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 هذا العدد 

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

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

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

قطر من ناحية والسعودية  والبحرين ومرص من ناحية أخرى، وكان أهمها زيارات متبادلة ب� السعودية و 
 والبحرين من ناحية أخرى.

اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتشمل األزمة اليمنية وتطوراتها يف عهد  -ثانياً: التطورات الخليجية
ومتثلت يف استمرار جهود األمم املتحدة والواليات املتحدة للدفع بحل األزمة سياسياً، واستمرار    جو بايدن

االستهداف الحويث للعمق السعودي مع تصدي السعودي لبعض من هذه الرضبات، وتصاعد املعارك حول  
اب لقطر، وزيارة  مأرب، وكذلك تشمل الزيارة التي قام بها رئيس حكومة ترصيف األع�ل اللبنا� حسن دي

محمد بن زايد للقاهرة والتباحث مع السييس حول ملفات عدة أهمها سد النهضة، خاصة يف ظل الحديث  
عن توتر يف العالقات ب� الطرف� مؤخراً. أما ما يتصل بإيران، فربزت مؤرشات عدة عىل غلبة مسار التهدئة  

ير الخارجية اإليرا� لقطر والعراق وع�ن وخفض حدة التصعيد، كتقدم يف مفاوضات فيينا، وزيارات وز 
والكويت، واللقاء الرسي ب� السعودية وإيران، وترصيح محمد بن سل�ن حول رغبته يف التطبيع مع إيران.  
أخ�ا إرسائيل، وشهدت تزايد حجم التعاون والتنسيق ب� إرسائيل من ناحية واإلمارات والبحرين من ناحية  

 أخرى.

الدولية: وقد متثلت يف تطورات العالقات اليونانية السعودية، شملت زيارة وزير  -الخليجيةثالثاً: التطورات  

بيع منظومة   اتفاقيات عسكرية، وعقد  بن سل�ن، وتوقيع  للسعودية، ولقاءه مبحمد  اليونا�  الخارجية 

 بايروت للسعودية.   

 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
 یجیة  الخل-تطورات املصالحة الخلیجیة

الخليجي الحراك  الثا� من-ما شهده  النصف  النصف األول من شهر إبريل تكرر يف  ، حيث  الشهرنفس    الخليجي يف 

زيارات متبادلة وتنسيق مشرتك ب� السعودية والبحرين من ناحية، والسعودية وقطر من ناحية أخرى. يف ظل  

 غياب أي زيارات أو تواصل دبلومايس ب� اإلمارات وقطر.  

، بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثا� مع نظ�ه السعودي األم�  2021إبريل    26  ففي

اجت�ع   يف  ذلك  جاء  الخليجي.  التعاون  ومس�ة  املنطقة  يف  الوضع  مستجدات  سعود  آل  فرحان  بن  فيصل 
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أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا�  . وخالل الزيارة، تسلّم 1بالعاصمة الدوحة، يف زيارة رسمية يقوم بها فرحان

خالل استقباله وزير الخارجية السعودي، رسالة خطية من امللك السعودي سل�ن بن عبد العزيز، تضمنت دعوة ألم� 

إبريل، بحث الشيخ متيم مع األم� تريك بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء  29. ويف  2دولة قطر لزيارة اململكة

. ويف نفس  3دي، سبل تعزيز أوارص العالقات ب� البلدين، جاء ذلك خالل استقبال الشيخ متيم لألم� السعودي السعو 

اليوم، أعلن وزير الخارجية القطري تأييد بالده دعوة ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن، لسياسة خارجية ترتكز 

 . 4انعىل أسس أممية بينها الحوار باملنطقة مبا يف ذلك مع إير 

إبريل، رأس األم� عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي ونظ�ه البحريني الفريق أول الركن   19ويف  

األمني  الشيخ   التنسيق  للجنة  األول  االجت�ع  الله آل خليفة  التنسيق  راشد بن عبد  املنبثقة من مجلس  والعسكري، 

بحث العاهل البحريني حمد بن عيىس  . وخالل هذه الزيارة،  5ية املنامةالسعودي البحريني، وذلك بالعاصمة البحرين

آل خليفة مع وزير الداخلية السعودي آخر مستجدات األحداث باملنطقة، ك� التقى األخ� بويل العهد البحريني األم�  

 .6سل�ن بن حمد آل خليفة

ة وقطر، وتحول ب� عودة التفاهم والتنسيق بينه�  بعد حل األزمة الخليجية، كانت هناك إشكالية هامة ب� السعودي

ملا كان عليه يف السابق، وهي إيران. إذ أن األزمة التي اندلعت نتيجة اتهام السعودية واإلمارات لقطر بعالقاتها مع 

لعالقات  إيران وتحالفها معها مبا يخل بأمن دول الخليج، قد تسببت بالفعل يف نسج مثل هكذا تعاون وتقارب، إذ باتت ا

القطرية اإليرانية يف ظل األزمة أفضل بكرث م� قبلها، عىل إثر مساندة إيران لقطر لوجستياً. وبعد حل األزمة، توقع  

البعض أن تراجع مستويات التعاون ب� قطر وإيران باتت مرجحة، إال أن ما حصل عكس ذلك. إذ استمرت العالقات  

تعرب عنها العديد من الزيارات التي قام بها وزير الخارجية القطري إليران،  الجيدة ب� الطرف� حتى بعد حل األزمة، و 

 واالتصاالت املتكررة ب� روحا� وأم� قطر.  

