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 أول لقاء بین هادي وعیدروس الزبیدي منذ اتفاق الریاض  

 ت القیادة الجدیدة للکوی تطورات األزمة الخلیجیة يف ظل   

 زیارة وزیر الخارجیة السعودي للبحرین  

 موقف دول الخلیج من رفع السودان من قائمة اإلرهاب  

 مؤشرات جدیدة لتصاعد التوتر اإلیراني األمریکي  

 السعودیة واإلمارات العالقات الترکیة مع  استمرار التوتر يف   

 تطورات ملف التطبیع بین دول الخلیج وإسرائیل  

 لقاء أمیر قطر مع وزیر الخزانة األمریکي  
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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


  

 

1 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 October 2020 31 || 025العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 الخليجيالمرصد 

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

العربي وعالقاته یج الخل

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،خدمات إعالمیة"

 تقاریر رصدیة ومعلوماتیةو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 املشرف العام

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يلمرصد المغاربا
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 هذا العدد 

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

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

الخليجية التطورات  األ -أوالً:  تطورات خالفة  أبرزها  وكان  وانعكاساتها  الخليجية،  الكويت  يف  صباح  م� 

التجاه نحو حل األزمة الخليجية من ناحية، ورغبة القيادة الجديدة   تش�خليجياً، وظهور مؤرشات جديدة  

 يف الكويت لالستمرار عىل ذات نهج األم� الراحل. 

ق الرياض باألخص  اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، تقدم يف تنفيذ اتفا-ليجيةثانياً: التطورات الخ 

والحكومة عىل توزيع الحقائب الوزارية، عقب أول لقاء ما يتعلق باالتفاق ب� املجلس االنتقايل الجنويب 

العسكري التمرتس  استمرار  املقابل  يف  الرياض،  اتفاق  منذ  مرة  ألول  والزبيدي  هادي  اإلمارايت    يجمع 

ول الخليج من إعالن دونالد ترامب نيته رفع وحليفها االنتقايل يف سقطرى، أيضا يرصد التقرير موقف د

اإلره قامئة  النار يف  السودان من  اتفاق وقف  الليبي  النزاع  توقيع طريف  الخليج من  اب، وموقف دول 

توتر يف العالقات الرتكية مع السعودية  جميع أنحاء البالد. أما تركيا فتربز مؤرشات عديدة عىل استمرار ال

جاسوس يعمل لصالح اإلمارات، وحملة سعودية    قالت إنهركيا عىل شخص  واإلمارات، عىل رأسها قبض ت

أما إيران فتربز مؤرشات عديدة عىل استمرار التوتر يف العالقات   .شبه رسمية ملقاطعة املنتجات الرتكية

انته الذي كان مفروضا عىل إيراناألمريكية اإليرانية، باألخص مع  أخ�اً  و   .اء حظر بيع ورشاء األسلحة 

 ل تطورات موجة التطبيع الحاصلة ب� الدول العربية، عىل رأسهم دول الخليج مع إرسائيل.ائيل وتناو إرس 

الدولية: وقد متثلت يف زيارة وزير الخزانة األمرييك لقطر، والتي جاءت ضمن -ثالثاً: التطورات الخليجية

 زيارة شاملة لدول إرسائيل والبحرين واإلمارات.  
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   الخلیجیة -خلیجیة، التطورات الوًالأ
 تطورات األزمة الخلیجیة يف ظل القیادة الجدیدة للکویت 

شقاء يف قطر مبعالجة الدواعي وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، إنه يف "حال التزام األ قال  ،  2020أكتوبر    16يف  

". ملنطقةسيكون جيداً ألمن واستقرار ا  رهاب التخاذ قرارتها، فإن ذلكاألمنية التي دعت الدول األربع الداعية ملكافحة اإل

وعىل الرغم أنه ال جديد يف هذا الترصيح، لكن ما تاله من ترصيحات تحمل مؤرشات ودالالت جديدة، إيجابية، إذ رصح  

أن    "نأمل" مضيفاً  خواننا القطري�، ونأمل منهم االلتزام بالعمل معنا لحل األزمة الخليجيةإ "نواصل العمل مع  أيضا  

ومعرباً  مثة طريقا صوب ذلك    " ومعتقداً أن هناكملخاوف األمنية املرشوعةسبيل للميض قدما ملعالجة امن إيجاد  نتمكن  

 . 1"من العثور عليه يف املستقبل القريب كنواميتيف أن  عن أمله

�ن بن عبد رسالة خطية إىل ملك السعودية سل، بعث أم� الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباحأكتوبر،   18ويف 

رسالة أخرى من ويل العهد الكويتي الشيخ  ،  محمد عبد الله املبارك الصباح مبعوث أم� الكويت  شيخالعزيز، ك� سلّم ال 

يف افتتاح أكتوبر، أكد أم� الكويت،  20. ويف 2مشعل األحمد الجابر الصباح إىل نظ�ه السعودي األم� محمد بن سل�ن

 

 

 الرابط )، 2020/ 10/ 31، (تاریخ الدخول: 16/10/2020، األناضول، وزیر الخارجیة السعودي یتحدث عن حل "قریب" لألزمة مع قطر  1

 الرابط )، 2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:19/10/2020، الشرق األوسط،  رسالتان خطیتان للقیادة السعودیة من أمیر الكویت وولي عھده  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%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%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1/2008039
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%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%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1/2008039
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%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%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1/2008039
https://aawsat.com/home/article/2572726/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%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-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87
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. وهي لها داللتها في� يتعلق بنهج السياسة  1 الراحل عىل نهج األم�ه  استمرار   ،  س األمةدورة االنعقاد التكمييل ملجل 

 الخارجية املحايد تجاه األزمة الخليجية، واملحايد بشكل أقل تجاه الرصاع اإليرا� السعودي. 

