنها صناديق من القفازات واألقنعة الجراحية ومعدات الوقاية. ويف 

ير الخارجية الكويتي "أحمد نارص الصباح"، أكد خالل اتصال هاتفي مع نظ�ه اإليرا� "محمد جواد ظريف"، أن أن وز

 .1مالي� دوالر كمساعدات إنسانية" ملواجهة كورونا 10الكويت ستمنح إيران 

 املؤشرات والسیاقات تصاعد التوتر األمریکي اإلیراني يف میاه الخلیج..
اتهمت البحرية األمريكية إيران بالقيام بأع�ل "استفزازية وخط�ة" ضد عدد من السفن األمريكية ،  2020ريل  إب  15يف  

زورقا إيرانيا لست سفن أمريكية مشاركة يف مناورات عسكرية يف مياه  11 ، حيث تعرضباملياه الدولية يف الخليج

 ریقال وزأول رد إيرا� عىل االتهامات األمريكية،  بريل، يفإ 17 . ويف2واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية، الخليج

، واصفاً االتهامات األمريكية جیالواليات املتحدة األمريكية مصدر الفوىض يف منطقة الخل أن ،حامتي ریالدفاع اإليرا� أم

 . 3بأنها "مزاعم واهية"

س الثوري باتجاه السفن األم�كية جاء بعد الحر  ك زوارقأن تحّر إبريل، عادت إيران واعرتفت بالواقعة، مدعيًة  19ويف 

دعا . ك�  اعرتاض السفن األم�كية سفينة إيرانية كانت يف طريق العودة من مهمة يف جنوب رشق جزيرة فاريس اإليرانية

صدر لزعزعة الحرس الثوري يف بيان القوات األم�كية إىل االنسحاب من املنطقة، واصفا وجودها بغ� الرشعي وبأنها م

 . 4ألمن واالستقرار ا

ترامب تعلي�ت لقواته باستهداف الزوارق الحربية اإليرانية يف حال تعرضت  الرئيس األم�يك دونالدإبريل أصدر    22ويف  

أنه ال يحق للواليات املتحدة استفزاز البحرية اإليرانية ب ، ورد عليه وزير الخارجية اإليرا� جواد ظريفللمضايقات

قائد الحرس الثوري حس� سالمي أن طهران ستدمر السفن الحربية األم�كية إذا تعرض أمن  ك� أكد العريب. بالخليج

وذلك ردا عىل ترصيحات وزير الدفاع األم�يك مارك إسرب بأن بالده غ�ت قواعد االشتباك بعد  إيران لتهديد بالخليج،

 .5االحتكاك األخ� ب� الجانب� يف الخليج

 

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،21/4/2020إيران تخطب ود الخليج.. هل تكون أزمة كورونا مفتاحاً للُصلح؟، الخليج أون الين،  1

 الرابط )، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،16/4/2020اقرتبت لـ"مسافة خط�ة" من سفن أمريكية يف الخليج، يب يب يس، واشنطن: زوارق إيرانية   2

 الرابط)، 30/4/2020الدخول،، (تاريخ 17/4/2020ی يف الخلیج، األناضول، طهران: التواجد األمرييك غ� القانو� مصدر الفوض 3

)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،19/4/2020، 24ليج قبل أيام، فرانسإيران: الحرس الثوري يؤكد وقوع "مواجهة" مع البحرية األمريكية يف الخ 4

 الرابط 

 الرابط)، 30/4/2020خول،، (تاريخ الد 24/4/2020ريف: إيران ال متتلك أسلحة نووية، الجزيرة نت، اتهم واشنطن بالتنمر.. ظ 5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8F%D9%84%D8%AD%D8%9F
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52304330
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%DB%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC/1808661
https://www.france24.com/ar/20200419-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/24/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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أعلن الحرس الثوري اإليرا� أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي مخصص لألعراض العسكرية نحو مدار ريل، إب 22ويف 

وقال مسؤولون .  حول األرض، يف وقت تتزايد فيه التوترات مع الواليات املتحدة بسبب برامج إيران النووية والصاروخية

لطويلة املدى التي تستخدمها طهران �كن أن تُوظف أمريكيون إنهم يخشون من أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية ا

وتنفي طهران االتهامات األمريكية بأن هذه األنشطة هي غطاء لتطوير الصواريخ البالستية، .  أيضا إلطالق رؤوس نووية

قد  هقمر صناعي عسكري، يعني نظريا أن . جدير بالذكر أن إطالق إيران1قائلة إنها مل تسع أبدا لتطوير أسلحة نووية

 . أصبحت لديها إمكانيات إطالق صواريخ عابرة للقارات

السف� السويرسي لديها ماركوس اليت�، بوصفه مسؤوال عن تسي� املهام  استدعت الخارجية اإليرانيةإبريل،  23ويف 

