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 املؤشرات والسیاقات :  حراك خلیجي مکثف لحل األزمة الخلیجیة  

 انعکاسات وباء کورونا یلع التفاعالت الخلیجیة الخارجیة  

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

 تشکیل حکومة عراقیة جدیدة.. املوقف الخلیجي وخلفیاته؟  

 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 

 .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 

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

، وذلك 2020 مايويتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف الثا� من شهر 

 الدولية.-اإلقليمية، والخليجية-الخليجية، والخليجية-من خالل ثالث دوائر: الخليجية

 :الخليجية-أوالً: التطورات الخليجية

جية، متثلت يف عدة اتصاالت هاتفية وزيارات خليجي لحل األزمة الخليـ    وكان أبرزها حدوث حراك خليجي

 هذه الجهود. عنمتبادلة ب� دول ع�ن والكويت وقطر والسعودية، مع غياب اإلمارات 

 :اإلقليمية-ثانياً: التطورات الخليجية

خ�ة، األ   قراءة يف قرار إعالن االنتقايل اإلدارة الذاتية يف الجنوب وتطوراته  نقدمفي� يتصل بالدائرة العربية،  

 قيف العرا  حكومة الكاظميخاصًة موقف اإلمارات والسعودية من هذه التطورات، ومستقبل هذا القرار. و 

، خاصًة مع ترحيب اململكة بتشكيل الحكومة، العراقية-العالقات السعوديةوحدود تأثرها وتأث�ها عىل 

 وما تاله من زيارة لوزير املالية العراقي للسعودية. 

مثل هذا أيضا يف هذا اإلطار برز ترصيح حميديت بأنه ليس هناك خالفات مع قطر، وخلفيات وتفس� 

اتيجي مع قطر، فضالً عن ترصيح. أما في� يتصل برتكيا، فربزت املساعي الرتكية نحو تأم� تحالفها االسرت ال

تجاه األزمة الخليجية.   امحايد ا�ن، وه� الدولتان اللتان تبنتا موقفمحاولة تقوية عالقتها مع الكويت وعُ 

 إيران، حيث استمرار التصعيد األمرييك اإليرا� يف الخليج، وبروز دور قطر الفاعل.  ،أخ�اً يف هذا السياق

 لية: الدو -ثالثاً: التطورات الخليجية

الواليات املتحدة، وتطورات عالقاتها مع حليفتها االسرتاتيجية يف الدولية أوالً -متثلت التطورات الخليجية

اململكة، وأبرز ما جاء فيها، ثبوت عالقة املتدرب السعودي الذي هاجم القاعدة األمريكية العام املايض، 

أمريكية مع اململكة مبالي� الدوالرات. وأخ�اً روسيا، بتنظيم القاعدة، واتجاه نحو عقد صفقة أسلحة 

 وجهود روسية خليجية باألخص سعودية وقطرية، من أجل ض�ن استقرار أسعار الطاقة.

 

  

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
 

 املؤشرات والسیاقات :  حراك خلیجي مکثف لحل األزمة الخلیجیة

األيام املاضية، ك� مل يتوقف وزراء الخارجية عن تبادل الزيارات  مل تهدأ الدبلوماسية الخليجية خالل

وإيصال الرسائل ب� الزع�ء؛ يف ظل الحديث عن تحركات كويتية مستمرة، لحل األزمة الخليجية. كان 

ه نظ�ه القطري ؤ ، ولقا2020مايو  18أولها، زيارة وزير خارجية سلطنة ع�ن "يوسف بن علوي" لقطر يف 

الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثا�"، وأم� قطر الشيخ "متيم بن حمد آل ثا�"، وسلم األخ� رسالة من 

مايو، أجرى سلطان ع�ن، اتصال� هاتفي� منفصل�، مع أم�  20. ويف 1سلطان بالده "هيثم بن طارق"

 . 2قطر، والعاهل السعودي امللك "سل�ن بن عبد العزيز"

حث سلطان ُع�ن ووزير الخارجية القطري أوجه التعاون ب� البلدين يف مختلف املجاالت، مايو، ب  21ويف  

. ويف نفس اليوم، وصل وزير خارجية قطر إىل الكويت، لتسليم رسالة 3خالل زيارة قام بها األخ� لع�ن

ارجية الكويتي من أم� بالده إىل األم� الكويتي الشيخ "صباح األحمد"، وحرض اللقاء مساعد وزير الخ

مايو، تسلّم األم� "تريك بن عبد  27. ويف 4لشؤون مجلس التعاون الخليجي السف� "نارص حجي املزين"

العزيز" وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، رسالة خطية للعاهل السعودي، وأخرى شفوية لويل 

جاء ذلك خالل استقبال األم� تريك وزير   العهد السعودي األم� "محمد بن سل�ن"، من أم� دولة الكويت،

 .5الخارجية الكويتي الشيخ "أحمد نارص الصباح"

 

 

 

  الرابط)، 31/5/2020، (تاريخ الدخول:18/5/2020بن علوي يسلم أم� قطر رسالة من سلطان ع�ن، األناضول،  1

