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 خارجیة قطر ولي عهد أبو ظبي یلتقي وزیر   

 استمرار الجهود األممیة والدولیة لحل األزمة الیمنیة  

 لقاء ملك األردن وأمیر قطر يف الدوحة  

 اإلمارات وسوریا تتفقان یلع تعزیز التعاون االقتصادي  

 السعودیة تکشف عن جولة رابعة من التفاوض مع إیران  

 بإحالل السالم اتفاقات "أبراهام" ال تساهم    قطر:  

 فرنسیة يف الریاض لتعزیز العالقات – مباحثات سعودیة  

 هذا العدد: يف 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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، وذلك من خالل  2021  أكتوبرمن شهر    األول يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

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

اللقاء األول الذي يجمع ويل العهد أبوظبي مبسؤول قطري منذ قمة  الخليجية، وكان أبرزها  -أوالً: التطورات الخليجية

 ية أبوظبي. العال، حيث التقى بوزير الخارجية القطري يف العاصمة اإلمارات

الخليجية التطورات  فتشمل  -ثانياً:  العربية،  بالدائرة  يتصل  في�  والدولية  اإلقليمية،  األممية  الجهود  وتصاعد  اليمن 

واإلقليمية لحل  األزمة اليمنية، مع استمرار التصعيد ب� طريف الرصاع حول مأرب، واألردن حيث زيارة ملك األردن  

التي أعلنت وزارة الخارجية اإلماراتية تعميق التعاون االقتصادي معها. أما "إرسائيل"    لقطر ولقاءه بالشيخ متيم، وسوريا

أبراهام، مع   القطري رفضه للتطبيع يف ظل استمرار االحتالل وعدم قبوله باتفاق  الخارجية  فكان أهمها إعالن وزير 

والتطو  إيران  أخ�ا  وإرسائيل.  والبحرين  اإلمارات  ب�  التعاون  مستوى  السعودية  تعاظم  العالقات  يف  اإليجابية  رات 

اإليرانية، باألخص إعالن وزير الخارجية السعودي انعقاد الجولة الرابعة من محادثاته� البينية يف بغداد، والترصيحات  

 اإليجابية من الطرف� بخصوص تحقيق تقدم يف هذه املحادثات. 

زيارة وزير خارجيتها للرياض، ولقاء بكل من وزير الخارجية    فرنسا، حيثالدولية: متثلت يف  -ثالثاً: التطورات الخليجية

 السعودية ووزير الطاقة ووزير الثقافة وويل العهد السعودي محمد بن سل�ن. 

 

   الخلیجیة -، التطورات الخلیجیةأوًال
 ولي عهد أبو ظبي یلتقي وزیر خارجیة قطر 

زايد آل نهيان، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد  استقبل ويل عهد أبوظبي الشيخ محمد بن  ،  2021أكتوبر    6يف  

خالل اللقاء    الطرفانوبحث    .الرحمن يف زيارة هي األوىل ملسؤول قطري رفيع املستوى إىل اإلمارات منذ اتفاق العال

لقاء  وحرض ال  .الذي جرى يف قرص الشاطئ يف إمارة أبوظبي، العالقات الثنائية وسبل تعزيزها مبا يخدم مصالح البلدين

  .1الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني لإلمارات والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان

عىل حسابه يف تويرت،  وكان بدر العساكر مدير مكتب ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن قد كشف الشهر املايض  

ا بأم� قطر  السعودي  العهد  أخوي" جمع ويل  "ودي  لقاء  الوطني عن  األمن  ثا� ومستشار  آل  بن حمد  لشيخ متيم 

العساكر    .اإلمارايت طحنون بن زاي التغريدة-وأرفق  صورة تربز األم� محمد بن سل�ن وهو يتوسط أم� قطر   -مع 

 

 

العال 1 اتفاق  منذ  لإلمارات  رسمیة  زیارة  أول  في  القطري  الخارجیة  وزیر  یستقبل  زاید  بن  األوسط،  محمد  الشرق  (تاریخ ،  10/2021/ 6، 
 الرابط )، 16/10/2021الدخول: 

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/3230191/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
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 أغسطس، استقبل أم� دولة قطر يف مكتبه بالديوان  26ويف    .ومستشار األمن الوطني اإلمارايت، وتعلو وجوههم االبتسامة 

 . 1األم�ي الشيخ طحنون بن زايد

الخالفات،   القطرية كانت تس� مبنحنى تصاعدي إيجابيا، عرب طي صفحة  العالقات السعودية  العال، وبين�  منذ قمة 

وتعميق عالقاته� بشكل يفوق حتى مستوى ما قبل األزمة، فإن العالقات اإلماراتية القطرية ظلت تراوح مكانها، بشكل  

طرف� مل يتخذا قرار تجاوز املايض، وهو ما ظهر يف التغطية اإلعالمية من الجانب�، حيث ظل هناك نوع  بدى معه أن ال

من التصعيد اإلعالمي، وإن بشكل أقل من فرتة ما قبل قمة العال. والسؤال هنا، هل تعد اللقاءات الثالثة: لقاء متيم  

ايد ووزير الخارجية القطري، إيذانا بإذاية الجليد ب� الطرف� بطحنون، ولقاء طحنون بتميم وبن سل�ن، وأخ�ا لقاء بن ز 

القطري واإلمارايت؟ من الصعب تقديم إيجابة حاسمة يف هذا الصدد، لكن �كن انتظار الخطوات املقبلة، مدى نوعيتها  

فإن  عام  بشكل  لكن  تجاوزت    هوتسارعها.  وإن  اإلماراتيةحتى  املايض،  -العالقات  أزمة  لنفس  القطرية  تصل  لن  لكنها 

