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 املقدمة اإلمارات يف  و إسرائیلي..  خلیجي  تطبیع  مساعي   

 أمریکیًا لحل األزمة الخلیجیة جهود کویتیة مدعومة   

 مؤشرات ومسارات   األزمة الیمنیة ودعوات الحل..  

 ي للعراق ت زیارة وزیر الخارجیة الکوی خلفیات   

 انعکاس انتصارات قوات الوفاق یلع الدور اإلماراتي يف لیبیا  

 طهران تنفي اتهام غوتیریش لها بالتورط يف هجمات أرامکو  

 فما هي سیاقاتها؟   بریطانیا ترسل قوات للسعودیة..  
 

 هذا العدد:يف 

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

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

الخلیج العربي وعالقاته 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،إعالمیةخدمات "

 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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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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، وذلك من خالل ثالث 2020  يونيهمن شهر    األوليتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

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

جهود خليجي لحل األزمة الخليجية، متثلت يف    /الخليجية، وكان أبرزها حدوث حراك خليجي  -أوالً: التطورات الخليجية

 الط�ان القطري. مواء السعودية واإلماراتية أمالحل األزمة، باألخص ما يتعلق بفتح األج كويتية مدعومة أمريكياً 

يف الوقت  ،مؤرشات جديدة لحل األزمة اليمنية هناكاإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، -ثانياً: التطورات الخليجية

وضوعة عىل وزيارة وزير الخارجية الكويتي للعراق، وأهم امللفات امل ؛الذي تشتد فيه العمليات العسكرية ب� الطرف�

االنتصارات   تبرز   ،. أيضا يف هذا اإلطارجدول أع�ل الزيارة، خاصة ما يتعلق مبلف التعويضات املالية العراقية للكويت

عن ارتداداتها عىل الدور اإلمارايت كداعم رئييس  وسياسياً، فضالً التي حققتها قوات الوفاق الليبية وانعكاساتها عسكرياً 

 مؤرشات جديدة تؤكد استمرار التوتر يف عالقاتها مع السعودية واإلمارات. . أما في� يتصل برتكيا، فربزت لقوات حفرت

  مكو.اتهامات األم� العام لألمم املتحدة بأن طهران مسؤولة عن هج�ت أرا حيث نفتإيران،  ،أخ�اً يف هذا السياق

يف بريطانيا، والتي أجرت اتصاالً هاتفياً مع ويل العهد السعودي محمد متثلت وقد الدولية: -ثالثاً: التطورات الخليجية

ن سل�ن، تالها إرسال بريطانيا قوات ومعدات عسكرية للمملكة، يف الوقت الذي سحبت فيه الواليات املتحدة بعض ب

 .منها الباتريوتبطاريات ملنظومة  4قواتها و

 الخلیجیة-أوًال، التطورات الخلیجیة
 مؤشرات وحسابات  .جهود کویتیة مدعومة أمریکیًا لحل األزمة الخلیجیة. 

، قالت مساعد وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، إنه ال رابح يف األزمة الخليجية، مؤكدة أن غياب 2020يونيو  2يف 

يونيو، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ  3. ويف 1سلبي عىل ملفات أخرى يف املنطقةالتعاون والتنسيق سيكون له أثر 

 رد يفكان قد و .و 2صباح خالد الصباح، إن محاوالت حل األزمة الخليجية مستمرة، وأن آمال الحل أكرب م� كانت عليه

استنادا إىل مقرتح تقدمت به اإلدارة األم�كية،   ،أن الكويت تقود جهود وساطة جديدة لحل األزمة  ،وكالة بلومب�غل  تقرير

  .3ينص عىل رفع كل من السعودية واإلمارات للحظر الجوي املفروض عىل رحالت الخطوط الجوية القطرية

لسعودية واإلمارات لوقف الحظر ترامب تضغط عىل ا  إدارةويف ذات السياق، أفادت صحيفة وول سرتيت جورنال، بأن  

فوق األجواء اإليرانية، وهي خطوة ق للتحلي األخ�ةالذي تفرضانه عىل عبور طائرات الخطوط القطرية، والذي دفع 

، ك� وضعت إدارة ترامب جانبا جهود الوساطة الشاملة عنها متنح طهران مصدر متويل تريد الواليات املتحدة قطعه

 

 

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:2/6/2020الدوحة: ال رابح يف األزمة الخليجية، األناضول،  1

