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 سنوات   8أول زیارة لوزیر الخارجیة املصري لقطر منذ   

 تطورات العالقات الخلیجیة البینیة بعد قمة العال  

 تطورات األزمة الیمنیة يف عهد بایدن  

 زیارة رئیس املجلس الرئاسي اللیبي لإلمارات  

 لقاء السیسي ومحمد بن سلمان يف شرم الشیخ  

 تطورات التطبیع اإلماراتي اإلسرائیلي  

 تطورات امللف اإلیراني يف عهد بایدن  

 الخلیجیة يف عهد بایدن - مریکیة تطورات العالقات األ  

 العدد: هذا يف 

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

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

الخلیج العربي وعالقاته 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،خدمات إعالمیة"

 تقاریر رصدیة ومعلوماتیةو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 رئیس التحریر

 خالد عاشــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 لخلیجیة  ا-أوًال، التطورات الخلیجیة
 الخلیجیة -تطورات املصالحة الخلیجیة

، وذلك من خالل ثالث  2021  يونيومن شهر    األوليتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

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

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

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

والسعودية والكويت من ناحية ثانية والسعودية وع�ن وكان أهمها زيارات متبادلة ب� السعودية وقطر من ناحية  

 من ناحية ثالثة، ولكل منها سياقاتها وأهدافها.  

شهدت استمرار املساعي  األزمة اليمنية والتي لعربية، فتشمل اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة ا-ثانياً: التطورات الخليجية

، وليبيا حيث زيارة رئيس املجلس الرئايس اإلقليمية والدولية لدفع مسار األزمة نحو الحل السيايس ووقف إطالق النار 

وزير الخارجية    الليبي ألبوظبي ولقاءه محمد بن زايد، ومرص وشمل لقاء محمد بن سل�ن بالسييس يف رشم الشيخ وزيارة

منذ   مرة  للدوحة ألول  التحالف    8املرصي  تحس� وترسيخ  تطورات  استمرار  بإرسائيل، فشمل  يتصل  ما  أما  سنوات. 

، سواء ما يتعلق  ت مؤرشات إيجابية وأخرى سلبية،  إيران، فربز واإلمارات. أخ�ا ما يتصل ب  لإرسائياالسرتاتيجي القائم ب�  

ج إيران النووي تحت مظلة مفاوضات فيينا، أو التصعيد اإليرا� مع إرسائيل والواليات باملفاوضات الجارية حول برنام 

 املتحدة. 

الخليجية التطورات  العالقات  -ثالثاً:  تطورات  يف  متثلت  وقد  جمعت  الدولية:  تطورات  وشملت  الخليجية،  األمريكية 

 الواليات املتحدة مع كل من السعودية واإلمارات وقطر. 

   الخلیجیة -، التطورات الخلیجیةأوًال
 البینیة بعد قمة العال  العالقات الخلیجیةتطورات  

شهدت العالقات الخليجية البينية عدة تطورات، تركزت حول لقاءات كويتية سعودية وأخرى ع�نية سعودية وثالثة  

،  2021قطرية سعودية، ولكل منها سياقاتها وأهدافها املختلفة. بالنسبة للقاءات الكويتية السعودية، يف األول من يونيو  

يف الديوان املليك    ائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعوديعقد محمد بن سل�ن بن عبد العزيز، ويل العهد ن

نظ�ه  تسلم بن سل�ن، من  . و يف الرياض اجت�عاً مع الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ويل العهد بدولة الكويت

.  باح نواف األحمد الجابر الصالشيخ  سل�ن بن عبد العزيز من أم� دولة الكويت    للملكرسالة خطية    الكويتي

 .  20201وتأيت زيارة ويل عهد دولة الكويت إىل السعودية يف أول زيارة رسمية له منذ توليه والية العهد يف أكتوبر  

 

 الرابط )، 16/6/2021، (تاریخ الدخول: 1/6/2021، الشرق األوسط،  محمد بن سلمان ومشعل األحمد یستعرضان فرص تطویر التعاون  1

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/3003831/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://aawsat.com/home/article/3003831/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://aawsat.com/home/article/3003831/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
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أحمد نارص الصباح وفد الكويت املشارك يف أع�ل االجت�ع األول ملجلس    الكويتي   وزير الخارجيةيونيو، ترأس    6ويف  

�له يف العاصمة السعودية الرياض، يف ح� ترأس الجانب السعودي وزير التنسيق الكويتي السعودي الذي تنعقد أع

، أنشأ البلدان مجلسه� التنسيقي املشرتك، ويهدف إىل وضع رؤية  2018ويف يوليو  .  الخارجية األم� فيصل بن فرحان

مجاالت   يف  التعاون  لفرص  الفعال  التنفيذ  وض�ن  االقتصادية،  املنظومة  لتعزيز  والتكامل  مشرتكة  االقتصادي  بينها 

أع�ل  السيايس واألمني توجت  بالتوقيع عىل  .  األول  الشباب  6االجت�ع  تفاهم شملت مجاالت    اتفاقيات ومذكرات 

ويطمح الجانبان السعودي .  1والبحث العلمي  ، التعليم العايل  و  ،والرتبية والتعليم   والرياضة وتشجيع االستث�ر املبارش

  2019وى التبادل التجاري إىل مستوى أعىل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينه� خالل عام  والكويتي إىل رفع مست

 1,56مليارات ريال، والواردات حوايل    7,83مليارات ريال، ك� بلغت صادرات اململكة إىل الكويت حوايل    8,39حوايل  

 . 2مليار ريال

وصل إىل العاصمة الُع�نية مسقط، وزير الخارجية السعودي، ،  يونيو  14السعودية، يف    الع�نيةوفي� يتعلق باللقاءات  

ونقل الرسالة فيصل بن فرحان لدى لقائه نظ�ه  .  لسلطان ُع�ن هيثم بن طارق   امللك سل�نناقالً رسالة شفوية من  

قل الوفد  نسبب الزيارة هو  أن  عن  مصادر دبلوماسية  . وتحدثت  الُع�� بدر البوسعيدي، خالل زيارة قص�ة للسلطنة

 .  3الُع�� نتائج لقاءاتهم مع الحوثي� للوفد السعودي

بحث سلطان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري بن سعد املريخي  يونيو،    9أخ�ا اللقاءات القطرية السعودية، يف  

