
 

                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 مؤشرات وسیاقات   .. والحوثیین   تصاعد املواجهة بین التحالف  

 مؤشرات ومسارات   تطورات األزمة الخلیجي..  

 ملفات وخلفیات   زیارة إسماعیل هنیة لقطر..  

 مؤشرات ودالئل   العراقیة.. مرحلة جدیدة يف العالقات السعودیة   

 مؤشرات ومسارات   التطبیع اإلماراتي اإلسرائیلي يف تزاید..  

   ملفات ودالالت   رة أردوغان لقطر.. زیا  

 ؟         ا ما دوافعه   اتصاالت سعودیة بریطانیة یلع مستوى الدفاع والخارجیة..  

 

 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

العربي وعالقاته الخلیج 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،خدمات إعالمیة"

 تقاریر رصدیة ومعلوماتیةو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 املشرف العام

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 

 

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


  

 

2 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 July 2020 15 ||العدد الثامن عشر

 

 

 

 

 

 

، وذلك من خالل ثالث  2020يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف األول من شهر يوليو  

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

الخليجية، وكان أبرزها التقارير التي أشارت إىل أن اإلمارات هي من عرقلت الجهود األخ�ة -أوالً: التطورات الخليجية

لحل األزمة الخليجية. فضالً عن قرار محكمة العدل الدولية والذي يقيض باختصاص مجلس منظمة الط�ان املد� الدويل  

 ر ضد السعودية واإلمارات والبحرين ومرص.  (إيكاو) بالنظر يف القضية التي رفعتها قط

الخليجية التطورات  يف -ثانياً:  والحوثي�  العريب  التحالف  ب�  املواجهة  تصاعد  العربية،  بالدائرة  يتصل  في�  اإلقليمية، 

الش�ل،  ومؤرشات وسياقات ذلك. ولقاء قائد حركة ح�س إس�عيل هنية بوزير الخارجية القطرين وعالقة الزيارة 

طة الضم اإلرسائيلية ألجزاء من الضفة الغربية. واشتباك وتعاطي مختلف لدول الخليج مع األزمة الليبية، باألخص  بخ

مع  مشرتك  تنسيقي  مجلس  تشكيل  العراقي  الوزراء  رئيس  وإعالن  أخرى.  ناحية  من  واإلمارات  ناحية  من  قطر  ب� 

صومال. أما في� يتصل برتكيا، فتربز زيارة الرئيس الرتيك  للالقطري    يالسعودية ودالالت تلك الخطوة، والدعم االقتصاد

يف موقع نطنز النووي العسكري من ناحية، وتصاعد حدة    رانفجافلقطر، وأهم امللفات التي متت مناقشتها. أما إيران،  

تطبيع بينها  الهجوم السيايس السعودي عىل طهران من ناحية أخرى. أخ�اً يف هذا السياق، إرسائيل وتسارع إجراءات ال

 وب� اإلمارات، مستغل� أزمة تفيش ف�وس كورونا. 

الخليجية التطورات  املستوي�  -ثالثاً:  عىل  السعودية،  وب�  بينها  التواصل  وتزايد  بريطانيا،  يف  متثلت  وقد  الدولية: 

بات التي فرضتها  حيث وزراء الخارجية، والعسكري، حيث وزراء الدفاع، وتزامن تلك االتصاالت مع العقو  ،الدبلومايس

 بريطانيا عىل شخصيات سعودية، لتورطها يف مقتل خاشقجي. 
 

 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
 

 تطورات األزمة الخلیجیة..مؤشرات ومسارات
بوساطة أم�كية لحل    ،اتفاق تم التوصل إليه األسبوع املايض  إىل عرقلة اإلمارات  ،شبكة فوكس نيوز األم�كية  أشارت  

وسيحرم إيران    ،إىل أن االتفاق كان سيفتح األجواء الخليجية أمام الخطوط الجوية القطرية  . وأملحتاألزمة الخليجية

وكانت  .  يف أجوائها  لقاء عبور الط�ان القطري  مليون دوالر تتقاضاها طهران سنوياً   133بالتايل من عائدات مالية بقيمة  

أفادت يف الشهر املايض إىل أن إدارة ترامب تضغط عىل السعودية واإلمارات لوقف   قد  صحيفة وول سرتيت جورنال