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:3/6/2020رئيس وزراء الكويت: آمال إنهاء الخالف الخليجي أكرب م� كانت، الخليج أون الين،  2

 الرابط )، 15/6/2020، (5/6/2020بلومب�غ: الكويت تقود وساطة جديدة لحل أزمة حصار قطر، الجزيرة نت،  3
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عىل حل عنرص واحد   -بدال من ذلك-الف جراء االنتكاسات الدبلوماسية املتكررة، وباتت تركز إلنهاء جميع مظاهر الخ

 . 1وهو قضية املجال الجوي

إن  يونيو، 5يف  قال يف مقابلة مع قناة الجزيرة قد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� وزير الخارجية القطري، وكان

وعرب عن أمله بأن تسفر املبادرة عن  ، واصفا األجواء بشأنها باإليجابية هناك مبادرة جديدة لحل األزمة الخليجية،

الخارجية أنور قرقاش، إن  قال وزير الدولة اإلمارايت للشؤون. ويف ذات اليوم، 2خالف ما حدث العام املايضبخطوات 

دعمها لجهود   يونيو، جددت قطر  6  . ويف3وال �كن أن يعود إىل ما كان عليه قبل األزمة،  تغّ� والخليج  افرتقت  املسارات  

برشط أن ال ينتهك ، إن بالده عىل استعداد لحل األزمة، قال وزير الخارجية القطرييونيو،  7. ويف 4الكويت لحل األزمة

 . 5سيادة قطر أو القانون الدويل

مياه الخليج، وخشية الواليات املتحدة تصاعد التوتر األمرييك معها يف و إيران، يبدو تغ� املوقف األمرييك نابع أوالً من 

تصاعد التوتر األمرييك الصيني، والحديث   ثانياً من  ؛من استغالل إيران أزمة كورونا يف رضب مصالحها يف الخليج والعراق

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

طلبان استقرار يف منطقة الرشق األوسط، سواء لض�ن أمرييك لوحدة مجلس التعاون الخليجي يف مواجهة إيران، أو يت

 . لتوجيه الواليات املتحدة تركيزها نحو الص�

حل، خاصة مع التحالف القرقاش، أنه ليس هناك نية إماراتية لحل األزمة. وهو ما يعيق إمكانية    رويبدو من ترصيح أنو 

قليمي الذي يجمع السعودية واإلمارات، من خالل العالقة الوثيقة التي تربط محمد بن زايد ومحمد بن سل�ن. اإل 

حل زمة أن تُ تب لهذه األ إذا كُ  وبالتايل أي إمكانية لحل األزمة لن تتم دون أن يتم حل إشكالية هذه العالقة. ومرجح

قات السعودية القطرية، دون باقي أطراف األزمة، باألخص شكل عودة للعال أن تكون يف ، من خالل الجهود الحالية

الخارس األكرب ضمن هذا السيناريو؛ ألنه قد �هد لتحسن آخر يف العالقات السعودية  اإلمارات كونست . حينهااإلمارات

ب� ألزمة شامالً  كان حل ا  وذلك بخالف إذاالرتكية، مبا �كن األخ�ة من تقويض التحالف السعودي اإلمارايت يف املنطقة.  

تركيا. ألنه من ناحية لن تقبل اإلمارات تخفيف حدة  من ذلك هييكون الخارس  قديف هذه الحالة، و  ،جميع أطرافها

التوتر مع تركيا يف املدى القص� واملتوسط، ومن ناحية أخرى قد تضطر قطر لعدم االنغ�س كث�اً يف تحالفات وسياسات 

 .التحالف الرتيك القطريم� قد يؤثر سلباً عىل حل األزمة.  أنقرة اإلقليمية، كثمن مقابل

 

 

 

)، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:3/6/2020ط القطرية بعبور أجوائه�، الج�ة نت،  إدارة ترامب تضغط عىل اإلمارات والسعودية للس�ح للخطو  1

 الرابط 

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:5/6/2020وزير الخارجية القطري يكشف عن مبادرة لحل األزمة الخليجية، الجزيرة مبارش،   2

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:5/6/2020قرقاش: الخليج لن يعود ك� كان قبل أزمة قطر،الرشق األوسط،  3

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:6/6/2020قطر تجدد دعمها لجهود الكويت لحل األزمة الخليجية،  4

