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 الصراع حول مأرب مستمر والحوثي یعلن عن مبادرة للتهدئة  

 بین دول الخلیج وإسرائیل   التطبیع تطورات ملف   

 فهل تتأثر سلبًا بوفاة الصباح؟  تحرکات جدیدة لحل األزمة الخلیجیة..  

 األخیرة يف ظل موجة التطبیع   العالقات األمریکیة القطریة  

 السودان تقترب من التطبیع مع إسرائیل برعایة إماراتیة  

 البحرین تلحق باإلمارات وتطبع وعالقاتها مع إسرائیل  

 محکمة سعودیة تصدر حکم نهائي ضد قتلة خاشقجي  

 أمیرکا تعلن دخول جمیع العقوبات األممیة یلع إیران حیز التنفیذ  

 اإلماراتیة الیونانیة يف مواجهة ترکیا تعزیز العالقات   
 

 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 

 

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

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

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

الخليجية التطورات  متغ�-أوالً:  وجود  مع  الخليجية،  األزمة  لحل  جديدة  تحركات  وجود  أبرزها  وكان  ن يالخليجية، 

زيارته للسعودية ثم ن، األول أن من يقوم بهذه التحركات هو األم� العام ملجلس التعاون الخليجي، من خالل  يجديد

 قطر وأخ�ا البحرين، الثا� هو وفاة أم� الكويت، فهل تتأثر جهود الحل بهذا التطور؟ 

الخليجية التطورات  مبادرة  -ثانياً:  الحويث  وإعالن  مأرب،  الرصاع حول  تصاعد  العربية،  بالدائرة  يتصل  في�  اإلقليمية، 

مع   التطبيع  خطوة  من  السودان  واقرتاب  العراقي للتهدئة،  النواب  املجلس  رئيس  وزيارة  إماراتية،  برعاية  إرسائيل 

ولقا األممية  ؤ للكويت،  العقوبات  كل  دخول  املتحدة  الواليات  إعالن  فربز  بإيران،  يتصل  في�  أما  الكويتي.  نظ�ه  ه 

إيران   التصعيد    حيزاملفروضة عىل  بجانب  القرار،  الدولية عىل هذا  والقوى  إيران  فعل  وردود  ب�  التنفيذ  اإلعالمي 

السعودية وإيران. أما تركيا فربز لقاء رئيس أركان القوات املسلحة القطرية مع السف� الرتيك بقطر وامللحق العسكري  

، وتناول تطورات موجة التطبيع الحاصلة ب� الدول العربية، عىل رأسهم دول  . أخ�اً يف هذا السياق، إرسائيلبالسفارة

 مع إرسائيل.  ،الخليج

الخليجيةثالثاً  التطورات  القطرية خالل موجة    ،أوالً  :الدولية: وقد متثلت يف-:  العالقات األمريكية  تطورات إيجابية يف 

  ه رئيس الوزراء اليونان.ئيف زيارة وزير الخارجية اإلمارايت لليونان، ولقا ،وثانياً  ؛التطبيع الحالية، وداللتها 

 الخلیجیة  -الخلیجیةأوًال، التطورات 

 هل تتأثر بوفاة الصباح؟  جدیدة لحل األزمة الخلیجیة..تحرکات 

، التقى األم� فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، يف مدينة الرياض، الدكتور نايف الحجرف 2020سبتمرب    15يف  

ون الخليجي،  األم� العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث اللقاء، مس�ة العمل املشرتك يف إطار مجلس التعا

 . 1وتعزيز دور املنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها

 

 

 الرا�ط )،  2020/ 30/9، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 16الفرحان استعرض مع الحجرف تعز�ز دور المنظومة الخل�ج�ة، الشرق األوسط،  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/2510396/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2510396/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2510396/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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سبتمرب، حيث التقى فيها بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل    20تالها زيارة الحجرف لقطر يف  

الخليجية، حيث سبق   األزمة  الحجرف يف ظل حديث عن محاوالت لحل  باسم  ثا�، وتأيت زيارة  املتحدثة  أن أشارت 

الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إىل أنه كان هناك رسل ورسائل يف األشهر األخ�ة، وأن الكويت تلعب دورا قويا بدعم  

الحديث عن اخرتاق، وأن   التي زادت من جهودها لحل األزمة، مش�ة إىل أنه من املبكر جدا  الواليات املتحدة،  من 

. تالها لقاء الحجرف مع وزير املالية القطري عيل الع�دي، ووزير التجارة والصناعة  1حمل الجديداألسابيع املقبلة قد ت

. وبعد قطر مبارشة، توجه الحجرف للبحرين، التقى فيها بوزير خارجيتها عبداللطيف  2القطري عيل بن أحمد الكواري

 الجمعية العامة لألمم املتحدة، شدد أم� دولة قطر  سبتمرب، خالل كلمته يف  22. ويف ذات السياق، يف  3بن راشد الزيا� 

 .  4الشيخ متيم بن حمد آل ثا�، عىل أن الحوار غ� املرشوط هو السبيل لحل أزمة الحصار عىل بالده

وبالتايل تتابع الزيارات بهذا الشكل من السعودية لقطر وأخ�ا للبحرين يش� إىل أن هناك مثة محاوالت جديدة لحل  

الخليجية، واملتغ� الجديد هو دخول األم� العام ملجلس التعاون الخليجي عىل خط هذه التحركات، أما الثابت  األزمة 

فهو غياب اإلمارات عن تلك التحركات، وهو يعضد داللة أن األخ�ة هي الرافض األكرب لحل األزمة، ملا يصب استمرارها  

 الرافضة ألي حلول وسط.و  ،الهجومية، يف مواجهة قطر وتركيا يف صالح اسرتاتيجية السياسة الخارجية اإلماراتية 

سبتمرب، تويف أم� الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر املبارك الصباح. ولقد قام الشيخ صباح يف الفرتة األخ�ة   29ويف  

التجاه، ما أعلن  بجهود وساطة متعددة لحل األزمة الخليجية، لكن باءت جميعها بالفشل، وقد بلغ ذروة دوره يف هذا ا

. وهو ما يدفع البعض  5عن بخصوص نجاح وساطة بالده يف وقف تدخل عسكري ضد قطر عقب اندالع األزمة الخليجية

للقول بأن جهود حل هذه األزمة ستتأثر سلبا بوفاة األم�. إال إذا كانت هناك نية حقيقية أمريكية لرأب الصدع الخليجي  

لة، أو رغبة سعودية للتحرر من االلتزامات التي يرتبها عليها تحالفها مع اإلمارات، ما  بعد االنتخابات األمريكية املقب 

 يدفعها إلصالح عالقاتها مع قطر مبعزل عن اإلمارات. 