ل  و ما ساعد قطر يف هذا الشأن، بجانب إرصارها عىل عدم قطع عالقاتها مع الدول التي وقفت بجانبها يف األزمة، هو وص

ربات حلول الوسط والتهدئة يف أغلب األزمات اإلقليمية عىل مقاربات الرصاع  بايدن للحكم، ورحيل ترامب، وغلبة مقا

والتصعيد، وهو ما �نح قطر مساحة للعب دور الوساطة ب� السعودية وإيران، والذي يتطلب عالقات جيدة ب� قطر  

ظر تلك اللحظة للعب دور  إيران. واآلن بعد ترصيحات ويل العهد السعودي بالحوار مع إيران، رحبت بها قطر، ألنها تنت 

 الوساطة ب� الطرف�. 
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ) تطورات امللف الیمني يف عهد جو بایدن  1(

 شهدت األزمة اليمنية تطورات �كن تقسيمها ملسارين: 

وب� قوات الحوثي� يف    مسار تصعيدي، حيث تواصلت املعارك ب� قوات الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياهو  األول  

محافظة مأرب، وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك "استمرار التصعيد العسكري يف مأرب يرسل إشارة واضحة  

املايض صعّ  السالم". ومنذ فرباير  تقدم يف عملية  أي  بتحقيق  مهتم�  الحوثي� غ�  الحوثيون من هج�تهم يف بأن  د 

السيطرة أجل  مأرب من  إىل متتعها    محافظة  إضافة  الدفاع،  لوزارة  الرئيس  الحكومة واملقر  معاقل  أهم  كونها  عليها، 

برثوات النفط والغاز. وقد سيطرت قوات الحوثي� عىل مواقع يف جبهة املشجح برصواح غريب مأرب، ويخوض الجيش  

رة مس�ة قاعدة امللك خالد الجوية إبريل، أعلنت ج�عة الحويث، أنها استهدفت بطائ  25. ويف  1اليمني معارك الستعادتها

 . 2مبنطقة خميس مشيط جنوب غريب السعودية 

إبريل، أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية األم�كية نيد برايس عىل دعم الواليات املتحدة    22مسار تهدئة، يف    هو  الثا�

دعوة مجلس األمن الدويل الحوثي� إلنهاء الهجوم عىل مأرب، وأنه �ثل أولوية إنسانية عاجلة، ألنه يهدد مليون نازح  

خاصة ملناقشة األزمة اليمنية التصعيد املستمر يف مدينة مأرب، معتربا  ، ك� أدان مجلس األمن يف جلسة  "داخل اليمن

إبريل،  26. ويف 3أنه يفاقم األزمة اإلنسانية ويهدد جهود التسوية السياسية، ويعرض أكرث من مليون نازح لخطر جسيم

إبريل، بحث ويل العهد    30. ويف  4من أرساها يف عملية تبادل مع القوات الحكومية  22أعلنت ج�عة الحويث تسلمها  

السعودي محمد بن سل�ن مع املبعوث األمرييك الخاص لليمن تيم ليندر كينغ،  جهود الوصول إىل حل سيايس شامل  

جاء ذلك خالل لقائه� باململكة، عىل هامش زيارة رسمية يجريها املبعوث األمرييك لليمن إىل السعودية،   .لألزمة اليمنية

 . 5ل سلطنة ع�ن، إلجراء مباحثات حول تطورات األوضاع يف اليمنوذلك يف إطار جولة تشم

 يف ظل استمرار الرضبات الحوثية للعمق السعودي وبفاعلية ودقة شديدة، كيف تطورت القدرت الصاروخية للحوثي�؟ 

 :6مراحل، وهي تطّورت املجموعة الكاملة من املنظومات الضاربة الطويلة والقص�ة املدى التابعة للحوثي� عىل ثالث

املنظومات األولية: جاء إمداد الحوثي� املبكر بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي املحّولة من مصدرين: األول هو التحالف  

الذي تم تشكيله مع الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح، والثا� هو املستودعات العسكرية التي متت مداهمتها أو 

