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 تطورات حل األزمة الخلیجیة قبل القمة الخلیجیة املقبلة  

 اإلعالن عن حکومة یمنیة مناصفًة بین الشمال والجنوب  

 لقاء السیسي وبن زاید يف القاهرة  

 تطورات العالقات الباکستانیة الخلیجیة  

 تطورات الصراع بین إیران والوالیات املتحدة   

 التعاون العسکري األمریکي مع دول الخلیج  

 هذا العدد: يف 

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

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

الخلیج العربي وعالقاته 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،خدمات إعالمیة"

 رصدیة ومعلوماتیةتقاریر و

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 املشرف العام

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 هذا العدد 
، وذلك من خالل  2020يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف الثا� من شهر ديسمرب  

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

 ت واستعداداالخليجية، وكان أبرزها تطورات جديدة إيجابية في� يتعلق بحل األزمة الخليجية،  -أوالً: التطورات الخليجية

ا فيهم أم� قطر، يف ، وإرسال امللك سل�ن دعوة لقادة دول املجلس، مب41مجلس التعاون الخليجي للقمة القادمة الــ

   املقابل إثارة البحرين للتوتر مع قطر يف ملفي الصيد البحري، واخرتاق مقاتالت بحرينية للمجال الجوي القطري.

اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتشمل تشكيل الرئيس اليمني عبد ربه منصور لحكومة  -ثانياً: التطورات الخليجية

ش�ل والجنوب، ثم التطورات الدامية متمثلة يف تفج�ات صاروخية، رضبت مطار عدن، إثر صول  جديدة مناصفة ب� ال

طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة، وزيارة ويل عهد أبوظبي محمد بن زايد ملرص ولقاءه السييس، وما يرتدد حول  

باكستان، وتطورات عالقاتها مع السعودية    خلفات بدأت تطفوا عىل السطح ب� الطرف�. أما الدائرة األسيوية فتمثلت يف

واإلمارات، ورفض إسالم آباد تطبيع عالقاتها مع إرسائيل. أما في� يتصل بإيران، فربزت عدة تطورات مختلفة، سواء ما  

  ، ومطالبة الوالياتتفاق النووي اإليرا�، ومتسك الدول األوروبية باال  تفاقمجلس األمن للتباحث حول اال  ةسليتعلق بج

أن يكون   إيجابية متثلت يف تأكيد مسؤول إيرا� عىل أن االنتقام لسلي�� ليس رشطاً  بتعديله، ثم تطورات  املتحدة 

عسكريا، ودور قطر يف الوساطة ب� طهران وواشنطن، واستعاد الواليات املتحدة لحاملة طائراتها، وإبعادها من منطقة  

 الخليج. 

وقد متثلت يف تطورات التعاون العسكري ب� الواليات املتحدة ودول الخليج، ممثلة   الدولية:-ثالثاً: التطورات الخليجية

 يف السعودية ولقاءات متعددة ب� املسؤول� العسكري� يف كال البلدين، وقطر من خالل تنفيذ تدريبات عسكرية جوية. 

   الخلیجیة -، التطورات الخلیجیةأوًال
القمة الخلیجیة املقبلة تطورات حل األزمة الخلیجیة قبل   

وزير الخارجية  شهدت الفرتة األخ�ة ترصيحات إيجابية تقريبا من جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث أعرب  

البحريني عبد اللطيف الزيا�، عن تطلع بالده لقمة تؤدي إىل مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً لألهداف املرجوة 

إن "بالده تتطلع إىل قمة ناجحة يف الرياض   ،ير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية أنور قرقاشوز. ك� كتب يف املستقبل

الخليجي الحوار  لتعزيز  بداية  ثقة "  تكون  امللف موضع  لهذا  الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة  "إدارة  أن  الفتا إىل 

املنصات اإلعالمية  عن قطر، حيث أشار إىل أن  "، وذلك عىل الرغم من قرقاش سبق هذا الترصيح بترصيح سلبي  وتفاؤل

 .  اتفاقالقطرية مصممة عىل تقويض أي 

تحرص عىل وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها  السعودية  أن  ك� ذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية،  

ن عبدالرحمن  من جهته أكد وزير الخارجية القطري محمد ب.  من منطلق رابط األخوة والدين واملص� املشرتك