 

 

)،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 20وز�ر الخارج�ة القطري �ستقبل األمین العام لمجلس التعاون الخل�جي، الجز�رة نت،  1
 الرا�ط 

)،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 20لمفاجئة، األناضول، الدوحة.. م�احثات خل�ج�ة قطر�ة على هامش ز�ارة "الحجرف" ا  2
 الرا�ط 

)،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 21.. "الحجرف" ی�حث �ال�حر�ن "تحد�ات" العمل الخل�جي، األناضول، �عد ز�ارة قطر  3
 الرا�ط 

 الرا�ط )،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 22أمیر قطر: الحوار غیر المشروط هو السبیل لحل أزمة الحصار، الجز�رة نت،  4
،  2020/ 9/ 30�عد أن �شف نیتها التدخل العسكري ضد قطر.. حكمة الش�خ ص�اح أح�طت مخططات دول الحصار، الجز�رة نت،  5

 الرا�ط )، 2020/ 9/ 30(تار�خ 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/2020/9/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85
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%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-/1979722
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%d8%b9%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a/1980877
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%d8%b9%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a/1980877
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%d8%b9%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a/1980877
https://www.aljazeera.net/news/2020/9/22/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2020/9/22/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2020/9/22/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/30/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/30/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/30/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 اإلقلیمیة   الخلیجیةثانیًا، التطورات 
 العربية الخليجية_1

 الیمن (أ) 

 الصراع حول مأرب مستمر والحوثي یعلن عن مبادرة للتهدئة 

التابع للحوثي� مهدي املشاط،  2020سبتمرب    21يف   السيايس األعىل  ، دعت ج�عة الحويث عىل لسان رئيس املجلس 

.  1التحالف العريب بقيادة السعودية إىل استيعاب ما سمتها "مبادرة مأرب" ونقاطها التسع، دون أن يكشف تفاصيلها

سبتمرب، تحرير موقع� اسرتاتيجي� إثر معارك مع الحوثي� مبحافظة    23ورداً عىل هذه املبادرة، أعلن الجيش اليمني يف  

االسرتاتيجيت� يف مديرية رصواح غرب محافظة   الشائف واملهتدي  تبتي  البالد، حيث متكنوا من تحرير  مأرب ش�يل 

 .  2مأرب، وطرد مسلحي ج�عة الحويث منها

عد محافظة مأرب، أحد أهم النقاط التي يدور حولها الرصاع املسلح ب� الحكومة اليمنية وج�عة الحويث، وتعود وت

 : 3أهمية تلك املنطقة لعدد من األسباب، طرحها عىل الذهبي يف دراسة له يف مركز الجزيرة للدراسات

 

 

 الرا�ط )،  2020/ 30/9، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 21رة حوث�ة للسالم ومساع لتسر�ع تنفیذ "اتفاق الر�اض"، الجز�رة نت، ال�من.. م�اد 1
 الرا�ط )،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 23الج�ش ال�مني �حرر موقعین استرات�جیین من الحوثیین �مأرب، األناضول،  2
على الذهب، استرات�ج�ة الحوثیین للس�طرة على مارب وانعكاساتها على مسار الحرب في ال�من، مر�ز الجز�رة للدراسات،   3

   الرا�ط)، 9/2020/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 3/ 27

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/2020/9/21/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9
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%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-/1983581
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4620
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4620
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4620
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التي ظلت مت�سكة، فأصبحت بذلك   الوحيدة  اليمنية  العاصمة  أوال، املحافظة  حاضنًة للحكومة الرشعية عوًضا عن 

صنعاء التي سقطت بأيدي الحوثي�، وعدن التي يتحكَّم فيها املجلس االنتقايل الجنويب، ومن يسيطر عليها مأرب تنقلب  

 لصالحه معادلة الحرب والسالم يف اليمن.  

م الجمهورية اليمنية إىل ست  للدولة االتحادية الجدي  2014ثانياً، وفًقا للتقسيم اإلداري املعتمد عام   دة، والذي يُقسِّ

وحدات سياسية (أقاليم)؛ أُدرِجت محافظة مأرب ضمن إقليم سبأ، الذي يضم إىل جانبها، محافظتي البيضاء والجوف؛  

رب منافًسا سياسيًّا للعاصمة صنعاء،  أ بحيث تكون مدينة مارب عاصمة اإلقليم، وقد جعل هذا التقسيم من مدينة م

ىل قربها منها، وما تتمتع به من ثروات نفطية مختلفة، وتوليد الطاقة الكهربائية، فضًال عن مكانتها التاريخية،  بالنظر إ

 والت�سك الكب� يف بنيتها القبلية. 

% من مساحتها 90ثالثاً، تشكل مأرب مصدر التهديد األول للحوثي� يف صنعاء، ألنها املحافظة الوحيدة التي يخضع  

عية، وتشرتك مع صنعاء يف أطول حدود إدارية مقارنة مع املحافظات األخرى املحيطة بها، ومتتد عىل للحكومة الرش 

، خصوًصا يف مديريتي نِْهم بصنعاء،  2015نقاط يف هذه الحدود مواجهات مسلحة مستمرة، منذ اندالع الحرب عام  

 اء. وِرصواح مبارب، اللت� متثِّالن نقطتي اقرتاب مبارشة من العاصمة صنع

اإلدارية مع محافظة   الحدود  اشرتاكها يف  أن  نجد  لليمن،  اإلداري  التقسيم  مأرب يف خريطة  إىل موقع  بالنظر  رابعاً، 

البيضاء، أتاح لقوات الحكومة الرشعية، وقوات املقاومة الشعبية يف البيضاء، التقدم نحو صنعاء، عن طريق مديرية  

قرتاب ثالثة، إىل جانب جبهتي نهم ورصواح. وتعد محافظة مأرب نسق  ردمان، مروًرا مبحافظة ذمار، بوصفها نقطة ا

الدفاع األول عن محافظتي شبوة وحرضموت الساحليت� الخاضعت� للحكومة الرشعية، واللت� يوجد فيه� منابع النفط  

 والغاز، وموانئ تصديره�، وطرق املواصالت الربية الدولية مع السعودية وع�ن. 

