
 

                                 

 المرصد الخليجي 
 May 2020 15| |العدد الرابع عشر||  تطورات الشأن الخلیجي الداخلیة والخارجیةرصد ی|| تقریر نصف شهري 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 انعکاسات وباء کورونا یلع التفاعالت الخلیجیة الخارجیة  

 قراءة مغایرة   التنافس السعودي القطري يف املیدان الریاضي..  
 تطورات وتداعیات   .. يف جنوب الیمن   إعالن االنتقالي اإلدارة الذاتیة  

 حکومة عراقیة جدیدة.. املوقف الخلیجي وخلفیاته؟ تشکیل   

 خلفیات وتداعیات   بیان خماسي بمشارکة إماراتیة ضد ترکیا..  

 الخلفیات والتداعیات   توتر العالقات األمریکیة السعودیة..  

 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 

 .والخارجیةالداخلیة 

 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 

 

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


  

 

2 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 May  2020 15 || عشر الرابع  العدد

 

 

 

 

 

 

 لتقریراهذا 
، وذلك من خالل ثالث 2020 مايومن شهر  األوليتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف 

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

التفاعالت  عىلالتطورات املتعلقة بف�وس كورونا، وتداعياتها بجانب الخليجية، وكان أبرزها -أوالً: التطورات الخليجية

. برز التنافس السعودي واملساعدات االقتصادية والفيديو كونفرانسوبروز دبلوماسيات الهاتف الخليجية الخارجية، 

. والزيارة 2027األمم األسيوية  سقطر السعودية يف طلب استضافة كأ  منافسةالقطري وانتقاله للميدان الريايض مع 

 الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الكويتي لقطر. 

تطورات جديدة متعلقة بإعالن املجلس االنتقايل اإلدارة يتصل بالدائرة العربية،    اإلقليمية، في�-ثانياً: التطورات الخليجية

الذاتية وتداعياتها، وتشكيل حكومة عراقية جديدة واملوقف الخليجي منها، والبيان الخ�يس الذي شاركت فيه اإلمارات 

محاوالت أمريكية لتمديد  يف ظل  ور، تأيت إيرانوأخ�اً يف هذا املحوالذي ندد بالدور الرتيك يف ليبيا وخلفياته وتداعياته.  

 اإليرانية است�اداً وتصديراً ومدى قدرة الواليات املتحدة عىل نجاحها يف هذا الصدد. األسلحةالحظر املفروض عىل 

 اجإنتتأكيد سعودي رويس عىل االلتزام باتفاق خفض أوالً يف روسيا، حيث الدولية: متثلت -ثالثاً: التطورات الخليجية

 النفط، وأخ�اً الواليات املتحدة، حيث التوتر الذي حدث للعالقات األمريكية السعودية وخلفياتها وتداعياتها. 

 

  

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

التفاعالت الخارجية لدول العامل وعىل رأسها دول الخليج. ك� برزت جاء وباء كورونا ليُحدث تغي�ات جذرية عىل واقع  

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

 اإلمدادات واملساعدات الطبية، ودبلوماسية الفيديو الكونفرانس.

، دشنت السعودية، يف العاصمة األردنية 2020مايو  3يف  الطبية، واإلمداداتاملساعدات  لوماسيةبأوًال في� يتعلق بد

مليون دوالر)،  2.85مالي� ريال ( 10عّ�ن، حزمة مساعدات للشعب الفلسطيني ملواجهة ف�وس كورونا بأكرث من 

دها من قبل مركز امللك سل�ن لإلغاثة بنداً من األجهزة واملستلزمات الطبية تم التعاقد عىل توري  12تتضمن املساعدات  

مايو، وصلت الشحنة الثانية من املساعدات  2. ويف 1األع�ل اإلنسانية من أوروبا والص�، والبعض اآلخر من السعودية

 . 2رسير ملواجهة جائحة كورونا 100الطبية التي قدمتها قطر إىل تونس، والتي شملت مستشفى ميدانياً مجهزاً بـ

ايو، دشن مركز امللك سل�ن لإلغاثة واألع�ل اإلنسانية، يف مدينة سيئون مبحافظة حرضموت الدفعة األوىل من م 6ويف 

مايو، وجه أم� قطر،  12. ويف 3املساعدات الطبية املقدمة لليمن بهدف مكافحة ف�وس كورونا يف مختلف محافظاته

. ومنذ بداية أزمة كورونا "الكونغو وأنغوال وألبانيا"العاجلة لـ الشيخ متيم بن حمد آل ثا�، بإرسال املساعدات الطبية 

قدمت قطر مساعدات طبية إىل عدة دول حول العامل، بينها فلسط�، ولبنان، وتونس، والجزائر، والصومال، وإيران، 

 . 4والص�، وإيطاليا، ونيبال، ورواندا

مايو، حيث أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن  7كان أبرزها، يف  ثانيا في� يتعلق بدبلوماسية الهاتف،