ت مبساعدة استشارات ثانوية من الحرس الثوري اإلسالمي اإليرا�. لقد كانت أهم الصواريخ  االستيالء عليها، واستُخدم

 

، (تاريخ  24/4/2021معارك كر وفر ب� الحكومة والحوثي� يف مأرب وقيادة عسكرية جديدة للمجلس االنتقايل بعدن، الجزيرة نت،  1
 الرابط )، 1/5/2021الدخول:

 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:25/4/2021"الحويث" تعلن استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرة مس�ة، األناضول،  2
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول: 22/4/2021اليمن.. أم�كا تسعى لوقف القتال يف مأرب وهجوم حويث جديد عىل السعودية، الجزيرة نت،  3
 الرابط)، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:26/4/2021من أرساها يف عملية تبادل مع القوات الحكومية، الجزيرة نت،  22ج�عة الحويث تعلن تسلمها  4
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:30/4/2021مباحثات سعودية أمريكية حول سبل حل األزمة اليمنية، األناضول،  5
مايكل نايتس، نسخة جنوبية عن «حزب الله» يف اليمن: تداعيات التحسينات يف الصواريخ والطائرات املس�ة الحوثية، معهد واشنطن،   6
 الرابط )، 1/5/1202، (تاريخ الدخول:1/4/2021
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/24/%D8%A7%D8%A7-465
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%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2219972
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/22/%D8%A7%D8%A7-459
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/22/%D8%A7%D8%A7-459
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/22/%D8%A7%D8%A7-459
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/26/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-22-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/26/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-22-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/26/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-22-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%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/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/2225605
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/nskht-jnwbyt-n-hzb-allh-fy-alymn-tdayat-althsynat-fy-alswarykh-waltayrat-almsyrt
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جو �ني محّول من طراز -"، وهو صاروخ أرض1-بعيدة املدى التي اعتمد عليها الحوثيون يف هذه الفرتة هي "قاهر  

كان ذلك بحمولة صغ�ة وبدقة  ميالً، وإن    190" وقادر عىل رضب أهداف أرضية عىل بعد حوايل  2-/أس آي75-"أس

 .ضعيفة للغاية 

" الداللة القوية األوىل عىل دور إيران اإلرشادي يف توجيه القوات  1-تطوير منظومات جديدة: كان تحويل صاروخ "قاهر  

لتحويل صواريخ "أس للحوثي�، م� يعكس أع�ل طهران نفسها  السوفياتية إىل صواريخ  2-/أس آي75-الصاروخية   "

"تندر    باليستية طراز  من  املدى  العام�  69-قص�ة  وب�  الثوري  2018و  2017".  «الحرس  من  املستشارون  لعب   ،

 اإلسالمي» دوراً أساسياً يف تطوير العديد من املنصات الجديدة املتقدمة مبا يتجاوز قدرات الفني� اليمني�. 

ُشنّت   التي  الهج�ت  عدد  إىل  بالنظر  الرضبات:  وزيادة  القدرات  هذه  نضوج  جميع  باستخدام  األخ�ة  السنوات  يف 

فعالة يف صنعاء وصعدة. يدمج هذا  إيران والحوثي� طّوروا صناعة عسكرية صغ�ة بل  أن  الواضح  املنظومات، من 

القطاع املواد املستوردة من إيران (عىل سبيل املثال، محركات الطائرات بدون طيار وأنظمة التوجيه ومكونات الوقود  

) مع املواد العسكرية املتوفرة محلياً واملواد الصناعية املستوردة (مثل األلياف الزجاجية). ومن خالل  السائل/الصلب

القذائف والطائرات بدون طيار والصواريخ. ووفقاً  للحوثي� تحّمل حملة مطّولة من هج�ت  األساليب، �كن  هذه 

ت اإلطالق بشكل كب�، ففي شهر مارس وحده، تم  إلحصاء الهج�ت املعلنة لـ "معهد واشنطن"، يتسارع معدل عمليا

"،  3-"بركان    3من نوع "بدر"،    17يك"،    2-"قاصف   25"،  3- "ص�د    24أنظمة أسلحة رئيسية عىل السعودية (  70إطالق  

 يف يناير.  3وأنظمة يف فرباير  25")، مقارنة بـ 2-وصاروخ كروز واحد من طراز "القدس

 قطر إلی عمال اللبنانیة ) زیارة رئیس حکومة تصریف األ2( 
، التقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� وزير الخارجية القطري برئيس حكومة ترصيف األع�ل  2020إبريل    18يف  

اللبنانية حسان دياب خالل زيارته للدوحة، ك� التقى دياب أيضا يف مقر إقامته بالدوحة خالد بن محمد العطية وزير 

لقطري. ك� استقبل أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� حسان دياب والوفد املرافق،  الدولة لشؤون الدفاع ا

