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 لتعزیز التعاون األمني قطریة  - مباحثات سعودیة  

 الریاض وبغداد تبحثان تطویر التعاون األمني التجاري  

 املصریة تعقد اجتماعها السابع  - لجنة املتابعة القطریة  

 زیارة وزیر الخارجیة السعودي للجزائر  

 صعود طالبان واستمرار الدور القطري الفاعل  

 إلی اتفاق بین إیران ووکالة للطاقة الذریة التوصل   

 واشنطن تسحب منظومات باتریوت من السعودیة  
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 هذا العدد 

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

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

التطورات   األمني-الخليجيةأوالً:  التعاون  لتعزيز  قطرية  مباحثات سعودية  أبرزها  وكان  من    ،الخليجية، 

خالل زيارة وزير الداخلية السعودي للدوحة ولقاءه بأم� قطر، بجانب تسليم سف� الدوحة لدى الرياض  

  .لنائب وزير الخارجية السعوديأوراق اعت�ده ممثال لقطر  

الخليجية التطورات  العربية،  اإلق- ثانياً:  بالدائرة  يتصل  في�  الداخلية    شملتليمية،  وزير  وزيارة  العراق 

السعودي للعراق ولقاءه رئيس وزرائها الكاظمي، وعقد لجنة سعودية عراقية اجت�ع للتباحث حول زيادة  

حجم التبادل التجاري ب� البلدين من خالل معرب عرعر الربي، وكذلك مرص حيث عقدت لجنة املتابعة  

ية القطرية املنبثقة عن قمة العال اجت�عها السابع لدفع العالقات ب� البلدين قدما، والجزائر حيث  املرص

زيارة وزير الخارجية السعودي للجزائر، يف ظل أزمة دبلوماسية ب� األخ�ة وجارتها املغرب. أما الدائرة 

لقطري الفاعل يف هذه األزمة. أخ�ا  الدور ااستمرار  األسيوية فرتكزت عىل تطورات األوضاع يف أفغانستان و 

خص التوصل التفاق ب� الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظ�تها  إيران وتطورات امللف النووي اإليرا�، باأل 

 اإليرانية في� يخص مراقبة املواقع النووية اإليرانية.  

باتريوت من السعودية،  الدولية: متثلت يف سحب الواليات  -ثالثاً: التطورات الخليجية املتحدة لبطاريات 

بطاريات   السعودية  اليونان  تسليم  يف  ممثلة  عملية  خطوات  من  تالها  وما  الخطوة،  هذه  وتداعيات 

 باتريوت، وإنشاء السعودية لجنة لتطوير املنظومة الدفاعية يف البالد. 
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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   الخلیجیة -، التطورات الخلیجیةأوًال
 عاون األمنيمباحثات سعودیة قطریة لتعزیز الت

لسعودي األم� عبد العزيز بن سعود بن نايف إىل قطر يف زيارة اوصل وزير الداخلية ،  2021سبتمرب    4يف  

مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثا� رئيس مجلس   الوزير السعوديعقد  وخالل هذه الزيارة، .رسمية للبالد

القطري الداخلية  وزير  رسمية،    الوزراء  مباحثات  التعاون  جلسة  مسارات  وتطوير  تعزيز  سبل  تناولت 

متيم بن  الشيخ  أم� قطر  سبتمرب، مع    6ك� بحث بن نايف يف    .1املشرتك ب� وزاريت الداخلية يف البلدين

ويف ذات السياق، نقلت وكالة األنباء السعودية    .تطوير العالقات الثنائية والتعاون األمني   حمد آل ثا� 

سل�ن بن عبد العزيز، وويل عهده األم� محمد   عزيز بن سعود، نقل تحيات امللك"واس"، أن األم� عبد ال

 . "2بن سل�ن، ألم� قطر، و"متنياته� لدولة قطر حكومة وشعباً بدوام الرقي واالزدهار

سلم سف� الدوحة لدى الرياض بندر بن محمد العطية، أوراق اعت�ده  سبتمرب،    7ويف ذات السياق، يف  

وأفادت الخارجية السعودية بأن الخريجي    .لقطر إىل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجيممثال  

استقبل العطية يف ديوان الوزارة بالرياض، نيابة عن وزير الخارجية األم� فيصل بن فرحان (يقوم حاليا  

سف� فوق العادة مفوض"  تعي� العطية " قد قررأم� قطر  كانأغسطس املايض،  11ويف  .بزيارة لنيج�يا)

وانتهت أوائل العام الجاري باتفاق    2017لدى السعودية، للمرة األوىل منذ أزمة الخليج التي اندلعت يف  

ويتمتع "السف� فوق العادة" بصالحيات قانونية واسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم    .مصالحة باململكة

