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 هذا العدد 

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

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

الخليجية التطورات  أبرزها  -أوالً:  وكان  الخليجيالخليجية،  الدبلومايس  الحراك  عرب  -تصاعد  الخليجي، 

والبحرين، يف ظل محاوالت رأب  العديد من اللقاءات والزيارات املتبادلة ب� السعودية واإلمارات وقطر  

 الصدع الناتج عن أزمته� البينية األخ�ة. 

الخليجية التطورات  فتشمل  -ثانياً:  العربية،  بالدائرة  يتصل  في�  إقليم  اإلقليمية،  رئيس  وزيارة  العراق 

قة  كردستان العراق للدوحة، واالنقالب الحاصل يف السودان وردود الفعل الخليجية عليه، واألزمة العمي

يف العالقات اللبنانية الخليجية جراء ترصيحات وزير اإلعالم اللبنا� عن حرب اليمن. أما "إرسائيل" فكان  

أهمها التصعيد ب� إيران وإرسائيل، ومتاس هذا التصعيد هذه املرة مع موجة التطبيع العربية والخليجية  

إيران وفرض الواليات املتحدة عقوبات  مع إرسائيل، وتزامنها مع استعدادات عسكرية إرسائيلية. أخ�ا  

 جديدة عيل إيران وتنديد األخ�ة بها، ورد فعل األمم املتحدة عىل هذه العقوبات. 

الخليجية التطورات  بن  الدولية: متثلت يف  -ثالثاً:  ولقاءه محمد  للسعودية  اليونا�  الوزراء  رئيس  زيارة 

 التي متت مناقشتها.   سل�ن، وأبعاد الزيارة السياسية واألمنية، وامللفات

  

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 الخلیجیةأوًال
 خلیجي  -حراك دبلوماسي خلیجي

شهدت منطقة الخليج حراكا دبلوماسيا، متثلت يف عقد عدة لقاءات وزيارات متبادلة ب� دولها: أوال العالقات السعودية 

مع السف� القطري يف الرياض    نناقش وزير الخارجية السعودي األم� فيصل بن فرحا،  2021أكتوبر    18القطرية، يف  

جاء ذلك خالل استقبال بن فرحان للسف�، حيث جرى استعراض العالقات  .  بندر العطية، املسائل ذات االهت�م املشرتك

التقى أم� دولة أكتوبر،    26. ويف  1ك� بحثا التطورات اإلقليمية والدولية  ،الثنائية وأوجه التعاون يف مختلف املجاالت 

متيم بن حمد آل ثا� ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن يف العاصمة السعودية الرياض، وذلك   قطر الشيخ

األخرض األوسط  الرشق  مبادرة  قمة  يف  مشاركته  العالقات  ،  خالل  استعراض  اللقاء  خالل  والتفاعالت  جرى  الثنائية 

 اإلقليمية. 

يم ويل العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح،  التقى الشيخ مت القطرية، فقد  -ثانيا العالقات الكويتية

ب� البلدين    الثنائيةوجرى خالل اللقاء استعراض العالقات  أكتوبر،    26يف    وذلك عىل هامش مشاركته� بقمة الرياض

والدولي اإلقليمية  املستجدات  أبرز  مناقشة  إىل  إضافة  األم�  بر،  أكتو  18. وسبقها يف  2ةوسبل دعمها وتعزيزها،  تلقى 

رسالة خطية من الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ويل عهد دولة الكويت، تسلم الرسالة وزير   سل�نمحمد بن  

الشيخ عيل الخالد الجابر الصباح سف� دولة الكويت لدى    الخارجية السعودي خالل استقباله يف ديوان الوزارة بالرياض 

 .3اململكة

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن  القطرية، حيث  -تيةثالثا العالقات اإلمارا

مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدويل يف دولة اإلمارات الشيخ شخبوط  أكتوبر،   19يف  عبد الرحمن آل ثا�

الدوحة.  بن نهيان بن مبارك آل نهيان،   القطرية  العاصمة  الثنايئ،  جرى خالل ايف  التعاون  الجت�ع استعراض عالقات 

 .4وسبل تطوير العالقات مبا يخدم مصالح البلدين

 

القطري   1 السف�  مع  يناقش  السعودي  الخارجية  املشرتكة وزير  األوسط،  املسائل  الرشق  (تاريخ  ،  18/10/2021، 

 الرابط)، 1/11/2021الدخول:

بالرياض   2 السعودي  العهد  ويل  يلتقي  قطر  العالقاتأم�  تعزيز  نت،  ويبحثان  الجزيرة  (تاريخ  26/10/2021،   ،

 الرابط)، 1/11/2021الدخول:

)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:18/10/2021الرشق األوسط،  ،  الكويتي ويل العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من نظ�ه   3

 الرابط

الجزيرة نت،  ،  استعرضا عالقات التعاون.. وزير الخارجية القطري يجتمع يف الدوحة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية اإلماراتية 4

 الرابط)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:19/10/2021

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/3253486/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/3253441/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2021/10/20/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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السعودية العالقات  فقد  -رابعا  بن  البحرينية،  األم� محمد  آل خليفة ويل عهد    سل�نالتقى  بن حمد  األم� سل�ن 

جرى خالل اللقاء   ،املقام يف الرياض  "منتدى مبادرة مستقبل االستث�ر"البحرين رئيس مجلس الوزراء، وذلك عىل هامش  

 . 1ب� البلدين وسبل دعمها وتعزيزها يف مختلف املجاالت لثنائيةاستعراض العالقات ا

استمرار دعمه� املايل للبحرين، التي تواجه منذ عدة سنوات    د البلدان عىلأكية، حيث  أخ�ا العالقات السعودية اإلمارات

  20يف    بيانا عن الدول الثالث عقب اجت�ع وزراء ماليتها، جاء ذلك يف  تحديات مالية صعبة دفعتها إلقرار حزم تقشف

وأكدت  .  النقد العريب" كجهة استشارية، بشأن مستجدات برنامج التوازن املايل للبحرين الذي يتابعه "صندوق  أكتوبر

السعودية واإلمارات بحسب البيان، عىل دعمه� لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من اإلصالحات لتعزيز استقرار  

وتستهدف البحرين الوصول إىل التوازن املايل ب� اإليرادات واملرصوفات ،  املالية العامة ودعم النمو االقتصادي املستدام

