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 البحرین تلحق باإلمارات وتطبع وعالقاتها مع إسرائیل  

 تطورات األزمة الخلیجیة.. ما الجدید؟  

 ني تمنع سفینة إماراتیة من الوصول للمیاه اللیبیة ی إیر  

 قطر توزع مساعدات یلع متضرري فیضان السودان   

 محکمة سعودیة تصدر حکم نهائي ضد قتلة خاشقجي  

 زلة أمریکیة يف مواجهة االتفاق النووي اإلیراني ع  

 کوشنر يف جولة خلیجیة لحشد الدعم للتطبیع مع إسرائیل  

 
 

 هذا العدد: يف 

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


  

 

1 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 September 2020 17 || 022العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2020يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف األول من شهر سبتمرب  

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

الخليجية التطورات  محكمة  -أوالً:  عقد  سواء  الخليجية،  األزمة  تطورات  تناول  أبرزها  وكان  الخليجية، 

العدل الدولية الجلسة الثانية من جلسات االست�ع يف القضية املرفوعة من دولة قطر ضد اإلمارات، أو  

 ترامب السعودية لحل األزمة الخليجية. دعوة 

الخليجية التطورات  الجنوب  - ثانياً:  ملحافظات  التوتر  وعودة  العربية،  بالدائرة  يتصل  في�  اإلقليمية، 

اليمني املجلس االنتقايل لالنسحاب من   الخارجية  واملخا وأب�، ودعوة وزير  اليمني، باألخص سقطرى 

واحتجاز إماراتية، يإير  عدن،  الشارقة،    ني سفينة  قادمة من  كانت  الليبية،  للمياه  الوصول  ومنعها من 

قطر مساعدات عىل مترضري فيضان السودان.  أما    لخرقها حظر السالح، وبدعم من أم� قطر، وزعت

في� يتصل بإيران، فربزت العزل التي �ر بها املوقف األمرييك يف مواجهة االتفاق النووي اإليرا�، حيث  

ولية كأوروبا وروسيا والص� دعمها لالتفاق ورفضها للعقوبات األمريكية عىل إيران. أما  تأكيد القوى الد

ف السياق،  أ تركيا  هذا  يف  أخ�اً  خاشقجي.  قتلة  ضد  نهائياً  حك�ً  سعودية  محكمة  إصدار  نتناول  برزت 

 . وتوقيع اإلمارات والبحرين اتفاق تطبيع عالقاته� الرسمية مع إرسائيل بوساطة أمريكية إرسائيل،

الدولية: وقد متثلت يف زيارة جاريد كوش� لدول الخليج، حشد الدعم ملوجة  -ثالثاً: التطورات الخليجية

 تطبيع العالقات العربية مع إرسائيل، وشملت البحرين واإلمارات والسعودية وقطر.  

   الخلیجیة -، التطورات الخلیجیةأوًال
طورات األزمة الخلیجیة.. ما الجدید؟ ت  

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

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

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

من املرجح أن تنقل اإلمارات وإرسائيل تعاونه� الثنايئ ه  األزمة الخليجية بشكل سلبي، بحيث يطيل من أمدها. إذ أن 

ها دور فاعل فيها، مبا  إىل تعاون وتحالف إقليمي يف مواجهة تركيا، ومن ثم تشديد الضغط عليها يف كل امللفات التي ل

فيها ملف األزمة الخليجية. ويف هذه الحالة، فمن املتوقع أن تتضامن قطر مع تركيا يف تلك املواجهة، مبا قد  

 

 

19/7/2020,   ewsN oxF ,Gulf deal that could end Qatar blockade and protect US interests in Middle EastUAE said to be holding up , 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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يطيل من أمد األزمة الخليجية يف املحصلة النهائية. فضال عن احت�لية التأث� اإلرسائييل عىل املوقف األمرييك من تلك  

 األزمة.