الثنايئ ب�   التعاون  الخريجي، عالقات  السعودي وليد بن عبدالكريم  الخارجية  نائب وزير  جاء ذلك يف    .البلدينمع 

تلقى فيصل بن فرحان رسالة خطية من نظ�ه القطري  يونيو،    14. ويف  4اتصال هاتفي تلقاه "املريخي" من الخريجي

تسلم الرسالة نيابة عن    الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا�، تناولت العالقات الثنائية ب� البلدين وسبل تطويرها،

نائب وزير الخارجية، وذلك خالل استقباله يف الوزارة بالرياض القائم بأع�ل سفارة    فرحان، املهندس وليد الخريجي

 .5قطر لدى السعودية حسن منصور الخاطر

يالحظ أن املشرتك ب� اللقاءات الثالثة هو السعودية، فكانت محور اللقاءات الثالثة مع ع�ن والكويت وقطر. وهي 

التي متدد دورها وتصاعد  مؤرشات أولية لعودة السعودية لدورها   القيادي يف منطقة الخليج، عىل حساب اإلمارات، 

نفوذها يف السنوات املاضية عىل حساب السعودية يف اإلطار الخليجي البيني ويف املنطقة، سواء يف ظل تواجد ترامب 

صالح األخ�. وبين�  أو العالقة الشخصية التي تربط ب� محمد بن سل�ن ومحمد بن زايد والتي كانت متيل قوتها ل

العامل األول تالىش، فإن العامل الثا� تراجع قليال وإن ظل مستمراً، هذا بجانب التغ�ات الجيوسياسية يف املنطقة سواء 

 

 الرابط )، 2021/ 16/6، (تاریخ الدخول:6/2021/ 6، األناضول، اتفاقیات باالجتماع األول للمجلس التنسیقي بین السعودیة والكویت 6  1

 الرابط )، 2120/ 16/6، (تاریخ الدخول:2021/ 6/6الشرق األوسط،  ، السعودیة والكویت لتكامل العالقات الوطیدة وفق رؤیة متوازنة 2

 الرابط)، 6/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 6/2021/ 14الشرق األوسط،  ،  رسالة من خادم الحرمین إلى السلطان ھیثم بن طارق 3

 الرابط )، 16/6/2021، (تاریخ الدخول: 6/2021/ 9، ، األناضول قطر والسعودیة تبحثان عالقات التعاون الثنائي 4

 الرابط )، 6/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 14/6/2021الشرق األوسط، ، وزیر الخارجیة السعودي یتلقى رسالة من نظیره القطري  5
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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%A9/6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/2265609
https://aawsat.com/home/article/3011326/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3011326/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3011326/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3027746/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/2268428
https://aawsat.com/home/article/3027741/%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%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
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اإلرسائييل. كل هذه  -املصالحة الخليجية والتي دفعت لها السعودية وشجعت عليها بخالف اإلمارات، أو التطبيع اإلمارايت

أن الت�هي يف السياسات السعودية واإلماراتية لن يكون ك� كان يف السابق، بل سيكون هناك قدر من  العوامل تقول  

املنطقة، مع سع  نسبيا  الت�يز، وتحركات مستقلة ناحية كل طرف يف  العليا يف    يمن  الكلمة  لها  سعودي ألن تكون 

مع تراجع    ك� هو  تحالفه� االسرتاتيجي  مجلس التعاون ك� كان يف السابق. ولكن ستظل العالقات جيدة بل سيظل

القطرية    زخمه ومداه السعودية  العالقات  الشديد يف  التحسن  مع  بالسابق،  السعودية  والبطءمقارنة  العالقات  - يف 

 .  الرتكية

 اإلقلیمیة   ثانیًا، التطورات الخلیجیة
 ة عربیال-ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 بایدن تطورات األزمة الیمنیة يف عهد 
شهدت األزمة اليمنية يف شهر يونيو استمرار املساعي اإلقليمية والدولية لدفع مسار األزمة نحو الحل السيايس ووقف  

وفد من مكتب السلطان الع�� إىل صنعاء، رفقة املتحدث باسم الج�عة محمد    ، وصل2021يونيو    5إطالق النار. ففي  

أنها محاولة أخ�ة من مسقط إلقناع   التي اقرتحها    الحوثي�عبد السالم، في� يعتقد مراقبون �نيون  بالخطة األممية 

.  ب� الج�عة والحكومة الرشعية   لوقف النار، وتنفيذ تداب� إنسانية، قبل العودة إىل مشاورات السالم  تمارتن غريفي

يرجح أنها تأيت يف سياق مساعي   ، والتيإىل مسقط  وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مباركتزامن ذلك مع زيارة  

خيارات السالم املطروحة من قبل األمم   دفعها نحوالرشعية الستجالب ضغوط إقليمية عىل الج�عة الحوثية بغرض  

املتحدة والواليات املتحدة إىل رفع القيود عن املوانئ، التي تقع تحت سيطرة الحوثي� ومطار    ودعت األمم.  1املتحدة

صنعاء؛ لتخفيف األزمة اإلنسانية املحتدمة يف البالد، وتضغطان كذلك عىل الحوثي� للموافقة عىل وقف إلطالق النار يف  

البالد الس.  عموم  اليمنية املدعومة من  الرياض والحكومة  اتفاق هدنة، وهو  وتربط  عودية رفع الحصار بالتوصل إىل 

 .2رشط يرفضه الحوثيون

، عدم تنفيذ عمليات عسكرية يف محيط صنعاء أو  بقيادة السعودية  أعلن تحالف دعم الرشعية يف اليمنيونيو،   10ويف  

ن استهداف التحالف للفرقة وقال التحالف يف بيان له إن األنباء الواردة ع،  أي مدينة �نية أخرى خالل الفرتة املاضية 

. 3ياألوىل مدرع يف صنعاء غ� صحيحة، وإن عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إىل تهيئة األجواء السياسية للمسار السلم

فرضت وزارة الخزانة األم�كية عقوبات مالية عىل ج�عة الحويث اليمنية، يأيت ذلك بعد اتهام الخارجية  ويف نفس اليوم، 

 

 الرابط )، 6/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 6/2021/ 6الشرق األوسط، ، وفد ُعماني في صنعاء إلقناع الحوثیین بالخطة األممیة للسالم 1

، (تاریخ  10/6/2021، الجزیرة نت،  یستھدف وسط مأرب والخارجیة األمیركیة تؤكد الضغط على الحوثیین للقبول بالحوارقتلى في قصف   2
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