وزارة  كانت  و .  ، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها اإليرادات والنفقات دون تسجيل عجز2024مية بحلول  الحكو 

مليار دوالر) يف    1.38مليون دينار (  520يف أغسطس املايض، أن عجز موازنة الحكومة بلغ    قد أعلنت  املالية البحرينية

 .2نفسها من العام السابق باملئة مقارنة بالفرتة 35بانخفاض  2021النصف األول من 

السياق األبرز لتصاعد عدد اللقاءات والزيارات املتبادلة ب� دول الخليج هو الرغبة الج�عية يف تجاوز أزمتهم األخ�ة،  

يف ظل حالة اإلنهاك التي مرت بها أغلب دول املنطقة: سواء نتيجة تنافساته� اإلقليمية يف السنوات املاضية يف ظل  

نتيجة  رصاع   أو  األساس،  اندالع أخرى من  أغلبها ومنع  الجميع يف رصاعات كان �كن تجاوز  استنزف  محاور محتدم 

ف�وس كورونا الذي كبد اقتصاديات دول العامل خسائر كُل بنسبته. وبين� �كن القول أن العالقات السعودية القطرية 

إن العالقات اإلماراتية القطرية بدأت تشهد مؤخرا تقدما قد عادت بشكل كب� وحاسم ويف طريقها ملزيد من التحسن، ف 

إيجابيا وإن كان طفيف يف سبيل عودة العالقات ملستويات تعاونية جيدة، يف ح� الزالت العالقات القطرية البحرينية  

اف الدبلوماسية عند مستوى األزمة، بدون تفس� منطقي لها، خاصة وأن العالقات الخليجية البينية ال يحكمها كث�ا األعر 

 والسياسية املتعارف عليها دوليا، يف ظل خصوصية تتمتع بها هذه الدول نابعة من طبيعة نشأتها السياسية واالجت�عية. 

  

 

)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:26/10/2021الرشق األوسط،  ،  وليا عهد السعودية والبحرين يستعرضان سبل تعزيز العالقات 1

 الرابط

 الرابط )، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:20/10/2021، األناضول، دية واإلمارات تؤكدان دعمه� املايل للبحرينالسعو  2
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/3268381/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86/2397525
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 اإلقلیمیة   ثانیًا، التطورات الخلیجیة
 ة عربیال-ةخلیجیال_1

 العراق (أ) 

 زیارة رئیس إقلیم کردستان العراق للدوحة 
اجتمع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� يف الدوحة مع رئيس إقليم  ،  2021أكتوبر    16يف  

ونقلت وكالة األنباء القطرية أنه جرى خالل االجت�ع استعراض عالقات التعاون  .  كردستان العراق نيج�فان البارزا�

العراق  الثنايئ ب� قطر والعراق وسبل تطويرها إىل جانب إقليم كردستان  املستجدات يف  الوزير  كان  و .  مناقشة آخر 

أجرى مباحثات مع مسؤول� عراقي�، وأكد حينها رغبة قطر يف تفعيل مذكرة  ، حيث  2018زار العراق عام    قد  القطري

أم� قطر الشيخ ب  ا�بارز   التقى. ويف اليوم التايل،  1التفاهم ب� البلدين، وتطوير مجاالت العمل االقتصادي واالستث�ري

 . 2وبحث اللقاء عالقات التعاون وسبل دعمها، إضافة إىل املوضوعات ذات االهت�م املشرتك، متيم بن حمد آل ثا�

، تشغيل رؤوس  العراقبحث رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثا� ورئيس إقليم كردستان   ك�

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان بأن "اللقاء ناقش انتخابات مجلس  .  العراق  األموال القطرية يف اإلقليم وعموم

النواب العراقي املبكرة، والتوقعات ملستقبل العملية السياسية يف العراق، وتقوية عالقات إقليم كردستان والعراق مع 

لجوية املبارشة للخطوط الجوية القطرية إىل  قطر، وخاصة يف مجاالت االقتصاد والتجارة والزراعة والسياحة، والرحالت ا

فرص تشغيل رؤوس األموال واالستث�رات القطرية يف اإلقليم    الجانبان  وبحسب البيان بحثا  ".إقليم كردستان والعراق

لتمتد منه إىل كل العراق كسوق أكرب، وخاصة يف املجاالت التي يحتاج إليها اإلقليم والعراق، إضافة إىل بحث خطوات  

  .3ح قنصلية قطرية يف أربيلفت

يحظى إقليم كردستان بنسبة كب�ة من التبادل التجاري ب�  وتبدو الزيارة ذات أهداف وأولويات اقتصادية بحتة، حيث  

، أن "سجل التبادل التجاري ب� البلدين حقق �واً كب�اً،  2021سبتمرب  8العراق وقطر، وبّ� رئيس غرفة تجارة قطر، يف 

.  "مليون دوالر)130مليون ريال قطري (  472، ليصل إىل نحو  2018خصوصاً بعد افتتاح الخط املالحي يف أبريل عام  

 

،  17/10/2021، الجزيرة نت،  يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق بالدوحةاستعرضا التعاون الثنايئ.. وزير الخارجية القطري   1

 الرابط)، 1/11/2021(تاريخ الدخول:

، (تاريخ  18/10/2021، الجزيرة نت،  بحثا سبل دعم العالقات.. الشيخ متيم يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق بالدوحة 2

 الرابط)، 1/11/2021الدخول:

، (تاريخ 19/10/2021، الخليج أون الين،  لقاءات متبادلة.. ملاذا تتطلع قطر وكردستان العراق لتطوير عالقاته�؟طه العا�،   3

 الرابط)، 1/11/2021الدخول:

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/2021/10/17/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/18/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%9F
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، إن بالده تسعى إىل استئناف الحركة التجارية مع  2021سبتمرب    8وقال سف� العراق لدى دولة قطر، عمر الربزنجي، يف  

 .1كورونا جائحةدولة قطر بعد تراجعها إىل مستوى كب� جراء تفيش 

 السودان ) ب(

 موقف دول الخلیج من انقالب السودان 
أعلن رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان عبدالفتاح الربهان، حل مجليس السيادة والوزراء ، 2021أكتوبر    25يف  