وأكد الشيخ متيم عىل دعم بالده للبنان، داعيا إىل تغليب املصلحة الوطنية لحل أزمات ب�وت. في� بدا أنه نداء استغاثة 

معوال عىل دعم قطر لـ"شبكة أمان" للبناني�، يف ظل    أخ�، حذر دياب من أن لبنان قد وصل إىل حافة االنهيار الشامل،

ق األزمة االقتصادية يف البالد  . 1استمرار التعقيدات التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة، وتعمُّ

تغليب   اللبنانية إىل  األطراف  املايض، دعا فيها جميع  لب�وت يف فرباير  القطري قد أجرى زيارة  الخارجية  وكان وزير 

الدوحة ستدعم أي سبيل يؤدي إىل ذلك. ويعا� لبنان منذ  املصلحة   الحكومة، قائال إن  الوطنية، والتعجيل بتشكيل 

شهور من أزمة اقتصادية واستقطاب سيايس حاد، حيث مل تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة منذ استقالة  

 . 20202أغسطس   4أيام من انفجار مرفأ ب�وت يف  6حكومة حسان دياب بعد 

 

، (تاريخ  20/4/2021ت، دياب من الدوحة: لبنان وصل حافة االنهيار الشامل ونعول عىل دعم قطر لـ"شبكة األمان"، الجزيرة ن 1
 الرابط )، 1/5/2021الدخول:

)، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:19/4/2021وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس حكومة ترصيف األع�ل اللبنانية حسان دياب، الجزيرة نت،  2
 الرابط 
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/20/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/20/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/20/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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إن هذه الزيارات املتكررة واملتبادلة ب� قطر ولبنان، تش� بكل وضوح ملدى تعاظم الدور القطري يف املنطقة، واملتمحور  

حول دور الوساطة وحل األزمات. وهنا قطر لن يكون دورها مقترصا عىل الوساطة ب� الفرقاء املحلي� فقط، بل أيضا  

ن له� نفوذ سيايس عىل بعض املكونات اللبنانية. وبالتايل هي وساطة قطرية مركبة،  ب� إيران والسعودية، الدولتان اللتا

من ناحية ب� املكونات الداخلية وبعضهم البعض، وب� السعودية وإيران من ناحية أخرى، وذلك لتحقيق الهدف النهايئ 

 وهو تشكيل حكومة لبنانية، ومعالجة األزمات املتفاقمة داخلياَ. 

 ه بالسیسي ؤبن زاید للقاهرة ولقامحمد ) زیارة 3(
، التقى عبد الفتاح السييس بويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد يف العاصمة املرصية القاهرة، خالل  2021إبريل    24يف  

لدولت�،  زيارة قص�ة قام بها األخ� ملرص. وأعرب الطرفان خالل اللقاء عن االرتياح ملستوى التعاون والتنسيق القائم ب� ا

تسويات سياسية   إىل  للتوصل  املشرتكة سعياً  الجهود  بذل  االستمرار يف  واتفقا عىل  أهمية دعمه وتعزيزه،  تأكيد  مع 

لألزمات القامئة بعدد من دول املنطقة. ك� أكد السييس عىل التزام مرص مبوقفها تجاه أمن الخليج ورفض أية م�رسات  

ارة تم بحث عدد امللفات اإلقليمية، أهمها سد النهضة، لكن مل يتم اإلعالن عن  تسعى إىل زعزعة استقراره. وخالل الزي

 . 1تفاصيل هذه املناقشات

تحتوي عىل    28ويف   إىل مرص طائرة مساعدات  اإلمارات  أرسلت  املبادرات    46إبريل،  الغذائية ضمن  املواد  طنا من 

جية اإلماراتية. وأضاف البيان أن "هذه املواد الغذائية  اإلنسانية لإلمارات خالل شهر رمضان، بحسب بيان لوزارة الخار 

التي ترسلها دولة اإلمارات إىل األشقاء يف جمهورية مرص العربية تأيت يف إطار توف� املواد الغذائية لألرس يف مرص الشقيقة 

 .  2يف هذا الشهر الفضيل"

وظبي حول ملفات عديدة، أهمها خطوة التطبيع تأيت زيارة محمد بن زايد للقاهرة، يف ظل خالفات ب� القاهرة وأب

اإلمارايت اإلرسائييل، وهي الخطوة التي ال متثل مشكلة يف حد ذاتها بالنسبة للسييس، لكن اإلشكالية يف الطريقة واملدى 

التي متم خاللها عملية التطبيع، حيث تتم هذه الخطوة بدون تنسيق مع مرص، ك� تأيت يف إطار تحالف اسرتاتيجي  

سالم دافئ وليس بارد كالذي يجمع مرص وإرسائيل، وهو تحالف من ناحية يؤثر سلباً عىل الدور التاريخي الذي كانت  و 

مرصو الزالت تقوم به كوسيط ب� إرسائيل والعرب أو إرسائيل والفلسطين�، ومن ناحية أخرى يؤثر هذا التحالف عىل 

ة يؤثر عىل مصالح اسرتاتيجية مرص كاملمر البديل للنفط اإلمارايت بدال التوازانات اإلقليمية يف املنطقة، ومن ناحية ثالث

 من قناة السويس.  