مؤكداً أن هناك اخرتاق حدث يف  آل ثا�، عدم وجود معوقات عىل املستوى السيايس أمام حل األزمة الخليجية،  

كاشفا أن مناقشات املصالحة األخ�ة كانت مع السعودية فقط، لكن اململكة كانت متثل بقية أطراف األزمة، و 
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الكويت  . وأخ�اً األزمة بالبيان  الذي أكدت فيه عن  يرحبت سلطنة ُع�ن  نهايئ لحل    اتفاقمساع حثيثة للتوصل إىل  ، 

 . 1النزاع الخليجي

الشيخ أحمد نارص املحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، خالل استقباله سفراء دول مجلس    ديسمرب، أعلن  17ويف  

. 2لاض يف الخامس من الشهر املقبالقمة الخليجية املقبلة ستستضيفها الري  أناملعتمدين لدى الكويت،  الخليجي  التعاون  

السعودي  كلف  ديسمرب،    26ويف   نايف  العاهل  الخليجي  التعاون  ملجلس  العام  األم�  عبدالعزيز،  بن  سل�ن  امللك 

عن مصدر  قد نقلت  وكالة األنباء األملانية  . وكانت  3بنقل دعوات حضور القمة الخليجية إىل قادة دول املجلس  ،الحجرف

ويف هذا    .4تلبية لدعوة من امللك السعودي   ،أن الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس سيشارك يف القمة الخليجية  ،خليجي

 .  5"تعيد اللحمة إىل داخل البيت العريب"لجهود املبذولة للتوصل إىل مصالحة ل هاأعلنت مرص دعماإلطار،  

اال ديسمرب،    27ويف   الخليجي  التعاون  الـعقد وزراء خارجية مجلس  الخليجية  للقمة  التحض�ي  تقنية    41جت�ع  عرب 

وحرض االجت�ع وزراء خارجية السعودية ،  الفيديو، وترأس وزير الخارجية البحريني اجت�عات وزراء الخارجية الخليجي� 

  غاب عنه وزير الخارجية القطري ومثّل الدوحة وزير الدولة للشؤون و واإلمارات والبحرين وسلطنة ع�ن والكويت،  

الخارجية    ديسمرب، تلقى  28. ويف  6الخارجية بحث  قد  و ،  األم�يك مايك بومبيونظ�ه  اتصاال هاتفيا من    القطريوزير 

مع أم� عام مجلس التعاون الخليجي    بحث وزير خارجية قطرديسمرب،    30. ويف  7الوزيران مستجدات األزمة الخليجية

. ويف 8خالل لقاء جمعه� بالدوحة عىل هامش زيارة الحجرف  جاء ذلك،  نايف الحجرف، مستجدات األزمة الخليجية

الحجرف   سلم  الزيارة،  امللك سل�ن  رسالةنفس  دعوته    من  تضمنت  قطر،  دولة  أم�  ثا�  آل  بن حمد  متيم  للشيخ 

 .9للقمة الخليجية املقبلة الدورة الحادية واألربع� للمشاركة يف

  رسالة إىلاملندوبة القطرية الدامئة لدى األمم املتحدة علياء بنت أحمد آل ثا�،    ديسمرب، وجهت   24لكن يف املقابل، يف  

رئيس مجلس األمن واألم� العام لألمم املتحدة، تضمنت إخطارا رسميا من حكومة قطر، باخرتاق الطائرات العسكرية 

رسالة إىل مجلس    ، عربالبحرينعليه  ، وهو ما ردت  البحرينية املجال الجوي لدولة قطر فوق املياه اإلقليمية القطرية
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/29/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%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/%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/2094010
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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/2094010
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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/2094010
https://aawsat.com/home/article/2712831/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-
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أكدت  . ك� أثارت البحرين ملف الصيد مع قطر، حيث  1األمن واألمم املتحدة، قالت فيها إن ادعاءات قطر غ� صحيحة

بشأن تنظيم م�رسة الصيد ملواطني    اتفاقللوصول إىل    البلدينالحكومة البحرينية أهمية التفاوض الثنايئ املبارش ب�  

 . وذلك عىل الرغم من تأكيد الخرباء بأن هذا امللف تم حسمه بالتحكيم الدويل. 2البلدين

وبالتايل يف ضوء التطورات األخ�ة، فإن جهود حل األزمة تس� بشكل إيجايب، ويبدو أنها باتت مسألة وقت باألخص ما  