 القطرية. -له العالقات السعودية توصل ذي مستويات التحسن ال

 اإلقلیمیة   ثانیًا، التطورات الخلیجیة
 ة عربیال-ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 استمرار الجهود األممیة والدولیة لحل األزمة الیمنیة 
إىل اليمن هانس غروندبرغ ، يف ختام أول زيارة يف بيان صادر عن مكتب املبعوث األممي الخاص  ،  2021أكتوبر    6يف  

يجريها إىل مدينة عدن (جنوب)، العاصمة املؤقتة، أكد عىل أهمية التنفيذ الكامل التفاق الرياض لدعم االستقرار وعمل 

من املايض، تسلم غروندبرغ مهامه رسميا كرابع مبعوث أممي لليمن، بعد كل    سبتمرب  5ويف    .مؤسسات الدولة يف البالد

البيان، أن "غروندبرغ    وذكر  .واملوريتا� إس�عيل ولد الشيخ أحمد، واملغريب ج�ل بن عمر  يث،ڤالربيطا� مارتن غري

التقى يف عدن مع رئيس الوزراء اليمني مع� عبد امللك، ومحافظي عدن وتعز أحمد مللمس، ونبيل شمسان، ورئيس  

 .2من الفاعل� السياسي� املجلس االنتقايل الجنويب عيدروس الزبيدي، وعدد

طالب املبعوث األممي هانس غروندبرغ، مجلس األمن الدويل بدعم جهود التوصل إىل اتفاق إلنهاء  أكتوبر،    14ويف  

جاء ذلك خالل كلمته يف جلسة مجلس األمن الدويل يف نيويورك، بالتزامن مع تصاعد هج�ت  اليمن.  الرصاع الدائر يف  

وأضاف: "خالل حوارايت مع األطراف .  عىل مديرية العبدية مبحافظة مأرب (ش�ل رشق)  للحوثي� تستهدف السيطرة 

 

 

، (تاریخ  10/2021/ 6، الجزیرة نت،  قطر یلتقي ولي عھد أبو ظبي في العاصمة اإلماراتیةاستعرضا عالقات التعاون الثنائي.. وزیر خارجیة   1
 الرابط )، 16/10/2021الدخول: 

 الرابط )، 16/10/2021، (تاریخ الدخول:6/10/2021ناضول،  ، األبختام أول زیارة للیمن.. غروندبرغ یطالب بتنفیذ كامل التفاق الریاض 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/2021/10/6/%D9%82%D8%B7%D8%B1-12
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%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/2384812
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وتابع:  ".  املتحاربة عّرب اليمنيون دون استثناء عن رضورة إنهاء الحرب والتصدي للهموم االقتصادية واإلنسانية يف بالدهم

ناقشة معاي� التسوية السياسية للرصاع، وفتح  "فجوات غياب الثقة ب� األطراف املتحاربة تتسع وتتنامي، ونحتاج إىل م

وأكد املبعوث األممي عدم إمكانية تحقيق حل مستدام سوى خالل  ". مطار صنعاء ووقف التصعيد العسكري يف مأرب

تسوية سياسية شاملة قامئة عىل التفاوض دون رشوط مسبقة"، معربا عن أسفه بشأن عدم تجديد والية فريق التحقيق  

 .1ائم الحرب باليمنالدويل يف جر 

وجرت املباحثات خالل لقاء يف من،  انعقدت مباحثات ع�نية أمريكية حول جهود إنهاء حرب اليأكتوبر أيضا،    14ويف  

جولة  تأيت الزيارة ضمن  مسقط ب� وزير الخارجية الع�� بدر البوسعيدي واملبعوث األمرييك إىل اليمن تيم ليندركينغ،  

 2ن.يف املنطقة لبحث سبل حل أزمة اليمن، تشمل السعودية واألردن واإلمارات وسلطنة ع�يجريها املبعوث األمرييك  

بحث وزير الخارجية األمرييك أنطو� بلينكن مع نظ�ه السعودي األم� فيصل بن فرحان، يف العاصمة  ر،  أكتوب  15ويف  

وناقش الوزيران التعاون االسرتاتيجي األمرييك السعودي بشأن القضايا اإلقليمية،    .سبل إنهاء الرصاع يف اليمن  ،واشنطن

وأكد بلينكن خالل اللقاء عىل "التزام .  دائم إلنهاء الرصاع يف اليمنمبا يف ذلك الهدف املشرتك املتمثل يف التوصل إىل حل  

مجددا   وشعبها،  أراضيها  عن  الدفاع  يف  السعودية  مبساعدة  األمريكية  عىل  إ الحكومة  الحوثي�  لهج�ت  بالده  دانة 

 .3اململكة

عىل   أكتوبر،  15يف  عة الحوثي�  ج�  ويف ظل الجهود األممية والدولية واإلقليمية السابقة لحل األزمة اليمنية، سيطرت

مركز مديرية "الَعبدية" جنوب غريب محافظة مأرب بعد انسحاب رجال القبائل بسبب نفاد الذخ�ة والغذاء، يف وقت 

اليمني� يف وضع صعب، ويؤدي إىل   استمراره يضع آالف  إن  قائلة  القتال يف مأرب،  املتحدة لوقف  األمم  دعت فيه 

أسفر عن أسابيع، وشنوا هجوما عنيفا ومكثفا،    3ويحارص الحوثيون مديرية العبدية منذ    .نانتهاكات لحقوق اإلنسا

جنوب ورشق    سيطرة عنيف  بشكل  مستمرة  االشتباكات  فيه  تزال  ال  وقت  يف  العبدية،  مديرية  مركز  عىل  الحوثي� 

العبدية جنوب غريب مدينة وتقع مديرية    .املديرية، وسط موجة نزوح داخلية كب�ة من قبل املدني� جراء القصف

