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 اإلجراءات والتداعیات   املصالحة الخلیجیة..  

 ة منظمة إرهابی بومبیو یعلن إجراءات لتصنیف الحوثیین   

 مصر واملصالحة الخلیجیة ردود الفعل والتداعیات  

 ترکیا واملصالحة الخلیجیة ردود الفعل والتداعیات   

 التصعید األمریکي اإلیراني قبل رحیل ترامب  

 التعاون العسکري األمریکي السعودي لقاءات وتدریبات  

 هذا العدد: يف 

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

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

الخلیج العربي وعالقاته 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،خدمات إعالمیة"

 تقاریر رصدیة ومعلوماتیةو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 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  2021  ينايرمن شهر    األوليتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

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

حيث تم حل األزمة الخليجية  الخليجية، وكان أبرزها تطورات جديدة إيجابية  -أوالً: التطورات الخليجية 

والربية مع قطر، وحرض   البحرية والجوية  السعودية واإلمارات والبحرين منافذها  رسمياً، وفتحت دول 

، والتقى ويل العهد السعودي بأم� قطر ألول مرة  2017لقمة الخليجية ألول مرة منذ يونيو  الشيخ متيم ا

 منذ بدء األزمة. 

إعالن وزير الخارجية األمرييك  اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتشمل  -ثانياً: التطورات الخليجية

ومة اليمنية والحوثي� عىل هذا القرار،  بدء إجراءات لتصنيف الحوثي� ج�عة إرهابية، وردود فعل الحك

س� دوافعه، واملوقف املرصي من املصالحة الخليجية، ومستقبل عالقاتها مع قطر. أما في� يتعلق برتكيا  فوت

لقطر، وترحيب تركيا باملصالحة،    كانت قد انحازتفيشمل موقفها من املصالحة الخليجية، خاصة وأنها  

فربز التصعيد األمرييك اإليرا� قبل رحيل  . أما في� يتصل بإيران،  ها مع تركيا ودعوة اإلمارات لتحس� عالقات

يف   اللوج  20ترامب  الدعم  سواء  املقبل،  بجانب ييناير  إيران،  لردع  الخليج  يف  األمرييك  العسكري  ستي 

مستوى  ورفع  ناحية  من  العسكرية  املناورات  يف  فتمثل  إيران  أما  إيران،  عىل  فرضتها  التي    العقوبات 

 % من ناحية أخرى، ودوافع كل طرف منه� يف هذا التصعيد. 20التخصيب يف مؤسسة فوردوا ل

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

أمريكي� عسكري�  ومسؤول�  السعودي  الدفاع  وزير  ب�  مشرتكة  لقاءات  شملت  حيث  ،  والسعودية، 

 مشرتكة ب� الجانب�. ومناورات عسكرية 

   الخلیجیة -، التطورات الخلیجیةأوًال
 املصالحة الخلیجیة..اإلجراءات والتداعیات

�كن القول أنه رسمياً تم حل األزمة الخليجية، من خالل رفع دول السعودية واإلمارات والبحرين الحصار  

فتح جميع املنافذ الربية والبحرية والجوية  "املقاطعة" الذي كانت قد فرضته عىل قطر، حيث تم  

الكويتي   الخارجية  إعالن وزير  الخليجية من خالل  األزمة  إجراءات حل  الدول. وبدأت  ب� هذه 

، التوصل إىل اتفاق يتم مبوجبه فتح األجواء والحدود  2020يناير    4الشيخ أحمد نارص الصباح يف  

اعتب السعودية ودولة قطر  نواف    4ارا من  الربية والبحرية ب�  الشيخ  أعلن عن إجراء  يناير، ك� 

األحمد الجابر الصباح أم� دولة الكويت اتصاالً هاتفياً بويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن،  

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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 .  1والشيخ متيم بن حمد آل ثا� أم� دولة قطر، و تم التأكيد خالل االتصال عىل وحدة الصف ومل الشمل

مبدينة العال السعودية، بحضور أم� قطر ألول مرة منذ    41انطلقت أع�ل القمة الخليجية الــيناير،    5ويف  

