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 ترامب یسعی لحل األزمة الخلیجیة قبل رحیله  

 الحوثي یستهدف منشآت أرامکو والسعودیة ترد يف صنعاء  

 دول عربیة   6تدریبات عسکریة بقیادة مصریة ومشارکة   

 والعراق افتتاح منفذ عرعر الحدودي بین السعودیة   

 تطورات إیجابیة يف العالقات الترکیة السعودیة  

 اجتماع اللجنة االستراتیجیة العلیا بین ترکیا وقطر  

 ترامب یزید من تعمیق األزمة مع إیران قبل الرحیل  

 تطورات ملف التطبیع بین دول الخلیج وإسرائیل  

       

 هذا العدد: يف 
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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


  

 

2 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 November 2020 30 ||027العدد 

 

 

 

 

 

 

 2020نوفمبر  30 املرصد الخلیجی
 هذا العدد 

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

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

ومساعي إدارة الخليجية، وكان أبرزها التطورات التي شهدتها األزمة الخليجية،  -أوالً: التطورات الخليجية

ترامب لحل تلك األزمة من خالل الوساطة املبارشة من خالل بومبيو وكوش�، والتوقف عن االعت�د عىل 

 الكويت كوسيط يف ظل حاجة ترامب لحل األزمة قبل رحيله.  

ودية  يف اشتعال الرصاع ب� السعاإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتتمثل  -ثانياً: التطورات الخليجية

خاصة بعد تكرار األخ� لرضبة عسكرية صاروخية عىل أحد منشآت أرامكو، والرد السعودي    ،والحوثي�

وتنفيذ تدريبات عسكرية يف قاعدة محمد نجيب العسكرية    بعودة جديدة لرضباتها الجوية عىل صنعاء، 

وفتح معرب  ، أخ�ا العراقو ، دول عربية مرص والسعودية واإلمارات واألردن والسودان والبحرين 6مبشاركة 

  ،السعوديةالعالقات الرتكية   إيجابية يف  أما تركيا فشملت تطورات عرعر الحدودي ب� السعودية والعراق. 

فرتكز حول  أما إيران    واجت�ع اللجنة العليا املشرتكة ب� تركيا وقطر، ولقاء أم� قطر متيم والرئيس أردوغان.

ألمريكية اإليرانية، يف ظل سعي ترامب لتعميق وتأزيم هذا امللف  تطورات تصعيدية شهدتها العالقات ا

أخ�اً يف هذا السياق، إرسائيل  وتناول تطورات موجة التطبيع الحاصلة ب� الدول العربية، عىل    قبل رحيله،

 رأسهم دول الخليج مع إرسائيل. 

وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو لكل  يف جولة قام بها  الدولية: وقد متثلت  - ثالثاً: التطورات الخليجية

 من قطر والسعودية واإلمارات، وداللة هذه الزيارة. 
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   الخلیجیة -، التطورات الخلیجیةوًالأ
 ترامب یسعی لحل األزمة الخلیجیة قبل رحیله

محمد بن عبد    وزير الخارجية القطري  يف لقاء مبارش تم بثّه من قبل منتدى األمن العاملي، قال  ،2020نوفمرب    16يف  

عىل حوار مبني عىل االحرتام املشرتك  ، مش�اً النفتاحهم  إن بالده مل تقم بأي أع�ل عدائية ضد دول الحصار  ،الرحمن

أنه ليس هناك رابح من األزمة الخليجية، وأن النتيجة هي مزيد من عدم  لحل تلك األزمة، مؤكداً    واحرتام سيادة كل بلد 

إن حل األزمة الخليجية  قال مستشار األمن القومي األم�يك روبرت أوبراين،  . ويف نفس املنتدى  1االستقرار يف املنطقة

. ويف  من أولويات اإلدارة األم�كية الراهنة خالل السبع� يوما املتبقية من عمرها لح� تسليم السلطة لإلدارة الجديدة

رضورة إقامة عالقات ودية ب� دول الخليج من أجل تحقيق توازن  ح أوبراين إىل  دوافع إدارة ترامب لهذه الخطوة، أمل

إيران بالرشق األوسط اتفاقات السالم مع ، ك� أن  يف مواجهة  الباب أمام املزيد من  التناغم ب� دول الخليج سيفتح 

 . 2إرسائيل، وسيخلق فرصا اقتصادية حقيقية يف الرشق األوسط

إن  ،  20  ير الخارجية السعودي يف مقابلة افرتاضية مع رويرتز عىل هامش قمة زع�ء مجموعة الـقال وزنوفمرب،    20ويف  

السعودية إىل جانب اإلمارات ومرص والبحرين، تواصل البحث عن سبيل إلنهاء الخالف مع قطر، رغم أنها "ما زالت  

ر الخارجية األم�يك مايك بومبيو إن جهود  قال وزينوفمرب،    24. ويف  3عىل حد وصفه  ،تريد عالج مخاوف أمنية مرشوعة"

