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 مستقبل بن سلمان يف خطر :  بعد نشر تقریر خاشقجي  

 أول لقاء بین إماراتي ـ قطري برعایة کویتیة بعد قمة العال  

 تطورات امللف الیمني يف عهد جو بایدن   

 الحریري للدوحة زیارة  دخول قطر یلع خط األزمة يف لبنان و  

 بعد قمة العال  برعایة کویتیة  قطري  - أول لقاء مصري  

 تطورات امللف اإلیراني يف عهد بایدن  

 أول سفیر إماراتي يف إسرائیل بعد التطبیع  

 هذا العدد: يف 
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 هذا العدد 
، وذلك من خالل ثالث 2021  فربايريتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف الثا� من شهر  

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

الخليجية بعد قمة  -الخليجيةالخليجية، وكان أبرزها التطورات الجديدة التي شهدتها العالقات  -أوالً: التطورات الخليجية
العال واملصالحة التي متت يف إطارها ب� قطر من ناحية ودول السعودية واإلمارات والبحرين ومرص من ناحية أخرى،  

 وكان أهمها عقد لقاءات متتالية ب� قطر ودول اإلمارات، وع�ن، والسعودية، وع�ن. 

بالدائرة العربية، فتشمل األزمة اليمنية وتطوراتها يف عهد جو بايدن اإلقليمية، في� يتصل  -ثانياً: التطورات الخليجية
لألزمة،   السيايس  والحل  الحرب  بإنهاء  الدفع  باتجاه  الضغط  الجديدة يف  األمريكية  اإلدارة  استمرار جهود  ومتثلت يف 

ع قطر ومرص بعد قمة  وكذلك تشمل زيارة الحريري لقطر ولقاءه بأم� قطر ووزير خارجيتها؛ واللقاء األول الذي يجم
العال؛ وزيارة وزير الخارجية الكويتي ملرص ولقاءه بالسييس ووزير خارجيته. أما في� يتصل بإيران، فربز التصعيد السيايس  
ب� إيران والواليات املتحدة، يف ظل رغبة كل طرف يف أن يقدم اآلخر التنازل األول؛ وأخ�ا يف هذا السياق، إرسائيل،  

 تطورات، أهمها تعرض سفينة إرسائيلية يف الخليج النفجار واتهام إرسائيل إليران بالوقوف خلف الحادث.   ومتثلت يف عدة

الخليجية التطورات  باألخص -ثالثاً:  بايدن،  الخليجية يف عهد جو  األمريكية  العالقات  تطورات  الدولية: وقد متثلت يف 
ت األمرييك الذي أفرجت عنه اإلدارة الجديدة بخصوص مقتل  العالقات األمريكية السعودية، حيث برز تقرير االستخبارا

 خاشقجي، وتتهم فيه محمد بن سل�ن بالوقف خلف هذه الجر�ة. 

 الخلیجیة -التطورات الخلیجیة :أوًال
 الخلیجیة  -تطورات املصالحة الخلیجیة

الكويت، وذلك يف أول اجت�ع يعقد ، التقى وفدان رسميان �ثالن كالً من اإلمارات وقطر يف دولة  2021فرباير    22يف  
ب� الجانب� ملتابعة بيان الُعال، وناقش الجانبان اآلليات واإلجراءات املشرتكة لتنفيذ بيان الُعال، وأكدا أهمية املحافظة  
  عىل اللُّحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي املشرتك، ومثّن الجانبان جهود السعودية يف استضافة القمة الخليجية

األخ�ة التي أسفر عنها التوصل إىل بيان العال، وشكرا الشيخ نواف الصباح أم� دولة الكويت عىل املساعي التي بذلتها 
. ويف نفس اليوم، ونفس السياق التقى األم� العام ملجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف  1الكويت يف رأب الصدع

 . 2من آل ثا�، يف العاصمة القطرية الدوحةمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرح 

فرباير، تلقى وزير الخارجية القطري رسالة خطية من نظ�ه البحريني عبد اللطيف بن راشد الزيا�، تسلمها   24ويف  
وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد املريخي خالل اجت�ع له مع السف� وحيد مبارك سيار وكيل  

. ويف نفس اليوم قام  وزير الخارجية السعودي 3لخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون يف مملكة البحرينوزارة ا
حمد   بن  بدر  الع��  نظ�ه  مع  عقد  حيث  مسقط،  الُع�نية  العاصمة  إىل  بزيارة  فرحان  بن  فيصل  األم� 

 

 