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن  ، زيارة  2020أغسطس    23ت الحراك الخليجي، يف  ويف آخر تطورا

ثا�   بآل  التقى فيها  الصباح للكويت،  الشيخ أحمد نارص  الكويتي  الخارجية  يتم اإلعالن عن سبب محدد 1وزير  . ومل 

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

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

ت  ذلك مع انطالق جلسات االست�ع الشفوية مبحكمة العدل الدولية بشأن االعرتاضات األولية التي قدمتها دولة اإلمارا و 

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

   ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة 
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 عودة التوتر يف محافظات الجنوب الیمني
أغسطس   نهاية  األم�يك  2020يف  فرونت  ساوث  موقع  كشف  اإلمارات  ،  عزم  عن  العسكرية،  األبحاث  يف  املتخصص 

وإرسائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية يف جزيرة سقطرى، ونقل املوقع عن مصادر عربية وفرنسية، أن وفدا ضم  

 . 3ضباطا إماراتي� وإرسائيلي� قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية

وردا عىل هذا التطور، نظّم محتجون من محافظة سقطرى مظاهرة للتعب� عن رفضهم أي خطوة تهدف إلنشاء قواعد  

عسكرية تابعة إلرسائيل ووكالئها، مؤكدين أن التطبيع مع إرسائيل خيانة للقضية الفلسطينية، ك� شهدت مدينة تعز 

ة من الجزيرة. ووصف املتظاهرون الوجود اإلمارايت هناك  (جنوب صنعاء) احتجاجات مطالبة بإخراج القوات اإلماراتي 

باالحتالل، وطالبوا بإنهاء دور أبو ظبي يف التحالف الذي تقوده السعودية. وأكدوا رفضهم لدعوات انفصال الجنوب  

الحوثي� إماراتيا، ورددوا هتافات مناهضة لج�عة  املدعوم  االنتقايل  املجلس  بها  ينادي  شار وزير . واعترب مست4التي 

اإلعالم اليمني مختار الرحبي، أن اإلمارات أصبحت دولة احتالل وتجب مقاومتها وإعالن الحرب عليها، بعد أن استولت  

 . 5عىل مساحات شاسعة من جزيرة سقطرى ورشعت يف إقامة قواعد عسكرية فيها

 

 

 الرابط )، 1/9/2020، (تاریخ الدخول: 23/8/2020، الجزیرة نت،  ة الكویتي یستقبل نظیره القطريوزیر الخارجی  1

 الرابط )، 9/2020/ 1، (تاریخ الدخول:2020/ 31/8، الشرق األوسط، اإلمارات: قطع العالقات مع قطر نابع من استمرار دعمھا اإلرھاب 2

 الرابط )، 9/2020/ 15، (تاريخ الدخول:2020/ 13/9وصول وفد من مخابرات إرسائيلي� اىل سقطرى يحدث عراك واسع داخل املجلس االنتقايل، اليمن اآلن،  3
 الرابط)، 2020/ 15/9، (تاريخ الدخول:2020/ 4/9، 21وقفة بسقطرى اليمنية رفضا ألي وجود إرسائييل بالجزيرة، عريب 4

 الرابط)، 15/9/2020، (تاريخ الدخول:9/2020/ 13مسؤول �ني: اإلمارات تحتل سقطرى ويجب مقاومتها وطردها، الجزيرة نت،   5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/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
https://yemen-now.net/news6137111.html
https://arabi21.com/story/1298026/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/13/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9
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جيش اليمني ومسلحي املجلس االنتقايل  سبتمرب، قالت مصادر محلية يف محافظة أب� إن املواجهات تجددت ب� ال  3ويف  

إن   الطرف�. وقالت مصادر عسكرية وطبية  االشتباكات يف ظل هدنة هشة ب�  إماراتيا، وتأيت هذه  املدعوم  الجنويب 

جنديا �نيا قتل وأصيب عرشة آخرون جراء سقوط قذيفة عىل تجمع للقوات الحكومية. ويف أواخر يونيو املايض، انترشت  

يف مناطق املواجهات يف أب�، وذلك مبوجب وقف إلطالق النار أعلن عنه التحالف السعودي اإلمارايت قوات سعودية  