 . 1الحظر الذي تفرضانه عىل عبور طائرات الخطوط الجوية القطرية يف أجوائه�

 

 

 الرابط)، 16/7/2020، (تاريخ الدخول:7/2020/ 9، الجزيرة نت،  فوكس نيوز: اإلمارات عرقلت اتفاقا بوساطة أم�كية إلنهاء حصار قطر 1

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/2020/7/10/%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7
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أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقيض باختصاص مجلس منظمة الط�ان املد� الدويل (إيكاو)  ،  2020يوليو    14ويف  

أعلنت الخطوط الجوية  . ورداً عىل القرار،  1السعودية واإلمارات والبحرين ومرصبالنظر يف القضية التي رفعتها قطر ضد  

، يف 2017منذ عام  املفروض عليها   القانو�"  القطرية أنها ستسعى للحصول عىل تعويض كامل عن "الحصار الجوي غ�

أن   نيوز  فوكس  شبكة  اعتربت  إنهاء  الح�  أمام  الطريق  �هد  قد  قطر  "الحصار"حكم  عىل  أعلنت    .2املفروض  في� 

 .3(إيكاو)، بعد قرار محكمة العدل الدولية منظمة القضية أمام  اتجاهه� لطرح تلكالسعودية واإلمارات 

سببت يف زيادة حدة رصاع املحاور يف كل اإلقليم، ففي املرشق  تيف األزمة الخليجية، تلك األزمة التي  وبالتايل ال جديد  

يف انتظار ما ستسفر عنه    املدى املنظور،  عىليبدو أنها ستستمر  واملغرب العربي�، ورشق املتوسط والقرن األفريقي. و

 زب الد�وقراطي أن يكون أكرث حس�ً يف حل تلك األزمة.االنتخابات الرئاسية األمريكية. إذ مبقدور نجاح مرشح الح

 

 
 

 

 

 
 الرابط)، 2020/ 16/7(تاريخ الدخول:، 2020/ 7/ 14، الجزيرة نت، العدل الدولية تقيض باختصاص إيكاو يف شكوى قطر ضد دول الحصار 1

 الرابط)، 2020/ 16/7(تاريخ الدخول:، 7/2020/ 15، الجزيرة نت، الخطوط القطرية تسعى للحصول عىل تعويض 2

 الرابط)، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 2020/ 15/7، األوسط، الرشق لعرض الحظر الجوي لقطر عىل «اإليكاو» الرباعي العريب يتجه 3
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/15/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2390471/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%88%C2%BB
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 تصاعد املواجهة بین التحالف العربي والحوثیین.. مؤشرات وسیاقات 
اليمن،   يف  الرشعية  دعم  تحالف  يوليو   2يف  أعلن 

عن بدء عملية عسكرية نوعية يف اليمن ضد    ،2020

خط  الحوثي� املدنية  املنشآت  استهداف  معترباً   ،

أعلن التحالف العريب أن ج�عة  يوليو،   9. ويف  1رأحم

الحويث أطلقت صاروخا باليستيا عىل حي سكني يف  

أعلنت  . ويف نفس اليوم،  2محافظة مأرب رشقي اليمن

للتحالف املشرتكة  القوات  وتدم� ،  قيادة  استهداف 

مطارات ومنشأة   3أعلنت ج�عة الحوثي�، استهداف  يوليو،    13. ويف  3�لحوثيل  زورق� مفخخ� مسّ�ين عن بعد يتبعان

ساعات عىل إعالن التحالف العريب تدم�   بعد. وذلك  نفطية ومواقع عسكرية يف جيزان ونجران وعس� جنويب السعودية

 . 4صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه اململكة 4طائرات مس�ة "مفخخة" و 8

برزت معطيات عسكرية وسياسية وقضائية تش� إىل أن الرصاع يف اليمن يتجه لـمرحلة  ويف سياق التطورات األخ�ة،  

الحويث باستهداف قصور املسؤول� السعودي� البارزينللمرة األوىل منذ بدء الحرب ته:  5جديدة للمرة  ، و دد ج�عة 

