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 زیارة سلطان عمان للسعودیة وإنشاء مجلس تنسیقي مشترك  

السعودیة اإلماراتیة    توتر محدود يف العالقات 
والریاض تدفع نحو التهدئة   الیمني  للجنوب   عودة التوتر 

 الحکومة اللبنانیة    تشکیل   حراك خلیجي غربي لحل أزمة  

فیینا دون    التوصل التفاق انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات 

تفتتح سفارتها يف تل أبیب وعمان ترفض    التطبیع   اإلمارات 

 قواعد عسکریة يف قطر  3الجیش األمیرکي یغلق   
 

 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 ،إعالمیةخدمات "

 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 
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 لخلیجیة  ا-أوًال، التطورات الخلیجیة
 الخلیجیة-تطورات املصالحة الخلیجیة

يوليو  الخارجي خالل النصف األول من شهر  ، وذلك  2021يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي 

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

التطورات الخليجية أول زيارة خارجية له  -أوالً:  الخليجية، وكان أبرزها زيارة سلطان ع�ن للسعودية يف 

منذ توليه السلطة وإنشاء مجلس تنسيقي مشرتك، والتوتر يف العالقات السعودية اإلماراتية عىل وقع ضبط 

اإلمارات ات اإلمارات، ورفض  بشكل يرض  السلع  موسكو_الرياض الخاص السعودية إست�اداتها من  فاق 

 بحصص االنتاج النفطي.

اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتشمل األزمة اليمنية حيث عودة التوتر -ثانياً: التطورات الخليجية

السيايس للجنوب اليمني وتدخل السعودية والواليات املتحدة للتهدئة، ولبنان حيث أزمة تشكيل الحكومة  

الدفع بإنهاء األزمة. أما "إرسائيل"، فشمل فتح اإلمارات سفارتها ودور خليجي "سعود ي قطري"_غريب يف 

انتاجها، وإعالن  تشارك "إرسائيل" يف  التي  السعودية است�اد السلع  أبيب، يف املقابل رفض  تل  رسميا يف 

ان يف إطار سلسلة  ع�ن رفضها التطبيع. أخ�اً ما يتصل بإيران، فربرز التواصل السيايس ب� السعودية وإير 

من املحادثات لنزع فتيل رصاعه� اإلقليمي، وتواصل إمارايت إيرا� رسمي ليس بالجديد، الحتواء الغضب 

 اإليرا� من خطوة التطبيع ب� أبوظبي وتل أبيب.

التطورات الخليجية األمريكية الخليجية، واقترصت عىل غلق -ثالثاً:  تطورات العالقات  الدولية: متثلت يف 

 واليات املتحدة ثالث قواعد عسكرية لها يف قطر ونقلها لألردن.ال

  

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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   الخلیجیة-، التطورات الخلیجیةأوالً 
 زیارة سلطان عمان للسعودیة وإنشاء مجلس تنسیقي مشترك

لك سل�ن بن بزيارة رسمية للسعودية بدعوة من امل سلطان عُ�ن هيثم بن طارق، قام 2021يوليو  11يف 

العزيز يناير  ،  عبد  األوىل له خارج بالده منذ تقلده منصبه يف  زيارة تعد هي  خلفا لقابوس بن   2020يف 

جلسة مباحثات رسمية جرى خاللها استعراض العالقات    وعقدامدينة نيوم  ، حيث التقى الطرفان يفسعيد

املجاالت، بهدف  م اإلعالن عن  ، وخالل اللقاء تالثنائية إنشاء مجلس للتنسيق السعودي الع�� يف كافة 

 .  1توسيع آفاق التعاون ب� البلدين

 عىل اإلرساع يف افتتاح الطريق الربي املبارش واملنفذ  ه�قااتف  أعلنت السعودية وسلطنة ع�نوخالل الزيارة،  

واتفق الجانبان .   التعاون لدعم استقرار أسواق النفطرضورة االستمرار يف  عىل  اوأكد،  الحدودي ب� البلدين

الخليجي املبادرة  عىل  قائم  اليمنية  لألزمة  شامل  سيايس  حل  إليجاد  الجهود  مواصلة  وتعهدت ة،  عىل 

األمن   تحقيق  يسهم يف  اإليرا� مبا  والصاروخي  النووي  امللف  مع  الجّدي  بالتعامل  وع�ن  السعودية 

 2019مليار ريال خالل عام   10.6حجم التبادل التجاري ب� البلدين بلغ نحو  جدير بالذكر أن  .2اإلقليمي

مليار ريال   3.62، وبلغ حجم صادرات اململكة إىل سلطنة عُ�ن نحو  2018مليار ريال عام    9.37مقابل  

الفرتة ذاتها يف عام   3.81مقابل  2019لعام   كة من  ، بين� بلغ حجم الواردات إىل اململ2018مليار ريال يف 

 .82013مليار ريال يف املدة ذاتها من عام   5.55مقابل  2019مليار ريال لعام  6.95السلطنة نحو  

التعاون   ترميم بنية مجلس  األول أن السعودية تحاول إعادة  الزيارة يف عدة سياقات،  �كن قراءة هذه 