 . 1ورحبت به حينها الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل

التي تدعمها يف   القوات  إىل  العسكرية  اإلمدادات  لنقل  اليمن  املخا يف  استخدام ميناء  اإلماراتية  القوات  تواصل  في� 

ال يزال ميناء املخا   2017حل الغريب للبالد، حيث حولته لثكنه عسكرية. ومنذ استعادته من قبضة الحوثي� عام  السا

خاضعا لسيطرة القوات اإلماراتية التي حولته إىل ما يشبه ثكنة عسكرية. وتحرم سيطرة القوات اإلماراتية عىل ميناء  

يال �ني شهريا، في� تستخدمه القوات املدعومة إماراتيا لخدمة  مليار ر  12املخا الحكومة الرشعية من عوائد تناهز  

 . 2مصالحها

سبتمرب بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحرضمي، مع املبعوث الخاص لألم� العام لألمم املتحدة إىل اليمن   13ويف  

بهذا الشأن. وفي� يتصل باتفاق  مارتن غريفيث، عددا من امللفات والقضايا املتصلة بعملية السالم والجهود األممية  

رضمي بأن الحكومة تعاطت بإيجابية ونفذت ما عليها من بنود يف آلية ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض  حالرياض أوضح ال

من تعي� ملحافظ ومدير لألمن يف العاصمة املؤقتة عدن وتسمية رئيس الحكومة الجديدة والبدء يف املشاورات الخاصة  

 . 3حرضمي إىل رضورة التزام املجلس االنتقايل بسحب القوات والوحدات العسكرية من عدن بتشكيلها. ولفت ال 

 

 

 
 الرابط)، 2020/ 15/9، (تاريخ الدخول:4/9/2020اليمن: تجدد املواجهات ب� الجيش والقوات املدعومة إماراتيا يف أب�، الرشق،   1

 الرابط)، 9/2020/ 15، (تاريخ الدخول:9/2020/ 3سنوات.. اإلمارات تحول ميناء املخا اليمني لثكنة عسكرية، الجزيرة نت،  3سيطرت عليه قبل   2

 الرابط)، 9/2020/ 15، (تاريخ الدخول:13/9/2020عريب،  كسبوتني األممي رضورة سحب قوات املجلس االنتقايل الجنويب من عدن،  وزير الخارجية اليمني يؤكد للمبعوث 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://al-sharq.com/article/04/09/2020/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/3/%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009131046529458-%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%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
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 ليبيا) ب( 

 إیرني تمنع سفینة إماراتیة من الوصول للمیاه اللیبیة
، قالت قيادة عمليات االتحاد األورويب ملراقبة حظر توريد األسلحة لليبيا "إيريني" إنها منعت سفينة  2020سبتمرب    10يف  

الليبية، لالشتباه يف خرقها حظر األمم املتحدة   الوصول للمياه اإلقليمية  الشارقة بدولة اإلمارات من  قادمة من ميناء 

  150ادة "إيريني" أنها فتشت السفينة "ريال دا�ون" يف املياه الدولية عىل بعد  لتوريد السالح إىل ليبيا، وأوضحت قي 

كلم ش�ل مدينة درنة رشقي ليبيا، قبل أن تحولها إىل ميناء تابع لالتحاد األورويب للمزيد من التحقيق. وأوضحت أن  

قي ليبيا، وعىل متنها شحنة من السفينة غادرت من ميناء الشارقة يف اإلمارات وكانت متوجهة إىل مدينة بنغازي رش 

وقود الطائرات من املحتمل أن تستخدم ألغراض عسكرية. وأكدت قيادة "إيريني" أن هذا الوقود يعترب مبقتىض قرارات  

 . 1مجلس األمن الدويل ذات الصلة مادة عسكرية

املبادرة، إال أن موقفها الحقيقي غ�  إن هذا التطور يرجح رفض اإلمارات لوقف النار الحايل يف ليبيا. فرغم قبولها بهذه 

ال ينسجم مع الرؤية اإلماراتية  ذلك، فقد كانت مضطرة لتأييد املبادرة بضغط أم�يك الراعية لها. فوقف إطالق النار  