 الرابط)، 31/5/2020خول:، (تاريخ الد 21/5/2020سلطان ُع�ن يهاتف أم� قطر والعاهل السعودي، الخليج أون الين،   2

، (تاريخ 21/5/2020سلطان ع�ن يستقبل وزير خارجية قطر ويبحثان تعزيز التعاون الثنايئ، الجزيرة نت،  3

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

، (تاريخ 21/5/2020بعد لقائه سلطان ُع�ن.. وزير خارجية قطر يسلم أم� الكويت رسالة، األناضول،  4

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

 الرابط)، 31/5/2020، (تاريخ الدخول:27/5/2020الكويت، الرشق األوسط،   رسالتان لخادم الحرم� وويل العهد من أم� 5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/1845668
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%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/21/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9/1849704
https://aawsat.com/home/article/2304931/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA


  

 

4 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 May 2020 31 ||العدد الخامس عشر

 

 

 

 

 

 

وبالنظر لهذه الجهود، فإنها تتفق كيفاً مع جهود سابقة لحل األزمة الخليجية، حيث وساطة 

م الجهود خليجية_ع�نية، عرب الرسائل والزيارات املتبادلة، لكنها هذه املرة مختلفة من حيث الكم. فتعاظ

بهذا الشكل يوحي بأن هناك مثة تطورات جديدة، أو رغبة أكرب أو قرب لحل األزمة. ك� يش� غياب 

اإلمارات عن هذه الجهود، سواء يف االتصاالت الهاتفية، أو الزيارات املتبادلة، لرتجيح وجهة النظر التي 

 متيل إىل أنها أكرث األطراف املعارضة لحل األزمة الخليجية.

لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، رصح األم�  العام للمجلس الدكتور  39كلمته مبناسبة الذكرى الـ ففي

"نايف الحجرف"، إن الخالف داخل املجلس يشكل تحدياً ملس�ة التعاون املشرتك ك� �ثل هّ�ً مشرتكاً 

يه بدعم خليجي لجميع دول املجلس، وأن هذا الخالف ينهض بحمل ملفه أم� الكويت، وتحظى مساع

ودويل، وأنه سيتم يف إطار البيت الخليجي الواحد، وطي صفحته، وض�ن آلية عادلة للتعامل مع أي خالف 

. املفارقة هنا أن من نرش هذه الترصيحات صحيفة الرشق األوسط السعودية، 1قد يطرأ يف املستقبل

وزير الخارجية القطري وجود أي نية وداللتها جلية يف هذا السياق. ك� نفت "لولوة الخاطر" مساعدة 

 .2لدى قطر لالنسحاب من مجلس التعاون، واصفة هذه اإلشاعات بالخاطئة

هذه الترسيبات عن محاوالت إنهاء األزمة عززتها أيضاً املكاملة التي أجراها الرئيس األمرييك "دونالد 

ايد"، والتي حثّه ترامب خاللها عىل أبريل املايض، مع ويل عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن ز   23ترامب"، يف  

. وتش� بعض التقديرات أن املتغ� الجديد واألهم هو أمرييك، وهو نابع من 3اتخاذ خطوات لحل األزمة

بعدين، األول إيران، وتصاعد التوتر األمرييك معها يف مياه الخليج، وخشية الواليات املتحدة من استغالل 

ها يف الخليج والعراق. الثا� تصاعد التوتر األمرييك الصيني، والحديث إيران أزمة كورونا يف رضب مصالح

عن مؤرشات تشكل نظام عاملي جديد، تتصاعد فيه القوة الصينية، بجانب أو عىل حساب الواليات املتحدة. 

 

 

 

)،  31/5/2020، (تاريخ الدخول:26/5/2020الحجرف: آلية عادلة للتعامل مع الخالفات الخليجية مستقبالً، الرشق األوسط،   1

 الرابط

)،  31/5/2020، (تاريخ الدخول:28/5/2020الخاطر: ال نية لدى قطر لالنسحاب من مجلس التعاون الخليجي، الجزيرة نت،   2

 الرابط

، (تاريخ 5/2020/ 21أون الين، دبلوماسية رمضان.. تحركات سياسية مل تهدأ لحلحلة األزمة الخليجية، الخليج  3

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

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/2302296/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B
https://www.aljazeera.net/news/2020/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A3-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%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
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A3-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%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
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A3-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%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
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وكال البعدين يتطلبان استقرار يف منطقة الرشق األوسط، سواء لض�ن أمرييك لوحدة مجلس التعاون 

 زها نحو الص�.يترك الواليات املتحدةي يف مواجهة إيران، أو لتوجيه الخليج

 

 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة
 الخلیجیة العربیة _1

 قراءة في إعالن االنتقالي اإلدارة الذاتية للجنوب وتطوراته : (أ) اليمن

املجلس االنتقايل املدعوم إماراتياً، تشهد محافظات الجنوب اليمني توترا ب� القوات الحكومية ومسلحي 