يونيو   يف  الخليجية  األزمة  األحمد  2017بدء  نواف  الشيخ  كويت  دولة  أم�  يف  للقمة  الحارضون  متثل   ،

رئيس الوزراء    والصباح، وويل عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء األم� سل�ن بن حمد آل خليفة، ونائب

لشؤون مجلس الوزراء الع�� فهد بن محمود آل سعيد، ونائب رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن 

. وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون البيان الختامي  2راشد، ووزير الخارجية املرصي سامح شكري

حسن الجوار، وأشاد بالجهود واملساعي    للقمة وأكد البيان عىل تطوير العالقات الراسخة، واحرتام مبادئ

التي بذلها أم� الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح لرأب الصدع ب� الدول األعضاء، ك� عرب عن 

العمل   البيان بعودة  أيضا، ورحب  املتحدة األم�كية  الواليات  الحايل وجهود  الكويت  أم�  الشكر لجهود 

يعي وتعزيز وحدة الصف والت�سك ب� الدول األعضاء، مشددا عىل عدم  الخليجي املشرتك إىل مساره الطب

 .  3املساس بأمن أي دولة أو استهداف أمنها

وبعد القمة مبارشة، التقى األم� محمد بن سل�ن بالشيخ متيم بن حمد، وتناول اللقاء استعراض العالقات  

. ك� أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن 4املشرتكالثنائية ب� البلدين وسبل تعزيز العمل الخليجي  

فرحان، أنه تم طي الخالفات وعودة العالقات الدبلوماسية ب� دول الحصار وقطر، وتسوية القضايا العالقة،  

.ك� أكد وزير الخارجية القطري الشيخ 5وهو اخرتاق يساهم وفقه يف تحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة

يف مدينة العال هو عودة العالقات    41الرحمن آل ثا� أن ما حدث يف القمة الخليجية الـمحمد بن عبد  

 

 

 

   الرابط)،  2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:1/2020/ 4، الشرق األوسط، بدءا من اللیلة فتح األجواء والحدود بین السعودیة وقطر  1

)،  2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:2020/ 5/1، الحرة،  تأكید على "التضامن واالستقرار ومواجھة التھدیدات اإلیرانیة"   القمة الخلیجیة في العال 2
 الرابط 

،  2020/ 6/1، الجزیرة نت،  ادئ حسن الجوار: عودة للعالقات الدبلوماسیة مع قطر وتأكید على احترام مب41البیان الختامي للقمة الخلیجیة الـ  3
 الرابط )، 1/2020/ 16(تاریخ الدخول: 

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول:1/2020/ 6الشرق األوسط، ، نائیة وتعزیز العمل الخلیجي لقاء سعودي ـ قطري یناقش العالقات الث 4

بی 5 الدبلوماسیة  العالقات  عودة  العُال..  الخالفات قمة  صفحة  وطي  وقطر  الحصار  دول  العربي،  ن  القدس  (تاریخ  5/1/2020،   ،
 الرابط )، 16/1/2020الدخول: 

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/2721301/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2721301/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2721301/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/01/05/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/6/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-2
https://aawsat.com/home/article/2724071/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%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%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.alquds.co.uk/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7/
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. مؤكدا يف الوقت ذاته عىل أن عالقة بالده مع إيران وتركيا لن  1ب� األطراف كافة إىل طبيعتها قبل األزمة

 . 2تتغ� عقب املصالحة الخليجية

رايت أنور قرقاش عن عودة فتح كافة املنافذ الربية والبحرية  ك� أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلما 

يناير، لكنه ذكر أن إن استئناف العالقات الدبلوماسية مع قطر يتطلب مزيدا من    9والجوية مع قطر يف  

الوقت ريث� تعمل األطراف عىل إعادة بناء الثقة، وأن ذلك سيعتمد عىل تعامالت قطر املستقبلية مع  

الج�عات اإلسالمية املتطرفة"، عىل حد وصفه. يف املقابل أعربت وزارة الخارجية القطرية  إيران وتركيا و 

عن أسفها لترصيحات الوزير اإلمارايت، مش�ا إىل أنها ال تليق مبستوى الجهود املبذولة لتحقيق املصالحة  