  صفت بـ"انقالب عسكري"،وإعفاء الوالة وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وإعالن حالة الطوارئ يف البالد، التي وُ 

املحاولة   هذه  أث�ت  الدول    االنقالبيةوقد  من  عدد  فعل  أن  فقد    .الخليجية ردود  السعودية  الخارجية  وزارة  أكدت 

"اململكة تتابع بقلق واهت�م بالغ األحداث الجارية، وتدعو إىل أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ  

من   تحقق  ما  كل  املكونات  عىل  جميع  ب�  الصف  وحدة  إىل ح�ية  يهدف  ما  وكل  واقتصادية،  سياسية  مكتسبات 

 ، وأكدت عىل وقوفها بجانب الشعب السودا�.  "السياسية يف السودان الشقيق

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية اإلماراتية أن دولة اإلمارات "تتابع عن كثب التطورات األخ�ة يف السودان الشقيق"، 

مصلحة  داع يحقق  ومبا  ممكن،  وقت  وبأرسع  االستقرار  عىل  "حرصها  مؤكدة  التصعيد"،  وتفادي  "التهدئة  إىل  ية 

وشددت وزارة الخارجية اإلماراتية عىل "رضورة الحفاظ عىل ما    ."وطموحات الشعب السودا� يف التنمية واالزدهار

ووحدة السودان"، مؤكدة "وقوفها إىل جانب    تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إىل ح�ية سيادة

ويف قطر، أكدت وزارة الخارجية، يف بيان، أنها "تتابع بقلق التطورات الحالية يف السودان"،    ."الشعب السودا� الشقيق

ودعت كافة األطراف إىل "عدم التصعيد، واحتواء املوقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل مبا يخدم مصلحة الشعب  

وقالت الوزارة إن "دولة قطر تتطلع لرضورة إعادة العملية السياسية    ."الشقيق نحو االستقرار والعدالة والسالم  السودا�

   .2" إىل املسار الصحيح تحقيقا لتطلعات الشعب السودا�

ربهان،  أجرى عبد الفتاح الوبجانب الترصيحات الصادرة من الدول الثالث، انفردت السعودية بلقاءات عىل األرض. حيث  

وتناول اللقاء "تطورات األوضاع السياسية يف البالد .  مباحثات مع السف� السعودي لدى الخرطوم عيل حسن بن جعفر

وأكد السف� السعودي حرص بالده عىل  ".  والجهود املبذولة لحل األزمة من خالل التشاور مع كافة األطراف ذات الصلة

 .3يؤدي لتحقيق الوفاق ب� القوي السياسة تحقيق االستقرار بالسودان، ودعمها لكل ما

 

 املصدر السابق.  1

السودان؟ 2 انقالب  عىل  وقطر  واإلمارات  والسعودية  مرص  علقت  عريب،  كيف  إن  إن  يس  (تاريخ  25/10/2021،   ،

 الرابط)، 1/11/2021الدخول:

األزمة"  3 حل  "جهود  يبحثان  السعودية  وسف�  الربهان  الجيش..  إجراءات  األناضول،  بعد  (تاريخ  25/10/2021،   ،

)، 1/11/2021الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/10/25/sudan-coup-arab-countries-reactions
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%b9%d8%af-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9/2404858
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املكون   العسكري عىل  املكون  تفضيلهم  بحكم  لالنقالب،  واإلمارات  السعودية  تأييد  الرغم من  أنه عىل  املالحظ  من 

السيايس ذو التوجهات اليسارية، إال أن هذا الدعم جاء محدودا وعىل مضض. والسبب أنه ال غطاء دويل لهذا االنقالب،  

 ه يفتقد للظه� الشعبي، وبالتايل فإن الظروف ال تسمح للدول املؤيدة لالنقالب يف الدعم املطلق لهذه الحركة. ك� أن

 

 سوريا) ج(

 بن زاید واألسد یبحثان تطورات سوریا واملنطقة
السوري بشار اتصاالً هاتفياً من الرئيس    تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي،  2021أكتوبر    20يف  

وبحث الجانبان عالقات البلدين وسبل تعزيز   .األسد، تناوال خالله تطورات األوضاع يف سوريا ومنطقة الرشق األوسط

 .1التعاون يف مختلف املجاالت، واستعرضا مجمل القضايا وامللفات ذات االهت�م املشرتك

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

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

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

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

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

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

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

طة الثالثة يف تطور التطبيع العريب مع النظام السوري، بلقاءات مكثفة  وتحديدا منذ يوليو املايض، انطلقت رشارة املح

ونادرة، واتفاقات وتفاه�ت اقتصادية عابرة ب� الدول السي� مع األردن واإلمارات ومرص. وال يزال تطور التطبيع العريب 

بالجزائر، وسط “خالف عريب”    ، مع عقد القمة العربية املقررة2022مع النظام السوري، أمامه اختبار صعب يف مارس  

 . 2قمعلن بشأن رفع التعلي

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

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

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

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

 

)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:20/10/2021الرشق األوسط،  ،  قة محمد بن زايد واألسد يبحثان هاتفياً تطورات سوريا واملنط 1

 الرابط

الخازن،   2 (إطار)  3إبراهيم  السوري  النظام  مع  العريب  التطبيع  لـ"تطور"  األناضول،  محطات  (تاريخ   ،20/10/2021، 

)، 1/11/2021الدخول:

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/3257366/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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
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ديه� مشكلة مع استمرار األسد، بل مع قرار تعو�ه سياسيا، حيث يس� بايدن  األمريكية، باألخص يف عهد بايدن، ليس ل

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

 . بإسقاط األسد ودعم املعارضة

 لبنان ) د(

 لبنانیة خلیجیة قرداحي یتسبب يف أزمة دبلوماسیة 
وزير اإلعالم اللبنا� جورج  تصاعد حديث عن أزمة جديدة ب� السعودية ولبنان، إثر انتشار مقابلة ل ،  2021أكتوبر    27يف  

قرداحي، ضمن برنامج "برملان شعب" من إنتاج قناة الجزيرة، اعترب خالله أن الحوثي� يف اليمن يدافعون عن أنفسهم 

أغسطس   5أن هذه املقابلة أجريت يف ردا عىل هذا، رصح قرداحي و ". السعودية واإلمارات ضد ما قال إنها "اعتداءات

