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 مؤشرات وخلفیات  قطر تعلن فشل الجهود األخیرة لحل األزمة الخلیجیة..  

 مؤشرات ودالالت   استمرار الصراع يف الجنوب الیمني..  

 تداعیات قانون قیصر یلع العالقات اإلماراتیة مع النظام السوري  

 ما دالالت ذلك؟  اإلمارات والسعودیة یدینان التدخل الترکي يف العراق..  

 مؤشرات ودالالت  أوروبا.. و امللف النووي اإلیراني بین الوالیات املتحدة   

 ؟ فما هي مؤشراته  تعاظم التعاون العسکري البریطاني القطري..  

 تعدد األنماط   العالقات اإلیرانیة مع السعودیة واإلمارات..  
          

 هذا العدد:يف 

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

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

الخلیج العربي وعالقاته 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،خدمات إعالمیة"

 تقاریر رصدیة ومعلوماتیةو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 هذا العدد 

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

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

إعالن قطر فشل الجهود الكويتية األخ�ة واملدعومة الخليجية، وكان أبرزها -أوالً: التطورات الخليجية

لقطرية حول حكم منظمة أمريكيا لحل األزمة الخليجية، والذي تزامن مع تضارب البيانات السعودية وا

 ن سبورت القطرية.إ  التجارة العاملية حول قضية قنوات يب

استمرار التصعيد يف الجنوب اليمني حيث  اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية،  -ثانياً: التطورات الخليجية

ه سيطرة االنتقايل عىل ب� الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إماراتياً، ومن أبرز مخرجات

محافظة سقطرى، يف الوقت الذي استمر فيه التصعيد ب� التحالف العريب بقيادة السعودية وج�عة 

موقف دول الخليج مع ، و تداعيات قانون قيرص عىل العالقات اإلماراتية مع النظام السوريالحوثي�. و 

ت السييس تجاه ليبيا ووضعه خط أحمر أمام ، باألخص املوقف من ترصيحاتطورات األزمة الليبية األخ�ة

دالالت و   ،لتدخل الرتيك يف العراقل  اإلمارات والسعودية  فيربز إدانة  . أما في� يتصل برتكيا،تقدم قوات الوفاق

، تجاذبات امللف النووي اإليرا� ب� الواليات املتحدة ودول أوروباو ، إيرانذلك. أخ�اً يف هذا السياق، 

 ت ذلك.ومؤرشات ودالال 

والتي تعاظم تعاونها العسكري مع قطر، ومن الدولية: وقد متثلت يف بريطانيا، -ثالثاً: التطورات الخليجية

القوات الجوية امللكية الربيطانية والقوات الجوية القطرية رسب مشرتك لطائرات تايفون  مؤرشاتها تسي�

 .، يف إطار التعاون العسكري ب� الجانب�″ 12باسم "الرسب رقم 

 

  

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
 

مؤشرات وخلفیات قطر تعلن فشل الجهود األخیرة لحل األزمة الخلیجیة..  

الوساطة  أنسف� قطر لدى الواليات املتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثا�،  ، أعلن2020يونيو  26يف 

وأشار أن املحاولة األخ�ة التي   حل.  وتواصل الدفع باتجاه إيجاد  ،الكويتية لحل األزمة الخليجية مل تتوقف

املايض،  مايو 10 قطر، يف قامت بها الكويت متثلت يف زيارة وزير خارجيتها، الشيخ أحمد نارص الصباح إىل

لكنه من الشهر ذاته،  21وزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثا� وزير خارجية قطر إىل الكويت، يف 

، يف إشارة للسعودية الطرف اآلخراملحاولة الكويتية إضافة لجهود أمريكية، قوبلت برفض  أن أضاف

فيل بعودة هذه الدول إىل رشدها وإدراك أن الحل واعترب أن "الوقت هو الك. واإلمارات والبحرين ومرص

 . 1"الوحيد هو عرب الحوار املبني عىل احرتام جميع األطراف

أمرت منظمة التجارة العاملية يونيو املايض،  16، أنه يف يالخليج-جدير بالذكر يف إطار الرصاع الخليجي

ن إ  خلفية حظر بث قنوات "يب االمتثال التفاقية حقوق البث ضمن نزاع مع قطر، عىلبالسعودية، 

، 2017في يونيواألزمة الخليجية. ف التابعة لشبكة الجزيرة القطرية عىل أراضيها، كإحدى تبعات"، سبورت

أصدرت الهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع يف السعودية، قراراً بإيقاف است�اد أجهزة استقبال قنوات 

ن سبورت" القطرية، إ وعقب حظر السعودية قنوات "يب  .  د اشرتاكاتها"يب إن" الرياضية، وإيقاف بيع وتجدي

