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

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

الخليجية، وكان أبرزها التطورات التي شهدتها األزمة الخليجية، ومستقبل تلك األزمة يف ظل  -أوالً: التطورات الخليجية

  الرئيس األمرييك الجديد جو بايدن.

رة العربية، فتتمثل بعدة توترات شهدتها األزمة اليمنية، ومستقبل  اإلقليمية، في� يتصل بالدائ-ثانياً: التطورات الخليجية

تلك األزمة يف عهد الرئيس جو بايدن، وموقف دول الخليج من العملية العسكرية املغربية يف الصحراء الغربية، وزيارة 

هيئ  وتصنيف  والخارجية،  الدفاع  وزراء  مستوى  عىل  ليبي  قطري  ولقاء  قطر،  لدولة  التونيس  العل�ء الرئيس  كبار  ة 

الرابعة للمجلس التنسيقي السعودي العراقي، أما تركيا   السعودية لج�عة اإلخوان كج�عة إرهابية، وانعقاد الدورة 

والسعودية   التعاون،  واستمرار  وقطر  التوتر،  واستمرار  اإلمارات  سواء  الخليجية،  الرتكية  العالقات  تطورات  فشملت 

تبني مسار مخ بايدن، والبحرين واحت�لية  إيران ملرحلة  استعداد  لكيفية  إيران فتناول عدة تطورات تش�  أما  تلف، 

ومستقبل تعاطي األخ� مع طهران، أخ�اً يف هذا السياق، إرسائيل  وتناول تطورات موجة التطبيع الحاصلة ب� الدول  

 العربية، عىل رأسهم دول الخليج مع إرسائيل. 

التطورات   الرئاسية  -الخليجيةثالثاً:  الخليج عىل فوز جو بايدن يف االنتخابات  الدولية: وقد متثلت يف ردود فعل دول 

 . األمريكية، خاصة مع موقف السعودية الذي جاء متأخراً 
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 أوًال، التطورات الخلیجیة الخلیجیة  
 مستقبل األزمة الخلیجیة يف عهد بایدن 

املتّحد2020نوفمرب    12يف   ألينا  ، حثت مقررة األمم  الخاصة املعنية باإلجراءات القرسية األحادية وحقوق اإلنسان  ة 

دوهان، يف نهاية زيارتها إىل قطر، السعودية واإلمارات والبحرين ومرص عىل رفع العقوبات أحادية الجانب املفروضة  

من الحقوق والحريات  ، وقالت دوهان إن تلك العقوبات أرضت بقدرة القطري� عىل التمتع بالعديد  2017عىل قطر منذ  

. يف  1األساسية املرتبطة بالحياة األرسية والتعليم والعمل والصحة وامللكية الخاصة والدين والتعب� والوصول إىل العدالة

املقابل رصح السف� اإلمارايت يف واشنطن يوسف العتيبة، خالل مشاركته يف لقاء ملعهد دراسات األمن القومي اإلرسائييل، 

دير التنفيذي للمعهد الج�ال عاموس يادل�، وهو الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية اإلرسائيلية، إنه ال  وأداره امل

يتوقع انفراجا يف األزمة الخليجية، ما مل تراجع قطر مواقفها وتعالج ما وصفه باألسباب الجذرية لألزمة، وأضاف السف�  

وهو محور يروج للعقيدة الراديكالية، وقال ال أعتقد أن األزمة مع قطر اإلمارايت أن قطر ضمن محور يضم إيران وتركيا،  

 . 2ستحل قريبا يف ظل عدم مراجعة الدوحة ملواقفها

إن املتغ� الجديد هو انتخاب جو بايدن رئيساً للواليات املتحدة، والذي مرجح أن تختلف سياسته الخارجية تجاه منطقة  

ترامب، ومنها األزمة الخليجية. فبايدن القادم من قلب املؤسسات األمريكية    الرشق األوسط عن سياسة سلفه دونالد

التقليدية، والراغب يف إعادة تقويم الدور والنموذج األمريكي� كقوة عظمى، لن يكون راغب يف استمرار تلك األزمة،  

 التي تقسم حلفاء الواليات املتحدة يف منطقة الخليج لقسم�. 

العالقة الخاصة التي كانت تجمع ترامب بكل من ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن وويل عهد أبوظبي  فضال عن أن  

محمد بن زايد، لن تكون حاصلة مع بايدن، وبالتايل قد تجد السعودية مرغمة عىل حل األزمة مع قطر، خاصة وأن  

حالف التي تربط محمد بن زايد مبحمد بن سل�ن،  هناك توجه داخل اململكة بحل األزمة منذ فرتة كب�ة، ولوال عالقة الت

والتي ساعد عىل متتينها ترامب، لكان تم حل األزمة ولو جزئيا ب� قطر والسعودية منذ زمن بعيد. فبعد رحيل ترامب 

قد يجد بن سل�ن نفسه مطالب بتجاوز محددات تلك العالقة نحو التحرك بقدر ما من االستقاللية، مبا يدفعه لحل  

مة مع قطر. يف ح� أن أبوظبي والتي ال ترغب يف حل األزمة قد تتمسك باستمرار قطيعتها مع قطر، ويساعدها  األز 

 عىل تجاوز املطالب األمريكية يف هذا الصدد، تحالفها االسرتاتيجي الذي بدأ يف الربوز للعلن مؤخراً مع إرسائيل.