الرئيس نجيب ميقايت  نهاملايض، أي قبل شهر من تعيي وتابع قرداحي: "مل أقصد وال بأي شكٍل من  .  وزيرا يف حكومة 

ن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب  وأردف: "ما قلته بأ "  اإلماراتاألشكال، اإلساءة للمملكة العربية السعودية أو  

قال  . بين� 1"أن تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن، ولكن أيضاً محبًة بالسعودية واإلمارات وضناً مبصالحه�

. أعقبه  2إن بالده "حريصة عىل أطيب العالقات" مع الدول العربية والخليجية  ،رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقايت

حريصون عىل إقامة أفضل وأطيب العالقات مع  س اللبنا� ميشيل عون بترصيحات مشابهة، حيث رصح بأنهم "الرئي

 .3"اململكة ومأّسسة هذه العالقات وترسيخها من خالل توقيع االتفاقات الثنائية ب� البلدين

السعودية استدعاء سف�ها يف لبنان، ك� طلبت من   أعلنت   ، ردا عىل ترصيحان قرداحي  ويف سلسلة املواقف الخليجية 

خالل   املغادرة  لديها  اللبنا�  اململكة  48السف�  إىل  اللبنانية  الواردات  إيقاف  وقررت  الخارجية  ،  ساعة،  وزير  وقال 

يف ما   وأضاف يف ترصيحاته أن اململكة ليس لها رأي ،السعودي إن األزمة مع لبنان تعود أصولها إىل "هيمنة حزب الله"

قالت وزارة الخارجية اإلماراتية إنها قررت سحب دبلوماسييها  و   .إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل

ك� طلبت وزارة .  من لبنان، ك� أعلنت "منع املواطن� من السفر إىل جمهورية لبنان"، وذلك تضامنا مع السعودية

 . ساعة 48غادرة البالد خالل الخارجية البحرينية من السف� اللبنا� م

ساعة، ك� استدعت    48وزارة الخارجية الكويتية من القائم بأع�ل السفارة اللبنانية مغادرة البالد خالل  أيضا    وطلبت

من جهته، أعرب املكتب اإلعالمي بوزارة الخارجية القطرية عن "استغرابه الشديد واستنكاره" .  سف�ها يف ب�وت للتشاور 

 

"العبثية" 1 اليمن  حرب  لوقف  ويدعو  واإلمارات  للسعودية  اإلساءة  ينفي  األناضول،  قرداحي  (تاريخ  27/10/2021،   ،

 ابطالر )، 1/11/2021الدخول:

والخليجية 2 العربية  الدول  مع  العالقات  أطيب  عىل  حريص  لبنان  (تاريخ  10/2021/ 27األناضول،  ،  ميقايت:   ،

 الرابط)، 1/11/2021الدخول:

ال عون: لبنان حريص عىل إقامة أفضل عالقات مع السعودية 3 )، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:30/10/2021رشق األوسط،  ، 

 الرابط

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/%d9%82%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%ab%d9%8a%d8%a9/2403986
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%b1%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%ab%d9%8a%d8%a9/2403986
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%b1%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%ab%d9%8a%d8%a9/2403986
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%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%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%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-/2404196
https://aawsat.com/home/article/3275661/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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زير اإلعالم اللبنا�، ودعت الخارجية القطرية الحكومة اللبنانية إىل "اتخاذ اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد  لترصيحات و 

". يف نفس السياق، أعربت سلطنة ع�ن وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة األوضاع، وللمسارعة يف رأب الصدع ب� األشقاء

عربية ولبنان، وطالبت الخارجية الع�نية جميع األطراف ضبط  عن أسفها العميق لتأزم العالقات ب� عدد من الدول ال

 . 1النفس والعمل عىل تجنب التصعيد ومعالجة الخالفات بالحوار والتفاهم

ندد حزب الله اللبنا� مبا وصفه بالحملة "الظاملة" التي تقودها السعودية واإلمارات وردا عىل هذه اإلجراءات الخليجية،  

وأعلن الحزب رفضه أي دعوة إلقالة قرداحي أو دفعه إىل االستقالة،  ،  جي عىل جورج قرداحيومجلس التعاون الخلي

يف املقابل، أدان تيار املستقبل يف لبنان بأشد العبارات ما س�ه تطاول  .  معتربا هذه الدعوات اعتداًء سافرا عىل لبنان

نتقد التيار ما س�ه دفاع حزب الله عن الوزير وا، الحزب عىل األشقاء العرب، وتعريضه مصالح لبنان للخطر من جديد

 .2قرداحي الذي تحدث عن الحرب يف اليمن بطريقة أثارت غضب السعودية واإلمارات

من الصعب قبول أن سبب تفج� أزمة بهذا الحجم وبهكذا ردود فعل مجرد ترصيح لجورج قرداحي، ألن ترصيح األخ� 

العال  تجمع  التي  األزمة  لحقيقة  عرض  يف  مجرد  تلمسها  �كن  ما  وهو  السعودية،  باألخص  الخليج  مع  اللبنانية  قات 

"، وبالتايل حتى ولو قدم  األزمة مع لبنان تعود أصولها إىل "هيمنة حزب الله  ترصيحات وزير خارجية السعودية بأن

 جورج استقالته أو حتى الحكومة كلها فقد يساهم يف تهدئة مؤقتة لألزمة لكنه لن ينهيها.  