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:7/6/2020قطر: مستعدون لحل األزمة الخليجية برشوط، األناضول،  5
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة 
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 األزمة الیمنیة ودعوات الحل..مؤشرات ومسارات 
االجت�ع االفرتايض الذي عقده األم� العام ملجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، خالل ، رصح 2020 يونيو 11يف 

ن مأن حل األزمة اليمنية يجب أن يكون ، بمع رئيس الوزراء اليمني مع� عبد امللك سعيد ،عرب الفيديو كونفرانس

املتمثلة يف املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤمتر  ،خالل الحل السيايس املستند إىل املرجعيات الثالث

أبدت ج�عة الحويث استعدادها للذهاب إىل الرياض، يونيو،    12. ويف  22161وقرار مجلس األمن    ،الشامل  الحوار الوطني

االتصاالت مع دول ، ك� أكدت أن ، رشيطة توف� حوار علني مع التحالف السعودي اإلمارايتبمن أجل وقف الحر 

اعرتضت . ويف املقابل، 2التفاوض الذي يفيض إليجاد حلالتحالف ما زالت يف مرحلة الجدال، ومل تدخل بعد مرحلة 

  .3السعوديةمدينة نجران باتجاه ه الحوثيون ، صاروخا باليستيا أطلقيونيو 13يف قوات تحالف دعم الرشعية يف اليمن، 

 ترغب السعودية يف إنهاء الحرب يف اليمن، مدفوعة بثبات موازين القوى عىل األرض ، بحيث بات إحداث تغي� 

دراماتييك عىل األرض من قبل أحد الطرف� غ� مرجح لحد كب�. هذا بجانب الخسائر االقتصادية التي منيت بها اململكة 

جراء تدخلها يف اليمن، وامتداد الرضبات الحوثية للداخل اليمني. لكن اإلشكالية األكرب التي تواجهها، هو أن تبحث عن 

جهها. خاصة وأن قرار التدخل يف اليمن هو قرار محمد بن سل�ن، والخروج مخرج لألزمة اليمنية، يحفظ لها ماء و 

ظهر فشالً سعودياً يف عدم القدرة عىل تحقيق أهدافها يضعف من موقف بن سل�ن داخلياً وخارجياً. أما بشكل يُ 

ظهار أنهم س مع السعودية واإلمارات كطرف مقابل، وليس مع الحكومة اليمنية، إل و الحوثيون ف�كزون عىل الجل

الوحيدون املمثلون للجانب اليمني، يف مواجهة معتدي خارجي. واستمرار الرضبات الحوثية داخل السعودية، يعني أن  

 هذه الجهود ال يبدو أنها تس� بشكل إيجايب.

 

 

 

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020الحوثيون: مستعدون لحوار علني يف الرياض، الدزيرة نت، 1

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020«التحالف» يعرتض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، الرشق األوسط،  2

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020دعوات للحل والتفاوض.. هل تشهد األزمة اليمنية انفراجة حقيقية؟، الخليج أون الين،  3

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/2020/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://aawsat.com/home/article/2332456/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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 العراق ب) ( 

 زیارة وزیر الخارجیة الکویتي للعراق..ملفات وخلفیات 
برئيس الوزراء ، التقى فيها  العراقبزيارة رسمية إىل  وزير الخارجية الكويتي أحمد نارص الصباح،  ، قام  2020يونيو    14يف  

لتجاوز أزمته االقتصادية   ،إىل التحرك اإلقليميالصباح العراق    ا، وخاللها دعالعراقي مصطفى الكاظمي يف العاصمة بغداد

ايل يعد ملف األزمة االقتصادية العراقية هو امللف الرئييس . وبالت1ناالناجمة عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورو 

حيث قال الصباح أن معالجة األزمة االقتصادية العراقية تتم عرب التحرك عىل املستوي� الدويل عىل جدول اع�ل الزيارة،  

 .2واإلقليمي، والتعاون مع مجلس التعاون الخليجي من خالل الربط الكهربايئ وغ�ها من املجاالت

من  كنات قد طلبت بغدادخاصة وأن  ،املف التعويضات العراقية للكويت وتأجيل سدادهويف ذات السياق، يربز 

. جدير بالذكر مليارات دوالر، باقي تعويضات حرب الخليج املستحقة عليها 3.7تأجيل سداد  يف مايو املايض، الكويت

