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 محکمة واشنطن تستدعي محمد بن سلمان يف قضیة الجبري  

 قطر: مواقف مجلس التعاون الخلیجي ال تصدر عبر بیانات األمین العام  

 تنفیذًا التفاق الریاض محافظ عدن الجدید یؤدي الیمین أمام الرئیس هادي  

 للبنان یلع وقع انفجار میناء بیروت   الخلیجي الدعم االقتصادي   

 هل تسعی السعودیة المتالك سالح نووي بمساعدة الصین؟  

 إسرائیل واإلمارات تعلنان تطبیعا للعالقات بوساطة أمیرکیة  

 استمرار التوتر يف العالقات الترکیة مع اإلمارات والسعودیة  
 

 

       

 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 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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التقریرهذا   
، وذلك من خالل  2020  أغسطسمن شهر    األوليتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

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

انتقاد قطر الطريقة التي يصدر بها مجلس التعاون الخليجي قراراته    الخليجية، وكان أبرزها-أوالً: التطورات الخليجية

 وبياناته، خاصة مع استمرار األم� العام للمجلس يف التعب� عن مواقف ال تشرتك فيها كل دول املجلس. 

توري أمام الرئيس  أداء محافظ جديد لليمن اليم� الدس  اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية،-ثانياً: التطورات الخليجية

، لتقديم الدعم االقتصادي عقد مؤمتر أصدقاء السودان بالعاصمة السعودية الرياض ك�    هادي تنفيذا التفاق الرياض،

بالدائرة    أما في� يتصل  .للبنان عىل وقع انفجار ميناء ب�وت  الخليجيالدعم االقتصادي  للسودان، ودعم عملية السالم، و 

ة عىل وقع أزمة كشم�. والحديث عن بناء خطر   مرحلة  العالقات السعودية الباكستانية يف  األسيوية، متثلت يف دخول 

 السعودية منشاة نووية مبساعدة الص�. 

الخليجية التطورات  املتحدة، و -ثالثاً:  الواليات  حمد بن سل�ن يف  ملمحكمة واشنطن  استدعاء  الدولية: وقد متثلت يف 

 ابق سعد الجربي. ضابط االستخبارات السعودي السقضية 

 

  

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
 

 قطر: مواقف مجلس التعاون ال تصدر عبر بیانات األمین العام 

 

اإلرهاب  ،  2020أغسطس    11يف   القطري ملكافحة  الخارجية  لوزير  الخاص  املبعوث  القحطا�"  قال "مطلق بن ماجد 

املنازعات،   تسوية  اجت�ع وزراء  إ والوساطة يف  تصدر عن  ما  عادة  عليها  املتفق  الخليجي  التعاون  مواقف مجلس  ن 

عامة فقط، وذلك رداً عىل بيان لألمانة  خارجية الدول األعضاء، وليس عرب بيانات األم� العام التي متثل رأي األمانة ال

العامة للمجلس دعا إىل متديد حظر دويل لألسلحة عىل إيران. مش�اً إىل أن قطر ال ترى أن العقوبات الحالية عىل إيران  

تسفر عن نتائج إيجابية وال تساهم يف حل األزمات، وحل األزمات يجب أن يكون عرب الحوار. مضيفاً أن إيران دولة  

 . 1وتربط قطر بها عالقات حسن الجوار، مشيداً مبوقفها خالل حصار قطر جارة

تعليقاً عىل هذا الترصيح تجدر اإلشارة إىل نقطت�: األوىل أن هذا الترصيح يعني أن األزمة الخليجية مستمرة، وال توجد  

لسعودية، وبعد األزمة الخليجية بات  هناك نية لحلها يف األمد املنظور. الثانية أن مجلس التعاون الخليجي تهيمن عليه ا

منها منرباً للتعب� عن الرؤى املشرتكة   أكرث هذا املجلس منرباً للتعب� عن مواقف ورؤى السعودية واإلمارات السياسية،  

 الخليجية. 

 

 

الجوار،  1 يحكمها حسن  إيران  مع  الخارجية وعالقاتنا  وزراء  اجت�عات  تتخذ يف  التعاون  مسؤول قطري: مواقف مجلس 

 الرابط)، 16/8/2020، (تاريخ الدخول: 11/8/2020الجزيرة نت، 

https://almarsad.co.uk/
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/11/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%81%D9%8A
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
ة عربی ال ةخلیجیال_1  

 اليمن (أ) 

الجدید یؤدي الیمین أمام الرئیس هادي تنفیذًا التفاق الریاض محافظ عدن   

 

، أدى محافظ عدن الجديد أحمد حامد مللس اليم� الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه  2020أغسطس    11يف  

منصور هادي يف العاصمة السعودية الرياض. وكان الرئيس هادي قد عّ� مللس، القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب،  

 .  1قب االتفاق عىل اآللية الجديدة لتنفيذ اتفاق الرياض يف الشهر املايض محافظا لعدن ع

أغسطس، وصلت لجنة عسكرية سعودية إىل مدينة عدن، لإلرشاف عىل متوضع قوات الحكومة ومسلحي املجلس    13ويف  

اتفاق الرياض. وقد    االنتقايل عىل األرض يف محافظة أب�، ووضع خطة باإلجراءات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من

الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات  اإلدارة  االنتقايل عن  املجلس  الرياض تخيل  الجديدة التفاق  اآللية  تضمنت 

بتويل تشكيل حكومة كفاءات   امللك  الحايل مع� عبد  الوزراء  الجنوب والش�ل، وتكليف رئيس  مناصفة ب� 

 

 

نت،   1 الجزيرة  هادي،  الرئيس  أمام  اليم�  يؤدي  الجديد  ومحافظ عدن  االنتقايل  املجلس  بسقطرى ضد  تظاهرة  اليمن.. 