ظ أن املوقف القطري والع�� اختلف عن مواقف دول الخليج األربعة األخرى السعودية واإلمارات والبحرين  ويالح

والكويت. فالدوحة واملنامة مل يعلنا طرد السفر كبقية دول الخليج، لكن قطر عوضتها بترصيح هاجمت فيه جورج  

 عالقاتها التي استعادتها مؤخرا مع السعودية  ودافعت فيه عن السعودية واكتفت بذلك، وفهي تريد عمل موازنة ب�

وال ترغب يف أي حدث �كن أن يهدم كل الجهود التي تم بذلها مؤخرا يف هذا الصدد، وعالقاتها الجيدة مع الجانب  

عب  اللبنا� والتي متكنها من لعب دور الوساطة ب� الفرقاء اللبناني� ك� عالقتها الجيدة مع إيران والتي متكنها من ل

عبد  دور الوساطة والتهدئة ب� إيران وخصومها اإلقليمي�. ويف هذا السياق �كن قراءة ترصيح وزير الخارجية اللبنا�  

عن شكره لنظ�ه القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثا�، عىل كافة الجهود املبذولة الذي أعرب فيه  الله بو حبيب،  

. أي أن دور الوساطة لقطر اإلقليمي �كن أن �تد لهذه األزمة أيضا، وهو  3ضالحتواء األزمة الراهنة ب� ب�وت والريا

ما يحتم عليها الحفاظ عىل عالقات جيدة مع الجانب اللبنا� مبا يف ذلك عدم طرد السف�. أما ع�ن فال هي طردت  

مع السعودية، ولعل ما مكنها من ذلك أن ع�ن تقليديا وتاريخيا أمنت    متضامنةً   تالسفراء وال حتى رصحت بترصيحا

 

تسحب   1 واإلمارات  اللبنا�  السف�  مغادرة  بطلب  والبحرين  للسعودية  تنضم  الكويت  قرداحي..  الستقالة  الضغوط  تزايد 

 الرابط )، 1/11/2021الدخول:، (تاريخ 2021/ 30/10، الجزيرة نت، دبلوماسييها

، 28/10/2021، الجزيرة نت،  حزب الله يندد بالحملة السعودية ضد وزير اإلعالم اللبنا� وتيار املستقبل ينتقد دفاع الحزب عنه 2

 الرابط)، 1/11/2021(تاريخ الدخول:

 الرابط)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:28/10/2021، األناضول، لبنان يشكر قطر عىل "جهود" احتواء األزمة مع السعودية 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/2021/10/30/%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D9%89
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/29/%D8%A7%D8%A7-661
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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2408241
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لنفسها متوضعا جيوسياسيا يف املنطقة �نعها من الدخول يف رصاعات املنطقة، وهو ما نال اعرتاف ضمني من جميع  

 األطراف، ولذلك فإن موقفها وترصيحاتها لن تث� غضبا سعوديا. 

 

 اإلسرائیلیة-ةخلیجیال_2

 اإلسرائیلیةـــ موجة التطبیع الخلیجیةإیران و
العربية باألخص   التطبيع  املتبادلة ب� إرسائيل وإيران، وكان ملوجة  التهديدات  الفرتة األخ�ة تصعيد يف حدة  شهدت 

،  دعا املرشد األعىل اإليرا� آية الله عيل خامنئي،  2021أكتوبر    24الخليجية مع إرسائيل  محل يف هذا التصعيد. ففي  

 عربية إىل العودة عن "الخطأ الكب�" الذي ارتكبته من خالل تطبيع عالقاتها مع إرسائيل، وذلك وفق ما جاء يف دوال

وقال خامنئي خالل استقباله املشارك� يف املؤمتر الدويل للوحدة اإلسالمية التي تنظمه طهران سنويا .  ترصيحات متلفزة

ومات التي ارتكبت يف املدة األخ�ة خطأ كب�ا وأذنبت وطبّعت مع الكيان تزامنا مع ذكرى املولد النبوي "يجب عىل الحك

الصهيو� الغاصب والظامل أن ترتاجع وتعود عن هذا النهج"، وأضاف "عليهم أن يعّوضوا عن هذا الخطأ الكب� وهذه  

اإلسالمية الوحدة  واملغر   4وأبرمت  ".  الحركة ضد  والسودان  والبحرين  اإلمارات  عربية هي  لتطبيع  دول  اتفاقات  ب، 

 .  1تواليا 1994و 1979العالقات مع إرسائيل، لتنضم بذلك إىل مرص واألردن اللت� وقّعتا اتفاقيتي سالم مع االحتالل يف 

لم يكن إلرسائيل يف أي وقت من تاريخها عالقات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية استخباراتية مع ج�ان إيران إىل  ف

الحد، ك�   إيران مع إرسائيل وسيلة ملواجهة سياسات طهران هذا  إيرانيون، ويعتقدون أن تعاون ج�ان  يقول خرباء 

بعد تطبيع العالقات ب� بعض الدول العربية مع إرسائیل، ال سي� اإلمارات والبحرين، واتهام الجمهورية  . فاإلقليمية

ود ب� البلدين وتجسسها عىل إيران، جاء ترصيح املتحدث اإلسالمية جارتها الش�لية أذربيجان بوجود إرسائييل عىل الحد

باسم الوزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "أبلغنا دول الجوار بوضوح أننا لن نتحمل وجود إرسائيل قرب حدودنا ولن  

 حذر املرشد خامنئي ج�ان إيران من "تدخل األجانب يف املنطقة كمصدر خالف". ويف هذا السياق،  نتسامح يف ذلك

لقوات املسلحة يف بداية الشهر الجاري "أولئك الذين يعتقدون أنه �كن حفظ  يف اورضر"، وقال أيضا خالل حفل تخرج  

 .2ظا"أمنهم من خالل االعت�د عىل الحكومات األجنبية، يجب أن يعلموا أنهم سيدفعون مثنا باه 

إلرسائيل والتي وصفت    بزيارة إبراهيم نارص العلوي  قائد سالح الجو اإلمارايت  ، قام2021أكتوبر    25ويف ذات السياق، يف  

بصفة مراقب مناورات العلم األزرق مبشاركة الواليات املتحدة األم�كية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا    لحضوربالتاريخية،  

يم جنوب تل  وكان يف استقبال العلوي يف القاعدة الجوية باملاخ أكتوبر املايض،    26، والتي عقدت يف  واليونان والهند

 

، 24/10/2021، الجزيرة نت،  بالخطأ الكب�.. املرشد األعىل اإليرا� يدعو دوال عربية للعودة عن التطبيع مع إرسائيلوصفه   1

 الرابط)، 1/11/2021(تاريخ الدخول:

الجزيرة نت،  ،  تطبيع يزيد الضغوط عىل طهران.. كيف ستواجه إيران الوجود اإلرسائييل قرب حدودها؟المحمد رحمن بور،   2

 الرابط)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:19/10/2021

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/2021/10/24/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81
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ويعد العلوي أول قائد سالح جو عريب يشارك يف مناورات عسكرية ،  قائد سالح الجو اإلرسائييل عميكام نورك�  أبيب 

وتأيت هذه الزيارة بعد كشف النقاب عن مشاركة سالح الجو اإلرسائييل واإلمارايت يف مناورات مشرتكة جرت ية.  إرسائيل

لون عسكريون إرسائيليون إن زيارة العلوي ومشاركته يف مناورات فعالة لسالح  وقال محل  يف اليونان قبل شهور عدة.