ألف شخص، وتكتسب أهمية إسرتاتيجية نظرا ملوقعها الجغرايف الذي يجعل منها إحدى بوابات    36مأرب، ويقطنها  

محافظة مأرب، فضال عن ارتباطها الجغرايف مبحافظتي البيضاء وشبوة من جهتي الغرب والجنوب عرب سلسلة جبلية  

 .4واسعة

 

 

 الرابط )، 16/10/2021، (تاریخ الدخول:2021/ 14/10ألناضول، ، ااألممي یدعو مجلس األمن إلى دعم التوصل إلنھاء أزمة الیمن   المبعوث 1

 الرابط )، 16/10/2021، (تاریخ الدخول: 2021/ 14/10، األناضول   ، مسقط.. مباحثات عمانیة أمریكیة حول جھود إنھاء حرب الیمن 2

 الرابط )، 16/10/2021، (تاریخ الدخول: 10/2021/ 14األناضول،  ، وزیر الخارجیة األمریكي ونظیره السعودي یبحثان سبل إنھاء صراع الیمن 3

)،  2021/ 16/10، (تاریخ الدخول:15/10/2021، الجزیرة نت،  ى مدیریة في مأرب واألمم المتحدة تدعو لوقف القتالالیمن.. الحوثیون یسیطرون عل 4
 الرابط 
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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/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2392570
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2392570
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%88%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%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%88%d9%86%d8%b8%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86/2393259
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/15/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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الحوثي� لالستمرار عىل يف ظل إحراز الحوثي� تقد السيطرة عىل مأرب، فإن ذلك سيدفع  م عىل األرض نحو تحقيق 

تعنتهم بعدم االستجابة للمبادرات األممية لوقف النار، ألن هذا التقدم عىل األرض يعطي لهم األمل يف إمكانية السيطرة  

للتفاوض، فحينها سيكون موقفهم أقوى    عىل مأرب كاملة، وحينها �كن لهم املوافقة عىل وقف إطالق النار والجلوس

بكث� جدا، وسيجعل مخرجات الحوار لصالحهم بشكل كب�، وهو ما قد يؤدي يف املقابل لتحول يف املوقف السعودي  

وحلفائهم املحلي� يف اليمن من املوافقة عىل مبادارات التهدئة والحوار للتعنت ورفض الجلوس قبل استعادة السيطرة 

ما يفرس حرص السعودية عىل دعم املبادارات األممية، ألنهم يريدون وقفا للنار قبل أي تقدم وسيطرة    عىل مأرب، وهو

 متاما.   اكاملة �كن أن يحرزه الحوثيون عىل كامل مأرب، وهو ليس مستبعد

وتبدل    تحولحدث  وهذه متثل معضلة األزمة اليمنية الحالية ب� مرونة حالية من طرف وتعنت من اآلخر، �كن أن ي

يف هذه املوافق إذا ما حدث تغ� نوعي عىل األرض. وتبقى املحادثات التي تتم حاليا ب� الرياض وطهران، لتمثل متغ�  

�كنه أن يؤثر عىل مسار األزمة اليمنية، من خالل مقايضة يف عدة ملفات إقليمية مبا يف الحرب اليمنية، بحيث تدفع  

الحوثي� للقبول بال  املثال، لكن إن حدث ذلك فالبتأكيد  طهران حلفائها  السيطرة عىل مأرب عىل سبيل  تفاوض قبل 

 سيكون له مقابل. 

 األردن) ب(

 لقاء ملك األردن وأمیر قطر يف الدوحة 
وصل ملك األردن عبد الله الثا� بن الحس� إىل العاصمة القطرية الدوحة، يف زيارة رسمية هي  ،  2021أكتوبر    12يف  

أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� يف الديوان األم�ي    مباحثات مع  أجرى . حيث  2013عام  األوىل له منذ  

وبحث الجانبان العالقات الثنائية ب� البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينه� يف املجاالت كافة، وال سي� يف مجال  .  بالدوحة

إضافة إىل املستجدات اإلقليمية والدولية ويف مقدمتها القضية    ،زيادة فرص تشغيل األردني� يف قطرو االستث�ر والطاقة،  

امللك عبد الله أكد عىل مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق  . وخالل اللقاء، أكد  الفلسطينية 

لسيادة والقابلة  السالم العادل والشامل عىل أساس حل الدولت�، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة ذات ا

الرشقية 1967يونيو    4للحياة، عىل خطوط   القدس  وقّ ، وعاصمتها  الجانبان . ك�  املتبادل من    ع  اإلعفاء  اتفاقية  عىل 

التأش�ة لحاميل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إضافة إىل مذكرة تفاهم ب� جهاز قطر لالستث�ر ورشكة إدارة 

 .1ة، لبناء رشاكة إسرتاتيجية ب� البلدين وتطوير فرص التعاوناالستث�رات الحكومية األردني

منتصف   السفراء  تبادل  عودة  بعد  خاصة  كب�ة،  قفزة  وقطر  األردن  ب�  العالقات  الدوحة  2019وشهدت  وتقديم   ،

له عقب    فرباير العام املايض، هي األوىل  23وزار األم� متيم األردن يف    .مليون دوالر  500مساعدات للمملكة بقيمة  

 

 

، (تاریخ  2021/ 10/ 12، الجزیرة نت،  شھدت توقیع اتفاقات جدیدة بین البلدین.. أمیر قطر وملك األردن یعقدان جلسة مباحثات رسمیة بالدوحة 1
 الرابط )، 16/10/2021الدخول: 

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/2021/10/12/%D8%A7%D8%A7-633
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وكان األردن قد خفض مستوى   .2019، وعودة التمثيل الدبلومايس ب� البلدين يف  2017اندالع األزمة الخليجية عام  