 

 

 

   الرابط)، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:12/11/2020خب�ة أممية تدعو دول الحصار لرفع العقوبات عن قطر، األناضول،  1

)،  16/11/2020، (تاريخ الدخول:13/11/2020ارات بواشنطن ال يتوقع انفراجا يف األزمة الخليجية، الجزيرة نت،  خالل مؤمتر إرسائييل.. سف� اإلم 2
 الرابط 
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ربیة الخلیجیة الع_1

 استمرار التوتر في األزمة اليمنية هل ينهيها بايدن؟(أ) 

بينهم قائد كتيبة الدعم واإلسناد يف املجلس االنتقايل املدعوم إماراتيا،    8، أفادت مصادر محلية مبقتل  2020نوفمرب    13يف  

صادر أن الحكومة حققت وجرح آخرين يف اشتباكات مع القوات الحكومية يف محافظة أب� جنويب اليمن. ك� أفادت امل 

تقدما محدودا يف منطقة الطرية ش�ل رشق مدينة زنجبار املركز اإلداري للمحافظة، بالسيطرة عىل عدد من املواقع  

ملسلحي املجلس االنتقايل. وكان اتفاق لوقف إطالق النار برعاية سعودية قد أبرم قبل شهرين، إال أن املعارك ظلت 

 .  1تهامات بخرقهمحتدمة وتبادل الطرفان اال 

املاليك، أن    5يف املقابل، يف   الركن تريك  العقيد  اليمن،  الرسمي باسم تحالف دعم الرشعية يف  نوفمرب، أعلن املتحدث 

نوفمرب، أعلن املاليك،    12. ويف  2القوات املشرتكة متكنت من اعرتاض وتدم� طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون

. 3مفخخ� بجنوب البحر األحمر، أطلقه� الحوثيون، وهو ما �ثل تهديد لحركة املالحة البحريةتدم� التحالف زورق� 

املنتجات    13ويف   توزيع  تابعة ملحطة  عامئة  تفريغ  منصة  قرب  اندلع  حريقا  إن  السعودية  السلطات  قالت  نوفمرب، 

مفخخ� مس�ين أطلقته� ج�عة الحويث    البرتولية بجازان جنويب اململكة، وأضافت أنه نتج عن عملية تدم� زورق�

 . 4يف اليمن، وأضافت أنه عمل "إجرامي وإرهايب"، يستهدف أمن الصادرات البرتولية واستقرار إمدادات الطاقة

نوفمرب، أعلن املاليك مرة اخرى، تدم� قوات التحالف طائرة من دون طيار (مفخخة)، أطلقها الحوثيون باتجاه    15ويف 

الجنوبية السعودية. تزامن   السعودية، ك� أكد عىل استهداف الحوثي� بطريقة ممنهجة ومتعمدة املدني� باملنطقة 

األحمر، البحر  جنوب  يف  الحوثيون  زرعه  بحري  لغم  عىل  العثور  يوم،  قبل  التحالف  فيه  أعلن  الذي  اليوم  يف   ذلك 

 

 

)،  16/11/2020، (تاريخ الدخول:13/11/2020اليمن.. قتىل من املجلس االنتقايل بأب� ومظاهرات يف تعز تطالب بعودة الحكومة، الجزيرة نت،   1
 الرابط 

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:13/11/2020لقت باتجاه السعودية، الرشق األوسط، تدم� «مسّ�ة» حوثية أُط 2

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:12/11/2020التحالف يعرتض ويدمر زورق� مفخخ� للحوثي� جنوب البحر األحمر، الرشق األوسط،  3

)،  16/11/2020، (تاريخ الدخول:13/11/2020حريق يف جازان.. الحوثيون يهاجمون السعودية بزوارق مفخخة وطائرات مس�ة، الجزيرة نت،   4
 الرابط 
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https://aawsat.com/home/article/2620601/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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الحويث يف تهديد املالحة البحرية والتجارة العاملية مبضيق باب    واعترب التحالف العثور عىل لغم بحري مبثابة استمرار من

 . 1لغ�ً بحرياً  157املندب وجنوب البحر األحمر، وذكر التحالف باكتشاف وإزالة 

وفي� يتعلق بتأث� فوز بايدن وسياسته الخارجية عىل األزمة اليمنية، فقد رصح بادين من قبل، بأنه سينهي دعم بالده 

 تلك الحرب، ومن ثم قد يكون ذلك دافع عىل األقل من قبل السعودية إلنهاء الحرب يف أقرب وقت، ألن للسعودية يف

استمرارها بدون دعم أمرييك، يعني ضعف كب� يف املوقف السعودي يف مواجهة الحوثي�. ك� أنه من املرجح بروز أي  

اعيات عىل امللف اليمني، فقد تؤدي التهدئة األمريكية مع  اسرتاتيجية مغايرة يتبناها بايدن تجاه إيران، أن يكون لها تد

 إيران، المتالك بادين فرصة أكرب يف دفع الحويث لطاولة املفاوضات والقبول بالرؤية األمريكية لحل األزمة اليمنية. 