الجو اإلرسائييل تحمل يف طياتها رسالة واضحة إليران بأن مناورات إرسائيلية إماراتية يف الخليج، وعىل مرمى حجر من  

مقاتالت تابعة له رافقت ملدة قاذفة حربية أمريكية  أن    أعلن الجيش اإلرسائييلأكتوبر،    30ويف    .1إيران، لن تكون بعيدة

 .2يف طريقها إىل منطقة الخليج العريب 

مناورات الجبهة الداخلية اإلرسائيلية التي تستمر أسبوعا، وتحايك حربا عىل جبهات    انطلقت يف إرسائيلأكتوبر،    31ويف  

أن إرسائيل لن تدخر جهدا إلبطاء التقدم النووي  عدة، يف وقت شدد فيه رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت عىل  

وتشمل املناورات إطالق صافرات اإلنذار للوقوف عىل استعداد الجبهة  .  اإليرا�، وقال إننا "نخوض حربا باردة" ضدها

فاع وتشارك يف املناورات أجهزة وقطاعات عسكرية، وقوات الد.  الداخلية للتوجه إىل املالجئ يف حال اندالع حرب شاملة

قال مدير مكتب الجزيرة يف القدس وليد العمري إن  . املد� واإلسعاف؛ وترشف عليها قوات الجبهة الداخلية يف الجيش

املناورات مخصصة للجبهة اإلرسائيلية، وذلك ملحاكاة حرب مع حزب الله اللبنا�، تشارك فيها إيران بإطالق الصواريخ  

 .3مع الفلسطيني� عىل جانبي الخط األخرض عىل إرسائيل، واندالع مواجهات واضطرابات

يف سياق التطورات السابقة �كن اإلشارة إىل اسرتاتيجية إرسائيل العسكرية التي قررتها منذ عدة سنوات يف إطار ما  

 :4أسمته "الحملة ب� الحروب"

هي التحض� للحروب    طيلة سنوات عديدة، متيزت األنشطة العسكرية اإلرسائيلية مبرحلت� مرتابطت�: األوىل 

وتطوير  للمشرتيات  الالزمة  القوة  بناء  وآليات  األعداء،  العملياتية ضد  املفاهيم  تطوير  من  ذلك  يشمله  مبا 

األسلحة، فضالً عن تدريب العنارص وتنظيمهم، وقد بلغت جميعها ذروتها يف االستعدادات النهائية للرصاعات  

باستخدام   الثانية  املرحلة  املايض،  الوشيكة. وتتعلق  العقد  القتالية. وحتى  الجهود  الحرب ودعم  أثناء  القوة 

الدفاع عن   الرتكيز بشكل شبه حرصي عىل هات� املرحلت� من أجل  كانت إرسائيل تشعر بأنها مضطرة إىل 

 ة. حدودها والتصدي للتهديدات اإلرهابية الخارجي

 

، 26/10/2021الجزيرة نت،  ،  "زيارة تاريخية ورسالة إليران".. قائد سالح الجو اإلمارايت يحرض مناورات عسكرية يف إرسائيل  1

 الرابط)، 1/11/2021(تاريخ الدخول:

)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:26/10/2021، األناضول،  مقاتالت إرسائيلية ترافق ملدة قاذفة أمريكية متجهة للخليج العريب 2

 الرابط

الجزيرة نت،  ،  تحايك حربا عىل عدة جبهات.. إرسائيل تبدأ مناورات عسكرية وبينيت يّرصح: نحن يف حرب باردة مع إيران 3

 الرابط)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:31/10/2021

،  وذ اإليرا� الخبيث يف املنطقة"الحملة ب� الحروب": كيف أعادت إرسائيل رسم اسرتاتيجيتها للتصدي للنف غادي آيزنكوت،   4

 الرابط)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:4/9/2019معهد واشنطن لدراسات الرشق األد�، 

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/2021/10/26/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2407497
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/31/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alhmlt-byn-alhrwb-kyf-aadt-asrayyl-rsm-astratyjytha-lltsdy-llnfwdh-alayrany
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ائيل تتغ� بشكل كب�. فقد أدى ضعف  ويف الوقت نفسه، كانت طبيعة التهديدات التي يتعرض لها أمن إرس  

الدول العربية وجيوشها إىل نشوء واقعٍ تطورت فيه التهديدات التقليدية وغ� التقليدية ودون التقليدية يف 

آن واحد. ويف ح� كانت قوة إرسائيل ال تزال ظاهرة بسهولة مع بداية العقد السابع من وجودها، إّال أن بروز 

والدمار   عام  تحديات جديدة  لبنان يف  بلورة   2006الذي خلّفته حرب  اإلرسائييل" عىل  "الجيش  قد حفزت 

 ."مفهوم للحرب الوقائية املتكاملة املنخفضة الكثافة، هو "الحملة ب� الحروب

وتشّكل "الحملة ب� الحروب" تغي�اً جوهرياً يف �ط العمليات األمنية اإلرسائيلية عىل مدار الثالثة عرش عاماً  

ة، وهي إحدى العوامل الرئيسية التي ساهمت يف إطالة فرتة الهدوء النسبي الذي تتمتع به البالد عىل املاضي

طول حدودها الش�لية. فهذا املفهوم يبتعد عن املقاربة الثنائية املتمثلة يف االستعداد للحرب أو شنها علناً،  

ستخبارية عالية الجودة وجهوٍد رسية. إن  ويقوم عىل اتخاذ إجراءات هجومية استباقية تستند إىل معلومات ا

تأخ� نشوب الحرب وردع األعداء عرب املثابرة عىل إضعاف   :األهداف الرئيسية لهذه االسرتاتيجية واضحة، وهي

ترسيخ رشعية إرسائيل مل�رسة القوة مع اإلرضار يف  .  آليات تعزيز قوتهم وإلحاق الرضر بأصولهم وقدراتهم

الع نفسه برشعية  القانون  الوقت  تنتهك  التي  الرسية  العسكرية  األنشطة  من خالل فضح  جزئياً  وذلك  دو، 

