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، وذلك من خالل ثالث  2021  ينايرمن شهر    الثا�يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

 الدولية. -اإلقليمية، والخليجية-الخليجية، والخليجية-الخليجيةدوائر: 

التطورات الجديدة يف املصالحة الخليجية ب� دول السعودية واإلمارات وكان أبرزها    الخليجية،-أوالً: التطورات الخليجية

قطر    علعالقات ما  ةوالبحرين من ناحية وقطر من ناحية أخرى، وكان أهمها إعالن وزير خارجية السعودية استعاد

بشكل كامل، وعودة الرحالت الجوية ب� قطر واإلمارات، وإعادة البحرين تأكيدها عىل دعوة قطر لحل املسائل العالقة 

 بينهم. 

الخليجية التطورات  فتشمل  -ثانياً:  العربية،  بالدائرة  يتصل  في�  واملجلس  اإلقليمية،  هادي  حكومة  ب�  التوتر  عودة 

اليمن، عىل الرغم من ان تشكيل الحكومة املشرتكة مل �ر عليها أكرث من أسبوع، ولقاءات سودانية  االنتقايل الجنويب يف  

خليجية، أه� زيارة حميديت لقطر، ولقاءات أردنية خليجية، أهمها زيارة العاهل األرد� لإلمارات وزيارة وزير الخارجية  

ول دعوات الحوار ب� إيران ودول الخليج بوساطة قطرية وردود  فربز ملفان، األ أما في� يتصل بإيران،    األرد� للسعودية،

الفعل السعودية واإليرانية عىل هذه الدعوات، الثا� تطورات التجاذب اإليرا� األمرييك بعد وصول بايدن للبيت األبيض،  

دخول اتفاقية  ا يف اإلمارات، و أخ�اً إرسائيل وتناول تطورات التطبيع اإلرسائييل الخليجي، وكان أهمها فتح إرسائيل سفارته

 . إرسائيل لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة حيز التنفيذ و  ب� البحرينإعفاء التأش�ات املتبادل 

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

ية وبحرية بني الطرف�، يف املقابل قرار بايدن بتعليق تسليم صفقات أسلحة لإلمارات  شملت تدريبات عسكرية جو

 والسعودية.

 أوًال، التطورات الخلیجیة الخلیجیة 
الخلیجیة  _تطورات املصالحة الخلیجیة  

العاصمة القطرية  أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن بالده ستفتح سفارتها لدى  ،  2020يناير    16يف  

وأن العالقات الدبلوماسية ،  الخطوات اللوجستية إلعادة افتتاحها ، وأن األمر فقط متعلق بالدوحة خالل األيام القادمة 

سيتم استعادتها، وأكد الوزير فرحان، أن بيان قمة العال "سينعكس إيجابيا عىل دور مجلس التعاون    الكاملة مع قطر

ستئناف رحالتها التجارية ب� أبوظبي والدوحة من أبوظبي  ، أعلنت االتحاد للط�ان اإلماراتيةيناير،    20. ويف  1"الخليجي

ويف ذات السياق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية   .، رشط الحصول عىل املوافقات الحكوميةاملقبلفرباير    15ابتداًء من  

من   28، وإىل أبو ظبي يف  املقبل   يناير  27اعتباراً من  استئناف رحالتها إىل اإلمارات، مع إعادة تشغيل رحالتها إىل ديب  

 .2ذات الشهر 

 

 

   الرابط)، 2021/ 31/1، (تاریخ الدخول:2020/ 1/ 16، األناضول،  الدوحة خالل أیام السعودیة: افتتاح سفارتنا لدى ليث الجنيدي  1

 الرابط )، 31/1/0212، (تاریخ الدخول:2020/ 20/1، الحرة، اإلمارات وقطر تستأنفان رحالتھما الجویة 2
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دعا وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزيا�، قطر إىل اإلرساع يف معالجة القضايا العالقة مع بالده عرب  يناير،    21ويف  

م من النائب محمد البوعين� ردا عىل سؤال مقدقمة العال، تأيت الترصيحات  التفاوض املبارش بناًء عىل مخرجات بيان  

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مبجلس النواب بالبحرين، حول مدى استجابة قطر للدعوة التي  

  يناير،  22. ويف 1وجهتها املنامة إىل الدوحة، بشأن إرسال وفد لبدء املباحثات الثنائية ب� الجانب� إلنهاء املسائل العالقة

ئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية خالد بن عبد العزيز آل ثا�، مع وزير الداخلية الع�� حمود بن فيصل  ر التقى  

 . 2تعزيز التعاون يف املجاالت األمنية ومستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية وبحث الطرفانوحة، دالبوسعيدي، يف ال

 خوف من "خليج ما بعد أمريكا" واحت�ل إحياء إيران مرة أخرىال  ويف ضوء التطورات السابقة، يجب اإلشارة إىل أن

 �كن القول   ، ومن ثمأطراف النزاع بالدافع الرئيس وراء نشأة مجلس التعاون الخليجي: الخوف من العراق وإيران  ذكر

بشكل    الطرف�ف  ، ولكن دامئاً ما تقرب املخاو 1996وقطر متجذرة منذ    دول الحصارن الخالفات يف الرؤي السياسية ب�  أ 

 . 3ما أن تزول املخاوف، تعود الخالفات مرة أخرى ورمبا أعمق من أي وقت مىضو  ،مؤقت 

 
 

 

 

 

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 21، يني شفقالبحرین تدعو قطر لإلسراع في معالجة القضایا العالقة بینھما،   1

 الرابط )، 31/1/2021، (تاریخ الدخول: 2020/ 22/1ألناضول،  ، ضاع اإلقلیمیة والدولیة قطر وُعمان تبحثان التعاون األمني واألو 2

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 22/1/2020، كارنیجي، المصالحة الخلیجیة بین االنتخابات األمریكیة وقمة العالإسالم حسن،  3
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 عودة التوتر بین حکومة هادي واملجلس االنتقالي الجنوبي 
يف    الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر ونائباه عبد الله أبو الغيث ووحي أمانأّدى رئيس مجلس  ،  2020يناير    19يف  

 يناير املايض   15يف  وكان الرئيس هادي قد عّ�  ،  الرياض، اليم� الدستورية، أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

بـ"االنقالب    تيا حزمة القرارات الرئاسيةوَصف املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إمارا. وقد  1رئيسا ونوابا ملجلس الشورى

الرياض، والتوافق والرشاكة ب� طرفيه اتفاق  الرصيح عىل مضام�  االنتقايل  "،  الخط� والخروج  املجلس  يف  -واستنكر 

ما وصفها باملحاوالت املتكررة الرامية إىل تعطيل استك�ل تنفيذ اتفاق الرياض، وإرباك املشهد، وإفشال عمل    -بيان

وجدد املجلس االنتقايل متسكه بكل بنود اتفاق الرياض،  ،  ة املناصفة ب� الجنوب والش�ل املنبثقة من االتفاق حكوم

ك� توعد بأنه سيقِدم عىل اتخاذ ما وصفها بالخطوات املناسبة، يف حال عدم   ،داعيا رعاة االتفاق إىل استك�ل تنفيذها 

 . 2بقمعالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مس

أصدرت حيث  أعلن املجلس االنتقايل إنشاء قوات جديدة يف العاصمة املؤقتة عدن جنويب البالد،  وردا عىل هذه القرارات،  

وألول مرة، يعلن املجلس،  "،  ما تُسمى "قوات اإلسناد والدعم" التابعة للمجلس، قرارا باستحداث قوات "حزام طوق عدن 

يناير،    24. ويف  3تلك القوات التي مل يتم الكشف عن مهامها وال عدد عنارصها  املسيطر عىل عدن منذ نحو عام ونصف،

إنه سيمنع تنفيذ أي قرارات عىل  ن،  يف بيان أصدره عقب اجت�ع لرئاسته يف العاصمة املؤقتة عد  قال املجلس االنتقايل

ملجلس التحالف السعودي اإلمارايت إىل ودعا االقرارات األخ�ة،  األرض ال يتم التشاور معه سلفا بشأنها، يف إشارة إىل  

الرئاسية األخ�ة  القرارات  إلغاء  الرياض، والعمل عىل  االنتقايل  ،  تحمل مسؤولياته بوصفه جهة راعية التفاق  وطالب 

 . 4"الجنويب بإعادة انتشار اللجنة السعودية إلزالة الخروق العسكرية "تجنبا لرد الفعل

األزمة أن  إىل  الخالفات  هذه  واملجلس   تش�  السعودية  من  واملدعومة  منصور  عبدربه  بقيادة  اليمنية  الحكومة  ب� 