حل األزمة الخليجية    أنمساعدة وزير الخارجية القطري واملتحدثة باسم الوزارة لولوة الخاطر،    قالتأكتوبر،    23ويف  

عرب "تقنية الفيديو    رشاركت قطأكتوبر،    25. ويف  2 األفق، لكن األمر سيستغرق وقتا، وسيكون الحل تدريجياقد يلوح يف

.  3بحث عدة قضايا بينها أزمة ف�وس كورونالكونفرانس"، يف اجت�ع لوزراء الرتبية والتعليم مبجلس التعاون الخليجي،  

املوضوعات األمنية املتعلقة بجائحة «كورونا»،  لبحث  ،  التعاون  ة دول مجلساجت�ع لوزراء داخليك� شاركت قطر يف  

. وال تعد تلك االجت�عات ذات  4مشيدين باإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء يف سبيل مواجهتها والحد من انتشارها

حضور مثل تلك االجت�عات  ة املاضية اعتادت عىل  داللة ما عىل حل األزمة العالقة منذ سنوات، ألن قطر خالل الفرت 

التي يغلب عليها الطابع الفني أكرث منه السيايس، خاصة تلك املتعلقة بف�وس كورونا، والذي يحتم عىل دول الخليج 

 التعاضد ملواجهة عدو غ� مريئ وتجاوز خالفاتهم بشكل مؤقت، دون أن يعني ذلك اتجاه نحو الحل. 

مضمون الرسالة الخطية، التي حملها الشيخ أكتوبر، بأن    30ومية يف  الكويتية عن مصادر حكس  قبالونقلت صحيفة  

تتضمن التشاور حول قضايا    ،أحمد النارص وزير الخارجية وزير اإلعالم بالوكالة مبعوث أم� الكويت إىل امللك سل�ن

ات جديدة عىل أن هناك  ين؛ األول أن هناك مؤرش . وبالتايل املؤرشات السابقة تش� ألمر5عديدة، بينها الخالف الخليجي

جهود متجددة لحل األزمة الخليجية، دون أن يعني أننا أمام مسار مرجح لهذا الحل بالفعل. وهو ما يقودنا لألمر الثا� 

ة  أن القيادة الكويتية الجديدة مستمرة عىل نهج األم� الراحل، من خالل تكثيف الجهود لحل األزمة الخليجية، خاص

 ترغب يف التفرغ إلعادة ترتيب البيت الداخيل، ما يحتم عليها تهدئة األجواء املحيطة بها خليجياً.   وأن القيادة الجديدة

 

 

 

)،  31/10/2020، (تاریخ الدخول:2020/ 10/ 20، الجزیرة نت، أمیر الكویت یدعو إلى التمسك بالثوابت الوطنیة الراسخة في كلمة أمام البرلمان 1
 الرابط 

 الرابط )، 10/2020/ 31خ الدخول: ، (تاری10/2020/ 23، األناضول،  : حل األزمة الخلیجیة قد یلوح في األفق الخاطر  2

 الرابط )، 31/10/2020، (تاریخ الدخول: 2020/ 25/10، األناضول، بمشاركة قطر.. اجتماع وزراء التعلیم بمجلس التعاون الخلیجي  3

المتعلق 4 الخلیجیون یبحثون الموضوعات األمنیة  الداخلیة  بالجائحة وزراء  الدخول:2020/ 10/ 27، الشرق األوسط،  ة  (تاریخ   ،31 /10 /2020  ،(
 الرابط 

(تاریخ  ،  2020/ 10/ 30، الجزیرة نت،  الخلیجي  رسالة خطیة من األمیر إلى ملك السعودیة تتضمن التشاور حول قضایا عدیدة بینھا الخالف 5
 الرابط )، 31/10/2020الدخول: 

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/2020/10/20/%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88
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https://aawsat.com/home/article/2589846/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%83
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 زیارة وزیرة الخارجیة السعودي للبحرین 
ل  وزير الخارجية السعودي األم� فيص  ،استقبل العاهل البحريني امللك حمد بن عيىس آل خليفة ،  2020أكتوبر    21يف  

وجرى خالل االستقبال بحث العالقات ب� البلدين ، إضافة إىل استعراض التطورات واملستجدات الراهنة  .  بن فرحان

ل كان أحد أولويات هذا اللقاء، سواء ي. ويبدو أن ملف التطبيع الخليجي مع إرسائ1عىل الساحت� اإلقليمية والعربية

ن البحرين تعد تابعة بشكل مطلق  مارات يف التطبيع مع إرسائيل، أو أل ن كانت الدولة الثانية التي تبعت اإل ألن البحري

ختبارية لعدد من السياسات الجذرية  ايف سياستها الخارجية للسعودية، ما يدفع اململكة الستخدامها كأداة تجريبية  

 التي تخيش ردود الفعل املحلية واإلقليمية عليها.  