ك األزمة، خاصة وأنه� الخارسان يتعلق بالعالقات السعودية القطرية، فكال الطرفان باتت لديهم رغبة قوية يف حل تل

دث  حترصيحاُ معارضا لهذه الجهود هذه املرة ك� كان ي  أواألكرب منها، للدرجة التي منعت اإلمارات من أن تبدي موقفاً  

سابقاً. ويبدو أن البحرين من األزمات التي افتعلتها مؤخراً، أقرب للموقف اإلمارايت الرافض للحل، خاصة وأن الدولت� 

كان يف تطبيعه� لعالقاته� مع إرسائيل مؤخراً، وهو القرار الذي من املرجح أن يكون دفع السعودية لحل األزمة تشرت 

مع قطر، دون النظر لالعرتاضات اإلماراتية، يف ظل إدراك سعودي إىل أن اإلمارات تتحرك بشكل مستقل عن الجميع، يف 

قد يرض بحلفائها. إن القمة الخليجية املقبلة ستكون مؤرش مهم   ظل سعيها لتعظيم دورها وسيطرتها اإلقليمية، بشكل 

ملستقبل هذه األزمة، لكنه لن يكون املؤرش الحاسم لحلها. فمن املرجح أن يحرض أم� قطر القمة، ويف تلك الحالة فإن  

تدري عودة  مع  إيجابية  أكرث  منحنى  ستأخذ  بعدها  السعودية  القطرية  البجالعالقات  ب�  للعالقات  لدين، يف ح� ية 

 ستنتظر اإلمارات ما تؤول إليه تلك التطورات، وعليها تحدد خياراتها.   

 
 

 

 

 

، (تاریخ  2020/ 26/12  ، الجزیرة نت،  في رسالة لألمم المتحدة.. البحرین تنفي اتھامات قطر باختراق مقاتالت بحرینیة األجواء القطریة 1
 الرابط )، 2021/ 1/1الدخول: 

 الرابط )، 1/1/2021، (تاریخ الدخول: 2020/ 22/12 الشرق األوسط، ، لبحث «تنظیم الصید» البحرین تدعو قطر 2

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/2020/12/26/%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2696701/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 اإلعالن عن حکومة یمنیة مناصفًة بین الشمال والجنوب 
نجاح تنفيذ الشق العسكري    ، عن2020ديسمرب    16يف  أعلن التحالف العريب الذي تقوده السعودية يف اليمن،  بعد أن  

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه  ديسمرب،  18. فإنه يف 1ويب الرياض ب� الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل الجن  اتفاقمن 

وزيرا مناصفة ب� الش�ل والجنوب،    24ع� عبد امللك، وتضم  منصور هادي قرارا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مُ 

وزراء من املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إماراتيا، وفقا ملا نص   5الرياض، وتضم التشكيلة الجديدة    اتفاقمبوجب  

نوفمرب    اتفاقعليه   يف  املوقع  تضم    2019الرياض  ك�  االنتقايل،  واملجلس  اليمنية  الحكومة  حزب وزر   5ب�  من  اء 

الجديدة مطالبة باستك�ل عمليات االنسحاب  .2اإلصالح الحكومة  إن  الرئيس هادي  القسم، قال  الحكومة  وبعد أداء 

الوحدات    تفاقوجمع السالح وفقا ال  العاصمة املؤقتة عدن من كافة  الحكومة إخالء  الرياض، مضيفا أنه يجب عىل 

مواجهة  للعزم عىل  ة أول اجت�ع رسمي لها يف عدن بشكل عاجل،  وشدد هادي عىل رضورة أن تعقد الحكوم،  العسكرية

 . 3ما وصفه بانقالب الحوثي�

يسهم    وتطلع إىل أن  بهذا القرار،  وزير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحان،  وتعليقاً عىل هذه الخطوة، رحب

رحب وزير . ك� 4تشكيل الحكومة الجديدة يف تحقيق األمن واالستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني يف حل سيايس

.  5الدولة للشؤون الخارجية اإلمارايت أنور قرقاش، بتشكيل الحكومة، معترباً أنه التطور األهم يف األزمة اليمنية هذا العام

عات ومصفحات عسكرية سعودية إىل مدينة عدن، لتعزيز الح�ية األمنية حول مدر وبعد تشكيل الحكومة ، وصلت  