 الرابط)، 16/8/2020، (تاريخ الدخول: 11/8/2020
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ف إطالق النار والتصعيد ب� الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل،  يوما. ك� تضمنت أيضا استمرار وق  30سياسية خالل  

إىل   أب� وإعادتها  محافظة  الطرف� يف  قوات  املحافظة، وفصل  إىل خارج  العسكرية من عدن  القوات  وكذلك خروج 

 .  1مواقعها السابقة

تقايل بدعم إمارايت، أحكمت سيطرتها يف املقابل، قالت مصادر يف السلطة املحلية بأرخبيل سقطرى، إن قوات املجلس االن 

القادمة من سقطرى عن  األنباء  وتكشف  األرخبيل.  إماراتية يف  وامليناء، وتستعد إلنزال معدات وأسلحة  املطار  عىل 

معسكرات. وتزامن ذلك   ٣تحركات إماراتية حثيثة عىل األرض هناك، فعىل أطراف الجزيرة تسارع أبو ظبي الوقت لبناء  

 . 2إماراتي� إىل سقطرى خالل الساعات املاضيةمع وصول ضباط 

 : 3وتعليقا عىل اآللية الجديدة التي تم اإلعالن عنها لتنفيذ اتفاق الرياض يجب اإلشارة لآليت

) تحقق جميع األطراف مكاسب سياسية من "اتفاق الرياض" الذي أُعيد إحياؤه. فالرئيس هادي يستفيد منه ألن 1(

"املجلس االنتقايل يدعم اتفاقاً يعرتف رصاحًة بأن حكومته هي الحكومة اليمنية الوحيدة التي تتمتع بالرشعية الدولية.  

االبتعا "املجلس"  يتعّ� عىل  أنه  الرغم من  االتفاق تعي� شخص  وعىل  له مبوجب  أنه يحق  إال  الذاتية،  اإلدارة  د عن 

 ملنصب محافظ عدن، وسينضم املجلس إىل جانب هادي يف املفاوضات النهائية مع الحوثي� بقيادة األمم املتحدة.  

ت التحالف.  تشكيل حكومة مشرتكة ومنع املزيد من االشتباكات العسكرية ب� قوا  قتنفيذ االتفا) من مكاسب آلية  2(

الجهود   من  املزيد  بذل  خالل  من  رمبا  املشرتك،  عىل خصمهم  الرتكيز  بإعادة  التحالف  ألعضاء  اآللية  تسمح  قد  ك� 

املتضافرة للرد عىل محاوالت الحوثي� لالستيالء عىل املزيد من األرايض. وأخ�اً من شأن التنفيذ الناجح لالتفاق أن �نح  

ز دبلومايس رضوري جداً، م� يسمح لقيادتها بالرتكيز عىل محور املحادثات مع الحوثي�  السعودية الفضل يف تحقيق إنجا

 ودعم مفاوضات بقيادة األمم املتحدة تهدف إىل إنهاء الحرب الدائرة يف اليمن. 

) مع ذلك، من غ� املرجح أن تتبدد األهداف االنفصالية لـ "املجلس االنتقايل الجنويب" قد يأمل املجلس يف أن يؤدي 3(

أن   املجلس  قيادة  املستقبل. وترى  لالنفصال يف  ملتابعة محاولته  كافية  إىل منحه رشعية  إىل حكومة هادي  االنض�م 

   كل أفضل من خالل عملية سياسية وليس عرب إعالن أحادي الجانب. االنفصال هو طموح طويل األمد �كن تحقيقه بش

 

 

 

، (تاريخ 4/8/2020ة سعودية يف عدن لإلرشاف عىل متوضع القوات الحكومية ومسلحي االنتقايل، الجزيرة نت،  لجنة عسكري 1

 الرابط)، 16/8/2020الدخول: 

، (تاريخ 3/8/2020رخبيل.. االنتقايل يحكم سيطرته عىل ميناء ومطار سقطرى، الجزيرة نت،  تحركات إماراتية متسارعة يف األ  2

 الرابط)، 16/8/2020الدخول: 

، 30/7/2020إيلينا ديلوجر، إعادة إحياء "اتفاق الرياض": املكاسب السياسية ال تزال مقيّدة مبخاوف التنفيذ، معهد واشنطن،   3

 الرابط)، 16/8/2020(تاريخ الدخول: 
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-12
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/3/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/riyadh-agreement-redux-political-gains-still-dogged-by-implementation-conce
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 السودان ) ب(