الكويت لرأب الصدع يف الخليج مثال يحتذى به، جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد  

 . 4نارص الصباح يف واشنطن

سيتوجه مع فريق من    أن جاريد كوش� مستشار الرئيس األم�يك املنتهية واليته دونالد ترامب،وأخ�اً أكدت تقارير  

أن كوش�    نقلت وكالة رويرتز. ك�  مساعديه خالل األيام املقبلة إىل السعودية، ك� سيتوجه بعد ذلك إىل دولة قطر

سيلتقي خالل األيام القليلة املقبلة بويل العهد السعودي محمد بن سل�ن يف مدينة نيوم السعودية، ومع أم� قطر 

أن زيارة كوش� تأيت كمحاولة أخ�ة    ،اإلخباري األم�يك   أورد موقع أكسيوس. ك�  يف الدوحةالشيخ متيم بن حمد آل ثا�  

عن مسؤول� أم�كي�  ل نقلت صحيفة وول سرتيت جورنا. و سنوات 3لحل األزمة الخليجية التي اندلعت قبل أكرث من 

تحليق طائرات الخطوط الجوية القطرية وخليجي� قولهم إن الرتكيز الرئييس للمحادثات سيكون عىل حل الخالف بشأن  

 

 

 الرابط )،  2020/ 12/ 1، (16/11/2020، قناة العالم، أعمال عدائیة ضد دول الحصار وزیر الخارجیة القطري: الدوحة لم تقم بأي  1

 الرابط )، 2020/ 12/ 1، (16/11/2020، األناضول، قبل مغادرتھ أوبراین: ترامب یرغب برفع الحصار الخلیجي عن قطر  2

مع 3 الخالف  إلنھاء  تسعى  بالده  إن  تركیا   قال  مع  وودیة  طیبة  عالقاتنا  السعودي:  الخارجیة  وزیر  نت،  قطر..  الجزیرة   ،16 /11 /2020  ،
 الرابط )، 2020/ 1/12(

 الرابط )، 1/12/2020، (2020/ 24/11، الجزیرة نت، بومبیو: جھود الكویت لرأب الصدع في الخلیج مثال یحتذى  4
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الـ ،  يف أجواء السعودية واإلمارات ، مش�ة إىل أن 13  ما ذكرت الصحيفة أن دول الحصار األربع خففت رسا مطالبها 

 . 1السعودية أبدت استعدادا أكرب إليجاد أرضية مشرتكة لحل األزمة

كرث جدية من سابقاتها لحل األزمة الخليجية يف عدة سياقات،  وبالتايل فإنه �كن قراءة املحاولة األمريكية الحالية األ 

سواء احت�لية القيام بتصعيد عسكري مع إيران يف املنطقة أو مزيد من الضغوط، ما يتطلب وحدة الصف الخليجي.  

جدر لنيل أو الرغبة يف تحقيق إنجاز سيايس يف واحدة من أهم أزمات الرشق األوسط، ل�وج لنفسه بأنه كان الرئيس األ 

منصب رئاسة الواليات املتحدة، خاصة إذا ما نظرنا لطبيعة الشخصية الرتامبية ال�جسية. وأخ�ا احت�لية دعم جو بايدن 

حل األزمة بشكل أكرث جدية، مبا يضع ترامب يف خانة صانع األزمات، بين� جاء بايدن ليعالج تلك األزمات، التي كان  

 الشتعالها.  اوجود ترامب دافع

 

 

بین الکویت وقطر   ةاملشترک للجنةانعقاد الدورة الخامسة   

الدولت�،،  2020نوفمرب    17يف   العليا املشرتكة للتعاون ب�  الخامسة للجنة  الدورة  انعقاد  قطر    كل منوقعت    خالل 

والكويت خمس مذكرات تفاهم، للتعاون يف مجال تشجيع االستث�ر وشؤون الخدمة املدنية والتنمية اإلدارية والشؤون 

ووقع االتفاقيات، من جانب دولة قطر وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، .  اإلسالمية واملجاالت الزراعية املختلفة 

عن ،  أعرب بن عبد الرحمنقد  و .  اإلعالم باإلنابة أحمد نارص الصباح   ومن جانب دولة الكويت وزير الخارجية ووزير

إىل مضاعفة التنسيق والتعاون   وتطلعهمتطابق الرؤى مع الكويت بشأن القضايا اإلقليمية والدولية،  ارتياح بالده ل

 

 

 الرابط)،  2020/ 1/12(، 29/11/2020، الجزیرة نت،  كوشنر یزور السعودیة وقطر في محاولة أخیرة لحل األزمة الخلیجیة  1
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البينية، يف ظل ما متر به منطقة الرشق  . وتأيت تلك الخطوة يف ظل سعي البلدين لتمت� أوارص عالقاته�  1البلدينب�  

األوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج بشكل خاص من أزمات عديدة. خاصة مع اشتعال األزمة الخليجية، التي تعاملت  