 الرابط)،  6/2021/ 16، (تاریخ الدخول:2021/ 10/6لشرق األوسط،  ، ا التحالف: لم یتم تنفیذ عملیات عسكریة في محیط صنعاء دعماً للمسار السلمي 3
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://aawsat.com/home/article/3011671/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/10/3-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3019711/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
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فرضت عقوبات عىل من وصفتهم   وقالت الوزارة األم�كية إنها.  عة بتعطيل وقف إطالق النار يف اليمناألم�كية الج�

وشملت العقوبات اثن� من اليمن، وواحدا من ،  بأعضاء يف شبكة تهريب تجمع مالي� الدوالرات لصالح ج�عة الحويث

ك كيانات مقرها يف ديب وإسطنبول والعاصمة اليمنية  اإلمارات، وواحدا من الصومال، وآخر يحمل الجنسية الهندية، وكذل

 .1صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي�

إذا فإن مساعي فرض حل سيايس لألزمة وإنهائها هي ما تسيطر عىل املشهد اليمني، ويف إطار هذا الحل �كن اإلشارة  

 :2للنقاط التالية

اليمنية سبب   األطراف  الحايل، ليس لدى  الوقت  اتفاقيف  إىل  للتوصل  يتقدمون نحو مأرب حيث    ،وجيه  فالحوثيون 

الغنية ويهدفون   للحكومةلتغريهم مواردها  القليل من    ،توجيه رضبة إىل معقل رئييس  لديهم  أن  الحوثيون  ويشعر 

 الحوافز النسبية للموافقة عىل وقف إطالق النار. من هنا قد يضطر التحالف إىل تقديم تنازالت كب�ة للحصول عىل

خىش أنها ستسمح  وهي جميع الخيارات التي يُ   ،موافقة الحوثي�، مثل رفع الحصار أو فتح ميناء الحديدة أو مطار صنعاء

للحوثي� بإعادة اإلمدادات لقواتهم. ويف غضون ذلك، فإن الحكومة اليمنية غ� محفزة للدخول يف محادثات سالم مع  

اتفاق انتقايل يتم التوصل إليه اآلن عن تقن� مكاسب الحوثي� عىل األرض    الحوثي� املهيمن� يف مأرب، خشية أن يُسفر

اتية، لكن موقفه التفاويض قد يتدهور  و إىل مكاسب سياسية دامئة. وبالتايل، يجد التحالف نفسه يف مأزق: الظروف غ� م

 . أكرث فأكرث مع استمرار الحرب

 
إرساء سالم مستدام. فال تزال مشاكل الحكم التي أدت إىل هذه  التوصل إىل اتفاق سالم هو مجرد جزء واحد من عملية  

  ويستثني الحرب قامئة، وسيؤدي أي اتفاق سيايس مربم كحل رسيع إىل وجود حويث دائم ال يتناسب مع شعبية الحوثي�  

ضافية. وسيحتاج  الجهات الفاعلة املهمة التي �كن أن تكون عنارص إفساد وتخريب، األمر الذي سيقود حت�ً إىل نزاعات إ 

 اليمن إىل املساعدة يف إنهاء هذه الدوامة من خالل بناء دولة واقتصاد مستقَريْن بدعٍم وتأييد من كافة أطياف املجتمع.

  
سيكون لالتفاق السيايس أساس أقوى إذا كان هناك بالفعل إطار عمل إلصالح البنية التحتية ومؤسسات الدولة، واقتصاد  

وتوافق عىل � (فيدرالية عىل  مستقر،  مستقبلية  �نية  لدولة  عمل  خيارات  تكون  أن  التي �كن  الرشيد  الحكم  اذج 

 األرجح).

 

الحوثیین  1 على  عقوبات  تفرض  المتحدة  الوالیات  بالیمن..  النار  إطالق  وقف  بتعطیل  نت،  ،  اتھمتھم  (تاریخ  6/2021/ 11الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

 الرابط )، 2021/ 16/6، (تاریخ الدخول:2021/ 19/5، معھد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، تحقیق سالم مستدام في الیمن آدم بارون،  2

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/2021/6/11/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thqyq-slam-mstdam-fy-alymn
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thqyq-slam-mstdam-fy-alymn
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thqyq-slam-mstdam-fy-alymn
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 املجلس الرئاسي اللیبي لإلمارات سرئی زیارة
املنف،  2021يونيو    4يف   محمد  الليبي  الرئايس  املجلس  رئيس  رسمية،  يوصل  زيارة  يف  أبوظبي   إىل 

ه فيها نجالء املنقوش وزيرة الخارجية والتعاون  تونقلت وسائل إعالم محلية أن زيارة املنفي غ� املعلنة إىل اإلمارات رافق

. 1حس� العائب رئيس جهاز االستخبارات العامة، الذي أسند إليه هذا املنصب مؤخراً و الدويل بحكومة الوحدة الوطنية  

مع املنفي   بحث محمد بن زايد ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة اإلماراتيةوخالل هذه الزيارة،  

، املزمع عقده خالل الشهر الحايل حول  "2برل�  "الجهود املبذولة إلنجاح العملية السياسية يف ليبيا، وتطرقا إىل مؤمتر  

لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب عىل التحديات القامئة، ومواصلة    كد بن زايد استعداد اإلمارات، وأليبيا 

 .2العمل مع األطراف اإلقليمية والدولية، من أجل تعزيز أركان السالم واالستقرار

لقد كانت اإلمارات الطرف األكرث دع� ودفعا لحفرت نحو السيطرة عىل طرابلس، ومل تكن التطورات األخ�ة املتعلقة  

  ليبيا ف النار وتفعيل الحل السيايس وتشكيل حكومة وحدة وطنية تصب يف صالح الرغبة اإلماراتية واسرتاتيجيتها يف  بوق

بشكل خاص واملنطقة بشكل عام. وبالتايل �كن قراءة هذه الزيارة من جانب�، الجانب الليبي رغبته يف التأكيد عىل  

الدعم السيايس من الجميع، ودفعهم نحو القبول بالوضع الجديد،  حياديته تجاه رصاعات املنطقة وتحالفاتها، لجذب  

وعىل أن الحكومة الجديدة ليست حليفا لطرف عىل حساب آخر، للحيلولة دون دعم اإلمارات يف هذه الحالة لحفرت  

موجة    مرة أخرى. ومن الجانب اإلمارايت قد تكون هناك رغبة إماراتية لتجاوز خالفات املايض خاصة بعد أن اتضح أن

 الحل السيايس وبسط االستقرار يف ليبيا أقوى من أن تواجهها وحيدة بحلفاء محلي� أثبتوا فشلهم أكرث من مرة. 

