
 

                                 

 المرصد الخليجي 
 February 2020 16| | 032العدد  ||  تطورات الشأن الخلیجي الداخلیة والخارجیةرصد  ی|| تقریر نصف شهري 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 لقاء أمین مجلس التعاون الخلیجي بالسیسي   

 الخلیجیة - تطورات املصالحة الخلیجیة  

 تطورات امللف الیمني يف عهد جو بایدن   

 زیارة وزیر الخارجیة القطري للبنان ولقاءه بعون  

 تطورات امللف اإلیراني يف عهد بایدن  

 جولة وزیر الخارجیة الترکي يف منطقة الخلیج  

 تطورات العالقات األمریکیة الخلیجیة يف عهد بایدن  
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 هذا العدد 
، وذلك من خالل ثالث  2021  فربايرمن شهر    األولتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  ي

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

الخليجية بعد قمة  -التطورات الجديدة التي شهدتها العالقات الخليجيةالخليجية، وكان أبرزها  -أوالً: التطورات الخليجية

العال واملصالحة التي متت يف إطارها ب� قطر من ناحية ودول السعودية واإلمارات والبحرين ومرص من ناحية أخرى،  

ر يف الرياض وتأكيد البحرين بأن قطر مل ترد عىل مبادرتها املتعلقة بحل  وكان أهمها رفع العلم القطري عىل سفارة قط

 املسائل العالقة بينه�. 

األزمة اليمنية وتطوراتها يف عهد جو بايدن اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتشمل  -ثانياً: التطورات الخليجية

� من قامئة اإلرهاب أو وقف أمريكا دعمها للسعودية يف رئيسية، سواء رفع بايدن الحوثي  تومتثلت يف ثالثة تطورا

حرب اليمن، أو رضبات الحوثي� املكثفة عىل السعودية، وكذلك تشمل زيارة وزير خارجية قطر للبنان وتأكيده عىل مل  

مل جولة  الشمل الداخيل، وزيارة أم� عام مجلس التعاون الخليجي ملرص ولقاءه بالسييس. أما في� يتعلق برتكيا فيش

يف منطقة الخليج، وشملت زيارة لدول الكويت وع�ن وقطر، وخاللها التقى بعدد من املسؤول� رفيعي    اوزير خارجيته

فربز املناوشات الكالمية ب� إيران والواليات املتحدة، يف ظل رغبة كل  . أما في� يتصل بإيران،  املستوى يف الدول الثالث

 األول. طرف يف أن يقدم اآلخر التنازل 

الخليجية التطورات  بايدن، وشملت  الدولية: وقد متثلت يف تطورات  -ثالثاً:  الخليجية يف عهد جو  األمريكية  العالقات 

التطورات يف هذه الفرتة دول السعودية وقطر واإلمارات، السعودية حيث مالمح برودة يف عالقاتها مع بايدن واإلمارات  

 للواليات املتحدة ال غنى عنه، وقطر دور الوساطة يف األزمات اإلقليمية  التي تحاول أن تفرض نفسها كرشيك أسايس

 والذي هو مهم للواليات املتحدة.  

 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
 الخلیجیة  -ةیتطورات املصالحة الخلیج

ء مع الدول العربية بعد  قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكرب الباكر، إن فتح األجوا،  2020فرباير    3يف  

وأضاف الباكر أن فتح ،  مليار دوالر  1.2املصالحة الخليجية، له تأث� إيجايب عىل األداء املايل، إذ يخفض التكاليف بنحو  

 . 1األجواء سيساعد عىل خفض التكلفة التشغيلية من خالل استخدام طائرات الناقلة الوطنية مسارات أقرص للط�ان

ت محكمة العدل الدولية دعوى دولة قطر ضد اإلمارات بشأن الحصار واإلجراءات التمييزية  ردّ ويف نفس اليوم،  

وأيدت املحكمة،  ،  ، لعدم اختصاصها للنظر يف الدعوى املذكورة2017التي فرضتها اإلمارات ضد القطري� يف يونيو  