 الموقف الخليجي من التحرك المغربي في الصحراء الغربية ) ب(

القوات  2020نوفمرب    13يف   أعلنت  لجبهة  ،  املسلحة  باملليشيات  وصفتها  ما  عرقلة  إثر  عىل  إنه  املغربية  املسلحة 

نوفمرب بعملية غ� هجومية، تتمثل يف وضع حزام    12"البوليساريو" للمحور الرابط ب� املغرب وموريتانيا، فقد قامت يف  

ستخدام السالح يف العملية إال يف  أمني لتأم� تدفق السلع واألفراد عرب منطقة الكركرات، وأضافت أنه ال توجد نية ال 

الذي   ويف هذا السياق، أيدت دولة قطر والسعوية واإلمارات والكويت وُع�ن اإلجراء  حال الحاجة للدفاع عن النفس.

اململكة املغربية إلعادة فتح معرب الكركرات الحدودي مع موريتانيا، بعد متكنها من إبعاد قوات البوليساريو   اتخذته

 .  2عمل املعرب منذ أواخر أكتوبر املايض  التي أعاقت

الخليج باختالف توجهاتها   السيايس من قبل دول  الدعم الرسيع والقوي  الذي يطرح نفسه هنا، ما هو رس  والسؤال 

السياسية للموقف املغريب، عىل الرغم من أن هذا املوقف قد يسبب توتراً يف عالقاتها مع الجزائر. قد يكون تفس� هذا 

 الدعم يف أحد أبعاده هو أن يكون املوقف املغريب مدعوم من جهات إقليمية ودولية فاعلة. 

 

 

 

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:15/11/2020ويث، الرشق األوسط، «التحالف» يدمر مسّ�ة مفخخة ويعرث عىل لغم بحري ح 1

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:14/11/2020دول خليجية تؤيد املغرب لتأم� "الكركرات"، الخليج أون الين،  5آخرها الكويت..  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/2625921/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%C2%BB-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%BA%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-5-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 قطر وليبيا توقعان اتفاقية لبناء القدرات العسكرية : ليبيا) ج(

، وعقب اجت�ع ب� وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية ووزير الدفاع املفوض بالحكومة الليبية  2020نوفمرب    12يف  

ين النمروش يف العاصمة الدوحة، وقع الطرفان اتفاقية تعاون يف مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية. صالح الد

التعاون يف املجال األمني الحايل، قد وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز  الطرفان يف مطلع نوفمرب  الزيارة، 1وكان  . خالل ذات 

 . 2مع النمروش، مستجدات الوضع يف ليبيا بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثا�

، فإن الدوحة وباألخص بعد اتفاق  حفرت ويف ظل املوقف القطري املعلن بدعم حكومة الوفاق الليبي يف مواجهة قوات  

وقف النار تبنت اتجاها اسرتاتيجيا متمثل يف متت� عالقاتها مع حكومة الوفاق، لتكون ذات أبعاد اسرتاتيجية، وهو ما  

 �كن تلمسه يف االتفاقيات األخ�ة ب� الطرف�. 

 

 زيارة الرئيس التونسي لدولة قطر: تونسد) (

، التقى أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� بالرئيس التونيس قيس سعيد، الذي يقوم بزيارة  2020نوفمرب    14يف  

يارته وفد رفيع املستوى يضم وزراء الشؤون الخارجية  رسمية إىل قطر هي األوىل منذ توليه الرئاسة. ويرافق سعيد يف ز

الصادرات محمد بوسعيد، والشباب والرياضة  الجرندي، والتجارة وتنمية  والهجرة والتونسي� بالخارج عث�ن 

 

 

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:12/11/2020العسكرية، األناضول،  قطر وليبيا توقعان اتفاقية لبناء القدرات  1

 ابط الر )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:13/11/2020وزير خارجية قطر يبحث مع النمروش مستجدات الوضع يف ليبيا، األناضول،  2

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-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-/2041976
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%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-/2042209
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%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-/2042209
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%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-/2042209
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واإلدماج املهني ك�ل دقيش، والوزير لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب عيل الحفيص،  

 .  1طر قد زار تونس يف فرباير املايضوكان أم� ق

النهضة  الدائر ب� حركة  السيايس  السيايس يف سياق�، داخيل ويتعلق بالرصاع  الزيارة من املنظور  و�كن قراءة هذه 

التونسية وحزب نداء تونس املدعوم إماراتياً. وخارجيا باألزمة الليبية، والتي تعد قطر منخرطة فيها بشكل مبارش، فضال  

واستضافة تونس ملفاوضات ملتقى الحوار الليبي املبارش، برعاية األمم  ،  تشارك تونس لحدودها الرشقية مع ليبياعن  

املتحدة، بحثا عن حل سيايس لألزمة القامئة منذ سنوات، خاصة وأن تلك املفاوضات تشهد تعرثاً يف الفرتة األخ�ة، وبالتايل  

 امللفات عىل جدول أع�ل الزيارة. ال يستبعد أن يكون امللف الليبي أحد أهم 

 

 