ظهرت قناة تحت اسم "يب آوت كيو" قامت بنقل إشارة بث القناة القطرية، وبدأت بتقديم محتوى البث 

وذكر بيان املنظمة، "وبالتايل ترصفت .  الريايض الحرصي للقناة القطرية، دون حصولها عىل أية حقوق لبثها

منظمة ن  ا. يف املقابل، أشارت السعودية إىل أن بي2"السعودية يف طريقة تتعارض مع حقوق امللكية الفكرية

أن اإلجراءات التي اتخذتها السعودية ضد قطر مربرة لح�ية مصالحها األمنية، مبوجب أكد  التجارة العاملية  

وهو ما دفع  ،3ث من أرايض اململكةقواعد املنظمة، نافية وجود دالئل حول انطالق عمليات قرصنة الب

 . 4تضمن ادعاءات زائفة ومضللةما أعلنته السعودية أن  ، للتأكيدمكتب االتصال الحكومي يف دولة قطر

 

 

   بطالرا)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 26/6/2020قطر: وساطة الكويت لحل أزمة الخليج تصطدم برفض دول الحصار، األناضول،  1

 لرابطا)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 16/6/2020"التجارة العاملية": عىل السعودية االمتثال التفاقية حقوق البث، األناضول،  2

)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 16/6/2020«التجارة العاملية»: إجراءات السعودية ضد قطر مربرة لح�ية مصالحها األمنية، الرشق األوسط،  3

 الرابط 

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 27/6/2020قطر: السعودية تروج معلومات مضللة بدل مكافحة القرصنة، الخليج أون الين،  4
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https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ab-/1879182
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ab-/1879182
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ab-/1879182
https://aawsat.com/home/article/2337646/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9
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 يتوقف حل األزمة الخليجية عىل عامل� رئيسي�: 

مه من خالل إحداث فك ارتباط يف التحالف القوي الذي يجمع اإلمارات والسعودية، والذي تم تدعي  ،األول

يونيو املايض، وذلك  27، وكان آخر اجت�عاته يف 2016تأسيس "املجلس التنسيقي السعودي اإلمارايت" يف 

وزير املالية السعودي وزير االقتصاد والتخطيط املكلف محمد الجدعان، ووزير شؤون مجلس برئاسة 

، عىل 2017البينية منذ عام  يت عالقاته�ك� بن .1الوزراء واملستقبل اإلمارايت محمد بن عبدالله القرقاوي

العالقة الشخصية ب� محمد بن زايد ومحمد بن سل�ن. والذي ترجح فيه كفة بن زايد عىل بن سل�ن، 

، ومنذ ذلك الح� وهناك متاهي يف 2017ملنصب ويل العهد يف  ودعم وصوله لثا�للدور األول يف الرتويج ْ

�تها اإلماراتية، للدرجة التي تبدو فيها السياسة السعودية غ� متسقة السياسة الخارجية السعودية مع نظ

األزمة اليمنية والخليجية �وذجان واضحان. ففي األزمة الخليجية  امع صميم مصالحها يف املنطقة، وملف

تعد قطر ومن بعدها السعودية الطرفان الخارسان من استمرارها، يف ح� متثل استمرار األزمة وسيلة 

تها اإلقليمية، بخالف السعودية التي هي يمع اسرتاتيج  خليجي، يت�ىش-راتية إلحداث استقطاب خليجيإما

 إيران.  ةيف حاجة الستقرار ووحدة مجلس التعاون الخليجي يف مواجه

االنتخابات الرئاسية األمريكية املقبلة، فقد لعب الرئيس األمرييك دونالد ترامب عرب عالقاته الوطيدة   ،الثا�

مثل بنب زايد وبن سل�ن دوراً حيوياً يف ظهور األزمة فضال عن استمرارها عرب إعطائه الضوء األخرض لها. ف

ضمن مناطق  خاصة قة الخليج أولويةزمات ال �كن أن تعرب دون فيتو أمرييك، الذي يرى يف منطهذه األ 

، ويونيو 2019النفوذ الجيواسرتاتيجي. وعىل الرغم من دعم ترامب لجهود الوساطة األخ�ت� يف ديسمرب 

 يكون لديه ح�س أكرب يف إنهاء هذه األزمة.  كان �كن أن أمرييك آخر، إال أن أي رئيس 2020

 

  

 

 

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 27/6/2020املجلس السعودي اإلمارايت يناقش صياغة خطط عمل مشرتكة، الخليج أون الين،   1
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https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة 
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

مؤشرات ودالالت  استمرار الصراع يف الجنوب الیمني..  