 . 6بعد أن تعرثت عودة اللواء األول املكلف باألمن الرئايس إىل عدن، "قرص معاشيق" الرئايس باملدينة

ئرة قادمة من  أثناء وصول طا  مدينة عدن،عرشات، يف تفج� هّز مطار  ال  وأصيبعىل األقل    5  ديسمرب، قُتل  30لكن ويف  

وتحدث شهود عيان عن دوي انفجار تبعته اشتباكات عنيفة يف  ،  السعودية تقل أعضاء يف الحكومة اليمنية الجديدة

صالة االستقبال لحظة وصول الطائرة التي تقل وزراء الحكومة االنفجار  استهدف  و صالة الوصول مبطار عدن الدويل،  

 

 

 الرابط )، 2021/ 1/1، (تاریخ الدخول: 22/12/2020، األناضول، التحالف یعلن نجاح تنفیذ الشق العسكري التفاق الریاض في الیمن  1

 الرابط )،  2021/ 1/1، (تاریخ الدخول: 22/12/2020، الجزیرة نت، الرئیس الیمني یعلن حكومة مناصفة بین الشمال والجنوب 2

الخارجیة السعودي: نتطلع أن یسھ 3 الیمنیة في تحقیق األمن واالستقراروزیر  الشرق األوسط،  م تشكیل الحكومة  (تاریخ  2020/ 20/12،   ،
 الرابط )، 2021/ 1/1الدخول: 

 الرابط )، 1/2021/ 1، (تاریخ الدخول:21/12/2020الشرق األوسط،  ،  قرقاش: تشكیل الحكومة الیمنیة أھم تطور في األزمة ھذا العام 4

 الرابط )، 1/1/2021، (تاریخ الدخول:2020/ 12/ 26، الجزیرة نت، نیة تؤدي الیمین الدستوریة في الریاض الحكومة الیم 5

 الرابط )، 1/2021/ 1، (تاریخ الدخول: 28/12/2020، الجزیرة نت، مدرعات ومصفحات سعودیة في عدن لتأمین "قصر معاشیق" الرئاسي 6

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2078636
https://www.aljazeera.net/news/2020/12/18/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2693431/%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%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2695276/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/26/%D8%A7%D8%A7-315
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/28/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-14
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/28/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-14
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/28/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-14
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الرئيس    . وقد وجه1، ومل يصب أي منهم بأذىقبل نزول الوزراء من الطائرةاليمنية الجديدة، وقالت إن االنفجار وقع  

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الدالئل تش� إىل أن ج�عة  ، تفج�اتتلك عبد ربه منصور بإنشاء لجنة للتحقيق يف 

التفج�ات هي نتيجة رصاع صواريخ باليستية، في� نفت الج�عة مسؤوليتها، وقالت إن    4الحويث استهدفت املطار بـ

 . 2غارات عىل مواقع للحوثي� يف صنعاء بقيادة السعودية يف ح� شنت طائرات التحالف ،من سمتهم مرتزقة 

في� يخص تفج�ات مطار عدن، هناك مته�ن محتمالن، األول املجلس االنتقايل، وبرغم مشاركته يف الحكومة إال أنه ال  

يذهب البعض إىل احت�لية تورطه يف تلك العملية. الثا� ج�عة الحويث، وأرجح أن    يرغب يف الخروج من عدن، لذلك

تكون األخ�ة املسؤولة عن العملية، خاصة إذا ما تم قراءة تشكيل الحكومة يف سياق رغبة التحالف بقيادة السعودية 

إن نحو  يضغط  أن  املرجح  من  والذي  الحكم،  بايدن  تسلم  قبل  حلفائها  وتوحيد  تستطيع  تقوية  وبالتايل  الحرب،  هاء 

السعودية التفاوض من موقع قوة، والذي يتطلب توحيد الصف الداخيل، وإنهاء الحرب ب� الحكومة الرشعية واملجلس  

 االنتقايل.  

  

 مصر) ب(

 لقاء السیسي وبن زاید يف القاهرة
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، يف  ، التقى  2020ديسمرب    17يف  

الزيارة،  القاهرة أعقاب هذه  الرئاسة املرصية، ويف  باسم  املتحدث  السف� بسام رايض  السييس  قال  أن  رحب بطلب  ، 

الح3سطاإلمارات االنض�م إىل منتدى غاز رشق املتو  الزيارة يف ظل  ديث عن خالفات بدأت تطفوا عىل . وتأيت هذه 

 السطح ب� الجانب� املرصي واإلمارايت.  