راءات والزيارات، خاصة وأن  سنوات، عرب العديد من اإلج  4الخليجي بعد األزمة التي منيت بها واستمرت  

الجوانب بدأ  أتت بدعوة من ملك السعودية. الثا� أن هناك توترا سعودياً إماراتياً متعدد  الزيارة  هذه 

اللقاءات   يظهر للسطح، أحد جوانبه هو التنافس حول قيادة مجلس التعاون الخليجي، وبالتايل مثل هذه 

 

 

(تاریخ    11/7/2021، الجزیرة نت،  خالل زیارة السلطان ھیثم للمملكة.. إنشاء مجلس للتنسیق السعودي العماني في كافة المجاالت 1
 الرابط)،  16/7/2021الدخول:

إیران 2 ونووي  والنفط  الیمن  بشأن  واتفاق  مباشر  بري  طریق  عماني:  سعودي  نت،  بیان  الجزیرة  (تاریخ   12/7/2021، 
 الرابط)،  16/7/2021الدخول:

ثنائي 3 تنسیق  مجلس  وتأسیس  المشترك...  التعاون  تبحث  عمانیة  ـ  سعودیة  األوسط،  قمة  الشرق  (تاریخ   12/7/2021، 
 الرابط)،  16/7/2021الدخول:

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/2021/7/11/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/12/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
https://aawsat.com/home/article/3075221/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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د �كن أن تكون وراءها رغبة سعودية يف اإلمساك بدول  ووضعها يف سياق اسرتاتيجي وتنسيقي طويل األم

املجلس وجعلهم تحت سيطرتها يف مواجهة اإلمارات التي تحول سحب هذه السيطرة من تحت أقدام 

السعودية، ومن ثم فهو توجه اسرتاتيجي قد يؤدي عىل املدى الطويل لعزلة إماراتية يف منطقة الخليج، يف 

السياق الثالث هو أنه يأيت يف ظل  ظل متت� عالقاتها مع إرسائ يل عىل حساب جوارها العريب والخليجي. 

الجلسات التفاوضية والحوارية املبارشة ب� السعودية وإيران، و�كن أن تربز ع�ن كطرف  سلسلة من 

 وسيط ومدعم لهذه الحوارات ولعالقاته� البينية مستقبال.

 توتر محدود يف العالقات السعودیة اإلماراتیة

أعلنت السعودية تعديل قواعد االست�اد من دول الخليج، يف إجراء تعترب اإلمارات املترضر  ،  2021يوليو    5يف 

تنتجها رشكات بع�لة تقل عن    األكرب منه، باملئة من   25ومبوجب القرار، استبعدت اململكة السلع التي 

التعاون مجلس  دول  الجمريك ب�  اإلعفاء  اتفاق  املحلية من  أيضا،  الع�لة  القرار  املنتجات   ويستبعد 

باملئة؛ ونص عىل  40الصناعية التي تقل نسبة املدخالت املحلية يف تصنيعها (القيمة املضافة للسلعة) عن 

محلية الصنع باملنطقة لن تعترب  املناطق الحرة  البضائع املنتجة يف  ويشمل القرار أيضا استبعاد ،  أن كل 

أو صنعته رشكات مملوكة بالكامل أو جزئيا ملستثمرين    "إرسائيل"نتاج  البضائع التي يدخل فيها مكون من إ

 .1إرسائيلي�، أو رشكات مدرجة يف اتفاق املقاطعة العربية إلرسائيل

وتعترب املناطق الحرة، إحدى املكونات الرئيسة القتصاد اإلمارات، ك� أنها والبحرين العضوان الوحيدان يف 

القرار .  اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إرسائيلمجلس التعاون الخليجي  

التوتر ب� السعودية واإلمارات، بعدما عرقلت األخ�ة مقرتحا للرياض  الجديد، جاء بعد يوم من تصاعد 

اإلنتاج حتى ن القيود عىل  لدول "أوبك+"، مع متديد باقي  محدودة إلنتاج النفط  هاية وموسكو بزيادة 

التخفيضات2022 العام، املوعد األصيل باتفاق  من نهاية أبريل من نفس  اإلمارات عارضت نظام .  ، بدال 

مالي�   3.8حصص اإلنتاج الذي تم التفاوض عليه ب� روسيا والسعودية وتريد أن تكون قادرة عىل إنتاج 

السعودية يف فرباير امل.  مالي�  3.2برميل يوميا، بدال من   التعاقدات الحكومية  كذلك، قررت  ايض، إيقاف 

 

 

)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  5/7/2021، أموال الغد،  السعودیة تُقرر وقف االمتیازات الجمركیة على بضائع المناطق الحرة الخلیجیة 1
 الرابط

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://amwalalghad.com/2021/07/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83/
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املنطقة يف غ� اململكة اعتبارا من مطلع  إقليمي يف  أجنبية لها مقر  تعترب  2024مع أي رشكة  ، يف وقت 

 .1اإلمارات عاصمة الرشكات األجنبية يف املنطقة

الخل منطقة  اإلقليمية، وباألخص يف  القيادة  حول  التنافس  التوترات هو  لهذه  العام  السياق  يج ب� إن 