، أعلن 2020مايو  18أبريل تدش� اإلدارة الذاتية للجنوب. ويف  26زادت حدته عقب إعالن املجلس يف 

املجلس االنتقايل، عن نيته عدم تسليم السواحل الخاضعة لسيطرته إىل الحكومة، جاء ذلك غداة هجوم 

الجنوبية، واتهام التحالف العريب للمجلس بعرقلة مهام قوات طال سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن 

خفر السواحل اليمنية، وطالب املجلس التحالف العريب بالضغط عىل الرئيس عبدربه منصور هادي، لتنفيذ 

. وقد رصح 1اتفاق الرياض، والذي ينص عىل تغي� الحكومة وتكوين حكومة اتفاق مع املجلس االنتقايل

ن املجلس ملتزم بالرشاكة مع التحالف العريب بقيادة أ "عيدروس الزبيدي" رئيس املجلس االنتقايل، 

مايو، بدعوة من ويل العهد السعودي   20السعودية، جاء ذلك يف ترصيح للزبيدي عقب وصوله الرياض يف  

 . 2األم� "محمد بن سل�ن"

الحكومة واملجلس االنتقايل استمر، حيث أحرزت قوات الحكومة وبرغم هذه الزيارة، إال أن التصعيد ب� 

اليمنية تقدماً يف ش�ل رشق زنجبار، املركز اإلداري ملحافظة أب� جنوب اليمن، بعد مواجهات عنيفة مع 

. وذلك قبل أن يتوصل الطرفان بوساطة قبلية، إىل اتفاق لوقف إطالق النار، ورسيان هدنة 3قوات االنتقايل

 

 

 

 الرابط )، 31/5/2020، (تاريخ الدخول:18/5/2020ل، "االنتقايل الجنويب" باليمن: لن نسلم سواحلنا للحكومة، األناضو  1

، (تاريخ 18/5/2020رئيس "االنتقايل" اليمني من الرياض: ملتزمون بالرشاكة مع التحالف العريب، االناضول،  2

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

، (تاريخ 23/5/2020ضد قوات "االنتقايل" املدعومة إماراتيا، الجزيرة نت،  تقدم للقوات الحكومية ش�ل زنجبار 3

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

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%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%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/1844674
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%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-/1847001
https://www.aljazeera.net/news/2020/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-4
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ة يف محافظة أب� خالل فرتة عيد الفطر، ويقيض االتفاق بوقف إطالق النار ملدة ثالثة أيام قابلة إنساني

 . 1مايو 24للتمديد، دخل حيز التنفيذ يف 

تناول إعالن املجلس االنتقايل اإلدارة الذاتية، وهذه نقاط مخترصة  اً تقدير  2نرش مركز الجزيرة للدراسات

 منه:

ها يف تهذا التصعيد لفرض بعض من اسرتاتيجيتها يف اليمن عىل رشيكسعت اإلمارات من خالل  )1

التحالف؛ ومن ب� تلك االسرتاتيجيات إعطاء دور لقوات طارق صالح يف الش�ل، والتعامل مع 

االنتقايل كممثل وحيد للجنوب يف أي اتفاقيات قادمة، وهي اسرتاتيجيات تُبقي دور اإلمارات 

 .ستقبًال وتأث�ها كب�ين يف اليمن م

تحرك اإلمارات العسكري يف اليمن أكد أن أولوية أبوظبي ليست مواجهة الحوثي�، بل لديها  )2
أولويات اسرتاتيجية أخرى وراء تدخلها من بينها السيطرة عىل املوانئ اليمنية وخاصة ميناء عدن، 

نت وجوًدا ك� أن أبوظبي سعت للوجود عسكريًّا عىل الضفة الرشقية للبحر األحمر بعد أن ضم
عسكريًّا عىل الضفة األخرى يف القرن اإلفريقي من خالل قواعد عسكرية يف إريرتيا. ولدى اإلمارات 
أيًضا طموح كب� يف أن تكون الحليف األقوى للواليات املتحدة يف الرشق األوسط، ولذلك تنتهج 

نطقة، وبالذات يف سياسة توسعية فتشكِّل الجيوش وامليليشيات وتحاول إعادة صياغة أنظمة امل
 .2011الدول التي شهدت ثورات سلمية أو ما يُعرف بالربيع العريب 

تعاملت السعودية مع تحركات اإلمارات يف اليمن بنوع من الرتاخي الرباج�يت الذي يحول دون االصطدام 

ي�، مع أبوظبي لض�ن مشاركتها يف التحالف، ومراقبة السواحل منًعا ألنشطة تهريب السالح للحوث

وتخويف ُع�ن من وجود اسرتاتيجي لإلمارات عىل حدودها، وتحقيق فوىض منظمة تدفع اليمني� وُع�ن 

إىل قبول الوجود السعودي العسكري يف املهرة تستند إليه الرياض يف بناء ميناء نفطي عىل البحر العريب، 

 .نوهو حلم قديم جديد للسعودية لتفادي مضيق هرمز الذي تتحكم فيه إيرا

 

 

 