 

 

 

 

 الرابط )،  2020/ 10/ 31، (تاریخ الدخول: 10/2020/ 21، الشرق األوسط،  ملك البحرین یستقبل وزیر الخارجیة السعودي 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/2578346/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

منذ اتفاق الریاض   وعیدروس الزبیديأول لقاء بین هادي   

الجنويب،  2020أكتوبر    23يف   االنتقايل  املجلس  اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس  الرئيس  إماراتيا    التقى  املدعوم 

"اتفاق الرياض"    هادي والزبيدي، منذ توقيعويعترب هذا أول لقاء ب�  ،  يف العاصمة السعودية الرياض  ي،عيدروس الزبيد 

املجلس االنتقايل والحكومة اتفقا يف الرياض عىل توزيع الحقائب    أن  ، مصدر حكومي �ني للجزيرة  . وذكر1قبل نحو عام

اف املصدر الحكومي أن االتفاق عىل توزيع الحقائب ال  وأض.  الوزارية ب� املجلس والحكومة وباقي املكونات األخرى

ما زالت هناك قضايا عالقة، ومن    يعني إذ  الحكومة،  اتفاق اإلعالن عن  األمني والعسكري من  الشق  أبرزها 

ويف نهاية  .  الرياض، وأشار املصدر الحكومي إىل أن وعود املجلس االنتقايل الجنويب بتنفيذ هذا الشق مل تتحقق

 

 

 الرابط )، 2020/ 10/ 31(تاریخ الدخول:  ، 23/10/2020األناضول، ، منذ اتفاق الریاض.. أول لقاء بین ھادي ورئیس "االنتقالي" الیمني  1

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%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A/2017051
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تفاق الرياض، وتضمنت اآللية، تخيل االنتقايل عن  ايض، أعلن التحالف بقيادة السعودية، آلية لترسيع تنفيذ اامل  ويولي

ك� تضمنت اآللية استمرار  .  الذاتية باملحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة ب� الجنوب والش�لاإلدارة  

  غادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرف� يف محافظةوقف إطالق النار ب� الحكومة الرشعية واملجلس، وم

 . 1أب�، وإعادتها إىل مواقعها السابقة

نصيب املحافظات الجنوبية من  ، أن  منصور صالح   قال نائب رئيس الدائرة اإلعالمية باملجلس االنتقايلأكتوبر،    24ويف  

وأشار إىل أن الرئيس عبدربه منصور  .  حقيبة   36االنتقايل، من أصل  منها للمجلس    6حقيبة وزارية،    12الحكومة الجديدة  

حقائب (ضمن    4. وأضاف أن هناك  نت� من الحقائب السيادية (مل يذكره�)يتشاور" مع املجلس االنتقايل بشأن اث"س

إسالمي)، ومؤمتر حرضموت  صالح (ذو توجه  ) لكل من املؤمتر الشعبي العام (يرأسه هادي)، والتجمع اليمني لإل 12  الـ

لقاء عيدروس    أنقال املجلس االنتقايل  أكتوبر،    25. ويف  2ة وسقطرىالجامع (تيار سيايس وقبيل)، واألخ�ة ملحافظتي املهر 

 .  3يةالزبيدي مع الرئيس هادي، أسفر عن نتائج إيجاب

النتقايل مستمرة يف مترتسها العسكري يف  يف مقابل تلك التطورات اإليجابية، فإن اإلمارات ومن خالل ذراعها املجلس ا

عسكريا، للمرة األوىل يف محافظة سقطرى عىل املحيط الهندي  تقايل عرضا  املجلس االن  نظم أكتوبر،    20سقطري، ففي  

. ويبدو أن اإلمارات ومعها املجلس االنتقايل يرغبان يف تهدئة األوضاع يف الجنوب مع الحكومة، مع  4جنوب رشقي البالد

 اء سقطرى من هذا االتفاق، واعتبارها محل نفوذ مطلق وحيد لهم.  استثن

 

 

 

و"اال  1 الیمنیة  الحكومة  مستمر..  العسكري  الشق  بشأن  الحقائب الخالف  توزیع  على  یتفقان  نت،  ،  نتقالي"  (تاریخ  24/10/2020الجزیرة   ،
 الرابط )، 31/10/2020الدخول: 

 الرابط )، 2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:24/10/2020األناضول، ، حقائب في الحكومة الجدیدة من نصیبنا  6المجلس االنتقالي بالیمن:   2

 الرابط )،  2020/ 10/ 31، (تاریخ الدخول:2020/ 01/ 25األناضول،  ، "االنتقالي": نتائج إیجابیة للقاء الزبیدي مع رئیس الیمن 3

)، 2020/ 10/ 31، (تاریخ الدخول: 20/10/2020األناضول، ،  للمرة األولى.. "االنتقالي" الیمني ینظم عرضا عسكریا في سقطرى 4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-6-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%A7-/2017923
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%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2018530
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%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2018530
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%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2018530
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%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-/2012976
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 السودان ) ب(

دول الخلیج من رفع السودان من قائمة اإلرهاب  قفمو  

 

أعرب الرئيس األمرييك دونالد ترامب، عن استعداده لرفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية ،  2020أكتوبر    19يف  

  رّحبت . وقد  1كتعويضات لضحايا اإلرهاب األمريكي� وعائالتهم  ،مليون دوالر   335مبجرد دفع مبلغ وقدره    ، لإلرهاب

البحرينية،  وزار  الخارجية  إليهة  توصلت  الذي  األم�كية  بالتفاهم  السودان  اإلدارة  قامئة ل  مع  من  السودان  اسم    رفع 

. 3الجهود لهذه ة الخارجية اإلماراتية يف بيان لها عن تأييدها وزار  . أيضا رحبت اإلمارات بتلك الخطوة، وأكدت2اإلرهاب

القامئة األمريكية  بتلك الخطوة، معربًة عنأيضا  قطر    رحبتو  عن ، و تطلعها الستك�ل إجراءات حذف السودان من 

 . 4أملها يف أن تسهم الخطوة املرتقبة يف دعم عملية االنتقال الد�قراطي يف السودان 

لك تعرب عن طبيعة السياسية الخارجية السودانية يف مرحلة ما بعد البش�، والتي وبرغم دورانها يف  إن ردود الفعل ت