ية ومتوقعة، وأن قطر  الخليجية، وأنها محاوالت هامشية لتعك� صفو األجواء اإليجابية للمصالحة الخليج

. ك� رصح قرقاش أيضا بأن إن بالده "وضعت ثقتها يف السعودية لقيادة  3لن تلتفت إىل تلك املحاوالت

 . 4كانت تعرب عن الحد األقىص للموقف التفاويض" 13 العملية التفاوضية، واملطالب الـ

الجوية   11ويف   الخطوط  لطائرات  الس�ح  البحرين  مملكة  أعلنت  مجالها    يناير،  يف  بالتحليق  القطرية 

يناير،    12. ويف  5الجوي، وذلك بعد فتح السعودية واإلمارات أجوائه� لطارات الخطوط الجوية القطرية

دعت وزارة الخارجية البحرينية نظ�تها يف قطر إىل إرسال وفد رسمي إىل املنامة يف أقرب وقت ممكن  

 .6القة ب� البلدينلبدء املباحثات حيال القضايا واملوضوعات الع

وبالتايل من الرصد السابق، �كن القول بأن التوصيف الدقيق ملا حدث هو إنهاء لألزمة بشكل رسمي، أي  

إنهاء للحصار املفروض عىل قطر دون أن يعني ذلك تحسن يف العالقات ب� الطرف�، باستثناء العالقات  

الحال تستعيد  سوف  أنها  يبدو  التي  السعودية،  في�  القطرية  السابق،  يف  عليها  كانت  التي  اإليجابية  ة 

 

 

 

كافة  1 الخلیجیة  األزمة  أطراف  مع  طبیعتھا  إلى  للعالقات  عودة  بالقمة  ما حدث  قطر:  خارجیة  نت،  ،  وزیر  (تاریخ  1/2020/ 6الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/1/2020الدخول: 

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 7، ، األناضول الحة الخلیجیة قطر: عالقاتنا مع إیران وتركیا لن تتغیر عقب المص 2

قائمة"قطر   3 زالت  ما  خالفات  "وجود  عن  قرقاش  اإلماراتي  للوزیر  تصریحات  على  عربي،  ترد  سبوتنك  (تاریخ  2020/ 9/1،   ،
 الرابط )، 16/1/2020الدخول: 

 الرابط)، 2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:2020/ 6/1، األناضول،  للتصالح مع قطر   13وزیر إماراتي یكشف مصیر المطالب الـ 4

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول:2020/ 11/1، الجزیرة نت، بعد السعودیة واإلمارات.. البحرین تعلن فتح أجوائھا للطیران القطري 5

 الرابط )، 1/2020/ 16خول: ، (تاریخ الد11/1/2020، الشرق األوسط،  البحرین تدعو قطر رسمیاً إلى إرسال وفد لبحث القضایا العالقة  6

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/2021/1/6/%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%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%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%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/2102363
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101091047736791-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%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%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8013-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1/2099940
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/11/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/11/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/11/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2735791/%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-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
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ستكتفي دول اإلمارات والبحرين ومرص بإنهاء حالة القطيعة دون الوصول لتحسن لعالقاتهم مع قطر،  

 فقد تأخذ الكث� من الوقت، بل من املمكن أال تحدث يف املدى القريب واملتوسط. 

. بخصوص الحل هي رغبة سعودية قطرية بشكل خاصوفي� يتعلق بدوافع حل األزمة، فيبدو أن الرغبة يف  

عىل اقتصادها، عىل الرغم من قدرة قطر عىل التكيف مع األزمة، وخلق    األزمةانعكاسات  تفادي  لفقطر  

بدائل، وتطوير قطاعات انتاجية ماكانت لتقدم عليها لوال تلك األزمة التي وضعت فيها. والسعودية ألن  

يف مجلس التعاون الخليجي، ب� مؤيد ومعارض ومحايد، وانعكس ذلك سلبا  األزمة أحدثت انقساماً كب�اً  

املواجهة   تخفيف حدة  إيران من خالله  تستطيع  باتت مدخال  قطر  وأن  إيران، خاصة  مع  عىل رصاعها 

والعقوبات املفروضة عليها، وبالتايل األزمة التي كان أحد دوافعها املعلنة عالقة قطر بإيران، أدت بالفعل  