 مصر(ج)  

مباحثات مرصية قطرية    عقدت يف الدوحة،  2021يونيو    14يف    سنوات  8مرصي لقطر منذ    أول زيارة لوزير خارجية

وجود   وأكد شكري عىل  ونظ�ه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثا�،  شكريبرئاسة وزير الخارجية املرصي سامح  

لطي صفحة املايض. وأشار إىل أن البلدين يس�ان بخطى ثابتة يف إطار لجنة  و   إرادة سياسية لتكثيف التعاون الثنايئ

تسلم أم�  يونيو،    15. ويف  3املتابعة لتنفيذ بيان قمة العال يف السعودية، الذي تم توقيعه يف الخامس من يناير املايض

قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� رسالة من عبد الفتاح السييس، تتعلق بتعزيز التعاون، وتدعوه لزيارة القاهرة "يف  

 .4ه سامح شكريئ ، وذلك خالل لقا"أقرب فرصة

 

 الرابط )، 16/6/2021، (تاریخ الدخول: 6/2021/ 5الشرق األوسط، ،  المنفي یزور اإلمارات... ودعوة لـ«إلغاء القیود» على المجتمع المدني 1

 ط الراب)، 6/2021/ 16، (تاریخ الدخول:6/2021/ 6الشرق األوسط،  ، محمد بن زاید والمنفي یشددان على «أولویة» أمن لیبیا واستقرارھا  2

)،  16/6/2021، (تاریخ الدخول:6/2021/ 14، الجزیرة نت،  مباحثات مصریة قطریة في الدوحة.. شكري یؤكد على اإلرادة السیاسیة لتكثیف التعاون 3
 الرابط 

 الرابط)، 6/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 14/6/2021، األناضول، السیسي یدعو أمیر قطر لزیارة مصر "في أقرب فرصة" 4
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https://aawsat.com/home/article/3009736/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3011571/%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%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/3011571/%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%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/3011571/%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%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%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/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-/2274690
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األمن الدويل لالنعقاد    ، مجلسيونيو  15يف    دعا وزراء الخارجية العرب خالل اجت�عهم يف الدوحةويف سياق متصل،  

وطالب وزير الخارجية القطري، األطراف املشاركة يف مفاوضات سد النهضة بتوف� أجواء حسن   لبحث أزمة سد النهضة،

النية، للتوصل العاجل إىل اتفاق عادل ومتوازن وملزم بشأن سد النهضة، يحقق مصالح مرص والسودان ودول حوض 

ي عىل هامش اجت�ع وزراء الخارجية العرب بالدوحة، عن قلق الدول العربية بشأن  وأعرب يف مؤمتر صحف،  النيل كافة

تعرث املفاوضات األخ�ة التي يرعاها االتحاد األفريقي، مش�ا إىل أن الجامعة العربية قد تتخذ أيضا إجراءات تدريجية  

 .1لدعم مرص والسودان يف النزاع بشأن السد

سنوات، والعالقات املرصية القطرية يف  تحسن تدريجي   4خليجيا استمر  -أنهت خالفا خليجيامنذ عقد قمة العال والتي  

ويث� بخطى ثابتة، ومع الزيارات املتبادلة والتطورات األخ�ة �كن القول أن التحول يف العالقات املرصية القطرية تحول  

لن يصل ملستوى التحالف االسرتاتيجي عىل   ومدى التحسن  ااسرتاتيجي فال رجوع خطوة للخلف، لكن العالقات نفسه

توتر صامت ومحدود    وأ األقل يف املدى القص� واملتوسط. ك� يتزامن التحسن يف العالقات املرصية القطرية مع جفاء  

،  القطرية يف هذا السياق -اإلماراتية، عىل وقع العديد من امللفات. إن أهمية عودة العالقات املرصية-يف العالقات املرصية

تعني أنه سيكون هناك قدرة مرصية عىل املناورة أمام الحليف اإلمارايت، وقدرة أكرب عىل التحلل من الضغوط 

 التي ترتبها هذه الرشاكة. 

 

النھضة 1 ،  6/2021/ 14الجزیرة نت،  ،  وزراء الخارجیة العرب یشكلون لجنة لمتابعة األحداث بالقدس ویدعون مجلس األمن لبحث أزمة سد 
 الرابط )، 6/2021/ 16(تاریخ الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/15/%D8%A7%D8%A7%D8%A7-38
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/15/%D8%A7%D8%A7%D8%A7-38
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/15/%D8%A7%D8%A7%D8%A7-38
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عادية للجامعة العربية وترصيحات وزير خارجيتها عن دعم موقف مرص والسودان، فضال  ال  أما استضافة قطر للقمة غ� 

لثالث مرص والسودان وإثيوبيا يف أزمة سد النهضة، بخالف اإلمارات التي اقترصت وساطتها  عن عرض الوساطة ب� الدول ا

القطرية قد تصل ملستوى من التحسن يفوق -عىل السودان وإثيوبيا. كل هذه املعطيات تش� إىل أن العالقات املرصية

 ذلك الذي كانت عليه قبل األزمة الخليجية. 

 شرم الشیخ لقاء السیسي ومحمد بن سلمان يف  
التقى محمد بن سل�ن بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، 2021يونيو  12يف 

هناك "توافقا يف   . وقال السييس عرب صفحته بفيسبوك، بأندينة رشم الشيخ املرصية مبعبد الفتاح السييس ب السعودي

وأضاف "سعدت اليوم بلقاء األم� محمد بن   .والدولية املشرتكة الرؤي" مع محمد بن سل�ن حول القضايا اإلقليمية

 ."1نسل�ن وتركز لقاؤنا عىل بحث ُسبل تطوير العالقات املشرتكة ب� البلدي

يف خضم التغ�ات الجيوسياسية والتي الزالت يف بداياتها، حيث مل تتبلور بشكل اسرتاتيجي بعد، مل تتأثر العالقات    هإن

الجيوسيايس  -املرصية التحالف  من  خيفًة  املتوجس  موقفها  مع مرص  السعودية  تتشارك  ناحية  فمن  سلباً،  السعودية 

ومن ناحية ثانية السعودية ك� مرص تس� يف طريق ترسيخ وتعزيز  اإلمارايت اإلرسائييل، وليس من مجرد خطوة التطبيع،  

عالقاتها مع قطر وإصالح الكسور التي أصابت عالقاته� جراء األزمة الخليجية، وبشكل أقل مع تركيا، ومن ناحية ثالثة  

ايد، بجانب انحيازها  منذ بداية تصاعد أزمة السد النهضة يف الشهور األخ�ة، بخالف اإلمارات التي أعلنت عن موقف مح

 العميل إلثيوبيا، فإن السعودية أعلنت عن دعمها ملرص والسودان يف هذه األزمة.  