ات بشأن عدم اختصاص املحكمة بالنظر يف الدعوى ، االعرتاضات التي قدمتها اإلمار 6صوتا مقابل    11بأغلبية  

 

 

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:3/2/2021مليار دوالر، األناضول،  1.2الخطوط القطرية: املصالحة الخليجية توفر  1
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عىل إقدام اإلمارات عقب    وكانت قطر قد قدمت أدلة ملحكمة العدل الدولية ،  2018  يونيو  11املقدمة من دولة قطر يف  

ومنع  األرس،  ب�  والتفريق  باإلمارات،  أمالكهم  يف  الترصف  من  القطري�  املواطن�  منع  عىل  الخليجية  األزمة  اندالع 

 .  1املواطن� القطري� من العمل والدراسة

، إن قطر "مل تستجب" لدعوة وجهتها بالده لبحث "القضايا  قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزيا�فرباير،    7ويف  

الدوحة لبدء "مباحثات جادة" مع  املنامة  استعداد  البحريني،  العالقة"، معربا عن  الخارجية  إن "وزارة  الزيا�  ة  وقال 

يناير املايض، بإرسال خطاب لنظ�تها القطرية لبدء مباحثات حيال القضايا واملوضوعات املعلقة، تفعيال ملا   11قامت يف  

املايض، مقاطعة أعلنها الرباعي العريب ر  يناي  5أنهت قمة العال التي احتضنتها السعودية يف  قد  و .  نص عليه بيان العال

والبحرين   واإلمارات  من  السعودية ومرص  أكرث  قبل  قطر،  عالقات    3ضد  أجواء وحدود وعودة  فتح  وتالها  سنوات، 

 .  2دبلوماسية ب� بعض تلك الدول مع الدوحة، ليس من بينها البحرين

أم� قطر الشيخ ب  لتقي خاللهااوصل رئيس الربملان الكويتي مرزوق الغانم إىل الدوحة، يف زيارة رسمية  فرباير،    9ويف  

ويف وقت سابق،  ،  له "رسالة شفهية" من أم� الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح  ونقل،  متيم بن حمد آل ثا�

فرباير، قال   12ويف . 3بعث أم� قطر برسالة خطية إىل نظ�ه الكويتي، تتعلق بالعالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

وعدم اليق� ب� دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت  وزير الخارجية الع�� بدر بن حمد البوسعيدي إن فرتة التوتر  

 . 4من املايض بعد القمة الخليجية األخ�ة التي عقدت يف مدينة العال بالسعودية 

الخارجية اإلمارايت، معفرباير،    15ويف   الله بن زايد آل نهيان وزير  الشيخ عبد  الع��  بحث  البوسعيدي،    ربد  نظ�ه 

وسبل البلدين  ب�  بين  العالقات  املشرتك  التعاون  مسارات  وعدد  تعزيز  العمل ه�  مبس�ة  املتعلقة  املوضوعات  من 

الخليجي املشرتك، إضافة إىل بحث الجانبان التعاون والتنسيق املشرتك ب� البلدين يف مواجهة تداعيات جائحة ف�وس  

 . 5دكورونا املستج 

يغطيها التقرير أي تغ� جذري كب�، سواء يف اتجاه اتخاذ   ومن هذا الرصد، �كن القول بأنه مل يحدث يف الفرتة التي

الخليجية، أو حدوث أي تطورات معاكسة تعرقل عملية -مزيد من التطورات اإليجابية النوعية يف العالقات الخليجية

ن بطيئة  املصالحة، وبالتايل فإنه عىل ما يبدو أن عملية املصالحة ماضية يف طريقها بدون عرقلة لكنها مرجح أن تكو 

 وجزئية، نظرا للتباينات الكث�ة ليس فقط ب� طريف األزمة، بل ب� نفس الدول التي تتبني نفس املوقف والتوجه. 