، وقاطعت عىل إثرها السعودية واإلمارات 2017التمثيل الدبلومايس مع قطر، عقب األزمة الخليجية التي اندلعت عام 

   .1والبحرين ومرص، الدوحة

قتصادي، فاالقتصاد األرد� يعيش عىل املساعدات السياق اال ، أوال  خاللها  من  سياقات �كن قراءة هذه الزيارةهناك عدة  

التي تقدم له دوليا وإقليميا، وبالتايل رشاكته االسرتاتيجية مع دول الخليج، وباألخص قطر تعد حيوية سواء من حيث  

ع�لة األردنية الوافدة لقطر. السياق الثا� سيايس، حيث انتهت  تقديم دعم مايل واستث�ري، أو تسهيل وزيادة عدد ال

، وانتهى معها التجاذب الخليجي وتراجعت حدة رصاع املحاور، وهو ما سهل املهمة عىل األردن،  اآلن  األزمة الخليجية

  ؛ الطرف�التي وجدت نفسها يف موقف محرج جراء هذه األزمة، ووضعتها يف موقف يجب أن تكون فيه منحازة ألحد  

اآلن انتهت األزمة وانتهى معه الحرج، واًصبحت تحركات األردن ب� رشكائها الخليجي� أكرث حرية ومرونة، وهو ما مهد 

الطريق لهكذا لقاء. السياق األخ� هو املوقف املتقارب ب� البلدين من القضية الفلسطينية، حيث رفض موجة التطبيع  

. وقد  1967يونيو    4اسرتاتيجية، ودعم حل الدولت�، ودولة فلسطينية عىل حدود  بشكلها األخ� الذي يكتسب طبيعة  

 مثل رحيل ترامب، وتراجع موجة التطبيع عامال مساعدا لرتجيح كفة هذه الرؤية ومؤيدوها كقطر واألردن. 

 سوريا) ج(

 اإلمارات وسوریا تتفقان یلع تعزیز التعاون االقتصادي
إن اإلمارات وسوريا اتفقتا عىل خطط لتعزيز التعاون االقتصادي    االقتصاد اإلماراتية  قالت وزارة،  2021أكتوبر    10يف  

مليون    272أن حجم التجارة غ� النفطية ب� البلدين بلغ مليار درهم (  وأضافت الوزارة،  واسكتشاف قطاعات جديدة

 .2التجاري� لسوريا عىل املستوى العاملي ، مؤكدة أن اإلمارات تعد أهم الرشكاء 2021دوالر) يف النصف األول من 

،  2011محطات بارزة، منذ قرار عريب بتعليق عضويته يف نوفمرب  3شهد تطور التطبيع العريب مع النظام السوري،  لقد  

تعد محطة الحياد أوىل    .وصوال إىل زخم مقاربات اقتصادية وأمنية وتالقي مصالح عربية مع هذا النظام الشهور األخ�ة

ت التطور الالفت تزامنا مع تعليق العضوية، وساهمت يف تقارب محدود من دول كسلطنة ع�ن والجزائر، دون محطا

،  2018وجاءت املحطة الثانية يف    .أن يغ� ذلك من قواعد املشهد، بأغلبية عربية تصعد ضد النظام السوري وترفضه 

وفتح االتصاالت علنا ب� النظام السوري ودول عربية،  وشهدت ما �كن تسميته إذابة للجليد، وحلحلة للموقف الرافض،  

، باألخص من قبل اإلمارات، مع إعادة فتح سفارتها يف والتي برزت بعد سنوات قليلة من دعم عسكري رويس إيرا�

األسد ألول مرة منذ   تواصل سيايس ب� زعيم خليجي وبشار  أول  الثالثة األخ�ة  .  2011دمشق، وتحقيق  األشهر  ويف 

ديدا منذ يوليو املايض، انطلقت رشارة املحطة الثالثة يف تطور التطبيع العريب مع النظام السوري، بلقاءات مكثفة  وتح

 

 

 الرابط )، 16/10/2021، (تاریخ الدخول: 13/10/2021، األناضول، العاھل األردني یختتم زیارة رسمیة إلى قطر 1

 الرابط )،  2021/ 16/10، (تاریخ الدخول:10/2021/ 10، الشرق األوسط،  اإلمارات وسوریا تتفقان على تعزیز التعاون االقتصادي  2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%b1-/2391048
https://aawsat.com/home/article/3238851/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3238851/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3238851/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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وال يزال تطور التطبيع العريب   .ونادرة، واتفاقات وتفاه�ت اقتصادية عابرة ب� الدول السي� مع األردن واإلمارات ومرص

، مع عقد القمة العربية املقررة بالجزائر، وسط "خالف عريب"  2022مارس    أمامه اختبار صعب يف  مع النظام السوري،

 .1معلن بشأن رفع التعليق

املتغ�   معها  يتقاطع  حيث  بحتة،  خليجية  عربية  مسألة  تعد  ال  العربية  للجامعة  سوريا  عضوية  عودة  مسألة  لكن 

عربية، والسبب ال يتعلق مبعارضة أمريكية  األمرييك. فهناك فيتو أمرييك يحول دون عودة سوريا لعضوية الجامعة ال

الروس واإليراني�،  األسد وحلفائه  بشار  مواجهة  أمريكية يف  بكونه ورقة ضغط  يتعلق  بل  السوري،  النظام  الستمرار 

رة  وكأداة للتأث� عىل مخرجات الحل النهايئ لألزمة السورية مبا يتوافق مع املصالح األمريكية وحلفائها يف املنطقة. فاإلدا

ليس لديه� مشكلة مع استمرار األسد، بل مع قرار تعو�ه سياسيا، حيث يس� بايدن    ،يف عهد بايدن  باألخص  ،األمريكية

عىل سياسة صديقه أوباما، بخالف ترامب، الذي كان موقفه أكرث رصامة ضد األسد، وإن تشابه معهم يف عدم اتخاذ قرار  

 بإسقاط األسد ودعم املعارضة. 

