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 اإلسرائیلیة اإلماراتیة یلع األزمة الخلیجیة تداعیات تطبیع العالقات   

 قاسمان النفوذ يف املهرة وسقطرى السعودیة واإلمارات یت  

 موقف دول الخلیج من اتفاق وقف النار يف لیبیا   

 وزیر الخارجیة السعودي یزور العراق.. السیاقات وامللفات  

 ف السیاقات واألهدا  یزور السعودیة.. قائد الجیش الباکستاني   

 ي تستدعي القائم باألعمال اإلمارات إیران تحتجز سفینة إماراتیة و  

          مشاورات إماراتیةـ  بریطانیة حول األمن اإلقلیمي  
 

 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

 املشرف العام

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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، وذلك من خالل  2020  أغسطسمن شهر    الثا�يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

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

تناول تداعيات اتفاق تطبيع العالقات اإلماراتية اإلرسائيلية عىل األزمة  الخليجية، وكان أبرزها -أوالً: التطورات الخليجية

 وزيارة وزير الخارجية القطري للكويت.   الخليجية، بجانب اتهام اإلمارات لقطر بدعم اإلرهاب،

الخليجية التطورات  العربية،  -ثانياً:  بالدائرة  يتصل  في�  الجنوب،  اإلقليمية،  يف  نفوذه�  واإلمارات  السعودية  تقاسم 

متوضع عسكري سعودي، وتعاظمه مؤخراً، والذي يقابل مبعارضة داخلية، وسقطرى حيث  هناك  باألخص املهرة حيث  

عسكري   من متوضع  الجنويب  االنتقايل  املجلس  وانسحاب  املحلي�،  السكان  من  داخلية  مبعارضة  أيضا  ويقابل  �ني، 

تطورات الدعم الخليجي للبنان  يف ليبيا. و   ف دول الخليج من اتفاق وقف النارمحادثات تنفيذ اتفاق الرياض. وموق

الحكومة السودانية والحركات املسلحة. وزيارة وزير . والدور القطري يف اتفاق السالم ب�  عىل وقع انفجار مرفأ ب�وت

ظبي    فربز التصعيد اإليرا� اإلمارايت عىل وقع تهديدات طهران ألبو   ،بإيرانأما في� يتصل    الخارجية السعودي للعراق.

.  أع�ل األخرىتوقيع اتفاق التطبيع مع إرسائيل، واحتجاز إيران سفينة إماراتية، واستدعاء كل من الدولت� للقائم ب  بعد

والتطورات الجديدة التي تلت اتفاق تطبيع العالقات اإلماراتية اإلرسائيلية، ردود الفعل   ،إرسائيلأخ�اً يف هذا السياق،  

 واإلجراءات الجديدة.

واالتصال التليفو� ب� وزير خارجية بريطانيا واإلمارات، وتم  الدولية: وقد متثلت يف بريطانيا،  -ثالثاً: التطورات الخليجية

 ن اإلقليمي، باألخص ليبيا واليمن. فيه مناقشة قضايا األم

 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
األزمة الخلیجیة تداعیات تطبیع العالقات اإلسرائیلیة اإلماراتیة یلع   

عمقت األزمة الخليجية من سياسة املحاور اإلقليمية، ب� قطر وتركيا من ناحية والسعودية واإلمارات ومرص من ناحية 

من قطر وتركيا عالقة تحالف اسرتاتيجي، في�    جمع كال ت. ك�  1أخرى. وتعد اإلمارات الطرف الرئييس الرافض لحل األزمة

تعد عالقته� مع اإلمارات شديدة التوتر. واستناداً للمعطيات السابقة، فإن اتفاق التطبيع من املمكن أن ينعكس عىل  

الثنايئ    اإلمارات وإرسائيل تعاونه�  حيث من املرجح أن تنقلاألزمة الخليجية بشكل سلبي، بحيث يطيل من أمدها.  

دور فاعل فيها، مبا    لهاتعاون وتحالف إقليمي يف مواجهة تركيا، ومن ثم تشديد الضغط عليها يف كل امللفات التي  ىل  إ

قطر مع تركيا يف تلك املواجهة، مبا قد يطيل من    يف هذه الحالة، فمن املتوقع أن تتضامنفيها ملف األزمة الخليجية. و 

 تلك األزمة.من فضال عن احت�لية التأث� اإلرسائييل عىل املوقف األمرييك  أمد األزمة الخليجية يف املحصلة النهائية.