ثم جاءت الخطوة األهم وهي موقف اإلمارات الداعم إلثيوبيا يف أزمة سد النهضة، سواء بتمويلها واستث�راتها يف أديس  

فاته� الحدودية، مبا قد يؤدي إلفشاال االسرتاتيجية  أبابا، أو من خالل محاولتها الوساطة بن� السودان وإثيوبيا لحل خال 

الجديدة للنظام املرصي يف التعامل مع أزمة السد والتي تقوم عىل استمرار الخالفات السودانية اإلثيوبية، ك�  

أن توجيه رضبة عسكرية للسد، املوقع املرجح الذي �كن أن تنطلق منه الرضبة هو السودان، وبالتايل حل  

 

 الرابط )، 1/5/2021ل:، (تاريخ الدخو 24/4/2021السييس وابن زايد يتفقان عىل استمرار جهود التوصل لتسويات باملنطقة، األناضول،  1
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:24/4/2021ة ملرص ومرصيون يشعرون باألىس، الجزيرة نت، اإلمارات ترسل مساعدات غذائي 2

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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2219683
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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ت ب� السودان وإثيوبيا من ناحية تفقد مرص دعم السودان السيايس يف األزمة ومن ناحية تصعب خيار العمل  الخالفا 

 العسكري. 

فإن السياق والهدف األسايس للزيارة هو محاولة احتواء الغضب املرصي، ومل تظهر مؤرشات بعد حول مدى   ومن ثمّ 

. لكن املؤكد أن املساعدات الغذائية التي أرسلتها اإلمارات قرأها البعض  تأث� الزيارة عىل هذا امللف سواء سلباً أو إيجابا

يف سياق إهانة ومزيد من اإلذالل للدولة والسلطة يف مرص من قبل اإلمارات، خاصة بالنظر لهذا الحجم الضئيل من 

 املساعدات الغذائية.

 

 الخلیجیة -تطورات عملیة التطبیع اإلسرائیلیة) 4(
 التطورات تنامي التعاون والتنسيق ب� "إرسائيل" من ناحية واإلمارات والبحرين من ناحية أخرى: شملت 

، أنه التقى يف قربص أنور قرقاش 2021إبريل    16بالنسبة لإلمارات، أعلن وزير الخارجية اإلرسائييل غايب أشكنازي يف  

اللقاء عىل ها الدبلومايس لرئيس دولة اإلمارات. وجاء  مش اجت�ع وزراء خارجية إرسائيل وقربص واليونان  املستشار 

اإلسرتاتيجية  املصالح  تطوير  سبل  لبحث  القربصية،  بافوس  مدينة  يف  اإلمارات،  دولة  لرئيس  الدبلومايس  واملستشار 

طني  " يف أبو ظبي التابعة ملستشار األمن الو 42. ك� قال موقع بلومب�غ إن رشكة التكنولوجيا "جي 1واإلقليمية لدولهم

اإلمارايت، الشيخ طحنون بن زايد، أسست مرشوعا مشرتكا مع رشكة رفائيل اإلرسائيلية لألنظمة الدفاعية اململوكة للدولة.  

الصناعي  الذكاء  لتسويق  مخصص  آي"،  إيه  "بريسايت  اسم  عليه  يطلق  الذي  املرشوع،  أن  اإلخباري  املوقع  وأضاف 

املرشوع   وسيضم  الضخمة،  البيانات  منتجات  وتكنولوجيا  سيطور  ك�  إرسائيل،  يف  والتطوير  للبحث  موقعا  املشرتك 

لقطاعات من بينها الخدمات املرصفية والرعاية الصحية والسالمة العامة تباع يف إرسائيل واإلمارات وعىل مستوى العامل. 