، (تاريخ 24/5/2020العيد، الجزيرة نت، وساطة قبلية اتفاق عىل هدنة ب� الجيش اليمني واالنتقايل يف أب� خالل  1

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

، (تاريخ 7/5/2020إعالن "اإلدارة الذاتية": القضم املتدرج للسلطة يف جنوب اليمن، مركز الجزيرة للدراسات،  2

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/24/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4666
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رفض مكونات سياسية واجت�عية والسلطات املحلية يف شبوة وحرضموت وسقطرى واملهرة لخطوة الحكم 

الذايت يجعل تحركات االنتقايل تبدو ضمن تصفية حسابات مناطقية مع الرئيس هادي وحكومته، وهو ما 

ن الحكم الذايت قد ينذر بحروب مناطقية قادمة ضمن دورات رصاع جديدة يف جنوب اليمن. ك� أن إعال 

يعطي مرشوعية لحكم الحوثي� عىل محافظات الش�ل، بل ويعزز هذا الحدث من الدعم الشعبي لهم 

 .خاصة إذا ما أعلنوا عن عمليات عسكرية باتجاه الجنوب للحفاظ عىل وحدة البالد

د؛ حيث إن تحقيق انفصال آمن عىل األرض للجنوب وعودة جمهورية اليمن الد�قراطية الشعبية غ� وار 

املناطقية العميقة ستدفع بالجنوب إىل عودة السلطنات واملشيخات والدويالت الصغ�ة ، ك� أن هذا 

احرتام املجلس االنتقايل الشكيل   .السيناريو قد يدفع باليمن وبالذات الجنوب إىل حرب أهلية طويلة األمد

ملتدرج للسلطة يف جنوب اليمن، فيحقق التفاق الرياض لن �نعه من افتعال أزمات متكِّنه من القضم ا

عدة أهداف وهي الحصول عىل رشعية سياسية من اشرتاكه يف الحكومة الرشعية، وتفادي الصدام مع 

يف تشكيل   -مه� كان ضعيًفا-اتفاق الرياض يعطي السعودية دوًرا    .السعودية ومراعاة تحالفها مع اإلمارات

وصلت التفاق مع الحوثي� عىل آلية محاصصة لحكم اليمن الحكومات القادمة يف اليمن، خاصة إذا ت

 .توقف الحرب

 

 العراقية  حكومة الكاظمي والعالقات السعودية:  (ب) العراق 

من امللك  ، أعلن وزير الخارجیة السعودي "فیصل بن فرحان"، عن صدور توجیھات2020مايو  23يف 

"سل�ن بن عبد العزيز"، بعودة سف� اململكة لدى العراق ملزاولة عمله يف أقرب وقت، جاء ذلك خالل 

. 1لقاء بن فرحان، مع "عيل عالوي" وزير املالية نائب رئيس الوزراء العراقي بالعاصمة السعودية الرياض

بعدما أبقتها مغلقة منذ الغزو العراقي  ،2015وكانت السعودية أعادت فتح سفارتها يف بغداد يف ديسمرب 

، وتعي� سامر السبهان سف�ا لدى بغداد، لكن السعودية قررت يف العام التايل خفض 1990للكويت عام 

 

 

 

)، 31/5/2020، (تاريخ الدخول:23/5/2020توجيه سعودي بعودة السف� للعراق وبدء أع�ل امللحقية التجارية، عكاظ،  1

 الرابط

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.okaz.com.sa/news/politics/2025408
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متثيلها الدبلومايس يف العراق إىل درجة قائم باألع�ل، بعد طلب بغداد استبدال سف�ها السبهان، عىل 

 . 1الداخلية للبالد خلفية اتهامه بـالتدخل يف الشؤون

تأيت هذه الترصيحات مع توجه سعودي لتمت� عالقاتها مع العراق، من أجل موازنة الدور اإليرا� يف 

العراق سياسياً. مستغلًة األزمة العراقية االقتصادية، وهو ما يفرس صفة الوزير الذي قام بزيارة السعودية 

مايو املايض من  6ديدة برئاسة "مصطفى الكاظمي" يف "وزير املالية" من ناحية. وتشكيل الحكومة الج

ناحية أخرى. فقد برز موقف خليجي إيجايب من الحكومة. ك� تش� بعض التقارير عن أن الكاظمي الذي 

، �لك عالقات جيدة مع واشنطن. ومن أهم مؤرشات ذلك، أنه 2016كان يرتأس املخابرات العراقية منذ 

 ،2لقائد لقوات مكافحة اإلرهاب الفريق أول "عبد الوهاب الساعدي" ملنصبهكان من أول قراراته إعادة ا

وهو املقرب أيضا من الواليات املتحدة. لكن يف املقابل، قام الكاظم يف اليوم نفسه الذي أرسل فيه نائبه 

م� . يف محاولة لتط3إىل السعودية، بإجراء اتصال هاتفي مع نائب الرئيس اإليرا� "إسحق جهانغ�ي"

الجانب اإليرا� من أن هذا التطور يف العالقات السعودية العراقية لن يكون عىل حساب عالقات األخ�ة 

 مع إيران.