قطر يف ظلها مع الكويت كمدخل الحتواء ومواجهة الضغوط الناتجة عن تلك األزمة، ووجدت الكويت يف تقوية عالقاتها  

 لكويت فرصة لتنويع تحالفاتها، لتمنع بشكل استباقي تكرار تلك األزمة معها. مع قطر بجانب ا

 

 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 الحوثي یکرر استهدافه ملنشآت أرامکو السعودیة  
إنه يجب عىل السعودية أن ال تشعر   ،املشاطقال رئيس املجلس السيايس لج�عة الحوثي� مهدي  ،  2020نوفمرب    18يف  

قال املتحدث العسكري  نوفمرب،    22. ويف  2، وما مل تبادر إىل السالم"طاملا استمر "العدوان والحصار عىل اليمن  بالط�نينة

 إنه تم استهداف محطة توزيع رشكة أرامكو يف مدينة جدة السعودية املطلة عىل   باسم الحوثي� العميد يحيى رسيع،

وقال املتحدث العسكري  .  وأن اإلصابة كانت دقيقة جدا  ،"2أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع "قدس  ، و البحر األحمر

الرشكات  الحصار والعدوان، داعيا  استمرار  أرامكو جاء ردا عىل ما س�ه  توزيع  استهداف محطة  إن  الحوثي�،  باسم 

 . 3الحيوية، وحذر من تواصل العمليات يف العمق السعودي  األجنبية والعامل� فيها إىل االبتعاد عن األماكن

عن نشوب حريق بخزان للوقود يف محطة توزيع املنتجات    أعلنتنوفمرب، اعرتفت السعودية بهذا الحادث، حيث    23ويف  

  فرق اإلطفاء متكنت من إخ�د الحريق، ومل تحدث جراء هذا، وأكدت أن  مبقذوف  هجومالبرتولية ش�ل جدة نتيجة  

الوقود  ، وأن  االعتداء، إصابات أو خسائر يف األرواح تتأثر  لعمالئهاإمدادات رشكة أرامكو السعودية من    24. ويف  4مل 

أصيب بأرضار    13أن خزانا من أصل  ، و هجومالقال مسؤول يف رشكة أرامكو السعودية، إن العمالء مل يتأثروا بنوفمرب،  

 

 

 ابط الر)، 2020/ 12/ 1، (17/11/2020، آر تي عربي، مذكرات تفاھم  5قطر والكویت توقعان  1

والحصار 2 العدوان  استمر  طالما  بالطمأنینة  تشعروا  أال  یجب  للسعودیة:  للحوثیین  السیاسي  المجلس  نت،  رئیس  الجزیرة   ،18/11/2020  ،
 الرابط )، 2020/ 1/12(

، الحصاد،  نصحوا الشركات األجنبیة في السعودیة بالحذر.. الحوثیون یعلنون استھداف محطة توزیع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح 3
 الرابط )،  2020/ 12/ 1، (23/11/2020

 الرابط )،  2020/ 1/12، ( 23/11/2020، الشرق األوسط، ستھدف خزان وقود في جدة اعتداء إرھابي ی 4

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/middle_east/1174652-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-5-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/
https://arabic.rt.com/middle_east/1174652-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-5-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/
https://arabic.rt.com/middle_east/1174652-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-5-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://hasad-alyom.com/%D9%86%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/
https://aawsat.com/home/article/2642796/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 120ووصف املسؤول املنشأة بأنها منشأة حيوية توزع أكرث من  .  ة جدةيف املائة من طاقة منشأ   10طفيفة، وهو يضم  

 .  1ألف برميل من املنتجات البرتولية يومياً 

قصفه  نوفمرب، ل  27العريب بقيادة السعودية يف  بعد شهور من التهدئة، عاود ط�ان التحالف  ورداً عىل هذه العملية، و 

ويف أول رد رسمي لج�عة .   أدى إىل سقوط قتيل وعدد من الجرحىعىل العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى؛ م�

الرسمي باسمها محمد عبد السالم صنعاء واملحافظات يؤكد أهمية استمرار   الهجوم عىل  إن    ،الحويث، قال املتحدث 

جنود سعودي� وإصابة    8أعلنت ج�عة الحوثي� مقتل  نوفمرب،    29. ويف  2يتوقف هذا الهجومعمليات الرد والردع حتى  

يف    ،حيث تتمركز قوات سعودية  ،معسكر "تداوين" يف محافظة مأربعىل  بصاروخ باليستي    وذلك يف هجومآخرين،  

 . 3ح� تحدثت وسائل إعالم سعودية عن مقتل ضابط برتبة مقدم

� والسعودية، ب� الفعل ورد الفعل، ويبدو السياق األبرز  وبالتايل يالحظ  أن هناك سلسلة أحداث تصعيدية ب� الحوثي

الذي �كن قراءة هذا التصعيد يف إطاره هو نجاح جو بايدن، والحديث عن توجهه نحو إنهاء الدعم األمرييك للسعودية 