السعودية واإلمارات، وألن األخ�ة تدرك حجم التناقضات بينها وب� السعودية، فإن األزمة الخليجية التي  

اندلعت بضغط من اإلمارات كانت فرصة لألخ�ة للتحايل عىل هذه التناقضات وامتصاصها يف ظل وجود 

الخليجية مرحبة باملصالحة  اإلمارات  تكن  مل  لذلك  مشرتك "قطر"،  العال   عدو  مدينة  حدثت يف  التي 

أدى  مسار املصالحة  إن  للسطح، بل  والخالفات  التناقضات  بإظهار هذه  إيذانا  كانت  السعودية، ألنها 

التوترات حدود، فالدولتان  السعودية اإلماراتية. لكن لهذه  من العالقات  لعالقات سعودية قطرية أقوى 

التوتر،   حدود لهذا  وضع  عىل  حتى وإن  حريصتان وستظالن كذلك  كب�ة  تظل  لبعض  فحاجة بعضه� 

تعاظمت تناقضاته�. خاصة وأن االرتباط والتداخل بينه� بنيوي قوي عىل جميع املستويات البينية وإن  

 تراجعت مستوى التوافق اإلقليمية.

 

  

 

 

(تقریر) 1 وقف امتیازات جمركیة سعودیة  والریاض.. اإلمارات متضررة من  (تاریخ  14/7/2021، األناضول،  شرخ أبوظبي 
 الرابط)،  16/7/2021الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%b4%d8%b1%d8%ae-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1/2303805
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 اإلقلیمیة  ثانیًا، التطورات الخلیجیة
 ةعربیال-ةخلیجیال_1

 (أ) اليمن

 اليمني والرياض تدفع نحو التهدئةعودة التوتر للجنوب  

الرياض ب� ممثيل الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل الجنويب، لبحث  ، 2021يوليو   1يف   تم عقد لقاء يف 

الرياض، حيث  استك�ل الدفع بتنفيذ   االستجابة اتفاق  الرياض باليمن إىل  اتفاق  السعودية طريف  دعت 

أنه تم التوافق ب� . وأعلنت  ذ الخالفات والعمل باآللية املتوافق عليهاالعاجلة ملا تم التوافق عليه، وإىل نب

التصعيد السيايس واإلعالمي وما تاله  ، وأن  الطرف� عىل وقف جميع أشكال التصعيد، وفق آلية اتفقا عليها

يه من قرارات تعي� سياسية وعسكرية من قبل املجلس االنتقايل الجنويب ال تنسجم مع ما تم االتفاق عل

وأكدت السعودية أن عودة الحكومة اليمنية املشكلة وفًقا التفاق الرياض متثل أولوية قصوى،  ،  ب� الطرف�

 .  1وشددت عىل أهمية التزام كال الطرف� مبا تم االتفاق عليه

الحكومة اليمنية ما  وقد   الرياض  أعلنت عنهمثّنت  الحكومة إنها ترحب ، السعودية بشأن اتفاق  وقالت 

الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، وإنه خطوة   ما أعلنت عنهبكل   د متسكها بتطبيق اتفاق  اململكة، وتجدِّ

القوى والتيارات الرافضة للسيطرة اإليرانية عىل اليمن ومواجهة الحوثي  .2�مهمة يف اتجاه توحيد كل 

حذرت  8ويف   األم�  يوليو،  بأع�ل السف�  التصعيدي القامئة  من الخطاب  ويستيل  كايث  اليمن  يك لدى 

إنها يجب أن تتوق العودة إىل  ف،  واإلجراءات يف محافظات اليمن الجنوبية، وقالت  وحثت األطراف عىل 

يوليو،  13. ويف 3الحوار الذي يركز عىل تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني يف املقام األول

مني ملتابعة تنفيذ اتفاق الرياض املجلس االنتقايل الجنويب مسؤولية تأخ� عودة حّمل الفريق الحكومي الي

الفريق الحكومي عن أسفه لرتاجع املجلس االنتقايل .  الحكومة ألداء عملها من العاصمة املؤقتة عدن وعرب 

 

 

، الجزیرة نت، في اتفاق الریاض لنبذ الخالفات وواشنطن تعرب عن انزعاجھا من ھجمات الحوثیینالیمن.. السعودیة تدعو طر 1
 الرابط)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  2/7/2021

السعودیة وتؤكد التزامھا باتفاق الریاض 2 )،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  2/7/2021، الشرق األوسط،  الحكومة الیمنیة ترحب ببیان 
 الرابط

الیمن 3 )،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  8/7/2021، الجزیرة نت،  رسالة تحذیر أمیركیة من الخطاب التصعیدي في محافظات جنوب 
 الرابط

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/2021/7/2/%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-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://aawsat.com/home/article/3061741/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.aljazeera.net/news/2021/7/8/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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ي التزامه  وجدد الفريق الحكوم.  املدعوم إماراتيا عن إيقاف إجراءات التصعيد وتأم� الحكومة ومقراتها

بالتفاه�ت املتفق عليها مع فريق املجلس االنتقايل، والتي تضمنت االلتزام بوقف كافة أشكال التصعيد، 