ات دوالر يف إرسائيل،  مليار   10وكانت  اإلمارات قد أعلنت الشهر املايض، عن إنشاء الحكومة صندوقا استث�ريا بقيمة  

 . 2يهدف لالستث�ر يف قطاعات "إسرتاتيجية"

خارجية  إبريل، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اإلمارايت مع زيف حيفتس مبعوث وزير    20ويف  

الجانبان خال البلدين، وتناول  ب�  الثنائية  العالقات  العريب،  الخليج  إىل دول  الخاص  العاصمة  "إرسائيل"  لقائه� يف  ل 

ب� اإلمارات وإرسائيل يف عدد من املجاالت ومنها الصحية واالقتصادية  اإلماراتية أبوظبي سبل تعزيز التعاون املشرتك  

والسياحيةوالتجارية   ويف  3واالستث�رية  قطاع إبريل،    23.  جودة  لتعزيز  تعاون  اتفاقية  و"إرسائيل"  اإلمارات  وقّعت 

يف البلدين؛ تشمل الجهود الثنائية يف مكافحة األوبئة، وتعزيز األمن اإللكرتو� وح�ية البيانات الصحية،  الرعاية الصحية  

 .  4باإلضافة إىل التدريبات الطبية، ومجاالت اإلبداع والذكاء الصناعي ضمن مجاالت أخرى عالية التقنية

 

 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 16/4، الجزيرة نت، عىل هامش اجت�ع رباعي بقربص.. وزير خارجية إرسائيل يلتقي قرقاش 1
 الرابط)، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:19/4/2021الجزيرة نت، ، اإلمارات وإرسائيل تؤسسان مرشوعا مشرتكا للذكاء الصناعي وتكنولوجيا البيانات 2
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:20/4/2021، الرشق األوسط، زايد يستقبل املبعوث اإلرسائييل إىل دول الخليج العريبعبدالله بن  3
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:23/4/2021لرشق األوسط، ، ا رايت إرسائييل يف القطاع الصحيتعاون إما 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/2021/4/16/%D8%A7%D8%A7-453
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/19/%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-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2930501/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2934521/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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رة تفاهم مع ذراع الطاقة يف رشكة "ُمبادلة"، التي هي  إبريل، أعلنت رشكة "ديليك" اإلرسائيلية أنها وقّعت مذك  26ويف  

صندوق الرثوة السيادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، والتي وافقت مبدئياً عىل االستحواذ عىل حصة ملكية الرشكة  

منذ بعض الوقت    باملائة يف حقل الغاز الطبيعي البحري "متار". وكانت "ديليك" تحاول بيع حصتها   22اإلرسائيلية البالغة  

من أجل تلبية متطلبات الحكومة ملكافحة االحتكار، حيث تستثمر الرشكة أيضاً يف حقل غاز "ليفياثان" اإلرسائييل األكرب  

 .1يف البحر املتوسط

البحرين، ففي   بتنظيم رحالت مبارشة من   18أما  أنها ستبدأ  الخليج"  البحرينية "ط�ان  الط�ان  أعلنت رشكة  إبريل، 

إبريل، قالت وزارة الخارجية اإلرسائيلية إن "إرسائيل"    22. ويف  2يونيو املقبل   3مة إىل تل أبيب وبالعكس، ابتداًء من  املنا

) لكل منه�، والس�ح للذين تلقوا  19-والبحرين اتفقتا عىل االعرتاف املتبادل بربامج التطعيم من ف�وس كورونا (كوفيد

 . 3البلدين جرعات اللقاح بالسفر دون قيود ب� 

االشتباك اإلمارايت مع منطقة رشق املتوسط وتفاعالتها يواجه معارضة، فعندما حاولت أبو ظبي االنض�م إىل منتدى غاز  

ومقره القاهرة كمراقب يف مارس، رفضت "السلطة الفلسطينية" طلبها، حيث كانت منزعجة من التوصل  رشق املتوسط  

وكانت إرسائيل حريصة عىل أال تبدو متواطئة مع املشاعر املعادية لرتكيا التي يبدو أنها تقود إىل "اتفاقيات إبراهيم"،  

النفط  إمدادات  نقل  واقع  من  األقل  عىل  الحيطة  هذه  بعض  وتنبع  املتوسط،  البحر  يف  اإلمارات  سياسة  من  الكث� 

 اإلرسائيلية من أذربيجان عرب ناقالت محملة يف ميناء تريك. 

رة أبو ظبي، التي تضم الغالبية العظمى من االحتياطيات الضخمة لدولة اإلمارات، تعمل عىل زيادة إنتاج  ويبدو أن إما

"أوبك"   منظمة  ينسحبون حتى من  قد  اإلماراتي�  أن  إىل  التقارير  والغاز، وتش�  تقييدهم بحصص    لكيالالنفط  يتم 

د البالد عىل منافستها قطر، التي ساعدت إمداداتها منذ فرتة  اإلنتاج. وتهدف الزيادة يف إنتاج الغاز أيضاً إىل تقليل اعت�

طويلة مدينة ديب عىل توليد الكهرباء، حتى خالل الحظر الطويل األمد الذي فرضته بعض دول الخليج عىل الدوحة،  

يف املائة   40ة  أيضاً، وحصلوا عىل حصة بنسبوالجدير بالذكر أن القطري� أصبحوا جهة فاعلة ثانوية يف البحر املتوسط  