 عقد مؤتمر أصدقاء السودان بالعاصمة السعودیة الریاض 

 

، استضافت العاصمة السعودية الرياض، أع�ل مؤمتر املانح� لدعم عملية السالم يف السودان  2020أغسطس    12يف  

دولة ومنظمة. ويف املؤمتر،    25صفتها رئيسا ملجموعة أصدقاء السودان، شاركت فيه نحو  ، ب سكونفرانعرب تقنية الفيديو  

أكد وزير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحان عىل دعم السعودية لالستقرار يف السودان. املؤمتر يهدف إىل دعم  

باإلضافة إىل حشد الدعم االقتصادي  عملية املفاوضات، ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض من أجل تحقيق السالم،  

 .  1للسودان 

متيل السياسة الخارجية السودانية يف مرحلة ما بعد البش� أكرث نحو املحور السعودي اإلمارايت، إال أن السلطة الجديدة  

مل تقطع روابطها كليًة مع تركيا وقطر. يف محاولة منها لالستفادة سياسياً واقتصادياً من املحور القطري الرتيك من ناحية،  

يدة مع هذا املحور مساحة للمناورة مع الجانب السعودي واإلمارايت، يف محاولة منهم  ولتمنح العالقات السودانية الج

 لجني أكرب قدر ممكن من املكاسب والدعم. 

 

 

 

 الرابط )، 16/8/2020، (تاريخ الدخول: 12/8/2020مؤمتر املانح�.. السعودية تدعم استقرار السودان، سكاي نيوز،  1
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 لبنان ) ج(

للبنان یلع وقع انفجار بیروت  الخلیجيالدعم االقتصادي   
 

 

، دشن عدد من دول الخليج حمالت  2020أغسطس    4للتخفيف من آثار االنفجار الهائل الذي وقع يف مرفأ ب�وت يف  

آالف جريح وأحدث دمارا كب�ا يف عدة أحياء    ٥قتيال عىل األقل و  135لبنان من الكارثة، والتي خلفت    إلنقاذإغاثية  

عية قطر الخ�ية فرق اإلغاثة العاجلة من أجل التدخل ألف نسمة. فأرسلت جم   300سكنية، م� أدى لترشيد نحو  

املترضرين عىل  إغاثية  مواد  وتوزيع  من 1الرسيع  للمتأثرين  عاجلة  إنسانية  مساعدات  اإلمارات  دولة  قدمت  ك�   .

أخرى مواد رضورية  إىل  إضافة  الطبية،  أدوية ومعدات  تضمنت  إطالق جرس جوي  2االنفجار،  الكويت  أعلنت  في�   .

. ك� قامت سلطنة ُع�ن والبحرين بتسي� رحالت إغاثة جوية إىل  3ة لبنان وتلبية احتياجاته اإلنسانية والطبيةملساعد

 

 

)، 16/8/2020، (تاريخ الدخول:  6/8/2020لبنان يف قلوبنا.. حملة قطرية إلغاثة مترضري انفجار مرفأ ب�وت، الجزيرة نت،   1

 الرابط

 الرابط )، 16/8/0202، (تاريخ الدخول: 5/8/2020اإلمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة إىل لبنان، سكاي نيوز،  2

 الرابط)، 16/8/2020، (تاريخ الدخول: 6/8/2020الكويت تسّ� جرسا جويا إلغاثة لبنان بعد كارثة املرفأ، الجزيرة نت،   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/2020/8/6/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1366774-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/6/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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االنفجار إثر  الجوي  1لبنان  الجرس  اللبنانية ب�وت، ضمن  العاصمة  إىل  رابع طائراتها  السعودية، والتي وصلت  . أخ�اً 

 . 2ة واألع�ل اإلنسانية، ملساعدة املترضرينالسعودي الذي يسّ�ه مركز امللك سل�ن لإلغاث

أغسطس، عرب تقنية الفيديو برئاسة الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون، أعلنت دول    9وخالل أع�ل مؤمتر املانح� يف  

 .  3مليون دوالر 80 عن مساعدات مالية كب�ة لدعم لبنان، تقدر بـــ والكويت،خليجية، من بينها قطر 

املس بعد  خلف هذه  اإليرانية،  النفوذ  مناطق  تقع ضمن  لبنان  لكون  السياسية،  التعقيدات  العديد من  تقبع  اعدات 

سيايس ب� إيران والسعودية من ناحية،    تجاذبسيطرة حزب الله يف الداخل سياسياً وعسكرياً. وهو ما جعلها محل  

 وتركيا وفرنسا من ناحية أخرى مؤخراً. 

األسیویة ةخلیجیال_2  
 الصين ) أ(

 هل تسعی السعودیة المتالك سالح نووي بمساعدة الصین؟ 
نقلت صحيفة وول سرتيت جورنال عن مسؤول� غربي�، قولهم إن السعودية أقامت منشأة الستخراج ما يعرف بكعكة  

أة تقع يف  اليورانيوم الصفراء، التي تُستخدم وقودا للمفاعالت النووية، وذلك مبساعدة الص�. ونقلت الصحيفة أن املنش

بلدة "العال" النائية ش�ل غريب السعودية، يف ح� أكد مسؤولون غربيون آخرون أنها ُشيدت مبساعدة رشكت� صينيت�.  