 

 

19/7/2020,   ewsN oxF ,UAE said to be holding up Gulf deal that could end Qatar blockade and protect US interests in Middle East, Eric Shawn  

Link(Accessed on:28/8/2020),  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.foxnews.com/world/uae-holding-up-gulf-deal-end-qatar-blockade-protect-us-interests
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وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن  ، زيارة  2020أغسطس    23ويف آخر تطورات الحراك الخليجي، يف  

التقى فيها ب آل ثا�   الصباحللكويت،  الشيخ أحمد نارص  الكويتي  الخارجية  اإلعالن عن سبب محدد   . ومل يتم1وزير 

  31اتفاق تطبيع العالقات ب� إرسائيل واإلمارات من عدمه. ويف    للزيارة، وما إذا كان لها عالقة باألزمة الخليجية، أو 

ف"،  استمرار دعم الدوحة اإلرهاب والتطر "أكدت دولة اإلمارات أن قضية قطع العالقات مع قطر نابعة من  أغسطس،  

ست�ع الشفوية مبحكمة العدل الدولية بشأن االعرتاضات األولية التي قدمتها دولة اإلمارات  ذلك مع انطالق جلسات اال و 

 . 2ضد قطر يف قضية تطبيق «االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي»

 

 
 

 

 

 

 الرابط )، 1/9/2020، (تاریخ الدخول: 23/8/2020، الجزیرة نت،  وزیر الخارجیة الكویتي یستقبل نظیره القطري 1

 الرابط )، 9/2020/ 1، (تاریخ الدخول:2020/ 31/8، الشرق األوسط، قات مع قطر نابع من استمرار دعمھا اإلرھاباإلمارات: قطع العال 2

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/2020/8/23/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2480441/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربیال-ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

هي أهدافهما؟  ا.. فم واإلمارات یتقاسمان النفوذ يف املهرة وسقطرىالسعودیة   
جية كب�ة بشكل عام، وبالنسبة ملخططات السعودية واإلمارات يف  ي تكتسب كل من املهرة وسقطرى أهمية جيواسرتات

يف إنشاء ميناء نفطي يف محافظة املهرة،  بشكل خاص. بالنسبة للمهرة، تسعى السعودية    اإلقليمياليمن ومرشوعه�  

، ثم نقلها لألسواق الخارجية. لتتجنب بذلك املرور من  بحر العربل  ، ومنها عرب اليمنمن السعودية  ملد أنبوب نفطي  

يق بشكل مبارش. وقد كان آخر تطورات مضيق هرمز وما تث�ه إيران يف هذا املمر من مضايقات، بحكم إرشافها عىل املض

انطلقت  ،  الرياض بتعزيزات عسكرية إىل محافظة املهرة  ، حيث دفعت2020أغسطس    19الحراك السعودي يف املهرة، يف  

يف املقابل أقرت لجنة االعتصام خطوات تصعيدية جديدة  ،شملت جنودا وعتادا عسكريا ثقيال، من محافظة حرضموت 

السعود القوات  املحافظةإلخراج  السعودي� يف املهرة منذ عام  .  ية من  الجنود  ، وسط مطالبات  2017ويتمركز آالف 

 . 1شعبية مستمرة بإخراجهم من املحافظة

 :2لتحقيق عدة أهداف اإلمارات إىل السيطرة عليها أما سقطرى، فقد سعت

يقي، مبا يحقق لها إحكام السيطرة  دراجها ضمن مصفوفة موانئها وقواعدها العسكرية املستحدثة يف القرن اإلفرإ   •

إىل البحر  العسكرية، واالقتصادية، واملالحية، عىل طول الخط املالحي املمتد من ش�يل بحر العرب، حتى خليج عدن، وصوالً

 األحمر، فخليج السويس.  

 . اً ودولي اً يف سياق حرص اإلمارات عىل جعل موانئها ومطاراتها عقدة مواصالت بحرية وجوية، إقليمي اً يأيت أيض •

قد تصبح سقطرى "دييغو غارسيا" إماراتية، عىل �ط الوجود العسكري األم�يك يف جزيرة دييغو غارسيا. و�كن أن يخلق   •

ية، التي تعد من أهم القواعد األم�كية يف مراقبة األنشطة اإليرانية،  مع قاعدة الظفرة الجوية اإلمارات اً اسرتاتيجي ذلك تكامالً

وتنفيذ مه�ت جوية يف كل من أفغانستان، والعراق، وسوريا. ممكن أن متكن اإلمارات الواليات املتحدة من سقطرى  

يران يف ما وراء الخليج العريب،  تجاه إيران؛ ما يعطل "اسرتاتيجية منع الوصول البحرية"، التي تعتمدها إ  اً الستغاللها عسكري

، وكذلك حرمان القوات البحرية اإليرانية، والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري اإليرا�، من م�رسة  اً وبحر العرب غرب

 .أنشطتها األمنية يف خليج ع�ن، والبحر العريب، واملحيط الهندي 

وصول خرباء من أغسطس، عن  29ار إليه تقرير للجزيرة يف وقد كان آخر تطورات الحراك اإلمارايت يف سقطرى، ما أش

أن طائرة إماراتية خاصة سّ�ت  ، و إىل أرخبيل سقطرى خالل األسبوع� املاضي� -أغلبهم أوكرانيون-جنسيات أوروبية 