مستوى    دت من خالل رفعا يف الحرب يف اليمن، ودفعه نحو إنهاء تلك الحرب. ولذلك من املرجح أن ج�عة الحويث أر 

التصعيد مرة أخرى لحد استهداف أرامكو، لدفع بايدن أكرث نحو إنهاء تلك األزمة من ناحية، وبشكل يحقق املطالب  

ة استهداف الداخل السعودي ومنشآت جالحوثية من ناحية أخرى، يف ظل إثبات األخ�ة أن لها اليد الطوىل يف الحرب، لدر 

ال النفطية،  اإلمدادات  تهديد  أي  من أرامكو،  القادم  وبايدن  كقوة عظمى،  أمريكية  مهمة  يعد ض�نها وح�يتها  تي 

 املؤسساتية األمريكية، سيضع ذلك يف ع� االعتبار.  

 

 

 

 الرابط)، 1/12/2020، (2020/ 11/ 24، الشرق األوسط،  «أرامكو» السعودیة: أضرار ھجوم محطة الوقود في جدة طفیفة  1

 الرابط )،  2020/ 12/ 1، (29/11/2020، القدس العربي، غارتان للتحالف على محیط مطار صنعاءالحوثي:  2

 الرابط )، 12/2020/ 1، (30/11/2020، الخلیج أون الین، جنود سعودیین في مأرب  8الحوثیون یعلنون مقتل  3

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/2644186/%C2%AB%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86/
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
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 مصر) ب(

دول عربیة  6تنفیذ تدریبات عسکریة بقیادة مصریة ومشارکة   
  ،يف مرص التدريب العسكري املشرتك "سيف العرب"، انطلق  2020نوفمرب من عام  26نوفمرب وحتى   22يف الفرتة من 

ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق املنطقة   ،بقاعدة محمد نجيب العسكرية  ةالقتاليحيث متت التدريبات 

أن التدريب العسكري يشارك  العقيد تامر الرفاعي، املرصي ضح املتحدث باسم الجيشة. وقد أو الش�لية العسكري

التدريب يهدف للوصول إىل  ، وأكد أن  فيه بجانب مرص، كل من السعودية واإلمارات، واألردن، والبحرين، والسودان

بالتنسيق ب� مختلف األسلحة البحرية والجوية والربية، وتعزيز العالقات ، يف إدارة أع�ل قتال القوات عايلمستوى 

 .  1العسكرية. وكانت مرص قد افتتحت قاعدة "محمد نجيب" يف يوليو 2017

�كن اإلشارة لداللة وأهداف هذه التدريبات من االسم الذي حملته، وهو سيف العرب. حيث يبدو أن هناك محاوالت  

نطقة لصالحهم يف  عربية من دول مرص والسعودية واإلمارات، للتنسيق املشرتك لضبط موازين القوى اإلقليمية يف امل

مواجهة تركيا وإيران. و�كن أن نلحظ هذا التنسيق يف االتفاق الثاليث الذي تم منذ عدة أشهر قليلة ب� مرص واألردن  

والعراق، وما تبعه من متت� العالقات السعودية العراقية، عرب سلسلة من االتفاقيات االقتصادية االسرتاتيجية، خاصة  

 دولة التي متتلك تركيا وإيران نفوذ سيايس وعسكري فيها.  بالنظر للعراق كمثال لل

 

 العراق ) ج( 

 افتتاح منفذ عرعر الحدودي بین السعودیة والعراق
الحدودي الرابط ب� السعودية   "عرعر  –جديدة  "عقود عىل إغالقه، افتتح منفذ    3بعد نحو  ، و 2020نوفمرب    18يف  

االقتصاد   لتنمية  واسعة  آفاقاً  تفتح  أن  املنتظر  ومن  بالتاريخية،  البلدين  مسؤولو  وصفها  يف خطوة  والعراق، 

 

 

 الرابط )،  2020/ 12/ 1، (22/11/2020األناضول،  ، دول عربیة  6مصر.. "سیف العرب" ینطلق بمشاركة  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%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2052469
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وأكد األم� فيصل بن خالد بن سلطان، أم� منطقة الحدود الش�لية، أن افتتاح املنفذ سوف يعزز . والتجارة واالستث�ر

.  1بالتاريخية  نفذ املوصف الفريق عث�ن الغا�ي وزير الداخلية العراقي لحظة افتتاح  . ك�  ب� البلدينالعالقات الثنائية  

بشكل جزيئ ضمن   2013، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام  1990أغلق أثناء حرب الخليج الثانية عام  كان قد  ومنفذ عرعر  

ويأيت افتتاح  .  سنوات 6دن غرب وش�ل العراق قبل نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم داعش عىل م

 . 2املنفذ وفقاً لنتائج أع�ل مجلس التنسيق املشرتك يف دورته الرابعة األسبوع املايض

مرتاً مربعاً، ويضم منطقة    772ألفاً و  666ويقع مرشوع إنشاء وتحسينات منفذ عرعر عىل مساحة إج�لية تبلغ مليوناً و

