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 تقدم يف تنفیذ اتفاق الریاض واإلمارات مستمرة یلع نهجها  

 فة األمیر صباح يف الکویت وانعکاساتها خلیجیًا تطورات خال  

 مشارکة وترحیب خلیجي باتفاق السالم يف السودان  

 األرمینیة.. أین تقف السعودیة؟ - املشکلة األذریة  

 زیارة أردوغان الرسمیة لقطر والکویت  

 تطورات ملف التطبیع بین دول الخلیج وإسرائیل  

 تطورات العالقات األمریکیة السعودیة يف ظل موجة التطبیع  

 زیارة وزیر الدفاع األمریکي لقطر  

 

 

 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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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ملخص التقریر 

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

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

الخليجية، وكان أبرزها تطورات خالفة األم� صباح يف الكويت وانعكاساتها خليجياً، خاصة -الخليجيةأوالً: التطورات  

 د، بجانب تطورات األزمة الخليجية يف ظل القيادة الجديدة للكويت.  ن للبال يبعد اختيار أم� وويل عهد جديد

الخليجية التطورات  العربية،-ثانياً:  الرياض باألخص من جانب    اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة  اتفاق  تقدم يف تنفيذ 

املجلس االنتقايل الجنويب، وما يتعلق بتشكيل الحكومة وإزالة الحواجز األسمنتية بعدن، يف مقابل استمرار اإلمارات 

وترحيب   ومشاركة  الجيواسرتاتيجية،   ألهميتها  عسكريا،  فيها  والتمرتس  سقطري،  جزيرة  يف  وسياستها  نهجها،  عىل 

أذربيجان    خليجي فتربز  اآلسيوية  الدائرة  أما  قطري.  إمارايت  سعودي  دور  برز  حيث  السودان،  يف  السالم  باتفاق 

السعودية من هذه   باخ، وموقف  ناغورنو كره  إقليم  أرمينيا حول  العسكري مع  أما تركيا فتربز  األزمةوتصعيدها   .

ري تريك آخر عىل املستوى العسكري. أخ�اً يف هذا  الزيارة الرسمية التي قام بها أردوغان للكويت ثم قطر، ولقاء قط

 السياق، إرسائيل ، وتناول تطورات موجة التطبيع الحاصلة ب� الدول العربية، عىل رأسهم دول الخليج مع إرسائيل. 

يارة وزير  ه نظ�ه القطري، وزئالدولية: وقد متثلت يف زيارة وزير الدفاع األمرييك لقطر، ولقا-ثالثاً: التطورات الخليجية

 نظ�ه األمرييك، وتشكيل أول حوار اسرتاتيجي ب� الطرف�.  ئهالخارجية السعودية للواليات املتحدة ولقا

  

 الخلیجیة  -أوًال، التطورات الخلیجیة
 تطورات خالفة األمیر صباح يف الکویت وانعکاساتها خلیجیًا 

الجابر ، أجرى األم� محمد بن سل�ن ويل  2020أكتوبر    3يف   بالشيخ مشعل األحمد  اتصاالً هاتفياً  العهد السعودي، 

. وقد أث� الجدل حول  1الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، لتعزيته يف وفاة أم� الكويت الراحل الشيخ صباح

وبالتايل   األوىل،  القيادة  صفوف  ضمن  يعد  ال  مشعل  ألن  االتصال،  املستيبدو  هذا  عىل  غريباً  وى  االتصال 

 

 

   الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:3/10/2020، األوسطمحمد بن سل�ن يعزي مشعل األحمد يف وفاة أم� الكويت الراحل، الرشق  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/2544146/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84


  

 

3 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 October 2020 15 ||  024العدد 

 

 

 

 

 

 

الربوتوكويل. لكن من ناحية أخرى، كان مشعل األحمد أحد األس�ء املطروحة لوالية عهد الكويت، بجانب محمد صباح  

 السامل ونارص صباح الجابر.  

الشيخ مشعل األحمد   7وبالفعل يف   بتعي�  الصباح، مرسوما يقيض  الشيخ نواف األحمد  الكويت  أم�  أكتوبر، أصدر 

.  2ما دفع محمد بن سل�ن إلجراء اتصاالً هاتفياً ثانياً بالشيخ مشعل ليبارك له اختياره ولياً للعهد.  1الصباح وليا للعهد

أكتوبر، استقبل الشيخ مشعل الصباح األم� تريك بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس    11ويف  

 .  3من األم� محمد بن سل�ن بن عبد العزيز  الوزراء والوفد املرافق، حيث سلم لويل عهد دولة الكويت رسالة

أكتوبر، تسلّم أم� الكويت الشيخ نواف األحمد الصباح، رسالة خطية من أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد    14ويف  

آل ثا�. وسلّم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا�، الذي  

البلدين، وسبل  وص التي تجمع  الطيبة  األخوية  العالقات  الرسالة  تناولت  اليوم، يف زيارة رسمية.  الكويت يف نفس  ل 

تعزيزها وتنميتها عىل الصعد كافة، والقضايا ذات االهت�م املشرتك، إضافة إىل آخر املستجدات عىل الساحت� اإلقليمية  

 . 4والدولية

الهادي،   عبد  عادل  املحامي  يف  وكان  أعلن  موكله   4قد  برباءة  أصدرت حك�  الكويتية  الجنايات  أن محكمة  أكتوبر، 