مليار دوالر تعويضات لألفراد والرشكات  52.4داد بدفع ، تشكلت لجنة أممية للتعويضات ألزمت بغ1991 عام يفأنه 

مليار دوالر،  48.7ودفع العراق حتى اآلن ، واملنظ�ت الحكومية وغ�ها، ممن تكبد خسائر ناجمة عن حرب الكويت

من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته  % 5قىض القرار بأن يودع العراق نسبة دة. ك� وفق األمم املتح

وجاء طلب العراق بتأجيل سداد  . الغاز، يف صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق األمم املتحدة للتعويضاتو 

 . 3اجراء جائحة كورون ،تعويضات يف ظل تعرث الوضع االقتصادي للبالد، إثر تراجع أسعار النفط يف األسواق العامليةال

 

 ليبيا ) ج( 

الدور اإلماراتي يف لیبیا انعکاس انتصارات قوات الوفاق یلع   
يشهد امللف الليبي يف الفرتة الحالية معارك محتدمة، تهدف من خاللها قوات حفرت السيطرة عىل العاصمة طرابلس، 

. وكانت آخر محطاتها استعادة قوات الوفاق 2019في� تهدف قوات الوفاق استعادة األوضاع امليدانية ما قبل إبريل 

. 5يونيو  3. ومطار طرابلس الدويل يف  20204مايو    18ول طرابلس، بدءاً من قاعدة الوطية يف  السيطرة عىل عدة مناطق ح

 

 

 الرابط)، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:14/6/2020ويت تدعو العراق للتحرك اإلقليمي لتجاوز أزمته االقتصادية، األناضول، الك 1

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:14/6/2020الكويت تدعو العراق للتعاون مع دول الخليج لتجاوز أزمته، الخليج أون الين،   2

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:14/6/2020رة رسمية، األناضول، وزير الخارجية الكويتي يصل بغداد يف زيا 3

4  Anıl ŞAHİN, Vatiyye Hava Üssü’nde tamamen kontrol sağlandı, SavunmaSanayiST, 18/5/2020, (Giriş 

tarihi:3/6/2020), bağlantı 

5 Libya Ordusu havalimanının kontrolünü ele aldı!, Sözcü, 3/6/2020, (Giriş tarihi:4/6/2020), bağlantı 

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%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/1876464
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/1876264
https://www.savunmasanayist.com/vatiyye-hava-ussunde-tamamen-kontrol-saglandi/
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/libya-ordusu-havalimaninin-kontrolunu-ele-aldi-5853837/
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. آخر معاقل قوات 1يونيو 5ما مكنها من السيطرة عىل كامل الحدود اإلدارية للعاصمة. ثم سيطرتها عىل ترهونة يف 

تحسم بعد. وبين� متثل تركيا الرداع الرئييس  حفرت يف الغرب الليبي. وترتكز املعارك اآلن حول مدينة رست، والتي مل

ما دفع خالد املرشي، رئيس املجلس األعىل للدولة يف  ،لقوات الوفاق، تعد مرص واإلمارات الداعم الرئييس لقوات حفرت

. ورداً عىل  2ليبيا، للقول بأن العالقة ب� بالده واإلمارات قطيعة وحرب، واصفاً خليفة حفرت بأنه "أداة بيد دول إقليمية"

، بين� 3املعرتف بها دوليا ،التي رفضتها حكومة الوفاقهذه التطورات، أعلنت مرص عن مبادرة لحل األزمة سياسياً، و 

 .5واإلمارات ،4رحبت بها كل من السعودية

لدفاع أحدثت االنتصارات التي حققتها الوفاق تبعات عسكرية وسياسية ودبلوماسية. فقد انتقلت قوات الوفاق من ا

نحو الهجوم. ك� أصبح تأسيس تركيا قاعدة عسكرية جوية لها يف ليبيا مسألة محسومة، مبا يزيد من حدة التنافس 

والتوتر ب� تركيا من ناحية واإلمارات ومرص من ناحية أخرى. خاصة بعد أن أصبح لرتكيا قواعد عسكرية يف كل أنحاء 

 وأخ�اً غرباً يف ليبيا.  ،صومال، رشقاً يف قطرالرشق األوسط، ش�الً يف قربص، جنوباً يف ال

إن تنامي التدخل الرويس عسكرياً يف األزمة الليبية لصالح قوات حفرت، وبرغم أنه يدعم املصالح اإلماراتية عىل املدى 