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:22/2/2021وفدان من اإلمارات وقطر يلتقيان يف الكويت ملتابعة بيان «الُعال»، الرشق األوسط،  1

 الرابط)، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:22/2/2021"الحجرف" ووزير خارجية قطر يبحثان "مس�ة العمل الخليجي"، األناضول،  2

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:24/2/2021ة القطري يتلقى رسالة من نظ�ه البحريني، الجزيرة نت، وزير الخارجي 3
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خالل مجلس التعاون لدول الخليج العربية،    البوسعيدي اجت�عا، أكدا خالله عىل أهمية العمل الخليجي املشرتك من
 .   1ومتابعة نتائج قمة العال التي انعقدت يناير املايض

فرباير، قام أحمد نارص الصباح، وزير خارجية الكويت، بزيارة لإلمارات، التقى خاللها بالشيخ محمد بن راشد   25ويف  
لم األخ� رسالة خطية إىل الشيخ خليفة بن زايد آل  نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وتس

. تىل ذلك زيارة وزير خارجية الكويت  2نهيان رئيس دولة اإلمارات من الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أم� الكويت
ية من  لقطر، حيث التقى فيها بنظ�ه القطري باإلضافة ألم� قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا�، والذي أيضا رسالة خط

 .  3أم� دولة الكويت

هذه التطورات تعد إجراءات وخطوات مكملة لقمة العال، حيث يالحظ زيارات ولقاءات ورسائل متبادلة ب� كل دول  
مجلس التعاون، ويبدو أن اإلمارات ستختار خيار االستجابة الكاملة لعملية املصالحة يف ظل التطورات الدولية الجديدة،  

البحرين، فهي الدولة الوحيدة من   يدن لحكم الواليات املتحدة. لكن اإلشكالية يف هذا السياق هعىل رأسها وصول باي
ضمن الدول املشاركة يف األزمة التي مل تتواصل معها قطر، والزالت ترفض دعوات البحرين لعقد لقاء بيني، وذلك ألن 

رت عددا من املشاكل، لكن يف ظل دخول السعودية وحتى اإلمارات يف عملية   األخ�ة بعد عقد املصالحة مبارشة صدَّ
 .املصالحة، فإن البحرين وجدت نفسها مضطرة لتعيد متوضعها يف هذا امللف

 اإلقلیمیة  -التطورات الخلیجیة :ثانیًا
 تطورات امللف الیمني يف عهد جو بایدن   )1(

اليمنية عدة تطورات، كان أبرزها استمرار جهود إدارة جو   السيايس لألزمة  شهدت األزمة  الحل  الدفع باتجاه  بايدن 
، دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إىل م�رسة أقىص الضغوط عىل  2021فرباير    17وإنهاء الحرب، ففي  

استعداد ج�عته   للحوثي� عن  التابعة  اإلعالم  أعرب وكيل وزير  املقابل  تعب�ه، يف  اعتداءاتهم وفق  لوقف  الحوثي� 
عىل طاولة الحوار رشيطة وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار. تتزامن هذه التطورات والتصعيد امليدا�  للجلوس  

يف وقت كشف فيه املبعوث األم�يك الخاص إىل اليمن تيمويث ليندركينغ عن أن الواليات املتحدة تستخدم "بشكل نشط" 
إفادة صحفية له منذ تعيينه يف وقت سابق من هذا    ما وصفها بقنوات خلفية للتواصل مع ج�عة الحويث، ويف أول

الشهر، قال ليندركينغ إن الواليات املتحدة تعمل مع املسؤول� اإلقليمي� لتهيئة الظروف املناسبة لوقف إطالق النار  
 . 4ودفع األطراف إىل التوصل لتسوية من خالل التفاوض

ا وفرنسا وأمريكا عىل الحاجة امللحة إىل إنهاء الحرب يف اليمن، وجّدد  فرباير، شّدد وزراء خارجية بريطانيا وأملاني  18ويف  
الوزراء، خالل اجت�ع لهم يف باريس، تأكيد التزامهم الثابت بأمن رشكائهم اإلقليمي�، مؤكدين العمل من أجل تخفيف 

 

 

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:25/2/2021مشاورات سعودية ـ ع�نية يف مسقط، الرشق األوسط،  1

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:25/2/2021رسالة خطية من أم� الكويت للشيخ خليفة بن زايد، الرشق األوسط،  2

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:26/2/2021أم� قطر يتسلم رسالة خطية من أم� الكويت، الجزيرة نت،  3

)، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:17/2/2021الحكومة اليمنية تدعو مل�رسة ضغوط قصوى عىل الحوثي� والج�عة تشرتط للحوار، الجزيرة نت،   4