للمرة األوىل يرفض الحوثيون  يث، و األوىل تعقد الحكومة اليمنية جلسات محاكمة عسكرية لزعيم الحوثي� عبدامللك الحو 

قدمون بقوة باتجاه مأرب  الحوثيون يت ن، و مقابلة املبعوث األممي احتجاجا عىل استمرار الهج�ت السعودية يف اليم

 .  النفطية، بشكل غ� مسبوق، والجيش يستعد ملعارك ضارية

إن جبهة مأرب هي النقطة االسرتاتيجية األهم يف التصعيد الحايل، وك� أرشنا يف املشهد الخليجي يف العدد السابق، فإن  

ىل محافظة مأرب، ضمن اسرتاتيجيتهم  هدف ج�عة الحوثي� األساسية من املعارك األخ�ة هو رغبتها يف السيطرة ع

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

 

 
 الرابط )، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 2/7/2020، الرشق األوسط، التحالف يبدأ عملية عسكرية نوعية يف اليمن... ويحذر: «املدنيون خط أحمر» 1

 الرابط)، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 2020/ 9/7، األناضول، التحالف العريب: الحوثيون استهدفوا مأرب اليمنية بصاروخ باليستي 2

 الرابط)، 2020/ 16/7(تاريخ الدخول:، 9/7/2020، الرشق األوسط، التحالف يعلن تدم� زورق� مفخخ� للحوثي� هددا املالحة الدولية 3

 الرابط)، 16/7/2020خول:(تاريخ الد، 2020/ 13/7، األناضول، مطارات ومنشأة نفطية جنويب السعودية  3الحوثيون: استهدفنا  4

 الرابط)، 2020/ 16/7ل:(تاريخ الدخو ، 2020/ 14/7يف اليمن، األناضول، "مرحلة جديدة" من املواجهة العسكرية  5
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https://aawsat.com/home/article/2366476/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1%C2%BB
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-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A/1904445
https://aawsat.com/home/article/2379836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/1908419
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%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84/1909555
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املناطق التي تحوي مخازن األسلحة الثقيلة، وألن الصواريخ البالستية تطلق من صنعاء وصعدة، فإن الرضبات السعودية 

 . ملحافظت�تركز عىل هات� ا
ليبيا ) ب(   

مؤشرات ومسارات اشتباك دول الخلیج مع األزمة اللیبیة..   
الوزراء ،  2020يوليو  8يف   مجلس  رئيس  نائب  قال 

عبد   بن  محمد  الشيخ  القطري  الخارجية  وزير 

جلس األمن خصصت  مل الرحمن، يف كلمته أمام جلسة  

لحل   الوحيدة  الطريقة  إن  ليبيا،  يف  الوضع  ملناقشة 

شامل إلطالق   وقٍف  عن طريق  ليبيا هي  يف  األزمة 

القانونية، ورضورة   غ�  الفصائل  دعم  ووقف  النار، 

الحكو  وقرارات  دعم  الصخ�ات  اتفاق  لتطبيق  مة 

عرتف بها بالذكر أن قطر تدعم مع تركيا قوات حكومة الوفاق الليبية امل  ر. جدي1مجلس األمن ومقررات مؤمتر برل�

دولياً. يف مقابل دعم إمارايت ومن خلفه السعودية لقوات الرشق الليبي بقيادة الج�ال خليفة حفرت، والذي أثنى عىل  

 . 2واإلمارات لدعمه� لقواتهمرص 

حفرت إليقاف اإلنتاج،    قالت املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا إن اإلمارات هي من أعطت التعلي�ت لقواتيوليو،    12ويف  

عقوبات بفرض  وتوعدت  الليبي،  االقتصاد  ضد  األجنبي  التدخل  من  انزعاجها  عن  األم�كية  السفارة  أعربت  .  3في� 

أن اإلمارات تدعم عودة إنتاج    أكد وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية، أنور قرقاشاألمريكية،    واستجابًة للضغوط

 .  4النفط يف ليبيا بأرسع وقت

�ثل املأزق الليبي الكب�، والذي سيزداد تعقيداً كل� اقرتبت استحقاقات إعادة اإلع�ر، هو أن مناطق الرشق الليبي  

صب فيه العوائد املالية الليبية، يف ح� تحتاج ت�ة تسيطر عىل البنك املركزي الليبي، الذي  تحتاج للغرب يف كون األخ