 توزع الرصاع يف الجنوب اليمني يف شهر يونيو عىل ثالث جبهات رئيسية:

تقديم مقرتح إلنهاء الخالف ب� الحكومة اليمنية  أعلنت السعودية، 2020يونيو  18) جبهة أب�: ففي 1(

بتشكيل حكومة جديدة تضم الطرف�، بعد   املدعوم إماراتياً،  ،الجنويب االنفصايل  واملجلس االنتقايلالرشعية  

ن االقرتاح السعودي وقف التصعيد والقتال يف أب�، وإلغاء املجلس االنتقايل وتضمّ ، إعادة انتشار القوات

أعلن يونيو،  22. ويف 1ن يف عدنمحافظ ومدير أمتعي� بالرئيس اليمني قيام اإلدارة الذاتية، ك� يشمل 

سف� السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، موافقة الطرف� عىل وقف املعارك يف أب�، وقبول وقف 

يف   يف محافظة أب�الطرف�  تجددت املواجهات العسكرية ب�  . ورغم الهدنة،  2التصعيد يف كافة املحافظات

نرش مراقب� لوقف إطالق التحالف العريب بقيادة السعودية ببدأ ، يونيو 24. ويف 3يونيو 23اليوم التايل يف 

أخفق التحالف العريب يف وقف القتال ب� القوات الحكومية . وك� الجهود األوىل، 4النار يف محافظة أب�

 .5نرشه لجنة ملراقبة التهدئة باملحافظة برغم ،املجلس االنتقايل يف محافظة أب� ومقاتيلاليمنية 

وأيضا األكرث اشتعاالً، إذ  املصنّفة موقعا تراثيا من قبل األمم املتحدة،) جبهة سقطرى: وهي املحافظة 2(

اتهم محافظ جزيرة . وقد 6يونيو 19متخض الرصاع فيها عن سيطرة املجلس االنتقايل عليها عسكرياً يف 

يونيو،  28. ويف 7 املحافظةسقطرى رمزي محروس السعودية بأنها سهلت للمجلس االنتقايل السيطرة عىل

باملحافظة مختار الرحبي، إىل أن "اإلمارات تعتزم إنشاء قواعد عسكرية    مستشار وزير اإلعالم اليمنيأعلن  

 

 

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 18/6/2020مقرتح سعودي لتشكيل حكومة �نية تضم املجلس االنتقايل إلنهاء الخالف، الرشق األوسط،  1

 الرابط)،  30/6/2020، (تاريخ الدخول:  23/6/2020السعودية تبّدد مخاوف توّسع الرصاع ب� «االنتقايل» و{الرشعية» يف اليمن، الرشق األوسط،   2

 الرابط )، 30/6/2020: ، (تاريخ الدخول23/6/2020اليمن.. اشتباكات ب� قوات الحكومة و"االنتقايل" بأب� رغم الهدنة، األناضول،   3

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 25/6/2020يدعو إىل وأد الفتنة، الرشق األوسط،  التحالف ينرش مراقب� لوقف النار يف أب�... وآل جابر 4

 الرابط)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 25/6/2020التحالف العريب يخفق بوقف القتال يف أب� اليمنية، األناضول،  5

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 21/6/2020سقطرى، الحرة ،  "االنتقايل الجنويب" يسيطر عىل جزيرة 6

)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 23/6/2020محافظ سقطرى: السعودية سهلت سيطرة "االنتقايل" عىل الجزيرة، األناضول،  7

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/2341256/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%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%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81
https://aawsat.com/home/article/2349331/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2349331/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2349331/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%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-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9/1886687
https://aawsat.com/home/article/2353161/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2353161/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2353161/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%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%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/1890096
https://www.alhurra.com/yemen/2020/06/21/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b3%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9/1886297


  

 

6 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 June 2020 30 ||العدد السابع عشر

 

 

 

 

 

 

وّجه الرئيس اليمني عبد ربه يونيو،  27. ويف 1تحت ذريعة ح�يتها من قطر وتركيا ،خالل الفرتة القادمة

 . 2وتنفيذه للعودة إىل مسار اتفاق الرياضمنصور هادي دعوة للمجلس االنتقايل 

عليق تصعيده ضد الحكومة الرشعية يف يونيو ت 23) جبهة حرضموت: بين� أعلن املجلس االنتقايل يف 3(

استجابة لبيان صادر عن املجلس بوقف التصعيد بكافة أشكاله يف املحافظات ، وذلك محافظة حرضموت

يونيو،   27. فإنه يف  3وقعة عىل اتفاق الرياض لالجت�ع ومبارشة تنفيذهالجنوبية، إلتاحة الفرصة لألطراف امل

أعلن املجلس االنتقايل وبالتزامن مع التهدئة يف جبهة أب�، حيث تم االتفاق عىل وقف إطالق النار، 

ودعا قيادَة السلطة املحلية يف حرضموت إىل تبني مطالبه ووقف ،  استئناف تصعيده يف محافظة حرضموت

 4ات املحافظة، واملبادرة بإعالن اإلدارة الذاتية لشؤون حرضموتإيراد

مؤشرات وأهداف  تصاعد املواجه بین التحالف العربي والحوثیین يف الشمال..  