محافظة مارب أهمية اقتصادية كب�ة، نتيجة لوجود النفط والغاز يف أراضيها، واضطالعها بتوليد الطاقة    خامساً، اكتسبت

الكهرباء،   بالغاز للعاصمة صنعاء، وعدد من املحافظات الش�لية والوسطى، بواسطة محطة صافر لتوليد  الكهربائية 

، بلغ اإلنتاج اليومي من النفط يف هذا القطاع، نحو  2015لكنها حاليًّا متوقفة بسبب الحرب. وبعد اندالع الحرب عام  

% من اإلنتاج قبل ذلك التاريخ. ونتيجة لظروف الحرب؛ توقف إنتاج النفط ثم استؤنف، 10برميل، وذلك ما �ثل    8,000

بنحو برميل. ك� يوجد بها أكرب حقل للغاز الطبيعي، ويقدر االحتياطي    20,000، بإنتاج يومي قدره  2019خالل عام  

 . 3تريليون مرت 15، مع احتياطي محتمل يقدر بنحو 3تريليون قدم 9.15

 
 

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


  

 

6 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 15 ||والعشرون الثالثالعدد 

  

 

 

 

 

 

 

 العراق ) (ب 

 یجري مباحثات يف الکویت  العراقيرئیس مجلس النواب  

 
الحلبويس2020سبتمرب    17يف   العراقي محمد  النواب  األمة  ، عقد رئيس مجلس  ، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس 

التعاون ب�  املباحثات استعراض عالقات  الكويتي، أنه جرى خالل  الغانم. وذكر موقع مجلس األمة  الكويتي مرزوق 
الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها يف املجاالت كافة، ك� تم خالل املباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد 

القضايا ذات االهت�م املشرتك. ك� التقى الحلبويس بوزير الخارجية ووزیر الدفاع الكویتي باإلنابة الشیخ  من امللفات و 

. يف الفرتة األخ�ة شهدت العالقات العراقية الكويتية تحسناً كب�اً، خاصة مع توجه عراقي 1أحمد نارص املحمد الصباح

ناحية، وللخروج من  ريب، بغرض التخلص من الضغوط األمريكية من  نحو موازنة عالقاتها ب� إيران ودول الخليج الع
 أزمتها االقتصادية العميقة، والتي تعاظمت مع تفيش ف�وس كورونا.  

 

 

 

 الرا�ط )،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 24رئ�س مجلس النواب العراقي �جري م�احثات في الكو�ت، الشرق األوسط،  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/2514636/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 السودان ) ج(

 مع إسرائیل برعایة إماراتیة  التطبیعالسودان تقترب من 

أول ركن عبد الفتاح الربهان مباحثات يف  رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان الفريق    أ، بد2020سبتمرب    22يف  
أيام، ومن املقرر بحث مخرجاتها يف الخرطوم، يف وقت تحدثت فيه مصادر إرسائيلية    3أبو ظبي مع وفد أم�يك استغرقت  

  عن اتفاق تطبيع قريب. وقالت وكالة األنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن الربهان بحث مع الوفد األم�يك رفع السودان 

. وتعليقا عىل هذه املباحثات، نفى وزير اإلعالم  1من قامئة اإلرهاب، ودور الخرطوم يف تحقيق السالم العريب اإلرسائييل

السودا� فيصل محمد صالح، مناقشة وفد بالده يف اإلمارات قضية التطبيع مع إرسائيل، مؤكداً أن الوفد ال يحمل تفويضا 

. يف ح� اعترب العميد طاهر أبو هاجة املستشار اإلعالمي للربهان، أن الزيارة وما نتجت عنه متثل  2ملناقشة هذا امللف

محاولة جادة وتفك�ا خارج الصندوق؛ إليجاد حلول خالقة تخرج عالقات بالده الخارجية من "البرئ"، التي ألقيت بداخله  

 .  3سة وامللحة رمبا يضيّع بعض الفرص املتاحةردحا من الزمان، مش�اً إىل أن االنتظار يف القضايا الحسا

بالتايل وبعد أن طبعت اإلمارات عالقاتها مع إرسائيل، فإنها تحاول الضغط عىل حلفائها، من بينهم السودان، لإلقدام 

ما    عىل ذات الخطوة، ألن هدف التطبيع ال يتعلق مبجرد محاولة الرغبة يف فرض السالم أو االستقرار يف املنطقة، بقدر

هو وسيله لتشكيل تحالف إقليمي، يعيد ترتيب بنية النسق اإلقليمي الرشق أوسطي، مع إحداث تغي�ات جذرية يف  

مسل�ت هذا النسق وتوازن القوى اإلقليمي داخله. والسودان أهميتها تكمن يف أنها من ناحية بوابة ش�لية لدول  

 

 

، (تار�خ  2020/ 9/ 23داني ینهي محادثات مع األمیر�یین �اإلمارات، الجز�رة نت، أن�اء عن تطب�ع قر�ب مع إسرائیل.. الوفد السو  1
 الرا�ط )، 2020/ 9/ 30الدخول: 

 الرا�ط )،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 22حكومة السودان: وفدنا �اإلمارات غیر مخول لمناقشة التطب�ع، األناضول،  2
وسط مظاهرة سودان�ة مناهضة للتطب�ع.. المستشار اإلعالمي للبرهان: االنتظار في القضا�ا الحساسة ر�ما �ض�ع فرصا، الجز�رة نت،   3