ليبيا، وكل املنطقة، واملتمثلة يف رفضها ألي تهدئة مع تركيا. خاصة وأن هذا االتفاق، ينطوي عىل  تجاه األحداث يف 

. ك� أنه يف حالة كتب لالتفاق الليبي االستمرارية فقد يكون  ف دويل وإقليمي بالنفوذ الرتيك العسكري يف ليبيااعرتا

مدخال لتهدئة التوتر يف العالقات املرصية الرتكية، والذي قد يشمل ملفات أخرى كرشق املتوسط. وبين� تحاول اإلمارات  

إن األخ�ة تحاول تحييد مرص عن هذه الرصاع قدر اإلمكان، سواء ملدى  ض�ن الدعم املرصي لها يف رصاعها مع تركيا ف

أنقرة   لحاجة  أو  اإلقليم،  يف  القوى  موازين  تغي�  عىل  القاهرة  املتوسط.   إىل قدرة  رشق  يف  مرص  مع  التوافق 

 

 

 

 
 الرابط)، 9/2020/ 15، (تاريخ الدخول:2020/ 10/9دورية بحرية أوروبية توقف سفينة إماراتية لالشتباه يف انتهاكها حظر السالح عىل ليبيا، رويرتز،  1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.reuters.com/article/libya-europe-uae-ea6-idARAKBN261341
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 السودان ) ج(

 قطر توزع مساعدات یلع متضرري فیضان السودان  
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة للسودان الذي يشهد ه أم�  ، وجّ 2020سبتمرب    6يف  

قتيل ورشدت مئات اآلالف من السكان. ك� أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية   100فيضانات أدت لسقوط  

سبتمرب،    10. ويف  1لله حمدوكسبتمرب، مع رئيس وزراء السودان عبد ا  5  هاتفيا يفالقطري الشيخ خالد بن خليفة اتصاال  

طنا من املواد الغذائية واألدوية، ومستلزمات إيواء مقدمة من جمعية قطر   42.5وصلت الخرطوم طائرة قطرية تحمل  

سبتمرب، قام الهالل األحمر القطري بتوزيع    11الخ�ية، وصندوق قطر للتنمية، إلغاثة مترضري السيول والفيضانات. ويف  

وإغاثية عىل األرس السودانية املترضرة من السيول والفيضانات بالعاصمة الخرطوم، ويستهدف عدد مساعدات طبية  

 .  2ألف مستفيد من املترضرين 20

بعد سقوط حكم البش�، اتبعت الحكومة الجديدة سياسة خارجية أقرب للسعودية واإلمارات، لكن ليس بشكل حدي،  

متمثل يف تركيا وقطر، بغرض املناورة مع حلفائهم الجدد، البتزازهم ودفعهم نحو  بحيث سمحت ملساحة ملحور اآلخر  

حريص فإنه�  لذلك  ذلك،  وتركيا  قطر  وتدرك  مرشوط.  غ�  بشكل  الدعم  الحكومة تتقديم  مع  روابط  نسج  عىل  ان 

 الجديدة، وإحداث توازن يف مواجهة خصومهم السعودية واإلمارات.   

 

 

 

 
 الرابط)، 2020/ 15/9، (تاريخ الدخول:2020/ 6/9أم� قطر يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إىل السودان، الجزيرة نت،  1
 الرابط)، 15/9/2020، (تاريخ الدخول:6/9/2020 مترضري الفيضان، األناضول، "ساملة يا سودان".. قطر توزع مساعدات عىل  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/2020/9/7/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86/1970481
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 اإلیرانیة ةخلیجیال_2

 ة أمریکیة يف مواجهة االتفاق النووي اإلیرانيعزل
بشأن النووي اإليرا� يف ختام اجت�عها يف فيينا،    2015، كررت الدول املوقعة عىل اتفاق  2020يف األول من سبتمرب  

ان.  رغبتها يف إنقاذه، يف ح� نددت الص� بالجهود األم�كية إلعادة فرض العقوبات ومتديد الحظر عىل األسلحة ضد طهر 

وهدف االجت�ع لبحث آخر مستجدات االتفاق النووي اإليرا� يف ظل التجاذبات التي خلفها انسحاب الواليات املتحدة  