 

 حميدتي والمناورة مع داعميه الخليجيين : (ج) السودان 

، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودا� "محمد حمدان دقلو حميديت"، يف مقابلة 2020مايو  24يف 

تلفزيونية، عدم وجود أي خالف مع قطر، وأن عالقات بالده تبنى عىل أساس املصالح، وكشف عن أطراف 

ة يف مرحلة ما بعد أن السياسة الخارجية السودانيمن رغم ال. إنه وب4مل يسمها حاولت خلق فتنة مع قطر

البش� متيل أكرث نحو املحور السعودي اإلمارايت، إال أن السلطة الجديدة مل تقطع روابطها كليًة مع تركيا 

 

 

 

 الرابط)، 13/5/2020، (تاريخ الدخول:23/5/2020توجيهات بعودة السف� السعودي إىل العراق، األناضول،  1

 الرابط)، 31/5/2020، (تاريخ الدخول:19/5/2020، املرصد، 2020مايو  15 –طارق ديابـ، املرصد الخليجي  2

، (تاريخ 26/5/2020عالقات السعودية والعراق.. تذبذب مستمر ومحاولة جديدة لتقويتها، الخليج أونالين،  3

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

، (تاريخ 25/5/2020حميديت يؤكد: ال خالف مع قطر وهناك أطراف حاولت خلق فتنة، الخليج أونالين،  4

 الرابط)، 31/5/2020الدخول:

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%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/1851824
https://almarsad.co.uk/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a-15-%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88-2020/
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9
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وقطر. يف محاولة منها لالستفادة سياسياً واقتصادياً من املحور القطري الرتيك من ناحية، ولتمنح العالقات 

لمناورة مع الجانب السعودي واإلمارايت، يف محاولة منهم لجني السودانية الجيدة مع هذا املحور مساحة ل

 السياق الذي �كن قراءة فيه ترصيح حميديت.  نفسوهو  ،أكرب قدر ممكن من املكاسب والدعم

وما يرجح ذلك، أنه يف ذات املقابلة كشف عن أن السعودي� واإلماراتي� أعلنوا مساهمتهم عقب اإلطاحة 

مليار دوالر، ووديعة  2.5دوالر لدعم املرحلة االنتقالية بالسودان، عبارة عن منحة بـمليارات  3بالبش� بـ

مليون دوالر، مش�اً إىل أنه بسبب بعض املشاكل ذات الطابع السيايس (دون توضيحها) أدت  500مببلغ 

 .1مليون دوالر 500إىل عدم استالم املبلغ املذكور، واستلمنا فقط الوديعة البالغة 

 

 : تعدد األنماطالترکیةـ   الخلیجیةعالقات ال_2

، ومجلس التعاون الخليجي بات منقس� لثالثة اتجاهات. األول 2017منذ بداية األزمة الخليجية يف يونيو 

الحلف السعودي اإلمارايت البحريني. الثا� قطر والتي هي يف مواجهة مع االتجاه االول. الثالث ع�ن 

سة الحياد اإليجايب يف األزمة الخليجية، فلم ينحازا ألحد الطرف�، ك� بذال جهوداً والكويت، واللتان تبنتا سيا

للوساطة بينه� لحل األزمة. تركيا وبحكم تدخلها مبارشة وعسكرياً يف األزمة فكان عليها أن تتبنى 

رات والبحرين اسرتاتيجية غ� موحدة يف التعامل مع دول الخليج. فبين� شاب عالقتها مع السعودية واإلما

حالف اسرتاتيجي مع قطر. وسعت بأقىص قدر ممكن نحو متت� عالقاتها قامت بنسج تتوتر عميق، فإنها 

حلف السعودية لمع الكويت وع�ن، تهدف كحد أد� ض�ن بقائه� عىل الحياد، وعدم انض�مه� ل

أن ترسل برسالة  أيضا اول تركيااإلمارايت، وكحد أقىص أن تجذبه� لتحالفها الذي يجمعها مع قطر. ك� تح

للسعودية واإلمارات، مفادها أن عالقاتها القوية مع الكويت وع�ن سوف تكون ض�نة لردع أي إجراءات 

وتدرك الكويت وع�ن ذلك  ؛معه� قطرلمشابهة تجاه الدولت�، إذا ما فكرت السعودية تكرار ما حدث 

 باألخص الكويت، وتحاول استغالله يف هذا السياق.و  ،جيدا

 

 

 

)،  31/5/2020، (تاريخ الدخول:25/5/2020حميديت: ال خالفات مع قطر وحفرت رفض مبادرتنا للصلح يف ليبيا، األناضول،  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/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/1852688
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، تسلم خفر السواحل الُع�� ثالث زورق للدوريات الرسيعة املصنوعة يف تركيا 2020مايو  16اً ويف مؤخر 

زورقاً.  14، لتصنيع 2018خالل العام الجاري، من نوع "هرقل"، وذلك ضمن اتفاقية تم توقيعها عام 

 . 1قاذ ومراقبة السواحلوتستخدم هذه الزوارق يف عدة قطاعات: الحراسة البحرية، ومكافحة التهريب، واإلن