 العالقات القطرية اإليرانية. أما اإلمارات فمن مصلحتها استمرار األزمة، التي تنسجم مع رصاعها  لتمت�

 و ج�عة اإلخوان املسلم�، باسرتاتيجية معارك صفرية.   اإلقليمي مع تركيا 

حلفائها  استها الخارجية بعيدا عن  ي هناك دافع آخر، وهو أن اإلمارات باتت تسلك مسارات مستقلة يف س

سيق معهم، ك� حدث يف خطوة التطبيع مع إرسائيل، وهي الخطوة التي لها تداعيات سلبية  نوبدون ت

وضعت السعودية يف مأزق وضغط كانت يف غنى عنه يف ظل ضغوط ناتجة من    مبارشة عىل مرص، يف ح�

أخر إقليمية  اإلمارايت ضاغط  ى،ملفات  التطبيع  بات  نفس  اإذ  السعودية التخاذ  أمر    عىل  الخطوة، وهو 

عة الدور اإلقليمي الذي تقوم به السعودية يف قيادة العامل اإلسالمي  يصعب حدوثه يف املدى املنظور، لطب

إماراتية   األزمة مع قطر، دون رغبة  السعودية لحل  قد يكون توجه  وبالتايل  الرشيف�.  الحرم�  ورمزية 

 رايت األخ� يف املنطقة.  حقيقية وتنسيق معها، رد فعل سعودي عىل التوجه اإلما

أيضا يربز نجاح بايدن يف االنتخابات الرئاسية األمريكية، وله تأث� عىل طرف� األول السعودية حيث إعادة  

له موقف يف   بايدن  وأن  عليها، خاصة  املحتمل  األمرييك  الضغط  لتقليل  اإلقليمية،  امللفات  ترميم بعض 

ر وتركيا،  طل أزمتها مع قحوبالتايل يدفع ذلك السعودية لقضية مقتل خاشقجي يف غ� صالح السعودية،  

كمدخل لتجاوز الضغوط املحتملة يف ملف خاشقجي. الطرف الثا� هو ترامب، الذي أراد حل األزمة بدافع  

فيتم   لبايدن،  الفرصة  تلك  ناحية، وحتى ال يرتك  األبيض من  البيت  قبل مغادرة  إنجازاته  أحد  أن تكون 

 ه صانع األزمات، وبايدن من يقوم بحلها.  تصوير ترامب عىل أن

 

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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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 بومبیو یعلن إجراءات لتصنیف الحوثیین منظمة إرهابیة 

، أعلن وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو أن وزارته تعتزم إخطار الكونغرس بنيتها  2020يناير    11يف  

يناير، نيته إدراج ثالثة من   12ف ج�عة "أنصار الله" الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية"، ك� أعلن يف  تصني

قادة الحوثي�، وهم عبد امللك الحويث، وعبد الخالق بدر الدين الحويث، وعبد الله يحيى الحاكم، عىل قامئة  

إضافية ملواجهة النشاط اإلرهايب واإلرهاب اإلرهابي� الدولي�. وأشار بومبيو إىل أن التصنيف "يوفر أدوات  

الله"، وأضاف أن التصنيف يهدف أيضا إىل "تعزيز الجهود للوصول إىل �ن   أنصار  الذي متارسه ج�عة 

موحد وذي سيادة بعيدا عن التدخل اإليرا� ويف سالم مع ج�انه"، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ  

 الرئيس األمرييك املنتخب جو بايدن منصبه.  يناير، أي قبل يوم من تويل   19يف 

"إنهاء هذا   أجل  األمريكية من  للخطوة  دوليا دعمها  بها  املعرتف  اليمنية  الحكومة  أعلنت  ومن جهتها، 

الوضع املأساوي الذي صنعته املليشيات الحوثية" عىل حد قولها. ودان الحوثيون قرار إدراة ترامب وأكدوا  

تغريد الحويث يف  الج�عة محمد عيل  القيادي يف  الرد، وكتب  بحق  (الرئيس  احتفاظهم  إدارة  "سياسة  ة 

إرهابية وترصفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعرب عن    )األم�يك املنتهية واليته دونالد ترامب