إلمارايت، إال أن هذا التحول ليس بشكل مطلق وإ�ا نسبي، لذلك حافظت السودان عىل عالقات جيدة برتكيا  الفلك ا

 ترامب األخ�. مواقفها بتعهد  ةر وهو ما يظهر يف ترحيب دول الخليج املتعارضوقط

 

 

 

 الرابط )، 10/2020/ 31، (تاریخ الدخول: 19/10/2020ول، األناض، ترامب یعد برفع اسم السودان من قائمة اإلرھاب 1

 الرابط )، 31/10/2020، (تاریخ الدخول:2020/ 10/ 20،  ، الشرق األوسطالبحرین: رفع السودان من قائمة اإلرھاب یعزز أمنھ واستقراره  2

 الرابط )، 2020/ 10/ 31، (تاریخ الدخول:20/10/2020الشرق األوسط،  ، اإلمارات تؤید جھود إزالة اسم السودان من قائمة اإلرھاب  3

 الرابط )، 2020/ 10/ 31، (تاریخ الدخول: 20/10/2020األناضول، ، ن من قائمة اإلرھاب قطر ومصر ترحبان بعزم واشنطن رفع السودا 4

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%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-/2011986
https://aawsat.com/home/article/2576126/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://aawsat.com/home/article/2576186/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8/2012883
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%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8/2012883
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%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8/2012883
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 ليبيا ) ج(

 موقف دول الخلیج من اتفاق وقف النار يف لیبیا
األمم املتحدة للدعم    ، أعلنت بعثة2020أكتوبر    23يف  

ا توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة  لدى ليبي

املشرتكة  العسكرية  اللجنة  محادثات  يف  املشارك� 

دائم يف جميع » يف جنيف اتفاق وقف إطالق نار  5+5«

ليبيا مجلس  1أنحاء  رحب  االتفاق،  هذا  عىل  وتعليقا   .

الخليجي  االتفاق،    التعاون  ابهذا  األم�  لعام  وعّرب 

دكتور نايف الحجرف عن أمله يف أن يؤدي  للمجلس ال

. ك�  2يبيهذا االتفاق ب� اللجان العسكرية الليبية املشرتكة، إىل حل سيايس شامل يحقق األمن واالستقرار للشعب الل

الليبية، فقد  . وتنقسم دول الخليج يف مواقفها تجاه األزمة  5قطر  أيضاً . و 4وكذلك اإلمارات  ،3رحبت السعودية باالتفاق

ح انقساما  الخليجية  األزمة  السعودية  رتبت  تدعم  فبين�  األوسط.  الرشق  منطقة  أزمات  كل  تجاه  مواقفهم  يف  ادا 

 .  املعرتف بها دولياً  ، فإن قطر تدعم حكومة الوفاق الليبييف رشق ليبيا   حفرت خليفةواإلمارات قوات 

وزارة الداخلية يف دولة قطر مذكرة تفاهم يف   حكومة الوفاق و وزارة الداخلية يفهذا الدعم، توقيع  لخر مظاهر  وكان آ 

ونصت املذكرة .  سنوات قابلة للتجديد  3مجال التعاون األمني، ترتكز يف مجال مكافحة اإلرهاب والجر�ة املنظمة، ملدة  

من حيث اإلمداد  اإلرهابية وأساليب عملها، وشبكات دعم اإلرهابعىل تبادل املعلومات ب� البلدين حول التنظي�ت 

وتضمنت املذكرة تبادل  .  لتعرف عىل هوية األشخاص، وتقديم املساعدة يف التحقيقات والتمويل، والبحث والتحري وا

املساعدة   الالزمة  األدوات  وتقديم  اإلرهاب،  من  الوقاية  يف  تساهم  التي  التقنية  الوسائل  بشأن  مكافحة  الخربات  يف 

الدويل اإلجرام  وأشكال  الداخلية .  مختلف صور  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  بحضور  الدوحة  يف  املذكرة  توقيع  وتم 

القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثا�، وكل من وزير الخارجية يف حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد  

 . 6الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا

 

 

 الرابط )، 2020/ 31/10الدخول: ، (تاریخ23/10/2020، بوابة الوسط، وقف إطالق النار في لیبیا «إنجاز وطني»  باشاغا: توقیع اتفاق 1

 الرابط)، 31/10/2020:، (تاریخ الدخول 2020/ 10/ 23، الشرق األوسط،  «التعاون الخلیجي»: نأمل في أن یؤدي االتفاق اللیبي إلى حل سیاسي  2

 الرابط )، 10/2020/ 31، (تاریخ الدخول: 10/2020/ 23الشرق األوسط،  ، السعودیة ترحب باتفاق وقف إطالق النار الدائم في لیبیا  3

)،  2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:23/10/2020بوابة الوسط،  ،  اإلمارات ترحب باتفاق وقف إطالق النار في لیبیا وتعتبره «خطوة إیجابیة»  4
 الرابط 

 الرابط )، 10/2020/ 31یخ الدخول: ، (تار23/10/2020بوابة الوسط، ، قطر ترحب بإعالن وقف إطالق النار في لیبیا 5

)،  2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:23/10/2020بوابة الوسط،  ،  قطر وحكومة الوفاق اللیبیة توقعان مذكرة تفاھم للتعاون األمني  . سنوات.  3مدتھا   6
 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://alwasat.ly/news/libya/299055
https://aawsat.com/home/article/2582411/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2582411/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2582411/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2582276/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2582276/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2582276/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://alwasat.ly/news/libya/299127
https://al-sharq.com/article/23/10/2020/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/26/%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82
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 الترکیة ةخلیجیال_3

سعودیة واإلماراتعالقات الترکیة مع ال استمرار التوتر يف ال  
شهدت الفرتة األخ�ة عدة تطورات، أرشت عىل مدى عمق التوتر يف العالقات التي تجمع تركيا مع السعودية واإلمارات.  