محمد العطية، استعداد بالده املتواصل لدعم تونس والوقوف إىل جانبها يف كافة املجاالت، وذلك يف اتصال هاتفي مع 

عيها لرفع اسم مايو، أكد األم� محمد بن سل�ن أن اململكة ستواصل مسا 12. ويف 5وزير الدفاع التونيس ع�د الحزقي

السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب، وذلك يف اتصاٍل هاتفي تلقاه من رئيس مجلس السيادة يف السودان الفريق  

مايو، بحث أم� قطر متيم بن حمد آل ثا�،  مع املستشارة األملانية أنجيال م�كل،   13. ويف  6أول ركن عبد الفتاح الربهان

مايو، بحث سلطان  14. ويف 7الدولية، جاء ذلك يف اتصال تلقاه أم� قطر من املستشارة األملانيةاملستجدات اإلقليمية و 

 

 

)، 14/5/2020(تاريخ الدخول:، 1/5/2020، الرشق األوسط، مليون دوالر 2.8الفلسطيني بأكرث من السعودية تقدم مستلزمات طبية للشعب  1
 الرابط 

 الرابط)، 14/5/2020(تاريخ الدخول:، 2/5/2020، الخليج أون الين، .. شحنة مساعدات قطرية تصل تونسالثانية خالل أسبوع 2

 الرابط)، 14/5/0202(تاريخ الدخول:، 7/5/2020، الرشق األوسط، مركز امللك سل�ن يدشن أوىل املساعدات لليمن ضد الوباء 3

 الرابط )، 14/5/2020(تاريخ الدخول:، 12/5/2020، الخليج أون الين، قطر ترسل مساعدات طبية أللبانيا والكونغو وأنغوال 4

 الرابط )، 14/5/2020(تاريخ الدخول:، 5/5/2020، الخليج أون الين، " لدول عدم االنحياز19قطر تشارك بقمة "متحدون ضد كوفيد   5

 الرابط )، 14/5/2020(تاريخ الدخول:، 7/5/2020، الخليج أون الين، قطر تؤكد مواصلة دعمها لتونس يف كافة املجاالت  6

 الرابط )، 14/5/2020(تاريخ الدخول:، 12/5/2020، الرشق األوسط، السعودية تواصل مساعيها لرفع السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب 7
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https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2279621/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8


  

 

4 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 May  2020 15 || عشر الرابع  العدد

 

 

 

 

 

 

ُع�ن هيثم بن طارق آل سعيد، مع مايك بومبيو وزير خارجية الواليات املتحدة، العالقات الثنائية ب� البلدين يف 

، وذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه السلطان من مختلف املجاالت، وتشاورا حول آخر التطورات التي تشهدها املنطقة

 .1بومبيو

متثلت يف مشاركة قطر يف القمة االفرتاضية لرؤساء دول وحكومات حركة كونفرانس،    ثالثاً ما يتعلق بدبلوماسية الفيديو

 . 2مايو 2"، يف 19عدم االنحياز التي عقدت عرب تقنية االتصال املريئ تحت عنوان "متحدون ضد كوفيد 

 قراءة مغایرة   التنافس السعودي القطري يف املیدان الریاضي..
، وذلك بعد أن تقدمت قطر يف 2027باتت قطر املنافس الوحيد للسعودية يف سباق الفوز بتنظيم نهائيات كأس آسيا 

وعان بن ، رسميا بطلب استضافة النسخة ما بعد املقبلة. وقال رئيس اللجنة األوملبية القطرية الشيخ ج2020مايو  2

حمد آل ثا�، إن بالده تقدمت بطلب الستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة يف تاريخها. وسبق لقطر استضافة البطولة 

)، في� تأمل السعودية تنظيم البطولة للمرة األوىل. ومن املقرر أن تحسم اللجنة 2011و 1988اآلسيوية يف مناسبت� (

ائز باالستضافة العام املقبل. وأبدت كل من أوزبكستان واألردن والعراق رغبتها التنفيذية يف االتحاد اآلسيوي هوية الف

كذلك يف تنظيم البطولة، لكن تفيش ف�وس كورونا وما خلفه من خسائر اقتصادية، قد يدفع تلك الدول إىل عدم التقدم 

من  21استضافة النسخة نحو هذه الخطوة بشكل جدي. جدير بالذكر أن الدوحة والرياض أيضا يتنافسان عىل حق 

 . 20303دورة األلعاب اآلسيوية 

بالرغم بعد طبيعة هذا املوضوع عن مجال السياسة، لكنه يدخل كأحد أدوات التنافس ب� البلدين، الذي يشوب 

. وهذا التطور من ناحية قد يساهم يف تعميق هذا 2017الخليجية يف يونيو  األزمةعالقته� توتر حاد، جراء اشتعال 

لتوتر، ومن ناحية أخرى قد تستخدمه قطر كورقة ضغط يف مواجهة السعودية من أجل دفعها لحلحلة األزمة، بحيث ا

يكون التنازل عن استضافة هذا الحدث املحوري عىل املستوى الريايض واالقتصادي مقابل إنهاء الحصار "املقاطعة". 