 .3عاديالدولة أو الهيئة التي �ثلها، خالفا للسف� ال

تش� هذه التطورات الستمرار العالقات السعودية القطرية يف مسارها اإليجايب، والدفع قدما لتجاوز أزمات  

املايض، بل وتجاوز مستويات التعاون السابقة ملستويات أعىل وذات أبعاد اسرتاتيجية، تحول دون تجدد  

ت دعائم دورها اإلقليمي، مكسبا إياه فاعلية  أزماته� البينية. ولقد مكن حل األزمة الخليجية قطر من تثبي

النزاعات. وبالتايل يف هذا   أكرث، حيث يتمحور الدور اإلقليمي القطري حول القيام بدور الوساطة وفض 

السياق، مكن حل األزمة الخليجية قطر من تدعيم هذا الدور من خالل بعدين: األول هو أنه كيف لقطر  

عات اإلقليمية وهي ذاتها واقعة يف أزمة إقليمية شديدة، وبالتايل حل  أن تقوم بدور الوساطة وفض النزا

 

 

 الرابط )، 9/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 9/2021/ 7، الشرق األوسط، مباحثات سعودیة ـ قطریة لتعزیز التعاون األمني 1

 الرابط )،  2021/ 16/9، (تاریخ الدخول:9/2021/ 6، األناضول، أمیر قطر یبحث مع وزیر الداخلیة السعودي تطویر العالقات 2

 الرابط )، 2021/ 16/9، (تاریخ الدخول:9/2021/ 7األناضول، ،  .. سفیر قطر یسلم أوراق اعتماده للخارجیة السعودیة2017األول منذ  3
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https://aawsat.com/home/article/3174731/%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-%D9%80-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-/2357001
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%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b0-2017-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%84%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/2358233
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األزمة رفع الحرج عن قطر يف هذا الصدد، الثا� أن األزمة كانت تستهلك الجهود القطرية ماليا وسياسيا  

نت قطر من تركيز جهودها  ودبلوماسيا، وتشتت جهودها وتركيزها، أما بعد املصالحة الخليجية، فقد مكّ 

لعب دورها اإلقليمي، من خالل تركيز الجهود واملوارد يف هذا االتجاه، بدال من تشتيته ب� مواجهة    عىل

 األزمة وم�رسة الدور. 

 اإلقلیمیة   لیجیةخ ثانیًا، التطورات ال
 ة عربیال-ةخلیجیال_1

 الجزائر (أ) 

 زیارة وزیر الخارجیة السعودي للجزائر 

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،    استقبل الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ،  2021سبتمرب    14يف  

عقب اللقاء إنه نقل للرئيس تبون رسالة من امللك سل�ن (من    وقال "بن فرحان"ا،  يف زيارة مل تعلن مسبق

"جرى خالل االستقبال استعراض    دون أن يكشف فحواها)، في� ذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية أنه

 ."1العالقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعب� الشقيق� وسبل تطويرها يف املجاالت كافة

يف قراءة أبعاد هذه الزيارة ودوافعها، �كن اإلشارة إىل الخالفات ب� الجزائر واملغرب، والتي وصلت أوجها  

حين� أعلنت الجزائر سحب سف�ها من املغرب، ويبدو أن هناك مساعي سعودية لحل هذه األزمة، وما  

املبعوث لدول املغرب العريب    يرجح ذلك أن الزيارة جاءت مفاجئة ومل تكن معلنة مسبقاً. عىل الرغم أن 

تضمن جدول أع�ل زيارة  قد نفى  والصحراء الغربية بالخارجية الجزائرية ع�ر بال�، يف ترصيح لإلعالم،  

 .2وزير الخارجية إىل بالده، وساطة الرياض للخالف ب� الجزائر واملغرب

 مصر) ب( 

 املصریة تعقد اجتماعها السابع  -لجنة املتابعة القطریة

اجت�عها السابع املنبثق عن "بيان   عقدت لجنة املتابعة القطرية املرصية يف الدوحة، 2021سبتمرب  14يف 

العال"، برئاسة السف� عيل بن فهد الهاجري املبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون اإلقليمية،  

 

 

 الرابط )، 2021/ 16/9، (تاریخ الدخول:2021/ 14/9ناضول، ، األالرئیس الجزائري یتلقى رسالة من العاھل السعودي 1

2  
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https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%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-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/2364841
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عقدت اللجنة القانونية القطرية  ك�    .والسف� يارس عث�ن مساعد وزير الخارجية بجمهورية مرص العربية

سبتمرب الجاري يف الدوحة، برئاسة السف� الشيخ محمد بن حمد    14-13املرصية اجت�عها السادس يومي  