 الرابط 
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وث األممي إىل اليمن، إلنهاء  حدة التوتر يف منطقة الخليج، واتفق الوزراء عىل العمل معا بشكل وثيق لدعم جهود املبع
 . 1الحرب ومعالجة األزمة اإلنسانية

البنتاغون يف   العهد    19وأثناء مؤمتر صحفي يف  بويل  الهاتفي  اتصاله  أوسنت  لويد  األم�يك  الدفاع  فرباير، وصف وزير 
ت الهجومية التي  السعودي األم� محمد بن سل�ن بالجيد، وأكد أن واشنطن أوضحت موقفها بأنها لن تدعم العمليا

تقودها السعودية يف اليمن، وقال أوسنت "كانت املكاملة جيدة بكل تأكيد، ومبنزلة إعادة تأسيس لألنشطة مع ويل العهد 
السعودي محمد بن سل�ن الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع"، وتابع قائال "ك� تعلمون فقد كان الرئيس بايدن 

لهجومية التي تقوم بها السعودية يف اليمن، وقد سمعوا تلك الرسالة بوضوح". ويف  واضحا بأننا لن ندعم العمليات ا
ينفذها   التي  العسكرية  للعمليات  دعمها  بايدن  إدارة  أوقفت  الخارجية  السياسة  األوىل عىل صعيد  إحدى خطواتها 

 .  2أزمة إنسانية التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن، وقالت إنها ستعمل عىل إنهاء الحرب وما خلفته من

فرباير، وصل املبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث إىل العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل حل األزمة،    22ويف  
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفي� يف مقر املنظمة الدولية بنيويورك، إن زيارة غريفيث  

اليمني واستئناف  تأيت يف إطار "مساعيه للتو  الشعب  البالد وتخفيف معاناة  النار عىل مستوى  صل إىل وقف إلطالق 
فرباير، عقد غريفيث مباحثات حول تطورات أزمة اليمن مع األم� العام ملجلس التعاون    23العملية السياسية". ويف  

ريفيث والحجرف يف اللقاء عىل الخليجي نايف الحجرف، وحسب بيان لألمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي، أكد غ
أهمية التنسيق لدعوة املجتمع الدويل نحو الضغط عىل ج�عة الحويث، لوقف هجومها عىل مأرب، واستهداف املدني�  

 واملخي�ت.  

فرباير، جولة يف دول الخليج لبحث حل    22ك� بدأ مبعوث الواليات املتحدة األمريكية إىل اليمن تيمويث ليندركينغ، يف  
مارس املقبل، يلتقي ليندركينغ خاللها كبار املسؤول� يف منطقة الخليج ومبعوث األمم    3ة اليمن، وتستمر حتى  أزم

املتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، وتركز مناقشات املبعوث األمرييك عىل نهج الواليات املتحدة إلنهاء الرصاع يف 
 .3ة اإلنسانية للشعب اليمنياليمن عرب حل سيايس دائم، إضافة إىل توف� اإلغاث

الحوثي�    24ويف   بتكثيف  علم  واشنطن عىل  إن  ماكنزي  كينيث  الج�ال  الوسطى  األم�كية  القيادة  قائد  قال  فرباير، 
هج�تهم يف اآلونة األخ�ة، وإن هذا ال يساعد عىل التوصل إىل حل سلمي يف اليمن، وأضاف ماكينزي خالل ندوة نظمها  

نطن أن السعودية تسعى إىل حل سيايس يف اليمن، لكن “اعتداءات” الحوثي� ال تساعد يف هذا  معهد ب�وت يف واش
اإلطار، مش�ا إىل أن األسلحة التي تستهدف السعودية “ال تنبت يف األرض يف اليمن بل تجلب من إيران عرب البحر والرب"، 

لحة التي أبرمتها إدارة الرئيس ترامب مع السعودية ومن جهة أخرى قال قائد القيادة األمريكية الوسطى إن صفقات األس
واإلمارات ال تزال قيد املراجعة، وأن تلك املراجعة ستكون صعبة، ألن تلك األسلحة �كن استخدامها يف حالتي الدفاع  

 .  4والهجوم، وأن إدارة بايدن تدعم حال سلميا للرصاع يف اليمن ويف الوقت ذاته تلتزم بأمن السعودية 

 

 

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:19/2/2021اتفاق أم�يك أورويب للعمل عىل إنهاء حرب اليمن، أنباء �نية،  1