بتهمة    ،إلقاء القبض عىل الصحفي أحمد األسطل، نرشت وسائل إعالم تركية معلومات جديدة عن  2020أكتوبر    20ففي  

العربية فيها ملصلحة  عىل تركيا وامل التجسس   التي تعلن فيها تركيا  .  اإلماراتعارضة  الثالثة  اعتقال األسطل �ثل املرة 

لصالح أبو ظبي، حيث تم اعتقال شخص� يف أبريل   قالت إنهم يتجسسونخالل العام� املاضي� عن اعتقال أشخاص  

كة "جي� آند  أقامت رش . ويف نفس اليوم،  1طينية يف تركياقيل إنه� كانا يجمعان معلومات عن الفصائل الفلس،  2019

بلوك" للمحاماة بالنيابة عن خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل ج�ل خاشقجي، ومنظمة "الد�قراطية  

ن درالية يف واشنطن ضد ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ياآلن للعامل العريب"، دعوى قضائية أمام محكمة ف

وقال كيث إم هاربر، السف� األم�يك السابق وأحد الرشكاء  . ة قتل خاشقجيشخصا من املشارك� يف جر�  20وأكرث من 

التعذيب والقتل الوحيش لج�ل خاشقجي،   التي رُفعت هي محاسبة مرتكبي  الدعوى  يف رشكة املحاماة، إن أهداف 

 .  2حقيقة كاملة من خالل اإلجراءات القضائيةالذي كان يقيم يف الواليات املتحدة، وكذلك تحديد ال

بعد    والتي أصبحت شبه رسمية،  " ملقاطعة املنتجات الرتكية،غ� رسميةسعودية "  ةحمل  وخالل شهر أكتوبر، تم البدء يف

سبتمرب    29ترصيحات رسمية يف هذا االتجاه، أدىل بها عجالن العجالن، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، يف  

التواصل االجت�عي، مبشاركة مقرب� من دوائر الحكم وأمراء من  ، وحمالت منظمة يف وسائل اإلعالم ومواقاملايض ع 

وبحسب معطيات موقع وزارة التجارة الرتكية، فإن الصادرات الرتكية إىل    .األرسة الحاكمة ال يشغلون مناصب يف اململكة

ر عن الفرتة نفسها  ليون دوال م  400مليار دوالر، بانخفاض    1.9وأغسطس من العام الجاري بلغت    السعودية ب� يناير 

 .  3مليار دوالر 2.3من العام املايض، والتي بلغت فيها الصادرات الرتكية إىل السعودية 

 

 

 الرابط )، 31/10/2020، (تاریخ الدخول: 23/10/2020، الجزیرة نت، تركیا وتتجسس علیھا؟ لیست المرة األولى.. لماذا تستھدف اإلمارات 1

السعودي 2 العھد  ولي  ضد  القتل  بتھمة  واشنطن  في  قضائیة  دعوى  ترفع  خاشقجي  نت،  ،  خطیبة  (تاریخ  2020/ 21/10الجزیرة   ،
 الرابط )، 31/10/2020الدخول: 

)، 10/2020/ 31الدخول: ، (تاریخ2020/ 10/ 21، األناضول،  جارة"المصدرین األتراك": مقاطعة السعودیة منتجات تركیا تسییس للت 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/2020/10/22/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/21/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-/2014318
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 اإلیرانیة ةخلیجیال_4

اإلیراني األمریکي  التوترمؤشرات جدیدة لتصاعد   

ّر االتفاق النووي املربم عام  ك� نص القرار الدويل الذي أق   حظر السالح املفروض عىل إيران   ، انتهى2020أكتوبر    18يف  

وترى طهران يف انتهاء الحظر انتصارا سياسيا عىل واشنطن التي فشلت يف متديده  ".  1+5ب� إيران ومجموعة "  2015

انتخابات    ام عقوباتها لشهر أو شهرين بعدبقرار من مجلس األمن الدويل، يف ح� قالت أم�كا إن إيران لن تصمد أم 

الشهر تخفيفا تدريجيا  .  الرئاسة األم�كية انتهاء حظر السالح املفروض عىل إيران، ستبدأ األمم املتحدة نهاية  وعقب 

. 1للحظر الذي �نع طهران من رشاء الطائرات واألسلحة الحديثة، ك� ستتمكن إيران أيضا من رشاء األسلحة وبيع أسلحتها

الدول واألفراد من مغبة القيام بأي عملية بيع أو رشاء لألسلحة التقليدية    ،مايك بومبيوحذر وزير الخارجية األم�يك  و 

وأضاف بومبيو أن بالده مستعدة ملعاقبة أي فرد أو كيان يسهم يف إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إىل  .  مع إيران

  ،ارجية اإليرا� محمد جواد ظريفير الخقال وزأكتوبر،    19. وخالل مشاركته يف جلسة مجلس األمن الدويل، يف  2إيران 

 .  3وال البدء مبوجة رشاء للسالح رغم انتهاء الحظر الدويل ،إن إيران ال تنوي الدخول يف سباق تسلح يف املنطقة 

 

 

، (تاریخ  17/10/2020الجزیرة نت،  ،  العقوبات طویال   تصار وواشنطن تقول إن إیران لن تطیقحظر السالح ینتھي الیوم.. طھران تصفھ باالن 1
 الرابط )، 31/10/2020الدخول: 