االنتقايل الجنويب املدعوم من اإلمارات أزمة بنيوية وليست أزمة طارئة، وبالتايل أي تقدم إيجايب يف عالقاته� البينية لن  

 

 

الی 1 الدستوریة أمام ھاديرغم رفض االنتقالي الجنوبي.. رئیس مجلس الشورى ونائباه یؤدون  المشھد الیمني،  مین  ، (تاریخ  2020/ 19/1، 
 الرابط )، 31/1/2021الدخول: 

الجنوبي" یرفض قرارات ھادي ویتوعد 2 "االنتقالي  الدخول: 17/1/2020، الجزیرة نت،  وصفھا باالنقالب الخطیر..  (تاریخ   ،31/1/2021  ،(
 الرابط 

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 17  ، األناضول، "حزام طوق عدن".. قوات جدیدة لـ"االنتقالي الجنوبي" بالیمن  3

)،  31/1/2021، (تاریخ الدخول: 24/1/2020، المیادین،  بعد قرارات ھادي.. "االنتقالي الجنوبي" یحذّر من تحول جنوب الیمن لساحة حرب  4
 الرابط 
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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%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2117968
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%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2117968
https://www.almayadeen.net/news/politics/1451953/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A----%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A--%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
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ا هل للخالفات السعودية اإلماراتية التي  يتعدى كونه تكتيك وتهدئة مرحلية، قبل العودة للتوتر من جديد. والسؤال هن

 بدأت تظهر مؤخراً عالقة بهذا التوتر؟

 السودان ) ب( 

 جولة سودانیة رسمیة يف دول الخلیج 
استقبل وزير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحان عضو املجلس السيادي االنتقايل بالسودان ،  2002يناير    27يف  

سلي�ن الفيك  االهت�م  وجرى  ،  محمد  ذات  واملوضوعات  البلدين،  ب�  الثنائية  العالقات  استعراض  االستقبال  خالل 

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة مع  يناير،    29. ويف  1كاملشرت 

العالقات ب� البلدين وسبل دعمها وتعزيزها   الفريق أول عبد الفتاح الربهان رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان،

» يف البلدين والعامل، 19  -وتطرق الجانبان خالل اتصال هاتفي، إىل مستجدات جائحة «كوفيد  ،  يف مختلف املجاالت

  ،أهمية احتواء التوترات ووقف التصعيد يف القارة األفريقية  وأكدا عىلوالجهود املبذولة للسيطرة عليها واحتواء آثارها.  

 .  2وتعزيز سبل السالم واالستقرار فيها

بزيارة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميديت) نائب رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان    يناير، قام  30ويف  

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد  خاللها باجتمع  ،  إىل العاصمة القطرية الدوحةرسمية  

 . 3وجرى خالل االجت�ع استعراض عالقات التعاون الثنايئ، واملوضوعات ذات االهت�م املشرتك، الرحمن آل ثا�بن عبد 

سعر     رإن املتغ�ات الهامة املتزامنة مع هذه الزيارة، أوال الوضع االقتصادي يف السودان الذي ازداد تعقيداً مع تدهو 

العملة املحلية أمام الدوالر، ثانيا املصالحة الخليجية، والتي مكنت حميديت املقرب من اإلمارات من القيام بهذه الزيارة  

، 2019  أبريل  11ملسؤول سودا� رفيع املستوى منذ عزل الرئيس السابق عمر البش� يف  لقطر، خاصة وأن هذه أول زيارة  

الحياد يف هذه األزمة، لكن يبدو أن االزمة الخليجية كانت سببا يف الحيلولة دون    عىل الرغم أن السودان وقفت عىل

 لهذه الخطوة.  اً ن انقشعت األزمة وأصبح الطريق مفتوحتعميق العالقات السودانية القطرية، واآل 

 األردن ) ب(

 العاهل األردني يف اإلمارات ووزیر خارجیته يف السعودیة 
العاه،  2020يناير    16يف   الثا�بحث  الله  امللك عبد  األرد�  املستجدات عىل   ل  زايد،  بن  أبو ظبي محمد  وويل عهد 

الفلسطينية، وسبل تحقيق السالم يف املنطقة القضية  العربية واإلقليمية وعىل رأسها  جاء ذلك خالل لقاء  ،  الساحت� 