اف  وأض، ونقلت عىل متنها خرباء عسكري� وضباطا إماراتي� إىل األرخبيل  ،أربع رحالت خالل شهر أغسطس الجاري

 

 

المتحدة 1 للمھرة واألمم  بالیمن  السعودیة ترسل تعزیزات عسكریة  (تاریخ  ،  2020/ 19/8، الجزیرة نت،  تحذر من وقف عملیاتھا اإلنسانیة 
 الرابط )، 2020/ 1/9الدخول: 

أرخبیل سقطرىعيل الذهب،   2 اإلمارات على  لسیطرة  العسكریة واالستراتیجیة  للدراسات،  الیمني   التداعیات  الجزیرة  ،  8/2020/ 29، مركز 
 الرابط )، 1/9/2020(تاریخ الدخول: 
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/19/%D8%A7%D8%A7-115
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4751
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ويف منطقة إسرتاتيجية ترشف عىل جزر األرخبيل ، أن اإلمارات تعمل عىل بناء قاعدة عسكرية كب�ة غرب سقطرى

 . 1الغربية، ك� تعمل عىل إنشاء معسكر يف الجزء الرشقي من األرخبيل

 

 االنتقالي ینسحب من محادثات تنفیذ اتفاق الریاض.. فما هي دوافعه؟ 
املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إماراتيا السعودية قراره تعليق مشاركته يف املشاورات  أبلغ  ،  2020أغسطس    25يف  

بينها الرياض"، وذلك ألسباب  "اتفاق  لتنفيذ  املحسوبة عىل  ،  الجارية  القوات  العسكري من قبل  التصعيد  تزايد وت�ة 

عدم رعاية أرس الشهداء و باتجاه الجنوب،  الحكومة اليمنية يف محافظة أب�، وكذا استمرار عمليات التحشيد العسكري

وعالج الجرحى وعدم رصف املعاشات واملرتبات الشهرية ألشهر عدة، إضافة إىل استمرار القوات املحسوبة عىل الحكومة  

انهيار الخدمات العامة يف محافظات الجنوب،  ، و اليمنية يف استهداف املدني� مبحافظة شبوة ووادي حرضموت واملهرة

 .  2واستمرار انهيار العملة

، خاصة  مع إخ�د التمرد العسكري لوكالء اإلمارات العسكري� يف مدينة الرتبة مبحافظة تعزالبعض القرار بتزامنه ربط 

،  لحصول عىل مكاسب يف محافظات أخرىليف عدن    للتصعيدأن هذه ليست املرة األوىل التي تلجأ فيها اإلمارات  وأن  

  .املايض  ويف يولي  املجلس االنتقايلاألسلوب خالل املرحلة التي سبقت إسقاط جزيرة سقطرى بيد    لجأت لنفسأن  سبق و ف

 

 

،  29/8/2020الجزیرة نت،    إلنشاء قاعدة عسكریة.. مصدر حكومي یمني یكشف وصول خبراء أوروبیین وضباط إماراتیین إلى سقطرى 1
 الرابط )، 1/9/2020(تاریخ الدخول: 

 الرابط )، 2020/ 1/9(تاریخ الدخول:، 25/8/2020، الجزیرة نت،  المجلس االنتقالي الجنوبي بالیمن ینسحب من محادثات تنفیذ اتفاق الریاض  2

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/2020/8/29/%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/26/%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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/26/%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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/26/%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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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يكون لها عالقة بالوضع الصحي للرئيس عبد ربه منصور هادي املوجود حاليا يف الواليات يف ح� ربطه البعض اآلخر، بأن  

 . 1املتحدة للعالج

 
 

 ليبيا) ب( 

اتفاق وقف النار يف لیبیا موقف دول الخلیج من   
طربق  يف  رئيس مجلس النواب  و أصدر رئيس املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الليبية فائر الرساج  ،  2020أغسطس    21يف  

ة. وقد رحبت قطر والسعودية والبحرين عقيلة صالح تعلي�ت بوقف جميع العمليات القتالية يف كل األرايض الليبي 

إال أنها مضطرة لذلك، بضغط أمرييك،  . وعىل الرغم من موافقة اإلمارات،  3رات بهذا االتفاقباإلضافة لإلما  ،2والكويت

الراعي لهذا االتفاق. والذي ال ينسجم مع الرؤية اإلماراتية تجاه األحداث يف ليبيا، وكل املنطقة، واملتمثلة يف رفضها ألي  

. وقد تم  دويل وإقليمي بالنفوذ الرتيك العسكري يف ليبيا تهدئة مع تركيا. خاصة وأن هذا االتفاق، ينطوي عىل اعرتاف  

. ومن 4ما دفعه لرفض االتفاق  ،تهميش حفرت يف هذا االتفاق، ما أرش الحت�لية تجاوزه يف الرتتيبات السياسية املستقبلية 

 

 