ة البوابة االقتصادية للجزء الش�يل من السعودية، واالنطالقة نحو تعزيز العالقات االقتصادية ب�  ستكون مبثاب   لوجستية 

الصادرات والواردات،  .  البلدين إنشاء منفذ جديد ومتكامل  و ويأيت من أبرز مكونات املرشوع، إنشاء ساحة ملنطقتي 

الدبلوماسية مع    هاعالقات  كانت قد استأنفت   سعوديةال. جدير بالذكر أن  3لحركة الشحن والركاب يف القدوم واملغادرة

وبعد عقود من التوتر .  1990عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام    25، بعد  2015العراق يف ديسمرب  

.  الجب�، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل  2017فرباير    25بدأت العالقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد يف  

، وهو ما مهد الطريق  1990وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع املستوى إىل العاصمة العراقية منذ  

 .  4ملزيد من الزيارات املتبادلة

 

 

 

 

 الرابط )،  2020/ 12/ 1، (19/11/2020، الشرق األوسط، عھد جدید في العالقات السعودیة ـ العراقیة بافتتاح «جدیدة ـ عرعر» 1

 الرابط )، 1/12/2020، (2020/ 18/11الشرق األوسط، ،  عاماً على إغالقھ 30السعودیة والعراق یفتتحان معبر عرعر الحدودي بعد  2

 الرابط)، 1/12/2020، (2020/ 11/ 18الشرق األوسط،  ،  الجمارك السعودیة تستعد الفتتاح منفذ «جدیدة عرعر» مع العراق 3

 الرابط )، 1/12/2020، (18/11/2020الشرق األوسط، ، عاما 30العراق والسعودیة یعیدان فتح معبر حدودي بعد غلق  4

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/2633821/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2633821/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2633821/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2632501/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87
https://aawsat.com/home/article/2632501/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87
https://aawsat.com/home/article/2632501/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87
https://aawsat.com/home/article/2621811/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%C2%AB%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1%C2%BB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D9%82-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7/2047926
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 الترکیة  ةخلیجیال_2

 تطورات إیجابیة يف العالقات الترکیة السعودیة 
تم خالل  ،  العزيز، اتصاالً هاتفياً بالرئيس الرتيك رجب طيب إردوغانأجرى امللك سل�ن بن عبد  ،  2020نوفمرب    20يف  

،  نوفمرب املاضي�  22و  21استضافتها السعودية يف  التي  و   ،االتصال، تنسيق الجهود املبذولة ضمن أع�ل قمة العرشين

قال وزير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحان،  نوفمرب،    22. ويف  1إضافة إىل بحث العالقات الثنائية ب� البلدين

تش� إىل وجود مقاطعة غ� رسمية للمنتجات  أنه ال وجود لبيانات و ، مع تركيا عة"عالقات طيبة ورائ"إن اململكة لديها 

عىل هامش    ،نظ�ه السعودي فيصل بن فرحان  التقى وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلونوفمرب،    28. ويف  2الرتكية

عىل   أوغلو  أثنى. وقد  مؤمتر وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي، الذي يعقد حاليا يف العاصمة النيجرية نيامي

ويعد هذا اللقاء هو األول ب� وزير الخارجية الرتيك ونظ�ه السعودي منذ ،  استضافة الرياض قمة مجموعة العرشين

أكد  قد  و .  2018اشقجي يف قنصلية بالده يف مدينة إسطنبول الرتكية يف أكتوبر  أزمة اغتيال الصحفي السعودي ج�ل خ 

 .  3املنطقة بأرسهال البلدين فقط بلن تفيد مش�اً أنها أوغلو عىل أهمية العالقات ب� أنقرة والرياض، 

معهم توتر وليس  أن ما يجلن يكون مفاجئاً، خاصة و يف العالقات الرتكية السعودية  أي انفراجة أو تحسن    ث إن حدو 

احت�لية    فإنرصاع إقليمي، لذلك    وإيران  رصاع إقليمي، فالرصاع الحقيقي ب� تركيا واإلمارات، في� يجمع السعودية

 . عودة العالقات السعودية الرتكية تفوق بكث� عودة العالقات الرتكية اإلماراتية 

عقاد قمة العرشين، وحاجة السعودية كمستضيف للقمة  بأمرين، األول ان التحسن يف العالقات الرتكية السعودية مدفوع  

الدول   القمة، وتركيا واحدة من  نجاح  األطراف، حتى تضمن حضورهم جميعا، �ا يساهم يف  تتواصل مع جميع  أن 

ترامب الذي كان يحمي بن سل�ن يف أزمة مقتل  ن  إ حيث    الثا� متعلق بجو بايدن وقدومه للبيت األبيض،  األعضاء.