األكاد�ي عبد الله النفييس من تهمة اإلساءة لإلمارات. وقال املحامي يف تغريدة عىل تويرت، إن هذا الحكم هو أول  

تقدمت بشكوى ضد النفييس، وطالبت    األحكام القضائية التي تصدر باسم أم� البالد. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد

(اإلمارات) دولة شقيقة  العالقات مع  لقطع  الكويت  تعريض  بتهمة  عليه  العقوبات  أقىص  النفييس  5بتطبيق  . واعترب 

الحكم مؤرشا إيجابيا، ك� تفاءل مبستقبل بالده بعد تويل األم� الجديد الحكم، وأشاد باستقاللية القضاء الكويتي ومكانته  

أكتوبر، قرر القضاء الكويتي وقف نفاذ الحكم بسجن عضو مجلس األمة السابق    12. ويف ذات السياق، يف  6لةيف الدو 

الدويلة، وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه لسلطات بالده منذ نحو   أشهر، عىل خلفية نرشه تغريدات اعتُربت   3نارص 

 .  7مسيئة للسعودية

  

 

 

 الرابط )، 2020/ 15/10، (تاريخ الدخول:7/10/2020أم� الكويت يختار مشعل األحمد وليا للعهد، الجزيرة نت،  1

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:7/10/2020، األوسطيف الكويت، الرشق   محمد بن سل�ن يبارك ملشعل األحمد اختياره ولياً للعهد 2

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:7/10/2020األم� محمد بن سل�ن يبعث برسالة إىل ويل العهد الكويتي، الرشق األوسط،  3

، (تاريخ  14/10/2020ة خطية من الشيخ متيم، الجزيرة نت، تناولت القضايا ذات االهت�م املشرتك.. أم� الكويت يتسلم رسال4
 الرابط )، 15/10/2020الدخول:

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:4/10/2020محكمة كويتية تربئ األكاد�ي عبد الله النفييس من تهمة اإلساءة لإلمارات، الجزيرة نت،  5

)، 2020/ 15/10، (تاريخ الدخول:6/10/2020يشيد بالقضاء ويتفاءل مبستقبل الكويت، الجزيرة نت،  بعد تربئته من اإلساءة لإلمارات.. النفييس 6
 الرابط 

، (تاريخ  12/10/2020بعد اتهامه باإلساءة للسعودية.. القضاء الكويتي يوقف نفاذ الحكم بسجن نارص الدويلة، الجزيرة نت،  7
 الرابط )، 15/10/2020الدخول:

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/politics/2020/10/7/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2552036/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2552036/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2552036/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2559006/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/14/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/4/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/6/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/12/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/12/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/12/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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 ويف ضوء الرسد السابق يجب اإلشارة إىل: 

والً يبدو أنه كان هناك علم لدى ويل العهد السعودي بأن الشيخ مشعل هو من سيشغل منصب ويل العهد، لذلك بادر  أ 

بالتعزية يف وفاة األم� صباح من خالله برغم أنه ليس من صفوف القيادة األوىل آنذاك. وقد توالت الرسائل واالتصاالت 

 وليا للعهد. يف ح� كان تركيز قطر عىل التواصل مع أم� الكويت،  ب� الجانب� بن سل�ن ومشعل بعد اختيار األخ�

وهو ما قد يحمل داللة غ� مبارشة مليكانيزم التعاطي الكويتي مع الرصاع الخليجي املحتدم، وهو ما ستؤكده أو تنفيه  

ا األم�  بداية عهد  الدويلة والنفييس يف  اإلفراج عن نارص  املقبلة. وال �كن تجاوز  لجديد دون وضعها يف ذات  األيام 

 السياق. 

العمر   يبلغ من  الذي  املعّ� حديثاً  األم�  يف    83ثانياً  ناشطاً  يعا� بدوره من حالة صحية غ� مؤكدة ومل يكن  عاماً، 

السياسة أو الحكومة. وبالتايل، ستتحول التكهنات برسعة إىل ويل العهد الشيخ مشعل. يُذكر أنه قبل تويل الشيخ صباح  

، كان دور األم� أكرث رمزية، حيث كان ويل العهد يتوىل الشؤون اليومية للحكم. وإذا ما أحيت 2006يف عام    السلطة

آخر لكثافة التواصل    اوفاته هذا النموذج، فقد يصبح دور ويل العهد أساسياً عاجالً وليس آجالً. وهو ما يعطي تفس� 

 . 1ب� بن سل�ن ومشعل 

 الخلیجیة يف ظل القیادة الجدیدة للکویت تطورات األزمة 
، عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون مبشاركة قطر، اجت�ًعا دورياً بحضور أم� عام املجلس نايف  2020أكتوبر    8يف  

املريئ. وترأس وفد قطر يف االجت�ع، محمد حسن العبيديل وكيل الوزارة املساعد    االتصالفالح مبارك الحجرف عرب تقنية  

لشؤون العمل بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجت�عية بالدوحة. وناقش االجت�ع، قرارات املجلس األعىل  

التي صدرت بشأن مجال العمل، واالطالع عىل رؤية األمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي املشرتك ملرحلة ما بعد  

ية العمل املشرتك يف مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون  . ك� ناقش اسرتاتيج 19–جائحة كورونا "كوفيد