)،  2020/ 1/9(تاریخ الدخول: ،  8/2020/ 29نت،  ، الجزیرة عودة للمربع األول.. لماذا علق االنتقالي تنفیذ اتفاق الریاض في الیمن؟عبد الحكيم هالل،   1
 الرابط 

 الرابط )،  2020/ 1/9(تاریخ الدخول: ، 8/2020/ 22عربي،   ك سبوتنی، دول الخلیج ترحب باتفاق وقف إطالق النار في لیبیا  2

 الرابط )، 1/9/2020(تاریخ الدخول: ، 21/8/2020، العربية نت، خطوة ھامةاإلمارات ترحب بوقف النار في لیبیا.. وتعتبره   3

 الرابط )، 1/9/2020(تاریخ الدخول:، 24/8/2020عربي/   كسبوتنی،  حفتر یرفض اتفاق وقف إطالق النار  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/politics/2020/8/29/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008221046327329-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2020/08/21/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202008241046346136-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9/
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لرعاية الدولية من قبل لالتفاق، لكن ا  ا�ثل تحديقد  ثم هناك رغبة متبادلة ب� اإلمارات وحفرت، يف إفشال االتفاق، ما  

 الواليات املتحدة لهذا االتفاق قد متكنه من الصمود. 

 

 

 لبنان ) ج(

 تطورات الدعم الخلیجي للبنان یلع وقع انفجار مرفأ بیروت 
بناء صومعة الحبوب الكب�ة الوحيدة يف لبنان، التي دمرها االنفجار الهائل يف مرفأ  ل  عن استعدادهاالكويت    أعلنت 

ألف طن، تع� عىل املشرتين أن يعتمدوا عىل مرافق تخزين خاصة    120وبسبب تدم� الصومعة البالغة سعتها  .  ب�وت

وقال سف� الكويت يف ب�وت  .   أصغر ملشرتياتهم من القمح مع عدم وجود احتياطيات حكومية �كن التعويل عليها 

الكويت ستعيد بناء الصومعة لتظل    ، وأنمية كويتي بقرض تن  1969الصومعة املنكوبة بُنيت يف    نإ   يعبد العال القناع

  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� وزير الخارجية القطريأغسطس، قام  25. ويف 1رمزاً إلدارة العالقات ب� الدولت�

بالده عىل أن  . وقد رصح عبد الرحمن بالرئيس اللبنا� ميشيل عون يف القرص الجمهوري يف بعبدا لب�وت، التقى فيها ب 

وأضاف أن هناك خطة قطرية للنظر يف  ،  وشك إنهاء دارسة إعادة إع�ر املدارس الحكومية وتأهيل بعض املستشفيات

 .  2ةإمكانية مساعدة لبنان لتجاوز األزمة االقتصادية، وأن هناك تصورات سيتم بحثها مع الدولة اللبناني 

 

 

 

 الرابط)، 9/2020/ 1(تاریخ الدخول:، 23/8/2020ـ الشرق األوسط، الكویت تعید بناء صومعة الحبوب المدمرة بمرفأ بیروت 1

 الرابط )، 1/9/2020(تاریخ الدخول:، 2020/ 25/8، الجزیرة نت، وزیر الخارجیة القطري بعد لقائھ الرئیس اللبناني یعد بمساعدات كبیرة  2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2464551/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/25/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/25/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/25/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 العراق ) ج(

العراق.. السیاقات وامللفات وزیر الخارجیة السعودي یزور   
مل يعلن عنها سابقا،    ،زيارة رسمية للعراقبوزير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحان    ، قام  2020أغسطس    27يف  

أعلنت الحكومة العراقية اتفاقها مع السعودية عىل تفعيل . وقد  1والتقى فور وصوله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

تعميق العالقات االقتصادية واالستث�رية ب� البلدين،  ، وبحث الجانبان  ي أُبرمت سابقاً ب� البلدينمذكرات التفاهم الت

الزراعة العراق بالطاقة   وال سي� يف مجال  الطاقة مع دول مجلس  .  والبرتوكي�ويات وتزويد  ك� ناقشا موضوع ربط 

رشح عنها، وكذا ما متّخض عن القمة الثالثيّة ب� العراق   نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي إىل واشنطن، وماو التعاون،  

 . 2ومرص واألردن التي جرت أع�لها يف عّ�ن

تأيت هذه الزيارة يف ظل سياق أوسع متمثل يف محاولة الكاظمي توسيع هامش التحرك لبغداد، إلخراج بالده من األزمة  

ع االستقطاب واالستقطاب املضاد ورصاع املحاور، وتجنيب  االقتصادية، وتحقيق أكرب قدر ممكن من االبتعاد عن مستنق

بالده مواجهة أمريكية إيرانية عىل أرض بغداد. فمع متسكه بروابطه مع طهران، بدليل أن زيارته األوىل كانت إليران، 

 

 

 الرابط )، 2020/ 92(تاریخ الدخول: ، 27/8/2020، الحرة،  وزیر الخارجیة السعودي في بغداد 1