األكرث واقعية لهذه الخطوة هي محاولة   ة. إن القراء1أزمة يف التفك�، وهو ترصف مدان ونحتفظ بحق الرد"

أمام جو بايدن واسرتاتيجية الساعية إلنهاء حرب اليمن أو عىل   ترامب املتكررة لوضع املزيد من العراقيل

األقل وقف الدعم األمرييك لها، وتبني مسار دبلومايس وتهدئة مع إيران، وخطوة إعالن الحويث ج�عة 

إهابية تربك هات� الخطوت�، سواء زيادة التوتر يف اليمن، وإشعال الرصاع أكرث، أو تعميق الرصاع مع إيران  

 دعمها املبارش للحوثي�. بحكم

 

 

 

 الرابط )، 2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:1/2020/ 11، دویتشھ فیال، رغم المخاوف اإلنسانیة.. واشنطن تصنف الحوثیین جماعة "إرھابیة" 1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-56190693
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 مصر) ب( 

 مصر واملصالحة الخلیجیة ردود الفعل والتداعیات

، أعلنت الرئاسة املرصية، عن تلقي عبد الفتاح السييس رسالة من أم� الكويت، الشيخ  2020يناير  2يف  

الكويتي الذي نقل له  ه بأحمد نارص الصباح وزير الخارجية ئنواف األحمد الجابر الصباح، وذلك خالل لقا

الكويتية   والجهود  باملساعي  املتعلقة  التطورات  آخر  استعراض  الرسالة  وتضمنت  الكويت.  أم�  رسالة 

يناير، أعلنت مرص التوقيع عىل "بيان العال"   5. ويف  1لتحقيق وحدة الصف العريب عرب التوصل إىل املصالحة

ن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق املصالحة ب�  املنبثق عن القمة الخليجية، مش�ة إىل أنها "تثمّ 

ل مرص يف هذه القمة وزير  دول الرباعي العريب (السعودية ومرص واإلمارات والبحرين) وقطر"، وقد مثّ 

 .  2خارجيتها سامح شكري

رحلة  ويف نفس اليوم، وصل وزير املالية القطري عيل رشيف الع�دي، العاصمة املرصية القاهرة، يف أول  

جوية من الدوحة عرب األجواء السعودية، منذ أزيد من ثالث سنوات ونصف، زيارة الع�دي استمرت عدة  

يناير،    12. ويف  3ساعات، يشارك خاللها يف افتتاح فندق مملوك لرشكة الديار القطرية عىل ضفاف نهر النيل

اهرة بدأت اليوم رفع حظر الط�ان  قال رئيس هيئة الط�ان املد� املرصية املهندس أرشف نوير إن "الق

القطرية   الرحالت  استئناف  يشمل  القرار  أن  وأكد  القطرية"،  الجوية  الخطوط  أمام رشكة  أجوائها  وفتح 

 . 4الجوية، وتبادل جداول تشغيل الرحالت ب� سلطتي الط�ان يف البلدين

نطبق عىل اإلمارات ينطبق عىل  ، لكن ما يتعد مرص ضمن الدول التي قامت برفع الحصار عن قطروبالتايل  

ليس من  هو مجرد رفع للحصار دون أن يعني ذلك تحسن يف العالقات املرصية القطرية، فمرص، حيث  

 املرجح أن تذهب تداعيات حل األزمة بعيدا، بحيث تظل العالقات املرصية القطرية عند حدها األد�. 

 

 

 

 

 ابط الر)، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 2، الحرة، السیسي یرد على "رسالة المصالحة" من أمیر الكویت  1

 الرابط )، 2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:5/1/2020، األناضول،  مصر توقع "بیان العال" وتثمن جھود تحقیق "المصالحة العربیة" 2

 الرابط )، 2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:1/2020/ 5األناضول، ،  وزیر مالیة قطر یصل القاھرة في أول رحلة عبر األجواء السعودیة 3