ت الرسمية األكرث رغبة يف حل األزمة، يف ح� تبدو السعودية هذا التحليل مبني عىل فرضيت�: أن قطر تبدو من الترصيحا

األكرث رغبة يف استضافة البطولة، بناءاً عىل كونها التي تقدمت بطلب االستضافة أوالً، يف ح� تقدمت قطر مؤخراً، أيضا 

 يف هذا السياق نظمت قطر هذه البطولة من قبل مرت�، يف ح� مل تنظمها السعودية بعد. 

 

 

 الرابط )، 14/5/2020(تاريخ الدخول:، 13/5/0202، األناضول، أم� قطر يبحث مع م�كل املستجدات اإلقليمية والدولية 1

 الرابط )، 14/5/2020اريخ الدخول:(ت، 14/5/2020، الخليج أون الين، سلطان ُع�ن يبحث مع بومبيو العالقات الثنائية 2

 الرابط )، 14/5/2020، (تاريخ الدخول:2/5/2020، األناضول، 2027قطر تنافس السعودية يف استضافة نهائيات كأس آسيا  3
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https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%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
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%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2027/1826119
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 ملفات ودالالت رسمیة لوزیر الخارجیة الکویتي لقطر..زیارة 
، التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ "أحمد نارص الصباح" خالل زيارته إىل الدوحة، نظ�ه القطري 2020مايو  10يف 

يت الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثا�"، وخاللها نقل وزير الخارجية الكويتي رسالة شفهية من أم� دولة الكو

 .1الشيخ "صباح األحمد الصباح" إىل أم� قطر الشيخ "متيم بن حمد آل ثا�"

ن، األول عام ويتعلق بعودة دبلوماسية الزيارات الرسمية بعد انقطاع فرتة جراء أزمة كورونا، ااملالحظ يف هذا الحدث أمر 

األزمة الخليجية، وهي تقوم بدور الوساطة بعد أن تم االستعاضة عنها بدبلوماسية الهاتف. الثا�، أن الكويت منذ بدء 

 لحل األزمة، ويبدو هذا امللف األقرب الن يكون محل نقاش البلدين، وما تضمنته رسالة أم� الكويت ألم� قطر. 

 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة
 الخلیجیة العربیة _1

 (أ) اليمن 

 وتداعیات جدیدة تطورات  إعالن االنتقالي اإلدارة الذاتیة.. 
، حالة الطوارئ العامة يف عدن وعموم 2020إبريل  26بعد أن أعلن املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إماراتياً، يف 

. ويف نفس اليوم، تولت قوة 2محافظات الجنوب واإلدارة الذاتية لها. عاد وتراجع عن هذا القرار يف األول من مايو

لتحالف العريب بقيادة السعودية تأم� مدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرى، تطبيقا مشرتكة من القوات الحكومية وا

التفاق تم التوصل إليه ب� القوات الحكومية واملجلس االنتقايل، إلنهاء التوتر يف املحافظة، وأن عملية التسليم تأيت 

من مواقع تقدموا إليها ضمن مواجهات  بالتزامن مع انسحاب القوات الحكومية واملسلح� التابع� للمجلس االنتقايل،

 . 3اندلعت ب� الجانب� خالل اليوم� املاضي�

مايو، عاد املجلس االنتقايل وأعلن متسكه بـ"الحكم الذايت" عىل املحافظات الجنوبية، رغم ترحيبه قبل يوم�،  3ويف 

 عىل أغلب محافظات الجنوب.. وهو ما انعكس سلبيا 4بدعوة التحالف العريب لتنفيذ اتفاق الرياض

مايو، أعلن املجلس االنتقايل حظر تجوال جزيئ يف املدينة، ضمن إجراءات تهدف   5، ففي أوالً يف عدن العاصمة املؤقتة

مايو، أعلن  7. يف إشارة عىل أنه الزال املتحكم مبجريات األمور يف العاصمة املؤقتة. ويف 5ملنع تفيش ف�وس كورونا

مؤسسات حكومية يف عدن (جنوب غرب)، وأن عددا من املؤسسات واملرافق اإليرادية   7ته عىل إيرادات  االنتقايل سيطر 

 

 

 الرابط )، 14/5/2020، (تاريخ الدخول:11/5/2020تناولت العالقات ب� البلدين.. رسالة شفهية من أم� الكويت إىل أم� قطر، الجزيرة نت،  1

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:2/5/2020املجلس االنتقايل يرتاجع عن "حكمه الذايت" جنوب اليمن، األناضول،  2

 الرابط)، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:2/5/2020قوة من الحكومة و"التحالف" تتسلم تأم� عاصمة سقطرى، �ن مونيتور،  3

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:4/5/2020. االنتقايل الجنويب يتمسك بـ"الحكم الذايت"، آر يت عريب، اليمن.  4