 .1وذكر سلسلة من التداب� التي اتخذها املجلس االنتقايل وتعترب يف نظره تدخال غ� مرشوع يف عملها

السعودية اإلمار   العالقات  كانت  التي  الفرتة  أنه يف  املصالحة  يالحظ  باألخص قبل  وراسخة  اتية قوية 

الخليجية، كانت الجبهة اليمنية وباألخص الجنوب اليمني شاهد عىل قمة تناقض وتضارب مصالحه�، إذ 

بين� تدعم السعودية الحكومة الرشعية بقيادة عبدر ربه هادي منصور فإن اإلمارات كانت وال زالت تدعم  

الداعي ال اإلمارات أهداف  املجلس االنتقايل الجنويب  معها  اليمني، للدرجة التي قصفت  نفصال الجنوب 

تابعة للحكومة املدعومة سعودياً. وإذا كان هذا الوضع إبان اتفاق الرياض وأبوظبي وتحالفهم اإلقليمي 

الراسخ، فكيف سيكون الوضع يف ظل خالفاته� التي بدأت تطفو عىل السطح تباعا منذ التطبيع اإلرسائييل 

يت واملصالحة الخليجية. وهذا يعني أن جبهة الجنوب اليمني يف الفرتة القادم ستزداد توتراً بدفع من اإلمارا

تهدئة  أمام أحد سيناريوه� إما  وبالتايل سنكون  عليها،  كورقة ضغط  السعودية أو  اإلمارات نكاية يف 

اليمني، أو   الجنوب  تهدئة يف  يتبعه  ملفاته� الخالفية  إماراتية يف  ومن ثم سعودية  استمرار الخالفات 

اليمني.  استمرار وتزايد التوتر يف الجنوب 

 (ب) لبنان 

 الحكومة اللبنانية    تشكيل  حراك خليجي غربي لحل أزمة

أشهر عىل تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة من دون أن ينجح مبهمته التي اندرجت   9بعد ميض نحو  

خالفات بينه وب� رئيس الجهورية ميشال عون، حذر رئيس  تحت غطاء املبادرة الفرنسية نتيجة تعاظم ال

أمام مجموعة من السفراء وممثيل البعثات الدبلوماسية م� أس�ه    حكومة ترصيف األع�ل حسان دياب

 .  "زوال لبنان" داعيا لإلرساع يف تشكيل الحكومة

خارجية الواليات املتحدة  قالت مصادر دبلوماسية أوروبية يف ب�وت إن اجت�ع وزراءويف هذا السياق، 

السعودية األم� فيصل بن فرحان، عىل هامش اللقاء االقتصادي و أنتو� بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان 

الوضع املأزوم يف لبنان، �كن أن يشكل أول محطة لحوار  الذي استضافته روما والذي ُخصص للبحث يف 

الدول من حضور يف الساحة  سعودي يخصص إلنقاذه من   -فرنيس   -ثاليث أم�يك   االنهيار ملا لهذه 

 

 

الیمنیة 1 الدولة  مؤسسات  یعطل  المجلس االنتقالي  الریاض:  اتفاق  الحكومي لمتابعة  نت،  ،  الفریق  (تاریخ   8/7/2021الجزیرة 
 الرابط)،  16/7/2021الدخول:

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/2021/7/14/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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الرحمن آل ثا� ب�وت. ويف ذات السياق، 1اللبنانية خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد    6يف    وصل وزير 

الجمهورية ميشال عون2021يوليو   من رئيس  الربملان  ، والتقى كال  الحكومة    ورئيس  ورئيس  نبيه بري 

اللبناني�  ،  املكلف الحريري إضافة إىل قائد الجيش الع�د جوزيف عون، تأكيدا عىل تضامن الدوحة مع 

اللبنا� بـ  قطر عن  ك� أعلنت  ويف غضون أقل  .  طنا من املواد الغذائية شهريا ملدة عام  70دعم الجيش 

الرحمن ب�وت   زار الشيخ محمد بن عبد  مرفأ ب�وت يف    3من عام،  انفجار    4مرات، أولها كان عقب 

الحايل حامال حينها رسالة من أم� قطر الشيخ متيم بن  أغسطس من العام املايض، ويف فرباير من العام 

 . 2حمد دعت القوى السياسية إىل تغليب املصلحة الوطنية عىل املصالح الحزبية، ورضورة تشكيل حكومة 

أمام فاعل� خلي والسعودية، ولكن دوافع أدواره� مختلفة. بالتايل نحن  الساحة اللبنانية، قطر  جي� يف 

املنطقة، يتمحور  فبين� ينطلق الدور القطري يف امللف اللبنا� من دوافع السعي للعب دور إقليمي يف 

الوساطة وتهدئة األزمات اإلقليمية، مبا يكسب الدوحة وزناً إقليمياً يف مواجهة القوى اإلق ليمية  حول دور 

الدور السعودي يف هذا امللف يأيت يف سياق تنافسها ورصاعها اإلقليمي مع إيران، وبالتايل  والدولية. فإن 

السعودية بخالف قطر هي جزء من املشكلة، وبالتايل فإن الحل البد أن �ر من خاللها ك� من خالل إيران.  