ولفتت الصحيفة إىل أن مّرشع� من الحزب� الد�قراطي والجمهوري، عّربوا عن قلقهم بشأن تعهد ويل العهد األم� 

. ورداً عىل ذلك، عربت إيران 4إيران، يف حال قيام طهران بتطوير قنبلة نووية بالحذو حذو  2018محمد بن سل�ن عام 

عن قلقها من وجود برنامج سعودي رسي للتسلح النووي، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل تقديم توضيحات  

 . 5بشأنه، ورفع تقرير حوله إىل أعضاء الوكالة

 

 

)، 16/8/2020، (تاريخ الدخول:  7/8/2020ُع�ن والبحرين تس�ان أول مساعداته� اإلنسانية إىل لبنان، الخليج أون الين،   1

 الرابط

س 2 إغاثية  األوسط،  طائرة  الرشق  االنفجار،  منكويب  ملساعدة  ب�وت  إىل  تصل  رابعة  الدخول:  9/8/2020عودية  (تاريخ   ،

 الرابط)، 16/8/2020

املان 3 لبنان  مؤمتر  تدع�ن  والكويت  قطر  الين،    80بـ  ح�..  أون  الخليج  دوالر،  الدخول:  9/8/2020مليون  (تاريخ   ،

 الرابط)، 16/8/2020

)،  16/8/2020، (تاريخ الدخول:  5/8/2020ص� يف مرشوعها النووي، الجزيرة نت،  وول سرتيت جورنال: السعودية تستع� بال 4

 الرابط

 الرابط)، 16/8/2020، (تاريخ الدخول: 9/8/2020إيران تنتقد الربنامج النووي السعودي، الخليج أون الين،  5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2438296/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8080-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/5/%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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 :1اآليتيف سياق هذا التطور يجب اإلشارة إىل 

) تس� معالجة اليورانيوم بشكل متالزم. فهي تبدأ من استخراجه إىل معالجته (لصنع الكعكة الصفراء)، وصوالً إىل  1(

أنجزت   التخصيب. وقد  إىل مرحلة  يصل  فلوريد)، وأخ�اً  (سادس  غاز  إىل  وَمْعدن، وبعدها  األكسيد  ثا�  إىل  تحويله 

مبساعدة الص�. ووفقاً لتصميم أجهزة الطرد املركزي والدورة الزمنية الالزمة لإلنتاج،  السعودية حالياً املرحلت� األوليت�  

 يصلح اليورانيوم املخصب لالستخدام يف محطة للكهرباء أو لصنع سالح نووي.  

) اتخذ الحليف املقرب للرياض، أي اإلمارات، مساراً مختلفاً، بعد أن تعهدت برفض التخصيب وبدأت للتو بتشغيل  2(

مفاعالت من إنشاء كوريا الجنوبية. وقبل أن يطلب مراسلو صحيفة "وول    أربعمفاعل الطاقة النووية األول من أصل  

سرتيت جورنال" من السعودي� التعليق عىل املوضوع، مل تقر الرياض بوجود املصنع. ومن حيث الربوتوكوالت الدولية،  

مل تكن خياراً مطمئناً كرشيك فاألمر مقبول نوعاً ما، لكنه يش� إىل عدم االنفتاح ويتعارض مع النوايا السلمية. فالص�  

إيران  املنشآت شملت  السابقة يف مثل هذه  الالزمة، لكن تجربتها  الخربة  توفّر بك�  أن  أيضاً. و�كن  الصدد  يف هذا 

 وباكستان.  

 

 

 

 

واشنط 1 معهد  نووية؟،  قنبلة  لصنع  السعودية  إىل  املساعدة  الص�  تقّدم  هل  هايدرسون،  (تاريخ  5/8/2020ن،  سا�ون   ،

 الرابط)، 16/8/2020الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/is-china-helping-saudi-arabia-to-build-a-nuclear-bomb
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 باكستان ) ب(

 یلع وقع أزمة کشمیر العالقات السعودیة الباکستانیة يف خطر

 

باكستان عىل  2020أغسطس    5يف   التعاون  ، هددت  منظمة  بالخروج من  لسان وزير خارجيتها شاه محمود قريش، 

دعم   أجل  من  األعضاء  الدول  خارجية  لوزراء  اجت�ع  عقد  الدائم  وتأجيلها  املنظمة  اكرتاث  عدم  وانتقد  اإلسالمي، 

ة الكشم�ي� والوقوف عىل سبل حل قضية اإلقليم. وكشفت يف ترصيحات غ� مسبوقة عن أن غياب بالده عن قم

كواالملبور اإلسالمية العام املايض كان بضغوط سعودية. وهدد بأنه إذا مل تعقد منظمة التعاون اإلسالمي اجت�عا لوزراء  

خارجية دول املنظمة، فإن باكستان لن تنتظر وقتا أطول، وستعقد مؤمترا بشأن كشم� خارج إطار املنظمة. وتدفع  

، 2019ية الدول األعضاء يف منظمة التعاون، منذ قرار نيودلهي يف أغسطس  إسالم آباد من أجل عقد اجت�ع لوزراء خارج