من االتفاق، وسعي واشنطن إىل فرض عقوبات جديدة عىل طهران يف مواجهة الرفض األورويب لتلك الخطوة. وشارك يف  

 ية الست، وهي إيران وفرنسا وبريطانيا وأملانيا والص� وروسيا.  االجت�ع ممثلون عن وزارات خارجية الدول املعن

من جانبه، قال وزير الخارجية الرويس س�غي الفروف إن واشنطن ال متلك الحق يف إعادة فرض العقوبات الدولية عىل 

الواليات املتحدة وإيران. ك�   قالت هلغا شميد، ممثلة  طهران، وأكد الفروف استعداد بالده لرعاية حوار مبارش ب� 

االتحاد األورويب عند الخروج من االجت�ع الذي ترأسته، أن إيران والص� واألوروبي� متحدون يف تصميمهم عىل الحفاظ 

. ك� رصح وزير الدفاع الربيطا� بن واالس، إن بالده تدعم االتفاق النووي  1عىل االتفاق النووي رغم الصعوبات الحالية

 .  2نه يتيح تحسن الوضع يف الخليجمع إيران، أل 

طائرات أم�كية مس�ة بالقرب    3يف املقابل، نقلت وسائل إعالم إيرانية، أن طائرات مس�ة تابعة للجيش اإليرا� اعرتضت  

للطائرات   متتابعة  رسائل  وجه  أنه  اإليرا�  الجيش  وأوضح  هرمز.  مضيق  يف  الجارية  اإليرانية  املناورات  منطقة  من 

ة، محذرا بأنها تدخل األجواء اإليرانية فوق منطقة املناورات، قبل أن يرسل طائراته املس�ة العرتاضها، ووفقا  األم�كي

للتقارير اإليرانية، فقد غ�ت الطائرات املس�ة األم�كية مسارها وغادرت منطقة املناورات الجارية منذ يوم�، بعد أن 

 . 3تم اعرتاضها

جهاز طرد مركزي يعمل    1044منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عيل أكرب صالحي، أن هناك    سبتمرب، أعلن رئيس  14ويف  

االتفاق النووي. وكانت إيران  إزاءحاليا عىل تخصيب اليورانيوم يف منشأة فوردو، وذلك يف إطار خفض بالده اللتزاماتها 

ستستأنف   أنها  املايض  نوفمرب  مطلع  أعلنت 

يف   اليورانيوم  تخصيب  جنوب نشاطات  فوردو 

ردها عىل  إطار  طهران، يف خطوة جديدة ويف 

عام   املتحدة  الواليات  من    2018انسحاب 

 .4االتفاق النووي

 

 
 الرابط )، 2020/ 16/9، (تاريخ الدخول:2020/ 1/9إنقاذه رغم الضغوط األمريكية، القدس العريب،  الدول املوقعة عىل االتفاق النووي مع إيران تؤكد رغبتها ب 1
 الرابط)، 9/2020/ 16، (تاريخ الدخول:2020/ 11/9وزير الدفاع الربيطا� للجزيرة: ندعم االتفاق النووي مع إيران ألنه يتيح تحسن الوضع يف الخليج، الجزيرة نت،  2

 الرابط)، 2020/ 16/9، (تاريخ الدخول:12/9/2020إيران تعلن اقرتاب طائرات أم�كية من مناوراتها يف مضيق هرمز.. وواشنطن تنفي، الحرة،  3

 الرابط)، 16/9/2020اريخ الدخول:، (ت2020/ 14/9جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم يف فوردو، الجمهورية،  1044إيران...   4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/11/%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-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.alhurra.com/usa/2020/09/12/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A
https://www.aljoumhouria.com/ar/news/554134/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-1044-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88?utm_source=category&utm_medium=web&utm_campaign=category
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 الترکیة ةخلیجیال_3

 محکمة سعودیة تصدر حکم نهائي ضد قتلة خاشقجي 
مبقتل ج�ل خاشقجي، مؤكدة  ، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية تجاه املتهم�  2020سبتمرب    7يف  