 اإلسرائیلیة-ةخلیجیال_2

 "أبراهام" ال تساهم بإحالل السالمقطر: اتفاقات 
قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن عملية السالم يف الرشق األوسط ال تشهد  ،  2021أكتوبر    13يف  

أي أفق، وبالتايل فإن اتفاقات "أبراهام" للتطبيع (الذي وقعته كل من اإلمارات والبحرين واملغرب والسودان مع إرسائيل)  

، تحت شعار "ب�  2021جاء ذلك خالل كلمه له يف اليوم الثا� ملنتدى "األمن العاملي"    .ن أن تساهم يف حل األزمةال �ك

وشدد   .األمن الدويل: تحديات التنافس وآفاق التعاون"، املنعقد حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة  -التعاون والتنافس  

يأيت هذا الترصيح    "2.التطبيع االقتصادي وننىس االحتالل (اإلرسائييل لألرايض العربية)عىل أنه "ال ينبغي أن نركز عىل  

إن حكومته بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول،   أكتوبر، 5يف  وزير الخارجية اإلرسائييل يائ� لبيدبعد إعالن 

عالقاتها مع تل أبيب عقب وساطة الواليات  دول عربية    3رفض الكشف عن هويتها، وذلك بعد أكرث من عام عىل تطبيع  

إن إرسائيل تقوم    -خالل مشاركته يف اجت�ع للجمعية العامة لالتحادات اليهودية بأم�كا الش�لية-وأضاف  .  املتحدة

مبساعدة الواليات املتحدة والبحرين واملغرب واإلمارات بجهود لتوسيع "اتفاقات أبراهام"، فضال عن استئناف العالقات  

 .3ع الرباط، وتوقيع إعالن عن قرار بالتطبيع مع السودان م

 

 

 الرابط  ، ) 2021/ 10/ 16، (تاریخ الدخول:11/10/2021، األناضول،  یع العربي مع النظام السوري (إطار)محطات لـ"تطور" التطب  13

 الرابط )، 10/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 13/10/2021األناضول، ، األناضول، حل أزمة عملیة السالمقطر: اتفاقات "أبراھام" ال تساھم ب 2

جدیدة 3 تطبیع  اتفاقیات  توقیع  بصدد  نحن  إسرائیل:  خارجیة  وزیر  أبراھام"..  "اتفاقات  على  عام  نت،  بعد  الجزیرة  (تاریخ  6/10/2021،   ،
 الرابط )، 16/10/2021الدخول: 

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%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2388496
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%A9/3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2388496
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%A9/3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2388496
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%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/2390609
https://www.aljazeera.net/news/2021/10/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9
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يف املقابل، فإن وت�ة دعم العالقات اإلماراتية والبحرينية مع إرسائيل، بعد تطبيع عالقاته� تجري عىل قدم وساق. حيث  

الرد عىل هج�ت    ن إرسائيل والبحرين "تبحثان التعاون يف، يف األول من أكتوبر، أ صحيفة "هآرتس" اإلرسائيليةكشفت  

املنطقة تهديد متزايد يف  أنها  إليها عىل  يُنظر  اإليرانية بدون طيار، والتي  أن وزير    ."الطائرات  الصحيفة إىل  وأشارت 

وردا    .1ة يف نهاية الشهر املايض الخارجية اإلرسائييل يائ� البيد، بحث األمر مع مسؤول� بحريني� خالل زيارته للمنام 

من عل�ء الدين يف البحرين رفضهم  240أعلن أكرث من ما تالها من فتح سفارة إرسائيلية يف املنامة، عىل هذه الزيارة و 

ويف بيان مشرتك، دان    لكافة أشكال التطبيع مبا يف ذلك فتح سفارة إلرسائيل يف بالدهم، وإقامة عالقات تجارية معها.

لبيد إىل املنامة، وأكدوا عىل موقفهم الثابت يف منارصة الشعب   العل�ء البحرينيون زيارة وزير الخارجية اإلرسائييل يائ�

 .2الفلسطيني ودعم مقاومته لالحتالل اإلرسائييل

بلقاء يف أبو ظبي مع نظ�ته اإلرسائيلية، أيليت شاكيد،    أكتوبر،  5يف  سيف بن زايد،    داخليتها بحث وزير  أما  اإلمارات، ف

التعاون باملجاالت األمنية السفر ب� تل أبيب وأبو ظبي سيدخل حيز وأعل  .تعزيز  إلغاء تأش�ة  اتفاق  نت شاكيد أن 

وكانت إرسائيل واإلمارات وقّعتا   .أكتوبر، حسب صحيفة "ج�وزاليم بوست" اإلرسائيلية   10التنفيذ اعتبارا من األحد  

  .يزة، بسبب جائحة ف�وس كورونااتفاقية اإلعفاء من تأش�ة الدخول، يف ينايراملايض، لكن اإلمارات علقتها بعد فرتة وج

عودتهم   لدى  أسبوع�  ملدة  الدخول يف حجر صحي  اإلمارات  يزورون  الذين  اإلرسائيلي�  كان عىل  الوقت،  ذلك  ويف 

 .3إلرسائيل، بسبب ارتفاع معدالت اإلصابة يف الدولة الخليجية

يستمر يف املدى املنظور، ويف تقديري أن األمر إن رفض قطر الدخول ضمن موجة التطبيع الحالية متوقع، ومرجح أن  