 اإلخوان  عن هيئة علماء السعودية بيان : مصره) (

، أصدرت هيئة كبار العل�ء السعودية بياناً، اعتربت فيه ج�عة اإلخوان املسلم� "ج�عة إرهابية  2020نوفمرب    11يف  

الحزبية   أهدافها  تتبع  "الج�عة  أن  مضيفة  اإلسالم"  نهج  متثل  الدين". ال  لتعاليم  ردت ج�عة    املخالفة  جهتها  ومن 

اإلخوان املسلم� ببيان نفت فيه االتهامات التي وجهتها لها هيئة كبار العل�ء مضيفة أن "الج�عة بعيدة متاماً عن 

دعوة . ك� وّجه وزير الشؤون اإلسالمية وال2العنف واإلرهاب، وكانت دوماً ضحية لعنف وإرهاب النظم الديكتاتورية"

 . 3واإلرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة يف اململكة حول بيان هيئة كبار العل�ء

 

 

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:15/11/2020أم� قطر يلتقي الرئيس التونيس يف الدوحة، الجزيرة نت،  1

املسلم�"   2 "اإلخوان  وصمه  بعد  جدل  السعودية:  العل�ء  كبار  هيئة  يس،  بيان  يب  يب  ترد،  والج�عة  (تاريخ 2020/ 13/11باإلرهاب   ،
 الرابط )، 16/11/2020الدخول:

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:12/11/2020السعودية تخصص خطبة الجمعة لـ "تجريم اإلخوان"، الجزيرة نت،  3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/15/%D8%A7%D8%A7-249
https://www.bbc.com/arabic/trending-54936598
https://www.aljazeera.net/news/2020/11/12/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84%d8%a9
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الالفت يف هذا السياق، هو ترحيب وزارة الخارجية اإلرسائيلية، بهذا البيان، حيث غرد حساب "إرسائيل بالعربية" التابع  

"ي تويرت،  عىل  اإلرسائيلية  للتحريض للخارجية  الدين  الستغالل  املناهض  املنهج  هذا  نرى  أن  إرسائيل،  يف  نحن  سعدنا 

. ويف قراءة دوافع هذا البيان، فهو  1والفتنة، وال شك أن جميع الديانات الس�وية جاءت لزرع املحبة واأللفة ب� الناس"

بعد   أخرى  ناحية  ومن  قليلة،  بأيام  الهيئة  هذه  تشكيل  إعادة  بعد  جاء  ناحية  الرئاسية  من  باالنتخابات  بايدن  فوز 

األمريكية، واحت�لية أن يتبنى مقاربة أكرث إيجابية من ترامب يف مواجهة املعارضة املرصية، ومنهم ج�عة اإلخوان،  

اإلدارة   عىل  للضغط  كوسيلة  اإلرهاب،  عباءة  اإلخوان  تلبيس  عرب  التطورات،  تلك  استباق  السعودية  تحاول  وبالتايل 

 ام عىل نسج أي تقارب أو عالقات جيدة مع الج�عة. ديدة، يف عدم اإلقاألمريكية الجد

 

 

 

كبا 1 هيئة  ببيان  ترحب  إن،  إرسائيل  إن  يس  املنهج،  هذا  رؤية  يسعدنا  املسلم�:  اإلخوان  حول  السعودية  العل�ء  (تاريخ  15/11/2020ر   ،
 الرابط )، 16/11/2020الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/11/15/israel-saudi-muslim-brotherhood
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 العراقي   -لمجلس التنسيقي السعودي  اانعقاد : العراقو) (

، قام وفد رفيع املستوى بزيارة رسمية لبغداد، يف إطار تعزيز العالقات الثنائية ب� البلدين. والتقى 2020نوفمرب    8يف  

يرأسه املهندس عبد الرحمن الفضيل وزير البيئة واملياه والزراعة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الوفد السعودي الذي  

الكاظمي، إىل جانب رئيس الربملان محمد الحلبويس. وتأيت الزيارة يف إطار األع�ل التحض�ية النعقاد مجلس التنسيق  

مرتقب ب� ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن   العراقي يف دورته الرابعة، ك� تأيت متهيدا الجت�ع  -السعودي 

 .1ورئيس الوزراء العراقي 

العراقي، ورأس الجانب السعودي يف   -نوفمرب، عقدت اجت�عات الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي السعودي    10ويف  

االجت�ع القصبي، وشارك يف  ماجد  الدكتور  املكلف  اإلعالم  التجارة وزير  السعودي وزير   املجلس، وزير  الجانب  من 

ووزير  والزراعة،  واملياه  البيئة  ووزير  العامة،  االستخبارات  رئيس  ومساعد  الثقافة،  ووزير  الخارجية،  ووزير  الطاقة، 

االستث�ر، ووزير املالية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة والرثوة املعدنية، ووزير النقل. ويرأس الجانب العراقي نائب  

وزراء وزير املالية عيل عبد األم� عالوي، ويشارك يف االجت�ع من الجانب العراقي وزير التخطيط، ووزير رئيس مجلس ال

 

 

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:9/11/2020العالقات يف مختلف املجاالت، الرشق األوسط، وفد سعودي رفيع يف بغداد لتعزيز  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/2613941/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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النفط، ووزير الخارجية، ووزير النقل، ووزير الزراعة، ووزير الثقافة والسياحة واآلثار، ووزير الصناعة واملعادن، ووزير 