أن املحكمة الجزائية يف الرياض أصدرت أحكاماً بحق مثانية أشخاص مدان�، واكتسبت الصفة القطعية، وأن األحكام  

سنوات ملدان، وسبع سنوات الثن� آخرين، وأن هذه    10عاماً عىل خمسة من املدان�، والسجن    20قضت بالسجن  

 .  1نفاذاألحكام أصبحت نهائية واجبة ال

وتعليقاً عىل هذه األحكام، قال مدير االتصاالت يف الرئاسة الرتكية فخر الدين ألتون، إن حكم املحكمة السعودية يف  

قضية خاشقجي مل يحقق توقعات تركيا، وحث السلطات يف الرياض عىل التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة، وأن هناك 

ية يف السعودية. من جهتها، وصفت املقررة الخاصة لألمم املتحدة، املعنية  قدر من الشك يف مصداقية اإلجراءات القانون

بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كاالمار، هذه األحكام بأنها غ� مرشوعة أخالقيا وقانونياً، وغ� عادلة أو  

 . 2منصفة أو شفافة

ملف خاشقجي قبل انتخابات الرئاسة األمريكية يف نوفمرب  بالنظر لتوقيت الحكم، فإنه قد يكون محاولة سعودية لغلق  

املقبل، تحسبا لعدم فوز ترامب، وإمكانية اتباع جون بايدن نهج مختلف يف تلك القضية. وهو غلق للملف من جانب  

عدة، يف  واحد، ألن تركيا لن تغلقه سياسيا وعالقاتها مع السعودية الزالت متوترة، بين� املسارات القانونية تعد مستب

 ظل اشرتاط موافقة الطرف� السعودية وتركيا ليك تكون هناك محاكمة دولية. 

 

 

 
 الرابط)، 16/9/2020، (تاريخ الدخول:2020/ 8/9عاماً الرشق األوسط،  124مدان� بالسجن   8إغالق قضية خاشقجي بأحكام عىل   1
 الرابط)، 2020/ 16/9، (تاريخ الدخول:9/2020/ 7قضية خاشقجي.. الرئاسة الرتكية تنتقد املحاكمة السعودية وكاالمار تعتربها محاكاة هزيلة للعدالة، الجزيرة نت،  2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2494686/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-124-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
https://www.aljazeera.net/news/2020/9/8/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
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 اإلسرائیلیةةخلیجیال_4

 البحرین تلحق باإلمارات وتطبع وعالقاتها مع إسرائیل 

الجامعة العربية،  تم إسقاط مرشوع قرار قدمته فلسط� يف اجت�ع عىل مستوى وزراء الخارجية يف    ،2020سبتمرب    10يف  

سبتمرب، أعلن الرئيس األم�يك دونالد    11. ويف  1يدين اتفاق التطبيع ب� اإلمارات وإرسائيل، دون تسمية الدول الرافضة

. وبين� رحبت به مرص واإلمارات  2مب عن اتفاق مملكة البحرين وإرسائيل عىل إقامة عالقات دبلوماسية بينه�اتر 

. وأوضح مستشار الشؤون الدولية للمرشد اإليرا� عيل أكرب واليتي، أن  4. وإيران3من تركيا  وسلطنة ع�ن، نددت به كل 

 . 5تطبيع البحرين للعالقات مع إرسائيل مل يكن ليتم دون موافقة السعودية 

يض برعاية  سبتمرب، وقعت اإلمارات العربية املتحدة والبحرين اتفاقا للتطبيع مع إرسائيل، وذلك يف البيت األب  15ويف  

الرئيس األمرييك دونالد ترامب. ومثل رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيام� نتنياهو إرسائيل بين� مثل وزيرا الخارجية اإلمارايت  

والبحريني عبد الله بن زايد آل نهيان وعبد اللطيف بن راشد الزيا� بلديه� يف مراسم التوقيع. ووصف ترامب الحدث  

التاريخ يف مسار جديد، ورحب نتنياهو باالتفاقات، مش�اً إىل أنه يبرش بفجر جديد من السالم.  بأنه غ� عادي، وسيضع  