 الرا�ط )، 9/2020/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 24

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/2020/9/23/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/1981176
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/24/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%B9
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مرص من الجنوب. اإلشكالية األهم هنا، هل �كن للسودان أن تقدم  أفريقيا، وإطاللها عىل البحر األحمر، وأداة لتطويق  

عىل هذه الخطوة دون أي رد فعل من األجهزة األمنية والجيش واملخابرات، حتى ولو عىل مستوى الرتب املتوسطة؟ 

لخطوة، إن  التيار اإلسالمي هم من يسيطرون عىل هذه األجهزة، فهل �كن أن يستغلوا تلك ا  املتعاطف� معخاصة وأن  

 متت، إلحداث انقالب عسكري عىل الحكم الحايل؟ أم أن األمور باتت تحت سيطرة الربهان بدعم من حلفائه اإلماراتي�؟

 _الخليجيةاإليرانية 2

 األممیة یلع إیران حیز التنفیذ  العقوبات أمیرکا تدخل جمیع 

 

، قال املبعوث األمرييك الخاص بالشأن اإليرا� "إليوت أبرامز"، إن بالده ستفرض عقوبات عىل أي  2020سبتمرب    16يف  

سبتمرب، أعلن وزير    20. ويف  1رشكة سالح دولية تعقد صفقات مع إيران، فور أن يتقرر متديد حظر السالح عىل طهران 

مم املتحدة عىل إيران دخلت مجدداً حيز التنفيذ، محذرا من عواقب يف  الخارجية األم�يك مايك بومبيو، أن عقوبات األ 

عليها عادت عقوبات األمم املتحدة التي    حال فشلت الدول األعضاء يف املنظمة األممية بتنفيذ هذه العقوبات. وبناءاً 

إنهاؤها سابًقا، وكذلك جميع أحكام قرارات مجلس األمن بأرقام   التفعيل   ،1803،  1747،  1737،  1696تم  عادت إىل 

مبوجب عملية "سناب باك"، مش�اً إىل أن الواليات املتحدة اتخذت هذا اإلجراء، استناداً عىل فشل إيران يف تنفيذ  

 

 

 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1 ، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 16واشنطن تهدد �معاق�ة �ل من یب�ع أسلحة إلیران، آر تي عر�ي،  1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/features/1154859-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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التزاماتها يف خطة العمل املشرتكة الشاملة، وفشل مجلس األمن يف متديد حظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة عىل 

 . 1عاماً  13نذ إيران والذي كان ساريًا م

من أصل  -دولة    13وقد نددت روسيا بهذا القرار، بين� رفضت أوروبا الخطوة واعتربتها باطلة قانونيا، وبالتايل رفضت  

القرار األم�يك، واعتربته بال أساس قانو�، ألن واشنطن مل تعد طرفا يف االتفاق مع إيران   -األعضاء يف مجلس األمن  15

يرا� محمد جواد ظريف، إن بالده تستحق تعويضات عن  . ك� قال وزير الخارجية اإل2ام املايضبعد انسحابها منه الع

انسحاب واشنطن من االتفاق النووي، وإعادة فرضها عقوبات عىل بالده، يأيت ذلك يف وقت أنهت فيه محكمة العدل  

الطرف� امل3الدولية يف الهاي جلسات نزاع ب�  الوقوف يف وجه استخدام  . ك� رصح ظريف، بأنه عىل  الدويل  جتمع 

 .  4الواليات املتحدة للعقوبات لفرض إرادتها "كبلطجي"

للجمعية العامة لألمم املتحدة مواجهة ساخنة ب� إيران والواليات املتحدة بشأن   75 سبتمرب، شهدت الدورة الـ 22ويف 

الرئيس األم�يك دونالد تر  إيران، وتفاخر بقتل قائد فيلق  العقوبات ومكافحة اإلرهاب، وبين� شن  امب هجوما عىل 

. ك�  5القدس السابق قاسم سلي��، أكد الرئيس اإليرا� حسن روحا� أن العقوبات األم�كية لن تجعل بالده تخضع

 تعهدت روسيا بتعزيز التعاون العسكري مع إيران بعد انتهاء حظر السالح عليها الشهر املقبل، وأكدت أن العالقات ب�

سبتمرب، قام وزير الخارجية    24. ويف 6البلدين لن تتأثر بقرار واشنطن (الفاشل)، إعادة فرض الحظر األممي عىل طهران

 . 7اإليرا� بزيارة ملوسكو 

وبالتايل فإن الرئيس األمرييك برغم االنشغال باالستعداد لالنتخابات الرئاسية املقبلة، فإنه مستمر يف اسرتاتيجية الضغط 

ى ضد إيران، بل قد تكون استمرار تلك السياسات أداة انتخابية أيضا. يف املقابل تعول إيران عىل الرفض األورويب القصو 

العقوبات   ناحية، وتحاول متت� تحالفها مع روسيا والذي ظهر يف ردود فعل األخ�ة عىل  لالسرتاتيجية األمريكية من 

 

 

)،  2020/ 10/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 20أمیر�ا تعلن دخول جم�ع العقو�ات األمم�ة على إیران حیز التنفیذ، الشرق األوسط،  1
 الرا�ط 

، (تار�خ الدخول:  2020/ 9/ 20إعادة فرض العقو�ات على إیران.. شك أممي وتندید روسي ورفض أورو�ي، الجز�رة نت،  2
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1
�خ  ، (تار 2020/ 9/ 21جلسات �محكمة العدل للنظر في النزاع.. ظر�ف: نستحق تعو�ضات عن العقو�ات األمیر��ة، الجز�رة نت،  3

 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1الدخول: 
، (تار�خ الدخول:  2020/ 9/ 19ظر�ف: على العالم أن یتصدى لعقو�ات أمر�كا على إیران أو یتوقع المصیر نفسه، رو�ترز،  4
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1
ب یهاجم إیران و�تفاخر �قتل سل�ماني وروحاني یرد: حق�ة اله�منة انتهت، الجز�رة نت،  مواجهة ساخنة �األمم المتحدة.. ترام 5