 الرابط)،  1/3/2021تاريخ الدخول: ، (2021/ 20/2وزير الدفاع األم�يك: رسالتنا واضحة بشأن وقف دعم عمليات التحالف باليمن، الجزيرة نت،   2

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 23/2مكثف وسط تصعيد عسكري الفت (تقرير)، األناضول،    أزمة اليمن.. حراك دويل 3

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:24/2/2021ر اليمن، ماكنزي يتهم الحوثي� بعرقلة الحل السيايس يف اليمن، أخبا 4
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://yemeninews.net/show1798377.html
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2154511
https://www.yemenakhbar.com/2715923
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وبالتايل فإن ملف اليمن يعد من أولويات اإلدارة األمريكية الجديدة، والالفت لالنتباه أن الحوثي� تعاملوا مع هذه  
اليمني والخارج برضبات صاروخية عىل   الداخل  التصعيد يف  الجهود برغم رفع اسمهم من قامئة اإلرهاب مبزيد من 

هو ذات التكتيك الذي تتبعه إيران مع الواليات املتحدة، باعتباره  األرايض السعودية، وتفس� ذلك هو أن هذا التكتيك  
الحوثي� أحد الج�عات املدعومة من إيران، حيث أعلنت الواليات املتحدة عن تراجعها عن أحد اإلجراءات التصعيدية  

 التي كان ترامب قد اتخذها، فردت إيران بتصعيد عسكري يف العراق.

 قطري بعد قمة العال  ) عقد أول لقاء رسمي مصري 2(
، أعلنت وزارة الخارجية القطرية إن وفدين رسمي�، من قطر ومرص عقدا بدولة الكويت أول اجت�ع  2021فرباير    23يف  

له�، بعد بيان قمة العال، وذلك لوضع آليات وإجراءات املرحلة املستقبلية، وأشار البيان القطري إىل أن االجت�ع بحث  
 . 1جراءات الالزم اتخاذها مبا يعزز مس�ة العمل املشرتك والعالقات الثنائية"السبل الكفيلة واإل 

فرباير التقى السييس بوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد نارص الصباح، بحضور نظ�ه املرصي سامح شكري،    27ويف  
 . 2م� دولة الكويت للسييسوخالل اللقاء نقل لشيخ أحمد الصباح رسالة خطية من الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أ 

 أمیر قطر  ءزیارة الحریري للدوحة ولقاي وبنانللامللف ا) 3(
التقى خاللها بنائب  2021فرباير    17يف   اللبنا� املكلف سعد الحريري بزيارة رسمية لدولة قطر،  الوزراء  ، قام رئيس 

رت وكالة األنباء القطرية إىل أن وزير الخارجية  رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثا�، وأشا
التنمية واالزدهار للبنان من أجل  الحريري بأم� قطر 3القطري أكد استمرار دعم دولة قطر  التقى  التايل  اليوم  . ويف 

بنان،  الشيخ متيم بن حمد آل ثا�، ونقلت وكالة األنباء القطرية أنه جرى خالل اللقاء استعراض أبرز املستجدات يف ل
حيث أطلع الحريري أم� قطر عىل آخر تطورات األوضاع والجهود املتعلقة بتشكيل الحكومة يف لبنان، ويف هذا الصدد  
داعى أم� قطر جميع األطراف اللبنانية إىل تغليب املصلحة الوطنية لإلرساع يف تشكيل حكومة جديدة ملواجهة األزمات  

 .4والتحديات التي يتعرض لها لبنان

ن قراءة هذه الزيارة يف إطار الدور اإلقليمي لقطر، والتي ترتكز عىل دبلوماسية الوساطة يف األزمات، وتشمل امللف �ك
اإليرا� ب� السعودية وإيران والفلسطيني ب� فتح وح�س وامللف األفغا� ب� طالبان والواليات املتحدة وأخ�ا امللف 

م�ثلة قام بها وزير الخارجية القطري للبنان قبل عدة أيام، وكان الدفع باتجاه  اللبنا�، حيث تأيت الزيارة بعد زيارة  
تشكيل الحكومة عىل رأس ملفات الزيارة، وبالتايل تحاول قطر التوسط ب� األحزاب والتيارات السياسية اللبنانية يف هذا  

 السياق. 