والسبيل    ،وبالتايل ال تريد السعودية أن تجعل هذا امللف تحت رحمة اإلدارة األمريكية الجديدة   ،رحل خاشقجي قد  

سياسات    كتقدير أويل،بايدن    هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من املرجح أن يتبنى  لذلك تحس� عالقاتها مع تركيا

 .  سلبية تجاه الرياض وأنقرة، وبالتايل يجد الطرفان ذلك فرصة للتقارب معا للتقليل من تداعيات هذه السياسات املحتملة

لكن يف املقابل، ليس مضموناً ما إذا كان هذا الخيار اسرتاتيجي حقيقي، أم مجرد تكتيك إللهاء تركيا من قبل السعودية، 

إذا كان هذا التحسن خيار اسرتاتيجي حقيقي فإنه قد يكون مقدمة  صعود بايدن. لكن  لكسب مزيد من الوقت، يف ظل  

 . لحل األزمة الخليجية بشكل جزيئ ب� قطر والسعودية والبحرين في� تبقى اإلمارات عىل قطيعتها مع قطر 

 

 

 الرابط )، 1/12/2020، (2020/ 11/ 20، الشرق األوسط،  خادم الحرمین والرئیس التركي ینسقان الجھود لـ«قمة العشرین»  1

 ابط الر)، 1/12/2020، (22/11/2020، االناضول، وزیر الخارجیة السعودي: لدینا عالقات "طیبة ورائعة" مع تركیا 2

 الرابط )، 1/12/2020، (28/11/2020، الجزیرة نت، األول منذ مقتل خاشقجي.. اجتماع بین وزیر الخارجیة التركي ونظیره السعودي 3

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/2636891/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%80%C2%AB%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%C2%BB
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%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2051812
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%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2051812
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%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2051812
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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 اجتماع اللجنة االستراتیجیة العلیا بین ترکیا وقطر  
العاصمة الرتكية أنقرة، الرئيس الرتيك رجب    يفة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا�  أم� دول  ، التقى2020نوفمرب    26يف  

ب�    28  وهذه القمة هي الـ.  طيب أردوغان، للمشاركة يف االجت�ع السادس للجنة اإلسرتاتيجية العليا الرتكية القطرية

،  اجت�عات ب� قطر وتركيا  5وعقدت  ،  2014تم تأسيس اللجنة يف  قد  و .  شهرا  70الرئيس أردوغان واألم� متيم خالل  

 . 1كةبيانات مشرت  5اتفاقية و 52وخالل تلك االجت�عات تم توقيع 

وقع الطرفان اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم جديدة، أبرزها يف املجال العسكري واالقتصادي،  وخالل االجت�ع الحايل،  

ومن ب� مذكرات التفاهم املربمة اتفاقية  .  صادر املائية والطاقةوالصناعي والتجارة الدولية واملناطق الحرة، وإدارة امل

%، فضال عن استحواذ رشكة  100تشرتي مبوجبها قطر أحد أكرب املراكز التجارية يف إسطنبول (إستينيا بارك) وذلك بنسبة  

صندوق  . ك� وقع  توسطموانئ قطر عىل الرشكة التي تدير ميناء "الرشق األوسط" مبدينة أنطاليا الواقع عىل البحر امل

لبحث وإمتام صفقة محتملة    ،الرثوة السيادي الرتيك مذكرة تفاهم مع جهاز قطر لالستث�ر (صندوق الرثوة السيادي)

 .2% من بورصة إسطنبول10يشرتي األخ� مبوجبها 

وبالتايل فإن الزيارة الحالية، ليست مدفوعة بدوافع معينة، إذ أنها زيارة دورية مجدولة عىل جدول أع�ل اجت�عات  

اللجنة االسرتاتيجية العليا. لكنها يف ذات الوقت تتزامن مع متغ�ات سياسية هامة، منها وصول بايدن للبيت األبيض،  

األ  يرتبط به من متغ�ات أخرى، كجهود حل  تركيا والسعودية. وكلها ملفات وما  الحالية، وتقارب ب�  الخليجية  زمة 

 ترتبط ارتباطاً عضويا مبلف العالقات الرتكية القطرية. 

 

 

 الرابط )، 1/12/2020، (11/2020/ 26الجزیرة نت،  ، أمیر قطر یصل أنقرة للمشاركة في اجتماع اللجنة اإلستراتیجیة العلیا بین البلدین 1

 ،  26/11/2020الجزیرة نت،  ،  اتفاقیات لتعزیز شراكتھما واالقتصاد في صلبھا 10الشیخ تمیم یزور تركیا.. أنقرة والدوحة توقعان  2

 الرابط  )، 2020/ 1/12(

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/2020/11/26/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/2020/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
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 اإلیرانیة ةخلیجیال_3

 تصاعد توتر العالقات اإلیرانیة األمریکیة قبل رحیل ترامب 
إن بالده سرتد بشكل حازم    ،ربيعي يف مؤمتر صحفي قال املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل    ،2020نوفمرب    17يف  