 

 

ال 1 المشتركة وزیر  الموضوعات  یستعرضان  السوداني  بـ«السیادي»  وعضو  السعودي  األوسط،  خارجیة  الشرق  (تاریخ  1/2020/ 27،   ،
 الرابط )، 31/1/2021الدخول: 

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 30/1/2020الشرق األوسط، ،  محمد بن زاید والبرھان یبحثان التطورات والعالقات الثنائیة 2

االنتقالي في السودان 3 السیادة  النائب األول لرئیس مجلس  الخارجیة یجتمع مع  الدخول:1/2020/ 30، الشرق،  وزیر  (تاریخ   ،31/1/2021  ،(
 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2769091/%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%88%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2773616/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%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
https://al-sharq.com/article/30/01/2021/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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أهمية التوصل إىل   عىل امللك عبد الله أكدخالل اللقاء يقوم بها امللك عبد الله لإلمارات، و  ضمن زيارة رسميةه� جمع

 .   1حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية عىل أساس حل الدولت�

يف العاصمة   أ�ن الصفدي  مع نظ�ه األرد� فيصل بن فرحان يناير، التقى وزير الخارجية السعودي 16ويف نفس اليوم 

وافق رؤى السعودية واألردن حول قضايا املنطقة، مثل التوصل لحل عادل  السعودية الرياض، وأكدا خالل اللقاء عىل ت

التدخالت اإليرانية والرتكية يف  اليمن وسوريا وليبيا ولبنان، فضال عن رفض  الفلسطينية، واألزمات يف  وشامل للقضية 

  .2ةشؤون دول املنطق 

موقف األردن والسعودية يؤكد عىل حل الدولت� لتجسيد الدولة الفلسطينية، باعتبارها القضية   صفدي، إنّ قال الك�  

موقف اململكت� واحد "نريد سالما عادال شامال قامئا عىل حل الدولت� الذي يجسد الدولة   وأضاف أن. املركزية األساس

املح القدس  السيادة وعاصمتها  املستقلة ذات  الرابع من حزيران  الفلسطينية  للمرجعية   وفقا  1967تلة عىل خطوط 

 .  3"الدولية وأيضا ملبادرة السالم العربية حتى تنعم منطقتنا بالسالم الذي تستحقه

عىل ملف القضية الفلسطينية ورضورة الحل العادل،    اهناك ملحوظتان، األوىل أن الزيارت� يف السعوية واإلمارات ركزت

عن مسار ترامب يف    امختلف   ا هذا امللف مع وصول بايدن للبيت األبيض، واملتوقع أن يتبني مسار ويتزامن الرتكيز عىل  

حل القضية الفلسطينية، بشكل مخالف لصفقة القرن، مبا يعيد املوقف التقليدي األمرييك القائم عىل حل الدولت�،  

ن التي أهملت دورها بل عصفت به، ولهنا �كن  يعيد األهمية للدور األرد� يف هذه القضية، بخالف صفقة القر   وبالتايل

تفس� النشاط األرد� يف هذا السياق. الثانية أن موقف اإلمارات والسعودية من حل القضية الفلسطينية مختلف، إذ  

  الزلت السعودية مرصة عىل مبدأ الحل القائم عىل املبادرة العربية للسالم قبل التطبيع، أما اإلمارات فطبعت عالقاتها

بالفعل مع إرسائيل، مخالفًة هذا املبدأ وأيدت صفقة القرن التي عصفت مببدأ حل الدلت�، فهل استقبال السعودية 

 واألردن ملسؤويل األردن تنسيق أم تنافس. 

  

 

 

 الرابط )، 31/1/2021، (تاریخ الدخول: 16/1/2020، األناضول، عاھل األردن یبحث في اإلمارات المستجدات اإلقلیمیة  1

)،  31/1/2021، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 17، الشرق األوسط،  ورفض للتدخالت اإلیرانیة والتركیة أردني حول قضایا المنطقة دي توافق سعو 2
 الرابط 

الفلسط 3 الدولة  لتجسید  الدولتین  حل  على  یؤكد  والسعودیة  األردن  موقف  الخارجیة:  األوسط،  ،  ینیة وزیر  (تاریخ  2020/ 16/1الشرق   ،
 الرابط )، 31/1/2021الدخول: 

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%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/2112411
https://aawsat.com/home/article/2746191/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.almamlakatv.com/news/54779-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 اإلیرانیة -ةخلیجیال_2

 تطورات امللف اإلیراني وبرنامجها النووي يف عهد بایدن 
األول الدعوة للحوار ب� إيران والخليج بوساطة قطرية، الثا� العالقة ب� إدارة بايدن  تتمثل هذه التطورات يف ملف�:  

 وإيران.