وموانئ النفط الليبية. ومع تداخل العديد من األطراف الدولية كفرنسا   لمناطق الغرب للرشق، الذي يضم أغلب حقو 

حل أي  يضمن  أن  يجب  ن فرص الحل تتعقد، إذ  وإيطاليا وروسيا واإلقليمية كرتكيا وقطر ومرص واإلمارات يف األزمة فإ

رية هي البديل، ويف ظل موازين قوى متعادلة، فإن قدرة أحد كمصالح كل هذه األطراف، وإال فإن األداة العسلألزمة  

 األطراف عىل الحسم العسكري صعبة، وهو ما يعني أن األزمة مستمرة يف املدى املنظور.  

 

 
 بطالرا)، 0202/ 16/7(تاريخ الدخول:، 7/2020/ 8، الجزيرة نت، وزير الخارجية القطري: وقف شامل إلطالق النار هو طريق الحل لألزمة يف ليبيا 1

 الرابط)، 2020/ 16/7(تاريخ الدخول:، 2020/ 8/7، الجزيرة نت، اجت�ع تريك إيطايل يف أنقرة وحفرت يثني عىل "انحياز" مرص واإلمارات لقواته 2

 الرابط)، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 7/2020/ 12، الجزيرة نت، السفارة األم�كية يف طرابلس تتوعد بعقوباتات لإلمارات بوقف النفط الليبي..اتهام 3

 الرابط)، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 13/7/2020، الرشق األوسط، اإلمارات تدعو إىل عودة إنتاج النفط يف ليبيا 4

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/2020/7/9/%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%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/9/%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%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/9/%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%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/8/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/12/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2387276/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 فلسطين ) ج(

ملفات وخلفیات هنیة لقطر..زیارة إسماعیل   
القطري  ،  2020يوليو    3يف   الخارجية  وزير  أجرى 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� مباحثات مع  

اإلسالمية   املقاومة  لحركة  السيايس  املكتب  رئيس 

القطرية    "ح�س" العاصمة  يف  هنية،  إس�عيل 

القضية  ،  الدوحة مستجدات  آلخر  متطرق� 

خالل.  الفلسطينية  قضية  االجت�ع    وجرى  مناقشة 

الغربيةا الضفة  من  أجزاء  لضم  اإلرسائيلية  ،  لخطة 

 . 1الرافض لهاقطر موقف والتي أكدت 

يام بدور إقليمي فاعل، وتعد القضية الفلسطينية أحد املجاالت الحيوية  لققطر ل  يتأيت هذه التطورات يف سياق سع

التي من خالل االشتباك معها، �كن ألي طرف إقليمي الربوز كطرف إقليمي فاعل. وتستثمر قطر يف عالقات جيدة مع  

ة الدور املرصي  الطرف�، السلطة الفلسطينية وحركة ح�س، ضمن مساعيها للعب دور الوساطة ب� الطرف�، ومزاحم

 املحوري يف هذا الجانب.  
 العراق ) ج(

   العالقات السعودیة العراقیة..مرحلة جدیدة يف 
العراقي  ،  2020يوليو    13يف   الوزراء  رئيس  أمر 

التنسيقي   "املجلس  بتشكيل  الكاظمي،  مصطفى 

السياسية   امللفات  لبحث  السعودي"،  العراقي 

رئاسة وزير  تحت  ،  واألمنية واالقتصادية ب� البلدين

عالوي األم�  عبد  عيل  وستتشكل  املالية  عضوية  . 

املجلس من وزراء التخطيط والنفط والنقل والزراعة 

والرياضة  والشباب  واملعادن  والصناعة  والثقافة 

ك� سيضم املجلس،  .  والتعليم العايل والبحث العلمي

�ر، واألم� العام لوزارة الدفاع، والسف� البنك املركزي، ورئيس الهيئة الوطنية لالستث  كمحافظ  أعضاء آخرين،

أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق مع الجانب السعودي عىل إعادة تفعيل  . ك�  2العراقي لدى الرياض، وغ�هم

 

 
 الرابط)، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 2020/ 3/7ن، ، الخليج أون الي وزير خارجية قطر يبحث مع هنية خطة الضم اإلرسائيلية 1