إيران يف سوريا القص�، لكن عىل املدى املتوسط والبعيد، قد ترتب تداعيات سلبية عىل الدور اإلمارايت. ف� حدث مع 

بعد تدخل روسيا يف األزمة، بحيث طغى الدور الرويس عىل اإليرا�، مرجح أن يتكرر مع اإلمارات. مبا قد يؤدي يف النهاية 

لربوز ثنائية (أدروغان_بوت�) ومباحثاته� الدورية يف الحالة الليبية ك� يف الحالة السورية. إن خطورة هذا املسار عىل 

، يتمثل يف أن الطرف� الرتيك والرويس مرجح أن يعقدا صفقة إقليمية تراعي مصالحه� دون اآلخرين، الدور اإلمارايت

 تشمل امللف� السوري والليبي.

ومع كل هز�ة عسكرية يتلقاها الج�ال "خليفة حفرت"، فإنها تنعكس عليه سياسياً مع حلفائه يف الداخل. حيث    ،أخ�اً 

مبا قد تجعل  ،، "عقيلة صالح"6لس النواب يف طربق، والذي تجمعه معه خالفات معلنةترتاجع أسهمه لصالح رئيس مج

ناظر "للرساج" يف أي جولة تفاوضية مقبلة. وهو أيضا متغ� ال يصب يف صالح اإلمارات، التي تركز يف من "صالح" املُ 

 القوى عىل األرض، قد تكون مقدمة استث�رها يف الداخل عىل شخص حفرت. إن هذه االنتصارات التي أحدثت توازناً يف

 لحل سيايس لألزمة. فقد كان الخلل يف هذه املوازين لصالح قوات حفرت وحلفائه دافعاً لرفض األخ� خيار التفاوض. 

 

 

 

1 UMH güçleri Tarhuna kentinde kontrolü sağladı, Şarkul Avsat, 5/6/2020, (Giriş tarihi:9/6/2020), bağlantı 

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:6/6/2020طرابلس: نحن واإلمارات يف حرب.. وحفرت أداة بيد دول إقليمية، الخليج أون الين،  2

 الرابط ، )15/6/2020(تاريخ الدخول:، 6/6/2020عريب،  كسبوتني، "الوفاق" تعلن موقفها من مبادرة مرص لوقف الحرب يف ليبيا 3

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:6/6/2020السعودية ترّحب بجهود مرص الهادفة لحل أزمة ليبيا، الرشق األوسط،  4

 الرابط )، 15/6/2020، (تاريخ الدخول:8/6/2020اإلمارات تؤكد دعمها للمبادرة املرصية لوقف إطالق النار يف ليبيا، الرشق األوسط،  5

)، 3/6/2020، (تاريخ الدخول: 28/5/2020ليبيا.. عقيلة صالح يلتقي قادة باملليشيات مستثنيا حفرت، األناضول،  6

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://turkish.aawsat.com/home/article/2318616/umh-g%C3%BC%C3%A7leri-tarhuna-kentinde-kontrol%C3%BC-sa%C4%9Flad%C4%B1
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006061045638584-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/
https://aawsat.com/home/article/2320896/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2323616/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%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%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1/1855679
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 الترکیة ةخلیجیال_2

 ترکیا والتحالف اإلماراتي السعودي..مؤشرات الخالف وأفق الحل 
ر الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، أن تركيا ومرص له� مصالح مشرتكة مستشا  ،، رصح ياس� أقطاي2020يونيو    12يف  

الطرف عن الخالفات بينه�. ك� أشار إىل أن أبو ظبي تعزز الخالف ب�  ايف مياه البحر املتوسط، لذلك األفضل أن يغض

بإقليم كردستان ش�يل  ك� كشفت مصادر أمنية. 1مرص وتركيا وتقف يف وجه أي تعاون ب� البلدين يف رشق املتوسط 

العراق، عن فرض قيود عىل التحويالت املالية القادمة من اإلمارات، بعدما تب� استخدامها من طرف أبو ظبي لدعم 

أزالت الفتة  خالل شهر يونيو الجاري، إن أمانة منطقة الرياض، قالت وسائل إعالم سعودية. و 2حزب الع�ل الكردستا� 

تحمل اسم السلطان العث�� سلي�ن القانو�، من أحد شوارع العاصمة السعودية، وذلك يف ظل توتر العالقات ب� 