 الرا�ط )، 10/2020/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 23
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1، (تار�خ الدخول: 9/2020/ 22موسكو تتحدى واشنطن بتعز�ز التعاون العسكري مع إیران، قناة العالم،  6
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1، (تار�خ الدخول: 9/2020/ 21سبتمبر، سبوتنك عر�ي،  24وز�ر الخارج�ة اإلیراني یزور موسكو في  7

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/2518281/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/20/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%83-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2020/9/21/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9
https://in.reuters.com/article/iran-usa-zarif-as2-idARAKCN26A0ZG
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/23/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.alalamtv.net/news/5175566/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%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-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://arabic.sputniknews.com/world/202009211046596179-%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%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%81%D9%8A-24-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-/
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عاًما للتعاون االسرتاتيجي ب� إيران والص�، "ميثاق األسد    25الـ  هدة  األمريكية األخ�ة. والص�، و�كن تلمسه يف معا

 . 20201والتن�"، والتي أعلنت الحكومة اإليرانية عنها يف يونيو 

 

 

 تصعید يف اللهجة اإلعالمیة بین السعودیة وإیران 
، خالل اجت�ع املجمع العام 2020سبتمرب    22يف  

النووية، دعا رئيس منظمة  للوكالة الدولية للطاقة  

الطاقة الذرية اإليرانية عيل أكرب صالحي، الوكالة  

النووية   األنشطة  عىل  الرقابة  إىل  الدولية 

أي  وبدون  ومستقل،  حيادي  بشكل  السعودية 

. ك� وصفت الخارجية اإليرانية السعودية  2رشوط

دفع   أن  والتطرف، وأكدت  اإلرهاب  بأنها مصدر 

الدوال  مليارات  املتحدة،  الرياض  للواليات  رات 

 . 3عىل حد تعب�ه ،وسعيها لتعزيز عالقاتها مع إرسائيل سيفقدها مكانتها اإلقليمية 

للجمعية العامة لألمم املتحدة، قال العاهل السعودي امللك سل�ن بن   75  سبتمرب، وخالل اجت�ع الدورة الـ  23ويف  

عبدالعزيز، إن اململكة قد مدت أياديها للسالم مع إيران، وتعاملت معها بإيجابية لبناء عالقات، لكن النظام اإليرا� قام  

يواصل اإليرا�  النظام  وأن  اململكة،  يف  النفطية  املنشآت  باستهداف  املايض  صواريخه    العام  عرب  اململكة  استهداف 

رعايته   ووقف  تسلحه  تطوير  من  اإليرا�  النظام  �نع  حازم  دويل  مبوقف  مطالبا  طيار،  بدون  والطائرات  الباليستية 

سبتمرب، أعلن متحدث باسم رئاسة أمن الدولة يف السعودية، أن اململكة فككت هذا الشهر خلية    28. ويف  4لإلرهاب

 .  5متهم�  10لثوري اإليرا�، وألقت القبض عىل عنارص هذه الخلية وعددهم إرهابية دربها الحرس ا

 

 

،  2020/ 7/ 19هل تمثل االتفاق�ة اإلیران�ة الصین�ة خطورة �بیرة على دول الخل�ج وأمر�كا، أم أنها مجرد نمر من ورق؟، عر�ي بوست،  1
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1(تار�خ الدخول: 

 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1ر�خ الدخول: ، (تا2020/ 9/ 22طهران تدعو إلى الرقا�ة على األنشطة النوو�ة السعود�ة، األناضول،  2
،  2020/ 9/ 22تها اإلقل�م�ة، الجز�رة نت، طهران: السعود�ة مصدر اإلرهاب والتطرف وسعیها لتعز�ز عالقاتها مع إسرائیل س�فقدها مكان 3

 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1(تار�خ الدخول: 
، (تار�خ الدخول:  2020/ 9/ 23الملك سلمان: مددنا أیدینا للسالم مع إیران لكنها استهدفت منشآتنا النفط�ة، الجز�رة نت،  4
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1
، (تار�خ  2020/ 9/ 29لمجلس األمن حول قره �اغ،   طارئ السعود�ة: ض�ط خل�ة إرهاب�ة در�ها الحرس الثوري اإلیراني... اجتماع  5

 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/07/19/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
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%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-/1980989
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9
https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202009291046680665-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA/
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يبدو أن الخلفية الحقيقية لهذا التصعيد، هو املوجة األخ�ة املتعلقة بتطبيع بعض دول الخليج عالقاتها مع إرسائيل،   

ألنه سوف �كن خصوم إيران وتحاول إيران استخدام أسلوب استباقي ملنع السعودية من اإلقدام عىل هذه الخطوة،  

من االتحاد والتعاون معا، ما يقلل من هامش الحركة واملناورة أمام إيران، عىل الرغم أن تلك الخطوة قد تصب يف صالح  

لقضاياه من املغرب لكشم�، ما قد    ةإيران من ناحية اللعب عىل وتر أن اململكة مل تعد قائدة للعامل اإلسالمي وراعي

 ملكة أحد جوانب أدوارها اإلقليمية املركزية. ينذر بفقدان امل

 _الخليجية التركية3

 الدوحة یلع املستوى العسکري  يف لقاء قطري ترکي 

 
 

املشرتكة  2020سبتمرب    27يف   القوة  قائد  مع  الغانم،  شاه�  بن  غانم  القطرية  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  بحث   ،

القطرية الرتكية بالدوحة اللواء بيربس أيجو، وامللحق العسكري بالسفارة الرتكية العميد بوراك شت� وسف� تركيا لدى  

. جدير بالذكر أن العالقات الرتكية القطرية قد تعززت عىل املستوى 1الدوحة مصطفى كوكصو، تعزيز العالقات الثنائية

، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق  2017العسكري، عقب اندالع األزمة الخليجية يف يونيو 

الرئيس رجب طيب أردوغان. ومبوجب االتفاقية، متت إقامة قاع دة عسكرية  الربملان الرتيك عليها، واعتمدها 