شهد النصف الثا� من شهر يونيو اشتعال الرصاع اليمني يف الش�ل ب� التحالف العريب بقيادة السعودية 

عملية واسعة استهدفت مرابض  أعلنت ج�عة الحوثي� عن تنفيذيونيو،  16وج�عة الحوثي�، ففي 

 ح� أعلن يف .الطائرات ومخازن التسليح وأهدافا عسكرية سعودية حساسة يف خميس مشيط بعس�

نفذت قوات التحالف . ك�  5التحالف اعرتاض وتدم� صاروخ باليستي ومس�ات مفخخة أطلقها الحوثيون

شملت مواقع الصواريخ الباليستية والطائرات ،  يف محافظتي صنعاء وعمرانحوثية  رضبات جوية ألهداف  

 . 6)، وأدت إىل تدم�ها بالكاملزبدون طيار (الدرون

منشآت عسكرية يف الرياض، ضمن ما وصفوها بالعملية الواسعة  استهدافأعلن الحوثيون يونيو،  23ويف 

وزارة الدفاع السعودية ومقر االستخبارات العسكرية وقاعدة امللك سل�ن ، استهدفت  يف العمق السعودي

 

 

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 28/6/2020مسؤول �ني: اإلمارات تخطط إلقامة قواعد عسكرية بسقطرى، الخليج أون الين،  1

 الرابط )،  30/6/2020، (تاريخ الدخول:  27/6/2020الرئيس اليمني يدعو «االنتقايل» لتنفيذ «اتفاق الرياض» ووقف نزيف الدم، الرشق األوسط،   2

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 23/6/2020اليمن.. "االنتقايل" يعلن تعليق تصعيده ضد الحكومة يف حرضموت، األناضول،  3

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 27/6/2020"االنتقايل" املدعوم إماراتيا يطالب سلطات حرضموت بإعالن "اإلدارة الذاتية"، الجزيرة نت،  4

 الرابط)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 16/6/2020الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف سعودية، الجزيرة نت،  5

)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 16/6/2020التحالف يدمر مواقع الصواريخ والطائرات املس�ة يف صنعاء وعمران، الرشق األوسط،  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/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
https://aawsat.com/home/article/2357366/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://aawsat.com/home/article/2357366/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://aawsat.com/home/article/2357366/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA/1887546
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B6%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2337356/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اض صاروخ التحالف اعرت   يف ح� أعلنالجوية يف الرياض، ومواقع عسكرية يف جازان ونجران جنويب اململكة.  

 .1أطلق من صنعاء باتجاه الرياض ،باليستي

 :2ويف تحليل أسباب اشتداد حدة املواجهة ب� الطرف� يف الفرتة الحالية فإنه تربز املعطيات التالية

تنفيذ اسرتاتيجية، يقومون بعمليات تصعيد يف أكرث من منطقة لتشتيت يف  ) حين� يرغب الحوثيون1(

ط�ان التحالف تدخل لدعم الجيش واملقاومة يف منع الحوثي� من التقدم، أطلقت الج�عة ، وألن الرتكيز

 .صواريخ باليستية وطائرات مس�ة عىل السعودية، كرد فعل دائم عندما يتدخل الط�ان يف الحرب

ة مأرب، ضمن يف السيطرة عىل محافظتها  رغب) هدف ج�عة الحوثي� األساسية من املعارك األخ�ة هو  2(

، وهي آخر مناطق سيطرة التحالف يف الش�ل. يف ح� اسرتاتيجيتهم الحالية للسيطرة عىل منابع النفط

يركز التحالف عىل رضب املناطق التي تحوي مخازن األسلحة الثقيلة، وألن الصواريخ البالستية تطلق من 

 .  صنعاء وصعدة، فإن الرضبات السعودية تركز عىل هات� املحافظت�

إىل تصعيد يف أكرث من مكان، سواء يف محافظة البيضاء والساحل  ) احت�لية أن تؤدي املعارك الحالية3(

للضغط العسكري عىل الحوثي� أكرث، واستعادة محافظة  . يف ح� قد تسعى قوات التحالفوتعز والضالع

 .لتقدم يف البيضاء والُحديدةوا ،ش�ل) ومديرية نهم (رشقي صنعاء) -الجوف (محاذية للحدود السعودية

 سوريا ب) ( 

 تداعیات قانون قیصر یلع العالقات اإلماراتیة مع النظام السوري

أشهر، من   6، بعد توقيعه منذ أكرث من  2020يونيو    17دخل "قانون قيرص" لح�ية املدني� حيز التنفيذ يف  