 . 3السعودية وتركيا

وبالتايل فإن أفق العالقات الرتكية مع الجانب السعودي واإلمارايت تبدو سلبية، ولعل التحالف الذي يربط السعودية 

تحالف. لكن يف مثل هذا الخالل العالقة الوثيقة ب� محمد بن سل�ن ومحمد بن زايد هو السبب يف واإلمارات من 

احت�لية فإن الرتكية السعودية، وبالتايل حجم الخالفات فوق يحجم الخالفات الرتكية اإلماراتية  أن بدويذات الوقت 

 بن زايد. حمد بن سل�ن مبمحمد ة التي تربط تحس� العالقات األخ�ة أكرث ترجيحاً، برشط حل إشكالية العالق

 

 اإلیرانیة ةخلیجیال_3

 طهران تنفي اتهام غوتیریش لها بالتورط يف هجمات أرامکو 
، تلقى األم� محمد بن سل�ن ويل العهد السعودي، اتصاًال هاتفياً من األم� العام لألمم املتحدة 2020يونيو  10يف 

استعراض مجمل األحداث التي تشهدها الساحتان اإلقليمية والدولية، وجهود األمم املتحدة أنطونيو غوت�يش، تم خالله  

. ويف اليوم التايل، قدم غوت�يش اتهامات يف شأن تورط إيران يف الهج�ت التي استهدفت منصات أرامكو 4بشأنها

 

 

مستشار أردوغان للجزيرة نت: هذه أسباب تأخر الحسم يف رست والتفاهم مع روسيا وارد واإلمارات تعزز خالفنا مع مرص، الجزيرة نت،   1

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:12/6/2020

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:12/6/2020أربيل.. ادعاءات بتمويل اإلمارات لـ"يب كا كا" اإلرهابية، األناضول،  2 

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020الرياض تزيل اسم السلطان سلي�ن القانو� من أحد شوارعها، الخليج أون الين،   3

، (تاريخ 11/6/2020ويل العهد السعودي يبحث هاتفياً مع غوت�يش مستجدات األحداث اإلقليمية والدولية، الرشق األوسط،  4

)، 16/6/2020الدخول:

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/2020/6/12/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8?fbclid=IwAR31pohVmHjT7KKW5NDEv2Tleem55WwNKsHK4hur1oY5_kOaRS8sd5esgjw
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%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%A7-%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/1876536
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2328416/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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االعتداءات إيرانية األصل، مطالباً كل السعودية خالل العام املايض، كاشفاً أن األسلحة التي استخدمت يف أبرز هذه 

 . 1الدول بـتجنب األفعال االستفزازية التي �كن يكون لها أثر سلبي عىل االستقرار اإلقليمي

وقد اعرتضت البعثة اإليرانية لدى األمم املتحدة عىل تقرير األم� العام، وأكدت البعثة أن طهران ترفض رفضا قاطعا 

تقرير األممي، وأن األمانة العامة لألمم املتحدة تفتقر إىل القدرة والخربة واملعرفة إلجراء املالحظات الواردة يف ال

ال تتوافق مع تلك التي صنعتها  -التي تم فحصها-تحقيقات معقدة وحساسة، حيث تب� أن بعض األسلحة املضبوطة 

 .2إيران 

 اإلسرائیلیةةخلیجیال_4

 مارات يف املقدمة مساعي التطبیع الخلیجي اإلسرائیلي.. اإل
 ،إىل مطار اللد رشق تل أبيب وصلتوسائل إعالم إرسائيلية إن طائرة تابعة لرشكة إماراتية  قالت، 2020يونيو  9يف 

بهذه ملكافحة كورونا، يف ح� قال مسؤول فلسطيني إنه ال علم للسلطة  الفلسطينية حاملة مساعدات طبية للسلطة

القناة الحادية عرشة اإلرسائيلية أن السلطات . يف ح� أوضحت  لسلطة بشأن الرحلة، ونفى تنسيق أي جهة مع االطائرة

وصلت أخرى كانت قد  طائرة إماراتية  . جدير بالذكر أن هناك  اإلماراتية نّسقت مع الخارجية اإلرسائيلية لوصول الطائرة

ن ال تقي�ن عالقات دبلوماسية اارات، اللتيف أول رحلة شحن جوية علنية ب� إرسائيل واإلم  ،مايو املايض  19تل أبيب يوم  