 

 

)،  16/2/2021، (تاريخ الدخول:4/2/2021ل الدولية ترد دعوى قطر ضد اإلمارات بشأن الحصار لعدم اختصاصها، الجزيرة نت،  محكمة العد 1
 الرابط 

 الرابط)، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:7/2/2021البحرين: قطر "مل تستجب بعد" لدعوة بحث "القضايا العالقة"، األناضول،  2

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:9/2/2021رئيس برملان الكويت يف الدوحة لنقل رسالة إىل أم� قطر، األناضول،  3

)،  16/2/2021، (تاريخ الدخول:12/2/2021وزير الخارجية الع��: التوتر وعدم اليق� أصبحا من املايض بعد القمة الخليجية، الجزيرة نت،   4
 الرابط 

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:16/2/2021وتعزيز التعاون، الرشق األوسط، وزيرا الخارجية اإلمارايت والع�� يبحثان التطورات  5
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 اإلقلیمیة  -ثانیًا، التطورات الخلیجیة
 ) الیمن 1(

يف    ووحي أمانأّدى رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر ونائباه عبد الله أبو الغيث  ،  2020يناير    19يف  

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

بـ"االنقالب    وَصف املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إماراتيا حزمة القرارات الرئاسية. وقد  1رئيسا ونوابا ملجلس الشورى

الرص الرياض، والتوافق والرشاكة ب� طرفيهالخط� والخروج  اتفاق  االنتقايل  "،  يح عىل مضام�  املجلس  يف  -واستنكر 

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

جلس االنتقايل متسكه بكل بنود اتفاق الرياض،  وجدد امل،  حكومة املناصفة ب� الجنوب والش�ل املنبثقة من االتفاق 

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

 . 2معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يتعدى كونه تكتيك وتهدئة مرحلية، قبل العودة للتوتر من جديد. والسؤال هنا هل للخالفات السعودية اإلماراتية التي  

 أت تظهر مؤخراً عالقة بهذا التوتر؟بد

 

 

رئ 1 الجنويب..  االنتقايل  رفض  اليمني،  رغم  املشهد  هادي،  أمام  الدستورية  اليم�  يؤدون  ونائباه  الشورى  مجلس  (تاريخ  2020/ 19/1يس   ،
 الرابط )، 31/1/2021الدخول:

 الرابط )، 31/1/2021، (تاريخ الدخول:2020/ 17/1، وصفها باالنقالب الخط�.. "االنتقايل الجنويب" يرفض قرارات هادي ويتوعد، الجزيرة نت 2

 الرابط)، 31/1/2021، (تاريخ الدخول:17/1/2020"حزام طوق عدن".. قوات جديدة لـ"االنتقايل الجنويب" باليمن، األناضول،  3

 الرابط )،  31/1/2021، (تاريخ الدخول:24/1/2020بعد قرارات هادي.. "االنتقايل الجنويب" يحّذر من تحول جنوب اليمن لساحة حرب، امليادين،   4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almashhad-alyemeni.com/191923
https://www.aljazeera.net/news/2021/1/17/%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
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
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
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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 ) مصر 2(
مع أم� عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تعزيز العالقات ب�   ، بحث عبد الفتاح السييس2021فرباير    7يف  

الحجرف  شدد  ، و وأكد السييس خالل اللقاء عىل ارتباط أمن الخليج باألمن القومي املرصيون،  مرص ودول مجلس التعا

احثات مع وزير الخارجية املرصي سامح شكري عىل أن أمن دول الخليج مرتبط متاماً بأمن مرص والعكس صحيح،  بعد مب

ومتثل القاهرة املحطة الثالثة للحجرف، ضمن "جولة شملت  .  1مؤكداً دعم املجلس ملرص يف جهودها ملكافحة اإلرهاب

 . 2ث التعاون أيضا، وفق بيان ملجلس التعاونكالً من األردن والعراق يف أعقاب مخرجات العال"، تضمنت بح

إن داللة التوقيت لهذه الزيارة، هي أنها تأيت بعد املصالحة الخليجية يف قمتها األخ�ة "العال"، ويبدو أن هناك محاوالت  

التعقيد، وتحتاج من أم� مجلس التعاون لض�ن التزام مرص ببنود املصالحة، خاصة وأن أزمة األخ�ة مع قطر شديدة  

 لجهود ووقت أكرث لحلها. 