آل ثا� مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، واملستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل  

  .رص العربية للتحكيم واملنازعات الدولية يف جمهورية م

اللجان،   أع�ل  جداول  عىل  املعروضة  املسائل  من  العديد  بشأن  التفاق  التوصل  االجت�عات  عن  ونتج 

وقد    .والتوقيع عىل عدد من االتفاقيات الثنائية ب� البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق ب� الجهات املختصة

للربيد املرصية، اتفاقية وبروتوكوال يف مجال    وقعت الرشكة القطرية للخدمات الربيدية مع الهيئة القومية

الربيدي الط�ان املد� بجمهورية مرص    .التعاون  املد� بدولة قطر مع سلطة  الط�ان  ك� وقعت هيئة 

 .1العربية، مذكرة تفاهم يف مجال النقل الجوي

رواب وتعزيز  املايض  خالفات  تجاوز  نحو  ثابتة  بخطى  القطرية  املرصية  العالقات  االقتصادية  تس�  طه� 

والسياسية. وال يبدو أن هذا التحسن سيكون له انعكاسات عىل ملف ج�عة اإلخوان املسلم� يف مرص  

وغ�ها من ج�عات املعارضة، إذ أن هناك اتفاق ضمني عىل تجاوز هذا امللف واالنتقال مبارشة للملفات  

البعيد قد متثل األجواء اإلقليمية فرصة    التي متثل مصلحة مشرتكة للبلدين. لكن عىل املدى املتوسط أو

لذلك،    اً لحلحلة هذا امللف، ولعل تلميح السييس بهذا األمر، أي إمكانية التصالح مع ج�عة اإلخوان، مؤرش 

وإن كان مثل هذه التطورات تحتاج لوقت طويل ليك تتبلور. لكن املؤكد أن أجواء رصاع املحاور اإلقليمية  

السنوات طيلة  استمر  وج�عة    الذي  الدولة  ب�  التصعيد  حدة  واستمرار  لزيادة  مشجع  كانت  املاضية 

اإلخوان، وبالتايل فإن التاليش التدريجي لهذه الرصاعات أو خفوت حدتها عىل األقل، عىل الرغم أنه لن  

يؤدي بشكل مبارش لحل أزمة ج�عة اإلخوان يف مرص وغ�ها من ج�عات املعارضة، لكنها قد متهد الطريق  

 هيئ األجواء ملثل هذا الحل مستقبال. وت

 العراق ) ج(

 الریاض وبغداد تبحثان تطویر التعاون األمني التجاري

وزير الداخلية السعودي األم� عبد    استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،  2021سبتمرب    4يف  

وجرى خالل اللقاء بحث التعاون   .بزيارة رسمية إىل بغداد  قامالعزيز بن سعود بن نايف، الذي  

اإلرهاب، وضبط   املجاالت األمنية، ال سي� يف مجال مكافحة  األمني، وأهمية تطويره يف مختلف 

 

 

 الرابط )، 16/9/2021، (تاریخ الدخول: 2021/ 14/9، الجزیرة نت،  لجنة المتابعة القطریة المصریة تعقد اجتماعھا السابع بالدوحة 1
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/14/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/14/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/14/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
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األمنية، الخربات  تبادل  عن  فضالً  البلدين،  ب�  أمنه�    الحدود  تحقيق  يف  يسهم  أن  شأنه  من  ما  وكّل 

من جانب آخر، عقد وزير الداخلية السعودي، جلسة مباحثات رسمية مع نظ�ه العراقي    .واستقراره�

وزاريت   ب�  املشرتك  التعاون  وتطوير  تعزيز  سبل  بحث  خاللها  الغا�ي، جرى  عث�ن  الركن  أول  الفريق 

لداخلية السعودي، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبويس،  يف شأن متصل، التقى وزير ا  .الداخلية 

وبحث معه� عددا من املوضوعات ذات الصلة    ،ومستشار األمن القومي قاسم األعرجي، كل عىل حدة

 .1بتعزيز مسارات التعاون األمني ب� البلدين

البلدين عرب منفذ عرعر اتفق العراق والسعودية عىل زيادة حجم التبادل التجاري بسبتمرب،    15ويف    �

جاء ذلك خالل اجت�ع عقد يف بغداد ب� وفدين عراقي برئاسة    .الربي، وفق بيان لهيئة الج�رك العراقية

رئيس هيئة املنافذ الحدودية اللواء عمر الوائيل، وسعودي برئاسة املحافظ لهيئة الزكاة والرضيبة والج�رك  

نحو مليار    2020م التبادل التجاري ب� العراق والسعودية خالل  وبلغ حج  .سهيل بن محمد بن عبد العزيز