والس من امللفات اإلقليمية كاليمني  مخرجات ألزمة أكرب وهي  وامللف اللبنا� كغ�ه  وري والعراقي هي 

الرصاع اإليرا� السعودي، واإليرا� الغريب. وبالتايل حل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية ال يتوقف فقط عىل 

العالقات السعودية اإليرانية من ناحية والتفاوض حول الربنامج   الفرقاء املحلي�، بل عىل مسار التطور يف 

 ناحية أخرى.   النووي اإليرا� من

 اإلیرانیة-ةخلیجیال_2
 تطورات إيجابية في العالقات الخليجية اإليرانية  

أعلنت إيران أن مفاوضاتها مع السعودية تس� بالشكل الصحيح، تعليقاً عىل ترصيحات ، 2021يوليو    6يف 

الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التي رحب فيها بالحوار مع إيران عىل أن تلتزم  طهران بض�ن وزير 

وقال املتحدث باسم الحكومة عيل ربيعي: "نقيّم بشكل جيد املفاوضات ب� طهران .  أمن واستقرار املنطقة

والرياض، ونؤكد أنها تس� بالشكل الصحيح". وتابع أن "املفاوضات بدأت عىل مبدأ أن إيران تسعى إىل  

 

 

 الرابط)،  16/7/1202(تاریخ الدخول:  3/7/2021، الشرق األوسط، بدایة حوار حول لبنان بین أمیركا وفرنسا والسعودیة 1

دبلوماسي واسع.. ما العقبات أمام المساعي العربیة والدولیة لمنع "االرتطام الكبیر" في لبنان؟ 2   7/7/2021الجزیرة نت،  ،  حراك 
 الرابط)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:

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/3059366/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3059366/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3059366/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/7/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/7/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/7/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


  

 

9 | P a g e  

لخليجي ا لمرصد   ا
 July 2021 16  ||041العدد  

 

 

 

 

 

 

وأضاف أن "الحوار مع السعودية يشهد ".  لديناألمن واالستقرار يف املنطقة، ولحل الخالفات وخاصة ب� الب

تقدماً إيجابياً"، وأن "الخالفات نوقشت يف أجواء ودية". وقال إن "بعض الخالفات معقدة وقد تحتاج وقتاً  

الخالفات قدر   املتبادلة لتقليل  حسن النية  املفاوضات عىل أساس  ونحن ملتزمون مبواصلة هذه  لحلها، 

وكشف الرئيس العراقي   ،واستضاف العراق محادثات سابقة ب� الطرف�".  ناإلمكان وض�ن مصالح البلدي

من جولة محادثات ب� السعودية وإيران. و�ثل الحوار أول جهد   برهم صالح أن بالده استضافت أكرث 

يف   السعودية وإيران  ب�  العالقات  قطع  منذ  التوترات  فتيل  لنزع  مهاجمة بعثات  2016جدي  إثر   ،

 .1ية يف إيران، عىل خلفية إعدام رجل الدين الشيعي املعارض �ر النمر يف اململكةدبلوماسية سعود

الوزراء اإلمارايت وزير شؤون الرئاسة يف  يوليو، استقبل  7ويف   الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

ك� أعلنت وجرى خالل اللقاء .  باألع�ل يف السفارة اإليرانية باإلمارات سيد محمد حسيني مكتبه، القائم

يحقق وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية  التعاون املشرتكة وسبل تطويرها، مبا  "استعراض عدد من مجاالت 

ويف وقت  ".  املصالح املشرتكة للبلدين الصديق� إىل جانب بحث عدد من املواضيع ذات االهت�م املشرتك

الخارجية اإليرانية املشرتك  إن أبوظبي سابق، قالت  التعاون  وتسود  . وطهران أكدتا استعداده� لتعزيز 

البلدين منذ اتفاق تطبيع العالقات الذي وقعته أبوظبي مع "تل أبيب" العام  حالة من الضبابية يف عالقة 

 .2املايض، والذي عارضته طهران بشدة

ووضع حد لرصاعه� حاليا يعد الدافع الرئييس بالنسبة للسعودية لعقد حوارات جادة مع إيران للتهدئة 

التعامل مع إيران، وبالتايل ال تريد  هو وصول بايدن للبيت األبيض، متبنياً مقاربة مختلفة عن ترامب يف 

السعودية أن تنتظر بايدن حتى يعقد صفقة مع إيران تكون السعودية هي الخارس األكرب منها ك� حدث  

مارات فتواصلها السيايس مع إيران ليس بجديد، فقد اعتادت يف عهد أوباما. أما اإل   2015مع االتفاق النووي  

الفرتات التي شهدتها عالقاتها بإيران عىل الحفاظ عىل التواصل السيايس معها، ووضع   حتى ف ظل أسوء 

حد للتصعيد معها، حتى ال يلحقها رضر يف الداخل من قبل حلفاء إيران يف املنطقة مبا يؤثر عىل استقرارها 

ثم عىل قطاع السياحة واالستث�ر. الجديد يف السياق الذي تأيت يف ظله هذا اللقاء هو التوتر الداخيل ومن  

 اإلمارايت اإليرا� بعد التطبيع ب� أبوظبي وتل أبيب.