 ة. تأم� الظروف املثىل لـ "الجيش اإلرسائييل" إذا نشبت الحرب يف النهاي  .الدويل

أدى تطوير مفهوم "الحملة ب� الحروب" ونجاحه إىل ترصيح عقيدة عسكرية جديدة لدى "الجيش اإلرسائييل"   

فى الطابع املؤسيس عىل املفهوم ضمن األنشطة العملياتية اإلرسائيلية وحدد كيفية دمجه يف  وهي مبدأ أض  -

نظ�اتها يف  البعض ومع  بعضها  مع  تعاونها  وإدارتها خالل  وأهدافها  األمنية  املؤسسات  مختلف  اسرتاتيجية 

املعرفية والحرب  الرسية  املكونات  الحروب" جمع  ب�  "الحملة  مفهوم  أن  ك�  األمنية    الخارج.  الجهود  مع 

واالقتصادية والسياسية الدولية، كل ذلك بهدف م�رسة السلطة الالزمة للدفاع عن مصالح إرسائيل األمنية  

 .دون تصعيد املوقف والوصول إىل الحرب

 اإلیرانیة -ةخلیجیال_3

 أمریکا تفرض عقوبات جدیدة یلع إیران 
أشخاص وكيان� من إيران، أكدت أنهم    4قالت وزارة الخزانة األم�كية إنها فرضت عقوبات عىل    ، 2021أكتوبر    29يف  

وذكر بيان صادر عن ه.  قدموا دع� حاس� لربنامج الطائرات املس�ة التابع للحرس الثوري اإليرا� وفيلق القدس التابع ل

فضاء ضمن وحدات الحرس  -ت املس�ة التابعة لقوة الجوالوزارة أن العقوبات طالت سعيد آغاجا�، قائد قيادة الطائرا

وأوضح البيان أن تلك الطائرات استخدمتها الج�عات املدعومة من إيران، مبا فيها حزب الله وح�س  ،  الثوري اإليرا�

اجهة  بدوره قال وزير الخارجية األم�يك أنتو� بلينكن إن "بالده ستستخدم كل األدوات املناسبة ملو . والحوثيون

ويف سياق متصل، أكد الرئيسان األم�يك جو بايدن  ".  نفوذ إيران وأنشطتها الخبيثة مبا فيها انتشار طائراتها املس�ة

وأضاف  ،  والفرنيس إ�انويل ماكرون، أنه� اتفقا عىل رضورة ض�ن عدم تطوير إيران لسالح نووي أو حيازته 

ون الثنايئ، والعمل بشكل وثيق مع الحلفاء يف جميع أنحاء العامل  البيان أن الطرف� أكدا عزمه� عىل تعزيز التعا

 ة.  ملواجهة التهديدات املستمرة والجديد

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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ونقلت وسائل إعالم رسمية عن املتحدث باسم الخارجية  ،  أدانت الخارجية اإليرانية العقوبات التي فرضتها واشنطنو 

السلوك املتناقض متاما من البيت األبيض الذي يتحدث  اإليرانية سعيد خطيب زاده قوله "فرض عقوبات جديدة يعكس  

 . 1"عن نيته العودة لالتفاق النووي ويواصل فرض عقوبات

حذر خرباء من األمم املتحدة من أن االمتثال املفرط للعقوبات األم�كية قد يحرم اإليراني� من حقوقهم األساسية يف  و 

وقال الخرباء يف بيان إن العديد    تزامها بفرض عقوبات عىل طهران.مجال الصحة، يف الوقت الذي جددت فيه واشنطن ال

تلتزم بشكل مفرط بالعقوبات،    -مبا يشمل رشكات األدوية والرشكات الطبية يف العامل أجمع-من املصارف والرشكات  

الخارجية األم�كية نيد برايس،  وتأيت هذه التحذيرات بعد أن أكد املتحدث باسم وزارة  .  خشية التعرض لعقوبات محتملة

أن العقوبات املفروضة عىل إيران ستظل قامئة، ما مل تخرت طهران مسار الدبلوماسية والعودة إىل االلتزام املتبادل باالتفاق  

 . 2النووي

عدل أو  ويف سياق العقوبات املفروضة عىل إيران ومفاوضات فيينا الجارية ب� إيران والقوى الغربية للتوصل التفاق م

 : 3جديد بخصوص الربنامج النووي اإليرا�، �كن اإلشارة للنقاط التالية

برنامج إيران النووي، وتنص   مصممة لتقييد خالل فرتة ترّشحه للرئاسة، طرح جو بايدن اسرتاتيجيًة من جزأين 

املتبادل" لالتفاق النووي املربم عام االسرتاتيجية يف جزئها األول عىل أن تقرتح إدارة بايدن العودة إىل "االمتثال 

أما يف الجزء الثا�، فتبارش   وانتهكته إيران الحقا، 2018عام   يف والذي انسحبت منه الواليات املتحدة  2015

 .األصيل واشنطن مبفاوضات جديدة مع طهران بشأن اتفاق "أقوى وأطول" يحّل محل االتفاق

األسهل يف  الجزء بأن الخطوة األوىل ستكون  عىل نطاق واسع رتاضح� أعلن بايدن عن هذه السياسة، ساد االف 

العملية. فحملة "الضغط األقىص" بالعقوبات التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، وبالرغم من فشلها يف كسب  

املتحدة، الواليات  رشكاء  اإليرا�، أدت تأييد  االقتصاد  تدهور  أن إىل  اإليرانية   هدف وبدا  االنتهاكات 

مه� كانت فظيعة، هو ترك املجال مفتوحاً للعودة إىل االتفاق النووي. غ� أن األحداث الالحقة أثبتت  تفاق،لال 

التحليل هذا  التفاؤل، مفرط أن  مطالب يف  إيران  قدمت  إلحياء  فقد  أجريت  التي  املفاوضات  يف  مستحيلة 

خطة   بات بدرجة أكرب م� نّصت عليهالعقو سعت إىل تخفيف االتفاق النووي، حيث أفادت بعض التقارير أنها

ترددت يف االلتزام بالرتاجع عن األنشطة النووية التي كانت قد انتهكت بها ذلك   بين� العمل الشاملة املشرتكة،

 .االتفاق

 