 اإلسرائیلیةةخلیجیال_2

 اإلسرائیلیة-تطورات عملیة التطبیع اإلماراتیة
اإلرسائييل، الذي نشأ إثر تطبيع عالقاته�  -شهد هذا الشهر تطورات عديدة لصالح ترسيخ وتعزيز أسس التحالف اإلمارايت

محمد    ، بحضوراالفتتاح الرسمي لسفارة اإلمارات يف تل أبيب  ، تم 2021املايض. ففي األول من يونيو    سبتمربالبينية يف  

د والصناعة  أعلنت إدارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة االقتصا. ويف نفس اليوم  2السف� اإلمارايت يف "إرسائيل"  آل خاجة 

ظبي  "اإلرسائيلية" أبو  يف  جديدا  اقتصاديا  مكتبا  الجاري  العام  ستفتتح خالل صيف  ويف  3أنها  وزير  يونيو،    10.  قال 

أحرونوت   يديعوت  لصحيفة  بومبيو  مايك  السابق  األم�يك  لبيع "اإلرسائيلية"الخارجية  املتحدة  الواليات  صفقة  إن   ،

 

 الرابط )، 16/6/2021، (تاریخ الدخول:2021/ 14/6 ، األناضول، السیسي: ھناك توافق مع ولي عھد السعودیة حول القضایا المشتركة 1

 الرابط )، 6/0212/ 16، (تاریخ الدخول:6/2021/ 1، الشرق األوسط، افتتاح سفارة اإلمارات في تل أبیب  2

 الرابط )، 6/2021/ 16، (تاریخ الدخول:6/2021/ 7الجزیرة نت، ، العدوان على القدس وغزة.. قطار التطبیع اإلماراتي اإلسرائیلي یتسارع رغم  3

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%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/2271084
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%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/2271084
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%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/2271084
https://aawsat.com/home/article/3002451/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/2021/6/7/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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اتفاقيات  إلما" ل35_من طراز "إف   طائرات مقاتلة الج�ال اإليرا� قاسم سلي�� كانا جزءا ال يتجزأ من  رات واغتيال 

 . 1العام املايض "إرسائيل"التطبيع مع 

  " اإلرسائييل"قالت الخارجية اإلماراتية إن وزير الخارجية والتعاون الدويل عبد الله بن زايد بحث مع نظ�ه  يونيو،    14ويف  

وكان رئيس الوزراء .  يائ� لبيد أوجه التعاون ب� البلدين، ك� هنأه عىل توليه منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح

يف   "اإلرسائييل" السالم  عملية  لدفع  اإلمارات  مع  العمل  إىل  يتطلع  إنه  سابق  قال يف وقت  قد  بينيت  نفتايل  الجديد 

 .2املنطقة

إنه "من املؤسف   قال وزير الخارجية اإلمارايت عبد الله بن زايد  ،اللجنة اليهودية األم�كية حديث له مع موقع   وخالل

الله أو اإلخوان   الدول بشكل أكرب يف الحديث عن كيانات مثل (حركة املقاومة اإلسالمية) ح�س أو حزب  أن ترتدد 

الوزير اإلمارايت إنه من املضحك أن بعض  و ،  "املسلم� بطريقة أوضح العسكري فقط قال  الجناح  الحكومات تصنف 

، وأعرب عن أمله  لكيان ما، وليس الجناح السيايس، عىل أنه إرهايب، يف ح� أن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق

وأكد  ،  يف إلهام دول أخرى باملنطقة إلعادة تصّور املستقبل  "إرسائيل"أن يساعد اتفاق "إبراهام" املوقع ب� اإلمارات ويف  

�وذج ملجاالت التعاون، مش�ا إىل أن لإلمارات عالقات مع العديد من    "إرسائيل"التعاون يف مجال املياه ب� بالده وأن  

 .3الدول يف جنوب رشق آسيا ورشق أفريقيا، وهذه األسواق تفيد يف تسويق املنتجات اإلرسائيلية

بات الذي  التحالف  قوة  استكشاف مدى  التطورات، �كن  لهذه  بـ   بالنظر  اإلمارات  ليس    يجمع  "إرسائيل"، والسبب 

ها من القدس  ئطبيعة التطورات هذه املرة، وإ�ا توقيتها. فعىل الرغم من انتفاضة فلسط� األخ�ة التي شملت كل أنحا

ة  للضفة لغزة، وما تضمنته من ارتكاب االحتالل للعديد من الجرائم، بقصف املدني� يف غزة واستمرار سياسته االستيطاني 

يف القدس وطرد الفلسطيني� من منازلهم يف أكرث من حي مقديس، إال أن موجة تعزيز التعاون والتحالف ب� اإلمارات  

و"إرسائيل" مستمرة عىل قدم وساق. إن استمرار اإلمارات عىل هذا النهج الغريب يث� العديد من التساؤالت، وأهمها  

النهج سلباً عىل صورتها يف املنطقة العربية واإلسالمية؟ باألخص    هل ليس هناك أي خشية إماراتية من انعكاس هذا

التحالف   الهدف لصالح  أنها تغاضت عن هذا  أم  لها موارد ضخمة،  الناعمة وتخصص  للقوة  وأنها تويل أهمية كب�ة 

ق األوسط،  االسرتاتيجي مع إرسائيل؟ فهو ليس مجرد عملية تطبيع للعالقات، وإ�ا تحالف جيوسيايس يشمل منطقة الرش 

التحالف تحقيق السيطرة   باألخص رشق املتوسط ومنطقة الخليج والقرن األفريقي، يسعى الجانبان من خالل هكذا 

اإلقليمية وتعديل موازين القوى لصالحه� يف اإلقليم، وهو ما يث� القلق لدى القوى اإلقليمية األخرى مبا فيها القوى  

 الحليفة كمرص والسعودية.  