ىل شخصيات وكيانات نافذة يف النظام قِبل الرئيس األمرييك دونالد ترامب، والذي يفرض عقوبات قاسية ع

السوري وحلفائه من روسيا وإيران، باإلضافة إىل كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من 

وفرضت واشنطن هذه العقوبات من أجل ما تعتربه تعزيزاً . شخصيات أو رشكات يف عموم أنحاء العامل

سد ونظامه يف سوريا، باإلضافة إىل توف� وسائل تساعد يف وضع للمحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار األ 

 . 3حد للرصاع املستمر يف سوريا من خالل تعزيز قضية مساءلة نظام األسد

 

 

، (تاريخ الدخول:  23/6/2020منها وزارة الدفاع وقاعدة امللك سل�ن.. الحوثيون يعلنون رضب منشآت عسكرية بالعمق السعودي، الجزيرة نت،   1

 الرابط )، 30/6/2020

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 19/6/2020وراء تصعيد القتال يف اليمن (تحليل)، االناضول،  "نفط" مأرب و"فشل" غريفيث.. ما 2

 الرابط )، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 21/6/2020عالقات اإلمارات مع األسد بعد قانون قيرص؟، الخليج أون الين،  هل تستمر 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/2020/6/23/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9/%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%85%d8%a3%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%ab-%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84/1882676
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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تشتبك اإلمارات مع هذا امللف، كحليف اسرتاتيجي للواليات املتحدة من ناحية، وكمطبع وداعم للنظام 

 2020ويف مارس  أعادت اإلمارات فتح سفارتها يف دمشق. 2018السوري من ناحية أخرى. ففي ديسمرب 

ول اتصال دبلومايس علني ب� مسؤول خليجي رفيع املستوى متمثالً يف محمد بن زايد مع بشار أ حدث 

 األسد. 

مفصل كشف عن وجود مساعدات إلعادة اإلع�ر ورشاكات " الفرنيس تقرير 21ك� نرش موقع "أوريا 

بتقديم مساعدات طبية ،  ق التقرير قامت اإلمارات فور إعادة فتح سفارتها يف دمشقوف، فعسكرية وأمنية

متويل عملية إعادة بناء مبان   ، وتولتوغذائية للمستشفيات يف املناطق التي يسيطر عليها النظام السوري

سافروا  مثانية ضباط إماراتي� دمشق. ك� أشار التقرير إىل أنعامة ومحطات للطاقة وشبكات مياه يف 

كلية خليفة بن زايد الجوية يف أبو ب لنظام السوري، وإن خمسة طيارين سوري� التحقواللتقديم املشورة 

وكشف التقرير أيضا أن أبو ظبي توفر تدريبات تقنية وعلمية ملسؤول� رفيع� يف املخابرات . ظبي

 .1العسكرية السورية

حّذر إلمارايت املتعاظم مؤخراً للنظام السوري، فقد وبالتايل فإن قانون قيرص مرجح أن يحجم الدعم ا

وفق قانون  اإلمارات من إمكانية تعرضها لعقوبات ،املبعوث األم�يك الخاص إىل سوريا جيمس جيفري

 .2إذا واصلت مساعيها لتطبيع العالقات مع النظام السوري قيرص

 ليبيا ) ج( 

األخیرةموقف دول الخلیج مع تطورات األزمة اللیبیة   

، محدداً مع ليبيا حق مرص يف ح�ية حدودها الغربية، أعلن عبدالفتاح السييس عن 2020يونيو  20يف 

ركياً. ورداً عىل املعرتف بها دوليا، والتي تدعمها ترست خط أحمر أمام تقدم قوات حكومة الوفاق  -الجفرة

تهديداً خط�اً لألمن "واعتربتها  3السييس مواقفحكومة الوفاق الوطني رفضها  علنتهذه الترصيحات، أ 

 

 

)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 24/6/2020، الجزيرة نت، مساعدات مالية وتدريبات الستخباراته وطياريه.. تفاصيل دعم إمارايت لنظام األسد 1

 الرابط 

)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 19/6/2020واشنطن تحذر اإلمارات من التطبيع مع نظام األسد، الجزيرة نت،  يعرضها لعقوبات قانون قيرص.. 2

 الرابط 

 )،30/6/2020يخ الدخول:  تار،  20/6/2020"، القدس العريب،  تهديداً خط�اً لألمن القومي الليبي"حكومة الوفاق ترفض مواقف السييس وتعتربها    3

 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/2020/6/24/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/20/%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8/
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وقالت الرياض يف ، السعودية واإلمارات عن تأييده� لترصيحات السييس ، بين� أعربت"القومي الليبي

 . 1اتقف إىل جانب مرص وحقها يف الدفاع عن حدودها وشعبه أنها رسمي،بيان 

، عىل بنود يف قرار بشأن وحكومة الوفاق الليبية تحفظت كل من تونس وقطر والصوماليونيو،  24ويف 