إال أّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إّن االنسحاب اإلرسائييل من األرايض املحتلة وحده �كن أن يحقق السالم 

عىل   أسود  يوم  االتفاق  عىل  التوقيع  أن  واعترب  األوسط،  الرشق  الفلسطيني�  يف  إّن  قال  ترامب،  لكن  العربية.  األمة 

 .  6سيعودون إىل طاولة املفاوضات قريباً 

 

 
 الرابط)، 2020/ 16/9، (تاريخ الدخول:10/9/2020يراه تحوال مه� باملنطقة، الخليج أون الين،  الجامعة العربية ترفض إدانة التطبيع اإلمارايت اإلرسائييل وكوش� 1

 الرابط)، 16/9/2020، (تاريخ الدخول:9/2020/ 12تنضم إىل اإلمارات لتوقيع اتفاق سالم مع إرسائيل الثالثاء، الرشق األوسط،   البحرين 2

 الرابط )، 9/2020/ 16، (تاريخ الدخول:12/9/2020ع البحرين وإرسائيل.. تركيا تندد ومرص واإلمارات ترحبان واألردن يربط السالم بزوال االحتالل، الجزيرة نت، تطبي 3

 رابطال)، 9/2020/ 16، (تاريخ الدخول:2020/ 12/9إيران تحّمل البحرين واإلمارات مسؤولية أي تحرك إرسائييل باملنطقة ونتنياهو يتوجه إىل واشنطن، الجزيرة نت،  4

 الرابط )، 9/2020/ 16، (تاريخ الدخول:2020/ 12/9عريب،   كسبوتني "لن نرتدد يف الرد"... إيران تتحدث عن دور السعودية يف السالم ب� البحرين وإرسائيل،  5

 الرابط )، 9/2020/ 16، (تاريخ الدخول:2020/ 16/9الد ترامب يحتفل بـ"فجر رشق أوسط جديد"، يب يب يس عريب،  تطبيع عالقات إرسائيل مع اإلمارات والبحرين: دون 6
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في� يتعلق بتطبيع البحرين عالقاتها مع إرسائيل تجدر اإلشارة لعدة مالحظات: األوىل أن البحرين متثل أداة سعودية 

ة، قد تث� الجدل، بحيث جعلت السعودية من ضمن أدوات سياستها الخارجية، تخترب بها اإلقدام عىل أي خطوة محوري

ال املستقبلية  لسياستها  اختبار  تالبحرين معمل  تقدم عىل هذه  تي  أن  البحرين ال �كن  أن  الثانية  اتخاذها.  رتدد يف 

الخطوة بدون موافقة سعودية، وبالتايل من املنظور السيايس، فإن هذه الخطوة تعني قبول سعودية لتطبيع العالقات  

ائيل بشكل غ� مبارش، حتى يأيت موعد التطبيع املبارش، والذي غالبا سوف يتم مع وصول محمد بن سل�ن مع إرس 

التطبيع مقابل   التطبيع، وفق مقايضة  اململكة، مقابل خطوة  السعودي، بحيث يكون وصوله لعرش  العاهل  ملنصب 

األ  امللحوظة  األمن.  مقابل  التطبيع  البحرين  من  العرش، يف ح� متثل صيغة  سكانية  أغلبية  متتلك  البحرين  أن  خ�ة، 

املسلم� الشيعة، وبالتايل قد تستغل إيران خطوة التطبيع إلشعال األوضاع السياسية الداخلية يف البحرين، ما سوف  

 .2011للتدخل عسكريا تحت مظلة قوات درع الجزيرة ك� حدث يف  السعوديةيدفع 

 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 الوالیات املتحدة  

 کوشنر يف جولة خلیجیة لحشد الدعم للتطبیع مع إسرائیل 
، بدأ جاريد كوش� كب� مستشار الرئيس األم�يك، بجولة يف عدد من الدول الخليجية، يف أعقاب  2020يف مطلع سبتمرب  