أكتوبر، قالت دولة قطر إن استمرار الحصار املفروض عليها من قبل دول أعضاء يف حركة عدم    10. ويف  0252–  2020

قطر يف االجت�ع الوزاري    االنحياز، �ثل "تهديدا خط�ا" لوحدة الحركة، وللسلم واألمن الدولي�. جاء ذلك خالل مشاركة

 .  3لحركة عدم االنحياز، الذي عقد عرب االتصال املريئ، مبقر األمم املتحدة يف نيويورك

 

 

، (تاريخ  5/10/2020إلينا دويلجر، وفاة األم� صباح األحمد الصباح قد تعيق دور الوساطة الكويتي غ� املستقر، معهد واشنطن،  1
 الرابط )، 15/10/2020الدخول:

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:8/10/2020عمل الخليج يبحثون تعزيز التعاون ملا بعد كورونا، األناضول،   وزراء، مبشاركة قطر 2

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:10/10/2020الدوحة: حصار قطر تهديد خط� لحركة عدم االنحياز، األناضول،  3

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/kuwaits-precarious-mediation-role-may-be-imperiled-by-the-emirs-passing
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%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/1999386
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%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/1999386
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%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/1999386
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2/2002147


  

 

5 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 October 2020 15 ||  024العدد 

 

 

 

 

 

 

ويف نفس اليوم، قال وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن وجود الجيش الرتيك يف قطر عنرص عدم  

. وقد رفضت وزارة الخارجية القطرية هذه الترصيحات.  1الستقطاب السلبياستقرار مبنطقة الخليج، مضيفا أنه يسهم يف ا

 . 2مش�ًة إىل أن قرقاش غ� مؤهل للتعليق عىل هذا املوضوع

االجت�ع   هذا  أن  إال  مشرتك،  خليجي  اجت�ع  يف  قطر  مشاركة  وبرغم  للصفة  ا ومهني  اروتينييعترب  وبالتايل  ويفتقد   ،

اللة لتطور سيايس ما يف مسار حل األزمة الخليجية، فقد تكررت مثل هذه االجت�عات.  السياسية، أي أنه ال يحمل أي د 

إماراتيا. أخ�اً فإن األسلوب القديم لدول الخليج  -ومن ناحية أخرى استمر التصعيد اإلعالمي ب� الطرف�، باألخص قطريا

ثق بهم لتمهيد الطريق إىل املصالحة، ويتم توف�  يف فض النزاعات، كان يتم وراء األبواب املغلقة، ويتّم إرسال وسطاء يو 

انتهى مع ديناميكيات   لكنه  السن.  [للقادة] من كبار  الكلمة األخ�ة  ما تكون  الوجه، وغالباً  مجال واسع لحفظ ماء 

. وسيواجه هذا األسلوب تعقيدات أكرب بعد وفاة الشيخ صباح، الذي تويل 3إقليمية جديدة وصعود بن سل�ن وبن زايد 

 كلها، فكيف سيكون الوضع يف ظل غيابه! أُ  زمام املصالحة الخليجية البينية، والتي مل تؤِت 

 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 الخلیجیة العربیة _1

 (أ) اليمن 

 تقدم يف تنفیذ اتفاق الریاض واإلمارات مستمرة یلع نهجها 
االنتقايل الجنويب عيدروس الزبيدي، أن املجلس قدم خطة لتنفيذ الشق العسكري  ، أعلن رئيس املجلس  2020أكتوبر    4يف  

من اتفاق الرياض املوقع مع الحكومة الرشعية اليمنية. وتطرق الزبيدي يف االجت�ع إىل اإلجراءات الواجب تنفيذها  

العريب بقيادة السعودية، التحالف  يوليو املايض، أعلن  الرياض. ونهاية  اتفاق  عن آلية لترسيع تنفيذ االتفاق،    لتنفيذ 

. وتضمنت اآللية، تخيل "االنتقايل" عن اإلدارة الذاتية باملحافظات  2019املوقع ب� الحكومة اليمنية واملجلس يف نوفمرب  

الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة ب� الجنوب والش�ل. ك� تضمنت، استمرار وقف إطالق النار، وخروج 

. ويف اليوم ذاته، أعلن املجلس 4ية من عدن وفصل قوات الطرف� يف "أب�"، وإعادتها إىل مواقعها السابقةالقوات العسكر

االنتقايل عن تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بالبالد. لكنهم أشاروا إىل أن هناك من يصعد عىل األرض، وال  

ان املس� ضد قوات املجلس بجبهة أب� (جنوب)، والتهديدات يكرتث بس� األمور يف الرياض. وأوضحوا أن استخدام الط� 

 

 

 ابط الر )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:10/10/2020مسؤول إمارايت يقول الجيش الرتيك يف قطر يزعزع استقرار املنطقة، رويرتز،  1

، (تاريخ  11/10/2020ردا عىل انتقاده الوجود العسكري الرتيك بقطر.. مسؤول قطري لقرقاش: لست مؤهال للتعليق، الجزيرة نت،  2
 الرابط )، 15/10/2020الدخول:

)، 2020/ 15/10، (تاريخ الدخول:5/10/2020سا�ون هندرسون، وفاة أم� الكويت ترتك البالد عرضة للخصوم يف الخليج، معهد واشنطن،  3
 الرابط 