ليس موقف مباديئ أكرث منه موقف سيايس يرتبط مبتطلبات الدور اإلقليمي لقطر. إذ أن قطر من ناحية تحرص عىل  

تقديم صورة إيجابية عنها يف املنطقة مخاطبة شعوبها، ومن خاللها تبني قوتها الناعمة. ومن ناحية أخرى تسعى قطر 

ر إقليمي يف امللف الفلسطيني، من خالل عالقاتها مع ح�س، ودورها يف التهدئة واإلع�ر، وهو ما قد تفقده  للعب دو 

إن سلكت طريق أبوظبي يف التطبيع. ومن ثم فإن املوقف القطري الحازم والرافض للتطبيع حاليا يوفر لها أرضية للعب  

بيع الذي يتم حاليا ال يعرب عن فقط تطبيع أو عالقات باردة دور إقليمي فاعل يف هذا امللف. وأخ�ا فإن طبيعة التط

كتلك التي نسجتها مرص واألردن مع إرسائيل، وإ�ا عالقات دافئة وتحالف اسرتاتيجي، وهو ما يتعارض حقيقة مع الرؤية 

 القطرية، التي قد متيل لصيغة التطبيع املرصية واألردنية. 

 

 

 الرابط )، 2021/ 10/ 16، (تاریخ الدخول:2021/ 10/ 1األناضول، ،  إسرائیل والبحرین تبحثان التعاون لمواجھة الھجمات اإلیرانیة بطائرات مسیرة 1

، (تاریخ  1/10/2021، الجزیرة نت،  عشرات العلماء البحرینیین یدینون زیارة وزیر خارجیة إسرائیل للمنامة وإیران تعتبرھا "وصمة عار"  2
 الرابط )، 16/10/2021الدخول: 

 الرابط )، 16/10/2021، (تاریخ الدخول:5/10/2021، الجزیرة نت،  ت وإسرائیل یبحثان في أبو ظبي تعزیز التعاون األمني وزیرا داخلیة اإلمارا 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%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9/2380326
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9/2380326
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9/2380326
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/1/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 إلیرانیة ا-ةخلیجیال_3

 جولة رابعة من التفاوض مع إیران  السعودیة تکشف عن
سبتمرب املايض،   21كشفت السعودية أنها عقدت جولة رابعة من املفاوضات املبارشة مع إيران يوم ، 2021أكتوبر  4يف 

جاء ذلك يف ترصيح لوزير الخارجية السعودي فيصل    .وأكدت أن املباحثات مع طهران ما زالت يف مرحلتها االستشكافية

سعود خالل مؤمتر صحفي يف الرياض مع مسؤول السياسة الخارجية واألمن باالتحاد األورويب جوزيب  بن فرحان آل  

وهذه الجولة من املفاوضات التي كشفت عنها الرياض، هي األوىل منذ أن تسلّم الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس   .بوريل

هذه الجولة، عل� بأن العراق استضاف جوالت  ومل يحدد املسؤول السعودي مكان انعقاد    .منصبه يف أغسطس املايض

املفاوضات السابقة ب� البلدين، ك� مل يذكر فصيل بن فرحان تفاصيل بشأن مستوى متثيل الجانب� وال ما أسفرت عنه  

   .هذه املفاوضات 

ات مع  جوالت مباحث  3عقد  عن  نهاية أغسطس املايض  قد أعلن يف  السف� اإليرا� لدى بغداد إيرج مسجدي    وكان

  .السعودية يف بغداد، بفضل تعاون الحكومة العراقية، وستُجرى الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة اإليرانية الجديدة

وكانت    .ويف مايو املايض، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بالده استضافت أكرث من جولة حوار ب� السعودية وإيران

يا عن إجراء مباحثات رسمية مبارشة ب� البلدين منذ قطع العالقات بينه�  هذه هي أول مرة يتم الكشف فيها رسم

   .1إثر اعتداء محتج� عىل السفارة والقنصلية السعوديت� يف إيران  2016عام 

قال متحدث وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده، إن محادثات بالده مع الجانب السعودي  ويف ذات السياق،  

أن املفاوضات ب� إيران والسعودية    هوأضاف خطيب زاد  .أفضل وجه"، يف ظل مساعي لخلق عالقة دامئة"مستمرة عىل  

وأوضح أن عدة جوالت جرت ب� الجانب� يف العاصمة العراقية، وتم   .ال تزال مستمرة يف بغداد وشملت قضايا إقليمية 

وتابع "تم مناقشة مختلف القضايا، وتركيزنا األسايس هو    .تبادل اآلراء حول كيفية ض�ن بناء عالقات دامئة ب� الدولت�

ومل يؤكد خطيب زاده األنباء التي تتحدث عن زيارة وفد سعودي إىل طهران ملناقشة إعادة فتح    ."العالقات الثنائية

 . 2سفارة الرياض

انية السعودية تس� باالتجاه  كشف وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبد اللهيان، أن "املحادثات اإلير أكتوبر،    8ويف  

الصحيح، ونحتاج إىل مزيد من الحوار، ووصلنا إىل اتفاقات معينة يف مواضيع محددة ونرحب بهذا الحوار"، دون مزيد  

رحب األم�  و   ."3وأضاف أن "دور إيران والسعودية له بالغ األهمية عىل صعيد إرساء االستقرار يف املنطقة  .من التفاصيل

 

 

تنصیب   1 منذ  إیران األولى  مع  التفاوض  من  رابعة  جولة  انعقاد  عن  تكشف  السعودیة  نت،  رئیسي..  الجزیرة  (تاریخ  4/10/2021،   ،
 الرابط ) ، 16/10/2021الدخول: 

 الرابط ) ، 16/10/2021، (تاریخ الدخول:2021/ 4/10، األناضول،  إیران: المحادثات مع السعودیة "مستمرة على أفضل وجھ" 2