 الرابط)، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:6/5/2020كورونا.. "االنتقايل الجنويب" يفرض حظر تجوال يف عدن، االناضول  5

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/2020/5/10/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-1354202
http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/37017/userid/10
https://arabic.rt.com/middle_east/1110418-%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%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%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%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%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%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-/1830379
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الحكومية يف عدن فتحت حسابات لها يف البنك األهيل. وكانت املؤسسات الحكومية ترصد إيراداتها يف حسابات رسمية 

 . 1، استحداث حساب يف البنك األهيل، لـجمع إيرادات الدولة بالبنك املركزي للبالد، في� أقر "االنتقايل" نهاية أبريل املايض

مايو، استعاد الجيش اليمني مقرًا حكوميًا يف محافظة سقطرى عقب سقوطه، يف أيدي   5ثانياً يف أرخبيل سقطرى، ففي 

تشهد سقطرى، . و 3مايو، بتعزيزات عسكرية بحرا إىل جزيرة سقطرى 6. ما دفع االنتقايل يف 2مسلحي املجلس االنتقايل

وهي أرخبيل من ست جزر، توترًا ب� القوات املوالية للحكومة ومسلحي املجلس االنتقايل، ازدادت حدته يف األيام 

مايو، أعلن املجلس االنتقايل وقف   8املاضية، عقب رفض املحافظة إعالن املجلس حكً� ذاتيًا يف محافظات الجنوب. ويف  

سقطرى، وذلك استجابة لدعوة بعض الوجهاء والشخصيات االجت�عية، وحرصا عىل أي تصعيد مع القوات الحكومية يف  

 .4خصوصية شهر رمضان

مايو، شهدت محافظة أب� الجنوبية اندالع مواجهات ب� القوات الحكومية واملجلس  11ففي  ثالثاً يف محافظة أب�،

. وقد أسفرت هذه 5ارة ذاتية" ملناطق الجنوباالنتقايل، يف أول مواجهات كربى ب� الطرف� منذ إعالن مجلس "إد

. ك� واصل الجيش اليمني تقدمه باتجاه مدينة زنجبار، املركز اإلداري ملحافظة 6قتيال وجريحا  16املواجهات عن سقوط  

 . 7أب� يف جنويب اليمن، وسيطرته عىل مواقع لقوات املجلس االنتقايل

يل املجلَس االنتقايل إىل العودة عن أي إجراءات تتحدى رشعية اليمن وسيادته مايو، دعا مجلس األمن الدو  15أخ�اً ويف  

ووحدته وسالمته، في� تحدث املبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث عن تقدم باتجاه إرساء وقف إلطالق النار يف 

عسكرية والعودة التفاق الرياض البالد. ك� دعا مجلس األمن الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل لتخفيف التوترات ال

 .8الذي جرى توقيعه برعاية سعودية يف نوفمرب املايض

 

 

 

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:8/5/2020اليمن.. "االنتقايل الجنويب" يعلن وقف التصعيد يف سقطرى، االناضول،  1

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:5/5/2020سقطرى.. الجيش اليمني يستعيد مقرا حكوميا من مسلحي "االنتقايل"، املشهد اليمني،  2

)، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:6/5/2020سقطرى.. تعزيزات ملتمردين تدعمهم اإلمارات وامليرسي يعترب سكوت السعودية تواطؤا، الجزيرة نت،   3
 الرابط 

 ابط الر )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:8/5/2020مؤسسات حكومية بعدن، األناضول،  7اليمن.. "االنتقايل" يسيطر عىل إيرادات   4

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:12/5/2020الحرب الكالمية ب� الرشعية و«االنتقايل» تتطور إىل معارك يف أب�، الرشق األوسط،  5

 الرابط )، 16/5/2020(تاريخ الدخول:، 12/5/2020، األناضول، قتيال وجريحا مبواجهات ب� الحكومة و"االنتقايل" يف أب� 16اليمن..  6

الجيش يواصل التقدم مبواقع "االنتقايل" املدعوم إماراتيا ويستعد القتحام زنجبار، الجزيرة نت،   اليمن.. الحكومة تتوعد بإنهاء التمرد و 7
 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:14/5/2020

، (تاريخ 15/5/2020اليمن.. مجلس األمن يدعو "االنتقايل" للرتاجع عن اإلدارة الذاتية والعودة التفاق الرياض، الجزيرة نت،  8
 الرابط )، 16/5/2020الدخول:

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%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%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89/1833877
https://www.almashhad-alyemeni.com/165325
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/6/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%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
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%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-7-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%86/1833148
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%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-7-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%86/1833148
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%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-7-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%86/1833148
https://aawsat.com/home/article/2279496/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%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%D9%8A%D9%85%D9%86-16-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-/1838731
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%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%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/15/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%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%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%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
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 العراق (ب)  

 تشکیل حکومة عراقیة جدیدة.. املوقف الخلیجي وخلفیاته 
العراقي الثقة لرئيس الحكومة الجديد، مصطفى الكاظمي وتشكيلته الوزارية، لتخلف  ، منح الربملان2020مايو  6يف 