حثت قطر يف ترصيحات أدىل بها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن  ،  2002يناير    19امللف األول، يف  

ثا� إيران،    ،آل  الدخول يف حوار مع  الخليج عىل  ا  قائالً دول  املفاوضات،  إن  تلك  للتوسط يف  للدوحة  لوقت مناسب 

وفي� يتعلق باملحادثات املحتملة ب� الواليات املتحدة  تهم،   بالتزامن مع بدء الج�ان (يف الخليج العريب) يف حل خالفا

وضات، فإننا  "نريد اإلنجاز، نريد أن نرى هذا االتفاق، وأيا كان من يدير هذه املفا  وإيران، أوضح الوزير القطري بالقول

مع  . و 1"سندعمه إيجاباً  الدعوةتفاعلت طهران  الخارجية    محمد جواد ظريف أعلنما  رسيعاً  ية، فقطرال  هذه  وزير 

  ه بالده ؤكد على ، مش�اً إىل أن هذا ما تللحوار الشامل يف املنطقةعوة وزير الخارجية القطري  اإليرا� ترحيب بالده بد

 .2وندعو إليه دامئا

من مصلحة    قال د جواد ظريف إن يد بالده ما تزال ممدودة إىل الدول الخليجية، وإن "استقرار املنطقةيناير،    22ويف  

ودعا ظريف الدول الخليجية إىل الحوار، مش�ا إىل أن الرئيس األم�يك السابق دونالد ترامب رحل، وبقيت  "،  الجميع

 4تا لبعض الدول الخليجية أن الت�هي مع ترامب عطل سياستهم ملدة  وأضاف أنه بات ثاب،  إيران وج�انها الخليجيون

أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب  الخارجية السعودي، بوزير  . وردا عىل هذه الدعوات، أعلن  سنوات

للسالم مع إيران،  أن يد اململكة ممدودة  ، وأضاف إىل  من أزماتها، ودعاها إىل تغي� أفكارها والرتكيز عىل رخاء شعبها

 . 3لكن األخ�ة ال تلتزم باتفاقياتها، ك� أشار إىل أن ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول املنطقة

الثا�، يف   الرئيس اإليرا� إن مطالب بالده للعودة إىل االتفاق  يناير،    18أما امللف  قال محمود واعظي مدير مكتب 

عىل إدارة الرئيس األم�يك املنتخب جو بايدن أن ترفع جميع العقوبات التي وضعت خالل فرتة    النووي واضحة، وإنه

وأضاف واعظي أن طهران لن تتخىل عن هذا املوقف، ومرصة  ، رئاسة دونالد ترامب عىل الرشكات واملؤسسات اإليرانية

اإلرسائيلية قالت إن إدارة بايدن    12وكانت القناة الـ.  4عليه، وستعود إىل التزاماتها إذا عاد الطرف املقابل إىل التزاماته

 

 

 الرابط )، 31/1/2021، (تاریخ الدخول: 19/1/2020، االناضول،  الدوحة تحث دول الخلیج على الحوار مع إیران  1

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 19/1/2020االناضول،  ، الخلیج  عوة قطر للحوار الشامل فيإیران ترحب بد 2

 الرابط )، 2021/ 1/ 31، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 22، الخلیج أون الین،  استجابة لقطر والكویت.. إیران تجدد رغبتھا بالحوار مع الخلیج  3

، (تاریخ  1/2020/ 18، الجزیرة نت،  طھران: مطالبنا للعودة لالتفاق النووي واضحة وعلى بایدن رفع جمیع العقوبات التي فرضھا علینا سلفھ  4
 الرابط )، 31/1/2021الدخول: 

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%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2115374
https://www.alquds.co.uk/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A/
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.aljazeera.net/news/2021/1/18/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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قال  ، و أخطرت مسؤول� إرسائيلي� بأنها بدأت اتصاالت رسية وهادئة مع مسؤول� إيراني�، للعودة إىل االتفاق النووي 