الذي يربط السعودية والعراق، خصص طيلة السنوات  .  دوالر ومعرب عرعر الحدودي هو املنفذ الوحيد 

املاضية لنقل الحجاج فقط، ومل يسمح نقل البضائع من قبل القطاع الخاص أو سفر األشخاص، واقترص عىل 

مرشوع    2019وكان مجلس الوزراء العراقي أقر يف مايو    .ير لتعامالت الرشكات الحكوميةاالست�اد والتصد 

والسعودية العراقية  الحكومت�  ب�  االستث�ر  وح�ية  تشجيع  عالقاتها    .قانون  الرياض  واستأنفت 

للكويت عا  25، بعد  2015الدبلوماسية مع بغداد يف ديسمرب   العراقي  الغزو  انقطاعها جراء  م عاما من 

، وبدأت العالقات تتحسن عقب زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجب� إىل بغداد  1990

 .22017فرباير 25يف 

العراقية منذ فرتة منحا أكرث إيجابية وفاعلية يف ظل جهود إقليمية ودولية  -لقد أخذت العالقات السعودية

التطور املتعلق مبساعي تعظيم حجم التبادل التجاري ب� البلدين  ملزاحمة النفوذ اإليرا� يف بغداد. ويعد 

ليس مبفاجئ، وهو استمرار واستك�ل لجهود سابقة، والتي تركزت حول الجوانب االقتصادية. حتى التطور  

املتعلق بزيارة وزير الداخلية السعودي واللقاءات عىل املستوى األمني، والتي �كن أن يفهم منها انتقال  

قات ب� الطرف� من املربع االقتصادي لألمني، إال أن هذه الزيارة أيضا تهدف يف النهاية للتباحث حول  العال 

 

 

 الرابط )، 9/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 9/2021/ 4، الشرق األوسط، غداد تبحثان تطویر التعاون األمنيالریاض وب 1

 الرابط )، 9/2021/ 16، (تاریخ الدخول:15/9/2021، األناضول، العراق والسعودیة یتفقان على زیادة التبادل التجاري عبر معبر "عرعر"  2

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/3170701/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b9%d8%b1/2365560
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معرب عرعر الحدودي، أي ذات بعد ومغزي اقتصادي أمني. إذ أن دخول املباحثات ب� البلدين حول صميم  

 ن امللفات قد يث� فيتو إيرا�. امللفات األمنية واملتعلقة بدور امليليشيات العسكرية يف بغداد وغ�ها م

 

 األسیویة-ةخلیجیال_2
 أفغانستان ) أ(

 صعود طالبان واستمرار الدور القطري الفاعل

مع نظ�ه    ، دومينيك راب  مؤمتر صحفي مشرتك عقده وزير الخارجية الربيطا�   ، خالل 2020سبتمرب    2يف  

بـ  أكد راب  القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثا� يف الدوحة،   بأن اململكة املتحدة ال تعتزم االعرتاف 

،  كحكومة رشعية يف أفغانستان يف الوقت الحايل، غ� أن الوضع الراهن يتطلب التعامل مع الحركة   "طالبان"  

فغانستان إىل مأوى لإلرهاب يف املستقبل،  وقال إنه بحث مع نظ�ه القطري العمل عىل ض�ن عدم تحول أ 

وإيجاد سبل لتفادي اندالع أزمة إنسانية يف البالد، والحفاظ عىل استقرار املنطقة، وأكد راب أنه اجتمع  

أيضا مع أم� قطر متيم بن حمد آل ثا�، مش�ا إىل أن النفوذ اإلقليمي الذي تتمتع به الدوحة تجعلها العبا  

 . 1فغا�رئيسيا يف امللف األ 

بحث مارتن غريفيث وكيل األم� العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مع وزير الخارجية  سبتمرب،    4ويف  

وناقش غريفيث ووزير الخارجية القطري يف الدوحة التنسيق القائم ب�    القطري الوضع يف أفغانستان،  

عىل دعم بالده الجهود الدولية    لقطريالوزير اقطر ومكتب الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة، وشدد  

عت يف مارس وكانت قطر وقّ   .اإلنسانية، والتزامها بالتعاون مع األمم املتحدة يف ما يخص الشؤون اإلنسانية

   .املايض اتفاقية إلنشاء مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف البالد

كابل تسي� رحالت داخلية للمرة األوىل بعد رحيل القوات    األثناء، بدأ مطار حامد كرزاي الدويل يفهذه  يف  

تشغيل املمرات اإلنسانية اآلمنة  ، باألم�كية، حيث قام فريق فني قطري بإصالح جانب من األرضار يف املطار 