الحكومة املستقيلة برئاسة عادل عبد املهدي. وقد برز املوقف الخليجي اإليجايب من الحكومة، ففي اليوم التايل، هنأ 

اء الجديد مصطفى الكاظمي؛ زع�ء كل من قطر والسعودية والكويت، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزر 

ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن مع . ويف مكاملة هاتفية أجراها 1مبناسبة نيل الحكومة ثقة مجلس النواب

. ك� رحب 2الكاظمي، أكد عىل دعم اململكة للحكومة والستقرار العراق، وخاللها تلقى الكاظمي دعوة لزيارة اململكة

 . 3جي بالحكومة الجديدةمجلس التعاون الخلي

ويف تفس� االحتفاء الخليجي باألخص السعودي بالتشكيل الحكومي الجديد، تش� بعض التقارير عن أن مصطفى 

. ومن أهم مؤرشات ذلك، 4، �لك عالقات جيدة مع واشنطن2016الكاظمي الذي كان يرتأس املخابرات العراقية منذ 

 ،5إعادة القائد لقوات مكافحة اإلرهاب الفريق أول عبد الوهاب الساعدي ملنصبهأنه كان من أول قرارات الكاظمي هو  

مايو، وخالل اتصال تليفو� مع الكاظمي، أبدى الرئيس األمرييك دونالد   11وهو املقرب أيضا من الواليات املتحدة. ويف  

 .6ية الرضورية للحكومة الجديدةترامب، استعداد بالده لتعزيز العالقات مع العراق وتقديم املساعدات االقتصاد

عىل الرغم من أن خطوة تشكيل الحكومة بهذا الشكل تعد مكسباً سياسياً جزئياً للواليات املتحدة وحليفتها السعودية، 

إال أن قدرة السعودية عىل مزاحمة النفوذ اإليرا� عرب القناة السياسية تعد غ� فاعلة، يف ظل تغلغل النفوذ اإليرا�  

 واقتصاديا وسياسياً بنيوياً، بشكل �كنه من إجهاض أي محاوالت الحتواء هذا النفوذ. عسكريا

 (ج) ليبيا 

 خلفیات وتداعیات   بیان خماسي بمشارکة إماراتیة ضد ترکیا..
، دعت  مرص واإلمارات واليونان وقربص وفرنسا، يف بيان مشرتك، األطراف يف ليبيا إىل االلتزام بهدنة، 2020مايو  11يف 

، ُمعتربة ذلك تهديًدا الستقرار البلدان املتاخمة "بالتوقف عن إرسال مقاتل� أجانب من سوريا إىل ليبيا"ك� طالبت تركيا  

ا البيان أنقرة إىل احرتام حظر األسلحة املفروض من األمم املتحدة، ك� أدان األنشطة لليبيا يف أفريقيا وأوروبا، ودع

الرتكية يف مياه املتوسط، وانتقد البيان الخ�يس، مذكريت التفاهم املربمة ب� أنقرة وحكومة طرابلس بشأن إعادة ترسيم 

 

 

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:5/2020/ 7دول خليجية يهنئون رئيس الوزراء العراقي الجديد، الخليج أون الين،  3زع�ء  1

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:11/5/2020الكاظمي يتلقى مزيداً من الدعم عربياً وأوروبياً، الرشق األوسط،  2

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:10/5/2020ومة العراقية، الرشق االوسط، «التعاون الخليجي» يرحب بتشكيل الحك 3

 رابط ال)، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:9/5/2020مع تنصيب حكومة الكاظمي.. ما شكل العالقة ب� دول الخليج والعراق؟، الخليج أون الين،  4

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:10/5/2020ماذا تعني للعراق عودة الساعدي ملنصبه، الحرة،  5

 بط الرا)، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:11/5/2020تعزيز العالقات ودعم اقتصاد العراق، األناضول، ترامب للكاظمي: مستعدون ل 6

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%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-3-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2274631/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/2275981/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/10/%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%D8%9F
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%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-/1837252
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%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-/1837252
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%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-/1837252
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رسالة "للشؤون الخارجية أنور قرقاش، البيان بأنه  وقد وصف وزير الدولة اإلمارايت. 1الحدود البحرية والتعاون األمني

 .2"دبلوماسية متزنة، ومنصة مهمة تأسست من خالل تغليب لغة القانون الدويل عىل قوان� الغاب

وردأ عىل البيان املشرتك، اعتربه املتحدث باسم وزارة الخارجية الرتكية "�وذًجا للنفاق ملجموعة من الدول التي تسعى  

 وعدم االستقرار اإلقليمي"، وذلك بعد ساعات من ترصيحات الرئيس الرتيك أردوغان، والتي قال فيها إن بالده إىل الفوىض

 . 3لن تخيل الساحة لصالح "قوى الرش"

تأيت هذه التطورات يف ضوء التقدم الذي أحرزته والزالت تحرزه قوات حكومة الوفاق املعرتف بها دولياً، واملدعومة 