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:4/10/2020اليمن.. "االنتقايل": قدمنا خطة لتنفيذ شق اتفاق الرياض العسكري، األناضول،  4

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/uae-turkey-army-ea1-idARAKBN26V0WH
https://www.reuters.com/article/uae-turkey-army-ea1-idARAKBN26V0WH
https://www.reuters.com/article/uae-turkey-army-ea1-idARAKBN26V0WH
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/11/%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/emirs-death-leaves-kuwait-vulnerable-to-gulf-rivals
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/1995253
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أكتوبر، أعلن الهالل األحمر   7. ويف  1املعلنة لبعض مقرات التحالف بشبوة، تكشف عن أجندة ال تحتكم التفاق الرياض

ق احتجزتهم  أن  بعد  عدن،  املؤقتة  اليمنية  بالعاصمة  أمنية  نقطة  يف  املحتجز  فريقه  عن  اإلفراج  املجلس  الرتيك  وات 

احتجزوا فريقا من الهالل األحمر الرتيك يف مدينة عدن،  قد  االنتقايل. وكانت أفراد نقطة أمنية تابعة للمجلس االنتقايل  

أكتوبر، بدأت السلطة املحلية يف العاصمة املؤقتة عدن، إزالة    10. ويف  2واقتادوه إىل معسكر التحالف السعودي اإلمارايت

 . 3سنوات لدواع أمنية 4لرتابية من الطرق وتقاطعات الشوارع التي كانت قد وضعتها قبل الحواجز اإلسمنتية وا

إحكام   من  متكنها  التي  االسرتاتيجية،  سقطرى  جزيرة  يف  عسكريا  التمرتس  يف  نهجها  عىل  اإلمارات  تستمر  املقابل  يف 

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

أرخبيل   قبائل وشخصيات يف  اجت�ع ضم شيوخ  السويس. ومن مؤرشات ذلك، دعا  األحمر، فخليج  البحر  إىل  وصوالً 

أكتوبر، إىل إخراج املسلح� الذين جلبتهم اإلمارات واملجلس االنتقايل الجنويب من خارج سقطرى يف اليمن،    4سقطرى يف  

. ك� رشعت اإلمارات يف بناء موقع عسكري جديد لها، يف منطقة "رأس قطينان" عىل جرف  4اتويقدر عددهم باملئ

الغريب ألرخبيل سقطرى، وهو واحد من   الجنويب  الساحل  الجزيرة، رغم رفض    3يُطل عىل  تبنيها يف  مواقع عسكرية 

طقة "رأس مومي" أقىص الرشق، ومنطقة  لهذه الخطوة. املوقع� اآلخرين، يف من  -املُعرتف بها دوليا-الحكومة اليمنية  

بلعبودة القريبة من املطار، وذلك يف ظل سيطرة املجلس االنتقايل، عىل الجزيرة منذ منتصف شهر يونيو املايض. وبحسب  

 

 

 الرابط )، 15/10/2020الدخول: ، (تاريخ2020/ 5/10، األناضولاليمن.. "االنتقايل" يعلن عن تقدم مبفاوضات تشكيل الحكومة،  1

، (تاريخ  7/10/2020عدن، الجزيرة نت، بعد ليلة يف الحجز.. قوات االنتقايل املدعوم إماراتيا تفرج عن فريق الهالل األحمر الرتيك ب 2
 الرابط )، 15/10/2020الدخول:

 الرابط )، 2020/ 15/10، (تاريخ الدخول:10/10/2020، األناضولاليمن.. بدء إزالة الحواجز األمنية يف عدن،   3

، (تاريخ  12/10/2020ناء موقع عسكري ثالث لها يف سقطرى اليمنية، الجزيرة نت، رغم رفض حكومي وشعبي.. اإلمارات تبدأ ب 4
 الرابط )، 15/10/2020الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/1995932
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/7/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/2002229
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/12/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
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السكان املحلي�، فإن دور مسلحي املجلس االنتقايل اقترص عىل إعالن تخصيص املكان موقعا عسكريا، في� تكفلت  

 . 1"، التي يديرها الضابط اإلمارايت خلفان املزروعي بالرشوع يف البناء، واإلرشاف عليهمؤسسة "خليفة

إنه وبين� يحرز اتفاق الرياض خطوات متقدمة وإن كان بشكل بطئ، فإن الخطوات املقابلة التي تقوم بها اإلمارات يف 

ثنائية السلطة يف مناطق الجنوب    إنهاءسقطري بجانب شبوة ستثمل معوق لوصول االتفاق لهدفه النهايئ، املتمثل يف  

 اليمني. 