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 5، الجزیرة نت، سنوات.. القاھرة تفتح أجواءھا أمام الخطوط القطریة   3بعد  4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/egypt/2021/01/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.alhurra.com/egypt/2021/01/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.alhurra.com/egypt/2021/01/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/2099282
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%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/2099282
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%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/2099282
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-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/2099352
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-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/2099352
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-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/2099352
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/12/%D8%A7%D8%A7-346
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/12/%D8%A7%D8%A7-346
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/12/%D8%A7%D8%A7-346
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 الترکیة ةخلیجیال_2

فعل والتداعیات ترکیا واملصالحة الخلیجیة ردود ال  

. وبعد عقد  1، رحبت تركيا باإلعالن عن إعادة فتح الحدود واألجواء ب� قطر والسعودية2020يناير    4يف  

أمله تطوير  الخليجية، معربا عن  باملصالحة  أردوغان،  الرتيك رجب طيب  الرئيس  أشاد  الخليجية،  القمة 

ال أن انقسام دول مجلس  التعاون، وأوضح  بالنسبة إىل  التعاون مع مجلس  تعاون مل يكن تطورا إيجابيا 

الخليج، وأن قرار املصالحة صائب، وأعرب أردوغان عن أمله االرتقاء بالتعاون ب� تركيا ومجلس التعاون  

 . 2الخليجي، مؤكدا أن ذلك من شأنه تعزيز التعاون اإلقليمي

بالده ترغب يف تطبيع العالقات مع  يناير، قال وزير الشؤون الخارجية اإلمارايت أنور قرقاش، إن    10ويف  

تركيا، وال يوجد لديهم أي سبب ليك يختلفوا مع تركيا، وأن أي مؤرش إيجايب من تركيا تجاه مرص س�حبوا  

به، وأضاف أنهم ال يريدون من أنقرة أال تكون الداعم األساس لإلخوان املسلم�، وأن تعيد البوصلة يف  

رجية الرتيك عىل هذا الطرح، بقوله بانتظار رؤية أشياء ملموسة، حسب  . ورد وزير الخا3عالقاتها العربية

 .  4تعب�ه

األزمة   تفاقمت  الوساطة، وعندما  بدور  والقيام  لحلها  األزمة  بداية  تركيا يف  تدخلت  لقطرلقد    انحازت 

ويف ظل حاجة تركيا لتهدئة امللفات اإلقليمية اليوم أكرث من أي    ؛قاعدة عسكرية يف قطر بعد ذلك  أنشأتو 

وقت مىض، فإن املصالحة تأيت يف صالحها، باألخص وأن اإلمارات العدو اللدود لرتكيا، كانت الداعم األول  

 لالزمة واستمرارها، باعتبارها أحد أدواتها يف مواجهة تركيا وحصارها مع قطر. 

 

 

 

 

القطر 1 الحدود  التعاونفتح  مجلس  من  وبیان  إماراتي  وتعلیق  تركي  ترحیب  السعودیة..  نت،  یة  الجزیرة  (تاریخ  4/1/2020،   ،
 الرابط )، 16/1/2020الدخول: 

 الرابط )، 2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:1/2020/ 8، األناضول، أردوغان: نرغب في التعاون مع الخلیج والمصالحة خطوة مباركة  2

 الرابط )، 16/1/2020، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 11، األناضول،  قرقاش: اإلمارات ترغب في تطبیع العالقات مع تركیا  3

،  1/2020/ 15، الجزیرة نت،  وزیر الخارجیة التركي یكشف عن رسالة إیجابیة من ماكرون ألردوغان وموقف تركیا من مصر واإلمارات  4
 الرابط )، 1/2020/ 16(تاریخ الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/5/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%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/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-/2103622
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-/2103622
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-/2103622
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%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-/2105488
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/15/%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
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 اإلیرانیة ةخلیجیال_3

عید األمریکي اإلیراني قبل رحیل ترامب التص  

ّن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ستبقي يف الخليج "بسبب أ ، أعلن كريس ميلر،  2020يناير    3يف  

ومسؤول�   ترامب  دونالد  (األمرييك)  الرئيس  ضد  اإليرانيون  القادة  أصدرها  التي  األخ�ة  التهديدات 

آخرين، أمريكي�  مع    حكومي�  قاسم  بالتزامن  السابق،  القدس  فيلق  قائد  ملقتل  األوىل  الذكرى  حلول 