بإلغاء الحكم الذايت يف جامو وكشم�، إال أن هذا الطلب يقابل بإحجام سعودي. ويعد دعم الرياض أمرا حاس� ألي 

 . 1تحرك يف منظمة التعاون اإلسالمي، التي تهيمن عليها السعودية

 

 

التعاون اإلسال  1 السعودية وتهدد مبغادرة منظمة  باكستان تصّعد ضد  الجزيرة نت،  بشكل غ� مسبوق..  ، 6/8/2020مي، 

 الرابط)، 16/8/2020(تاريخ الدخول: 

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/2020/8/6/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AF
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سيؤديان إىل تجاوز الهند باكستان يف   19-ست آي" الربيطا�، أن قضية كشم� ووباء كوفيدوذكر مقال مبوقع "ميدل إي

العالقة اإلسرتاتيجية بالسعودية. وأن باكستان ستبقى رشيكا أمنيا مه� للسعودية، وسيستمر التعاون االقتصادي بينه�،  

إسالم   نيودلهي عىل  تتفوق  أن  الطويل �كن  املدى  للرياض يف  لكنه سيتقلص، وعىل  رئييس  إسرتاتيجي  آباد كحليف 

ماليزيا"، حيث تربطها    –إيران    -قطر  – جنوب آسيا. مضيفاً إىل أن باكستان قد تنجذب بشكل متزايد نحو معسكر "تركيا  

عالقات وثيقة وطويلة األمد برتكيا، وتتلقى إمدادات الطاقة من قطر، و�كنها إحراز مزيد من التقدم يف كشم� من  

 . 1كيل جبهة موحدة مع تلك القوى خالل تش

الترکیةةخلیجیال_3  

 استمرار التوتر يف عالقات ترکیا مع اإلمارات والسعودیة  

 

خالل الفرتة الحالية شهدت الساحة اإلقليمية عدد من التطورات أرشت إىل مدى التوتر والتأزم يف العالقات الرتكية مع 

هجوما عىل اإلمارات، وقال إنها قامت بأع�ل مّرضة يف   ،شّن وزير الدفاع الرتيك خلويص أكار اإلمارات والسعودية. فقد 

أنور    ا، دع2020أغسطس    1. ورداً عليه يف  2فعلت يف املكان والزمان املناسب�ليبيا وسوريا، وستحاسبها تركيا عىل ما  

الترصيح سقوط    معترباً هذاقرقاش، وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية، تركيا إىل الكف عن التدخل يف الشأن العريب،  

 

 

الجزيرة نت،   1 للسعودية بجنوب آسيا بدل باكستان،  الحليف اإلسرتاتيجي  الهند ستصبح  إيست آي:  ، 14/8/2020ميدل 

 الرابط)، 16/8/2020(تاريخ الدخول: 

(تاريخ الدخول:    ،30/7/2020زير الدفاع الرتيك: اإلمارات أرضت بنا وسنحاسبها يف املكان والزمان املناسب�، الجزيرة نت،  و  2

 الرابط)، 16/8/2020

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/2020/8/14/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/30/%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
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لدبلوماسية   في�  1أنقرةجديد  ال.  ملجلس  العام  األم�  الحجرف  نايف  العربية،استنكر  الخليج  لدول    تلك  تعاون 

 . 2التهديدات

االقتصادية الخالصة، أعلنت كل من    واملياهوبعد أن أعلنت مرص واليونان عن اتفاق لرتسيم حدوده� البحرية املشرتكة  

اتفاقية  تأييده� لهذه االتفاقية. الدافع لذلك هو أن تلك االتفاقية والتي اعتمدت عىل    4، واإلمارات والبحرين3السعودية

ليونان الحّق يف امتالك مساحات من املياه  ا يف الرتسيم، إلعطائها تركيا االستناد إليهاترفض األمم املتحدة لقانون البحار، 

وزان لليونان حق السيادة عليها برغم قربها أكرث من تركيا،  التي أعطت اتفاقية ل ،االقتصادية الخالصة املطلة عىل الجزر

 .  ما يؤدي لتحجيم مساحة الحدود البحرية الرتكية يف مساحات صغ�ة جداً 

بزيارة رسمية لقربص، التقى فيها    وزير الخارجية السعودي،  هعبد اللفيصل بن فرحان بن    قام األم� أغسطس،    6ويف  

وأكد وزير  ا،  رضورة إيجاد حل سيايس للوضع يف ليبيوأكدا خاللها عىل  ،  "وليديسننيكوس خريستود"القربيص    بنظ�ه 

. منذ أن توترت العالقات الرتكية 5الخارجية السعودي عىل دعم اململكة للحقوق السيادية لجمهورية قربص عىل أراضيها

ربص يف مواجهة تركيا، التي تعرتف مبا  اململكة لق  دعمالسعودية، والزيارات ب� السعودية وقربص مل تنقطع، للتعب� عن  

اإلمارات واليونان، رفضه� أي    أكدتأغسطس،    12يعرف بقربص الش�لية، التي ترتكز فيها أغلبية قبارصة أتراك. ويف  

ذلك خالل اتصال هاتفي ب� وزير الخارجية اإلمارايت عبد الله بن  و إجراءات تهدد االستقرار يف رشق البحر املتوسط،  

. وتأيت هذه الخطوة أيضا يف سياق التوتر املتصاعد ب� اليونان وتركيا يف رشق  6نظ�ه اليونا� نيكوس دندياسو   د،زاي

 املتوسط، ومن ثم من الطبيعي أن تعلن اإلمارات انحيازها لليونان، يف ظل الرصاع اإلقليمي بينها وب� تركيا يف املنطقة.  