اإلمارات  نابعة من دعم  الخالفات  أن  املسألة    ويبدو  النهضة، وهي  إلثيوبيا يف قضية سد  قضية  التي  املتواصل  متثل 

يف شكل عالقات باردة، ك�  عالقاتها مع إرسائيل، ليس  اإلمارات    تطبيعبجانب  مص�ية بالنسبة ملرص حكومًة وشعباً،  

فعلت مرص واألردن من قبل، بل يف شكل تحالف اسرتاتيجي حقيقي، لن تتوقف انعكاساته فقط عىل الدور اإلقليمي  

املرصي، خاصًة دور الوساطة ب� الطرف� الفلسطيني واإلرسائييل، وتعاظم القوة اإلرسائيلية بشكل يهدد موازين القوى 

اً ملقومات قوة مرص االسرتاتيجية، كقناة السويس، من خالل خلق مسارات بديلة للنفط الخليجي،  اإلقليمية، بل �تد أيض 

 .عسقالن-عرب خط إيالت

 

 

 الرابط )،  2021/ 1/1، (تاریخ الدخول: 30/12/2020، دویتشھ فیال،  انفجار في مطار عدن الیمني یستھدف الحكومة الجدیدة 1

 الرابط )، 1/1/2021، (تاریخ الدخول:31/12/2020الجزیرة نت،  ، مة الیمنیة تطالب بكشف من سّھلھابعد تفجیرات عدن.. الحكو 2

المتوسط  3 شرق  غاز  لمنتدى  االنضمام  اإلمارات  بطلب  ترحب  مصر  زاید..  بن  السیسي  لقاء  الجزیبعد  نت،  ،  (تاریخ  2020/ 31/12رة   ،
 الرابط )، 2021/ 1/1الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%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/av-56100879
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/16/%D8%A7%D8%A7-286
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الليبي،   الوفد املرصي  ويف امللف  �كن اإلشارة إىل ما نقله موقع "مدى مرص" عن مصادر، بأن من ب� أهداف زيارة 

اإلمارايت عىل مغامرة عسكرية". وبالتايل يبدو أن هناك قناعة بدأت    لطرابلس، رغبة مرص يف "استباق مزيد من التحريض

ترتسخ لدى صانع القرار املرصي مؤخراً، برضورة أن يكون هناك تباين ومتايز، ولو بشكل نسبي، ب� السياست� الخارجيت�  

الذي باتت تسلكه اإلمارات بشكل   املرصية واإلماراتية، وأن التطابق يف كل ملفات اإلقليم مل يعد ممكناً، خاصة مع النهج 

يؤثر سلباً عىل املصالح املرصية من ناحية، واستقرار األوضاع املرصية الداخلية من ناحية أخرى، ما يقلل من الحاجة  

املرصية للدعم اإلمارايت مقارنًة باملايض، و�ثل دافعاً للنظام للرتكيز عىل السياسة الخارجية، ومحاولة إحياء دور إقليمي  

رصي فاعل يف اإلقليم، وهو ما يتطلب قدراً كب�اً من االستقاللية يف السياسة الخارجية املرصية أكرث من أي وقت مىض.  م

 . لكن دون أن يعني ذلك تفكك تحالفه� البيني؛ لتعاظمه أفقياً ورأسياً، محلياً وإقليمياً 

 األسیویة-ةخلیجیال_3
 باكستان ) أ(

الباکستانیة الخلیجیة تطورات العالقات   

نقلت وكالة رويرتز عن مسؤول� يف إسالم آباد أن باكستان ردت مليار  أوال في� يتعلق بالعالقات الباكستانية السعودية،  

مليارات دوالر، يف ح� طلبت إسالم آباد قرضا تجاريا من    3دوالر إىل السعودية، تعد الدفعة الثانية من قرض ميرس بـ

أقرضت  قد  السعودية    وكانت،  بك� ملساعدتها عىل تخفيف ضغوط دفع مليار دوالر أخرى إىل الرياض الشهر القادم

إسالم  ت  ، ورد2018مليارات دوالر أواخر    3.2مليارات دوالر، وقدمت لها تسهيال ائت�نيا لرشاء النفط بقيمة    3باكستان  