 

 

 

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:23/2/2021قطر ومرص تعقدان بالكويت أول مباحثات بعد بيان العال، الجزيرة نت،  1

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:28/2/2021، الرشق األوسط، السييس: موقف القاهرة ثابت تجاه التضامن العريب 2

 الرابط)، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:18/2/2021، 21الحريري يف قطر ويلتقي وزير خارجيتها لبحث التعاون االقتصادي، عريب 3

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:18/2/2021أم� قطر يلتقي الحريري ويدعو اللبناني� لتغليب مصلحة الوطن، الخليج أون الين،  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/2021/2/23/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/home/article/2831956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://arabi21.com/story/1336753/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
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 اإلیرانيالنووي تطورات امللف إدارة بایدن و) 4(
، بحث وزراء 2021فرباير    18عليها الطابع التصعيدي، ففي    اإليرا� النووي عدة تطورات غلب  الربنامجشهدت أزمة  

املربم مع   2015خارجية الدول األوروبية الكربى فرنسا وأملانيا وبريطانيا والواليات املتحدة ، مسألة إعادة إحياء اتفاق  
لة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا عىل عمليات  إيران بشأن برنامجها النووي، قبل أيام من انقضاء مه

فرباير، دعا الرئيس األمرييك جو بايدن يف مؤمتر ميونيخ لألمن إىل رضورة التصدي لترصفات إيران   19. ويف  1التفتيش
 . 2املزعزعة لالستقرار يف منطقة الرشق األوسط

نفس اليوم، إن الواليات املتحدة لن تتخذ املزيد من الخطوات   ك� أعلنت املتحدثة باسم البيت األبيض ج� سايك يف
للعودة إىل طاولة املفاوضات مع إيران بعد الخطوات التي اتخذتها، وشملت سحب طلب فرض العقوبات األممية عىل 

وبات عن  طهران وتخفيف القيود عىل تنقل الدبلوماسي� اإليراني� يف نيويورك، وأضافت سايك أنه ال خطط لرفع العق
فرباير، التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عيل أكرب    21. ويف  3إيران قبل حوار مع أوروبا بشأن الربنامج النووي

مهلة   انتهاء  قبيل  طهران،  اإليرانية  العاصمة  يف  غرويس  رافائيل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  باملدير  صالحي 
ملفتش� الدولي� يف حال عدم رفع العقوبات األم�كية، وذلك بهدف التوصل إىل حل مقبول  حددتها إيران لتقليص عمل ا

من الطرف� يتالءم مع القانون اإليرا�، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق األساسية يف  
 .  4إيران 

كالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء املهلة التي حددها  فرباير، بدأت طهران بالفعل تقليص عمل مفتيش الو   23ويف  
مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها األحادي من االتفاق حول الربنامج النووي اإليرا�، 

يف امللحق وكان مجلس الشورى قد أقر قانونا يطلب من حكومة الرئيس حسن روحا� تعليق العمل بالربوتوكول اإلضا
فرباير دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس   21مبعاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، يف حال انقىض تاريخ  

. ورداً عىل هذا القرار، طالبت كل من بريطانيا  20185األم�يك السابق دونالد ترامب فرضها عىل طهران اعتبارا من العام  
دول عن القرار، ومن جانبها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحوار الجاري مع طهران وفرنسا وأملانيا، إيران بالع
 .  6مل يفرز أي نتائج إيجابية

من هذا الشهر، استهدفت بدقة البنية التحتية    25فرباير، أعلن بايدن أن الرضبات األمريكية التي متت يف الـ   27ويف  
ومية املدعومة من إيران، رشقي سوريا، وأوضح أن ذلك جاء ردا عىل مشاركة تلك  التي تستخدمها املليشيات غ� الحك

املليشيات يف الهج�ت األخ�ة عىل الجنود األم�كي� وقوات التحالف يف العراق، مبا فيها هجوم أربيل منتصف الشهر، 

 

 

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:18/2/2021"فرصة أخ�ة إلنقاذ االتفاق".. اجت�ع أم�يك أورويب بشأن برنامج إيران النووي، الحرة،  1

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:19/2/2021: علينا التصدي لترصفات إيران املزعزعة لالستقرار يف الرشق األوسط، رويرتز، بايدن 2

، (تاريخ 2021/ 20/2ع العقوبات قبل الحوار بشأن برنامجها النووي، الجزيرة نت،  أم�كا تطالب إيران بخطوات لط�نة العامل وال تخطط لرف 3

 الرابط )، 1/3/2021الدخول:

،  رئيس الوكالة الذرية يلتقي مسؤول� إيراني�.. وظريف: �كن العدول عن الخطوات التي اتخذتها طهران خارج االتفاق النووي، الجزيرة نت 4

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 21/2

 الرابط )، 3/2021/ 1، (تاريخ الدخول:23/2/2021، 24إيران تبدأ تقليص عمل مفتيش الوكالة الذرية بعد انقضاء مهلة رفع العقوبات، فرانس 5