 

 

)،  16/8/2020(تاريخ الدخول:  ،  2/8/2020التخيل عن (األوهام االستع�رية)، الرشق األوسط،    وزير إمارايت يدعو أنقرة إىل   1

 الرابط

 الرابط )، 16/8/2020(تاريخ الدخول: ، 8/2020/ 11، الرشق األوسط، استنكار خليجي لترصيحات أنقرة تجاه اإلمارات 2

، (تاريخ الدخول:  12/8/2020الرشق األوسط،  ،  ية ترسيم الحدود ب� مرص واليونانالسعودية تنوه بإيجابية التوصل التفاق 3

 الرابط)، 16/8/2020

)، 16/8/2020(تاريخ الدخول:  ،  7/8/2020، الخليج أون الين،  ملاذا أيّدت أبوظبي واملنامة اتفاقية مرص واليونان البحرية؟ 4

 الرابط

ليبياالسعو 5 يف  للوضع  سيايس  حل  إيجاد  رضورة  عىل  يؤكدان  وقربص  األوسط،  دية  الرشق  الدخول:  ،  6/8/2020،  (تاريخ 

 الرابط)، 16/8/2020

املتوسطاإلمارات   6 رشق  الستقرار  تهديد  أي  رفضه�  تؤكدان  الرشق  واليونان  الدخول:  ،  12/8/2020،  األوسط،  (تاريخ 

16/8/2020 ،(

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/2424266/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2443306/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2444771/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%91%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://aawsat.com/home/article/2433816/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2444616/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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اإلیرانیة ةخلیجیال_4  

مشروعا أمیرکیا لتمدید حظر السالح یلع إیران مجلس األمن یرفض   

، بعث الدكتور نايف الحجرف األم� العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، برسالة إىل مجلس  2020أغسطس    9يف  

  ، بشأن تقييد نقل األسلحة التقليدية من وإىل2231األمن الدويل، للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس األمن رقم  

بتاريخ   والذي سينتهي  املقبل  18إيران،  البيان1أكتوبر  لنقد هذا  اإليرا�  الجانب  دفع  ما  أغسطس،    14. ويف  2. وهو 

بعد  إيران  إىل  السالح  إيرادات  املتحدة عىل  األمم  تفرضه  الذي  الحظر  محاولتها متديد  املتحدة يف  الواليات  أخفقت 

أعضاء آخرين عن التصويت داخل مجلس    8بريطانيا وفرنسا وأملانيا و  اعرتاض روسيا والص� عىل هذه الخطوة، وامتناع 

 

 

، (تاريخ الدخول: 9/8/2020جي» يطالب مجلس األمن بتمديد حظر السالح عىل إيران، الرشق األوسط،  «التعاون الخلي 1

 الرابط)، 16/8/2020

مطالبة  2 تنتقد  نت،    إيران  الجزيرة  األمن،  مبجلس  جديد  أم�يك  قرار  ومرشوع  عليها  السالح  حظر  بتمديد  الخليج  دول 

 الرابط)، 16/8/2020، (تاريخ الدخول: 10/8/2020

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/2438451/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%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
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/10/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
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األمن الدويل، في� اقرتحت روسيا عقد قمة مع أم�كا والدول األعضاء باالتفاق النووي اإليرا�، لتفادي التصعيد داخل  

  .2اعتربت طهران هذا الفشل تأكيد عىل عزلة واشنطنوقد  .1األمم املتحدة بشأن إيران

لقد كان البند املتعلق برفع حظر السالح املفروض عىل إيران باالتفاق النووي، هو أحد الدوافع الرئيسية الستمرار إيران  

ملتزمة بالحد األد� من التزاماتها وفقا لهذا االتفاق، برغم اسرتاتيجية الضغط القصوى التي تبناها ترامب يف مواجهة 

لتحلل كامل.  األمر  يصل    أن ن بعض بنود االتفاق بشكل تدريجي، دون  مان  طهران. والتي يف مواجهتها تحللت طهر 

بند رفع حظر السالح عليها، والذي سيمكنها من إرسال أسلحتها لحلفائها يف املنطقة من   وذلك لرغبتها يف استغالل 

ناحية، واست�اد السالح من الدول األخرى. وبرغم أن است�اد وتصدير إيران للسالح مل يتوقف بشكل كامل، لكن رفع  

 صادرات رأسيا وأفقيا، ك� سيصبح بشكل علني دون عقوبات.  الحظر سيؤدي لتزايد هذه الواردات وال