 . 1يحمسؤول إيرا� إنه ال يوجد أي تواصل ب� طهران وإدارة بايدن، وإن ما أورده اإلعالم اإلرسائييل غ� صح 

قال جواد ظريف إنه إذا مل تُرفع العقوبات حتى فرباير املقبل، فإن تخصيب اليورانيوم سيزداد وستحّد يناير،    22ويف  

وأشار ظريف إىل أن نافذة العودة لالتفاق النووي وتطبيق بنوده لن  ،  طهران من التفتيش الدويل عىل منشآتها النووية

ك� أكد أنه ال مجال ألي تفاوض جديد بشأن االتفاق النووي، وال �كن    ،ت املتحدة تبقى مفتوحة إىل األبد أمام الواليا

املقابل  2لواشنطن فرض منطقها عىل طهران الخطأ . يف  إنه سيكون من  نتنياهو  بنيام�  الوزراء اإلرسائييل  قال رئيس 

ب إيران،  مع  النووي  باالتفاق  للعمل  الجديدة  األم�كية  اإلدارة  تعود  أن  بالقيام  الفادح  واشنطن  طهران  طالبت  ين� 

 .  3بالخطوة األوىل للعودة إىل االتفاق النووي متهمة إياها بانتهاك بنوده

مستشار األمن القومي األم�يك جيك سوليفان أن من األولويات القصوى واملبكرة إلدارة بايدن "التعامل    يناير، قال  30ويف  

وشدد  "،  الحصول عىل ما يكفي من املواد االنشطارية المتالك سالح نووي  مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقرتابها من

وقال إن  ،  مستشار األمن القومي األم�يك عىل أن "إيران باتت أقرب إلنتاج قنبلة نووية خالل السنوات األربع املاضية" 

ثة باسم البيت األبيض ج� سايك  من جانبها، قالت املتحد، "هناك فروقا يف التعامل مع إيران ب� إداريت بايدن وترامب"

 .  4إنه يجب تعزيز القيود النووية عىل إيران، ومعالجة قضية الصواريخ الباليستية وأنشطة طهران يف املنطقة

 اإلسرائیلیةةخلیجیال_3

ملف التطبیع الخلیجي اإلسرائیليتطورات   
كل من إرسائيل واإلمارات سيشاركان معا يف  كشفت مصادر عسكرية يف تل أبيب أن سالح الجو يف  ،  2020يناير    16يف  

وقالت صحيفة «معريب» اإلرسائيلية إن هذه املناورات ستتم يف اليونان مبشاركة  ،  مناورات عسكرية دولية بشكل علني

وسيكون االعت�د فيها    ،سالح الجو يف الدول الثالث ومعها سالح الجو األم�يك والكندي والسلوفايك واإلسبا� والقربيص

أعلنت إرسائيل افتتاح سفارتها يف أبو ظبي،  يناير،    24. ويف  5القتالية املوجودة بحوزة هذه الدول  16عىل طائرات إف  

وذلك بعد ساعات قليلة من مصادقة مجلس الوزراء اإلمارايت عىل فتح سفارة يف تل أبيب، ويف غضون ذلك أعربت  

 

 

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 1/2020/ 18،  24، لبنانسائل إعالم إسرائیلیة: اتصاالت سریة وھادئة بین إدارة بایدن وطھرانو 1

العقوبات ویضعھا أمام خ 2 فبرایر لرفع  بایدن حتى  إدارة  یمھل  إیران ظریف  العالقة مع  بشأن  (تاریخ  2020/ 23/1الجزیرة نت،  ،  یارین   ،
 الرابط )، 31/1/2021الدخول: 

األولى 3 بالخطوة  واشنطن  تطالب  فادحا وطھران  خطأ  النووي  لالتفاق  أمیركا  عودة  تعتبر  نت،  ،  إسرائیل  (تاریخ  1/2020/ 28الجزیرة   ،
 الرابط )، 31/1/2021الدخول: 

 الرابط )، 2021/ 31/1، (تاریخ الدخول:2020/ 28/1، 21، عربيالقومي لبایدن یحدد مالمح العالقة مع الصین وإیران مستشار األمن  4