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلم املساعدات املحملة يف الطائرة اإلماراتية األوىل بسبب عدم التنسيق .  رسمية

معها، وشدد مصدر يف السلطة عىل رفض األخ�ة أن تكون جرسا للتطبيع ب� أطراف عربية وإرسائيل بدعوى 

 . 3املساعدات

أعلنت اللجنة اليهودية األم�كية مشاركة وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية أنور قرقاش واألم� العام يونيو،    11ويف  

مقاال   ،نرش السف� اإلمارايت لدى واشنطن يوسف العتيبة. ك�  4لرابطة العامل اإلسالمي محمد العيىس يف مؤمترها االفرتايض

، استعرض فيه رؤية حكومة أبو ظبي لعالقات وصفها بالحميمة مع إرسائيل ،يعوت أحرونوت اإلرسائيليةيف صحيفة يد

وأشار إىل أن ،  ال �كن إلرسائيل أن تتوقع تطبيعا للعالقات مع العامل العريب إن هي ضمت أرايض يف الضفة الغربيةوأنه  

قة، وأنه� من خالل عالقاته� العميقة والطويلة مع إرسائيل واإلمارات لديه� جيشان من أفضل الجيوش يف املنط

 . 5الواليات املتحدة كان بإمكانه� خلق تعاون أمني مشرتك وأكرث فعالية

 

 

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020ية، الرشق األوسط، غوت�يش يؤكد تورط إيران يف هج�ت بصواريخ و«درون» عىل السعود  1

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020زيرة نت، إيران ترفض تقريرا أمميا يش� لعالقتها بهج�ت عىل منشآت نفط سعودية، الج 2

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:9/6/2020ثا� طائرة إماراتية معلنة تحط بإرسائيل والسلطة تنفي أي عالقة بها، الجزيرة نت،  3

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020وزير إمارايت وأم� رابطة العامل اإلسالمي يشاركان يف مؤمتر ليهود أم�كا، الجزيرة نت،  4

)، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:12/6/2020دبلومايس إمارايت بارز محذرا إرسائيل من ضم الضفة: قد نصبح بوابة تصلكم باملنطقة، آر يت عريب،  5

 بط الرا

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/2331751/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%C2%AB%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/13/%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/9/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/1123658-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1123658-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1123658-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9/
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إن مساعي التطبيع الخليجية اإلرسائيلية مستمرة منذ سنوات، لكنها ومنذ نهاية العام املايض آخذة يف التنامي بشكل 

يف فرض نفسها كفاعل إقليمي يف املنطقة، ما يفرض عليها رات. األخ�ة مدفوعة برغبتها  كب�، باألخص ب� إرسائيل واإلما

املؤثرة من ناحية، والستخدام تحالفها مع إرسائيل يف إطار رصاعها   واإلقليمية نسج عالقات متوازنة مع األطراف الدولية

 املحتدم مع تركيا من ناحية اخرى.

 ةالخلیجیة الدولی التطوراتثالثًا، 
 بريطانيا_ 1 

فما هي سیاقاتها؟   بریطانیا ترسل قوات للسعودیة..  
تلقى األم� خالد بن سل�ن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اتصاًال هاتفياً، من وزير ، 2020يونيو  9يف 

خصوصاً يف الشأن الدفاعي، والعمل املشرتك ب�  ،الدفاع الربيطا� بن واالس، جرى خالله بحث العالقات ب� البلدين

وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي خالل االتصال عن تقدير السعودية  . البلدين لتحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة

من خالل إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية  ،للمملكة املتحدة عىل جهودها يف التعاون ب� البلدين

 ،نقال عن مسؤول� أم�كي� ،الخطوة تأيت بعد أن كشفت صحيفة وول سرتيت جورنال الشهر املايضهذه  .1اململكة إىل

 . 2" بطاريات صواريخ من طراز "باتريوت 4أن الواليات املتحدة ستقلص حجم قواتها يف السعودية، وستسحب 

 

 

)، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:9/6/2020خالد بن سل�ن يبحث مع وزير الدفاع الربيطا� أمن املنطقة وح�ية املمرات املائية، الرشق األوسط،   1

 الرابط 

 الرابط )، 16/6/2020، (تاريخ الدخول:13/6/2020بعد سحب "الباتريوت" األم�كية.. قوات بريطانية بديلة يف السعودية، الجزيرة نت،  2

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/2326246/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA
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