طنا من    15وصول طائرة قطرية تحمل  ك� أعلنت قطر    .ولض�ن استمرار تدفق املساعدات إىل مطار كابل

 

 

 الرابط )، 16/9/2021، (تاریخ الدخول:9/2021/ 2، آرتي عربي، مع الواقع الجدید  بریطانیا تقر بضرورة التعامل مع "طالبان" والتأقلم 1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/world/1268946-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
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ئية واملساعدات اإلنسانية إىل املطار، ك� تم اإلعالن عن فتح ممرات آمنة لتسي� رحالت دولية  املواد الغذا

 .1عرب املطار لتقديم املساعدات اإلنسانية

شملت  وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� جولة خارجية    سبتمرب، بدأ  9ويف  

الثنائيةو إيران    العالقات  إىل  إضافة  األفغا�  امللف  وتتمحور حول  وتركيا،  زيارة  أتت    .باكستان وروسيا 

ن للدوحة،  الشيخ محمد بن عبد الرحمن لطهران بعد يوم� عىل زيارة وزير الخارجية األم�يك أنتو� بلينك

  . 2حيث حصل عىل تعهد جديد من طالبان بالس�ح لألفغان الراغب� يف مغادرة البالد بالخروج دون عراقيل

أجرى وزير خارجية قطر محادثات مع رئيس الحكومة الذي عينته طالبان املال محمد  سبتمرب،    12ويف  

رة الحركة عىل العاصمة األفغانية  حسن أخوند، يف أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أجنبي لكابول، منذ سيط

وقالت وزارة الخارجية القطرية؛ إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن دعا خالل لقائه برئيس    .الشهر املايض

 .3املسؤول� األفغان إىل إرشاك جميع األطراف األفغانية يف املصالحة الوطنية، الحكومة األفغانية 

السبتمرب،    13ويف   وزير  مع  قطر  أم�  األوضاع  بحث  مستجدات  لودريان،  إيف  جان  الفرنيس  خارجية 

أفغانستان يف  األوضاع  وتطورات  الدوحة،  اإلقليمية  القطرية  بالعاصمة  لقائه�  خالل  ذلك  وقدم  .  جاء 

لودريان الشكر ألم� قطر عىل جهود بالده يف عمليات إجالء املواطن� الفرنسي� من العاصمة األفغانية  

ويف وقت سابق، عقد وزير الخارجية القطري    .وتعزيز عملية السالم يف أفغانستانكابول، ودورها يف دعم  

يف   الوطنية  املصالحة  جهود  لدعم  الدوحة  استعداد  خاللها  أكد  الفرنيس،  نظ�ه  مع  مباحثات  جلسة 

 .4أفغانستان والتعاون مع جميع الوكاالت األممية لدعم الجهود اإلنسانية يف كابول

أكد وزير الخارجية القطري يف مؤمتر صحفي مشرتك مع نظ�ه اإلسبا� خوسيه مانويل  سبتمرب،    14أخ�ا يف  

وأضاف   .أنه ال �كن عزل أفغانستان، قائال إن مقاطعتها ليست حال  ،ألباريس عقب محادثاته� يف الدوحة

و الحوار، ك� دعا الجميع إىل  الوزير القطري أن السبيل الوحيد إلخراج أفغانستان من الوضع الحايل ه

 

 

،  2021/ 2/9، الجزیرة نت، استئناف الرحالت بمطار كابل.. وكیل األمین العام األممي في قطر لبحث األوضاع اإلنسانیة ومؤتمر دولي للتبرع 1
 الرابط )، 9/2021/ 16(تاریخ الدخول: 

وتركیا لمناقش 2 وروسیا  وباكستان  إیران  تشمل  القطري  الخارجیة  لوزیر  جولة  األفغاني..  الملف  نت،  ،  ة  (تاریخ  2021/ 9/9الجزیرة   ،
 الرابط )، 16/9/2021الدخول: 

 الرابط )، 9/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 12/9/2021، 21، عربيخارجیة قطر یزور كابول ویلتقي برئیس حكومة طالبان وزیر  3

 الرابط )، 9/2021/ 16، (تاریخ الدخول:1202/ 13/9، القدس العربي، أمیر قطر یبحث مع وزیر خارجیة فرنسا تطورات األوضاع في أفغانستان 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/2021/9/4/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/9/%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://arabi21.com/story/1384551/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1/
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ودعا إىل تضافر الجهود الدولية لتوف� املساعدات للشعب األفغا�، مش�ا إىل أنه تم    .التحاور مع األفغان

 .1التأكيد خالل املباحثات مع نظ�ه اإلسبا� عىل أهمية حرية التنقل من وإىل أفغانستان

تعاظم وفاعلية الدور القطري يف امللف األفغا�، سواء من خالل  إن هذه التطورات السابقة تش� ملدى  

مقر املكتب السيايس لطالبان الذي أرشف عىل املفاوضات مع الواليات املتحدة، التي أفضت يف   استضافته 

، وما تبعه من دور قطري يف عملية إجالء رعايا  نهاية املطاف إىل انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان

الذين كانوا عىل تعاون معهم، وكذلك تأهيل مطار  الدول   املتحدة، بجانب األفغان  األوروبية والواليات 

العاصمة كابل للرحالت الداخلية ثم الخارجية بعد ذلك، وأخ�ا وسيطا لتأهيل حكومة طالبان لنيل اعرتاف  

 دويل وغريب بها.  