 

 

 الرابط)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  7/7/2021، المدن،  طھران: المفاوضات مع الریاض إیجابیة..لكنھا تحتاج وقتاً  1

 الرابط )،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  8/7/2021، الخلیج أون الین، یران تبحثان العالقات الثنائیة وسبل تطویر التعاوناإلمارات وإ 2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almodon.com/arabworld/2021/7/6/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/arabworld/2021/7/6/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/arabworld/2021/7/6/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%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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 دون التوصل التفاقالجولة السادسة من مفاوضات فيينا   انتهاء

العقوبات، مبدئية  أعلنت الخارجية اإليرانية أن مواقف  ، 2021يوليو   6يف  طهران من االتفاق النووي ورفعِ 

اتفاق  وال تتغ� بتغ� الحكومات، وقال متحدث باسم الحكومة اإليرانية إن الحكومة املقبلة ستلتزم بأي 

مجلس األمن القومي وبناء عىل أسس   أي قرار بشأن االتفاق النووي يتخذ يف  الحالية، وإن  تتوصل إليه 

يك تتخذ واشنطن  وأضاف أ.  يضعها املرشد الوقت  الفريق اإليرا� املفاوض، وحان  يحدث تغي� يف  نه مل 

تقدما،  .  قرارها ومن جانبه قال املتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن مفاوضات فيينا حققت 

اتخاذ قرار من بقية األطراف، بخاصة الواليات املتحدة وشدد خطيب زاده .  ولكن هناك قضايا تحتاج إىل 

مفاوضات عىل   إىل  تتحول  بأن  تسمح للمفاوضات  لن  لكنها  اتفاق،  إىل  التوصل  تستعجل  ال  بالده  أن 

 .1استنزافية

الخارجية األم�كية إن إيران هي وحدها التي �كنها أن تحدد موعد استئناف يوليو،   12ويف   قالت وزارة 

واشنطن مست اإليرا�، مضيفة أن  النووي  االتفاق  السابعة من هذه  مباحثات فيينا إلحياء  عدة للجولة 

الوقت سيكون له تأث� عىل وجهة  وأضافت املفاوضات، مبرور  إيران من تقدم نووي  "نعي أن ما تحرزه 

املطاف نهاية  يف  النووي)  الشاملة املشرتكة (االتفاق  العمل  خطة  إىل  العودة  بشأن  وانطلقت  ". نظرنا 

أبريل املايض إلعادة إحياء االتف ب� إيران والدول الكربى واختتمت الشهر محادثات فيينا يف  اق النووي 

املايض الجولة السادسة، ولكن مل تفلح هذه الجوالت يف تحقيق الهدف منها، وذلك بسبب اشرتاط طهران 

العودة لالتفا  .2قوواشنطن بعض الض�نات للموافقة عىل 

 : 3يف هذا السياق نش� لوجهة نظر إيرانية �كن تناولها باختصار كالتايل

خلص القادة اإليرانيون إىل أنه سيكون من الحكمة أن تقّدم الجمهورية اإلسالمية تنازالت نووية  

العقوبات االقتصادية عن كاهلها. فقد اختاروا القبول بقيود غ� مسبوقة عىل برنامج   مقابل رفع 

، وأن يعيش شعبهم إيران النووي يف مقابل أن يتمكّنوا من االندماج يف النظام االقتصادي العاملي

 

 

اتفاق نووي تتوصل إلیھ الحالیة 1 الجزیرة  قالت إن الوقت حان لتتخذ واشنطن قرارھا.. طھران: الحكومة المقبلة ستلتزم بأي   ،
 الرابط)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  6/7/2021نت، 

على استكمالھا 2 المفاوضات وظریف یحث رئیسي  طھران الستئناف    13/7/2021الجزیرة نت،  ، نووي إیران.. واشنطن تنتظر 
 الرابط)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:

(تاریخ    7/7/2021سات،  ، مركز الجزیرة للدرامع رئیسي ..بقاء العقوبات سیدفع إیران لتغییر توجھاتھا االستراتیجیةعيل أكرب داريني،  3
 الرابط)،  16/7/2021الدخول:

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/2021/7/6/%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-11
https://www.aljazeera.net/news/2021/7/13/%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5058
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5058
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5058
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الشاملة املشرتكة  العقوبات، وكانت خطة العمل  تتويجا لسلوك هذا النهج.   2015يف  بعيدا عن 

اليورانيوم املخصب بنسبة  تخلّت 20ولهذا السبب، أيضا، تخلت إيران عن مخزونها من  %، ك� 

التخصيب (97أيضا عن   اليورانيوم املنخفض  من مخزونها من  كذلك    %). ولنفس السبب%3.6 

أوقفت إيران استخدام أجهزة الطرد املركزي املتطورة، ومألت قلب مفاعلها لل�ء الثقيل يف أراك 

باإلسمنت املسلّح، وقبلت باملزيد من القيود مبا فيها فرض مراقبة غ� مسبوقة عىل عمل منشآتها  

بات. والسؤال  النووية. لقد كان القبول بتلك القيود من أجل هدف واحد هو الحياة من دون عقو