اإلسرائیلیةةخلیجیال_5  

 إسرائیل واإلمارات تعلنان تطبیعا للعالقات بوساطة أمیرکیة 
يف   وإرسائيل  اإلمارات  دونالد    2020أغسطس    13توصلت  األمرييك  الرئيس  برعاية  البينية،  عالقاته�  لتطبيع  التفاق 

وجاء يف ترصيح مشرتك ب� الواليات املتحدة وإرسائيل واإلمارات، نرشه  .  اتفاق سالم تاريخي""بـ  ترامب، الذي وصفه  

ترامب أن بعثة الدولت� ستلتقيان خالل األسابيع املقبلة ألجل توقيع اتفاقيات حول الط�ان املبارش، وقضايا أمنية وأخرى  

فضال عن تعاونه� ألجل مواجهة جائحة كورونا، وهو تعاون  متعلقة باالتصاالت والطاقة والسياحة والرعاية الصحية،  

رحبت به كل من ، في�  5كيا وإيران، وانتقدته تر 4فقد رفضته السلطة الفلسطينيةهذا االتفاق،  . ورداً عىل  3بدأ منذ أشهر

 . 6ع�نسلطنة و  نمرص والبحري

 

 

نت،   1 الجزيرة  إيران،  عىل  السالح  حظر  لتمديد  أم�كيا  مرشوعا  يرفض  األمن  الدخول:  15/8/2020مجلس  (تاريخ   ،

 الرابط)، 16/8/2020

، (تاريخ الدخول:  15/8/2020طهران: الفشل األم�يك مبجلس األمن يف متديد حظر األسلحة يؤكد عزلة واشنطن، الجزيرة نت،   2

 الرابط)، 16/8/2020

 الرابط )،  16/8/2020(تاريخ الدخول:  ،  13/8/2020، دويتشه فيال،  اإلمارات وإرسائيل تعلنان تطبيع عالقاته� برعاية ترامب  3

(تاريخ الدخول:  13/8/2020السلطة الفلسطينية ترفض تطبيع اإلمارات وإرسائيل: نسف مبادرة السالم العربية، مرصاوي،  4

 الرابط)، 16/8/2020

اإلرسائييل 5 اإلمارايت  باالتفاق  ودويل  أممي  ترحيب  انتقدتاه..  وإيران  نت،  ،  تركيا  الدخول:  13/8/2020الجزيرة  (تاريخ   ،

   الرابط)، 16/8/2020

، (تاريخ 13/8/2020، مونت كارلو،  وإرسائيل؟   اإلماراتمن هي الدول العربية التي "أيدت" اتفاق تطبيع العالقات ب�   6

   الرابط)، 16/8/2020الدخول: 

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/2020/8/15/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/15/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/a-54558308
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/a-54558308
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/a-54558308
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/8/13/1852516/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200814-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%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%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 بن عبد  هعبد الل، التي أطلقها امللك السعودي الراحل  2002يأيت هذا التطور بشكل مخالف للمبادرة العربية للسالم  

، وعودة الالجئ� الفلسطيني�، يف مقابل  1967العزيز، التي تهدف إلنشاء دولة فلسطينية معرتف بها دولياً عىل حدود  

العكس، وهو التطبيع قبل الوصول لحل نهايئ للقضية الفلسطينية. بل إن  التطبيع مع إرسائيل. ما فعلته اإلمارات كان  

الخطوة تأيت يف ظل رضبات مزلزلة منيت بها تلك القضية عىل يد دونالد ترامب. وما تردد حول تعليق إرسائيل قرار  

للقرار، ومل يتم التخيل ضم أجزاء من الضفة الغربية املحتلة كمقابل للتطبيع، رد عليه نتنياهو نفسه بأنه تأجيل مؤقت  

 . 1عنه

للبعض، يف ظل حالة من التنسيق املشرتك والتنامي   مل يكن اإلعالن عن تطبيع العالقات اإلماراتية اإلرسائيلية مفاجئاً 

.  املتزايد يف مجاالت التعاون املختلفة عىل املستوى األمني واالستخبارايت والسيايس واالقتصادي يف السنوات القليلة املاضية 

لعل املحطة البارزة يف هذا السياق، هو كون اإلمارات أحد الداعم� الرئيسي� لصفقة القرن، سواء بحضورها مؤمتر 

، وهو املؤمتر الذي أعلن فيه جاريد كوش� الجانب االقتصادي من الصفقة. أو حضورها املؤمتر،  2019البحرين يف يونيو 

 . ، تبعها إعالن اإلمارات رسميا دعمها لها2020ناير الذي أعلن فيه ترامب رسمياً عن الصفقة يف ي

دونالد ترامب واالنتخابات الرئاسية  لعبت العوامل الداخلية دوراً بارزاً يف الدفع بهذا االتفاق يف هذا التوقيت. بالنسبة ل 

الذي يواجه أزمة مالحقة قضائية له يف الداخل، وأزمة سياسية    ونتنياهواملقبلة، وحاجته لدعم قاعدة الناخب� اليهود،  

يف تشكيل الحكومة، واحت�لية إعادة االنتخابات الربملانية للمرة الرابعة. أما محمد بن زايد فتأيت االتفاقية لتؤكد 

 

 

تأجيل   1 اإلمارات:  مع  االتفاق  بعد  الضفة  أرايض  تعليق ضم  إن عربية،  مؤقت نتنياهو عن  إن  (تاريخ  ،  13/8/2020، يس 

 الرابط)، 16/8/2020الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/netanyahu-annexation-not-removed-table
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د بن زايد من ناحية  من ناحية ومحم  يأبو ظب عىل االتجاه السيايس السائد يف الداخل اإلمارايت، حيث بروز دور إمارة  

 أخرى يف صنع القرار وإدارة السياسة الخارجية.  