 ) لبنان3(
 بالرئيس  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء القطري،، التقى  2020فرباير    9يف  

غليب  جميع األطراف اللبنانية إىل توعقد بعده مؤمتر صحفي، دعا خالله  ميشال عون يف قرص بعبدا الجمهوري،    اللبنا�

، إن الدوحة ستدعم أي سبيل يؤدي إىل ذلك  -خالل زيارته لب�وت-املصلحة الوطنية، والتعجيل بتشكيل الحكومة قائال  

ونفى وزير الخارجية القطري أي محاوالت لنسف املبادرة الفرنسية يف لبنان، مؤكدا أن ما تقوم به قطر يأيت "استك�ال 

إىل لبنان شملت لقاء مع وزير    القطري  زيارة وزير الخارجية  أنقالت مصادر    . ك�3للجهود الدولية"، عىل حد تعب�ه

الخارجية اللبنا� السابق جربان باسيل واتصاال مع رئيس الوزراء املكلف سعد الحريري، وذلك يف إطار مساٍع قطرية 

متواجدا خارج لبنان خالل    وقالت املصادر إن الحريري كان ،  إليجاد أرضية مشرتكة وتوافقية لتشكيل حكومة لبنانية

 .  4الزيارة، لكنها رجحت عقد لقاء قريب بينه وب� وزير الخارجية القطري

إن هذا التطور بالغ األهمية بالنسبة لقطر ودورها اإلقليمي، إذ يضاف ملجموعة األدوار الفاعلة التي تقوم بها يف املنطقة،  

األزمات، وتشمل امللف اإليرا� ب� السعودية وإيران والفلسطيني ب� والتي يأيت أغلبها يف إطار دبلوماسية الوساطة يف 

 فتح وح�س وامللف األفغا� ب� طالبان والواليات املتحدة وأخ�ا امللف اللبنا� ب� التيارات املختلفة.   

 

 

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:7/2/2021الخليجية، الرشق األوسط،    –تعزيز العالقات املرصية  السييس والحجرف يبحثان  1

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:7/2/2021ة للمرة األوىل منذ املصالحة الخليجية، األناضول، الحجرف يف القاهر  2

يو  3 قطر  خارجية  إن،  وزير  إن  يس  الوطنية،  املصلحة  لتغليب  ويدعو  لبنان..  يف  الحريري  لقاء  عدم  سبب  (تاريخ 2021/ 14/2ضح   ،
 الرابط )، 16/2/2021الدخول:

الخارجية   4 للجزيرة نت: وزير  الجزيرة نت،  مصادر خاصة  لبنا�،  الحريري إليجاد توافق  باسيل وهاتف  التقى  (تاريخ 2021/ 14/2القطري   ،
 الرابط )، 16/2/2021الدخول:

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%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%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%A9/2136949
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%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%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%A9/2136949
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/02/09/qatar-fm-lebanon-government
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/10/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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 ة ـ اإلیرانیة خلیجی ) العالقات ال 4(
ع وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس بالدوحة، إن  قال وزير خارجية قطر يف مؤمتر صحفي مشرتك مفرباير،    10يف  

"االتصاالت سواء كانت مع الجانب األمرييك أو الجانب اإليرا� مل تتوقف ومستمرة وهذا يشء طبيعي، دولة قطر تجاور  

ي حليف  دولة جارة لنا، وما يحدث يف املنطقة ينعكس علينا بشكل مبارش، والواليات املتحدة ه  تعتربإيران، وإيران  

 . 1"اسرتاتيجي لدولة قطر ومن املهم أال نرى أي تصعيد يف املنطقة

القطري التقى  فرباير،    15ويف   الخارجية  اإليرا�ب  وزير  القطري بعد   ،محمد جواد ظريف نظ�ه  الخارجية  وقال وزير 