اجهة قوات الج�ال خليفة حفرت، املدعوم إماراتياً ومرصياً. وبالتايل يأيت البيان رد ومحاولة الضغط من أجل  تركياً، يف مو 

ب� فرنسا وتركيا انتقل التوتر  حيث ؛عالقاتها مع تركيا التي توترتعرقلة هكذا تقدم. لقد جمع هذا البيان أكرث الدول 

توترت العالقات ب� مرص وتركيا عىل خلفية ، بين� ف الليبي مؤخراً إىل امللملف األكراد،  خاصة، من امللف السوري

وانتقل اليوم مللف  ،2013عام  محمد مريس الراحلحكم الرئيس  الذي أسقط من االنقالب العسكرياألخ�ة  موقف

رشق املتوسط، وهو ذات امللف الذي �ثل سببا لتوتر عالقات تركيا مع قربص واليونان، أما اإلمارات فتمثل الخصم 

ش�ل أفريقيا. وبالتايل تركيا مطالبة بخلق و لقرن األفريقي وا ج العريبالخلي وخاصة يف كرب لرتكيا حاليا،اإلقليمي األ 

 وازين القوى اإلقليمية لصالحها.تحالفات مضادة لرتميم م

 الخلیجیة اإلیرانیة _2

 فهل تنجح يف ذلك؟  مساعي أمریکیة لتمدید الحظر یلع األسلحة اإلیرانیة.. 
يف نهاية الشهر املايض، أعلن وزير الخارجية األم�يك مايك بومبيو، إن بالده لن تسمح إليران برشاء أنظمة أسلحة تقليدية 

مايو، وزعت  5ضيفا أن الواليات املتحدة ستعمل مع مجلس األمن من أجل متديد الحظر، ويف عند رفع الحظر عنها، م

واشنطن بالفعل مسودة قرار عىل أعضاء مجلس األمن ، لعرضه الحقا عىل املجلس من أجل منع رفع الحظر التسليحي 

. وقد هددت إيران بأن 4فاق النوويمن أكتوبر املقبل، تنفيذاً ألحد بنود االت 18عن إيران املقرر أن يحدث بحلول 

االتفاق النووي الذي انسحبت منه الواليات املتحدة أحاديا، "سيموت إىل األبد" إذا جرى متديد حظر األسلحة املفروض  

. ك� رفض وزير الخارجية اإليرا� محمد جواد ظريف التهديدات األم�كية بتفعيل العودة لفرض جميع عقوبات 5عليها

 . 6تحدة عىل بالده، إذا مل �دد مجلس األمن حظر األسلحة عىل طهراناألمم امل

 

 

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:12/5/2020تركيا تعترب البيان الخ�يس "�وذجا للنفاق"، سبوتنك عريب،  1

 الرابط)، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:12/5/2020قرقاش: اجت�ع القاهرة الخ�يس رسالة دبلوماسية متزنة، الرشق االوسط،  2

)، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:11/5/2020تركيا ترد عىل مرص واإلمارات وفرنسا: أفشلنا مخططاتكم يف ليبيا وبيانكم "�وذج للنفاق"، يس إن إن،   3
 الرابط 

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:6/5/2020هل تنجح واشنطن بتمرير مرشوعها يف مجلس األمن؟، الجزيرة نت،  4

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:4/5/2020يك لتمديد حظر السالح عليها، الجزيرة ننت إيران تحذر من سعي أم�   5

 الرابط)، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:14/5/2020إيران ترفض التهديد األم�يك بتفعيل عقوبات األمم املتحدة، الجزيرة نت،   6

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.sputniknews.com/world/202005121045409590-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7/
https://aawsat.com/home/article/2280306/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/05/12/turkey-egypt-libya-uae-france
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/6/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/4/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/14/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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في� يتعلق بهذا القرار فتواجهه عدة عقوبات، أولها أن الواليات املتحدة التي انسحبت من االتفاق بشكل أحادي تريد 

أن تجرب املجتمع الدويل عىل عدم االلتزام بأحد بنود االتفاق، والذي ينص عىل رفع الحظر عن األسلحة عىل طهران، 

روسيا لعالقاتها بإيران، ورفضها العصف   ؛مرجح أن يواجه بفيتو رويس وصينياست�اداً وتصديراً. ثانيها أن مرشوع القرار  

باالتفاق، والص� بجانب ذات الدوافع، فإن عالقتها مع الواليات املتحدة يشوبها توتر كب�، عىل وقع أزمة وباء كورونا. 

ي إليران ليك تنهي االتفاق، وتتخلص ثالثها أن تضامن ودعم القوى األوروبية للمرشوع األمرييك، سيكون مبثابة دافع قو 

من قيوده بشكل كامل، خاصًة وأن بند رفع الحظر عن األسلحة كان أحد األسباب التي دفعت والزالت تدفع إيران 

للتمسك باالتفاق برغم ما تواجهه من عقوبات أمريكية شديدة، بجانب تخيل أورويب عن تنفيذ وعودها باألخص 

  االقتصادية منها مع إيران.