طة أم�كية، وتأيت جولة كوش� عقب جولة أجراها إعالن اإلمارات وإرسائيل التطبيع الكامل للعالقات بينه� عقب وسا

وزير الخارجية األم�يك مايك بومبيو يف السودان ومنطقة الخليج إلقناع دول عربية أخرى بالتطبيع مع تل أبيب. شملت  

 تسوية .  وأخ�ا قطر، التي أكد أم�ها عىل موقف بالده الداعية إىل1جولة كوش� اإلمارات ثم البحرين تالها السعودية 

عادلة للقضية الفلسطينية عىل أساس قرارات الرشعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وعىل أساس حل الدولت�، ومبا  

 . 2يحقق األمن واالستقرار يف املنطقة

والكويت عىل تلك عت البحرين واإلمارات عالقاته� مع إرسائيل، فإنه من غ� املرجح إقدام السعودية وقطر  وبين� طبّ 

الخطوة يف املدى املنظور. السعودية لرمزيتها يف العامل اإلسالمي واحتضانها الحرم� الرشيف�، ومن ثم احت�لية فقدانها  

قوتها الناعمة ومكانتها اإلقليمية وتأث�ها إذا ما أقدمت عىل هكذا خطوة، مبا قد ينعكس إيجابا عىل تركيا وإيران، الذي  

ك الحادث يف الدعوة لتدويل األماكن املقدسة كحد أقىص، وتبني خطاب ينزع من السعودية أهم أدوارها  قد يستغلوا تل

اإلقليمية متمثل يف قيادة العامل اإلسالمي وتبني قضاياه العادلة كحد أد�. لكن ما قد يكرس تلك املعضلة هو لحظة  

يع مقابل نيل الدعم الدويل لخطوة وصوله ملنصب  وصول محمد بن سل�ن عىل العرش، بحيث يقدم األخ� خطوة التطب 

 العاهل السعودي.

 

 

 ابطالر)، 9/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 2020/ 2/9بعد بومبیو...كوشنر في جولة خلیجیة لحشد الدعم للتطبیع، الجزیرة نت،   1

الجزیرة نت،   2 الفلسطیني،  الصراع اإلسرائیلي  الدولتین مطلوب إلنھاء  لكوشنر: حل  الدخول:2020/ 2/9أمیر قطر  (تاریخ   ،16/9 /2020  ،(
 ابط الر
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تركيا يف محور مضاد   ناحية أخرى وضعتها بجانب  اإلقليمية من  ناحية وتحالفاتها  اإلقليمي من  أما قطر فإن دورها 

اإلقليمي الداعم  للمحور املتبني لخطوة تطبيع العالقات مع إرسائيل، وبالتايل تلك الخطوة قد تؤدي لخسارة قطر دورها  

للقضية الفلسطينية من بوابة قطاع غزة اقتصاديا وسياسيا وثورات الربيع العريب من ناحية، وخسارة تحالفها مع تركيا  

املعارض إلرسائيل والداعم  الخليجية من حيث موقفها  الدول  أقوى  الكويت فتعد  أما  ناحية أخرى.  االسرتاتيجي من 

الفلسطينية، ويل للقضية  االجت�عي سياسياً  بالتكوين  الصدد، ويرتبط ذلك  يف هذا  مركزياً  دورا  الكويتي  الربملان  عب 

 والسيايس للشعب الكويتي. 

أخ�ا سلطنة ع�ن وبرغم عالقاتها املعلنة مع إرسائيل، واحت�لية تطبيعها رسميا لتلك العالقات مقارنة بالدول الثالث  

الخطوة، أو تطبيع دون الدخول يف تحالف اسرتاتيجي مع إرسائيل كالذي   األخ�ة، إال إنها أمام مسارين، إما تأجيل تلك

مرجح أن يتم ب� إرسائيل واإلمارات، والسبب هو عالقاتها الجيدة مع إيران، وبالتايل من ناحية هي ال تريد خسارة 

حدة وإرسائيل والسعودية طهران، ومن ناحية ال ترغب يف خسارة دورها اإلقليمي املتمثل يف الوساطة ب� الواليات املت

 مع إيران من ناحية أخرى.
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