 الرابط)، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 13/7/2020، األناضول، الكاظمي يأمر بتشكيل "املجلس التنسيقي العراقي السعودي" 2

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%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/1909223
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في� تحدث قحطان الجنايب السف� العراقي   ، مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية تم توقيعها ب� البلدين يف وقت سابق

 .  1لسعودية ليُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي  قريبةلدى السعودية، عن زيارة 

إن الدالئل الرئيسية عىل هذا التوجه هو رغبة الحكومة الجديدة، ليس يف االنحياز للسعودية عىل حساب إيران، وإ�ا  

ب�   توازن  إحداث  يفرس  يف  ما  وهو  املتحدة،  بالواليات  الجيدة  عالقته  األول  بدافع�،  مدفوع  والكاظمي  الطرف�، 

. الثا� الرغبة يف عالج األزمة االقتصادية التي متر بها العراق من 2االعتقاالت التي قام بها يف صفوف الحشد الشعبي

ه مدفوع بتفهمه مبدى التأزم الذي وصل له االقتصاد  البوابة السعودية. ولعل الصمت اإليرا� أو التغايض عن هذه التوج

 العراقي.  
 الصومال) د(

 بدعم قطري.. إعادة افتتاح مبنی وزاري يف الصومال 
أعادت الحكومة الصومالية افتتاح  ،  2020يوليو  5يف 

مبنى وزارة التخطيط واالستث�ر والتنمية االقتصادية  

يله بدعم  يف العاصمة مقديشو، بعد إعادة بنائه وتأه

الصومايل قطري  الرئيس  االفتتاح  يف  شارك  حث   .

  سف� قطر لدى الصومال، و محمد عبد الله فرماجو

 .  3حسن بن حمزة هاشم

وسع لهذا الدعم القطري، هو تصاعد إن السياق األ 

أحدثت انعكاسات مبارشة يف القرن األفريقي، والصومال و سياسة املحاور اإلقليمية، والتي تعمقت مع األزمة الخلجيية، 

، حيث تدعم األخ�ة أرض كأحد دول هذه املنطقة، تحسب عىل املحور القطري الرتيك، يف مواجهة السعودية واإلمارات

 غ� معرتف به دولياً. لكنه ن انفصاله عن الصومال، و ل، اإلقليم الذي أع)Somaliland( الصومال

 

 

 

 
 ابطالر )، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 2020/ 7/ 15، الرشق األوسط،   توقع «زيارة قريبة» يقوم بها الكاظمي للسعودية 1

 الرابط)، 7/2020/ 16(تاريخ الدخول:، 2020/ 26/6، يس إن إن،  من عنارص الحشد الشعبي وتصادر منصتي صواريخ 14قوات األمن العراقية تعتقل  2

 الرابط، )7/2020/ 16(تاريخ الدخول:، 7/2020/ 6، الرشق، افتتاح وزارة التخطيط الصومالية بعد إعادة بنائها بتمويل من صندوق قطر للتنمية 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2390411/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%c2%ab%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9%c2%bb-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9
https://aawsat.com/home/article/2390411/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%c2%ab%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9%c2%bb-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9
https://aawsat.com/home/article/2390411/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%c2%ab%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9%c2%bb-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/06/26/iraqi-forces-arrest-14-in-counter-terror-iran-backed-militia
https://al-sharq.com/article/06/07/2020/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 الترکیة ةخلیجیال_2

ملفات ودالالت   زیارة أردوغان لقطر..  
أردوغان    قام طيب  رجب  الرتيك  إىل بزيارة  الرئيس 

للخارج منذ بدء تفيش كورونا،  له أول زيارة  ، يفقطر

التطورات  و  املتالحقة باملنطقة، وخاصة يف  يف خضم 

قال  . ك�  1ليبيا وسوريا وعمليات تركيا بش�ل العراق

هي  وزير خارجية قطر إن العالقات ب� بالده وتركيا 

يوم  عالقات بعد  يوماً  وتتعزز  وتأيت  .  2اسرتاتيجية 

هاتفي   اتصال  عىل  أسبوع�  من  أقل  بعد  الزيارة 

يف  الرئيس  أجراه   متيم،  بالشيخ  .  يونيو  20أردوغان 

و   ورافق ألب�اق،  براءت  واملالية  الخزانة  وزير  قطر،  إىل  زيارته  يف  جهاز وزير  أردوغان  ورئيس  أكار،  خلويص  الدفاع 

االستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة االتصال يف الرئاسة الرتكية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة الرتكية  

 ملدى أهمية الزيارة وملفاتها من ناحية، ومدى أهمية قطر يف رؤية وتحالفات تركيا  وهي مؤرشات تش�  ،3إبراهيم قالن

 .  من ناحية أخرى اإلقليمية

دفع    وهو ماالعالقات الرتكية القطرية مستوى التحالف االسرتاتيجي بعد األزمة الخليجية يف مواجهة اإلمارات.  دخلت  

لتعميق عالقاته� االقتصادية عىل مستوى التبادالت التجارية واالستث�رات، فضالً عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف 

تشارك الدولتان رؤية مشرتكة  تهة السعودية واإلمارات. وأخ�اً  قطر، لضبط موازين القوى يف منطقة الخليج يف مواج

ألغلب ملفات وأزمات اإلقليم، األزمة الخليجية والليبية والسورية والقرن اإلفريقي واملوقف من النظام املرصي الحايل،  

 والقضية الفلسطينية. 

 

 

 

 
 الرابط)، 16/7/2020(تاريخ الدخول:، 7/2020/ 2، آر يت عريب، تفيش كورونا أردوغان يف قطر اليوم بأول زيارة له للخارج منذ بدء 1

 الرابط)، 16/7/2020، (تاريخ الدخول:2020/ 4/7، الخليج أون الين، قطر: عالقاتنا اسرتاتيجية مع تركيا وتتعزز يوماً بيوم 2

 الرابط)، 2020/ 16/7(تاريخ الدخول:، 2/7/2020، الخليج أون الين،  ملفات ساخنة ودالالت مهمة ترافق زيارة أردوغان إىل قطر 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1130112-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 اإلیرانیة ةخلیجیال_3

اإلیرانيانفجار ضخم يف موقع نظنز النووي   
انفجار غامض يف مستودع  2020مايو    2يف   ، حدث 

منشأة نووية يف مدينة نطنز اإليرانية، خلف أرضارا 

كب�ة للنشاط النووي اإليرا�. أسباب التفج� ال تزال 

الروايات  وكانت  والفرضيات،  الرتجيحات  تحتمل 

الرسمية اإليرانية تتحدث عن حادث، ومن ثم قالت  

غامض،   انفجار  أكرث  إنه  بحادث  وصفته  ثم  ومن 

نه هجوم  أ خطورة. في� أشارت صحيفة كويتية إىل  

إلكرتو�، بين� تقول صحيفة نيويورك تا�ز األم�كية إن إرسائيل وراء هذا التفج�، من خالل وضع قنبلة يف مبنى ألجهزة  

إنها سرتفع عدد أجهزة   . إن  1الطرد املركزي يف هذه املنشأةالطرد املركزي يف منشأة نطنز، حيث كانت طهران قالت 

. ك� هددت إيران برد 2ترميم املنشأة إلعادة الربنامج النووي اإليرا� إىل ما كان عليه قبل االنفجار، قد يستغرق عام�

 . 3صارم يف حال تب� لها أن االنفجار كان نتيجة هجوم، ك� أشارت إىل أن الحادث مل يؤثر عىل عمل املنشأة

د السعودي السیاسي يف مواجهة إیران..مؤشرات ودالالتالتصعی  
من خالل رصد عدد من الترصيحات السعودية يف النصف األول من شهر يوليو املوجهة ضد إيران، نالحظ أنها تزايدات  

السعود لدى األمم املتحدة، ، قال املندوب  2020يوليو    1يف تلك الفرتة، وشملت أكرث من ملف إقليمي وداخيل. ففي  

عبد الله املعلمي، إن بالده تتوقع من مجلس األمن الدويل متديد حظر األسلحة عىل إيران، خاصًة وأن  رفع حظر السالح  

يوليو، أكد األم� خالد بن سل�ن نائب وزير الدفاع    2. ويف  4عن طهران، �نحها فرصة أكرب مل�رسة سلوكيات أكرث تدم�اً 