قال اللواء حس� سالمي القائد العام نوفمرب،   19. ويف 1عىل أي تهديد تتعرض له، مستبعدا أن تتعرض بالده ألي هجوم

ألي بلد، مؤكدا أن   أن إسرتاتيجية إيران العسكرية هي إسرتاتيجية دفاعية وال تشكل تهديداً   ،للحرس الثوري اإليرا�

هذه  لن تكون هناك أي نقطة آمنة ألي طرف يريد استهداف   مصالحها، و طهران لن تسمح ألي طرف باالعتداء عىل

استطلع األسبوع  ،  م�يك دونالد ترامبأن الرئيس األ ،  وتأيت هذه الترصيحات بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تا�ز.  املصالح

 . 2املايض آراء عدد من كبار املسؤول� بشأن إمكانية التحرّك ضّد موقع نووي إيرا� خالل األسابيع املقبلة

إدارة  نوفمرب،    18ويف   إيران،  ترامبفرضت  عىل  جديدة  األفراد  استهدفت    عقوبات  من  بإيران  املرتبط�  عرشات 

، ك مؤسسة "مستضعفان" الخ�ية التي تقول واشنطن إنها خاضعة للمرشد اإليرا� عيل خامنئيوالكيانات، مبا يف ذل

وزير االستخبارات اإليرا� محمود علوي، والعميد يف الحرس الثوري حيدر عباس زاده، والعقيد  كمت شملت العقوبات  

القصوى فشلت، وقالت إنها تتوقع عودة  يف ح� ردت طهران بأن سياسة الضغوط  .  يف الحرس الثوري اإليرا� رضا بايب

  22. ويف  3اإلدارة األم�كية املقبلة بقيادة جو بايدن إىل االتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن قبل أكرث من عام�

إن طهران دخلت مرحلة جديدة من تخصيب  ،  قال ممثل إيران يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريبنوفمرب،  

   .4جهاز طرد مركزيا جديدا داخل منشأة نطنز النووية 174يوم، وكشف آبادي عن تنصيب اليوران

 

 

 الرابط )، 1/12/2020، (2020/ 17/11، الجزیرة نت، ران تتعھد برد حازم على أي ھجوم أمیركيطھ 1

 الرابط )، 1/12/2020، ( 2020/ 11/ 19، آر تي عربي،  الحرس الثوري: إیران ستدافع عن مصالحھا دون التقید "بمنطقة جغرافیة" 2

 الرابط)، 2020/ 12/ 1، (17/11/2020الجزیرة نت، ، إدارة ترامب تشدد العقوبات وطھران تتوقع عودة بایدن لالتفاق النووي  3

 الرابط )، 2020/ 1/12، (2020/ 11/ 17، األناضول، طھران: دخلنا مرحلة جدیدة من تخصیب الیورانیوم  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/politics/2020/11/17/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://arabic.rt.com/world/1175216-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1175216-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1175216-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/18/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/18/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/18/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85/2052529
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وأشار وزير الخارجية اإليرا� جواد    ،فخري زادهالعامل اإليرا�    عن اغتيالوزارة الدفاع اإليرانية    نوفمرب، أعلنت  27ويف  

وافق الربملان  وبعد يوم� من تلك العملية،    .1هذه العمليةإن هناك أدلة مهمة بشأن ضلوع إرسائيل يف  إىل  ظريف  

اإليرا� عىل مرشوع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الوطنية برفع تخصيب اليورانيوم يف محطة "فوردو" النووية إىل  

 . 2، يف وقت بحث النواب إمكانية إيقاف االلتزام بالربوتوكول اإلضايف ملعاهدة حظر نرش األسلحة النووية20%

وبالتايل فإن التصعيد الحايل ب� الواليات املتحدة وإيران منطقي، مع قرب رحيل ترامب عن البيت األبيض، إذ ينطلق 

العقوبات   عرب  وتعقيداً،  تصعيداً  أكرث  ملستويات  اإليرانية  األمريكية  العالقات  أوصلت  كل�  أنه  فرضية،  من  األخ� 

درة بايدن عىل تطبيق سياسة الدبلوماسية املتوقعة مع إيران تصبح  واالستهداف للشخصيات واملنشآت، وغ�ها، فإن ق

 أكرث صعوبة عىل أرض الواقع. 