إ  عدة للعب دور محوري  "قطر مست  ناللقاء، إن "املنطقة بحاجة إىل توجه جديد وتعاون شامل ب� دولها"، مجدداً 

من جهته، قال ظريف إنه "يجب التعاون ب� دول املنطقة للوصول  .  يف املنطقة" ومؤثر لتحقيق االستقرار وخفض التوتر

إىل ترتيبات إقليمية مستقرة"، مشدداً عىل أّن "العالقات اإليرانية القطرية لها دور مهم يف تحقيق ظروف مستقرة يف  

إيرا،  املنطقة" التعاون اإلقليمي يفوأضاف أن  استعداد طهران "لتوسيع   ن "مستعدة لتوسيع  جميع املجاالت"، مؤكداً 

 .  2"التعاون مع قطر عىل جميع األصعدة"، ومشيداً بـ"النجاحات القطرية األخ�ة يف إنهاء الحصار

 الترکیة-ةخلیجی ) العالقات ال5(
دول هي الكويت وع�ن   3تشاووش أوغلو، جولة خليجية شملت  ، بدأ وزير الخارجية الرتيك مولود  2021فرباير    9يف  

األم� نواف األحمد الجابر الصباح، وويل عهده مشعل كانت الكويت أوىل محطاته. وهناك التقى بأم� الكويت  و   ،وقطر

حمد نارص  الشيخ أ ، وزير خارجيتها  رئيس وزراء الكويت صباح خالد األحمد الصباحبالتقى  ، ك�  األحمد الجابر الصباح

ويف تغريدة عىل تويرت، قال تشاووش أوغلو إّن لقاءه .  3رئيس مجلس األمة مرزوق عيل الغانم، وأخ�اً باملحمد الصباح

،  وأشار إىل أّن البلدين حافظا عىل مستوى حجم التجارة بينه� رغم جائحة كورونا،  مع رئيس الوزراء الكويتي كان مثمرا

 .4عادته لتنفيذ رشكات املقاوالت الرتكية لعدة مشاريع يف دولة الكويتوأعرب الوزير يف تغريدته عن س

مع نظ�ه الع�� بدر بن حمد البوسعيدي يف    ع�ن، وفيها التقى   ملحطته الثانية  تشاووش أوغلو  فرباير، انتقل  10ويف  

ا كب� جدا يف  املنطقة، ولها دور  دولة مهمة يف  إن "ع�ن  الرتيك  الوزير  قال  بالسياسة    .. لسالممسقط، حيث  نرحب 

قال أوغلو إن بالده تويل  "، ك�  الع�نية املستقلة والحيادية، ونؤمن بأن حكومة مسقط تعكس صوت العقل يف املنطقة

 

 

)،  16/2/2021، (تاريخ الدخول:2/2021//10، يس إن إن،  وزير خارجية قطر: االتصاالت مع إيران وأمريكا مستمرة.. ونسعى لخفض التصعيد 1
 الرابط 

االستقرار 2 يحقق  دور  للعب  مستعدون  طهران:  يف  ظريف  لقائه  خالل  القطري  الخارجية  الجديد،  وزير  العريب  (تاريخ 2021/ 2//15،   ،
 الرابط )، 16/2/2021الدخول:

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:10/2/2021الرشق األوسط، ، محادثات لوزير الخارجية الرتيك يف الكويت 3

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:9/2/2021، األناضول، وزير الخارجية الرتيك يلتقي رئيس الوزراء الكويتي 4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/02/10/qatar-fm-iran-usa
https://www.alaraby.co.uk/politics/%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%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://aawsat.com/home/article/2795881/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%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%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A/2138837
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نائب  أوغلو بتشاووش  . تاله لقاء  1اهت�ما بنتائج القمة الخليجية ومساعي دول الخليج الرامية إىل السالم يف املنطقة

 . 2� لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيدرئيس الوزراء الع� 

فرباير، حيث التقى بنظ�ه القطري، وأكدا بعد اللقاء يف مؤمتر صحفي عىل أن    11أوغلو لقطر يف  تشاووش  أخ�اً انتقل  