 الرابط)، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:23/2/2021دول تطالب إيران بالعدول عن قرار الحد من تفتيش منشآتها النووية، نبض،  6
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https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210223-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://nabd.com/s/84378960-4eb936/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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ن الهجوم األم�يك عىل القوات  وقد نددت إيران بهذه الرضبة، فقد قال وزير الخارجية اإليرا� محمد جواد ظريف إ 
 . 1العراقية قرب الحدود مع سوريا غ� قانو� وينتهك سيادة الدول

أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده، أن "الوقت الحايل ليس مناسبا لعقد اجت�ع غ�  وقد
"، وهو العرض الذي قدمته  2015االتفاق النووي لعام  رسمي مع الواليات املتحدة والقوى األوروبية بشأن سبل إحياء  

القوى األوروبية مبوافقة أمريكية، وكرر خطيب زاده مطالبة طهران برضورة رفع الواليات املتحدة للعقوبات أوال والعودة  
ا ال تزال مستعدة إىل االتفاق. ورداً عىل هذا املوقف، قالت الواليات املتحدة إنها تشعر بخيبة أمل، لكنها أشارت إىل أنه

 . 2إلعادة االنخراط يف عملية دبلوماسية هادفة بشأن هذه القضية

 اإلسرائیلي-تطورات عملیة التطبیع الخلیجي) 5(
، بالعربية معربا عن تطلعه إىل العمل مع املسؤول�  ، غرّد سف� اإلمارات يف تل أبيب محمد آل خاجة2021فرباير    17يف  

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  الجديد  تغريدات بحسابه  يف  آل خاجة  البلدين، وكتب  ب�  التعاون  لتعزيز  اإلرسائيلي� 
.  3ائيل"والعربية عىل الرتتيب "يسعد� إطالق حسايب الرسمي عىل موقع تويرت كأول سف� لدولة اإلمارات لدى دولة إرس 

ويف نفس اليوم، وصل وفد من وزارة الخارجية اإلماراتية إىل إرسائيل، الختبار موقع إقامة أول سفارة لدولة خليجية يف  
يناير املايض مصادقتها عىل فتح سفارة إماراتية يف إرسائيل؛ وتال    24تل أبيب؛ وكانت الحكومة اإلماراتية قد أعلنت يف  

رسائيلية افتتاح سفارة لبالدها يف أبوظبي مع وصول القائم باألع�ل "إيتان نائيه" إىل  املصادقة إعالن وزارة الخارجية اإل 
العاصمة اإلماراتية؛ ويف اليوم التايل آنذاك، أعلنت اإلمارات، أن عملية فتح سفارة لها بإرسائيل تأثرت بقيود مواجهة  

 . 4ف�وس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا

ا  25ويف   الوزراء  فرباير، أجرى  البحريني مع رئيس  الوزراء  العهد رئيس مجلس  ألم� سل�ن بن حمد آل خليفة ويل 
اإلرسائييل بنيام� نتنياهو اتصاال هاتفيا، أكدا فيه عىل أهمية مشاركة دول املنطقة يف أي مفاوضات بشأن امللف النووي  

  .هام يف ترسيخ أسس األمن واالستقرار باملنطقة  اإليرا� وعىل أن تشمل هذه املفاوضات مواضيع أوسع مبا لذلك من دور
بدوره، قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء اإلرسائييل تحدث مع ويل عهد البحرين بشأن احت�ل انخراط 

مبجرد  الدولة الخليجية يف إنشاء مصنع لقاحات يف إرسائيل، وقال البيان أن تم مناقشة زيارة محتملة لنتنياهو للبحرين  
 .  5أن تسمح قيود ف�وس كورونا بذلك

تتزامن الترصيحات السابقة مع ما ذكره تقرير إعالمي إرسائييل أن إرسائيل تتفاوض منذ أشهر مع السعودية واإلمارات 
  والبحرين لبناء تحالف أمني دفاعي، بهدف مواجهة "التهديد اإليرا� املتزايد يف املنطقة، وأضافت أن املفاوضات تأيت
للخروج مبوقف مشرتك للدول األربع إزاء محاولة إيران صنع قنبلة نووية، ولعرقلة برنامجها النووي الذي �ثل تهديدا 

 

 

نت،   1 الجزيرة  العقاب،  من  يحذرها  وبايدن  الدول  لسيادة  انتهاكا  تعتربها  طهران  سوريا..  رشقي  األم�كية  (تاريخ 23/2/2021الغارة   ،

 الرابط )، 1/3/2021الدخول:

 الرابط)،  1/3/2021، (تاريخ الدخول:28/2/2021ق النووي اإليرا�: طهران تعلن رفضها مقرتحا أوروبيا لعقد اجت�ع غ� رسمي، يب يب يس،  االتفا 2

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 18/2ط،  آل خاجة يغرد بالعربية بصفته أول سف� لإلمارات لدى إرسائيل، الرشق األوس 3

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:17/2/2021وفد إمارايت يصل تل أبيب الختيار موقع السفارة، األناضول،  4

، (تاريخ  22/2/2021ويل عهد البحرين ونتنياهو يؤكدان أهمية مشاركة دول املنطقة يف أي محادثات بشأن امللف النووي اإليرا�، آر يت عريب،   5

 الرابط )، 1/3/2021الدخول:

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/2021/2/27/%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/arabic/world-56234221
https://www.bbc.com/arabic/world-56234221
https://www.bbc.com/arabic/world-56234221
https://aawsat.com/home/article/2813836/%D8%A2%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2148352
https://arabic.rt.com/world/1205873-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
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فرباير، وصلت سفينة مملوكة لرشكة إرسائيلية إىل أحد موانئ ديب، حيث من    28ويف    .1حقيقيا للمنطقة، حسب قولها
ا النفجار يف خليج ُع�ن، حيث تعرضت السفينة ناقلة السيارات  املقرر أن تخضع للتقييم يف حوض جاف بعد تعرضه

  27فرباير، وكان وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس قد قال يف    26النفجار يف  "والتي تحمل اسم "إم يف هيليوس راي  
 .2فرباير، إن تقيي� أوليا خلص إىل مسؤولية إيران عن االنفجار

التي تقف خلف حادث تفج� السفينة اإلرسائيلية، خاصة وأنها تتفق مع تكتيكاتها    ليس من املستبعد أن تكون إيران
التي تتبعها إيران مع الواليات املتحدة يف حال قدمت األخ�ة تنازل، إذ دامئا ما تقابله طهران بتصعيد أكرث؛ يبدو أنها  

 ال أكرب من ناحية أخرى. تريد إظهار متاسك أكرب من ناحية، ورغبة يف تقديم الواليات املتحدة تناز 

 التطورات الخلیجیة الدولیة  :ثالثًا
 بعد نشر تقریر خاشقجي مستقبل محمد بن سلمان 

، كشف تقرير االستخبارات الوطنية األم�كية أن ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن أجاز عملية 2021فرباير    26يف  
عهد السعودي عىل أجهزة االستخبارات واألمن تجعل من  خطف أو قتل ج�ل خاشقجي، وقال التقرير إن سيطرة ويل ال

فردا تثق املخابرات األم�كية يف أنهم متورطون يف مقتل   21املستبعد تنفيذ العملية من دون إذن منه، وحدد التقرير  
ر  الذي وصل إىل إسطنبول يف الثا� من أكتوب-خاشقجي نيابة عن ويل العهد السعودي، وأضاف أن الفريق السعودي  

ضم مسؤول� ارتبطوا مبركز دراسات بالديوان املليك كان يقوده سعود القحطا�، الذي قال علنا يف العام نفسه    -2018
 . 3إنه مل يتخذ قرارات من دون موافقة ويل العهد

سعودية، يف الوقت نفسه، قالت املتحدثة باسم البيت األبيض ج� سايك، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل العمل مع ال
نظرا للتهديدات التي تواجهها يف املنطقة، وأضافت أن واشنطن ملتزمة بإعادة ضبط العالقات مع السعودية، موضحة  

 . 4أن هناك مجاالت سيتم التعب� فيها عن القلق وسيُرتك خيار املساءلة مفتوحا، حسب تعب�ها

السعودية سل�ن بن عبد العزيز خالل محادثته� الهاتفية  فرباير، قال الرئيس األم�يك جو بايدن إنه أبلغ ملك    27ويف  
فرباير من الشهر ذاته، أنه سيتم إعالن تغي�ات كب�ة يف العالقات مع الرياض يف األيام املقبلة، وأن القواعد تتغ�   25يف 

إذا أرادت التعامل    وسنحاسبهم عىل انتهاكات حقوق اإلنسان، وأضاف أنه ينبغي عىل الرياض أن تعالج تلك االنتهاكات
 . 5مع واشنطن 

 

 

والبحرين  1 واإلمارات  السعودية  مع  أشهر  منذ  مفاوضات  إرسائييل:  نت،    تقرير  الجزيرة  إيران،  ضد  حلف  (تاريخ  25/2/2021لبناء   ،