الرتيك ونظ�ه القطري، عىل تعديل اتفاقية املقايضة املربمة ب� البلدين  يمايو، اتفق البنك املركز  20ويف 

مليار دوالر من عملتي البلدين. وكان  15أغسطس، لرفع مبلغ املقايضة الثنائية بينه� إىل ما يقابل  17يف 

مليارات دوالر من الل�ة الرتكية والريال القطري.  5ة املذكورة، ما يقابل مبلغ املقايضة قبل تعديل االتفاقي

ويعد الهدف األسايس من االتفاقية هو تسهيل التجارة بالعمالت املحلية، ودعم االستقرار املايل لدى 

�وذج مايو، رصح سف� قطر بأنقرة "سامل مبارك آل شايف"، بأن عالقات بالده مع تركيا  25. ويف 2البلدين

مايو، بحث الرئيس الرتيك "رجب طيب أردوغان"، يف إتصال هاتفي، مع أم�  23. ويف 3للتحالفات الصلبة

 . 4الكويت الشيخ "صباح األحمد الصباح"، التطورات اإلقليمية والعالقات الثنائية

 ة: اإلیرانی ةاألمریکی  األزمةيف  يقطرالدور إیران: ال _3

، حيث أعلنت 2020مايو    20، يف  طقة الخليج، وكان من أهم مؤرشاتهمرييك يف مناستمر التوتر والتصعيد األ 

ن قواتها البحرية ستواصل مهامها يف مياه أ إيران، بأن ردها عىل أي استفزاز أم�يك سيكون "صارما"، و 

ة مرت عن سفنها، مهددة مبهاجم 100الخليج، وذلك بعد تحذير البحرية األم�كية للسفن بالبقاء بعيدا 

التي تخضع لعقوبات -مايو، وصلت أوىل ناقالت الوقود اإليرانية الخمس إىل فنزويال  24. ويف 5املخالف�

رغم تحذيرات واشنطن، يف ح� أشاد الرئيس الفنزوييل "نيكوالس مادورو" بالعالقة مع إيران،  -أم�كية

 . 6وأكد أن بالده لن تركع أمام الواليات املتحدة

 

 

 

 الرابط)، 1/6/2020(تاريخ الدخول:، 16/5/2020، الخليج أون الين، زورقاً رسيعاً من تركيا 14ُع�ن تتسلم  1

 الرابط)،  1/6/2020(تاريخ الدخول:،  20/5/2020، األناضول،  ان مبلغ املقايضة بينه�البنكان املركزيان الرتيك والقطري يرفع 2

 الرابط)، 1/6/2020(تاريخ الدخول:، 25/5/2020، األناضول، قاتنا مع تركيا �وذج للتحالفات الصلبة سف� قطر بأنقرة: عال  3

 رابطال)، 1/6/2020(تاريخ الدخول:، 23/5/2020، األناضول، الرئيس أردوغان يبحث مع أم� الكويت التطورات اإلقليمية  4

 ابطالر )،  1/6/2020(تاريخ الدخول:،  20/5/2020، الجزيرة نت،  عقب تحذير أم�كا.. إيران تتوعد برد "صارم" يف مياه الخليج 5

(تاريخ ، 24/5/2020، الجزيرة نت، وصول أوىل ناقالت الوقود اإليرانية إىل فنزويال ومادورو يتعهد بعدم الركوع 6

 الرابط)، 1/6/2020الدخول:

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%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-14-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%d8%a7/1847185
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%d8%a7/1847185
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%d8%a7/1847185
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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9/1853046
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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9/1853046
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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9/1853046
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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/1851878
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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/1851878
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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/1851878
https://www.aljazeera.net/news/2020/5/20/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/25/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7


  

 

11 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 May 2020 31 ||العدد الخامس عشر

 

 

 

 

 

 

لنت وزارة الدفاع األم�كية (البنتاغون) أن القوات األم�كية أجرت مناورات حية يف مياه مايو، أع 24ويف 

من مايو الجاري، وذلك يف إطار زيادة القدرة األم�كية عىل الدفاع عن نفسها   21و  19الخليج يف الفرتة ب�  

العمل باستثناءات أساسية ملشاريع يف مايو، قررت الواليات املتحدة إنهاء  27. ويف 1ضد أي تهديد تواجهه

القطاع النووي املد� اإليرا�، تشكل ض�نات للطبيعة السلمية لربنامج طهران. وكانت اإلعفاءات تتيح 

 . 2لرشكات روسية وصينية وأوروبية العمل عىل مشاريع يف القطاع النووي املد� اإليرا�

ئيس "حسن روحا�" عّرب يف اتصال هاتفي مع أم� دولة قطر مايو، أوردت الرئاسة اإليرانية أن الر  24ويف 

ال ترتكب واشنطن أي خطأ تجاه إيران، مش�ا إىل أن بالده ، عن أمله يف أ الشيخ "متيم بن حمد آل ثا�"