 . 1العلميالشباب والرياضة، ووزير التعليم العايل والبحث 

واختتم املجلس التنسيقي اجت�عاته، بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بعرشات مليارات الدوالرات ويف مختلف ميادين  

يف املائة من الخطوات باتجاه املبارشة    90مليارات دوالر، واستك�ل    10االستث�ر، مع تأكيد رغبة لدى البلدين الستث�ر  

أرض الواقع لتعزيز التعاون املشرتك يف مجاالت النفط والغاز والبرتوكي�ويات والفوسفات    باملشاريع املتفق عليها عىل

والكربيت والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، فضال عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفرع للمرصف  

 .2التجاري العراقي يف السعودية وامللحقية التجارية السعودية يف بغداد

تعاظم التعاون السعودي العراقي بهذا الحجم لهو جدير بالتوقف عنده ومراقبته، و�كن قراءته يف سياق محاوالت  إن  

عربية ملوازنة الدور اإليرا� يف العراق، عرب البوابة االقتصادية، وهي من ناحية غ� كافية يف لعب دور التوازن مع إيران  

لعراقية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكرياً، ومن  هذا املنظور فإن التعاون  لكون األخ�ة متغلغلة يف كل بنى الدولة ا

إيران تدرك  العكس، ومن ناحية أخرى فإن  العراق سيكون مفيدة لطهران وحلفائها وليس  االقتصادي السعودي مع 

يضا ال �كن  حجم املأزق االقتصادي الذي وقعت فيه بغداد، ولذلك فهي مضطرة ألن تتجاوب مع هذه التطورات. أ 

فصل هذه التطورات من سياق تطور التعاون ب� العراق ومرص واألردن، والذي يبدو أنهم جميعا يتحركون بتنسيق  

 مشرتك. 

 

 

 

 

السعودي   1 التنسيق  البلدي  -مجلس  ب�  للتعاون  جديدة  آفاق  فتح  يبحث  األوسط،  العراقي  الرشق  (تاريخ 10/11/2020ن،   ،
 الرابط )، 16/11/2020الدخول:

)،  16/11/2020، (تاريخ الدخول:11/11/2020ذكرات تفاهم بعرشات مليارات الدوالرات، الرشق األوسط، الرياض وبغداد توقعان اتفاقيات وم 2
 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2616876/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2618366/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2618366/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2618366/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 الخلیجیة الترکیة _2

 تطورات العالقات الترکیة مع دول الخلیج 

، دافع وزير الدولة  2020نوفمرب    2اإلمارات، ففي  شهدت العالقات الرتكية الخليجية يف الفرتة األخ�ة عدة تطورات، أوال  

اإلمارايت للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن موقف الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون عىل خلفية اإلدانات التي تالحقه،  

إىل    عىل خلفية الرسوم املسيئة للنبي صىل الله عليه وسلم. ويف ح� رفض قرقاش إدانة ماكرون، طالب أوروبا بالتصدي 

مساعي تركيا نحو التوسع اإلقليمي، مضيفاً أن ماكرون أحد السياسي� األوروبي� القالئل الذين يعارضون علنا التوسع  

أنقرة تجاه  أوروبا بحاجة إىل موقف موحد  يب� حجم  1اإلقليمي لرتكيا، وإن  اللهجة والذي  الترصيح شديد  . إن هذا 

اء عىل لسان نفس املسؤول "قرقاش"، حيث قال  إن "بالده ال تتفق مع السياسة  الخالفات الرتكية اإلماراتية، يدحض ما ج

. إذ كيف يحرض أوروبا عىل مواجهة تركيا، ثم 2الخارجية لرتكيا وإيران، إال أنها ال تسعى للمواجهة مع أي من البلدين" 

 يأيت لينفي رغبة بالده املواجهة مع تركيا!

لك السعودية سل�ن بن عبد العزيز، مركز "امللك سل�ن لإلغاثة واألع�ل اإلنسانية" نوفمرب، وجه م  6أما السعودية، ففي  

الذي رضب  الزلزال  تركيا، جراء  "األشقاء" يف  للمترضرين من  العاجلة  الطبية واإلنسانية واإليوائية  املساعدات  بإرسال 

 

 

التصدي له 1 الدخول:2/11/2020الرشق األوسط،  ،  قرقاش: إردوغان ينرش آيديولوجية اإلخوان املسلم� وعىل أوروبا  )،  16/11/2020، (تاريخ 
 الرابط 

 الرابط)، 16/11/2020الدخول: ، (تاريخ9/11/2020، الجزيرة نت، وزير إمارايت: أبو ظبي ال تسعى للمواجهة مع تركيا وإيران 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/2600721/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/9/%D8%A7%D8%A7-235
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هذا الخرب يف سياق إنسا� بحت، إال أن هناك  . وعىل الرغم أن البعض �كن أن يقرأ  1أكتوبر املايض  30والية إزم� يف  

 مؤرشات مغايرة: 

منها أن قرار إرسال املساعدات جاء متأخراً بعد الزلزال بأسبوع كامل، والتعاطي مع هذه الكوارث يحتاج لرسعة يف  