النووي،    بالده� التعاون لحل مشاكل    وأنه�تشجعان واشنطن وطهران عىل حل دبلومايس ألزمة امللف  تستطيعان 

ك� أكد جاويش أوغلو أن تطبيع العالقات ب� قطر ودول الخليج أمر جيد،  ،  نطقة، ال سي� ب� واشنطن وطهرانامل

أم� قطر الشيخ متيم بن حمد  . ك� التقى جاويش أوغلو ب 3معربا عن أمله يف عودة العالقات لطبيعتها ب� دول املنطقة

 .  4املستجدات اإلقليمية والدوليةحيث بحثا آل ثا�، 

أوغلو بزيارتها، بل أيضا عىل تشاووش  املالحظ يف هذه الجولة كثافتها ليس فقط عىل مستوى عدد الدول التي قام  

مستوى عدد املسؤول� الذي التقاهم أوغلو يف نفس الدولة، وهي تش� لتنامي وأهمية الدور والتعاون الرتيك مع أغلب  

ة فارقة يف تعظيم هذا التعاون باألخص مع قطر والكويت وع�ن يف دول الخليج، والتي مثلت األزمة الخليجية محط 

الوقت التي تأزمت فيه مع دول السعودية واإلمارات والبحرين، ومرجح أن يكون حل األزمة الخليجية محطة نوعية  

 جديدة يف تكثيف هذا التعاون رأسياً وأفقياً 

 الدولیة -التطورات الخلیجیة :ثالثًا
 الوالیات املتحدة _1 

إن دولة قطر تقوم بدور حيوي يف الجهود العاملية ، 2020فرباير  6يف قالت القيادة الوسطى للجيش األم�يك أوالً، قطر: 

ها عضو ناشط يف التحالف الدويل وعضو مؤسس يف املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، وتستضيف  أنو ،  ملحاربة اإلرهاب 

األم�  القوات  من  الجويةآالفا  العديد  قاعدة  يف  بأن  9. ويف  5كية  القطرية،  األنباء  وكالة  قالت  الخارجية    فرباير،  وزير 

اتصال� هاتفي� من املبعوث األم�يك الخاص إىل إيران روبرت مايل، ومستشار األمن القومي األم�يك   قد تلقى  القطري

م�كية كينيث ماكينزي إن املوقع الجغرايف لقطر يضعها  ويف السياق ذاته، قال قائد القيادة الوسطى األ .  جيك سوليفان

 . 6يف نقطة مركزية يف املنطقة، و�كنها من لعب دور كب� عندما يتعلق األمر باملشكلة مع إيران 

 

 

وز  1 بالخليج..  جولة  ومستقرةخالل  وموحدة  قوية  خليجية  منطقة  تريد  أنقرة  الرتيك:  الخارجية  نت،  ير  الجزيرة  (تاريخ  9/2/2021،   ،
 الرابط )، 16/2/2021الدخول:

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:10/2/2021، ترك برس، تشاووش أوغلو ونائب رئيس الوزراء الع�� يبحثان تعزيز العالقات 2

لألزمة 3 دبلومايس  عىل حل  وطهران  واشنطن  تشجعان  وأنقرة  الدوحة  القطري:  الخارجية  وزير  الرتيك..  نظ�ه  استقبال  نت،  خالل  الجزيرة   ،
 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 11/2

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:11/2/2021، األناضول، ليةأم� قطر يبحث مع تشاووش أوغلو املستجدات اإلقليمية والدو  4

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:2/2021//15، الجزيرة نت، األم�كية الوسطى: قطر تقوم بدور حيوي يف محاربة اإلرهابالقيادة  5

إيران 6 إىل  األم�يك  واملبعوث  لبايدن  القومي  األمن  مستشار  من  اتصال�  يتلقى  القطري  الخارجية  نت،  ،  وزير  (تاريخ 2021/ 2//9الجزيرة   ،
 الرابط )، 16/2/2021الدخول:

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/2021/2/10/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.turkpress.co/node/78114
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/11/%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%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2141270
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/6/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/9/%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%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86