 .4يف حقل اكتشفته رشكة "إكسون موبايل" يف املنطقة البحرية لقربص

 بعد مفاوضات فیینا وجولة ظریف الخلیجیة تطورات امللف اإلیراني) 5(
 غلبت عىل تطورات املشهد اإليرا� طابع التهدئة وخفض حدة التصعيد، من خالل تطورات يف أكرث من اتجاه:  

الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده يف  أوالً، مفاوضات في إبريل   19ينا، خالل مؤمتر صحفي عقده املتحدث باسم 

الطريق الصحيح، وأنهم حققوا تقدما كب�اً، لكن مل يصلوا  2021 ، وأعلن بخصوص مفاوضات فيينا بأنهم يس�ون يف 

ب� إيران والدول الكربى، بعد انسحاب إدارة    للمرحلة النهائية بعد. وتهدف محادثات فيينا إلعادة إحياء االتفاق النووي

 

)، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:27/4/2021، عريب نيوز، رشكة إرسائيلية توقع مذكرة تفاهم لبيع حصتها يف حقل غاز إرسائييل ملبادلة اإلماراتية 1
 الرابط 

 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:18/4/2021، األناضول، يونيو  3رحالت مبارشة ب� البحرين وإرسائيل بدءا من  2
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:20/4/2021، الجزيرة نت، اعرتاف متبادل بربامج تطعيم كورونا يسهل السفر ب� إرسائيل والبحرين 3
، (تاريخ  27/4/2021هندرسون، اإلمارات تشرتي حصة من حقل غاز إرسائييل، معهد واشنطن لدراسات الرشق األد�، سا�ون  4

 الرابط )، 1/5/2021الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://arabic.news.cn/2021-04/27/c_139908179.htm
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%b1%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a1%d8%a7-%d9%85%d9%86-3-%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%88/2212965
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/23/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alamarat-tshtry-hst-mn-hql-ghaz-asrayyly
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. وتهدف املفاوضات إلعادة واشنطن إىل االتفاق النووي ومتهيد  2018الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب منه عام  

،  باملئة  20الطريق لرتاجع إيران عن متلصها من القيود التي فرضت عليها مبوجبه، فزادت عمليات تخصيب اليورانيوم إىل  

 . 1باملئة املسموح بها 3.67متجاوزة نسبة 

زيارة كل من قطر    25ثانياً، جولة ظريف، يف   اإليرا� محمد جواد ظريف جولة شملت  الخارجية  بدأ وزير  إبريل، 

والعراق والكويت وع�ن، وتأيت وسط حراك دبلومايس إلحياء االتفاق النووي ب� إيران والقوى الكربى. لقد كان العنوان  

. ك� قال السف� اإليرا� يف العراق، إن  2برز لكل هذه املحطات هو الدفع بحل األزمة اإليرانية والتهدئة يف املنطقةاأل 

إيران تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى اىل فتور يف العالقات،  

 . 3وتم إبالغ السلطات العراقية بهذا املوضوع

إيرانية مبارشة، أشارت تقارير إىل أنه تم عقد محادثات رسية ب� السعودية وإيران يف بداية -ةسعوديثالثاُ، محادثات  

الشهر الجاري إبريل، بدأت بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للرياض، يقودها رئيس االستخبارات  

ن عرافا�  وسعيد  حميدان،  عيل  بن  خالد  الرتكيز السعودية  وانصب  اإليرا�.  القومي  لألمن  األعىل  املجلس  أم�  ائب 

األسايس يف املحادثات عىل اليمن حيث يقاتل تحالف عسكري بقيادة السعودية ج�عة الحوثي� املتحالفة مع إيران،  

تفاق النووي اإليرا�. والتي صّعدت هج�تها بالطائرات املس�ة والصواريخ عىل األرايض السعودية يف الفرتة األخ�ة، واال 

وأشارت تقارير أخرى إىل أن مسؤول� سعودي� وإيراني� يعتزمون عقد مزيد من املحادثات املبارشة هذا الشهر ولكن 

 .  4مل يتحدد بعد موعد لها، وذلك بهدف تهدئة حدة التوتر ب� البلدين

يف   سل�ن،  بن  ترصيحات  ا  27رابعاً،  السعودي  العهد  ويل  قال  قناة  إبريل،  مع  مقابلة  يف  سل�ن،  بن  محمد  ألم� 

"السعودية"، "يف األخ� إيران دولة جارة وكّل ما نطمح أن يكون لدينا عالقة طيّبة ومميّزة مع إيران"، وأضاف "ال نريد  

عربية  أن يكون وضع إيران صعباً، بالعكس، نريد إليران أن تنمو وأن تكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح يف اململكة ال

السعودية لدفع املنطقة والعامل للنمو واالزدهار". ورّحبت إيران بتغّ� اللهجة السعودية حيالها بناء عىل الترصيحات  