كيا. أيضا مؤرش التنفيذ، ك� أن تداعيات هذا الزلزال مل تكن كارثية للدرجة التي تدفع دول أخرى بإرسال مساعدات لرت 

فوز بايدن يف االنتخابات الرئاسية األمريكية، وإذا ما ربطنا الحدث� ببعض، نجد أن إرسال املساعدات يبدو أنه جاء بعد  

تيقن فوز بايدن باالنتخابات. وداللته هنا، أن خسارة ترامب تعني خسارة الرجل الذي كان يدعم محمد بن سل�ن يف 

الل بايدن مرشح الحزب الد�وقراطي صاحب املوقف املتشدد ضد بن سل�ن يف تلك  قضية قتل ج�ل خاشقجي، وإح

القضية محله، متغ� مرجح أن يدفع باتجاه تجاوز السعودية خالفاتها مع تركيا، وهو ما ستستغله أنقرة، التي ترغب يف  

ال  البلدين  يدفع  قد  متغ� آخر  إقليمياً.  عليها  املفروض  السيايس  الحصار  والجفاء يف عالقاته�  كرس حالة  التوتر  نهاء 

بايدن مرشح أن يتبنى سياسة خارجية سلبية تجاه أنقرة والرياض، وهو ما قد يدفع األخ�ت� للتقارب،   البينية، هو 

 للتحايل عىل هذا التطور. 

فة، قضايا  نوفمرب، بحث الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان مع ملك البحرين حمد بن عيىس آل خلي  12أما البحرين، يف  

من شأنها ترسيع وت�ة العالقات ب� البلدين. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي ب� الطرف�، وقدم خالله أردوغان تعازيه  

للشعب البحريني يف وفاة رئيس وزراء اململكة خليفة بن سل�ن آل خليفة، ك� أعرب عن ثقته بإمكانية إيجاد إسهامات  

. إن العالقات  2شرتكة التي تواجهها املنطقة، وتعزيز العالقات ب� تركيا ودول الخليجإيجابية لحل العديد من املشاكل امل

الرتكية البحرينية ليست أفضل من نظ�تها السعودية أو اإلماراتية، وبالتايل فإنه ال �كن قراءة الخرب أيضا يف سياق إنسا�  

عزية أنقرة طبيعية، ك� التأكيد عىل تقوية العالقات ب� بحت، ألن املتويف ليس الرجل األول يف اململكة، ما قد يجعل ت

الجانب�، واإلعالن عن ذلك، يعني أن هناك متغ�ات جديدة، ويف تقديرنا أن هذا املتغ� يتمثل يف احت�لية أن يكون  

تابع سيايس بشكل مطلق  البحرين  بايدن، خاصة وأن  بعد وصول  أنقرة  التهدئة مع  توجه سعودي جديد يف    هناك 

للسعودية، وأداة الختبار سياستها الجذرية يف املنطقة، وبالتايل فإن هذا الحدث يأيت يف نفس سياق إرسال السعودية 

 مساعدات إنسانية لرتكيا. 

الرحمن آل ثا� نظ�ه الرتيك مولود   5أخ�اً قطر، ففي   الشيخ محمد بن عبد  القطري  الخارجية  التقى وزير  نوفمرب، 

ىل هامش االجت�ع التحض�ي للجولة السادسة من اجت�عات اللجنة اإلسرتاتيجية العليا املشرتكة جاويش أوغلو، وذلك ع

ب� تركيا وقطر، والذي يعقد يف مدينة أنطاليا الرتكية. وبحث الطرفان العالقات والتعاون الثنايئ ب� البلدين والشؤون  

 .3ورات اإلقليمية والدوليةاملتعلقة مبختلف املجاالت ب� تركيا وقطر، إضافة إىل التط

 

 

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:7/11/2020الرشق األوسط، ،  خادم الحرم� يوّجه بإغاثة مترضري زلزال أزم� 1

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:12/11/2020، األناضول، ردوغان وملك البحرين يناقشان ترسيع وت�ة العالقات الثنائيةأ 2

)،  16/11/2020، (تاريخ الدخول:5/11/2020، الجزيرة نت، بحثا العالقات والتعاون الثنايئ.. وزير الخارجية القطري يلتقي نظ�ه الرتيك بأنطاليا 3
 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2610291/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
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-%d9%88%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-/2042055
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/5/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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، واستضافت الدوحة دورتها  2014جدير بالذكر، أن اللجنة اإلسرتاتيجية العليا املشرتكة ب� قطر وتركيا قد تأسست عام 

اللجنة   التايل، وعقدت  العام  إبرام    5األوىل يف ديسمرب من  البلدان عىل استضافتها، ونتج عنها   52اجت�عات، تناوب 

. وهو رقم كب� إذا  20191مليار دوالر عام    2.15االت متنوعة. ك� بلغ حجم التبادل التجاري ب� البلدين،  اتفاقية يف مج 

 ما نظرنا لحجم دولة قطر واقتصادها. 