يد عليها، لكن الجديد هو تضافر متغ�ات  إن قيام قطر بدور الوساطة وفض النزاعات اإلقليمية ليس بجد 

ن قطر من زيادة فاعلية هذا الدور، أهمها حل األزمة الخليجية، وتفرغ قطر لدورها اإلقليمي  جديدة مكّ 

وعدم تشتيت جهودها ب� مواجهة أزماتها وحل أزمات اآلخرين، أيضا املتغ� اآلخر هو وصول بايدن لحكم  

نذ وصوله لحل األزمات اإلقليمية، ما أدى يف املحصلة للتخفيف من حدة  الواليات املتحدة، والذي يسعى م

رصاع املحاور اإلقليمية، وهو ما  يعني بروز دور وأهمية قطر يف االسرتاتيجية األمريكية يف عهد بايدن  

 مقارنة بعهد ترامب.  

 اإلیرانیة -ةخلیجیال_3

 للطاقة الذریة  ووکالةالتوصل إلی اتفاق بین إیران  

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها توصلت إىل اتفاق مع إيران بشأن معدات  ،  2021سبتمرب    12يف  

مراقبة موضوعة يف منشآت نووية إيرانية، يف بيان مشرتك صدر عىل هامش زيارة مديرها العام رافاييل  

أنه  ،  الذرية واملنظمة اإليرانية للطاقة الذرية  وتضمن البيان املشرتك ب� وكالة الطاقة  .غرويس إىل طهران

تم "الس�ح ملفتيش الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية ألجهزة املراقبة املحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة  

يف ح� مل تسمح إيران للوكالة باالطالع عىل    ."لهذه االجهزة التي ستُختم من قبل الجانب� وتحفظ يف إيران

كام�ات. وكانت طهران أعلنت يف فرباير أنها ستسلم التسجيالت للوكالة يف حال التوصل إىل  تسجيالت ال

العقوبات املفروضة عليها النووي ورفع واشنطن  االتفاق  أن  و   .تفاهم إلعادة إحياء  اعترب غرويس 

 

 

 الرابط )، 16/9/2021، (تاریخ الدخول:13/9/2021، الجزیرة نت،  وزیر خارجیة قطر: عزل أفغانستان لمجرد استالم طالبان الحكم لیس حال 1

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/2021/9/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
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اذ االتفاق الدويل  التسوية التي تم التوصل إليها "متنح وقتا للدبلوماسية"، يف إشارة اىل مفاوضات فيينا النق

 .1حول برنامج طهران النووي 

، استعداد بالده الستئناف املفاوضات حول  سبتمرب  4يف    أكد الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس ويف هذا السياق،  

وقال رئييس إن طهران مستعدة إلجراء محادثات نووية    ،االتفاق النووي لكن ليس تحت "ضغط" غريب

يف فيينا    جوالت من املباحثات ب� إيران والقوى الدولية  6وأجريت    قوبات.بالتزامن مع رفع جميع الع

قال املتحدث  ك�    .2خالل الفرتة ب� شهري أبريل ويونيو املاضي�، وذلك يف محاولة إلحياء االتفاق النووي 

زاده   اإليرانية سعيد خطيب  الخارجية  األبد    سبتمرب،  6يف  باسم  إىل  مفتوحة  تبقى  لن  الحوار  نافذة  إن 

وأضاف خطيب زاده أن بالده ستشارك يف هذه املفاوضات، وتحث اإلدارة األم�كية عىل أن تأيت ، لواشنطن

 .3إىل فيينا مبواقف بناءة وفعالة، حسب تعب�ه

رت ساتلوف عن هذا  في� يخص االتفاق النووي، ملاذا مل يتم التوصل التفاق جديد حتى اآلن؟ يجيب روب

 :4السؤال من خالل أربعة أسباب

عام   • من  فاعتباراً  حدًة.  أخّف  أصبحت  املالية  إيران  مشاكل  إن  حملة  2020أوالً،  فرتة  وخالل   ،