 

 السودان ) ب(

 تفاق السالم يف السودان   مشارکة وترحیب خلیجي با 

، تم التوقيع النهايئ عىل اتفاق سالم السودان بالعاصمة جوبا، ب� األطراف السودانية التي وقعت يف  2020أكتوبر  4يف 

الوفد الحكومي السودا�،   31 الرئيسية يف االتفاق يف  اتفاقية سالم باألحرف األوىل. متثلت األطراف  أغسطس املايض، 

حركات مسلحة متمردة،    3لثورية، ولجنة الوساطة الجنوبية. وتضم "الجبهة الثورية" التي ستوقع االتفاق،  وقادة الجبهة ا

ش�ل" الناشطة يف    - هي: "تحرير السودان" و"العدل واملساواة" الناشطتان بإقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية  

د كان الحضور الخليجي ممثل يف وزير خارجية قطر  واليتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل األزرق (جنوب رشق). وق

محمد بن عبد الرحمن آل ثا�، وسهيل بن محمد املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية اإلمارايت، ووزير الدولة السعودي  

 .  2لشؤون الدول األفريقية أحمد قطان

 

 

)، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:14/10/2020شيوخ قبائل وشخصيات يدعون إلخراج املسلح� املوال� لإلمارات من سقطرى، الجزيرة نت،  1
 الرابط 

 الرابط)، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:2/10/2020، األناضولفاق سالم السودان، زع�ء ورؤساء وزراء يشاركون يف حفل ات  26

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/2020/10/4/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/6-%d8%b2%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86/1993907
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مبناسبة توقيع اتفاق السالم، مؤكدة استمرار اململكة  بجانب ذلك، هنأت القيادة السعودية حكومة وشعب السودان،  

. ك� رحبت اإلمارات بتوقيع االتفاق، وأكدت عىل وقوف دولة  1يف دعم الشعب السودا� لتحقيق طموحاته وآماله

أمنه واستقراره تعزيز  املتواصل لكل ما يسهم يف  السودان، ودعمها  التام مع  املقابل، دعا  2اإلمارات  نائب رئيس  . يف 

مجلس السيادة السودا� محمد حمدان دقلو "حميديت"، دولة قطر إىل االستمرار يف تقديم الدعم لعملية السالم يف 

بالده. وأشاد حميديت فبالدعم القطري يف تنفيذ مشاريع تنموية بإقليم دارفور (غرب)، مشرباً إىل أن القطريون تقدموا  

 . 3ادمةقرية يف األيام الق  50بعطاء لتشييد 

أكتوبر، وصلت إىل مطار الخرطوم، طائرتان قطرية وكويتية تحمالن مساعدات إغاثية ملترضري الفيضانات يف    7ويف  

 546طناً من مواد اإليواء تشمل    70السودان، وهي الطائرة القطرية الخامسة من نوعها. وكانت الطائرة محملة بحوايل  

  330غطاء، ك� سيتم استقبال باخرة تحمل    5600تنقل، باإلضافة إىل  مركز صحي م  15مدرسة متنقلة، و   15خيمة، و

طنا من املواد الغذائية. ك� ستنتقل قطر الخ�ية بعد مرحلة تقديم املساعدات الغذائية واإليوائية العاجلة، إىل املرحلة  

أخ�اً تلقى رئيس الوزراء السودا�   .4الثانية املخصصة لتقديم املساعدات الطبية والبيئية، وتختتم مبرحلة إعادة اإلع�ر

عبدالله حمدوك، دعوة من قطر لزيارتها، جاء ذلك يف رسالة تلقاها من رئيس وزراء قطر خالد بن خليفة بن عبد العزيز  

 . 5آل ثا�

 اآلسیویة _الخلیجیة_2
 أذربيجان

 أین تقف السعودیة؟  األرمینیة..-املشکلة األذریة
، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها الستمرار الحرب ب� أذربيجان وأرمينيا حول إقليم  2020 أكتوبر 8يف 

ناغورنو كاراباخ، وناشد الطرف� بوقف إطالق النار، والدخول يف مفاوضات شاملة للتوصل إىل حل سيايس شامل، وفق  

زير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحان، اتصاالً  أكتوبر، تلقى و   11. ويف  6قرارات مجلس األمن والقانون الدويل

هاتفياً من نظ�ه األذربيجا� جيهون بايراموف. وأطلع جيهون بايراموف، فيصل بن فرحان، عىل مستجدات األزمة يف  

املشرتك، وتناوال   التعاون  البلدين، ومجاالت  الثنائية ب�  الوزيران العالقات  باغ، وبحث  مستجدات  إقليم ناغورنو قرة 

 

 

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:4/10/2020، وسطاأل القيادة السعودية تهنئ السودان و«منظمة التعاون اإلسالمي» تشيد، الرشق   1

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:4/10/2020، األوسطاإلمارات ترحب بتوقيع اتفاق السالم يف السودان، الرشق  2

 الرابط)، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:3/10/2020، األناضولحميديت يدعو قطر لالستمرار يف دعم عملية السالم بالسودان،   3

 الرابط )، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:7/10/2020، األناضولالسودان.. مساعدات قطرية وكويتية إلغاثة مترضري الفيضانات،  4

 الرابط )، 2020/ 15/10، (تاريخ الدخول:7/10/2020، األناضولرئيس الوزراء السودا� يتلقى دعوة لزيارة قطر،   5

 الرابط)، 15/10/2020، (تاريخ الدخول:8/10/2020قلق خليجي بالغ الستمرار الحرب ب� أذربيجان وأرمينيا، الرشق األوسط،  6

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2544706/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2545436/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/1993963
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%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%D8%A7%D8%AA-/1999157
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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-/1999075
https://aawsat.com/home/article/2554011/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 28. وكانت السعودية قد دعت الطرف� يف بداية اشتعال األزمة يف  1األوضاع، وعدداً من القضايا ذات االهت�م املشرتك