إیران  2 مع  باألسلحة  المتاجرة  مغبة  من  الدول  تحذر  أمیركا  الدولي..  السالح  حظر  انتھاء  نت،  ،  عقب  (تاریخ  2020/ 18/10الجزیرة   ،
 الرابط )، 31/10/2020الدخول: 

 الرابط )، 10/2020/ 31، (تاریخ الدخول: 20/10/2020وكالة أنباء فارس،  ، وي الدخول في سباق تسلح في المنطقة ظریف: إیران ال تن 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/2020/10/17/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/18/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://ar.farsnews.ir/allnews/news/13990729001093


  

 

12 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 October 2020 31 || 025العدد 

 

 

 

 

 

 

إن بالده مستعدة لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع   حامتي،قال وزير الدفاع اإليرا� أم�  ويف حوار مع الجزيرة،  

 ينطلق من املنطقة الخليجية سيُواجه برد  ج بشأن االستقرار يف املنطقة، محذرا من أن أي تهديد إرسائييلدول الخلي

قة الخليجية،  حامتي إن التطبيع اإلمارايت والبحريني مع إرسائيل يشكل تهديدا مبارشا ألمن املنط. أضاف  واضح ومبارش

منظومات بشأن  أم�كا  مع  حوار  ال  أنه  وكان  1ةي الصاروخ  هممؤكدا  الحجرف، خالل  .  نايف  الدكتور  املجلس  عام  أم� 

إيران اتخذت من أسلوب العنف نهجاً لها لتحقيق  أكتوبر، أن  20يف أكد ، قد مشاركته يف اجت�ع افرتايض ملجلس األمن

قانون الدويل،  تعا� من توترات مستمرة، سببها عدم االلتزام مببادئ الا أن املنطقة  . مؤكدأهدافها السياسية يف املنطقة

وقر  املتحدة  األمم  مبيثاق  االلتزام  لدول وعدم  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عنه  نتج  الذي  األمر  األمن،  مجلس  ارات 

 . 2املجلس، وعدم احرتام سيادتها، وزعزعة استقرارها

رك فيها قوات الدفاع  يف إيران مناورات عسكرية تحمل اسم "املدافعون عن س�ء الوالية"، وتشاأكتوبر، انطلقت    21ويف  

الثوري، فض اإليرا� والحرس  للجيش  التابعة  يقدر بنصف الجوي  ما  املناورات عىل  تلك  الجوية. جرت  القوات  ال عن 

عن أنظمة رادار وأجهزة ملواجهة الحرب مساحة إيران، وتحايك حربا حقيقية. واختربت منظومات دفاعية جديدة، فضال  

ين يف غاية األهمية، األول هو موجة التطبيع الخليجية مع إرسائيل،  ألخ�ة يف ظل متغ�. تأيت املناورات ا3اإللكرتونية

ع  والتي شملت اإلمارات والبحرين، والتي تراها إيران ذات مخاطر عىل أمنها القومي. الثا� انتهاء الحظر عىل رشاء وبي

 . األسلحة الذي كان مفروضا عىل إيران

الد ترامب عقوبات جديدة عىل قطاع النفط اإليرا�، تشمل املبيعات يس األم�يك دونفرضت إدارة الرئأكتوبر،    26ويف  

إىل سوريا وفنزويال؛ لتقلص بذلك هامش املناورة املتاح أمام املرشح الرئايس الد�قراطي جو بايدن إذا ما فاز بالرئاسة  

املقبل األسبوع  املقررة  االنتخابات  قال.  يف  الجديدة،  اإلجراءات  النفومبوجب  رشكة  ستضع  إنها  اإلدارة  الوطنية  ت  ط 

اإليرانية ووزارة النفط اإليرانية ورشكة الناقالت الوطنية اإليرانية تحت سلطة مكافحة اإلرهاب، م� يعني أن أي إدارة  

 . 4كية لتلغي ذلمستقبلية ستحتاج إىل اتخاذ تداب� قانون 

 

 

 الرابط)،  31/10/2020، (تاریخ الدخول: 0202/ 10/ 19، الجزیرة نت،  وزیر الدفاع اإلیراني: مستعدون لتوقیع معاھدات عسكریة مع دول الخلیج  1

 الرابط )، 2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:21/10/2020الجزیرة نت،  ،  د.. مناورات إیرانیة تحاكي حربا حقیقیةتغطي نصف مساحة البال 2

 الرابط)،  31/10/2020، (تاریخ الدخول:20/10/2020، الشرق األوسط،  «التعاون الخلیجي»: إیران اتخذت العنف نھجاً لتحقیق أھدافھا السیاسیة  3

)،  31/10/2020(تاریخ الدخول:،  27/10/2020، الجزیرة نت،  تحسبا لفوز بایدن.. إدارة ترامب تفرض عقوبات جدیدة على قطاع النفط اإلیراني 4
 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/2020/10/19/%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/21/%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2576096/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/27/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6
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 اإلسرائیلیة-ةخلیجیال_

 الخلیج وإسرائیل تطورات ملف التطبیع بین دول 

 

  20، انتهت يف  رسائيل والبحرين واإلمارات، بزيارة إل ستيفن منوتش�، بدأ وزير الخزانة األمرييك  2020أكتوبر    17يف  

والبحرين عىل اتفاق� لتطبيع العالقات مع إرسائيل، ليصبحا  وتأيت هذه الزيارة بعد شهر من توقيع اإلمارات  أكتوبر.  