إدارة   ترامب، واستمرارها يف عهد  آنذاك دونالد  األمرييك  الرئيس  أطلقها  التي  األقىص"  "الضغط 

 أسعار النفط وحجم صادرات الخام اإليرا� إىل منح طهران  بايدن، أدى االرتفاع الحاد واملستمر يف

امللّحة التفاق   الرضورة االقتصادية  املتوقعة، م� قلل من  الدوالرات من اإليرادات غ�  مليارات 

 .نووي من شأنه أن يلغي العديد من العقوبات الحالية 

ليست كب�ة ك� تم اإلعالن عنها    2015ثانياً، تدرك إيران أن الفوائد االقتصادية للعودة إىل اتفاق   •

والرشكات   املصارف  من  العديد  تخاف  أن  املرجح  من  اتفاق جديد،  إبرام  مع  وحتى  األصل.  يف 

 

 

 الرابط )،  9/2021/ 16، (تاریخ الدخول:12/9/2021،  24، فرانسالتوصل إلى اتفاق بین إیران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن معدات المراقبة 1

)،  2021/ 16/9، (تاریخ الدخول:4/9/2021، سبوتنك عربي،  رئیسي: مستعدون الستئناف مفاوضات االتفاق النووي ولكن لیس تحت ضغط غربي 2
 الرابط 

 الرابط )، 9/2021/ 16، (تاریخ الدخول:6/9/2021، الجزیرة نت، إیران: نافذة الحوار في فیینا لن تبقى مفتوحة إلى األبد 3

)،  2021/ 16/9، (تاریخ الدخول:9/2021/ 11، معھد واشنطن،  ل على ناقلة نفط باالتفاق النوويكیف یرتبط الھجوم اإلیراني القاتروبرت ساتلوف،   4
 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210912-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%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
https://arabic.sputniknews.com/world/202109041050039715-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/kyf-yrtbt-alhjwm-alayrany-alqatl-ly-naqlt-nft-balatfaq-alnwwy
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خطة العمل الشاملة  "العاملية من م�رسة األع�ل التجارية يف إيران. لذلك فإن الحافز للعودة إىل  

 .عموماً  ليس كب�اً ك� يُعتقد -وإن كان حقيقياً  -  "املشرتكة

حيث   • النووي،  برنامجها  يف  هائالً  تقدماً  إيران  تحرز  الدبلوماسية،  املساعي  تتأرجح  بين�  ثالثاً، 

الذي يُنظر إليه عىل نطاق    -أصبحت عىل بُعد أسابيع م� يسّميه الخرباء "تجاوز العتبة النووية"  

الفعلية الدقيقة للربنامج  واسع عىل أنه القدرة عىل صنع قنبلة. ويف ح� أن تلك العتبة والحالة  

اإليرا� ه� موضع نقاش، إال أنه ليس هناك جدل يف أن إيران قد أحرزت تقدماً كب�اً نحو امتالك 

 .أسلحة نووية خالل األشهر العديدة املاضية

سواء من خالل الهج�ت عىل   -رابعاً، كانت إيران ووكالؤها يختربون برشاسة رد البيت األبيض   •

يج أو عرب الهج�ت بالوكالة التي تشنها امليليشيات املدعومة من إيران عىل أهداف السفن يف الخل

دون أن يفهموا بالضبط متى توقفهم واشنطن عند حّدهم. وحتى اآلن، مَتثّل   -أمريكية يف العراق  

ما  الرد األمرييك األكرث شيوعاً يف رضب مواقع امليليشيات املوالية إليران يف ش�ل رشق سوريا، وهو  

يبعث برسالة إىل طهران مفادها أن الواليات املتحدة تتجنب النزاع وليس ردعه. وإىل ح� توضيح  

 .هذه الرسالة، من املرجح أن تواصل إيران تكثيف هج�تها

 

   الدولیة ، التطورات الخلیجیةثالثًا
   الوالیات املتحدة_1 

 واشنطن تسحب منظومات "باتریوت" من السعودیة 

وكالة "أسوشيتد برس" أن الواليات املتحدة سحبت يف األسابيع األخ�ة بطاريات صواريخ "باتريوت"  كشفت  

وأضافت الوكالة أن سحب األنظمة الدفاعية    .من السعودية، رغم مواصلة الحوثي� هج�تهم عىل اململكة

اء أمريكا من دول  من قاعدة األم� سلطان الجوية خارج الرياض "جاء يف الوقت الذي يراقب فيه حلف

أفغانستان األمريكية من  للقوات  الفوضوي  االنسحاب  بقلق  األم� سلطان    ."الخليج  قاعدة  واستضافت 

عىل  2019الجوية عدة آالف من القوات األمريكية عقب هجوم بالصواريخ والطائرات املس�ة عام 