السعودي، أن تقرير األمم املتحدة  الذي أثبت تورط النظام اإليرا� بالهج�ت التي استهدفت منشأة أرامكو السعودية  

25العام املايض، أظهر "الوجه الحقيقي لهذا النظام"

. ك� أكدت السعودية أن موقفها من األزمة يف سوريا مبني عىل أن  5

الحل السيايس هو الوحيد لألزمة، وفقاً لقرار مجلس األمن رقم  2254، ومسار جنيف (1)، موضحة أن إيران ما زالت  

 

 
 الرابط)، 17/7/2020، (تاريخ الدخول:2020/ 6/7صحيفة: انفجار نطنز يكشف أزمة أكرب يف إيران تتعدى حدود املنشأة النووية، الحرة،  1
 الرابط)، 7/2020/ 17، (تاريخ الدخول:2020/ 11/7ترميمها قد يحتاج سنت�.. هل تقف أم�كا وإرسائيل وراء تفج� منشأة نطنز النووية؟، الجزيرة نت،  2

 الرابط)، 17/7/2020، (تاريخ الدخول:7/2020/ 11تكشف ألول مرة "طريقة الرد" عىل تفج� منشأة "نطنز" النووية، سبوتنك عريب،   إيران 3

 الرابط)، 17/7/2020، (تاريخ الدخول:1/7/2020السعودية تتوقع من مجلس األمن متديد حظر األسلحة عىل إيران، الرشق األوسط،  4

 الرابط)، 17/7/2020، (تاريخ الدخول:2/7/2020شف الرؤية الظالمية إليران، الرشق األوسط، خالد بن سل�ن: التقرير األممي ك 5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/iran/2020/07/06/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/11/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://arabic.sputniknews.com/world/202007131045987074-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://aawsat.com/home/article/2365391/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2366126/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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. ويف  1تشّكل خطراً كب�اً عىل مستقبل سوريا وهويتها

أن  اليمن،  الرشعية يف  تحالف دعم  أعلن  3  يوليو، 

ج�االت   لدى  رهينة  أصبحت  الحوثي�  ج�عة 

 . 2إيران 

إن هذه الترصيحات تش� لحقيقة أن إيران الزالت  

كمهدد للسعودية  األول  العدو  القومي،    هي  ألمنها 

وعىل الرغم أنه مع صعود محمد بن سل�ن للحكم  

بدأت تركيا تظهر كأحد خصوم اململكة، لكن ال تزال إليران األولوية، بعكس اإلمارات، التي تويل لرتكيا أولوية كخصم  

 إقليمي.  

 

 اإلسرائیلیةةخلیجیال_4

 التطبیع اإلماراتي اإلسرائیلي يف تزاید 
" املتخصصة  42عت "مجموعة  ، وقّ 2020مايو    2يف  

والتي   السحابية  والحوسبة  االصطناعي  الذكاء  يف 

تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مذكريت تفاهم مع رشكة  

إرسائيل  و  املتقدمة  العسكرية  لألنظمة  "رافاييل" 

من   وه�  أي"،  ايه  "أي  والفضاء  الط�ان  لصناعات 

مذك اإلرسائيلية،  التكنولوجية  الرشكات  ريت  كبار 

البحث والتطوير   التعاون يف مجال  تفاهم من أجل 

 . 3وإيجاد حلول فعالة ملكافحة ف�وس كورونا

إن هذه الخطوة ليست األوىل يف مسار التطبيع اإلمارايت اإلرسائييل، خاصًة وأنها تزايدت يف الفرتة األخ�ة، فعىل ما يبدو  

يونيو املايض، أطلقت رشكتان إماراتيتان عدداً من   26ففي    أن اإلمارات تستغل أزمة كورونا يف ترسيع تلك العملية.