صدر يف ختام اجت�ع لوزراء الخارجية العرب، عرب تقنية الفيديو كونفرانس، ومن ب� ما ينص عليه  ،ليبيا

، والذي يرتكز عىل أن الحل يف املايض يونيو 6الصادر يوم  ،الرتحيب بإعالن القاهرة بشأن ليبياالقرار، هذا 

)، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ومخرجات 2015يستند إىل االتفاق السيايس الليبي ( ليبيا يجب أن

من يريد لعب دور "ن ، حيث قالت ليبيا يف أسباب تحفظها عىل القرار إ 2املايض ريناي 19مؤمتر برل� 

 ".الوساطة يجب أن يكون عىل مسافة واحدة من جميع األطراف

 الترکیة ةخلیجیال_2

 ما دالالت ذلك؟  اإلمارات والسعودیة یدینان التدخل الترکي يف العراق..

تدخالت تركيا وإيران العسكرية يف العراق، وقصفه� مناطق بش�ل  اإلمارات ، أدانت2020يونيو  17يف 

ون وملبادئ القان العراقوذكرت وزارة الخارجية اإلماراتية أن تلك التدخالت تشكل انتهاكا لسيادة . العراق

، يف العراقالرتيك واإليرا� نفس املوقف، حيث أدانت التدخل السعودية  يونيو، تبنت 18. ويف 3الدويل

بحث الرئيس يونيو،  20. يف املقابل، ويف 4واصفة إياه� بـ«العدوان السافر عىل األمن� العريب واإلقليمي»

، � البلدينب وير العالقات االسرتاتيجية قطر الشيخ متيم بن حمد،  تط�الرتيك رجب طيب أردوغان مع أم

 .5جاء ذلك خالل اتصال أجراه الرئيس أردوغان بالشيخ متيم

ت األزمة الخليجية. إذ االخليجي، كأحد ارتداد-إن هذين التطورين يعربان عن حالة االنقسام الخليجي

يف املقابل أصبح هناك تأزم شديد يف العالقات الرتكية و  ؛رتبت تحالفا اسرتاتيجياً متيناً ب� تركيا وقطر

 السعودية، يف ح� تشهد العالقات الرتكية اإلماراتية رصاعاً معقداً يشمل منطقة الرشق األسط بأكملها. 

 

 

 الرابط )،  30/6/2020، (تاريخ الدخول:  21/6/2020ترصيحات السييس بشأن ليبيا.. تأييد سعودي إمارايت ورفض وتنديد يف طرابلس، الجزيرة نت،   1

 الرابط)، 30/6/2020، (تاريخ الدخول: 24/6/2020دول تتحفظ عىل بنود يف قرار "الوزاري العريب" بشأن ليبيا، األناضول،    24

 ابط الر )، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 17/6/2020، الرشق األوسط، اإلمارات تستنكر تدخالت تركيا وإيران يف العراق 3

 الرابط )، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 19/6/2020، األوسط، الرشق  السعودية تدين العدوان� الرتيك واإليرا� عىل العراق 4

 الرابط)، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 20/6/2020األناضول، ،  هاتفيا.. أردوغان ومتيم يبحثان تطوير العالقات االسرتاتيجية 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/2020/6/21/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/21/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/21/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%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%A9/4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/1887643
https://aawsat.com/home/article/2339826/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://aawsat.com/home/article/2339826/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://aawsat.com/home/article/2339826/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://aawsat.com/home/article/2342221/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/1884304
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 اإلیرانیة -ةخلیجیال_3

 مؤشرات ودالالت أوروبا..وتجاذبات امللف النووي اإلیراني بین الوالیات املتحدة 

ح ملفتيش ميطالب إيران بأن تسقراراً  مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ى  تبن،  2020  يونيو  19يف  

 2015الوكالة بدخول موقع� يشتبه يف قيامه� بأنشطة نووية غ� معلنة يف املايض، يف مخالفة التفاق عام  

إن بالده   ،قال رئيس الربملان اإليرا� محمد باقر قاليباف. ورداً عىل القرار،  ب� طهران والقوى الدولية الكربى

لن تسمح للوكالة الدولية تحت أي ظرف، بتجاوز ما س�ه اإلطار املنظم لعملها أو بانتهاك القوان� 

ير الخارجية وز. في� اتهم 3. وكذلك اإلمارات2. وقد أعلنت السعودية تأييدها للقرار1والسيادة اإليرانية

اإليرا� محمد جواد ظريف فرنسا وأملانيا وبريطانيا بخدمة خصمي إيران اللدودين الواليات املتحدة 

 . 4من خالل املشاركة يف صياغة هذا القراروإرسائيل، 

أعلنت بريطانيا وفرنسا وأملانيا أنها لن تدعم جهود الواليات املتحدة إلعادة يف املقابل، ويف نفس اليوم، 