االتفاق ب� الطرف� باإلضافة ألطراف عربية أخرى كمرص   خطوة التطبيع،  غالباً ما ستتضمنأما عىل املستوى اإلقليمي، ف

كا وإن  وتركيا.  إيران  مع  اإلقليمية  املواجهة  واليونان عىل  كفرنسا  وأوروبية  يواجه  والسعودية،  الن  تحالف  مثل هذا 

تعارض يف األولويات ب� هذه األطراف، فإرسائيل والسعودية تعطيان األولوية للمواجهة مع إيران، في� تعطي اإلمارات 

تركيا مع  املواجهة  أولوية  وفرنسا  واليونان  اإلرسائييل .  ومرص  الجانب�  فإن  املشرتك�،  أعدائه�  مع  املواجهة  بجانب 

فان من تلك الخطوة لتعظيم دوره� اإلقليمي عىل حساب اآلخرين، وامتالك قدرة أكرب عىل التأث� يف  واإلمارايت يهد

يف   يترغب أبو ظب. ك�  خطوة التطبيع كأحد خطوات صفقة القرن التنفيذيةك� تأيت  التوازنات اإلقليمية يف املنطقة.  

ة، بعد أن أصبحت عىل عالقة رسمية وعلنية ب� طريف  لعب دور فاعل يف القضية الفلسطينية، عرب القيام بدور الوساط

 . الرصاع، منافسًة الدور املرصي والرتيك

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 الدولیة  التطوراتثالثًا، 
لوالیات املتحدة ا  

 محکمة واشنطن تستدعي محمد بن سلمان يف قضیة الجبري

 

واشنطن ضد ويل العهد السعودي محمد بن  دعوى قضائية يف  ،  سعد الجربي،  رفع ضابط االستخبارات السعودي السابق

وذلك نتيجة لكونه مستشار   سعيا للحصول عىل تسجيالت مهمة، ، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا الغتياله يف كندا ،سل�ن

وذلك بعد أسبوع� من اغتيال الصحفي ج�ل خاشقجي داخل  سابق لويل العهد السعودي السابق محمد بن نايف.  

ويف هذه املستندات فإن "فرقة النمر" التي كانت مكلفة باغتيال  .  2018أكتوبر  2يف    ،يف إسطنبولالقنصلية السعودية  

، وكانت تحمل حقيبت� من أدوات الطب  2018حاولت دخول كندا بتأش�ات سياحية حصلت عليها يف مايو    ، الجربي

 . 1الرشعي، وكانت تضم خب�ا مثل اختصايص الطب الرشعي الذي قام بتقطيع خاشقجي

باستدعاء محمد بن سل�ن وأغسطس،    10ويف   العاصمة األمريكية واشنطن أمراً قضائياً  شخصاً    13أصدرت محكمة 

ومثنت الخارجية األم�كية جهود الجربي، ووصفته بأنه كان  .  2آخرين؛ وذلك يف إطار القضية املرفوعة من قبل الجربي

 

 

، الجزيرة نت،  عىل طريقة خاشقجيبحوزته تسجيالت "خط�ة".. الجربي يقايض بن سل�ن بأم�كا ويتهمه مبحاولة اغتياله   1

 الرابط)، 16/8/2020(تاريخ الدخول: ، 7/8/2020

)، 16/8/2020(تاريخ الدخول:  ،  10/8/2020، الخليج أون الين،  محكمة واشنطن تستدعي محمد بن سل�ن يف قضية الجربي 2

 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/2020/8/7/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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وجاءت رسالة الخارجية األم�كية ردا عىل رسالة أخرى  .  افحة اإلرهاب رشيكا موثوقا فيه لإلدارة األم�كية يف قضايا مك

كان قد أرسلها أعضاء يف الكونغرس الشهر املايض، مطالب� الرئيس دونالد ترامب بالعمل عىل اإلفراج عن أبناء سعد  

 . 1الجربي

تدفعه لتقديم املزيد من تأيت هذه القضية لتحدث ضغط جديداً عىل السعودية وويل عهدها محمد بن سل�ن، سوف 

التنازالت كترسيع عملية التطبيع ب� السعودية وإرسائيل، أو املزيد من األموال يف الخزينة األمريكية مقابل ح�ية ويل  

 العهد من تلك الدعوة، ك� حدث يف قضية خاشقجي.  

 

  

 

 

، 7/8/2020، الجزيرة نت،  قضية الجربي.. الخارجية األم�كية تدخل عىل الخط: رشيك موثوق به واضطهاد عائلته غ� مقبول 1

 الرابط)، 16/8/2020(تاريخ الدخول: 

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/2020/8/7/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
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