سرتد عىل استهداف ناقالتها النفطية يف املياه الدولية، وأكد روحا� رضورة ض�ن أمن املالحة البحرية يف 

عرب دولها، وأبدى استعداد بالده للتعاون مع دول الجوار. من جهة أخرى، قال أم� قطر، إن بالده املنطقة  

ستعمل كل ما يف وسعها لخفض التوتر، وإن قطر تؤكد رضورة ض�ن أمن املنطقة واملالحة البحرية بتعاون 

 . 3جميع دولها

ك� كانت لهذه األزمة توابع سلبية عىل هذا االتصال يعرب عن موقع جديد لقطر بعد األزمة الخليجية. ف

األخ�ة، فإنها يف ذات الوقت منحتها عدة فرص. منها وقوفها عىل الحياد يف الرصاع اإليرا� السعودي، ما 

انعكس عليها إيجابيا من ناحيت�، األوىل أنها أبعدت قطر عن دائرة التصعيد واالستهداف، الذي تتعرض 

قطر دوراً إقليمياً  تأقل من إيران وأذرعها العسكرية. الثانية أنها منحله السعودية واإلمارات بشكل 

 يف الوساطة ب� إيران والواليات املتحدة. وقد ظهر هذا الدور جلياً بعد ازمة مقتل قاسم سلي��.  متمثالً

 

 

 

 الرابط )، 1/6/2020(تاريخ الدخول:، 24/5/2020، الجزيرة نت، القوات األم�كية أجرت مناورات حية يف مياه الخليج  1

)، 1/6/2020(تاريخ الدخول:، 30/5/2020، الجزيرة نت، نهاء أم�كا إعفاءات من العقوبات عىل إيران"أسف" أورويب إل  2

 الرابط

، (تاريخ 24/5/2020، الجزيرة نت، يف املياه الدولية روحا� يحذر من استهداف ناقالت إيرانيف اتصال مع أم� قطر  3

 الرابط)، 1/6/2020الدخول:

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/2020/5/24/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/30/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-3
https://www.aljazeera.net/news/2020/5/24/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86


  

 

12 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 May 2020 31 ||العدد الخامس عشر

 

 

 

 

 

 

 التطورات الخليجية الدولية  :ثالثاً 

 األمريكية السعودية تطورات العالقات : الواليات المتحدة )1(

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

السعودية برفع مستوى إنتاجها النفطي، بعد فشل تحالف "أوبك+" عىل خفض اإلنتاج إلحداث توازن يف 

 20عام ليصل ما دون ال 17� مستوى له منذ األسعار. وهو ما انعكس عىل أسعار النفط، ليصل يف أد

. في� انخفض سعر الخام األمرييك ألقل من صفر دوالر للربميل يف إبريل املاضيب، 1دوالر، يف مارس املايض

له مثيال. هذه   خ. وهو مستوى متدن جدا مل يشهد التاري20202وذلك بالنسبة ألجل تعاقدات تسليم مايو  

عضاء الذي ينحدرون من واليات متخصصة يف صناعة النفط وباألخص األ التطورات دفعت الكونجرس 

. ولعل هذا املتغ� 3للضغط عىل دونالد ترامب، لدفع السعودية عن العدول عن هذه السياسة االنتاجية

 أحد دوافع عقد تحالف "أوبك+" اتفاق نفطي، لخفض االنتاج عىل مراحل. 

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

بعض أنظمة "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي من السعودية، باإلضافة إىل تقليص تواجدها العسكري 

. وتعليقاً عىل هذا القرار، قال املتحدث باسم البنتاغون "شون روبرتسون" أن البنتاغون يحتفظ 4يف اململكة

. ك� قال 5درات متينة يف امليدان مبا فيها أنظمة دفاع جوي للتعامل مع أي حاالت طوارئ تتعلق بإيرانبق

 

 

 

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

، (تاريخ 20/4/2020األمرييك تهبط ألقل من صفر دوالر للمرة األوىل يف التاريخ، دويتشه فيال،  أسعار النفط 2

 الرابط)، 16/5/2020الدخول:

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

، (تاريخ 8/5/2020وت" من السعودية، آر يت عريب، وسائل إعالم: الواليات املتحدة تسحب صواريخ "باتري 4

 الرابط)، 16/5/2020الدخول:

وجنودا من السعودية، الجزيرة نت،   البنتاغون وترامب يعلقان عىل تقارير عن سحب واشنطن بطاريات باتريوت 5

 الرابط)، 16/5/2020، (تاريخ الدخول:8/5/2020

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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املبعوث األم�يك املكلف بامللف اإليرا� براين هوك إن هذا القرار ال يعني أن إيران مل تعد تشكل تهديدا 

 . 1تتقاسم أعباء التصدي لطهرانللمصالح األم�كية، وإن بالده ترغب يف تعزيز قدرات الرياض حتى 

وبرغم أن الحديث عن سحب بعض أنظمة الباترويت وليس كلها، إال أنه ال �كن فصله عن حرب األسعار 

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

كري األمرييك من السعودية، عقاباً لها عىل هذه التطورات. ك� األزمة وهم ينادون بسحب التواجد العس