 

 

 

 

 الرابط )، 1/12/2020، ( 72/11/2020عربي،   ك سبوتنی، تفاصیل حادثة اغتیال عالم نووي إیراني... صور 1

 الرابط )، 1/12/2020(، 2020/ 29/11، 21، عربي برلمان إیران یقر رفع تخصیب الیورانیوم وقانون إلغاء العقوبات 2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.sputniknews.com/world/202011271047331356-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://arabi21.com/story/1318202/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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 اإلسرائیلیةةخلیجیال_4

 تطورات ملف التطبیع بین دول الخلیج وإسرائیل

  إلرسائيل،  بحريني كب�أول زيارة رسمية ملسؤول  ب  وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزيا�  ، قام2020نوفمرب    18يف  

فيها بنيام�  التقى  اإلرسائييل  الوزراء  ورئيس  بومبيو  مايك  األم�يك  خاللها  بنظ�ه  الزيا�  ودعا  نتنياهو،  اإلرسائيلي�   

 أكد اإلعالم الرسمي اإلرسائييلنوفمرب،    23. ويف  1والفلسطيني� للعودة إىل محادثات السالم إىل حل النزاع ب� الجانب�

ياهو التقى رسا ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن يف مدينة نيوم بالسعودية، غ� أن نتنياهو امتنع عن أن نتن

فالي  "  أطلقت رشكة الط�اننوفمرب،    26. ويف  2نفي الخرب أو تأكيده، وذلك بعد نفي من جانب وزير الخارجية السعودي 

املبا"  ديب رحالتها  أوىل  التكلفة  منخفضة  اإلمارات  للرحالت  ب�  العالقات  تطبيع  من  شهرين  بعد  أبيب،  تل  إىل  رشة 

. 3الطائرة  ما وصلتبنيام� نتانياهو حارضاً يف مطار بن غوريون الدويل عند  ، وكان وإرسائيل برعاية الواليات املتحدة

جدد وزير خارجية    ، يف كلمة أمام قمة وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي يف النيجرنوفمرب، و   27أخ�اً يف  

يف إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الرشقية،  و السعودية فيصل بن فرحان موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية،  

 . 4وفق مبادرة السالم العربية والقرارات الدولية

املوقف السعودي من وفي� يتعلق بلقاء محمد بن سل�ن ببنيام� نتنياهو، فإن هذا اللقاء يعطي داللة عن طبيعة  

ئيل، االتطبيع مع إرسائيل، إذ أن متثيل اململكة يف هذا اللقاء من خالل بن سل�ن، يش� ملوقفه الداعم للتطبيع مع إرس 

ويف نفس الوقت أن يكون لقاء رسي، ويعقد يف نيوم وليس الرياض العاصمة، يش� إىل أن السعودية كموقف رسمي  

  ليست جاهزة بعد لتلك الخطوة.  

 

 

 الرابط )، 1/12/2020، (2020/ 11/ 18، الشرق األوسط،  وزیر خارجیة البحرین یدعو من القدس لعودة محادثات السالم 1

 الرابط )، 1/12/2020، (24/11/2020، الجزیرة نت، لقاء نتنیاھو وبن سلمان.. رسائل لبایدن وتھدید مبطن إلیران  2

 الرابط )، 1/12/2020، ( 2020/ 11/ 18، الجزیرة نت،  قالع أول رحلة تجاریة مباشرة من دبي إلى تل أبیب  3

 الرابط )،  2020/ 12/ 1، (27/11/2020، الجزیرة نت، السعودیة تجدد دعمھا للقضیة الفلسطینیة وترفض ربط اإلسالم باإلرھاب  4

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/2633006/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/24/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2648126/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 الوالیات املتحدة _1 

 زیارة بومبیو لقطر واإلمارات والسعودیة 

، بدأ وزير الخارجية األمرييك جولة رسمية لعدة دول خليجية، بدأت من قطر، حيث التقى وزير 2020نوفمرب    21يف  

تالها زيارة بومبيو لإلمارات ولقاءه ويل عهد أبوظبي محمد    .1وتطوراتهاخارجيتها، وقد ناقش الطرفان األزمة الخليجية  

. ويبدو أن جدول أعمل تلك 3ثم أخ�اً ختم بومبيو جولته بلقاء محمد بن سل�ن يف مدينة نيوم السعودية   .2بن زايد

العديد من امللفات، يرغب  الجولة الرئيسية هي بحث حل األزمة الخليجية، حيث يعطي ترامب لتلك األزمة أولوية عىل  

يف حلها قبل رحيله، ويبدو أن ترامب تجاوز الكويت كوسيط بعد فشل كل محاوالتها، واآلن تقوم اإلدارة األمريكية 

بتلك الجهود بشكل مبارش، سواء من خالل بومبيو يف تلك الجولة، أو من خالل الجولة املرتقبة لجاريد كوش�، والتي  

 م� محمد بن سل�ن والشيخ متيم بن حمد.  سيلتقي فيها بكل من األ 

 

 

  

 

 

 الرابط )،  2020/ 12/ 1(، 21/11/2020، األناضول،  وزیر خارجیة قطر یبحث مع نظیره األمریكي األزمة الخلیجیة 1

 الرابط )، 12/2020/ 1، (22/11/2020، الشرق األوسط، محمد بن زاید و بومبیو یبحثان مستجدات المنطقة والعالقات الثنائیة 2

 الرابط )،  2020/ 1/12، (22/11/2020الشرق األوسط، ،  ولي العھد السعودي یلتقي في نیوم وزیر الخارجیة األمیركي 3

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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