الذي يحمل طهران، إذن، عىل  العقوبات، ف�  رفع  الذي يُطرح هنا هو: إذا فشلت واشنطن يف 

 وضع خطوط حمراء لربنامجها النووي؟

العقوبات عنها، تعني    إن إرصار إيران عىل عودة أمريكا إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة ورفع 

أن تكون جزءً  لدى  أن الجمهورية اإلسالمية تفّضل  أنه ليس  العاملي. وهذا يعني  ا من االقتصاد 

إيران ال النية وال اإلرادة السياسية لتسليح برنامجها النووي. لذا، فإن ما سيحدث بعد ذلك سيعتمد 

العقوبات سيساعد عىل تهدئة التوترات واستعادة التزام إيران   إىل حد كب� عىل إدارة بايدن. فرفع 

الع خطة  الكاملة إىل  الشاملة املشرتكة، بين�وعودتها  فشل   مل  يدفع  املرجح أن  من  سيكون 

النظر يف توجههم االسرتاتيجي إعادة  العقوبات قادة إيران إىل  رفع  السياق،   .واشنطن يف  يف هذا 

فإنه يجب أخذ تحذيرات وزير املخابرات اإليرا�، محمود علوي، عىل محمل الجد عندما أملح إىل  

إعادة تضطر إىل  العقوبات   أن إيران قد  استمرت  نوويًا إذا ما  وتطوّر سالًحا  النظر يف سياستها 

 املفروضة عليها. 

إذا حدث ذلك، فإنه سيكون النتيجة املبارشة النسحاب أمريكا من خطة العمل الشاملة املشرتكة    

العقوبات عن إيران، ك� أنه من شأن حرمان إيران من املزايا املُضّمنة يف خطة العمل   ورفضها رفع 

الشاملة املشرتكة أن يدفع االسرتاتيجي� اإليراني� إىل استنتاج أن بالدهم، التي يبلغ عدد سكانها 

مليون نسمة، ستخضع لعقوبات يف كل األحوال وبغض النظر عّ� تفعله، ودون اعتبار ملا إذا   83

العمل الشاملة املشرتكة بالكامل، أم ال، وليس من الحكمة يف يش ء دفع إيران  كانت متتثل لخطة 

 .نحو هذا املسار

 

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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 اإلسرائیلیة-ةخلیجیال_3
 التطبيع  ترفضاإلمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب وعمان 

افتتحت دولة اإلمارات سفارة لها يف تل أبيب، بعد نحو عام من إعالن تطبيع عالقاتها  ،  2021يوليو  14يف  

يف أبو ظبي هي أول سفارة إرسائيلية يف    "إرسائيلية"، وبعد قرابة أسبوع� من افتتاح سفارة  "إرسائيل"مع 

وكانت تل أبيب ،  وغإسحاق هرتس " اإلرسائييل"وشارك يف مراسم افتتاح السفارة اإلماراتية الرئيس  ،  الخليج

ويأيت افتتاح السفارة  .  ملايض أوراق اعت�د السف� اإلمارايت لديها محمد آل خاجةا  قد تسلمت مطلع مارس

الخارجية   يائ� لبيد إىل اإلمارات، وافتتاحه    " اإلرسائييل"اإلماراتية يف تل أبيب، بعد أسبوع� من زيارة وزير 

األوىل ملسؤول إرسائييل ،  لها يف ديبسفارة إرسائيلية يف أبو ظبي، وقنصلية   وتعّد زيارة لبيد لإلمارات هي 

 .1منذ اتفاق البلدين عىل تطبيع العالقات بينه� يف سبتمرب املايض

تعديل قواعد االست�اد من دول الخليج، ومبوجب القرار، استبعدت  يوليو  5يف   أعلنت السعودية  يف املقابل،

أو صنعته رشكات مملوكة بالكامل أو   "إرسائيل"خل فيها مكون من إنتاج  البضائع التي يدو اململكة السلع  

 يوليو، أعلن  10. ويف  2جزئيا ملستثمرين إرسائيلي�، أو رشكات مدرجة يف اتفاق املقاطعة العربية إلرسائيل

الخارجية الع�� بدر البوسعيدي  ، حيث لن تكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إرسائيل  إن بالده، وزير 

للشعب  املرشوعة  الحقوق  مع  ولكننا  ذكرت،  ك�  خليجية  دولة  ثالث  نكون  "لن  البوسعيدي:  قال 

 .3"الفلسطيني ونحرتم القرارات السيادية للدول مثل� نتوقع احرتام الغ� لقراراتنا السيادي

السيناريو األكرث ترجيحا لعملية التطبيع الخليجية اإلرسائيلية هو أنه لن تقدم دولة خليجية   وبالتايل فإن 

واملتوسط،   املدى القريب  مع "إرسائيل" يف  "البحرين واإلمارات"، عىل خطوة تطبيع عالقاتها  أخرى، غ� 

 

 

 الرابط)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  14/7/2021 ، الجزیرة نت، بعد نحو عام من التطبیع.. افتتاح سفارة إماراتیة في تل أبیب 1