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول:2020/ 16/1، الشرق األوسط، بالیوناناإلمارات وإسرائیل في مناورات عسكریة  5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.lebanon24.com/news/world-news/785372/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/22/%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/28/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1332198/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2744221/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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وقالت وزارة الخارجية اإلرسائيلية يف بيان إن سفارتها  ع"،  تفاقيات التطبي اإلدارة األم�كية الجديدة عن نيتها "البناء عىل ا

 . 1د وصل إىل أبو ظبيق  "إيتان نائيه"يف اإلمارات فتحت رسميا، وإن الدبلومايس 

أعلنت دولة اإلمارات عن تأجيل فتح سفارتها لدى إرسائيل، بسبب القيود املفروضة عىل الحركة يف تل أبيب يف املقابل،  

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدويل اإلماراتية، إنها تقوم حالياً بالتنسيق مع نظ�تها  كورونا،  للحد من انتشار جائحة  

أعلنت البحرين دخول اتفاقية إعفاء يناير،    28. ويف  2لدى دولة إرسائيل  اإلرسائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة اإلمارات

أشهر عىل  3عقب نحو ، وذلك التأش�ات املتبادل مع إرسائيل لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة حيز التنفيذ

 .  3توقيع االتفاقية ب� املنامة وتل أبيب

طائرات إف   تل أبيب، أن قرار جو بايدن، تجميد صفقات األسلحة وبينهاكشفت مصادر سياسية يف  يناير،    28أخ�اً يف  

لإلمارات، يث� تحفظات شديدة وحتى مخاوف لدى الحكومة اإلرسائيلية بأن تكون لذلك تبعات سلبية عىل تطبيع    35

علموا بأن هذه الطائرات البالغة  وقالت هذه املصادر إن اإلرسائيلي� الذين كانوا قد صدموا عندما  ب� البلدين،    العالقات

التطور والحداثة، ستصبح بأيدي جيش عريب، وأسمعوا تحفظات وانتقادات يف حينه، انقلبوا اليوم ضد تجميد الصفقة  

، فإن القادة اإلرسائيلي� اقتنعوا بأن وجود طائرات متطورة  "يديعوت أحرونوتة "أو املساس بها. وحسب� ذكرت صحيف 

 . 4ولذلك شطبوا تحفظاتهم ،شكل خطرا أمنيا عىل إرسائيليف اإلمارات ال ي

إن قدوم جو بايدن للبيت األبيض س�تب تداعيات كب�ة عىل القضية الفلسطينية، فعىل الرغم من أن بايدن لن يقدم  

الفلسطينية    عىل إلغاء اإلجراءات الكربى التي اتخذها ترامب كنقل السفارة وغ�ها، إال أن لبايدن رؤية تجاه حل القضية

مخلفة لرؤية بايدن واملمثلة يف صفقة القرن، ك� لن يتبنى بايدن اسرتاتيجية ضاغطة عىل دول املنطقة يف اتجاه تطبيع  

 عالقاتها مع إرسئيل.

 

 

 

)،  31/1/2021، (تاریخ الدخول:2020/ 24/1، الجزیرة نت،  إسرائیل تفتتح سفارتھا في أبو ظبي وإدارة بایدن تقرر استثمار اتفاقیات التطبیع 1
 الرابط 

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 24/1/2020، الشرق األوسط، اإلمارات تؤجل فتح سفارتھا لدى إسرائیل بسبب «كورونا»  2

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 24/1/2020، الجزیرة نت،  ع إسرائیل تدخل حیز النفاذالبحرین: اتفاقیة اإلعفاء من التأشیرة م  3

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 29/1/2020، الشرق األوسط،  } لإلمارات 35قلق إسرائیلي من تجمید أمیركا صفقة {إف  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/2021/1/24/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/2764096/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2764096/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2764096/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/28/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2771611/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%81-35-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2771611/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%81-35-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2771611/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%81-35-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 الوالیات املتحدة _1 

 تطورات العالقات األمریکیة الخلیجیة يف عهد بادین 
»، ب� القوات البحرية امللكية السعودية والقوات 21التمرين البحري املختلط «املدافع البحري  انطلق،  2020يناير    21يف  

الرشقي   باألسطول  البحرية  العزيز  عبد  امللك  قاعدة  يف  وذلك  الربيطانية  األلغام  قانصة  ومشاركة  األم�كية،  البحرية 

القحطا�، والتي تهدف إىل رفع الجاهزية القتالية  بالجبيل، بحضور قائد األسطول الرشقي اللواء البحري الركن، ماجد  