، الجزيرة نت،  إيران تدين العقوبات األم�كية وواشنطن وباريس تتعهدان بض�ن عدم الس�ح لطهران بتطوير سالح نووي 1

 الرابط)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:29/10/2021

، الجزيرة  نت،  واشنطن باستمرارها.. خرباء أمميون: العقوبات عىل إيران تهدد الحقوق األساسية يف الصحةبين� تعهدت   2

 الرابط)، 1/11/2021، (تاريخ الدخول:29/10/2021

 الرابط )،  1/11/2021، (تاريخ الدخول:25/10/2021، معهد واشنطن لدراسات الرشق األد�،  خطة بديلة إليرانمايكل سينيغ،   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/2021/10/30/%D8%A7%D8%A7-664
https://www.aljazeera.net/news/2021/10/19/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/khtt-bdylt-layran
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إيران يف محادثات  تعنت بأفضل خياراته البديلة، ويش� املعروضة يف أي مفاوضات، يقارن كل طرٍف الصفقة 

بأن   - 2015عام   أجرتها يف ل الشاملة املشرتكة التي أجريت يف فيينا إىل أن الحسابات التيخطة العم إحياء

املستمر االقتصادي  الضغط  أفضل من  كان  النووي  تدّ�   - االتفاق  يعكس  أن ذلك  املرجح  تغّ�ت. ومن  قد 

 .2015رئييس املتشددة التفاق عام  إبراهيماحرتام حكومة الرئيس 

العقوبات ليس أمراً جيداً   تخفيف استنتجت من السنوات األربع األخ�ة أن تكون إيران قد أنمن املحتمل   

ألن الرشكات األجنبية كانت مرتددة يف إعادة دخول إيران حتى عندما كانت خطة العمل   - بقدر ما تّم تصويره

حدة أن تلغي االتفاق من جانب  الشاملة املشرتكة سارية املفعول وألنه كان من السهل جداً عىل الواليات املت

اتفاق، ويعقد   يف غياب أيضاً يف استعداد إدارة بايدن لتنفيذ العقوبات وقد يشك رئييس   ،2018واحد يف عام  

 .آماالً كب�ة عىل عالقة إيران املتنامية مع الص� التي يأمل أن تكون ثقالً موازناً بوجه الضغط االقتصادي األمرييك

اإليرانيون أن العودة إىل االمتثال لـخطة العمل الشاملة املشرتكة أقل شأناً من الخيارات    قد يعتقد املسؤولون 

البديلة. ولكن الرئيس بايدن قد يتمّكن من تغي� حسابات القادة اإليراني� عرب وضع خطة بديلة ذات مصداقية  

ت الدبلوماسية والتوّسع يف أنشطتها  تُفاقم العواقب التي قد ترتتب عىل إيران إذا ما استمرّت يف رفض املبادرا

 .النووية، ويف الوقت نفسه عرب تقديم عرض دبلومايس إليران له فرصة أفضل لالستمرار ما بعد واليته الرئاسية

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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   الدولیة ، التطورات الخلیجیةثالثًا
   الیونان_1 

 یونانیة لزیادة التعاون الدفاعي واألمني -مباحثات سعودیة
التقى األم� محمد بن سل�ن ويل العهد السعودي، يف الديوان املليك بقرص الي�مة، رئيس الوزراء  ، 2021أكتوبر  26يف 

املسائل والقضايا التي و وجرى خالل اللقاء، استعراض العالقات الثنائية ب� البلدين،  كيس.  اليونا� ك�ياكوس ميتسوتا

فرص التعاون ب� البلدين لفتح مجاالت للتعاون   وتناقش الطرفات حول .الدوليةتهم البلدين عىل الساحت� اإلقليمية و 

صندوق    واالرتقاءاالقتصادي   إنشاء  إمكانية  بحث  عىل  واتفقا  البلدين.  ب�  واالستث�رية  التجارية  التبادالت  بحجم 

مشرتك امل.  استث�ري  اليونانية  السعودية  اللجنة  عرب  القائم  بالتعاون  الجانبان  األع�ل  ونوه  مجلس  وتأسيس  شرتكة، 

ويف مجال التعاون الدفاعي واألمني، الذي يعد واسع النطاق ومتعدد األبعاد، اتفق الجانبان عىل  .  السعودي اليونا�

العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواته� العسكرية من خالل التدريبات واملناورات العسكرية املشرتكة، والقيام 

 . 1وتبادل الخربات العسكرية لتحقيق أمن البلدين بالتنسيق والتعاون

خالل السنوات األربع املاضية قطعت الدولتان أشواطا طويلة يف مسار تعزيز عالقاته� البينية عىل املستوى السيايس  

ليونان  واألمني والعسكري، يف الوقت الذي توترت فيها عالقاته� مع تركيا. وبالتايل كانت الرياض تعترب التحرك نحو ا

الرتكية متزامنة مع  -ورقة ضغط يف مواجهة تركيا. وعىل الرغم من حالة التهدئة التي دخلت فيها العالقات السعودية

تهدئة للرصاعات اإلقليمية يف املنطقة، إال أن محاوالت السعودية وحلفائها لتمت� تحالفهم مع اليونان وقربص الزالت 

، فهناك مثة حرص من األطراف ة ال يعني التخيل عن األدوات القد�ة بشكل مطلقمستمرة وذلك لسبب�: األول أن التهدئ

وهو ما ،  جميعها عىل ض�ن متاسك التحالفات القد�ة، تحسبا ألي تغي� إقليمي جديد، أو كورقة ضغط يف حد ذاته

أن اليونان برزت أمام السعودية  الثا�    �كن مالحظته يف اللقاءات واملناورات السعودية واإلماراتية مع قربص واليونان.

املتحدة    كبديلمؤخرا   للواليات  التدريجي  السحب  الباتريوت يف ظل  ببطاريات صواريخ  إلمدادها  املتحدة  للواليات 

 )2(لبطاريتها من اململكة. 

  

 

العهد   1 التعاونويل  تعزيز  فرص  يستعرضان  اليونا�  الوزراء  ورئيس  األوسط،  السعودي  الرشق  (تاريخ 26/10/2021،   ،

 الرابط)، 1/11/2021الدخول:

 . رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 2( 
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https://aawsat.com/home/article/3268261/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
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