رنال" أّن إدارة الرئيس  املايض، كشفت صحيفة "وول سرتيت جو   ويف يونيو  .رشكة أرامكو السعودية

للصواريخ املضادة  األمريكية  األنظمة  لعدد  كب�  تقليص  قررت  بايدن  الرشق   جو  يف  (باتريوت) 

بطاريات باتريوت من العراق والكويت واألردن    8وقالت إن اإلدارة األمريكية قررت سحب  ،  األوسط

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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ظيم تواجدها العسكري للرتكيز عىل  وأرجعت الصحيفة القرار إىل رغبة واشنطن يف "إعادة تن،  والسعودية

 .1الص� وروسيا

أنه أطلق قوة جديدة    ،2021سبتمرب    9يف  أعلن األسطول الخامس األم�يك  ويف مقابل هذا التطور األخ�،  

تستخدم الطائرات املس�ة وغ�ها من الوسائل التي ال تحتاج إىل عنرص برشي، بهدف تعزيز "الردع" يف  

وقال الناطق باسم األسطول تيم هوكينز "إنها قوة عمل  .  منطقة الخليج، وذلك وسط توترات مع إيران

) والذكاء االصطناعي مع العمليات البحرية يف  ة عن بعدمكرسة لدمج رسيع لألنظمة غ� املأهولة (املس�ّ 

الخامس السعودية بخطوت�  2"منطقة األسطول  التطورات األخ�ة، قامت  . ومن جانبها، وكرد عىل هذه 

 �كن قراءته� يف سياق السحب األمرييك لبعض منظومات الباتريوت وه�:  

ا من قواتها املسلحة توجه إىل السعودية لتسليم  أن فريق  أعلنت رئاسة األركان اليونانية سبتمرب،    15أوال يف  

وخالل زيارة رسمية لوزير الخارجية  .  هة تستخدم يف أنظمة صواريخ باتريوتبطاريات دفاع جوي موجَّ 

، تم  2021اليونا� نيكوس ديندياس ووزير الدفاع اليونا� نيكوس بانايوتوبولوس إىل السعودية يف أبريل  

عىل الرغم من أن هذه الصفقة    .3لتزويد الرياض ببطاريات دفاع جوي موجهة  توقيع اتفاقية ب� البلدين

بطاريات   املتحدة  الواليات  سحب  بقرار  مرتبطة  أنها  إال  املايض،  إبريل  يف  سابق  وقت  يف  توقيعها  تم 

 الباتريوت، ألن القرار األخ� أيضا هو قديم كذلك، وتم تنفيذه جزئيا قبل ذلك. 

يف   أيض  15ثانيا  بن  ا،  سبتمرب  سل�ن  امللك  السعودي  العاهل  برئاسة  السعودي  الوزراء  مجلس  وافق 

الدفاعي للتطوير  العامة  "الهيئة  إنشاء  الدفاعية"عبدالعزيز، عىل  األنظمة  التطوير يف مجاالت  بهدف   ،.  

 وتهدف الهيئة إىل "تحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير واالبتكار ذات الصلة مبجاالت التقنية واألنظمة 

وهي خطوة قرأها البعض عىل أنها رد أيضا عىل خطوة الواليات    "4.الدفاعية ووضع سياساتها واسرتاتيجياتها

رشاكته عن  املتحدة  الواليات  تخيل  تعني  ال  الخطوة  هذه  الباتريوت.  بطاريات  بعض  سحب    ااملتحدة 

االسرتاتيجية مع السعودية، أو أنه مقدمة النسحاب من الرشق األوسط، فالتموضع يف  هذه املنطقة يظل  

 أمرا رضوريا ألي قوة عظمة تريد ض�ن الهيمنة عىل السياسة الدولية. 

 

 

 الرابط )، 16/9/2021، (تاریخ الدخول:2021/ 11/9، األناضول، ت "باتریوت" من السعودیة.منظوم أسوشیتد برس: واشنطن تسحب  1

 الرابط )، 16/9/2021، (تاریخ الدخول: 2021/ 9/9، الجزیرة نت،  د "للردع" في الخلیجقوة أمیركیة جدیدة مسیّرة عن بع 2

 الرابط )، 2021/ 16/9، (تاریخ الدخول:2021/ 15/9، األناضول، الیونان تزود السعودیة ببطاریات دفاع جوي موجھة 3

 الرابط )، 16/9/2021، (تاریخ الدخول:2021/ 15/9األناضول، ، مع أنباء سحب "باتریوت"..الریاض تقر إنشاء ھیئة لألنظمة الدفاعیة 4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%aa%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/2362015
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/9/%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a9/2365302
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