تاريخي    اتفاقتوقيع  ،  أعلنت البحرين وإرسائيلأكتوبر،    18. ويف  1عاما  25ان هذه الخطوة منذ  أول بلدين عربي� يتخذ

الت االقتصادية  ك� جرى التوقيع عىل سبع مذكرات تفاهم يف املجاالعالقات الدبلوماسية البينية.  حول إقامة    ،مشرتك

وال األفراد  وتنقل  الجوية  والخدمات  والتجارة  واالتصاالت  وزاريت  والتجارية  ب�  والتعاون  واملالية  املرصفية  خدمات 

 .  2يةالخارجية وغ�ها، وذلك برعاية أم�ك

قادمة من أبو ظبي بعد توقيع اتفاق التطبيع    ،ول رحلة تجارية تابعة لخطوط االتحاد اإلماراتيةأ هبطت  أكتوبر،    19ويف  

املايض الشهر  منتصف  الطائ.  ب� إرسائيل واإلمارات يف واشنطن  إماوأقلت  مؤلفا من  رة وفدا  بينهم    58راتيا  شخصا، 

صادق مجلس الوزراء اإلمارايت، برئاسة الشيخ . ويف نفس اليوم،  3مسؤولون كبار يف رشكة االتحاد ورجال أع�ل وصحفيون

عىل  م مكتوم  آل  راشد  بن  للسالم"حمد  اإلبراهيمي  ويف  4"االتفاق  واإلمارات  20.  إرسائيل  وقعت  أربع   أكتوبر  عىل 

. 5ن يف شتى املجاالت، ويف مقدمتها إعفاء املواطن� من البلدين من تأش�ة دخول إىل بلد اآلخر يات رشاكة وتعاو اتفاق

اليوم،   نفس  اآلسيوي  وقعت رشكة خطوطويف  اإلرسائيلية األوروبية  أبوظبي مع رشكةة  تفاهم يف  ريد"    ، مذكرة  "ميد 

 

 

 الرابط)،  31/10/2020، (تاریخ الدخول: 2020/ 10/ 17، الجزیرة نت،  ر الخزانة األمیركي في زیارة رسمیة إلسرائیل والبحرین واإلماراتوزی 1

 الرابط )، 2020/ 31/10:، (تاریخ الدخول18/10/2020، الشرق األوسط،  البحرین وإسرائیل تبدآن عھداً جدیداً بإقامة عالقات دبلوماسیة  2

أبیب  3 تل  مطار  إلى  إماراتیة  تجاریة  رحلة  أول  وصول  سعادتھ..  عن  عبر  الطائرة  نت،  قائد  الجزیرة  (تاریخ  ،  2020/ 19/10، 
 ابط الر)، 31/10/2020ل: الدخو

 الرابط )، 2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:20/10/2020الشرق األوسط،  ، حكومة اإلمارات توافق على اتفاق تطبیع العالقات مع إسرائیل  4

)،  2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:21/10/2020لشرق األوسط،  ، ایات وتعفیان مواطني البلدین من تأشیرات اتفاق  4اإلمارات وإسرائیل توقعان   5
 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/2020/10/17/%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2572106/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/19/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/19/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2020/10/19/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84
https://aawsat.com/home/article/2574281/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://aawsat.com/home/article/2576716/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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وتعتمد الخطة عىل نقل  .  ألحمر والبحر املتوسطلنفط ب� البحر اتشغيل جرس لنقل ااململوكة إلرسائيلي� وإماراتي�، ل

النفط ونواتج التقط� من إيالت عىل البحر األحمر، إىل عسقالن عىل البحر املتوسط، ما سيوفر نفقات ووقت شحن 

السويس الخليج عرب قناة  بأن    29. يف  1النفط من  اأكتوبر، نرشت رويرتز  الرئيس  تر إدارة  أبلغت امب  ألم�يك دونالد 

لإلمارات، وذلك بعد رفع إرسائيل الفيتو عن الصفقة، يف ضوء  "  35-الكونغرس عزمها عىل بيع طائرات من طراز "إف

 . 2تطبيع العالقات ب� أبو ظبي وتل أبيب

العسكرية يف منطقة ويف حال استطاعت اإلمارات الحصول عىل هذه املقاتلة، فمن شأنها إحداث تغي� يف موازين القوى  

ألزمات التي تنخرط فيها اإلمارات بشكل عسكري، عىل رأسها األزمة الليبية. وفي� يتعلق مبضمون  الرشق األوسط ويف ا

 :3يف تحليل لها يف معهد واشنطن اآليت كريست� ماكفانالصفقة طرحت 

ارات  �كنها أن تبيع لإلم اإلمارات: أوالً،  " إىل35-طائرات " إف  بيع  لميض قدماً يف  للدى الواليات املتحدة عدة طرق  

تزويد   املتحدة  الواليات  بإمكان  ثانياً،  أقل.  استشعار وأسلحة  بأجهزة  للتصدير ومزّودة  املخصصة  الطائرة  نسخًة من 

أن إرسائيل مبنظومات أخرى تتيح لها الحفاظ عىل تفوقها العسكري النوعي. ثالثاً، قد يكون بوسع املسؤول� األمريكي�  

حديث املنصات أو حتى زيادة حصة إرسائيل الصناعية يف تطوير برنامج طائرات  لبات اإلرسائيلية لت يعرضوا تبسيط الط

 ". 35-". رابعاً، بإمكان واشنطن أن تحد من صفقات رشاء اإلمارات للقدرات التكميلية لطائرات"إف35-"إف

طرها القتايل  كيلومرت، ونصف ق  2200دى الطائرة أقل من  عىل سبيل املثال، بدون خزانات الوقود الخارجية، يكون م

كيلومرت من اإلمارات، لذا لن تتمكن الطائرات اإلماراتية من طراز   2500كيلومرتاً. وتقع إرسائيل عىل بعد حوايل    1093

لياً. وستؤدي  " من الوصول إليها دون اللجوء إىل التزود بالوقود الجوي أو الخزانات غ� الشبحية املتوفرة حا35-"إف