 الرابط )، 2/9/2020، (تاریخ الدخول:2020/ 27/8، الشرق األوسط، لى تفعیل مذكرات التفاھم عراقي ع -اتفاق سعودي  2

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/iraq/2020/08/27/%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%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2473171/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85
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زن يتطلب منه  فإنه يحاول نسج عالقات قوية مع الواليات املتحدة والسعودية، باإلضافة لقمة ع�ن الثالثية. هذا التوا

 اسرتاتيجية مع املكون العريب والواليات املتحدة.  روابطنسج 

 

 

 السودان ) د(

هو الدور القطري؟  ا م  ..تفاق سالم مع الحرکات املسلحة الحکومة السودانیة توقع ا  
اإلرهاب  ،  2020أغسطس    22يف   القطري ملكافحة  الخارجية  القحطا� مبعوث وزير  والوساطة وتسوية التقى مطلق 

نائب رئيس املجلس السيادي يف السودان رئيس وفد التفاوض   )،حميدىتبالفريق أول محمد حمدان دقلو (  ،املنازعات

السودانية األطراف  النزاع ب�  لتسوية  القطرية  الوساطة  إطار  التقى  1الحكومي إىل جوبا، وذلك يف  التايل،  اليوم  . ويف 

أغسطس،    27. ويف  2اوبحثا س� مفاوضات السالم السودانية يف جوب،  ا� عبد الله حمدوكرئيس الوزراء السودالقحطا� ب

، وخالله  ع رئيس دولة جنوب السودان سلفاك� ميارديتمأجرى أم� قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� اتصاال هاتفيا  

وتسخ� كافة اإلمكانيات لض�ن نجاح التوصل  أكد الشيخ متيم دعم دولة قطر لجهود إحالل السالم يف جنوب السودان،  

 . 3التفاق ب� جميع األطراف مبا يضمن االستقرار والسالم هناك

 

 

 الرابط )، 2020/ 1/9(تاریخ الدخول:، 22/8/2020، الجزیرة نت،  في جوبا لبحث سبل إحالل السالم بالسودان  حمیدتىعوث قطري یلتقي  مب 1

 الرابط )، 2020/ 1/9(تاریخ الدخول:، 23/8/2020، الجزیرة نت،  المبعوث القطري ویبحث معھ مفاوضات السالم السودانیة حمدوك یستقبل  2

 الرابط )، 9/2020/ 1(تاریخ الدخول:، 2020/ 27/8، الجزیرة نت، الشیخ تمیم یجري اتصاال برئیس جنوب السودان 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/2020/8/22/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/27/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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ة  حرك "التوقيع باألحرف األوىل عىل اتفاق سالم ب� الحكومة وقادة الجبهة الثورية    أعلن السودانأغسطس،    31ويف  

التوقيع يف جوبا، بحضور رئيس مجلس".  مسلحة الوزراء عبدالله   وجرت مراسم  الربهان، ورئيس  السيادة عبدالفتاح 

وبين� كانت قطر    .1ن حمدوك، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاك� ميارديت، إضافة إىل مسؤول� بارزين بالسودا

عىل عدم راعية لهذا االتفاق من بدايته، فإنها مل تحرض يف توقيع االتفاق النهايئ. فهل هناك فيتو خليجي إمارايت باألخص  

 مشاركة قطر؟  

 
 

 آلسیویة ا ةخلیجیال_2
 باكستان 

واألهداف   ت.. السیاقاقائد الجیش الباکستاني یزور السعودیة   
قائد الجيش  ،  التقى نائب وزير الدفاع السعودي األم� خالد بن سل�ن بن عبد العزيز، يف الرياض،  2020أغسطس    17يف  

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية ب� البلدين خاصة يف ،  جاويد باجوالباكستا� الفريق األول الركن قمر  

 .  2الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون املشرتك لحفظ األمن واالستقرار 

ي الزيارة يف وقت  الجانب�  فيه  تصاعدتأيت هذه  الباكستا� شاه محم  ،التوتر ب�  الخارجية  لوزير  ود  عقب ترصيحات 

منحت السعودية باكستان  . وكانت قد  قريش، انتقد فيها موقف الرياض ومنظمة التعاون اإلسالمي من قضية كشم�

مليارات دوالر ملساعدتها عىل تجاوز أزمة    3.2وتسهيالت ائت�نية لرشاء النفط بقيمة    ، مليارات دوالر  3قرضا قيمته  

مبوقف قوى تجاه قضية  وبدافع االستياء من مطالبات باكستانية للرياض    .2018ميزان املدفوعات أواخر عام  

 

 

 الرابط)، 2020/ 1/9خ الدخول:(تاری،  8/2020/ 31، الشرق األوسط، السعودیة ترحب باتفاق السالم بین الحكومة السودانیة والحركات المسلحة 1