 

 

، (تار�خ الدخول:  2020/ 9/ 27أن�اء تر��ا،  و�الةرئ�س األر�ان القطري والسفیر التر�ي �شیدان �العالقات بین تر��ا وقطر،  1
 الرا�ط )، 2020/ 9/ 30

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://tr.agency/news-111267
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الرتكية املشرتكة  القوات  لقيادة  الجديد  املقر  وافتتح  مشرتكة.  عسكرية  تدريبات  وتنفيذ  قطر،  يف  يف  -تركية  القطرية 

 . 1، بحضور كبار القادة العسكري� من البلدين وأطلق عليها "قاعدة خالد بن الوليد"2019ديسمرب

 الخليجيةاإلسرائيلية _4

 بین دول الخلیج وإسرائیل التطبیعتطورات ملف 
 شهد هذا امللف عدة تطورات يف أكرث من اتجاه: 

، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، خالل اتصال  2020سبتمرب    22أوالً، يف  

وكذلك توف� مراقب�    تليفو�، بدعم التوجه الفلسطيني لتحقيق مصالحة داخلية ب� فتح وح�س والذهاب لالنتخابات،

. ويقف خلف تلك الخطوة دافعان، األول رسالة للسعودية  2من تركيا يف إطار املراقب� الدولي�، لإلرشاف عىل االنتخابات

من خالل منح عباس لرتكيا فرصة لعب دور فاعل يف امللف الفلسطيني، ورسالة لإلمارات، التي تحاول إحالل محمد  

 إدارة السلطة الفلسطينية.  يف  نأبو ماز دحالن محل 

سبتمرب أيضا، قررت دولة فلسط� التخيل عن حقها يف رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردا   22ثانياً، ويف 

عىل التطبيع مع إرسائيل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض املاليك، إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ األمانة العامة 

قفا داع� لإلمارات والبحرين، اللت� طبعتا عالقاته� مع إرسائيل، يف مخالفة ملبادرة السالم العربية، وأضاف  للجامعة مو 

. وقد اعتذرت قطر عن تسلم رئاسة 3أن بعض الدول العربية املتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السالم العربية

. وجاء  2021مارس  يف    155  يف الرئاسة املقبلة للدورة الـالدورة الحالية بدال من فلسط�، مع متسكها بحقها  

 

 

 الرا�ط )،  2020/ 9/ 30، (تار�خ الدخول: 2020/ 27/9قطر.. رئ�س األر�ان ی�حث مع سفیر تر��ا تعز�ز العالقات، األناضول،  1
 الرا�ط )، 2020/ 1/10، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 22ع�اس �طلب من أردوغان دعم الحوارات حول الوحدة الفلسطین�ة، آر تي عر�ي،  2
 الرا�ط )، 2020/ 1/10، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 23«التطب�ع»، الشرق األوسط،  فلسطین تتخلى عن رئاسة الجامعة العر��ة ردًا على 3

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/%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa/1987564
https://arabic.rt.com/middle_east/1156259-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1156259-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1156259-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://aawsat.com/home/article/2524151/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2524151/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2524151/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%C2%BB
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اختيار قطر لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، وفق الرتتيب الهجايئ ألس�ء الدول، واستنادا إىل نص املادة السادسة  

 . 1من النظام الداخيل ملجلس الجامعة

اء ب� حركتي فتح وح�س، مثل فتح  أم� رس اللجنة املركزية سبتمرب، شهدت العاصمة القطرية الدوحة لق  26ثالثاً، يف  

أبو   للحركة، وموىس  السيايس  للمكتب  السابق  الرئيس  مثل ح�س خالد مشعل  في�  الرجوب،  اللواء جربيل  للحركة 

از مصالحة  مرزوق النائب الحايل لرئيس املكتب السيايس للحركة. وأكد ممثل فتح أن الحركة لديها قرارا إسرتاتيجيا إلنج 

وطنية مع ح�س، ترتكز عىل رشاكة كل مكونات النظام السيايس الفلسطيني، وأكد الرجوب أن قرار فتح بإنجاز املصالحة  

. يأيت هذا 2الوطنية هو املدخل إلجراء االنتخابات وحل الخالفات، وأن فتح ستلتزم بنتائج االنتخابات أيا كانت نتائجها

التطور يف ظل تضطلع قطر بدور إقليمي يف امللف الفلسطيني يف الفرتة األخ�ة، ولعل ما ساعدها يف الفرتة الحالية عىل  

عقد مثل هذه االجت�عات، هو أن املحور املعادي لها هو الساعي لخطوة التطبيع، ما جعل منها وسيط مناسب لفتح  

 وح�س.  

أن السعودية سوف تنضم إىل الدول التي تقيم عالقات دبلوماسية مع إرسائيل يف الوقت    رابعاً، أعلن دونالد ترامب

املناسب، في� أكدت السعودية، أنها ستظل داعمة للشعب الفلسطيني ولكل الجهود التي تسعى إلقامة دولة مستقلة  

الرشقية القدس  األمريكية، يف  3عاصمتها  العهد    18. ك� كشفت صحيفة "وول سرتيت جورنال"  أن ويل  سبتمرب، عن 

السعودي محمد بن سل�ن أراد أن يوقع اتفاق تطبيع مع إرسائيل بعد اإلمارات والبحرين، إال أن والده امللك سل�ن  

عارض ذلك، ولفتت إىل أن العاهل السعودي ُصدم بشدة عند إعالن ترامب عن توقيع إرسائيل واإلمارات اتفاقاً لـتطبيع  

ن سبب هذه الصدمة أن ويل العهد السعودي مل يبلغ والده مسبقاً باالتفاق ب� تل أبيب وأبوظبي،  عالقاته�. وذكرت أ 

خشية أن يعارض والده االتفاق، لدرجة أنه (لو علم امللك) ملا كان باإلمكان أن توقع اإلمارات اتفاقاً مع إرسائيل بهذه  

 السهولة. 