نرشت رويرتز يف األول من مايو، تقريرا يفيد بأن ترامب هدد ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن 

. وهو ما نفته السفارة 2بسحب القوات األمريكية من السعودية إذا مل تتوقف عن إغراق أسواق النفط

 .  3السعودية بواشنطن

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

مايو، أن أسعار النفط الخام عاودت   12. ك� أعلن ترامب يف  4عىل الرشاكة الدفاعية واستقرار سوق النفط

، وأن رشكات الطاقة األمريكية الكربى، االرتفاع مرة أخرى بعد قرار السعودية تخفيض إنتاجها من النفط

مايو، أعلنت وزارة الدفاع   13. وأخ�اً يف  5التي توفر مالي� الوظائف، بدأت الظهور بحالة جيدة مرة أخرى

األم�كية (البنتاغون) منح رشكة بوينغ األم�كية عقدين بقيمة تزيد عىل ملياري دوالر، لتوريد أكرث من 

. وهذا التطور األخ� �كن قراؤته 6الصواريخ املضادة للسفن إىل السعوديةألف من صواريخ جو أرض و 

 

 

 

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

 الرابط)، 16/5/2020الدخول:

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

، 1/5/2020ق األوسط، السفارة السعودية بواشنطن: عالقة محمد بن سل�ن وترمب تقوم عىل االحرتام املتبادل، الرش  3

 لرابطا)، 16/5/2020(تاريخ الدخول:

، 8/5/2020، الجزيرة نت، يف اتصال هاتفي.. ترامب وملك السعودية يؤكدان عىل الرشاكة الدفاعية واستقرار سوق النفط 4

 الرابط)، 16/5/2020(تاريخ الدخول:

)، 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

 الرابط

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://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://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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من زاويت�، األوىل أنه مؤرش عىل حلحلة األزمة التي تخللت العالقات األمريكية السعودية مؤخراً. ومن 

ل هذه ناحية أخرى عىل أن قرار سحب الباترويت كان يف يف أحد أبعاده أداة ابتزاز لدفع اململكة لعقد مث

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

 ه من خسائر بسبب حرب أسعار النفط األخ�ة. ب تعوض أمريكا ع� منيت

 جهود روسية خليجية لضمان استقرار أسواق الطاقة: روسيا) 2(

ن سل�ن" ويل العهد السعودي، اتصاالً هاتفياً، من الرئيس الرويس ، تلقى األم� "محمد ب2020مايو  27يف 

. وقد اتفقا عىل رضورة 1"فالد�� بوت�"، وبحث الجانبان الجهود املبذولة لتحقيق استقرار األسواق البرتولية

، تنفيذ كامل التفاقية خفض إنتاج النفط لتحالف (أوبك+)، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري

 15دوالرا للربميل، مقارنة مع    35مالي� برميل يومياً. ورغم تحسن أسعار النفط حاليا ملتوسط    9.7بخفض  

دوالرا الشهر املايض، إال أن تخمة املعروض العاملية ما تزال تضغط عىل صعود األسعار. وسجل الطلب عىل 

مليون   29قرن املايض، برتاجع الطلب مبقدار  الخام الشهر املايض أسوأ أداء منذ الكساد الكب� يف ثالثينات ال

 . 2برميل يوميا، ناتج عن تبعات تفيش جائحة كورونا

مايو، بحث أم� دولة قطر الشيخ "متيم بن حمد آل ثا�" يف اتصال هاتفي مع الرئيس الرويس،  28ويف 

األوضاع السائدة يف أسواق الطاقة العالقات الثنائية وعددا من القضايا اإلقليمية والدولية، عىل رأسها 

 .3بالعامل

مايو، أغلقت أغلب البورصات الخليجية عىل ارتفاع شبه ج�عي، مع مواصلة أسعار النفط صعودها   20يف  

بورصات  5بدعم بوادر عىل تحسن الطلب العاملي. يأيت االرتفاع للجلسة الرابعة عىل التوايل، مع صعود 

 .4فتح التدريجي القتصادات العامل وتخفيف قيود كورونامقابل هبوط اثنت�، نتيجة ال

 

 

 

(تاريخ ، 5/2020/ 27، الرشق األوسط، محمد بن سل�ن وبوت� يبحثان جهود تحقيق استقرار أسواق البرتول 1

 الرابط)، 1/6/2020الدخول:

 الرابط)، 1/6/2020(تاريخ الدخول:، 27/5/2020، األناضول، روسيا والسعودية تتفقان عىل توثيق التعاون يف سوق الطاقة 2

(تاريخ  ،  28/5/2020، الجزيرة نت،  أم� قطر وبوت� يبحثان أوضاع أسواق الطاقة ويدع�ن تعاونا عسكريا ورياضيا وصحيا 3

 الرابط)، 1/6/2020الدخول:

 الرابط)، 1/6/2020اريخ الدخول:(ت، 20/5/2020، األناضول،  صعود أغلب بورصات الخليج بدعم تحسن أسعار النفط 4
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