 .  2سبتمرب، لوقف إطالق النار وحل النزاع وفقا لقرارات مجلس األمن

م الرتيك املعلن للجانب األذرييجا�،  هناك عدد املحددات تدفع السعودية للوقوف عىل الحياد يف تلك األزمة، برغم الدع

فبجانب طبيعة األزمة والتي متيل فيها القانون الدويل للموقف األذربيجا�، الذي يعترب إقليم ناغورنو كاراباخ ضمن  

بي  األرايض األذرية، وهو ما �ثل كابح للسعودية يف االنحياز ألرمينيا، نكايًة يف تركيا، ك� تفعل يف امللف السوري واللي

ورشق املتوسط. وهناك محددات سياسية أخرى، أه� أن الخصم األكرب للرياض وهو إيران داعم ألرمينيا من ناحية،  

ومن ناحية أخرى تعد أذربيجان دولة مسلمة، متتلك عضوية يف مجلس التعاون الخليجي، وبالتايل أي انحياز للسعودية 

تعترب فيه نفسها حامية للعامل اإلسالمي، خاصة وأن هذا الدور اهتز  ضد األخ�ة، قد يهدد رشعية الدور السعودي، التي 

 مؤخرا عىل وقع أزمة كشم� ب� باكستان والهند.  

 

 _الخليجية التركية 3

 زیارة أردوغان الرسمیة لقطر والکویت  
وخالل زيارته  قطر.  و ، قام الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، بزيارة عمل رسمية لدولتي الكويت  2020أكتوبر    7يف  

األحمد.   مللكويت، قد الراحل صباح  الصباح، يف وفاة سلفه  الجابر  الشیخ نواف األحمد  الكويت  العزاء ألم�  واجب 

ورافق الرئيس الرتيك يف زيارته إىل الكويت وقطر وزراء الخزانة واملالية براءت ألب�اق، والشباب والرياضة محمد قصاب  

الرئاسة فخر  أوغلو، والدفاع خلويص أكار، ور  ئيس جهاز االستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة االتصال يف 

 

 

)،  15/10/2020، (تاريخ الدخول:11/10/2020وزير الخارجية األذربيجا� يطلع نظ�ه السعودي عىل مستجدات أزمة قرة باغ، الرشق األوسط،  1
 الرابط 

 الرابط )، 2020/ 15/10، (تاريخ الدخول:28/9/2020عريب،  كسبوتنيالسعودية تدخل عىل خط األزمة العسكرية ب� أرمينيا وأذربيجان،  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/2559221/%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%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009281046670850-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86/
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ه، بأنها  ئوالصفة الوظيفية ألعضا  ألردوغان   ق. ويش� حجم الوفد املراف1الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن

تتعدى ذلك، أو أن الرئيس أردوغان  ليست مجرد زيارة عادية، تقترص عىل تقديم واجب العزاء ألم� الكويت، يبدو أنها  

عادية من خالل حجم الوفد املرافق له، لتحمل معها دالالت ورسائل لخصومه يف    أراد لهذه الزيارة أن تفهم بأنها غ�

 الرياض وأبوظبي، يف ظل اختيار أم� جديد للكويت. 

�، بحث الطرفان العالقات اإلسرتاتيجية  ويف نفس اليوم، توجه أردوغان لقطر، والتقى هناك بالشيخ متيم بن حمد آل ثا

. لقد كان من أهم ترصيحات الرئيس أردوغان خالل هذه الزيارة، أن الوجود العسكري الرتيك بقطر يخدم  2واإلقليمية

. ورد عليه وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن وجود الجيش  3االستقرار والسالم يف منطقة الخليج

أكتوبر، بحث قائد القوات الرتكية القطرية املشرتكة بالدوحة    8. ويف  4يك يف قطر عنرص عدم استقرار يف منطقة الخليجالرت 

بيربس آيغون، مع مسؤول� عسكري� قطري� تعزيز التعاون والتدريبات املشرتك. وتعززت العالقات ب� البلدين عىل  

، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد 2017ة، يف يونيواملستوى العسكري عقب اندالع األزمة الخليجي 

تصديق الربملان الرتيك عليها، واعت�دها من الرئيس أردوغان، ومبوجب االتفاقية، متت إقامة قاعدة عسكرية تركية يف  

ب�   التعاون  تعزيز  أجل  من  آلية  تشكيل  عىل  االتفاقية  وتنص  مشرتكة.  تدريبات  وتنفيذ  مجاالت  قطر،  يف  الجانب� 

 . 5التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، واملناورات املشرتكة، ومتركز القوات املتبادل ب� الجانب�

 

 

 

 

 الرابط)، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:7/10/2020، األناضول، الرئيس أردوغان يعزي أم� الكويت بوفاة سلفه صباح األحمد  1

 الرابط )، 2020/ 16/10، (تاريخ الدخول:7/10/2020، الجزيرة نت، أردوغان يزور الدوحة ويبحث مع الشيخ متيم العالقات اإلسرتاتيجية 2

 الرابط)، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:8/10/2020، األناضول، أردوغان: الوجود العسكري الرتيك بقطر يخدم استقرار الخليج 3

 الرابط)، 61/10/2020، (تاريخ الدخول:10/10/2020، الرشق األوسط، قرقاش: الجيش الرتيك يف قطر يزعزع استقرار املنطقة 4