جاريد كوش� وويل العهد يف السعودية، أبلغه محمد بن سل�ن أن والده لن  وخالل اجت�ع ب� كب� مستشاري ترامب  

يقبل باتفاق تطبيع مع إرسائيل، مؤكداً أن أقىص ما �كن أن تفعله اململكة يف الوقت الحايل هو املساهمة يف انض�م  

إلرسائييل اإلمارايت طلب امللك سل�ن  . وأشارت إىل أنه بعد إعالن اتفاق التطبيع ا4البحرين إىل اتفاق التطبيع مع إرسائيل

 

 

)،  2020/ 1/10(تار�خ الدخول:   ، 2020/ 9/ 25قطر تعتذر عن رئاسة الدورة الحال�ة للجامعة العر��ة بدل فلسطین، القدس العر�ي،  1
 الرا�ط 

، (تار�خ الدخول:  2020/ 9/ 26خالل لقاء �الدوحة.. حر�ة فتح تؤ�د عزمها على إنجاز مصالحة وطن�ة مع حماس، الجز�رة نت،  2
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1
،  2020/ 9/ 16عر�ي،  كسبوتن�لسالم.. مجلس األمن �طالب بتعیین وس�ط للسالم في لیب�ا، ترامب: السعود�ة ستنضم إلى اتفاق ا  3

 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1(تار�خ الدخول: 
)، 10/2020/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 18"وول ستر�ت": بن سلمان أراد التطب�ع مع إسرائیل ووالده عارض، 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.alquds.co.uk/2516673-2/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/26/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7
https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202009161046564877-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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%88%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/1978402
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%88%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/1978402
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%88%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/1978402
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للسالم، والتي   العربية  باملبادرة  بإقامة دولة فلسطينية، والتزامهم  التزام بالده  التأكيد عىل  إعادة  من وزير خارجيته 

 .1تشرتط حل القضية الفلسطينية قبل التطبيع مع إرسائيل

العربية والسعودية بشكل خاص، والتي تعني يف املحصلة رفض    وبالتايل فإن امللك سل�ن مازال ملتزماً بالرؤية التقليدية

التطبيع مع إرسائيل وفق املعطيات الحالية. والدافع الرئييس يكمن يف خصوصية الحالة السعودية ورمزيتها يف العامل  

ل اشتداد الرصاع اإلسالمي، الحتضانها الحرم� الرشيف�، وهو ما تستمد منه دورها اإلقليمي الفاعل يف املنطقة. ويف ظ

اإلقليمي ب� السعودية من ناحية وتركيا وإيران من ناحية أخرى، والتنافس بينهم حول قيادة العامل اإلسالمي، فإن تطبيع  

اململكة قد �كن أنقرة وطهران من تبني خطاب واسرتاتيجية تقوم عىل انتزاع الدور اإلقليمي القيادي للعامل اإلسالمي  

 ، والدعوة لتدويل املقدسات اإلسالمية يف مكة واملدينة كحد أقىص. من السعودية كحد أد�

ومع ذلك، هناك متغ� �كن أن يدفع السعودية نحو التطبيع، وهو لحظة وصول محمد بن سل�ن للعرش؛ ليس فقط  

الدعم األمرييك    لعدم وجود مانع لديه تجاه تلك الخطوة، بل أيضاً لرغبته يف تقديم قرار التطبيع مع إرسائيل مقابل نيل

لتنصيبه عاهالً سعودياً. ولعل تصدير خطاب بأن والده رافض للتطبيع بين� هو موافق عليه للخارج متعمد؛ لربط مص�  

التطبيع السعودي مع إرسائيل بشخص بن سل�ن ووصوله للعرش. وبالتايل فإن العامل الداخيل حالياً يقوم بدور معوق  

مرجح أن يتغ� مع وصول محمد بن سل�ن للعرش. أما الرتتيبات الخارجية اإلقليمية  للتطبيع، وإن كان هذا العامل  

ورصاع املحاور، فإنها تدفع السعودية لخطوة التطبيع، إذ إن الدولت� اللت� طبّعتا عالقاته� مع إرسائيل تعدان ضمن  

ع يتعامل مع أنقرة أو طهران كتهديدات  املحور اإلقليمي السعودي. ك� أن التحالف املرجح أن يرتتب عىل هذا التطبي

واألخ�تان ضمن خصوم السعودية الحالي�. وهو ما سيمثل دافعاً إضافياً ملحمد بن سل�ن يف إنجاز خطوة   ؛مشرتكة

 التطبيع مع إرسائيل حين� تح� الفرصة املناسبة. 

 

 

 الرا�ط )، 10/2020/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 19وز�ر سعودي: ال تطب�ع مع إسرائیل دون اتفاق مع الفلسطینیین، دو�تشه فیال،   1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-54624498
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-54624498
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-54624498
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 ثالثًا، التطورات الخلیجیة الدولیة 
 الواليات المتحدة _1 

 کیة القطریة يف ظل موجة التطبیع األخیرةالعالقات األمری

 

، قال تيمويث لندركنغ نائب مساعد وزير الخارجية األم�يك للشؤون الخليجية، إن بالده تأمل يف  2020سبتمرب    17يف  

التقدم نحو إعالن قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف ش�ل األطليس. وأضاف لندركنغ، أن عالقات الواليات املتحدة مع  

. وبالفعل قالت  1يدة يف مجال محاربة اإلرهاب، وأن واشنطن بحثت مع املسؤول� يف قطر توسيع قاعدة العديدقطر وط 

طيارا، م� تعرف بقوة الفضاء األم�كية يف قاعدة    20وكالة أسوشيتد برس إن الواليات املتحدة نرشت رسية مؤلفة من  

يات املتحدة، وأفادت الوكالة بأن عددا آخر سينضم إىل وحدة العديد العسكرية بقطر، يف أول انتشار لها خارج الوال 

"مشغيل الفضاء األساسي�"، وسيعملون عىل تشغيل األق�ر الصناعية، وتتبع مناورات من ُوصف بالعدو، ومحاولة تجنب  

 .  2رصاعات يف الفضاء

القطرية، اجت�ًعا يف العاصمة واشنطن، بحثت خالله   -سبتمرب، عقدت اللجنة العسكرية االستشارية األمريكية  18ويف 