وشدد  ،  تقاريرهذه الصحة  ،  نفى وزير الخارجية الباكستا� شاه محمود قريش. و يف يوليو املايض  منهم،  مليار دوالر  آباد

وقال قريش إن اململكة وقفت دامئا إىل جانب  "،  عىل أن باكستان واململكة "تتمتعان بعالقات مثالية يف الوقت الحايل

 . 1ةباكستان ودعمتها يف األوقات الصعب

  وزير الخارجية الباكستا� شاه محمود قرييش، خالل مؤمتر صحفي،   أعلنأما ما يتعلق بالعالقات الباكستانية اإلماراتية، ف 

إقامة عالقة مع إرسائيل    وأن بالده ال تستطيعوزير خارجية اإلمارات بشكل قاطع موقف باكستان من إرسائيل،    أنه أبلغ

وجاءت ترصيحات الوزير الباكستا� بعد يوم واحد فقط  ، ائم للقضية الفلسطينية حتى يتم التوصل إىل حل ملموس ود

ونفت  ،  بأن إسالم أباد أرسلت رساً رسوالً إىل تل أبيبير  روالتي تزامنت مع ما ذكرته بعض التقامن زيارته لإلمارات،  

 .  2إسالم أباد هذه التقارير التي جاءت معظمها من وسائل اإلعالم اإلرسائيلية

 

 

)،  2021/ 1/1(تاریخ الدخول: ،  2020/ 17/12، الجزیرة نت،  وزیر خارجیة باكستان ینفي سداد قرض للسعودیة ویؤكد: العالقات بین البلدین مثالیة  1
 الرابط 

 الرابط )، 1/1/2021، (تاریخ الدخول:21/12/2020 ، األناضول، ارات: ال یمكننا إقامة عالقات مع إسرائیلباكستان لإلم 2

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/2020/12/17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%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%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-/2084309
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بالتايل من هذه التطورات األخ�ة، نستكشف مدى أهمية باكستان بالنسبة للسعودية واإلمارات، خاصة وأن باكستان و 

متثل مساحة تنافس إقليمي ب� السعودية واإلمارات من ناحية وقطر وتركيا من ناحية أخرى. ويف إطار هذا التنافس  

 يجب اإلشارة إىل التايل: 

العديد    باكستان  أمر غ�   من نقاطأوال لدى  السعودية  االقتصاد، تجعل من قدرتها عىل خسارة  الضعف، وباألخص 

مرجح، خاصًة وأن الروابط االقتصادية التي تجمعها مع السعودية تفوق تلك التي تجمعها مع أي دولة أخرى. وبالتايل  

النفط أو املساعدات اقتصادياً مستمرة، سواء في� يخص  الباكستانية للسعودية  الحاجة  الدورية أو    تظل  االقتصادية 

أن باكستان تنظر لنفسها ودورها اإلقليمي كوسيط لحل األزمات، ال أن تنخرط فيها، فلديها ما  . ثانياً  الع�لة الباكستانية 

يكفيها من أزمات داخلية وحدودية. والنموذج الذي قدمته يف األزمة اإليرانية، وتطلعها بدور الوساطة، أ�وذج �كن  

تحاول باكستان أيضا استغالل نقاط  . ثالثاً  بيعة السياسة الخارجية الباكستانية يف أي أزمة أو رصاع إقليميأن يعرب عن ط

القوة التي لديها كقوة عسكرية ونووية وبرشية وموقع اسرتاتيجي يف إصالح نقاط الضعف والخلل البنيوية التي تتسم  

األطراف املتصارعة، حتى �كنها املراوحة ب� هذه األطراف بها. وهو ما يفرض عليها املحافظة عىل عالقات جيدة مع  

 . مستغلًة إمكانياتها، واستغاللها لكسب أكرب قدر ممكن املكاسب االقتصادية والسياسية

 اإلیرانیة -ةخلیجیال_3

 تطورات الصراع بین إیران والوالیات املتحدة 
بعد مدة وجيزة من إعادتها حاملة طائرات ،   الخليجأرسلت واشنطن غواصة وسفينت� حربيت� إىل،  2020ديسمرب    21يف  

وتأيت    ،إىل هناك وتحليق قاذفت� إسرتاتيجيت� يف أجواء املنطقة، بين� حذر الجيش اإلرسائييل إيران من تنفيذ تهديداتها