. ويف هذا السياق تستخدم دول أوروبا سياسة العصا والجزرة مع إيران، 5رض العقوبات األممية عىل إيرانف

وياً أزعج إيران، تعلن رفضها إعادة رفض العقوبات األممية عىل و ن اً ففي نفس اليوم الذي أيدت قرار 

فظ االتفاق النووي برغم الرضبات  األخ�ة. خاصة وأن قناة التواصل األوروبية اإليرانية هي التي مازالت تح

 ت له، باألخص من الجانب األمرييك. هالتي وج

حيث تخىش دول أوروبا أن يؤدي انهيار االتفاق لتحرر إيران من كل القيود يف الوقت الذي تفشل فيه 

اق ها عن هذه اإلجراءات بدون اتفاق. يف ح� الزالت تتمسك إيران باالتفئتلك الدول مع أمريكا يف إثنا

خصيصا ألجل لحظة انتهاء الحظر املفروض عليها بخصوص است�اد وتصدير السالح. والذي مقرر أن ينتهي 

 

 

)، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 21/6/2020، الجزيرة نت، الذرية بانتهاك سيادتناموقع� إيران لن نسمح للوكالةدا عىل مطالبتها بتفتيش ر  1

 الرابط 

 الرابط)، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 20/6/2020، الرشق األوسط، السعودية ترحب بقرار إلزام إيران فتح منشآتها للتفتيش 2

)، 31/6/2020، (تاريخ الدخول: 20/6/2020، الرشق األوسط، اإلمارات ترحب بتبني «الوكالة الذرية» مرشوع قرار حول مواقع إيران النووية 3

 الرابط 

:  (تاريخ الدخول، 19/6/2020، الجزيرة نت، "ال تكونوا رشكاء بالجر�ة".. ظريف يتهم فرنسا وأملانيا وبريطانيا بخدمة ترامب ونتنياهو 4

 الرابط )، 31/6/2020

(تاريخ الدخول:  ، 19/6/2020، الجزيرة نت، أملانيا وفرنسا وبريطانيا ترفض إعادة فرض العقوبات األممية عىل إيرانرضبة لجهود أم�كا  5

 الرابط )، 31/6/2020

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/2020/6/21/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83
https://aawsat.com/home/article/2343836/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4
https://aawsat.com/home/article/2344846/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/20/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/2020/6/19/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7


  

 

11 | P a g e  

 المرصد الخليجي
 June 2020 30 ||العدد السابع عشر

 

 

 

 

 

 

دعت واشنطن خالل العام الحايل. ولذلك فإن معركة الواليات املتحدة حاليا تركز عىل هذا الجانب. حيث 

  .1إيرانعىل مجلس األمن الدويل إىل متديد حظر السالح املفروض يونيو،  25يف مجددا، 

 تعدد األنماط   العالقات اإلیرانیة مع السعودیة واإلمارات..

بالده  تاعالقن إ قال يحيى صفوي مستشار املرشد األعىل اإليرا� للشؤون العسكرية، ، 2020يونيو  22يف 

للحوار مع ، ك� أضاف استعداد بالده تغ�ت تجاه إيرانع اإلمارات شهدت تحسنا ومواقف أبوظبي م

ىل الرغم من كونها . أوال في� يتعلق اإلمارات، فع2السعودية دون رشوط مسبقة إذا وافقت عىل ذلك

، سواء من املنظور الجيواسرتاتيجي والرصاع يف منطقة الخليج العريب، أو لوجود الجزر إليرانخص�ً إقليمياً  

ولت�، إال أن هناك عوامل عدة تخفف من حدة هذه الخصومة. فمن ناحية الثالث املتنازع عليها ب� الد

، لـ 2019هناك عالقات اقتصادية جيدة ب� الطرف�، حيث وصل حجم التبادل التجاري ب� البلدين عام 

وهناك دامئا مساعي بينية متبادلة للتهدئة، سواء من جانب اإلمارات، خوفاً من تأث�  .3مليار دوالر 13.5

لرصاع عىل السياحة واالستث�رات، والتي متثل أحد ركائز اقتصادها املتنوع. أو من جانب إيران، رغبًة يف ا

إحداث خلل يف التحالف السعودي اإلمارايت. ومن ناحية ثالثة، تعد تيارات اإلسالم السيايس أولوية إماراتية 

 .عىل إيران كخصم إقليمي ومصدر تهديد

أما السعودية فرصاعها مع إيران أكرث شدة ومستمر دون تهدئة، خاصة وأن األوىل تضع الثانية  كمهدد 

أول ألمنها القومي. وفي� يتعلق بإمكانية الحوار ب� الطرف�، فإيران تقول أنها مستعدة بدون رشوط، لكن 

ا الحوار، انطالقاً من كون األزمة هناك رشط دامئا ما تربزه إيران، وهو استبعاد الواليات املتحدة عن هذ

زمة خليجية بامتياز، وبالتايل ال حاجة لتدخل أطراف خارجية يف هذه املنطقة. وهي إذ ترغب يف ذلك، أ

تسعى ألن تكون موازين القوة مائلة لصالحها، والتي ال ولن تتوفر يف ظل استمرار التواجد األمرييك يف 

 مياه الخليج.