القيادة املركزية األمريكية،   سلي��، وأضاف أن حاملة الطائرات "ستبقى يف موقعها يف منطقة عمليات 

وتجري حاملة الطائرات "نيميتز" دوريات يف مياه الخليج منذ أواخر نوفمرب املايض، بهدف توف� الدعم  

 .1ء الجوي مع انسحاب القوات األمريكية من العراق وأفغانستانالقتايل والغطا

يورانيوم مخصب   4ويف   إنتاج  بدأت عملية  بالده  بأن  ربيع،  اإليرا� عيل  الحكومي  املتحدث  قال  يناير، 

% يف مجمع فوردو للتخصيب، وأشار إىل أن العملية بدأت بعد اتخاذ إجراءات عدة مثل إبالغ  20بنسبة  

اليورانيوم واحدة من   زيادة درجة تخصيب  املتحدة، وتعد  التابعة لألمم  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

خطوات عدة تضمنها قانون أقرّه الربملان اإليرا� الشهر املايض ردا عىل اغتيال أكرب عامل نووي يف البالد، 

التحاد األورويب بهذه الخطوة ورأى فيها  وهو ما حّملت طهران إرسائيل املسؤولية عنه. ، ورسعان ما نّدد ا

. وقد أدانت  2خروجا عن االتفاق النووي، يف ح� قالت إرسائيل إن ذلك يظهر نية طهران إنتاج سالح نووي 

%، مطالب� إيران بوقف  20بريطانيا وفرنسا وأملانيا إعالن إيران الرشوع يف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء  

العملية، وأضافوا أن  النووي، ويزيد فرص تقويض    هذه  ينطوي عىل مخاطر كب�ة لالنتشار  قرار طهران 

 . 20153االتفاق الدويل املوقع عام  

تدريبات عسكرية مبشاركة مجموعة كب�ة من    يناير، ذكرت وسائل إعالم إيرانية أن طهران بدأت  5ويف  

ات املتحدة لقائد عسكري إيرا� يف هجوم  الطائرات املُسّ�ة املنتجة محلياً، بعد يوم� من ذكرى قتل الوالي

السنوات   متزايد يف  بشكل  املنطقة  تدعمها يف  التي  والقوات  إيران  واعتمدت  العراق،  ُمسّ�ة يف  بطائرة 

األخ�ة عىل الطائرات املُسّ�ة يف اليمن وسوريا والعراق ومضيق هرمز. وقالت وكالة أنباء فارس اإليرانية  

 

 

 

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 4، آر تي عربي، % في مفاعل فوردو 20إیران تبدأ تخصیب الیورانیوم بنسبة  1

 الرابط)، 2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:2020/ 4/1، ااألناضول،  البنتاغون یتراجع عن قرار سحب حاملة طائرات من الخلیج 2

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 6لجزیرة نت، ، األمانیا وبریطانیا وفرنسا ترفض رفع إیران نسبة تخصیب الیورانیوم  3

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/world/1189382-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%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-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-20-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88/
https://arabic.rt.com/world/1189382-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%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-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-20-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88/
https://arabic.rt.com/world/1189382-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%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-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-20-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88/
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%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/2097705
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/6/%D8%A7%D8%A7-333
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امل القوات  إن  الرسمية  القصف  شبه  مهام  يف  تُستخدم  مقاتلة  ُمسّ�ة  طائرات  ستخترب  اإليرانية  سلحة 

 .  1واالعرتاض واالستطالع خالل التدريبات التي تستمر يوم� يف إقليم سمنان يف وسط البالد

ووكالء  رشكة إيرانية لتصنيع الصلب واملعادن،    12، فرضت وزارة الخزانة األم�كية عقوبات عىل  يناير  5ويف  

املنتهية واليته   األم�يك  الرئيس  أسبوع� من مغادرة  نحو  قبل  الجديدة  العقوبات  مبيعات، وتأيت حزمة 

، قد  52طراز يب   . ك� أعلنت  شبكة فوكس نيوز إن قاذفت� إسرتاتيجيت� من2يناير  20البيت األبيض يف  

ة جديدة لردع إيران، وأوضحت الشبكة  توجهتا من قاعدة يف داكوتا الش�لية إىل منطقة الخليج ضمن مهم