 

إف 1 مقاتالت  وبیع  سلیماني  اغتیال  التطبیع   35-بومبیو:  اتفاقیات  إنجاح  في  ساھما  نت،  ،  لإلمارات  (تاریخ  10/6/2021الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

اإلمار 2 الخارجیة  الحكومتینوزیر  بین  التعاون  على  ویؤكد  الجدید  اإلسرائیلي  نظیره  یھاتف  نت،  ،  اتي  (تاریخ  6/2021/ 14الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

هللا 3 وحزب  لحماس  واضح  توصیف  في  الدول  بعض  تردد  المؤسف  من  اإلمارات:  خارجیة  نت،    ،وزیر  (تاریخ  2021/ 14/6الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

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/2021/6/11/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81
https://www.aljazeera.net/news/2021/6/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/12/%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%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%84%d8%a7
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 اإلیرانیة -ةخلیجیال_3

 تطورات امللف اإلیراني وبرنامجها النووي يف عهد بایدن 
شهد هذا امللف تطورات إيجابية وأخرى سلبية، سواء ما يتعلق باملفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي تحت  

حّذر املدير ،  2021يونيو    7  مظلة فيينا، أو التصعيد اإليرا� مع إرسائيل والواليات املتحدة. بالنسبة للتطورات السلبية، يف

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس من أن برنامج إيران النووي وصل إىل مستوى عال من تخصيب  

وتابع "عندما أقول هذا فإ� أصف الواقع، فبعد أشهر عدة، مل  .  اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج سالح نووي 

.  1"ت الالزمة لوجود جزيئات املواد النووية يف أي من املواقع الثالثة التي أجرت فيها الوكالة تفتيشهاتقدم إيران التفس�ا

قال املنسق العام للجيش اإليرا� األدم�ال حبيب الله سياري، إن سفينت� حربيت� إيرانيت� دخلتا املحيط  يونيو،    10ويف  

وأضاف أن مدمرة "سهند" محلية الصنع وسفينة "مكران"  ،  جيش اإليرا�األطليس، وذلك يف سابقة إلظهار قوة بحرية ال 

الحربية التابعة للقوات البحرية يف الجيش اإليرا�، دخلتا للمرة األوىل املحيط األطليس بدون التوقف، مؤكدا أن من  

أعلنت األسبوع املايض أنها تراقب    وكانت الواليات املتحدة األم�كية قد،  حق البحرية اإليرانية أن تتحرك يف املياه الدولية

يونيو،    12. ويف  2عن كثب سفينت� إيرانيت� متجهت� إىل املحيط األطليس، وحذرت طهران من تسليم أسلحة لفنزويال

قالت قناة عربية رسمية إن إرسائيل تشعر بقلق إزاء تقارير تفيد بأن روسيا ستزود إيران بقمر اصطناعي حديث يتم  

سيمنح اإليراني� قدرة ، و اض االستخبارات وجمع املعلومات، يف وقت نفت موسكو صحة تلك التقاريراستخدامه ألغر 

عىل تتبع ومراقبة أهداف إسرتاتيجية أخرى بإرسائيل والرشق  ، و غ� مسبوقة عىل تتبع ومراقبة قواعد عسكرية إرسائيلية

 .3األوسط

، إيران ودول يونيو  4يف    ية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثا�دعا وزير الخارج أما ما يتعلق بالتطورات اإليجابية،  

الخليج العريب إىل حوار إقليمي، جاء ذلك يف كلمة خالل مشاركته يف جلسة حوار "غرب آسيا وش�ل إفريقيا خطوات  

ران جارتنا القريبة  وقال الوزير القطري إن "إي  نحو االستقرار"، يف إطار أع�ل منتدى سانت بطرسبورغ االقتصادي الدويل، 

املنطقة قضايا  النزيه يف مختلف  الوسيط  دور  نلعب  أن  أمر مهم ويهمنا، ونحن جاهزون  الطيبة معها  "،  والعالقات 

قال عيل ربيعي املتحدث باسم  يونيو،    8. ويف  4"وأضاف "�كن حل الخالفات ب� إيران ودول الجوار بالحوار املبارش

كز عىل إنهاء املفاوضات قبل انتهاء االتفاق املرشوط ب� طهران والوكالة الدولية للطاقة  الحكومة اإليرانية إن "طهران تر 

 

سالحمدیر   1 إنتاج  مرحلة  من  قریبا  بات  النووي  إیران  برنامج  الذریة:  للطاقة  الدولیة  نت،  ،  الوكالة  (تاریخ  6/2021/ 7الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

 الرابط )، 2021/ 16/6، (تاریخ الدخول:2021/ 10/6الجزیرة نت، ، ألول مرة.. بارجتان حربیتان إیرانیتان تدخالن المحیط األطلسي 2

 الرابط )، 6/2021/ 16، (تاریخ الدخول:2021/ 12/6الجزیرة نت، ، ائیل من إمكانیة تزوید روسیا إیران بقمر اصطناعي للتجسس قلق بإسر 3

 الرابط )، 16/6/2021، (تاریخ الدخول:6/2021/ 4، األناضول، قطر تدعو دول الخلیج وإیران إلى حوار إقلیمي مباشر 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/2021/6/7/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/10/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/10/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/10/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/12/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-/2263712
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وأضاف ربيعي أنه يأمل أن تنجز الجولة النهائية من مفاوضات فيينا يف املدة املتبقية من عمر حكومة الرئيس  ، الذرية

 .1حسن روحا�

، ومن بينهم  إيراني� رفع العقوبات عن مسؤول� عىلأكد املتحدث باسم الخارجية األم�كية نيد برايس، يونيو،  10ويف 

ووصف برايس القرار بأنه "تقني"، وأوضح أنه جاء بعد تغي� ،  رئيس رشكة النفط الوطنية اإليرانية السابق أحمد قاليبا�

شنطن ستواصل استع�ل كل الوسائل املتاحة لتقييد دعم إيران  يف سلوك أو وضع الخاضع� لهذه العقوبات، قائال إن وا

قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، يف كلمة ألقاها يف    يونيو،  11. ويف  ملن وصفهم بالوكالء واملجموعات اإلرهابية

التسلح، إن مفاوضات فيينا يف مراحلها النهائية، وإن األطراف بحاجة ملض الحد من  الجهود  جنيف خالل مؤمتر  اعفة 