 الرابط )، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:8/10/2020، األناضول، الدوحة.. مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري 5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%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%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d8%b2%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d9%81%d9%87-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-/1998675
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/7/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%8a%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-/1999547
https://aawsat.com/home/article/2557636/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a/2000164


  

 

11 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 October 2020 15 ||  024العدد 

 

 

 

 

 

 

 _الخليجيةاإلسرائيلية 4

 تطورات ملف التطبیع بین دول الخلیج وإسرائیل

(املوساد) يويس كوه�، محادثات أمنية يف البحرين عقب  ، أجرى رئيس جهاز االستخبارات اإلرسائييل  2020أكتوبر    1يف  

اتفاق الجانب� عىل تطبيع عالقاته�، مع رئيس جهاز املخابرات عادل بن خليفة الفاضل ورئيس جهاز األمن اإلسرتاتيجي  

ارايت عبد الله بن  ، التقى وزيرا الخارجية اإلرسائييل غايب أشكنازي، واإلمأكتوبر  7. ويف  1أحمد بن عبد العزيز آل خليفة

زايد للمرة األوىل، يف العاصمة األملانية برل�. جاء اللقاء مببادرة بن زايد الذي كانت مقررة له زيارة عمل يلتقي خاللها  

نظ�ه األملا� هايكو ماس، واملستشارة أنجيال م�كل، للتباحث يف قضايا تهم البلدين. وقالت املصادر إن األملان اقرتحوا 

ير اإلمارايت أن تتضمن الزيارة املتحف والنصب التذكاري يف برل� الذي يخلد أحداث املحرقة النازية لليهود،  عىل الوز

أملانية   طائرة  وأرسلت  ذلك،  عىل  أملانيا  ووافقت  اإلرسائييل،  الخارجية  وزير  مع  رمزي  للقاء  فرصة  زايد  بن  فوجدها 

 .  2 وإعادته منهاعسكرية خصيصاً إىل تل أبيب إلحضار أشكنازي إىل برل�

. ويف  3أكتوبر، صادقت الحكومة اإلرسائيلية باإلج�ع عىل نصوص معاهديت السالم مع كل من اإلمارات والبحرين 12يف 

نفس اليوم، رست يف ميناء حيفا اإلرسائييل أول سفينة شحن محملة بالبضائع من اإلمارات، قادمة من ميناء ديب عرب 

حاوية شحن من البضائع املخصصة لرشكات ومستثمرين وموردين   15درا يف الهند، محملة بـ  خط دويل �ر عرب ميناء مون

إرسائيلي�. وقد توقع مسؤولون يف ميناء حيفا، وهو أكرب املوانئ اإلرسائيلية، أن يرتفع حجم البضائع القادمة من ميناء  

 تسي� رحالت بحرية سياحية مبارشة ب� ميناء  حاوية يف األسبوع، ومن املرتقب أن يُرشع يف   150ديب إىل إرسائيل إىل  

 

 

 الرابط)، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:1/10/2020، الجزيرة نت، رئيس املوساد اإلرسائييل يجري مباحثات أمنية يف البحرين 1

 الرابط)، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:7/10/2020 ، الرشق األوسط، لقاء «تاريخي» ب� وزيري خارجية اإلمارات وإرسائيل 2

)، 2020/ 16/10، (تاريخ الدخول:13/10/2020ق األوسط،  الرش ،  الحكومة اإلرسائيلية تصادق عىل معاهديت السالم مع اإلمارات والبحرين 3
 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2550501/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%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
https://aawsat.com/home/article/2561611/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
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. ك� تعتزم البحرين القيام بخطوة م�ثلة، بتدش� خط بحري مبارش مع  1حيفا واإلمارات يف أبريل من العام املقبل

 .  2إرسائيل، يف إحدى خطوات تطبيع العالقات ب� البلدين

وحدة سكنية استيطانية جديدة يف    2126 عىل مشاريع لبناء  أكتوبر، صادقت سلطات االحتالل اإلرسائييل  14أخ�اً ويف  

الضفة الغربية، وذلك للمرة األوىل منذ توقيع إرسائيل اتفاقيتي تطبيع مع كل من اإلمارات والبحرين قبل شهر من اآلن. 

التابع لإلدار  الجديد ما يعرف باملجلس األعىل للتخطيط والبناء،  القرار اإلرسائييل  ة املدنية لسلطات  وقد صاَدق عىل 

 .  3آالف وحدة استيطانية يف األرايض الفلسطينية 5االحتالل بالضفة، كجزء من مخطط أشمل لبناء أكرث من 

 ثالثًا، التطورات الخلیجیة الدولیة 
 الواليات المتحدة _1 

 زیارة وزیر الدفاع األمریکي لقطر

خالد بن محمد العطية مباحثات مع وزير الدفاع األم�يك مارك ، أجرى وزير الدولة للدفاع يف قطر  2020أكتوبر    3يف  

إسرب، تناولت تعزيز العالقات العسكرية والدفاعية ب� البلدين، جاء ذلك يف لقاء جمعه� بالدوحة. واستعرضا العالقات  

املتعلقة املوضوعات  من  عددا  بحثا  ك�  تعزيزها،  وسبل  والدفاعية  العسكرية  املجاالت  يف  اإلقليمي    الثنائية  بالشأن 