 الرابط )، 1/3/2021الدخول:

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:28/2/2021بعد تعرضها النفجار يف بحر ُع�ن.. سفينة إرسائيلية تصل ديب للتقييم، الجزيرة نت،  2

الحرة،   3 خاشقجي،  قتل"  أو  "خطف  أجاز  السعودي  العهد  ويل  األم�كية:  االستخبارات  تقرير  من  (تاريخ 26/2/2021مقتطفات   ،

 الرابط )، 1/3/2021الدخول:

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:26/2/2021واشنطن: سنلتزم بالعمل عىل أمن وح�ية السعودية، الخليج أون الين،  4

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:26/2/2021لك سل�ن بتغي�ات كب�ة يف العالقات، الجزيرة نت، بايدن: أبلغت امل 5

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/2021/2/25/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B0
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/28/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-2
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2021/02/26/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/2/27/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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اللواء   التقرير، فرضت اإلدارة األم�كية عقوبات عىل متورط� مبارشين يف مقتل خاشقجي، عىل رأسهم  ونتيجة لهذا 
بيلويس حكومة   نانيس  النواب  السابق، يف ح� دعت رئيسة مجلس  السعودية  املخابرات  نائب رئيس  أحمد عس�ي 

 . 1العالقة مع السعوديةبالدها إىل إعادة تقييم 

وردا عىل هذا التقرير، أكدت السعودية، رفضها القاطع ملا ورد يف هذا التقرير، مشددة عىل رفضها أي أمر من شأنه 
الخليجي  2املساس بقيادتها وسيادتها واستقالل قضائها التعاون  البحرين وع�ن واإلمارات ومجلس  . ك� أعلنت دول 

 . تضامنهم مع السعودية وقيادتها يف هذه األزمة. 5. وقطر4. والكويت3ومنظمة التعاون اإلسالمي

 
الحاسم يف هذا امللف ال �كن قراءته بشكل كب� يف سياق ملف حقوق اإلنسان، بقدر ما هو متعلق    إن موقف بايدن

بأن اإلدارة األمريكية الجديدة ال ترى يف محمد بن سل�ن حليفا مؤهال لقيادة واحدة من أهم الدول الحليفة للواليات  
ألمرييك يف هذه املنطقة، تاركة هامش كب� لحلفائها  املتحدة يف منطقة الرشق األوسط، خاصة يف ظل تراجع االنخراط ا

 إلدارة ملفات املنطقة، مفضلة مبدأ اإلدارة من الخلف، وهو ما يتطلب حلفاء عىل قدر املسؤولية.  

ك� أن املوقف الحاسم يف ملف مقتل خاشقجي �كن قراءته أيضا يف سياق رؤية اإلدارة الجديدة إىل أن هذا التطور مل  
لوال وجود رئيس كرتامب، الذي نسج عالقة تحالف شخصية وليست اسرتاتيجية مع القيادة السعودية، يكن ليحدث  

وبالتايل ينظر بايدن لهذا امللف عىل أنه أحد مخلفات ترامب، ومن ثم البد له أن يتبنى موقفا صارما مختلفا عن موقف  
  ترامب املت�هي مع محمد بن سل�ن.

 

 

نت،   1 الجزيرة  الرياض،  مع  العالقة  تقييم  إلعادة  تدعو  وبيلويس  خاشقجي  مقتل  يف  متورط�  عىل  أم�كية  (تاريخ 2021/ 26/2عقوبات   ،

 الرابط )، 1/3/2021الدخول:

، (تاريخ  26/2/2021الخارجية السعودية: حكومة اململكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد يف التقرير بشأن جر�ة مقتل ج�ل خاشقجي، آر يت عريب،   2

 الرابط )، 1/3/2021الدخول:

 الرابط )، 3/2021/ 1، (تاريخ الدخول:26/2/2021سيادتها، الرشق األوسط، دول ومنظ�ت عربية وإسالمية تؤيد السعودية وترفض ما �سُّ  3

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:26/2/2021قطر تؤكد دعمها كل ما يعزز أمن واستقرار وسيادة السعودية، الرشق األوسط،  4

 الرابط )، 1/3/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 26/2األوسط،   الكويت تؤيد بيان الخارجية السعودية بشأن «تقرير خاشقجي»، الرشق 5

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/2021/2/27/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84
https://arabic.rt.com/middle_east/1206449-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A/
https://aawsat.com/home/article/2831961/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%B3%D9%91%D9%8F-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2833276/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2830791/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%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%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A%C2%BB
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