قال الرئيس اإليرا� حسن روحا� إن طهران ال تحتاج إىل أسلحة دمار شامل يونيو،    14. ويف  2للعودة إىل االتفاق النووي

وأشار روحا� إىل أن تنفيذ ، للدفاع عن أراضيها وأمنها، وإنها ال تسعى للحصول عىل أسلحة نووية عرب برنامجها النووي 

كذلك أكد أن بالده ال تسعى إلشعال الحروب أو تعزيز  ،  ىل تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقةاالتفاق النووي سيؤدي إ

 .3التوتر، ولكنها ستقف يف وجه أي معتد عىل أراضيها، حسب تعب�ه

 : 4يف سياق التطور املتعلق بإبحار السفن اإليرانية يف املحيط األطليس، �كن اإلشارة للنقاط التالية

الر  تكون  طيار  قد  بدون  املدى وطائرات  بعيدة  إلرسال صواريخ  أوىل  إيرانيت� خطوة  بحريت�  لسفينت�  األوىل  حلة 

البحر املتوسط الكاريبي أو  البحر  .  فنزويال أو سوريا   وقوارب هجوم رسيع ومواد أخرى إىل حلفاء طهران يف منطقة 

ا الحربية  السفينة  أن تكون عىل منت  يُحتمل  التي  الصواريخ  تم تسليمها وستشكل  إذا  أكرب  تهديداً  لضخمة "مكران" 

 .بنجاح إىل سوريا، حيث ستكون قادرة عىل الوصول إىل السعودية، رغم عدم متكنها من الوصول إىل أوروبا

تُعترب الرحلة األوىل لسفينة "مكران" والفرقاطة املرافقة لها إىل األطليس سابقة من املرجح أن تتكرر يف املستقبل، ومن  

ل أن تتبعها يف مرحلة ما سفن مسلحة بصواريخ عابرة للمحيطات تابعة لـ"قوات بحرية الحرس الثوري اإلسالمي"  املحتم

اإليرا�. وناهيك عن الرسائل السياسية واالختبار البحري، متنح مثل هذه املهام فرصة لطهران ملّد جسور لوجستية إىل 

 ض عىل األسلحة وخالف ذلك م�رسة الضغط املضاد ضد الغرب.  فنزويال و/أو سوريا وسط اختبار حدود الحظر املفرو 

النظام اإليرا� عىل دراية جيدة بتقويض األمن اإلقليمي والصالحيات األمريكية باستخدام أساليب غ� مت�ثلة ورمادية  

وإذا   املتوسط.  األبيض  البحر  األساليب يف رشق  باستخدام هذه  له  الس�ح  ينبغي  ال  لذلك  واضحة،  رحلة غ�  كانت 

 

فیینا قبل رحیل حكومة روحاني  1 (تاریخ  8/6/2021الجزیرة نت،  ،  واشنطن دعت لجبھة موحدة ضدھا.. طھران تسعى إلنھاء مفاوضات   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

، (تاریخ  2021/ 11/6الجزیرة نت،  ،  الصین تؤكد أن مفاوضات فیینا بمراحلھا األخیرة وواشنطن ترفع عقوبات عن مسؤولین إیرانیین سابقین 2
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

،  6/2021/ 14الجزیرة نت،  ،  في انتظار استكمال المفاوضات.. روحاني: ال نسعى للحصول على أسلحة نوویة وال نحتاجھا للدفاع عن أمننا 3
 الرابط )، 6/2021/ 16(تاریخ الدخول: 

،  2021/ 14/6،  ، معھد واشنطن لدراسات الشرق األدنى رحلة إیران إلى األطلسي: تداعیات النشر البحري إلى فنزویال أو سوریافرزين ند�ي،   4
 الرابط )، 6/2021/ 16(تاریخ الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/8/%D8%A7%D8%A7%D8%A7-36
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/11/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%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%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/14/%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-10
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/rhlt-ayran-aly-alatlsy-tdayat-alnshr-albhry-aly-fnzwyla-aw-swrya
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"مكران" محاولة إلرسال صواريخ دقيقة أو زورق هجومي رسيع مدجج بالسالح إىل املياه القريبة من أمريكا، فيجب  

تهديد قد يكون من األسهل تفاديه اآلن قبل  -عىل واشنطن أن تنظر إليها عىل أنها تهديد جدي ال �كن التساهل معه 

 .أن يصبح واقعاً 

 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا،   
   الوالیات املتحدة_1 

 الخلیجیة يف عهد بایدن -تطورات العالقات األمریکیة
أجرى وزير الدفاع األم�يك لويد أوسنت اتصاال هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة  ،  2021يونيو    2أوال قطر، يف  

العطية خالد  القطري  الدفاع  البلدين وسبل   الطرفان  استعرض،  لشؤون  ب�  العسكرية  املجاالت  يف  الثنائية  العالقات 

وأكد أوسنت أنه جرى التأكيد خالل االتصال عىل االلتزام بالرشاكة الدفاعية ب� الواليات املتحدة ودولة قطر،  .  تعزيزها

أن أوسنت شكر قطر خالل املحادثة    وأوضح البنتاغون،  ك� أكد عىل قيمة الوجود األم�يك يف قاعدة العديد الجوية يف قطر

عىل استضافتها القوات األم�كية، وتقديم الدعم لها مع عملية االنسحاب الجارية من أفغانستان، وعىل دورها الهام يف  

   .1دفع عملية السالم األفغانية قدما

السعودية، يف   ياض املبعوث األم�يك الخاص  استقبل فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، يف الريونيو،    2ثانياً 

. ويف  2، مناقشة أبرز مستجدات األوضاع يف منطقة القرن األفريقياللقاءوجرى خالل  .  للقرن األفريقي جيفري فيلت�ن

اليوم،   العهد السعودي نفس  الدفاع األم�يك لويد أوسنت أكد لويل  الدفاع األم�كية (بنتاغون) بأن وزير  أفادت وزارة 

وقال املتحدث باسم البنتاغون جون  ،  التزام واشنطن مبساعدة الرياض يف الدفاع عن أراضيها وشعبها  محمد بن سل�ن

إن أوسنت بحث خالل اتصاله بويل العهد السعودي األمن اإلقليمي، ال سي� الجهود الرامية إلنهاء الحرب    -يف بيان-ك�يب  