املرشوعات املشرتكة يف املجال الطبي ومكافحة ف�وس كورونا، وذلك بالتعاون مع رشكت� إرسائيليت�. وكان رئيس وزراء 

 

 
 الرابط)، 2020/ 17/7دخول:، (تاريخ ال2020/ 2/7السعودية: إيران «خطر كب�» عىل سوريا وهويتها، الرشق األوسط،  1

 الرابط)، 17/7/2020، (تاريخ الدخول:2020/ 7/ 3«التحالف»: امليليشيات الحوثية أصبحت رهينة لدى ج�االت إيران، الرشق األوسط،  2

 الرابط)، 7/2020/ 17، (تاريخ الدخول:2020/ 2/7» اإلماراتية توقع مذكريت تفاهم مع رشكات إرسائيلية ملكافحة «كورونا»، الرشق األوسط، 42«مجموعة   3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2364171/%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-%C2%AB%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2367846/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2367616/%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-42%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
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ك� قامت    إرسائيل بنيام� نتنياهو، كشف يف وقت سابق، عن تعاون مع اإلمارات يف مجال مكافحة ف�وس كورونا. 

 .  1اإلمارات بإرسال مساعدات غ� متفق عليها للفلسطيني�، بطائرت� عرب مطار "بن غوريون" اإلرسائييل ألول مرة

يف مقاله بصحيفة معاريف، أن اإلمارات وإرسائيل تزيدان من   ويف هذا السياق، يرى املسترشق اإلرسائييل جايك خوجي

دفء عالقاته�، ومل يعد افتتاح سفارة إرسائيلية يف أبو ظبي حل� بعيد املنال، ألن اإلمارات اجتازت كث�اً من الخطوط 

 .  2الحمراء من خالل تواصل زع�ئها العلني مع إرسائيل

 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 بريطانيا_ 1 

لخارجیة طانیة یلع مستوى الدفاع وااتصاالت سعودیة بری   
، استعرض وزير الخارجية السعودي  2020يوليو    7يف  

األم� فيصل بن فرحان، مع نظ�ه الربيطا� دومينيك  

يف   البلدين  ب�  الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل  راب، 

ن  يوليو، بحث األم� خالد ب  8. ويف  3كث� من املجاالت

سل�ن نائب وزير الدفاع السعودي، مع وزير الدفاع 

الربيطا� بن واالس، الرشاكة ب� البلدين وخصوصاً يف  

الدفاعي هذه 4املجال  خلف  للدافع  وبالنظر   .

يوليو، أي قبل    6االتصاالت يف تلك الفرتة، نجد أنه يف  

الربيطانية دومينيك راب   الخارجية   20شخصية، من بينهم    49فرض عقوبات عىل  االتصاالت بيوم واحد، أعلن وزير 

شخصية سعودية، ومنهم أس�ء مقربة من ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن؛ بسبب تورطهم يف انتهاكات حقوقية  

 . 5جسيمة، عىل خلفية مقتل خاشقجي

 

  

 

 
 الرابط)، 17/7/2020، (تاريخ الدخول:2020/ 3/7إرسائييل ملكافحة كورونا، الخليج أون الين،  -تطبيع جديد.. تعاون إمارايت  1

 الرابط)، 7/2020/ 17، (تاريخ الدخول:2020/ 5/7اإلمارات وإرسائيل عقدان من التطبيع الخفي، عريب بوست،  2

 الرابط)، 17/7/2020، (تاريخ الدخول:2020/ 7/7وزير الخارجية السعودي ونظ�ه الربيطا� بحثا هاتفياً مستجدات املنطقة، الرشق األوسط،  3
 الرابط)، 2020/ 17/7، (تاريخ الدخول:7/2020/ 8خالد بن سل�ن يبحث مع وزير الدفاع الربيطا� الرشاكة ب� البلدين، الرشق األوسط،  4

 الرابط)، 2020/ 17/7، (تاريخ الدخول:7/2020/ 6سعودياً عىل خلفية مقتل ج�ل خاشقجي، يورونيوز،  20بريطانيا تفرض عقوبات بحق  5
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https://arabicpost.shorthandstories.com/emarates-tatbee3/?fbclid=IwAR3niZO2dUj8psktalSPGqGXv6zEU1eB6hY9el3vn_KZlbRD2ln_IleOZCM#group-yhdth-kryb-s1SwLP80W8
https://aawsat.com/home/article/2376636/%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%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2377276/%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%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://arabic.euronews.com/2020/07/06/uk-human-rights-sanctions-against-saudi-ex-officials-over-khashoggi-s-death
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