 الرابط ) ، 2021/ 16/10، (تاریخ الدخول:10/2021/ 8األناضول، ، وزیر خارجیة إیران: توصلنا لـ"اتفاقیات معینة" مع السعودیة 3

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/2021/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81
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%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%88%d8%ac%d9%87/2382654
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%80%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-/2386748
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%80%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-/2386748
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%80%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-/2386748
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وأعرب عن استعداده لتقديم العون بأي    ،بـاملفاوضات ب� السعودية وإيران  ،لألمم املتحدة أنطونيو غوت�يشالعام  

جاء ذلك يف مؤمتر صحفي عقده الناطق باسم األم� العام ستيفان دوجاريك، باملقر الدائم  ؟  شكل، بحال طُلب منه ذلك

 .1لألمم املتحدة يف نيويورك

إّن بالده عىل تواصل مستمر مع الجانب السعودي، وإن املفاوضات  ،  خطيب زاده مسؤول إيرا�  ل قاأكتوبر،    11ويف  

وأشار يف مؤمتر    .وصلت إىل مرحلة أكرث جدية، فقد تم بحث امللفات املشرتكة وامللفات اإلقليمية، ومنها امللف اليمني

أفادت وكالة بلومب�غ  ك�    .2ؤدي إىل ض�ن األمن واالستقرار يف املنطقةالسعودي �كن أن ي-صحفي إىل إن الحوار اإليرا�

بأن إيران طلبت من السعودية إعادة فتح القنصليات وإعادة العالقات الدبلوماسية كمقدمة إلنهاء الحرب    األمريكية،

يف املحادثات التي يتوسط   ونقلت الوكالة إن توقيت فتح القنصليات وإعادة العالقات هو النقطة األساسية ،  يف اليمن

 . 3وجرى الرتكيز يف املحادثات عىل اليمن، حيث تدعم كل دولة طرفا يف الحرب، فيها العراق ب� البلدين

يف مقابلة مع صحيفة "فايننشال تا�ز" الربيطانية، إننا "جادون  ،  كشف وزير الخارجية السعوديأكتوبر،    15أخ�اً يف  

مؤكداً أن "األمر ليس تحوال كب�ا بالنسبة لبالده، التي تعرب باستمرار عن رغبتها بإيجاد سبيل لتحقيق  بشأن املحادثات"،  

وأشار "بن فرحان" إىل أن بالده    ."ك� وصف املسؤول السعودي املفاوضات بأنها "استكشافية  ."االستقرار يف املنطقة

لساحلية، إال أن املحادثات مل تحرز تقدما كافيا الستعادة  تدرس الس�ح إليران بإعادة فتح قنصليتها يف مدينة جدة ا

وأوضح املسؤول السعودي أن "طهران تركز عىل إرسال اإلشارات، السي� يف عالقتها تجاه    ."العالقات الدبلوماسية الكاملة

مًعا، لذا ال تتحدثوا    الغرب، حيث تحاول القول: "انظروا، لقد حللنا مشاكلنا مع السعودي� وأي أمور باقية �كننا حلها

 "4.إلينا عن األمن اإلقليمي، فقط عاملونا كدولة طبيعية ودعونا نحيي االتفاق النووي

 :5�كن اإلشارة إىل ،السعودية-ويف سياق املحادثات اإليرانية

ا األمم  الحويث، وفشل محاوالت مبعوث  اليمنية وج�عة  الحكومة  األفق ألي تسوية سياسية ب�  انسداد  ملتحدة  مع 

للتوسط ب� طريف الحرب، واستمرار عجز الحكومة الرشعية املدعومة من التحالف العريب عن حسم الحرب عسكريا، 

اضطرت   أخرى،  وأسباب  املس�ة،  والطائرات  البالستية  بالصواريخ  السعودي  العمق  استهداف  الحوثي�  ومواصلة 

الحرب؛ لقبول إعادة عالقاتها مع إيران الداعمة لج�عة الحويث،  السعودية التي تتحمل العبء العسكري واملايل األكرب يف  

 

 

 الرابط ) ، 16/10/2021، (تاریخ الدخول: 7/10/2021األناضول، ، ترحیب أممي بالمفاوضات بین السعودیة وإیران 1

جدیة 2 أكثر  مرحلة  بلغت  السعودیة  مع  المفاوضات  طھران:  بینھما..  المستمر  التواصل  نت،  أكدت  الجزیرة  (تاریخ  11/10/2021،   ،
 الرابط )، 16/10/2021الدخول: 

 الرابط )، 10/2021/ 16، (تاریخ الدخول: 13/10/2021، األناضول، السعودیة إعادة العالقات الدبلوماسیة وكالة أمریكیة: إیران طلبت من  3

 الرابط )،  2021/ 16/10، (تاریخ الدخول:14/10/2021األناضول، ، السعودیة: جادون في المحادثات مع إیران 4

 الرابط )، 16/10/2021، (تاریخ الدخول:10/2021/ 14األناضول،  ، (تقریر)التقارب السعودي اإلیراني.. إلى أین؟ إحسان الفقيه،  5

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%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%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%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/2386008
https://www.aljazeera.net/news/2021/10/11/%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-/2391196
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%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/2392833
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1/2391596
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والتي �كن لها أن متارس ما يلزم من الضغوط لقبول الج�عة بالجلوس إىل طاولة التفاوض للتوصل إىل تسوية سياسية  

 . يف اليمن

تصاد الريعي الذي يعتمد عىل  تحاول السعودية االنتهاء من حرب اليمن للتفرغ ملشاريع تنموية تكفل االنتقال من االق

، ويعتمد تنمية مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية  2030اإليرادات النفطية، إىل اقتصاد متنوع ينسجم مع رؤية  