سبتمرب، بحث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد    22. ويف سياق متصل، يف  3مليار دوالر  26بيع أسلحة إىل قطر بقيمة  

 

 

، (تار�خ الدخول:  2020/ 9/ 19، العر�ي الجدید، مسؤول أمیر�ي: نأمل التقدم نحو إعالن قطر حل�فًا رئ�س�ًا غیر عضو في "الناتو" 1
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 1
 الرا�ط )،  2020/ 10/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 22/9، إرم نیوز، واشنطن تنشر سر�ة من "قوة الفضاء" �قاعدة "العدید" في قطر 2
 الرا�ط )،  2020/ 10/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 22، األناضول، مل�ار دوالر  26م�احثات قطر�ة أمر�ك�ة حول صفقة أسلحة �ق�مة  3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%22?amp
https://www.eremnews.com/news/world/2285056
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%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-26-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/1978194
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%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-26-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/1978194
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%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-26-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/1978194
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الخزانة وزير  رأسهم  عىل  البلدين،  ب�  والعسكرية  السياسية  العالقات  تعزيز  سبل  أمريكي�  مسؤول�  مع   العطية، 

 . 1األمريكية ستيفن منوشن

البلدين،    18ويف   الدوري، ب� وزيري خارجي  اجت�عه  املتحدة  والواليات  ب� قطر  االسرتاتيجي  الحوار  سبتمرب، عقد 

ومكافحة   اإلرهاب  للقضاء عىل  األمنية  تعزيز رشاكته�  تعتزمان  إنه�  قطر  ودولة  املتحدة  الواليات  من  كل  وقالت 

رة استخدام األساليب الدبلوماسية لحل التوترات يف املنطقة، ك� أعربت الحكومة األم�كية  التطرف، وشددا عىل رضو 

عىل   وأكدتا  املنطقة،  عىل  الخليجية  لألزمة  الضارة  واالجت�عية  واالقتصادية  األمنية  اآلثار  إزاء  قلقه�  عن  والقطرية 

 .  2دعمه� املستمر ملجلس تعاون خليجي قوي وموحد

ت املتسارعة مؤخراً �كن قراءتها يف سياق محاولة أمريكية لتقديم حوافز لقطر، لجذبها نحو موجة  كل هذه التطورا

التطبيع الخليجية مع إرسائيل، والتي بدأتها اإلمارات، وخلفتها البحرين. لكن ال يبدو أن قطر ستستجيب لتلك املوجة،  

ي، بحيث يتبني تلك املوجة املحور املعادي لقطر، ومن ناحية  سواء ألن املوجة األخ�ة تأيت يف سياق رصاع املحاور اإلقليم

اإلقل دورها  ناحية  من  سيفقدها  الخطوة،  هذه  عىل  تركيا  إقدام  فإن  يف يمأخرى  االستث�ر  أساس  عىل  بنته  التي  ي، 

زعزعة التحالف  الشعوب ال األنظمة، من خالل دعم حركات املقاومة والتغ� سياسياً وإعالمياً. ومن ناحية ثالثة قد يؤدي ل

رجح أن تكون تركيا أحد الدول املستهدفة من موجة التطبيع، باألخص تلك التي ب�  ي  البعض  القطري الرتيك، خاصة وأن

 اإلمارات وإرسائيل.  

 

 

 الرا�ط )،  2020/ 10/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 22األناضول، ، قطر ت�حث مع مسؤولین أمر�كیین تعز�ز التعاون العسكري واألمني 1
، الجز�رة نت،  الحوار اإلسترات�جي القطري األمیر�ي.. تعز�ز للشراكة األمن�ة وقلق من انعكاس األزمة الخل�ج�ة على المنطقة  2

 الرا�ط )، 10/2020/ 1، (تار�خ الدخول: 2020/ 9/ 18

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/%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%8a%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-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/1981557
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%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%8a%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-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/1981557
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%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%8a%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-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/1981557
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/18/%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 _اليونان 2

 تعزیز العالقات اإلماراتیة الیونانیة يف مواجهة ترکیا

، بحث رئيس وزراء اليونان ك�ياكوس ميتسوتاكيس، مع وزير الخارجية اإلمارايت الشيخ عبد الله بن 2020سبتمرب    25يف  

زايد آل نهيان، تطورات األوضاع يف منطقة رشق البحر املتوسط. جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء اليونا� لوزير  

ان عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهت�م املشرتك، منها ليبيا وإيران، الخارجية اإلمارايت يف أثينا. وناقش الجانب

)،  19-واستعرضا معاهدة السالم ب� اإلمارات وإرسائيل، باإلضافة إىل تطورات جائحة ف�وس كورونا املستجد (كوفيد  

تأيت ضمن اسرتاتيجية هجومية تتبعها اإلمارات مع  . إن السياق األكرب لتلك الزيارة، هو أنها  1وسبل مواجهة تداعياته

كالليبي والفلسطيني والسوري وتونس والسودان ورشق  امللفات  العديد من  األوسط، تشمل  الرشق  تركيا يف منطقة 

املتوسط والقرن األفريقي ومنطقة الخليج. وعىل إثر تصاعد الرصاع ب� الطرف�، الذي اكتسب طابع صفري، أنشأت  

، آلية للحوار االسرتاتيجي باجت�عات دورية مع دولتي اليونان وقربص، عىل مستوى وزراء  2019يف نوفمرب  اإلمارات  

 . 2الخارجية

 

 

 

)،  2020/ 10/ 1(تار�خ الدخول: ، 2020/ 9/ 25، الشرق األوسط، المتوسط»اإلمارات والیونان ت�حثان تطورات األوضاع في شرق « 1
 الرا�ط 

، (تار�خ الدخول:  2019/ 11/ 17الشرق األوسط، ، اجتماع ثالثي بین اإلمارات وقبرص والیونان ل�حث سبل تعز�ز التعاون المشترك 2
 الرا�ط )، 2020/ 10/ 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/2528996/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/1995166/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%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%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
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