 

 

 الرابط )، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 25/6/2020، األناضول، واشنطن تدعو مجلس األمن لتمديد عقوبات السالح عىل إيران 1

 الرابط )، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 22/6/2020،  األناضول، إيران: عالقتنا باإلمارات تحسنت ومستعدون لحوار مع السعودية 2

 الرابط )، 31/6/2020، (تاريخ الدخول:  25/4/2020نت،  دولة رغم العقوبات، الجزيرة 128إيران تصدر منتجاتها إىل ات ثانية بعد الص� اإلمار  3

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%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-/1889129/
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%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-/1885669
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%87%D9%85
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%87%D9%85
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%87%D9%85
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 جیة الدولیةالخلی التطوراتثالثًا، 
 بريطانيا_ 1 

 فما هي مؤشراته؟  تعاظم التعاون العسکري البریطاني القطري..

بدأت القوات الجوية امللكية الربيطانية والقوات الجوية القطرية تسي� رسب مشرتك ، 2020يونيو  19يف 

وتأيت هذه املبادرة ضمن .  الجانب�، يف إطار التعاون العسكري ب�  ″ 12لطائرات تايفون باسم "الرسب رقم  

وكانت الدوحة ولندن .  20221االستعدادات لتسليم دولة قطر أول طائرة بريطانية من طراز "تايفون" عام  

مليارات دوالر)، تحصل مبوجبه  6.3مليارات جنيه إسرتليني ( 5.1، اتفاقاً بقيمة 2017قد وقعتا يف نوفمرب 

وجاء االتفاق يف إطار تنفيذ بنود مذكرة تفاهم وقع عليها الطرفان . تايفونطائرة من طراز  24قطر عىل 

بشأن هذه الصفقة، وتضمن االتفاق النهايئ مذكرة تفاهم أخرى تتعلق برشاء قطر طائرات   2017يف سبتمرب  

ن غاف� ويليامسون، إ  وتعليقاً عىل الصفقة قال وزير الدفاع الربيطا� آنذاك. بريطانية من طراز هوك

 . 2الصفقة مع قطر هي أكرب صفقة تصدير لطائرات تايفون خالل السنوات العرش األخ�ة

النمسا والكويت وسلطنة ع�ن ها كئقامت العديد من الدول برشامن مميزات طائرة التايفون، والتي 

ألف قدم،  55 تصل رسعة املقاتلة إىل نصف رسعة الصوت، و�كنها االرتفاع إىل: أوالً 3والسعودية واليابان

%) واألملنيوم والتيتانيوم، م� يجعلها أخّف من نظ�اتها 70وصنع هيكل املقاتلة من ألياف الكربون (

تتميز بتكنولوجيا الشبح التي تتيح لها اإلفالت من . ثانياً  وصعبة الرصد، ك� تتألف تايفون من آالف القطع

جو، ك� أنها �كنها حمل /ملدى من طراز جوأجهزة الرادار، وتحمل صواريخ متوسطة املدى وقص�ة ا

. ثالثاً صواريخ موجهة بالليزر الستهداف مواقع عىل األرض، إضافة إىل قنابل قادرة عىل اخرتاق الحصون

طائرة رشيقة تستخدم بشكل خاص يف حال وقوع معركة يف الجو، وقد صممت الطائرة طبقا ملعاي� وضعتها 

ك� تعد من أكرث املقاتالت املتعددة املهام . حل محل املقاتلة من طراز تورنادوبريطانيا وأملانيا وإيطاليا لت

 ات.وحدة عملي 20تقدماً، حيث �كنها التبديل الفوري ب� قدرات الهجوم، وتعمل من خالل 

  

 

 

)، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 19/6/2020، الجزيرة نت، تعاون تاريخي ب� بريطانيا وقطر.. رسب مشرتك لطائرات "تايفون" يبدأ التحليق 1

 الرابط 

 الرابط )، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 21/6/2020، الخليج اون الينن رسب "تايفون" مع بريطانيا.. أحدث رشاكات سالح الجو القطري 2

 الرابط)، 31/6/2020(تاريخ الدخول: ، 22/9/2017، الجزيرة نت، تايفون.. مقاتلة أوروبية متعددة االستخدامات 3
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/19/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8-12-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2017/9/22/%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a9
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