  

 

8 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 February 2020 16 ||032العدد 

 

 

 

 

 

 

يف    التزامها مبساعدة السعودية يف الدفاع عن حدودها  فرباير،  6يف    أعلنت الواليات املتحدة األمريكيةثانياً، السعودية:  

جاء ذلك يف ترصيحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) جون  وء التهديدات القادمة من اليمن،  ض

السعودية رشيك أمني مهم، وإن بالده ستواصل    إنقال وزير الخارجية األم�يك أنتو� بلينكن  . ويف نفس اليوم،  1ك�يب

مع نظ�ه السعودي فرباير    5يف  كد يف أول مكاملة هاتفية أجراها  أنه أ، ك� رصح بالدفاع عنها ضد أي تهديد خارجي

 . 2ن"فيصل بن فرحان، عىل "إحياء الجهود الدبلوماسية إلنهاء النزاع يف اليمن وتعزيز حقوق اإلنسا

م� قالت ج� سايك املتحدثة باسم البيت األبيض الجمعة إنه ال توجد خطط لالتصال بويل عهد السعودية األ يف املقابل،  

ال أعلم بخطط    وقالت سايك يف إفادة صحفية يومية "هناك مراجعة لسياستنا في� يتعلق بالسعودية،  محمد بن سل�ن

الرد عىل سؤال بشأن ما إذا كانت اإلدارة ستفرض عقوبات عىل "،  التصال مع اململكة ويف وقت سابق تجنبت سايك 

 . 3ء سعودي� يف قنصلية السعودية يف إسطنبولاململكة بخصوص مقتل الصحفي ج�ل خاشقجي عىل يد عمال 

اإلمارات:   بالـعىل    ،2021فرباير    7يف    أكدتثالثاً،  لخفض    التزامها  الجديدة،  األمريكية  اإلدارة  مع  كثب"  عن  "عمل 

الله بن زايد، من املبعوث األمري، و التوترات اإلقليمية يك ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه وزير خارجية اإلمارات عبد 

الخاص إليران، روبرت مايل، وأشار بن زايد خالل االتصال إىل التزام بالده بتعزيز العالقات والعمل عن كثب مع إدارة 

اتفاق   مظلة  تحت  التعاون  أطر  وترسيخ  جديد  حوار  وبدء  اإلقليمية  التوترات  لخفض  بايدن  جو  األمرييك  الرئيس 

 .  4التطبيع

وم� سبق يبدو أن وصول جو بايدن للبيت األبيض يعد عامال إيجابيا أكرث لقطر، خاصة وأن سياسة بايدن الخارجية  

املتوقعة، والتي تدفع باتجاه حلحلة أغلب أزمات املنطقة تتناسب مع الدعامة املركزية التي يقوم عليها الدور القطري  

بخالف اإلمارات التي يقوم دورها عىل بناء نفوذ إقليمي عسكري وسيايس    يف املنطقة، واملتمثل يف القيام بدور الوساطة،

واقتصادي، ما يدفعها ألن تكون طرفا يف بعض األزمات، والسعودية التي تناغمت سياستها الخارجية مؤخرا مع نظ�تها  

 اإلماراتية. 

 

 

 الرابط)، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:2/2021//6، األناضول، مبساعدة السعودية يف الدفاع عن حدودهاالبنتاغون: ملتزمون  1

تهديدوزير   2 أي  ضد  عنها  الدفاع  وسنواصل  مهم  أمني  رشيك  السعودية  األم�يك:  نت،  ،  الخارجية  (تاريخ 2021/ 2//6الجزيرة   ،
 الرابط )، 16/2/2021الدخول:

 الرابط )، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:2/2021//6، الجزيرة نت، البيت األبيض: ال توجد خطط لالتصال مع السعودية 3

 الرابط)، 16/2/2021، (تاريخ الدخول:2/2021//7، األناضول، التوترات اإلقليميةاإلمارات: سنعمل مع إدارة بايدن لخفض  4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7/2135614
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/6/%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%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/2021/2/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9
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%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/2136390
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