اس باألمن العمليايت (يف حالة إعادة التزود بالوقود الجوي) أو تحييد قدرات التخفي للطائرة  خيارات إما إىل املسهذه ال

القدرات التي تجعل هذه الطائرة غ� عادية للغاية سوف  .  فإضافة خزانات إضافية قد يجعلها قابلة لالكتشاف تقريبا

ا) وهو ما يقلل املخاوف املتعلقة بالتحوالت املحتملة يف عالقات  يكمرأ ثفة من املقاول (تتدهور برسعة دون مساعدة مك

يف اإلمارات مع إرسائيل أو الواليات املتحدة مستقبال إذا ما اقتنت هذه الطائرة بالفعل، خاصة وأن  إيران وتركيا كانتا  

 بين� أصبحت أنقرة معادية   ،تل أبيب يف املنطقة من إرسائيل، لكن طهران هي اآلن الخصم الرئييس ل�مقّربتالسابق  

 . يف غزة 2008بشكل متزايد منذ حرب  لها

 

 

 

 

 الرابط )، 2020/ 10/ 31، (تاریخ الدخول: 20/10/2020، األناضول، شركة أنابیب إسرائیلیة توقع مذكرة تورید النفط اإلماراتي ألوروبا  1

، (تاریخ  29/10/2020الجزیرة نت،  ،  لإلمارات  35-طائرة إف  50لكونغرس عزمھا على بیع  إسرائیل لم تعارض الصفقة.. إدارة ترامب تبلغ ا 2
 الرابط )، 31/10/2020الدخول: 

)،  2020/ 31/10، (تاریخ الدخول:9/2020/ 23، معھد واشنطن،  " لدولة اإلمارات 35- نافسة وبیع طائرات "إفكیفیة التوفیق بین األولویات المت 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.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%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7/2012688
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/29/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-to-balance-competing-priorities-with-an-f-35-sale-to-the-uae
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 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 الوالیات املتحدة _1 

 لقاء أمیر قطر مع وزیر الخزانة األمریکي 
استعرض أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد  ، 2020أكتوبر  21يف 

خالل   ثا�  الآل  وزير  الدوحة  يف  ستيفن استقباله  األم�يك  خزانة 

�، عالقات التعاون اإلسرتاتيجي ب� البلدين، وأوجه دعمها  منوتش

االقتصادي املجال  يف  سي�  وال  منفصل،  .  وتعزيزها،  اجت�ع  ويف 

التقى رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثا� الوزير األم�يك،  

التبادل  يذكر أن حجم  .  آفاق تطويرهاواستعرضا عالقات البلدين و 

 9.43اري ب� قطر والواليات املتحدة بلغ العام املايض أكرث من  التج

 .  1% مقارنة بالسنوات الثالث املاضية90مليارات دوالر، مبا يعادل زيادة بنسبة 

زيارات   وهناك  إرسائيل،  مع  عالقاته�  والبحرين  اإلمارات  تطبيع  منذ  أنه  املسؤول� ويالحظ  من  ومستمرة  متصلة 

يبدو    ة أمريكية إلغراء قطر لإلقدام هي األخرى عىل تلك الخطوة. وال� لقطر والعكس. ويبدو أن هناك محاول األمريكي

يف دورا محوريا يف تحجيم قطر عن سلوك هذا الطريق. تتمثل  العوامل الخارجية    أنها ستفعل يف املدى املنظور؛ وتلعب

 .  ي تضطلع به من ناحية ثانيةقليمية من ناحية والدور اإلقليمي الذرصاع املحاور اإل 

بالنسبة للدور اإلقليمي، وبرغم كونها دولة صغ�ة الحجم وفق مقومات قوة الدولة، فإن قطر متتلك دوراً إقليمياً فاعالً  

أكرب عىل مفهوم القوة   . وارتكز هذا الدور بشكل2011يف منطقة الرشق األوسط، باألخص بعد ثورات الربيع العريب  

ألوىل وحركات التغي� السيايس، ك� ارتبط أيضاً بدعم حركة املقاومة  الل دعم الثورات العربية يف موجتها االناعمة، من خ

اإلسالمية ح�س سياسياً واقتصادياً. ومن ثم قدمت قطر نفسها كنموذج داعم للشعوب أكرث منها لألنظمة، وتدرك قطر  

 . ستكون إيذاناً بانتهاء هذا الدورأن خطوة التطبيع 

رصاع املحاور، فإن قطر وتركيا يجمعه� تحالف اسرتاتيجي يف مواجهة اإلمارات والبحرين والسعودية. وهو ما يحول  ا  أم

ية  دون تطبيع قطر عالقاتها مع إرسائيل، أوالً لكون املحور املنافس لقطر هو املتبني ملوجة التطبيع الحالية، وثانياً الحت�ل 

فع قطر للتضامن مع تركيا. وبين� تعد اإلمارات  هجومياً إقليمياً ضد تركيا، ما قد يدتشكيل إرسائيل واإلمارات تحالفاً  

الطرف الرافض لحل األزمة الخليجية، بالتايل قد تستغل تحالفها الجديد مع إرسائيل يف الضغط نحو استمرار األزمة، ما 

اء الجدد، والحيلولة دون تطبيع قطري  يك القطري اإلقليمي، يف مواجهة الحلفيعني استمرار فاعلية التحالف الرت 

 .إرسائييل

 

 

 الرابط )، 31/10/2020(تاریخ الدخول: ، 21/10/2020، الجزیرة نت، مع وزیر الخزانة األمیركي تعزیز التعاون االقتصادي  أمیر قطر یبحث 1
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/21/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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