" ب� القوات الربية السعودية ونظ�تها األم�كية يف املنطقة  4الصقر"مخالب  مناورات  انطلقت  يونيو،    9. ويف  3يف اليمن

باململكة  الغربية  والتي  الش�لية  والخربات  ،  املعلومات  وتبادل  البلدين،  ب�  العسكرية  العالقات  توثيق  إىل  تهدف 

 . 4ات خارجية، واالستعداد ملواجهة أي تهديدحلفاءرفع مستوى الجاهزية والقدرة عىل العمل مع ال و  العسكرية

جو بايدن طالبت اإلمارات باتخاذ خطوات لالبتعاد عن  األم�يك أن إدارة الرئيسأخ�اً اإلمارات، كشف موقع "بلومب�غ"  

"هواوي رشكة  استبعاد  ذلك  يف  مبا  طائرات  "  الص�،  صفقة  بفقدان  لّوحت  وأنها  لالتصاالت،  منظومتها  من  الصينية 

 

السالم 1 عملیة  في  ودورھا  أفغانستان  من  األمیركي  االنسحاب  دعم  على  قطر  یشكر  االبنتاغون  نت،  ،  (تاریخ  2021/ 3/6لجزیرة   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

 الرابط )،  2021/ 16/6، (تاریخ الدخول:6/2021/ 3، الشرق األوسط، الریاض وواشنطن تناقشان مستجدات القرن األفریقي 2

)،  2021/ 16/6(تاریخ الدخول:،  6/2021/ 2الجزیرة نت،  ،  وزیر الدفاع األمیركي یؤكد التزام واشنطن بمساعدة الریاض ودفع جھود السالم بالیمن 3
 الرابط 

مشتركة 4 أمیركیة  سعودیة  عسكریة  مناورات  انطالق  خارجیة..  تھدیدات  أي  مواجھة  أھدافھا  نت،  ،  من  (تاریخ  9/6/2021الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/6/2021الدخول: 

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/2021/6/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://aawsat.com/home/article/3005966/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2021/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/9/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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ن اإلمارات إزالة معدات هواوي من شبكاتها خالل السنوات األربع املقبلة، قبل  ن إدارة بايدن طلبت م". وأ 35_"إف

  إىل  باإلضافة  أطول  فرتة  سيحتاجون  بأنهم  ردوا  اإلماراتي�  املسؤول�  أن  إىل  مش�ا  ،″35- موعد استالمها طائرات "إف

ضيها قدما يف عملية البيع، التي متت  املايض م  لوأشار موقع بلومب�غ إىل أنه رغم أن إدارة بايدن أكدت يف أبريبديل.  

املوافقة عليها يف الساعات األخ�ة من والية الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن الخالفات ب� الواليات املتحدة واإلمارات  

اإلمارات  ويش� التقرير إىل أن وجود هواوي يف  .  جدية، إذ ال يوجد ما يضمن أن اإلمارات ستحصل عىل هذه الطائرات

من شأنه أن يتيح للص� التجسس عىل الطيارين وسواهم يف القواعد، التي توجد فيها الطائرات، ك� يعكس مخاوف 

 . 1الواليات املتحدة من أن ترسق الص� التكنولوجيا األم�كية الخاصة بالطائرات دون طيار

 �كن اإلشارة إىل اآليت:  ،ويف قراءة هذه التطورات

حقيق السالم يف أفغانستان وشكر الواليات املتحدة لها عىل هذا الدور، ثم التأكيد األمرييك عىل أهمية  دور قطر يف ت

وتواجد قاعدتها العسكرية يف العديد القطرية، تش� إىل أن دور الوساطة يف األزمات اإلقليمية يعطي لقطر أهمية كربى  

ال الكربى عىل رأسها  القوى  الدويل ويف نظر  واليات املتحدة، وهو ما �كنها من استغالل ذلك يف امللفات  يف املجتمع 

 األخرى التي ترتبط بصميم مصالحها القومية، ودفع القوى الدولية واإلقليمية لض�ن وتأم� هذه املصالح. 

يبدو أن هناك تجاوز أمرييك لقضية مقتل ج�ل خاشقجي، وأن محاكمة محمد بن سل�ن أو اللعب بروقة خاشقجي  

من املايض. وأنه يف الوقت الذي تكتسب عالقات السعودية   يات املتحدة وحتى تركيا بات جزءاعليه من قبل الوال للضغط  

والواليات املتحدة فتورا مقارنة بفرتة ترامب، تحافظ املؤسسات التقليدية باألخص البنتاغون عىل التأكيد عىل أهمية  

 ة التحالف االسرتاتيجي الذي يربط البلدين منذ أكرث من نصف قرن.  اململكة وعىل استمرارها يف حفظ أمنها، نظرا لطبيع

السياسات   مع  ترامب  لت�هي  نظرا  لإلمارات،  اسرتاتيجية  خسارة  األمريكية  لالنتخابات  ترامب  خسارة  كانت  بين� 

كن أن يعمق من  اإلماراتية يف اإلقليم ودعمه لها، والدافعة نحو رصاع محاور إقليمية، فإن هناك متغ� جديد برز، �

أن هناك رغبة أمريكية يف عهد بايدن الحتواء الصعود الصيني، وخاصة نفوذها املتزايد يف الخليج.    وهوهذه الخسارة،  

القوية مع الص� لهدف�، األول موازنة عالقاتها مع   الساعية  من خالل عالقاتها  وهو ما يتعارض مع توجه اإلمارات 

تر �كن أن يحدث يف عالقاتها مع األخ�ة يف عهد بايدن وثانيا رغبة وأحالم اإلمارات يف  الواليات املتحدة تحسبا ألي تو 

الهيمنة والنفوذ اإلقليمي، وما يتطلبه من بناء عالقات قوية مع القوى الكربى والدولية واإلقليمية. واآلن تربط الواليات  

   ؟ ةالقادم هي الخطوةرشكة هاواوي الصينية، ف� لإلمارات بفك الرشاكة مع  35املتحدة استك�ل بيع طائرات اإلف_

 
 

 

إف 1 طائرات  صفقة  إتمام  قبل  الصین  عن  باالبتعاد  اإلمارات  تطالب  بایدن  إدارة  نت،  35-بلومبیرغ:  الجزیرة  (تاریخ  6/2021/ 11،   ،
 الرابط )، 16/6/2021خول: الد
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/11/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89
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