 ثالثًا، التطورات الخلیجیة الدولیة
 الواليات المتحدة _ 1 

 الخلفیات والتداعیات  توتر العالقات األمریکیة السعودیة..
متر العالقات األمريكية السعودية يف الفرتة األخ�ة مبرحلة توتر جراء ما حدث يف قطاع النفط. حيث قامت السعودية 

تحالف "أوبك+" عىل خفض اإلنتاج إلحداث توازن يف األسعار. وهو ما انعكس برفع مستوى إنتاجها النفطي، بعد فشل  

. في� انخفض سعر 1دوالر، يف مارس املايض  20عام ليصل ما دون ال  17عىل أسعار النفط، ليصل يف أد� مستوى له منذ  

. وهو 20202ات تسليم مايو الخام األمرييك ألقل من صفر دوالر للربميل يف إبريل املايض، وذلك بالنسبة ألجل تعاقد

عضاء الذي ينحدرون من مستوى متدن جدا مل يشهد التاريح له مثيال. هذه التطورات دفعت الكونجرس وباألخص األ 

. 3نتاجيةواليات متخصصة يف صناعة النفط للضغط عىل دونالد ترامب، لدفع السعودية عن العدول عن هذه السياسة اإل 

 نتاج عىل مراحل. ع عقد تحالف "أوبك+" اتفاق نفطي، لخفض اإل ولعل هذا املتغ� أحد دواف

مؤخراً، تقريبا يف بداية شهر مايو الجاري، أفادت وسائل إعالم أمريكية بأن الواليات املتحدة، تستعد لسحب بعض 

. وتعليقاً 4كةأنظمة "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي من السعودية، باإلضافة إىل تقليص تواجدها العسكري يف اململ

عىل هذا القرار، قال املتحدث باسم البنتاغون "شون روبرتسون" أن البنتاغون يحتفظ بقدرات متينة يف امليدان مبا فيها 

. ك� قال املبعوث األم�يك املكلف بامللف اإليرا� براين  5أنظمة دفاع جوي للتعامل مع أي حاالت طوارئ تتعلق بإيران

 

 

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:30/3/2020س العريب، عاماً، القد 17أسعار النفط تبلغ أد� مستوياتها منذ  1

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:20/4/2020أسعار النفط األمرييك تهبط ألقل من صفر دوالر للمرة األوىل يف التاريخ، دويتشه فيال،  2

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:12/4/2020سيناتور "هددوا السعودية" بتقويض العالقات ، يس إن إن،   313

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:8/5/2020وسائل إعالم: الواليات املتحدة تسحب صواريخ "باتريوت" من السعودية، آر يت عريب،  4

، (تاريخ  8/5/2020البنتاغون وترامب يعلقان عىل تقارير عن سحب واشنطن بطاريات باتريوت وجنودا من السعودية، الجزيرة نت،  5
 الرابط )، 16/5/2020الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-17-%D8%B9/
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/a-53192737
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/04/12/us-oil-state-senators-saudi-call
https://arabic.rt.com/middle_east/1111673-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA
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يعني أن إيران مل تعد تشكل تهديدا للمصالح األم�كية، وإن بالده ترغب يف تعزيز قدرات الرياض   هوك إن هذا القرار ال

 . 1حتى تتقاسم أعباء التصدي لطهران 

وت وليس كلها، إال أنه ال �كن فصله عن حرب األسعار النفطية يوبرغم أن الحديث عن سحب بعض أنظمة الباتر

الواليات املتحدة كث�اً. ما يؤرش لذلك أن أعضاء الكونجرس ومنذ بداية األزمة وهم ينادون األخ�ة، والتي تأثرت بها 

بسحب التواجد العسكري األمرييك من السعودية، عقاباً لها عىل هذه التطورات. ك� نرشت رويرتز يف األول من مايو، 

قوات األمريكية من السعودية إذا مل تقريرا يفيد بأن ترامب هدد ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن بسحب ال

 .  3. وهو ما نفته السفارة السعودية بواشنطن2تتوقف عن إغراق أسواق النفط

اتصال هاتفي أكد ترامب والعاهل السعودية امللك سل�ن بن عبدالعزيز عىل الرشاكة   مايو، خالل  8ويف اتجاه مغاير، يف  

مايو، أن أسعار النفط الخام عاودت االرتفاع مرة أخرى بعد  12رامب يف . ك� أعلن ت4الدفاعية واستقرار سوق النفط

قرار السعودية تخفيض إنتاجها من النفط، وأن رشكات الطاقة األمريكية الكربى، التي توفر مالي� الوظائف، بدأت 

غون) منح رشكة بوينغ األم�كية مايو، أعلنت وزارة الدفاع األم�كية (البنتا  13. وأخ�اً يف  5الظهور بحالة جيدة مرة أخرى