 . 5األخ�ة، معتربة أّن مواقف كهذه �كن أن تؤّدي اىل تدش� "فصل جديد" يف العالقة ب� الخصم� اإلقليمي�

 

  

 

 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:19/4/2021يينا عىل الطريق الصحيح وحققنا بعض التقدم، األناضول، إيران: مفاوضات ف 1
)، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:24/4/2021وبحث قضايا إقليمية ودولية، الجزيرة نت،  وزير خارجية إيران يزور قطر والعراق لتعزيز العالقات 2

 الرابط 
)، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:25/4/2021طهران توافق عىل وساطة العراق لنزع فتيل التوتر يف املنطقة، وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء،  3

 الرابط 
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:22/4/2021توقعات بجولة ثانية قريبة من املحادثات ب� السعودية وإيران، الجزيرة نت،  4
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:29/4/2021، 24إيران ترّحب بتبّدل لهجة ويل العهد السعودي حيالها، فرانس 5
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 الدولیة ثالثًا، التطورات الخلیجیة 
 زیارة وزیر الخارجیة الیوناني للسعودیة : الیونان) 1(

، بحث ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن بجدة، مع وزير الخارجية اليونا� نيكوس ديندياس،  2021إبريل    20يف  

جية فيصل  أوجه التعاون املشرتك. وحرض االجت�ع من جانب السعودية، نائب وزير الدفاع خالد بن سل�ن ووزير الخار 

أليكسيس   اململكة  لدى  والسف�  باناجيوتوبولوس  نيكوالس  الدفاع  وزير  اليونا�  الجانب  ومن  فرحان،  بن 

كونستانتوبولوس. ك� وقع وزيرا خارجية السعودية واليونان، خالل لقاء مشرتك بينهم بالرياض، "اتفاقية ب� البلدين 

قوات املسلحة اليونانية املشاركة يف دعم القدرات الدفاعية للمملكة"،  بشأن مرشوع الرتتيبات الخاصة بالوضع القانو� لل

. وكشف وزير الخارجية اليونا� عن توقيع بالده اتفاقا لتزويد السعودية بنظام "باتريوت"  1بحضور وزير الدفاع اليونا�

أنه وقع   إىل  اململكة، مش�ا  الحيوية" يف  الطاقة  بهدف "ح�ية منشآت  الجوي،  تعاون مع دول للدفاع  اتفاقية  أيضا 

 .  2مجلس التعاون الخليجي

السعودية، -اليونانية نقلة كب�ة السنوات األخ�ة عىل وقع التوتر يف العالقات الرتكية-لقد شهدت العالقات السعودية

موقفها    يفيونان  فاليونان دامئا ما تكون قبلة أي دولة تريد املناكفة مع تركيا أو الضغط عليها، وتضامنت اململكة مع ال

ورصاعها مع تركيا يف رشق املتوسط. ومع وصول جو بايدن للحكم، بدأت مؤرشات النهاء التوتر الرتيك السعودي تلوح 

يف هذه املساعي، وال   ؤيف األفق، لكن التطورات التي شهدها هذا امللف يف الفرتة األخ�ة تش� إىل أن مثة خطب أو تباط

حيث  تركيا،  مصدرها  أن  مع   يبدو  العالقات  إصالح  سبل  نبحث  "إننا  كالن"  "إبراهيم  الرتيك  الرئيس  مستشار  أعلن 

السعودية بأجندة أكرث إيجابية"، مبيناً بخصوص محاكمة قتلة خاشقجي: "لديهم محكمة أجرت محاك�ت، اتخذوا قراراً 

 .  3وبالتايل فنحن نحرتم ذلك القرار"

فهل لليونان دخل يف هذا الشأن؟ هناك احت�لية إىل أن تكون اليونان قد  من السعودية،    ؤوبالتايل يبدو مصدر التباط

خالفاتهم يف رشق   بخصوص  تركيا  مع  التفاق  تتوصل  حتى  األقل  عىل  الخطوة  تلك  لتأجيل  السعودية  عىل  ضغطت 

إليها يف    عقد صفقة باتريوت للمملكة، وهي يف أمس الحاجة  تماملتوسط، خاصة وأن اليونان يف زيارة وزير خارجيتها  

 ظل رضبات الحوثي� التي تصل للعمق السعودي.

 

 

 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:20/4/2021، األناضول، عقب توقيع اتفاقية عسكرية.. بن سل�ن يلتقي وزير خارجية اليونان 1
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:21/4/2021ألناضول، ،  بصواريخ "باتريوت"اليونان توقع اتفاقا لتزويد السعودية  2
 الرابط )، 1/5/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 26/4، الخليج أون الين،  أجندة أكرث إيجابيةتركيا: نبحث إصالح العالقة مع السعودية ب 3
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