 الرابط )،  2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ، 8/2020/ 17، الشرق األوسط،  نائب وزیر الدفاع السعودي یلتقي قائد الجیش الباكستاني 2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2480196/%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%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2480196/%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%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2480196/%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%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2454001/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2454001/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2454001/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ومل ترد    ض،أجربت السعودية باكستان عىل رد مليار دوالر قبل حلول املوعد، وتطلب اسرتداد مليار آخر من القر   كشم�،

 . 1الرياض أيضا عىل طلبات باكستانية لتمديد التسهيالت النفطية

بعد عقده اجت�عا    ،إىل إسالم آباد  األخ� ودي األم� محمد بن سل�ن عىل استقبال باجوا، وعاد  مل يوافق ويل العهد السع

قرييش إىل الص�، وزير الخارجية الباكستا�  غادر    ،إىل باكستانه  وبعد فرتة وجيزة من وصول،  قص�ا مع خالد بن سل�ن

تنويع تحالفاتها وإعادة تقييم رشاكتها اإلسرتاتيجية مع  باعثا رسالة واضحة إىل السعودية مفادها أن إسالم آباد تقوم ب

الصيني املقرتح  ض.  الريا الذي من املقرر أن يجعل إسالم آباد  -وإضافة إىل ذلك من املتوقع أن يغ� االتفاق اإليرا� 

سعودية قلقة  ديناميكيات عالقات باكستان مع إيران، فال  -وطهران نقطت� مهمت� يف مبادرة الحزام والطريق يف بك�

 . 2من احت�ل ظهور رشاكة جديدة ب� إيران وباكستان تحت قيادة الص�

يف املحصلة النهائية، يبدو أن سياسة باكستان الخارجية القامئة عىل الحياد، والتنقل ب� املحاور املتصارعة تبدو أقل فاعلية من ذي  

ستان يف لحظة ما، يكون عليها أن تقرر بشكل اسرتاتيجي مع من  عات وارتفاع حدتها. وقد تصل باكقبل، مع اشتداد هذه الرصا

 ستصطف بشكل حاسم.  

 
 

 

 

)،  9/2020/ 2، (تاریخ الدخول:17/8/2020، الجزیرة نت،  في ظل توتر بین البلدین.. قائد الجیش الباكستاني في السعودیة بحثا عن التھدئة  1
 الرابط 

 الرابط )، 9/2020/ 2(تاریخ الدخول:، 8/2020/ 31، الجزیرة نت، كستان لم تعد تعمل في عالم إسالمي متزاید االستقطاب با استراتیجیة 2

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/2020/8/17/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/31/%d9%87%d9%84-%d9%81%d8%b4%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86
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 اإلیرانیة ةخلیجیال_3

 إیران تحتجز سفینة إماراتیة وتستدعي القائم باألعمال اإلماراتي
، كانت تبحر بشكل غ� قانو� يف سفينة إماراتية   عن احتجازأعلنت وزارة الخارجية اإليرانية  ،  2020أغسطس    20يف  

بعد مزاعم إطالق سفن خفر السواحل التابعة لإلمارات النار عىل زوارق صيد إيرانية، ما أدى إىل مقتل  املياه اإليرانية،  

 . 1اثن� من الصيادين؛ مضيفة أنها استدعت القائم باألع�ل اإلمارايت

مذكرة احتجاج    أغسطس املايض، وسلمته  16يف    باألع�ل يف سفارة إيران يف أبوظبياستدعت القائم  وكانت اإلمارات قد  

قرار تطبيع اإلمارات عالقاتها مع إرسائيل،  عىل خلفية التهديدات الواردة يف خطاب الرئيس اإليرا� حسن روحا�، بشأن  

 . 2ل� إيراني� آخرين وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية اإليرانية والحرس الثوري ومسؤو 

عىل املشاركة يف تحالف إقليمي هجومي مع إرسائيل يف مواجهة    ؤ برغم كل هذه التطورات، إال أن اإلمارات ال تجر 

لديها من األدوات التي تؤهلها ألن تردع اإلمارات عن تبني أي خيار اسرتاتيجي موجه ضدها. سواء ملا   إيران. فاألخ�ة

متتلكه من تواجد عسكري يف الجزر الثالث املتنازع عليها ب� إيران واإلمارات، وتعد هذه الجزر قريبة جدا من األخ�ة،  

إيرانية الستهداف اإلم الخليج، أو من خالل ميليشياتها املسلحة  م� يجعلها نقطة انطالق عسكرية  ارات، أو يف مياه 

واملوزعة في� يعرف بالهالل الشيعي من طهران لب�وت مروراً ببغداد ودمشق، فضال عن ج�عة أنصار الله الحويث،  

ا تطال  الحوثية  الرضبات  أصبحت  أن  بعد  اإلمارات، خاصة  مواجهة  إليران يف  املركزية  الردع  أداة  تعد  لداخل  والتي 