عقدين بقيمة تزيد عىل ملياري دوالر، لتوريد أكرث من ألف من صواريخ جو أرض والصواريخ املضادة للسفن إىل 

ته من زاويت�، األوىل أنه مؤرش عىل حلحلة األزمة التي تخللت العالقات ء. وهذا التطور األخ� �كن قرا6السعودية

ت كان يف أحد أبعاده أداة ابتزاز لدفع اململكة و مؤخراً. ومن ناحية أخرى عىل أن قرار سحب الباترياألمريكية السعودية  

لعقد مثل هذه الصفقات، فمن ناحية لتكون نظ� استمرار الواليات املتحدة بض�ن وحفظ أمن اململكة، ومن ناحية 

 ة. أخرى تعوض أمريكا ع� منيته من خسائر بسبب حرب أسعار النفط األخ� 

 _روسيا2

 خلفیات وتداعیات نتاج النفط..إتأکید سعودي روسي یلع خفض 
، أكدت السعودية وروسيا، التزامه� الكامل ببلوغ الهدف املتمثل بتحقيق استقرار أسواق النفط 2020مايو  13يف 

ألكسندر نوفاك، ونظ�ه العاملية، وترسيع إعادة التوازن إليها. وذلك عقب محادثة هاتفية ب� وزيري الطاقة الرويس 

السعودي عبد العزيز بن سل�ن. وتحسنت أسعار النفط قليال منذ بدء دخول اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ مطلع مايو  

 

 

 الرابط )، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:9/5/2020سحب الباتريوت من السعودية.. مبعوث أم�يك يرشح أهداف ترامب، الجزيرة نت،  1

 الرابط  )،16/5/2020، (تاريخ الدخول:1/5/2020مكاملة "عاصفة" ب� محمد بن سل�ن وترامب، يب يب يس،  2

، (تاريخ 1/5/2020السفارة السعودية بواشنطن: عالقة محمد بن سل�ن وترمب تقوم عىل االحرتام املتبادل، الرشق األوسط،  3
 الرابط )، 16/5/2020الدخول:

(تاريخ  ، 8/5/2020رة نت، ، الجزييف اتصال هاتفي.. ترامب وملك السعودية يؤكدان عىل الرشاكة الدفاعية واستقرار سوق النفط 4
 الرابط )، 16/5/2020الدخول:

 الرابط)، 16/5/2020(تاريخ الدخول:، 12/5/2020، األناضول، ترامب: أسعار النفط تعاود االرتفاع بعد خفض إنتاج السعودية 5

 الرابط )، 16/5/2020(تاريخ الدخول:، 14/5/2020، الخليج أون الين، صاروخاً للسعودية 1050عقد أمرييك مبلياري دوالر لتسليم  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/2020/5/9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-52508705
https://aawsat.com/home/article/2271006/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/8/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/1838406
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-1050-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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دوالرا للربميل. وبدأ تحالف "أوبك+" منذ مطلع الشهر، تنفيذ خفض يف إنتاج  30الجاري، لكنها ظلت دون مستويات 

 . 1ل يوميا، يستمر شهرين، يف محاولة للقضاء عىل تخمة املعروض النفطي يف السوق العامليةمالي� برمي  9.7النفط مبقدار  

وفي� يتعلق بتداعيات هذه املشكلة عىل دول الخليج، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف االئت��، إن خفض إنتاج النفط 

مؤرشات النمو االقتصادي، وتوقعت الوكالة، أن تسجل يفاقم العجز املايل لدول مجلس التعاون الخليجي، ويضغط عىل  

، يف ظل الظروف الراهنة. 2020باملئة من الناتج املحيل اإلج�يل يف  25باملئة و 15أغلب دول املجلس عجزا ماليا ب� 

لسعودية  باملئة من الناتج املحيل اإلج�يل. وبدأت بلدان كا  8وحسب التقرير، يقدر عجز قطر فقط يف خانة واحدة عند  

والكويت وسلطنة ع�ن، إجراءات تقشف فعلية وخفض النفقات، والبحث عن مصادر إيرادات بعيدة عن النفط الخام، 

. ك� تراجعت أرباح "أرامكو السعودية"، أكرب رشكة نفط يف العامل، 2يف محاولة للمواءمة ب� اإليرادات الفعلية والنفقات

 . 3مليار دوالر) 16.66مليار ريال ( 62.5، إىل 0202باملئة خالل الربع األول  25بنسبة 

  

 

 

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:13/5/2020موسكو والرياض تؤكدان التزامه� بتحقيق االستقرار يف سوق النفط، املرصد،  1

 الرابط)، 15/5/2020(تاريخ الدخول:، 12/5/2020"فيتش": تفاقم العجز املايل الخليجي بضغط خفض إنتاج النفط، األناضول،  2

 الرابط )، 15/5/2020، (تاريخ الدخول:12/5/2020باملئة يف الربع األول، األناضول،  25أرباح "أرامكو السعودية" تهبط  3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co/2020/05/13/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A/
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d8%a8%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/1838316
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-25-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/1837570
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