)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  5/7/2021، أموال الغد،  سعودیة تُقرر وقف االمتیازات الجمركیة على بضائع المناطق الحرة الخلیجیةال 2
 الرابط

تطبع مع إسرائیل 3  الرابط)،  16/7/2021(تاریخ الدخول:  10/7/2021، األناضول، عمان: لن نكون ثالث دولة خلیجیة 

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/2021/7/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://amwalalghad.com/2021/07/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/2300519
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فإن إرسائيل بعد خطوة تطبيعها مع وذلك ألسباب داخلية وإقليمية ودولية. بالنسبة لألسباب اإلقليمية 

اإلقليمية األخرى  القوى  اإلقليم، دفع  الهيمنة عىل  اسرتاتيجي يريد  تحالف  إطار  اإلمارات وبروزه� يف 

وحتى الدول الصغ�ة للقلق من هكذا تطور، فضال عن عدم رغبتهم يف نسج تطبيع بهذا الشكل الفج الذي 

نب خصوصية الحالة السعودية يف أن دورها اإلقليمي مبني عىل يتجاوز مفهوم التطبيع للتحالف. هذا بجا

اإلسالمية "بلد الحرم�"، وخصوصية   بحكم رعايتها للمقدسات  والعريب  اإلسالمي  العامل  رمزية دينية يف 

الحالة القطرية يف كون دورها اإلقليمي مبني عىل القوة الناعمة واالستث�ر يف الشعوب، وخصوصية الحالة  

بعالقاتها القوية مع إيران. أما األسباب الدولية فهو أن الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب كان  الع�نية  

أحد العوامل الدافعة نحو التطبيع مع "إرسائيل"، وكان هناك احت�لية أن �ارس ضغوطا عىل بقية دول  

األخ� �يل   الرغم أن  بايدن، وعىل  رحل ترامب وأىت  توجهاته إلرسائيل كبقية  الخليج للتطبيع، اآلن  يف 

الرؤساء األمريكي�، إال أنه ليس بذات الحدة التي كان عليها ترامب، ك� أنه لن يكون من أولوياته الضغط 

عىل دول الخليج للتطبيع مع "إرسائيل". أخ�ا األسباب الداخلية، وهنا تتفرد الكويت مبوقف مباديئ رافض  

 ، ويلعب الربملان الكويتي دوراً مركزياً يف هذا الصدد.  للتطبيع بدوافع داخلية شعبية ورسمية

 

   

  

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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 ثالثًا، التطورات الخلیجیة الدولیة

   املتحدة  الوالیات _1 
 قواعد عسكرية في قطر  3الجيش األميركي يغلق  

األم�يك أغلق  الشؤون العسكرية، بأن الجيش  أند سرتايبس» املتخصص يف  موقع «ستارز  قواعد   3أفاد 

رتامية األطراف يف قطر كانت تستخدم كمستودعات لتخزين األسلحة، ونقل املعدات والجنود عسكرية، م

أكدت فيه أن  يف األسبوع األول من شهر يوليو،وكانت وزارة الدفاع األم�كية (البنتاغون)،  .  منها إىل األردن

ونقطة إمداد بالذخ�ة الجيش األم�يك أغلق معسكر السيلية الرئييس إىل جانب معسكر السيلية الجنويب 

فالكون انطالق أمامية لإلمدادات    ،تسمى  نقطة  مبثابة  املعسكر كان  األم�يك أن  الجيش  بيان  وأضاف 

يحتوي عىل   الرشق األوسط، حيث  الجند املدرعة    27األم�كية يف  الدبابات وناقالت  مستودعاً لتخزين 

األم�كية (سينتكوم) إن اإلمدادات من القواعد  وقال بيان للقيادة املركزية  .  ومجموعة متنوعة من املعدات 

 . 1الثالث، باإلضافة إىل مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت اآلن جزءاً من مجموعة دعم املنطقة يف األردن 

العالقات   ال يبدو أن هذه الخطوة تتعلق بتطور ما يرتبط بالعالقات األمريكية القطرية، خاصة وأن هذه 

استهداف هذه  يف عهد بايدن تبدو  البعض هذه الخطوة ملنع  ترامب. وبين� يربط  مقارنة بفرتة  أفضل 

القواعد من قبل إيران وحلفائها يف املنطقة، فإن هذا التحليل يبدو بعيد ألن قطر خارج نطاق االستهداف  

التي تربط قطر بإيران منذ اندالع األزمة الخليجية. التحلي الجيدة  العالقات  ل األقرب اإليرا�، خاصة مع 

هو أنها تأيت يف سياق إعادة متوضع جيوسيايس أمرييك بدأ منذ فرتة مع سحب بعض بطاريات الباتريوت 

التفاوض  التهدئة األمريكية مع إيران يف ظل  أنه خطوة يف سياق  من السعودية، ك� �كن أن يقرأ عىل 

 حول برنامج األخ�ة النووي.

 

 

األمیركي یغلق   1 (تاریخ  10/7/2021، الشرق األوسط، قواعد في قطر للحد من ھجمات الصواریخ اإلیرانیة المحتملة 3الجیش 
 الرابط)،  16/7/2021الدخول:

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/3061071/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-3-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
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