السعودي، ومن شأن أي رضبات مشابهة لإلمارات أن تحدث تداعيات كارثية عىل االقتصاد اإلمارايت، عصب ودعامة  

أدوارها يف اإلقليم، خاصة وأنه اقتصاد متنوع يعتمد عىل السياحة واالستث�رات والخدمات املالية واللوجستية، والذي  

  جوارها فضال عن الداخل. يتطلب قدراً كب�اً من االستقرار السيايس يف

 

 

 

 الرابط )، 9/2020/ 2(تاریخ الدخول:، 2020/ 21/8، الشرق األوسط، إیران تحتجز سفینة إماراتیة وتزید منسوب التوتر في الخلیج العربي 1

)،  2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ،  2020/ 16/8، الشرق األوسط،  اإلمارات تستدعي القائم باألعمال اإلیراني وتسلمھ مذكرة احتجاج شدیدة اللھجة 2
 الرابط 

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/2460306/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2451651/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9
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 اإلسرائیلیة-ةخلیجیال_3

 تطورات اتفاق تطبیع العالقات بین اإلمارات وإسرائیل 
أعلنت وزارة الخارجية اإلماراتية، أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، دشن مع نظ�ه  ،  2020أغسطس    16يف  

رئيس املوساد اإلرسائييل يويس    أغسطس، قام  18. ويف  1وإرسائيل  اإلرسائييل جايب أشكنازي، خطوط االتصال ب� اإلمارات

الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان،  إىل اإلماراترسمية  زيارة  ب  ،كوه� الوطني اإلمارايت  وناقشا    ،التقى مستشار األمن 

. وهي أول زيارة رسمية معلنة ملسؤول إرسائييل لإلمارات، بعد اتفاق تطبيع العالقات  2"آفاق التعاون يف املجاالت األمنية"

وقد   البلدين.  باتفاق  ب�  الظهر  يف  الفلسطينية  القضية  أبو ظبي طعنت  إن  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  قال 

 .  3التطبيع مع إرسائيل

أكدوا فيه أن الكويتي� بجميع أطيافهم لن يقبلوا   ،  بيان) عىل50نائبا يف مجلس األمة الكويتي (من أصل  41وقّع في� 

  وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن،. ك� أكد  4القضية الفلسطينيةأي تراجع عن التزام حكومة بالدهم ب

لتحقيق    بالرشعية الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومبادرة السالم العربية كأساس  املتمسكموقف بالده  عىل  

. يف املقابل أعلنت  5وعاصمتها القدس  1967الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية عىل حدود    ،السالم العادل واملستدام

 .6خيار اتفاق التطبيع مع إرسائيل موريتانيا دعمها لدولة اإلمارات يف

االتفاقوبين�   إىل  السعودية  انض�م  يتوقع  إنه  ترامب  دونالد  األم�يك  الرئيس  وإرسائيل    قال  اإلمارات  أعلنته  الذي 

املايض بن فرحان  . فإن7األسبوع  األم� فيصل  السعودي  الخارجية  الرشق    أكد   وزير  بالسالم يف  السعودية ملتزمة  أن 

التي تسمح للفلسطيني� بإقامة دولتهم مع القدس الرشقية    ، األوسط استنادا لخطة السالم العربية والقرارات الدولية

و موقف مخالف للموقف اإلمارايت، ويعني رفض التطبيع مع إرسائيل وفق الوضع القائم حاليا، خاصة  . وه8عاصمتها

 وأن مبادرة السالم العربية تشرتط التوصل لحل قبل التطبيع.  

 

 

 الرابط )،  2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ، 16/8/2020، الشرق األوسط،  إلمارات وإسرائیل تدشنان خطوط االتصال بین الجانبینا 1

 الرابط )، 2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ، 18/8/2020، سي إن إن عربي، رئیس الموساد في أبوظبي لبحث التعاون في "مجاالت أمنیة"  2

 الرابط )،  2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ، 8/2020/ 18، الجزیرة نت، عباس: اإلمارات وجھت طعنة في ظھر القضیة الفلسطینیة  3

 الرابط )، 2020/ 2/9(تاریخ الدخول:، 18/8/2020، الجزیرة نت،  الكویت.. تحركات برلمانیة وشعبیة لرفض التطبیع مع االحتالل اإلسرائیلي  4

)،  9/2020/ 2(تاریخ الدخول:،  8/2020/ 21عربي،    كسبوتنی،  ر لعریقات: متمسكون بإقامة دولة فلسطینیة عاصمتھا القدسوزیر خارجیة قط 5
 الرابط 

)،  2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ،  2020/ 16/8، الشرق األوسط،  یةموریتانیا تؤكد دعمھا لإلمارات وتذكر بمواقفھا الثابتة في دعم القضیة الفلسطین  6
 الرابط 

 الرابط )، 9/2020/ 2(تاریخ الدخول:، 8/2020/ 21، الجزیرة نت، ترامب یتوقع انضمام السعودیة التفاق التطبیع اإلماراتي اإلسرائیلي 7