، وسلمته ه الخليجلالستقرار" يف مياالدبلوماسية األمريكية مع طهران، لالحتجاج عىل أع�ل البحرية األمريكية "املزعزعة  

 . 2مذكرة احتجاج بغرض تسليمها للواليات املتحدة

ردا عىل   ،دعا وزير الخارجية األم�يك مايك بومبيو إىل متديد حظر تصدير األسلحة التقليدية عىل إيرانإبريل،  25ويف 

الخطوة،   ربية املنتقدة لهذهاقف األم�كية والغإطالقها قبل أيام قمرا صناعيا عسكريا، يف ح� رفضت طهران مجددا املو 

كشفت وزارة الدفاع األم�كية أن وحدة إبريل،  27. ويف 3مؤكدة أنها مل تنتهك قرارات مجلس األمن الدويل ذات الصلة

يف  من أبريل، تدريبات عسكرية 22و 20املارينز االستكشافية ومجموعة سفن باتان الربمائية أجرتا يف الفرتة ما ب� 

 .4دية ين التابعت� للسعو جزيريت كران وكرّ 

تأيت هذه التطورات كأحد تداعيات استهداف زعيم فيلق القدس قاسم سلي��، والتي الزالت تلقي بظاللها عىل املنطقة 

حتى اآلن. ومن ناحية ثانية تايت تداعيات تفيش وباء كورونا، والتي أحدثت انعاكسات كارثية عىل البلدين، إيران  

التوتر يف أحد جوانبه أيضا هروب قيادة البلدين لألمام، للتحايل عىل من ثم قد يكون تصاعد والواليات املتحدة، و 

معضلة الداخل وتأزمه جراء هذا الوباء. ومن ناحية ثالثة قد يكون التصعيد من قبل إيران، نتيجة رفض أمريكا لطلب 

 البلدين يف الساحة كون لتصاعد التوتر ب�ومن ناحية رابعة قد يإيران برفع العقوبات لتتمكن من مواجهة الف�وس، 

العراقية انعكاساته يف الخليج. ومرجح سيناريو عدم وصول هذا التصعيد لحرب ب� البلدين، أو عىل أقل تقدير هذا  

 خطط له الدولتان.تالخيار املطروح حتى اآلن، و 

 

 

 الرابط)، 30/4/2020، (تاريخ الدخول،22/4/2020ري اإليرا�: نجاح إطالق أول قمر صناعي عسكري، يب يب يس، الحرس الثو  1

 الرابط )، 30/4/2020الدخول،، (تاريخ 23/4/2020الحتجاج عىل "تهديدات" واشنطن بالخليج، األناضول، طهران تستدعي سف� سويرسا ل 2

 الرابط )، 30/4/2020الدخول، ، (تاريخ25/4/2020ن تدعو لتمديد حظر األسلحة عىل إيران، الجزيرة نت، واشنط 3

، (تاريخ 27/4/2020جزيرة نت، ر سعودية.. الجيش اإليرا�: واشنطن تث� عدم االستقرار يف الخليج، التدريبات لل�رينز يف جز  4

 الرابط )، 30/4/2020الدخول،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52384285
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/1816159
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/25/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/27/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
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 الخلیجیة الدولیة التطوراتثالثًا، 
 المتحدة  الواليات_ 1 

 طالبان تفرج عن دفعة رابعة من األسرى اق الدوحة..تنفیذا التف
 ، شملتطالبان األفغانية عن دفعة رابعة من عنارص القوات الحكومية األرسى لديها حركة أفرجت، 2020إبريل  30يف 

الجيش وهو ما يرفع عدد املفرج عنهم من أفراد األمن و   ،معتقال من القوات الحكومية يف والية قندوز (ش�يل البالد)  52

مبقتىض اتفاق الدوحة للسالم، الذي سمح أيضا باإلفراج عن مئات من مقاتيل الحركة املعتقل� ، وذلك  115إىل    الحكومي�

م�  ،من عنارص طالبان املعتقل� يف سجونها 250السلطات قد أفرجت عن  كانتيف املقابل  ؛يف سجون حكومة كابل

 . 1فردا 550إىل  ي الحركةيرفع العدد اإلج�يل للمفرج عنهم من مسلح

و�كن قراءة هذا الدور القطري يف الوساطة ب� طالبان والواليات املتحدة بأنه من األدوار اإلقليمية املركزية التي تقوم  

اإلقليم، ك� أنه قد يراه البعض عىل أنه دور وظيفي تقوم به قطر بالتنسيق مع الواليات املتحدة، حتى بها قطر يف 

 .ة ضبط طالبان والتهدئة معها إذا اقتضت الحاجةيتسنى لألخ� 

  

  

 

(تاريخ  ، 30/4/2020، الجزيرة نت، تنفيذا التفاق الدوحة.. طالبان األفغانية تفرج عن دفعة رابعة من أرسى القوات الحكومية 1

 الرابط )، 30/4/2020الدخول،
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/30/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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