والدويل. وتأيت الزيارة بعد أسبوع من إعالن القامئة باألع�ل يف سفارة واشنطن لدى الدوحة نرش أول مجموعة من قوة  

 

 

، (تاريخ  12/10/2020، الجزيرة نت، ول سفينة تحمل بضائع من اإلماراتبعد شهر من اتفاق التطبيع.. ميناء حيفا يستقبل أ  1
 الرابط )، 16/10/2020الدخول:

 الرابط )، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:13/10/2020لجزيرة نت، ، اعىل خطى اإلمارات.. البحرين تعتزم تدش� خط بحري مع إرسائيل 2

،  2020/ 13/10الجزيرة نت، ، ّر بناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة يف الضفةبعد شهر من التطبيع مع اإلمارات والبحرين.. إرسائيل تق 3
 الرابط )، 16/10/2020(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/2020/10/12/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/13/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/14/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ديسمرب   21الفضاء يف قاعدة العديد الجوية بقطر، وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس األم�يك دونالد ترامب يف  

ألف جندي أم�يك،    13ت املتحدة وقطر يف املجال العسكري بالتميز، حيث يتمركز نحو  . وتحظى عالقات الواليا 2019

 . 1كيلومرتا جنوب غرب العاصمة الدوحة 30أغلبهم من سالح الجو يف قاعدة العديد، عىل بعد 

الشبح، التي   35-ويف ذات السياق، ذكرت وكالة رويرتز أن قطر قدمت طلبا رسميا للواليات املتحدة لرشاء مقاتالت إف

مصادر وصفتها باملطلعة أن قطر قدمت طلب اقتناء هذه    3تصنعها رشكة لوكهيد مارتن األم�كية. ونقلت الوكالة عن  

الطائرات املتطورة خالل األسابيع القليلة املاضية. ك� نقلت عن متحدث باسم الخارجية األم�كية قوله إن بالده ال تؤكد  

 .  2دفاعية إىل أن يتم إبالغ الكونغرس بهاأو تعلق عىل مقرتحات مبيعات 

 تطورات العالقات األمریکیة السعودیة يف ظل موجة التطبیع  

، قال عضو مجلس النواب األم�يك ج�ي كونويل إن لجنة الشؤون الخارجية يف املجلس صادقت عىل 2020أكتوبر    2يف  

الذكرى الثانية ملقتل الصحفي السعودي ج�ل خاشقجي. وقال  قانون ح�ية املعارض� السعودي�، وذلك بالتزامن مع 

كونويل إنه صاغ القانون ملحاسبة السعودية عىل قتل خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي اململكة، مضيفا أن القانون  

ا يف  السعودي�  واملنتقدين  للمعارض�  القرسية  اإلعادة  تعارض  املتحدة  الواليات  بأن  وواضحة  قوية  أو  رسالة  لخارج 

 . 3ترهيبهم أو قتلهم

 

 

 الرابط )، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:13/10/2020، الجزيرة نت،  وزير الدفاع األم�يك يف قطر لتعزيز العالقات العسكرية والدفاعية 1

 الرابط )، 16/10/2020(تاريخ الدخول:، 2020/ 7/10، دويتشه فيال،  من أمريكا 35-ير: قطر قدمت طلبا رسميا لرشاء مقاتالت إفتقر 2

 الرابط )، 16/10/2020، (تاريخ الدخول:0202/ 2/10، الجزيرة نت،  لجنة بالكونغرس تصادق عىل قانون لح�ية املعارض� السعودي� 3
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الرشاكة    14ويف   بومبيو،  مايك  األم�يك  نظ�ه  مع  فرحان،  بن  فيصل  األم�  السعودي  الخارجية  وزير  بحث  أكتوبر، 

االسرتاتيجية التاريخية ب� البلدين. وقد أعلنت وزارة الخارجية األم�كية أن مايك بومبيو ونظ�ه السعودي سيدشنان يف  

. وكان من أهم ما جاء يف هذا  1السعودي، يف تأكيد عىل متانة عالقات البلدين  - ر االسرتاتيجي األم�يك  واشنطن الحوا

اإلمارات   وقّعته  الذي  إرسائيل،  مع  للتطبيع  "أبراهام"  اتفاق  إىل  الرياض  انض�م  يف  أمله  عن  بومبيو  إعراب  اللقاء، 

 . 2والبحرين

السعودية يف سو تتعامل مع  أمريكا  أن  العصا والجزرة، فخطوة  يبدو  التطبيع مع إرسائيل بسياسة  ياق جرها ملوجة 

األول هو الجزرة املقابلة.    ياالسرتاتيج الكونجرس تجاه ح�ية املعارض� السعودية هي العصا، يف ح� إطالق الحوار  

� يدعم ابنه محمد هذه  خاصًة يف ظل التقارير التي أعلنت أن امللك سل�ن بن عبد العزيز ما زال رافضاً للتطبيع يف ح

الخطوة، قد متثل خطوة الكونجرس إحدى أوراق الضغط عىل السعودية لدفعها نحو التطبيع. خاصة وأنها تتزامن مع 

سبتمرب املايض، تشكيل   23خطوة إعالن مجموعة من السعودي� املقيم� يف الخارج يف بريطانيا والواليات املتحدة، يف  

 . 3ايس منظم يف الخارج ضد السلطة يف عهد امللك سل�نحزب معارض، يف أول تحرك سي
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