خ  ، (تاری20/8/2020، الشرق األوسط،  وزیر الخارجیة السعودي: ملتزمون خطة السالم العربیة... ونرفض الخطوات اإلسرائیلیة األحادیة  8
 الرابط )، 2020/ 2/9الدخول: 

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/2451436/%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%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2451436/%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%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2451436/%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%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://arabic.euronews.com/2020/08/18/mossad-chief-visits-abu-dhabi-days-after-uae-israeli-normalization-deal-security-on-agenda
https://arabic.euronews.com/2020/08/18/mossad-chief-visits-abu-dhabi-days-after-uae-israeli-normalization-deal-security-on-agenda
https://arabic.euronews.com/2020/08/18/mossad-chief-visits-abu-dhabi-days-after-uae-israeli-normalization-deal-security-on-agenda
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/19/%D8%A7%D8%A7-113
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/18/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/18/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/18/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008211046320768-%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%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/
https://aawsat.com/home/article/2451086/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/20/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
https://aawsat.com/home/article/2458411/%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%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%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-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  وختمهاإرسائيل والسودان والبحرين،    شملتبدأ وزير الخارجية األم�يك مايك بومبيو جولة يف املنطقة  أغسطس،    23ويف  

وقال جاريد كوش� مستشار الرئيس األم�يك إن جولة م�ثلة له ستهدف إىل تثبيت التطبيع اإلمارايت اإلرسائييل،  ،  اإلمارات ب

وفد مشرتك من الواليات املتحدة وإرسائيل، عىل منت أول   أغسطس، وصل  31. أخ�اً يف  1متفائال بانض�م دول أخرى

وقالت هيئة البث اإلرسائيلية الرسمية، إن  .  يف مطار العاصمة أبوظبي  ماراتاإل طائرة تجارية إرسائيلية تحط عىل أرض  

والطائرة تقل وفدين  .  السعودية وافقت عىل مرور الطائرة عرب أجواءها، في� مل يصدر تعقيب من اململكة حول ذلك

ك برئاسة جاريد كوش�،  أمرييك  بن شبات، وآخر  مئ�  القومي  األمن  برئاسة مستشار  الرئيس  إرسائييل  ب� مستشاري 

ترامب دونالد  استقبلهم  2األمرييك  قرقاش .  أنور  اإلمارايت  الخارجية  للشؤون  الدولة  الخارجية  ، ك�  وزير  ذكرت وزارة 

 . 3أن محادثات جارية مع اإلمارات من أجل أن يفتح البلدان سفارت� عىل أرض بعضه� البعض، اإلرسائيلية

 

 

 

 

 

 الرابط )، 2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ، 23/8/2020، الجزیرة نت، كوشنر متفائل بانضمام دول أخرى بومبیو یبدأ جولة بالمنطقة و 1

 الرابط )، 9/2020/ 2(تاریخ الدخول:، 2020/ 31/8، األناضول، ھبوط أول طائرة إسرائیلیة "علنیة" في أبو ظبي قادمة من تل أبیب 2

 الرابط )، 2020/ 2/9(تاریخ الدخول: ، 31/8/2020، األوسط ، الشرق إسرائیل: نجري محادثات مع اإلمارات لتبادل فتح السفارتین 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/2020/8/23/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/23/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/23/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8/1958664
https://aawsat.com/home/article/2480531/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2480531/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2480531/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
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 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 بريطانيا  

 مشاورات إماراتیة ـ بریطانیة حول األمن اإلقلیمي
مع وزير الخارجية اإلمارايت الشيخ    اهاتفي  اتصاال  أجرى وزير الخارجية الربيطا� دومينيك راب،  2020أغسطس    28يف  

عالقات التعاون االسرتاتيجي ب� البلدين  وبحث الطرفان  ،  مشاورات حول األمن اإلقليمي. حيث أجريا  عبد الله بن زايد

يف العديد من املجاالت ومنها القطاع الصحي، وعددا من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهت�م املشرتك خاصة إيران 

وأهمية التعاون والتنسيق القائم بينه� يف مواجهة    كورونا  واليمن وليبيا. واستعرض الجانبان مستجدات جائحة ف�وس

للمرض لقاح  التوصل إىل  املبذولة من أجل  العاملية  الجهود  باإلضافة إىل دعم  اتفاق  1تداعياته،  االتصال يف ظل  يأيت   .

 التطبيع اإلمارايت مع إرسائيل، وتورط اإلمارات مع تركيا يف رصاع إقليمي، دفعها ألن تكون فاعلة يف العديد من امللفات. 

 
 

  

 

 

 الرابط )، 9/2020/ 2تاریخ الدخول:(، 2020/ 28/8، األوسط ، الشرق مشاورات إماراتیة ـ بریطانیة حول األمن اإلقلیمي  1

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/2473796/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
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