. ويف  1هذه التحركات وسط تكهنات بعمل عسكري أم�يك محتمل ضد إيران قبل رحيل الرئيس األم�يك دونالد ترامب

ىل  عشددت الدول األوروبية  النووي اإليرا�، وخالل الجلسة،    تفاق ديسمرب، عقد مجلس األمن جلسة ملناقشة اال   22

ليشمل    تفاقطالبت واشنطن مبراجعة اال   بين�،  2015النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران عام    تفاقمتسكها باال 

دعا إيران إىل الرتاجع عن قرارات خفض االلتزام، مؤكدا استمرار التعاون ب� طهران واالتحاد   .الربنامج الصاروخي لطهران

إيران، العقوبات االقتصادية عن  وأضاف "نأسف لقرار واشنطن   األورويب، وشدد عىل أن االتحاد األورويب ملتزم برفع 

  ، تحاد األورويب لدى األمم املتحدة أولوف سكوغمندوب اال وأكد    النووي وإعادة فرض العقوبات".  تفاقاالنسحاب من اال 

اال  لتحديات وضغوط هائلة،    تفاقبأنه ال بديل عن  اإليرا�، رغم تعرضه  الرتاجع عن قرارات و النووي  إىل  إيران  دعا 

 . 2خفض االلتزام

 

 

إسرائیل ودول عربیة 1 لمراجعتھ ومطلب جدید من  تدعو  وأمیركا  باالتفاق  تتمسك  أوروبا  األمن..  بمجلس  إیران  الجزیرة نت،  نووي   ،
 الرابط )، 1/1/2021، (تاریخ الدخول:21/12/2020

 الرابط )،  2021/ 1/1، (تاریخ الدخول:2020/ 12/ 21، القدس العربي،  غواصة أمریكیة تحمل صواریخ موجھة تعبر مضیق ھرمز وتدخل الخلیج  2

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/2020/12/23/%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83
https://www.alquds.co.uk/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85/
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رئيس الوزراء العراقي      ديسمرب،  22يف  قائد فيلق القدس اإليرا� اللواء إس�عيل قآ�    يف مقابل التصعيد األخ�، التقى

وقالت تلك املصادر إن قآ� أبلغ  ،  ، حيث بحث الطرفان سبل التعاون املشرتك ب� البلدينيف بغداد  مصطفى الكاظمي

أن بلده لن تنجّر لعمل عسكري   مش�اً إىلاملسؤول� العراقي� أن إيران غ� مسؤولة عن الهج�ت عىل املصالح األم�كية،  

قال سف� إيران لدى العراق إيرج مسجدي، إن طهران تحتفظ بحقها يف  ديسمرب،    29. ويف  1ومكانهتحدد واشنطن وقته  

لكنه  أشار إىل أن االنتقام     االنتقام من الواليات املتحدة الغتيالها القائد السابق لفيلق القدس اإليرا� قاسم سلي��،

 .  2ليس بالرضورة أن يكون عسكريا

ظريف  ديسمرب، أكد    29يف    ب� وزير الخارجية اإليرا� محمد جواد ظريف ونظ�ه القطري    محادثة هاتفيةك� متت  

القطري أن مسؤولية تداعيات أي مغامرة محتملة يف املنطقة ستكون عىل عاتق واشنطن رضورة وأكد عىل    ،لنظ�ه 

وزير الخارجية القطري مع مساعد    يف منطقة الخليج. ك� اجتمعمشاركة جميع دول املنطقة يف إرساء االستقرار واألمن  

قالت شبكة "يس إن إن"  ديسمرب،    31. ويف  3، وأجرى مباحثات تناولت األوضاع يف املنطقةيف الدوحة وزير خارجية إيران  

األمريكية، إن القائم بأع�ل وزير الدفاع األمرييك كريستوفر ميلر قرر سحب حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" من  

 . 4وإرسالها خارج املنطقة، يف إشارة رصيحة لخفض التصعيد مع إيران، يج العريبمنطقة الخل 

وبالتايل بين� فإن التطورات التي شهدها الرصاع األمرييك اإليرا� يف األيام األخ� من شهر ديسمرب متيل أكرث للتهدئة،  

العراقية مع القوات    امليليشياتد من قبل  سواء ما يتعلق بترصيحات قائد فيلق القدس بأنهم غ� مسؤول� عن أي تصعي

األمريكية يف العراق، أو ترصيح سف� إيران يف العراق بأن االنتقام لسلي�� ليس رشطاً أن يكون عسكرياً، أو ما �كن 

الدوحة، بأن هناك ير الخارجية اإليرا� يف زتخمينه من اتصال وزير الخارجية القطري بنظ�ه اإليرا�، ولقاءه مبساعد و 

 جهود وساطة تقوم بها قطر يف هذا الرصاع، وأخ�ا قرار أمريكا بسحب حاملة الطائرات من منطقة الخليج. 