وتوسيع التعاون األمني البحري ب� القوت�، من خالل تعزيز األمن البحري وتأم� ح�ية املياه اإلقليمية وتبادل الخربات  

أن1القتالية أخرى جوية    بحرية،ال  ناوراتامل اختتمت    . وبعد  مناورات  التمرين   مناورات  ، وهييناير  27يف  انطلقت 

 . 2املشرتك الثالث ب� القوات الجوية امللكية السعودية والقوات الجوية األم�كية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تفاؤل بالده بعالقة ممتازة مع الواليات املتحدة تحت  ويف ذات السياق،  

أكدت وزارة الدفاع األم�كية  ك�    .3املشرتكة مل تتغ�  ومصالحهممع أم�كا عالقة مؤسسات،    وأن عالقاتهم  ،إدارة جو بايدن

(البنتاغون)، أن السعودية رشيك رئييس للواليات املتحدة يف املنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل األمن اإلقليمي، يأيت ذلك  

 .  4ضمن االستعدادات األم�كية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها يف اململكة خالل الفرتة املقبلة

إن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت تعليقا مؤقتا  يناير،    27يف  متحدث باسم وزارة الخارجية األم�كية  يف املقابل، أعلن  

عىل بعض صفقات السالح لحلفاء الواليات املتحدة ملراجعتها، وذكرت تقارير إعالمية أن هذه الصفقات تشمل صفقة  

وتعد هذه الصفقات من ب� أكرث الصفقات التي أبرمتها ،  للسعودية  لإلمارات، وصفقة بيع ذخائر"  35-بيع مقاتالت "إف

إدارة ترامب أهمية، وأوضح املتحدث باسم الخارجية األم�كية أن وقف تنفيذ الصفقات بشكل مؤقت "إجراء إداري 

قات لض�ن  روتيني خالل عمليات انتقال السلطة"، وأضاف املسؤول األم�يك أن التعليق يرمي إىل "مراجعة هذه الصف

أن تلبي مبيعات األسلحة األهداف اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة، واملتمثلة يف بناء رشكاء أكرث قوة وقدرة عىل املستوى  

 .5ياألمن

�كن النظر لقرار تعليق مبيعات السالح يف سياق�، األول التأكيد عىل أن هناك مرحلة جديدة بسياسات مختلفة جذرية  

الجديدة يف مترير هذه  يف عهد   التعليق ال يعني عدم رغبة اإلدارة  الثا� أن هذا  بايدن عن سياسات سابقه ترامب. 

 

 

 الرابط )، 31/1/2021، (تاریخ الدخول: 2020/ 22/1، الشرق األوسط، أمیركي في میاه الخلیج   تمرین عسكري سعودي ـ 1

 الرابط )، 31/1/2021، (تاریخ الدخول: 2020/ 29/1، الشرق األوسط، اختتام تمرین بحري وانطالق آخر جوي بمشاركة سعودیة ـ أمیركیة 2

 الرابط )، 1/2021/ 31، (تاریخ الدخول: 21/1/2020، الشرق األوسط، تفاؤل سعودي بعالقة ممتازة مع أمیركا تحت إدارة بایدن  3

رئیسي  4 وشریك  اإلقلیمي  لألمن  مھمة  ركیزة  السعودیة  األوسط»:  لـ«الشرق  األوسط،  ،  البنتاغون  (تاریخ  29/1/2020الشرق   ،
 الرابط )، 31/1/2021الدخول: 

 ابط الر)، 31/1/2021، (تاریخ الدخول: 2020/ 29/1، ، الجزیرة نت لإلمارات وذخائر للسعودیة   35-إدارة بایدن تعلق صفقة بیع مقاتالت إف 5

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/2757201/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://aawsat.com/home/article/2771711/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2756731/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2756731/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2756731/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2771716/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2021/1/27/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%8135
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سياقاته   قرار  فلكل  الجديدة،  بايدن  اسرتاتيجية  مع  يتنايس  ومبا  تناسق  يف  رغبته يف متريرها  ما هي  بقدر  الصفقات 

دام هذه الصفقات يف الضغط عىل اإلمارات لتعديل  ورشوطه خاصة مثل هذه الصفقات، فقد تسعى إدارة بايدن الستخ

 سياستهم يف اليمن وليبيا وغ�ها من امللفات الداخلية. 

  

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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