  500التي تحتاج إىل االستث�رات األجنبية، مبا يف ذلك مرشوع "نيوم" االقتصادي الذي تبلغ كلفته التقديرية أكرث من  

 .مليار دوالر

ت حدة الحمالت اإلعالمية ب� البلدين يف األسابيع األخ�ة، يف داللة واضحة عىل جدية محادثاته�، ورغبته� يف  خفّ 

 .التوصل إىل حلول توافقية للقضايا العالقة ومعالجة امللفات الخالفية يف ما يتعلق باليمن وسوريا ولبنان 

بعض   واعرتاض  العراقية،  االنتخابات  بعد  ما  مرحلة  يرى  يف  االنتخابات،  نتائج  عىل  الشيعية  السياسية  الكتل  ممثيل 

متابعون أن حكومة الكاظمي التي شكلت لجنة مصغرة لتنسيق لقاءات البلدين، قد تنشغل باألوضاع الداخلية واألجواء  

لعراق، أو االنتظار  غ� االعتيادية املتوقعة، ما يستدعي التفك� باحت�الت عقد لقاءات إيرانية سعودية يف بلد ثالث غ� ا

 .ملتابعة التطورات يف العراق

ال يُنتظر أن تؤدي جوالت الحوار ب� السعودية وإيران إىل تفاه�ت رسيعة نظرا لطبيعة امللفات املُختلف عليها والتباين  

ية املتبادلة،  لكن املحادثات سيكون من شأنها عىل األقل، تخفيف الحمالت اإلعالم  .يف رؤية كل منه� ملصالحه يف اليمن

ومستوى العنف مرحليا، واحت�الت تقديم تنازالت متبادلة، إيرانية يف امللف اليمني، وسعودية يف امللف السوري، بإعادة  

 . تطبيع العالقات مع النظام الحليف اآلخر لطهران

 

   الدولیة ، التطورات الخلیجیةثالثًا
   فرنسا _1 

 یز العالقات فرنسیة يف الریاض لتعز  –مباحثات سعودیة 
وزير خارجية  ،  األم� فيصل بن فرحان، يف مقر الوزارة بالرياض  السعودي  استقبل وزير الخارجية،  2021أكتوبر    3يف  

وجرى خالل االستقبال استعراض أوجه العالقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها    .جمهورية فرنسا جان إيف لودريان

ك�   .تبادل وجهات النظر حيال املستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهت�م املشرتكباإلضافة إىل  ،  يف شتى املجاالت 

ك�   .1ضوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجب�، يف مقر الوزارة بالرياب  التقى األخ�

 

 

)،  2021/ 10/ 16، (تاریخ الدخول: 2021/ 10/ 3، الشرق األوسط،  فرنسیة في الریاض تستعرض عالقات البلدین وسبل تطویرھا  –مباحثات سعودیة   1
 الرابط 

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/3224021/%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-%E2%80%93-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
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وجرى خالل االجت�ع بحث وتعزيز  ،  سل�نوزير الطاقة السعودي األم� عبد العزيز بن  التقى وزير الخارجية الفرنيس ب 

األم� بدر بن عبد الله بن فرحان    هاستقبلك�    .أوجه التعاون يف مجاالت الطاقة، واملوضوعات ذات االهت�م املشرتك

 .1وزير الثقافة السعودي، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثقايف ب� البلدين

د بن سل�ن بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  استقبل األم� محم أخ�ا، وخالل نفس الزيارة  

وجرى خالل االستقبال استعراض العالقات الثنائية ب� البلدين وسبل  .  الدفاع السعودي، اليوم، وزير الخارجية الفرنيس

 السعودي  وزير الخارجية ء اللقاحرض  .تعزيزها ، ك� تم بحث املستجدات اإلقليمية والدولية والجهود املبذولة تجاهها

العيبان  الدكتور مساعد  الوطني  األمن  الوزراء مستشار  الدولة عضو مجلس  الفرنيس    .ووزير  الجانب  في� حرض من 

 .2القائم باألع�ل باإلنابة لسفارة فرنسا لدى اململكة فيليب ريجيس، وعدد من املسؤول� بوزارة الخارجية الفرنسية

الزيارة هو الزخم املتعلق باللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الفرنيس، إذ شملت أربع لقاءات  املالحظ جدا يف هذه 

مستقلة. من وزير الخارجية لوزير الطاقة ثم الثقافة وأخ�ا ويل العهد السعودي. ما يعني أن مثة أمر غ� طبيعي يحيط  

فرنسا عالقاتها بكل من مرص واإلمارات والسعودية، يف   بهذا الزيارة، وأنها ليست زيارة عادية. والفرتة األخ�ة وثقت

الحاصلة مؤخرا إقليميا، فهناك مثة حرص من األطراف جميعها عىل ض�ن   التهدئة  إطار رصاعها مع تركيا. حتى مع 

أو كورقة ضغط يف حد ذاته. وهو ما �كن مالحظته يف   القد�ة، تحسبا ألي تغي� إقليمي جديد،  التحالفات  متاسك 

 لقاءات واملناورات السعودية واإلماراتية مع قربص واليونان. ال

 

  

 

 

 الرابط )،  2021/ 61/10، (تاریخ الدخول: 3/10/2021، الشرق األوسط،  فرنسیة لتعزیز التعاون في مجاالت الطاقة والثقافة -مباحثات سعودیة  1

والدولیة 2 اإلقلیمیة  المستجدات  الفرنسي  الخارجیة  وزیر  مع  یبحث  السعودي  العھد  األوسط،  ،  ولي  (تاریخ    ، 2021/ 3/10الشرق 
 الرابط )، 16/10/2021الدخول: 

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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