 

 

 

 

)،  2021/ 1/1ول: ، (تاریخ الدخ2020/ 25/12الجزیرة نت،  ،  قائد فیلق القدس للعراقیین: لن ننجّر لعمل عسكري تحدد واشنطن وقتھ ومكانھ 1
 الرابط 

 الرابط )، 1/1/2021، (تاریخ الدخول:29/12/2020، األناضول،  السفیر اإلیراني لدى بغداد: لدینا الحق في االنتقام لمقتل سلیماني  2

 الرابط )، 1/2021/ 1، (تاریخ الدخول:31/12/2020عربي،  كسبوتنی،  اجتماع قطري إیراني في الدوحة لبحث آخر تطورات المنطقة 3

 الرابط )،  2021/ 1/1، (تاریخ الدخول: 12/2020/ 31األناضول، ، سي إن إن: قرار بسحب حاملة طائرات أمریكیة من الخلیج  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/2020/12/25/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/2092189
https://arabic.sputniknews.com/world/202012311047674121-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/202012311047674121-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/202012311047674121-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
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 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 الوالیات املتحدة _1 

ن العسکري األمریکي مع دول الخلیج والتعا  
تناولت بحث التعاون والتنسيق    أم�كية،  - الرياض، مباحثات سعودية    شهدت العاصمة السعودية،  2020ديسمرب    16يف  

فياض الروييل رئيس هيئة األركان العامة بالسعودية،    الفريق  استقبلحيث  املشرتك يف الشؤون الدفاعية والعسكرية.  

الفريق أول مارك مييل رئيس هيئة األركان املشرتكة األم�كية والوفد املرافق له بقاعدة امللك سل�ن الجوية بالقطاع 

زية األم�كية والوفد استقبل الروييل الفريق سامويل بابارو، قائد القوات البحرية بالقيادة املركديسمرب،    21. ويف  1األوسط

عىل التعاون والتنسيق املشرتك القائم ب� البلدين، خاصة يف الشؤون الدفاعية والعسكرية، الطرفان أكدت ، و املرافق له

 .  2مبا يضمن أمن املنطقة واستقرارها

 لقوات الجوية األم�كية، مع ا  أجرت القوات الجوية األم�ية القطرية مترينا عىل التزود بالوقود يف الجو ديسمرب،    30ويف  

الجوية األم�كي  التابعة للقوات  تانكر  وهي أول عملية تزود بالوقود جوا يتم تنفيذها ب�    ة،من خالل طائرة سرتاتو 

يف  ، الجاري قطر والواليات املتحدة مطلع ديسمرب هاوقعتية عسكرية اتفاقبين� تأيت هذه التدريبات يف إطار و . البلدين

. فإن اللقاءات العسكرية السعودية األمريكية 3ذي ب� وزاريت دفاع البلدين، تتعلق باألنشطة البحريةإطار ترتيب تنفي

تأيت يف سياق التصعيد الحاصل يف منطقة الخليج، وإرسال الواليات املتحدة حامالت طائرات وغواصات وسفن حربية  

 للمنطقة. 
  

 

 

 الرابط )، 1/2021/ 1، (تاریخ الدخول:17/12/2020، الشرق األوسط، لقاء سعودي ـ أمیركي یعزز التنسیق الدفاعي والعسكري 1

 الرابط )،  2021/ 1/1، (تاریخ الدخول: 2020/ 22/12الشرق األوسط، ، أمیركي دفاعي وعسكري –تنسیق سعودي  2

 الرابط )، 2021/ 1/1، (تاریخ الدخول:2020/ 12/ 25الجزیرة نت، ، القوات الجویة القطریة تنفذ تمرینا للتزود بالوقود جوا مع الجیش األمیركي 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/2687671/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2687671/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2687671/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2696126/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%E2%80%93-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7
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