 

 مستقبل امللف اإلیراني يف عهد بایدن :  الخلیجیةاإلیرانیة_3
عسكرية بقاعدة بابايي يف مدينة أصفهان وسط البالد. ، بدأت القوات الجوية يف الجيش مناورات  2020نوفمرب    2يف  

وأعلن الجيش اإليرا� استخدام الطائرات املسّ�ة، واملقاتالت الحربية، وقاذفات القنابل، وطائرات االستطالع يف هذه  

د طيار عزيز املناورة بهدف تحس� القدرات القتالية للقوات الجوية. وأشار قائد القوة الجوية بالجيش اإليرا� العمي

مناورات جوية خالل العام الحايل، وقال إن رفع العقوبات املفروضة عىل واردات األسلحة أو   3نص� زادة، إىل تنظيم  

 . 2عدم رفعها لن يؤثر عىل قدرات البالد الدفاعية نظرا العت�د القوات املسلحة عىل الطاقات الداخلية

حا�، اإلدارة األم�كية املقبلة إىل التعلم من تجربة إدارة الرئيس املنتهية  نوفمرب، دعا الرئيس اإليرا� حسن رو   7ويف  

. وتعليقاً عىل  3واليته دونالد ترامب يف التعامل مع إيران، مشددا عىل أن سياسة فرض العقوبات لن تحقق أهدافها

التعاو  إىل  بالده  ج�ان  ظريف  جواد  محمد  اإليرا�  الخارجية  وزير  قال  ترامب،  املصالح  خسارة  تحقيق  أجل  من  ن 

املشرتكة، وأضاف يف تغريدة له باللغة العربية، أن ترامب رحل وأن إيران وج�انها باقون، والرهان عىل األجانب ال يجلب  

 .  4األمن ويخيب اآلمال، حسب تعب�ه، ودعا ظريف إىل الحوار باعتباره السبيل الوحيد إلنهاء الخالفات والتوترات

ذر وزير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحان، من استمرار النظام اإليرا� يف سياسته التدخلية  يف مقابل ذلك، ح

. يف ح� أكد امللك سل�ن بن عبد العزيز، 5يف املنطقة، وزعزعة االستقرار، وتهديد حركة املالحة البحرية عىل حد تعب�ه

 عىل أن بالده ترفض التدخل اإليرا� يف شؤون الدول الداخلية،  عىل  خطورة املرشوع اإلقليمي للنظام اإليرا�، مشدداً 

 .6ودعا املجتمع الدويل التخاذ موقف حازم تجاه إيران

 

 

1  

ع 2 مناورات  تجري  إيران  الدفاعية..  قدراتها  عىل  العقوبات  تأث�  عدم  البالدأكدت  وسط  نت،  سكرية  الجزيرة  (تاريخ ،  2020/ 2/11، 
 الرابط )، 16/11/2020الدخول:

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:7/11/2020الجزيرة نت، ، روحا� يدعو اإلدارة األم�كية املقبلة للتعلم من تجربة ترامب مع إيران 3

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:9/11/2020، األناضول،  التعاون بعد هز�ة ترامبإيران تدعو "ج�انها" إىل 4

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:3/11/2020، الرشق األوسط، وزير الخارجية السعودي يحذر من استمرار تدخالت إيران  5

مواجهته 6 عىل  ويشدد  اإليرا�...  للنظام  اإلقليمي  املرشوع  خطورة  من  يحذر  الحرم�  األوسط،  ،  خادم  (تاريخ 3/11/2020الرشق   ،
 الرابط )، 16/11/2020الدخول:

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/2020/11/2/%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/2/%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/2/%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/7/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-/2036702
https://aawsat.com/home/article/2601931/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2620626/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87
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األمريكية.   باالنتخابات  بايدن  تأيت يف سياق فوز  أو غ� مبارش،  التطورات والترصيحات األخ�ة، بشكل مبارش  إن كل 

القو  استعراض  اإليرانية هدفها  عليه فاملناوارت  أقدم  إذا  تصعيد عسكري، خاصة  أنهم جاهزين ألي  والتأكيد عىل  ة، 

ترامب قبل رحيله من البيت األبيض. وترصيحات ظريف، تأكيد عىل السياسة اإليرانية املعلنة وهي الرغبة يف التباحث  

لترصيحات السعودية  حول أمن ومشكالت املنطقة يف إطار داخيل بدون تدخل قوى دولية، باألخص الواليات املتحدة. وا

إيران حتى بعد رحيل ترامب، وتخفي خلفها رغبة سعودية يف الضغط عىل اإلدارة   للتأكيد عىل موقفها من  محاولة 

األمريكية الجديدة، لعدم التهدئة مع إيران، ك� هو متوقع من بايدن. لكن ذلك ال يعني عودة رسيعة لالتفاق النووي،  

ن قبل إدارة بايدن، لكنها لن تكون بذات القدر من التشدد الذي كان يبديه بل ستكون هناك رشوط جديدة حتى م

ترامب، بل قد تكون يف أغلبها شكلية لحفظ ماء الوجه، من أجل إعادة االتفاق، الذي هو أحد أهم منجزات أوباما،  

 الصديق الويف لبايدن، بل إن األخ� كان نائباً لالول إبان توقيع االتفاق. 