يناير، كشف مصدر استخبارايت   13. ويف  3أن هذه هي املهمة الرابعة من نوعها خالل شهرين لهذه الطائرات

أم�يك عن رضبات إرسائيلية عىل رشق سوريا بتعاون أم�يك، وذلك الستهداف مستودعات أسلحة إيرانية،  

 .4حيث قدرت بعض املصادر سقوط العرشات وتضاربت األنباء بشأن عدد الضحايا،

�كن القول بأن حالة التصعيد األمرييك اإليرا� حاليا يرجع السرتاتيجية كل طرف منه�، فبالنسبة للواليات  

املتحدة، تعتمد اسرتاتيجية ترامب عىل أساس تعقيد الرصاع وتعميقه مع إيران، عرب العديد من الخطوات  

العراقيل أمام إدارة بادين، تعيقه عن تبني مسار  التصعيدية لوجستيا وقانو  نياً، بغرض وضع املزيد من 

دبلومايس مع إيران. أما إيران فتقوم اسرتاتيجيتها عىل أساس القيام مبزيد من الخطوات التصعيدية حتى  

 الية. تقوي من موقفها التفاويض قبل مجئ بايدن. وتلك االسرتاتيجيتان هي ما تنتج الحالة التصعيدية الح

 

 

 

 

 الرابط )، 16/1/2020، (تاریخ الدخول:1/2020/ 5، القدس العربي، إیران تبدأ مناورات عسكریة وتعلن استعدادھا للرد على أي ھجوم 1

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 2020/ 6/1، العرب،  ھران بعقوبات جدیدة في األیام األخیرة من رئاسة ترامب واشنطن تستھدف ط 2

)،  16/1/2020، (تاریخ الدخول: 2020/ 7/1، الجزیرة نت،  صعید في الخلیج.. أمیركا ترسل قاذفتین إلى المنطقة وإیران تواصل مناوراتھا  م   3
   رابط ال

 الرابط )، 16/1/2020، (تاریخ الدخول:6/1/2020، الجزیرة نت، میركي: استھداف إسرائیل لمواقع إیرانیة في سوریا بالتنسیق مع واشنطن  4
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 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 الوالیات املتحدة _1 

 التعاون العسکري األمریکي السعودي لقاءات وتدریبات  

، التقى نائب وزير الدفاع السعودي األم� خالد بن سل�ن بن عبد العزيز، وكيل وزارة  2020يناير    7يف  

ا  تاتا، وجرى خالل  أنثو�  للسياسات  األم�كية  املشرتك  الدفاع  البلدين وسعيه�  ب�  التعاون  للقاء بحث 

. وذكرت وزارة الدفاع األمريكية، أن املسؤولْ� وقعا عىل خطة تعزز  1لتعزيزه صوناً لالستقرار يف املنطقة

مجاالت التعاون الدفاعي الجديدة والقامئة، وذكرت أن تاتا أكد كذلك قلق الواليات املتحدة من تهديدات  

 . 2يمن وهج�تهم املستمرة عىل السعوديةالحوثي� يف ال

يناير، أمتت القوات الجوية السعودية ونظ�تها األم�كية، متريناً ثنائياً، وذلك استمراراً للتعاون املشرتك    8ويف  

(إف   مقاتالت  التمرين  يف  وشاركت  (يب    15بينه�،  االسرتاتيجية  والقاذفات  السعودية،  آي)  )  52إس 

التابعة للقوات األم�كية، ويُربز هذا التمرين القدرات واإلمكانات املشرتكة، ويسهم يف  )  16ومقاتالت (إف  

 .3تحقيق التوافق والتكامل العمليايت

  

 

 

 

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 7، الشرق األوسط، ي تعزیز التعاونخالد بن سلمان یبحث مع مسؤول أمیرك 1

 الرابط )، 1/2020/ 16، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 11، ، الجزیرة نت مسؤول عسكري أمیركي یلتقي نائب وزیر الدفاع السعودي  2

 الرابط )،  2020/ 16/1، (تاریخ الدخول:1/2020/ 7الشرق األوسط، ، ة وقاذفات أمیركیةتمرین مشترك بین مقاتالت سعودی 3
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