 

 تطورات ملف التطبیع بین دول الخلیج وإسرائیل : إلسرائیلیةالخلیجیةا_4
، هبطت أول رحلة جوية تقل سائح� إرسائيلي� إىل دولة اإلمارات مبدينة ديب، يف أحدث مؤرش عىل 2020نوفمرب  8يف 

الوزراء عىل مذكرة تفاهم نوفمرب، وافق مجلس    9. ويف  1اتفاق التطبيع الذي تم التوصل إليه ب� أبو ظبي وتل أبيب

مع الحكومة اإلرسائيلية بشأن الخدمات الجوية، وفوض مجلس الوزراء وزارة املواصالت واالتصاالت بالتوقيع عىل مذكرة 

ويف  2التفاهم "يديعوت    10.  صحيفة  وقالت  البحرين،  مع  التطبيع  اتفاق  عىل  اإلرسائييل  الكنيست  صادق  نوفمرب، 

عضوا جميعهم من القامئة    14بالكنيست، صوتوا لصالح االتفاق، مقابل اعرتاض    120إج�يل  نائبا من    62أحرونوت" إن  

نوفمرب، قالت وسائل إعالم إرسائيلية إن وفدا من   11. ويف  3أحزاب عربية بالكنيست)  4املشرتكة (تحالف يضم  

 

 

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:8/11/2020، الجزيرة نت، طائرة إماراتية تنقل أول فوج سياحي إرسائييل بعد التطبيع 1

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:11/2020/ 9، الخليج أون الين، مذكرة تفاهم بحرينية مع "إرسائيل" حول الخدمات الجوية 2

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:10/11/2020الرشق األوسط، ، نالكنيست اإلرسائييل يقر اتفاق إقامة عالقات مع البحري 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/2020/11/8/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2617836/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ر  بقيادة  اقتصادية،  اإلرسائيلية زار ديب لعقد رشاكات  املستوطنات  االستيطا� رجال أع�ل من  ئيس مجلس شومرون 

. ورداً عىىل ذلكـ استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية  1يويس داغان، عىل منت أول رحلة جوية تجارية ب� تل أبيب وديب

"ح�س" استقبال اإلمارات رئيس مجلس املستوطنات اإلرسائيلية، وعقد اتفاقات اقتصادية معه، مؤكدة أن ذلك يشكل  

 .  2ط االستيطا� بالضفة، ويعزز من قدرة االحتالل عىل تطبيق مخطط الضم االستع�رىدع� حقيقيا للنشا

وبالتايل فإن املتغ� الجديد هو وصول جو بايدن للبيت األبيض، فهل �كن أن تشكل العالقات اإلماراتية والبحرينية مع  

تؤدي أن  وهل �كن  أمريكية؟  أي ضغوط  مواجهة  لهم يف  املحتملة عىل   إرسائيل، جدار ح�ية  األمريكية  الضغوط 

 السعودية يف ملفات إقليمية وداخلية متفرقة، لدفع األخ�ة نحو التطبيع ليحميها من تلك الضغوط؟

 

 ثالثًا، التطورات الخلیجیة الدولیة 
 الوالیات املتحدة _1 

 ردود الفعل الخلیجیة یلع فوز بایدن باالنتخابات األمریکیة 
، فوز جو بايدن يف االنتخابات الرئاسية األمريكية، وفق نتائج  2020نوفمرب    7إعالم أمريكية يف  بعد أن أعلنت وسائل  

التزمت   في�  بايدن،  جو  املرشح  إىل  التها�  واإلمارات،  والبحرين  ع�ن  وسلطنة  والكويت  قطر  قدمت  نهائية،   غ� 

 . 4لك سل�ن وويل عهده محمد بن سل�ن. والتي جاءت تهنئتها متأخرًة بعد ذلك عىل لسان امل3السعودية الصمت

وأثار هذا التأخ� ما يرتدد حول احت�لية أن تكون سياسة بايدن الخارجية تجاه السعودية سلبية، سواء إلعالنه أنه سوف  

ينهي دعم بالده للسعودية يف حرب اليمن، أو تبنيه وحزبه موقف متشدد ضد ويل العهد يف ازمة مقتل خاشقجي،  

فه من املعتقل� يف الداخل السعودي، وذلك ملوقفه الذي أعلن عنه يف مقالة له بأنه سوف يدعم التوجه  بجانب موق

واملؤسسات الد�وقراطية يف الداخل والخارج، وهو ما يقود البعض يف املحصلة للقول بأن طريق العرش أمام ويل العهد  

 ليس مفروشاً بالورود.  

 

 

 

 الرابط)، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:11/11/2020، قناة العامل، وفد تجاري "ارسائييل" يزور ديب لعقد رشاكات اقتصادية 1

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:16/11/2020، الرشق، اإلمارات تدعم االستيطان يف الضفةح�س:   2

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:8/11/2020، األناضول، دول خليجية تهنئ بايدن.. والسعودية تلتزم الصمت 5 3

 الرابط )، 16/11/2020، (تاريخ الدخول:8/11/2020، الجزيرة نت، السعودية تهنئ بايدن بالفوز ومغردون يتساءلون عن التأخ� 4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alalamtv.net/news/5270791/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://al-sharq.com/article/16/11/2020/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%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%a9/5-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d9%86%d8%a6-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%aa/2036627
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/8/%D8%A7%D8%A7-232
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