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 هذا العدد 
، وذلك من خالل  2021من شهر نوفمرب    الثا�يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف  

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

الخليجية التطورات  ، وكذلك اجت�ع وزراء  الخليجية، وكان أبرزها زيارة سلطان ع�ن لقطر ولقاؤه أم� قطر-أوالً: 
 دفاع مجلس التعاون الخليجي وتدشينهم قيادة عسكرية موحدة جديدة ومقرها الرياض.

اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتشمل مرص والتواصل ب� ويل عهد أبوظبي محمد  -ثانياً: التطورات الخليجية
يق املشرتك ب� البلدين، ثم فلسط� حيث توقيع اتفاق ب�  بن زايد وعبدالفتاح السييس والتأكيد عىل استمرار التنس

قطر ومرص لتوريد مواد البناء إلع�ر غزة، ثم األردن متثلت يف زيارة العاهل األرد� ألبوظبي ولقائه محمد بن زايد.  
من توقيع اتفاقيات وفي� يتصل برتكيا فكان أهمها زيارة محمد بن زايد لرتكيا ولقاؤه الرئيس الرتيك أردوغان وما تاله 

تعاون اقتصادي ضخمة. أخ�ا ما يتصل بإيران وعقد الجولة السابعة من مفاوضات فيينا املتعلقة مبناقشة إعادة إحياء  
 االتفاق النووي اإليرا�.

الخليجية التطورات  الدولية: متثلت يف بريطانيا وإجراء تدريبات عسكرية جوية مشرتكة ب� قطر وبريطانيا،  -ثالثاً: 
 ومدى وحجم التعاون ب� البلدين عىل املستوى التعاون العسكري والدفاعي.

 

 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
 لقاء سلطان عمان وأمیر قطر بالدوحة   

، بدأ سلطان ع�ن هيثم بن طارق بزيارة رسمية إىل قطر تلبية لدعوة تلقاها من أم� قطر الشيخ  2021نوفمرب    22يف  
، حيث كانت الزيارة األوىل  2020متيم بن حمد، تعد األوىل للدوحة والثانية خارجياً منذ توليه مقاليد الحكم مطلع العام  

ية "قنا"، أن األم� متيم كان يف مقدمة مستقبيل السلطان هيثم لدى وصوله،  له للسعودية. وأفادت وكالة األنباء القطر
وهي زيارة استغرقت يوم�. ورافق السلطان يف الزيارة وفد رفيع يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن 

لطا� خالد طارق، ووزراء الخارجية بدر البوسعيدي، واملالية ُسلطان الحبيس، والعمل محاد باعوين، ودي وان البالط السُّ
لطا� سلطان النع��، ورئيس جهاز االستث�ر الُع�� عبدالسالم املرشدي  . 1البوسعيدي، واملـكـتـب السُّ

البلدان   الزيارة وقع  التوقيع أم� قطر وس  6وخالل  العسكرية واالقتصادية، وشهد  طان  لاتفاقيات تعاون يف املجاالت 
التعاون  ُع�ن.   حول  اتفاقية  شملت  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  األم�ي  الديوان  مبقر  توقيعها  تم  التي  االتفاقيات 

العسكري، وتهدف إىل تعزيز العالقات العسكرية ب� البلدين، واتفاقية بشأن تجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب  
ة تفاهم يف مجال العمل وتنمية املوارد البرشية، واتفاقية  من الرضائب بالنسبة للرضائب عىل الدخل ورأس املال، ومذكر 

تعاون يف مجال االستث�ر ب� جهاز قطر لالستث�ر وجهاز ع�ن لالستث�ر، واتفاقية تعاون يف مجال السياحة  
 . 2والفنادق، واتفاقية يف مجال النقل البحري واملوانئ

 

 الرابط )، 1/12/2021، (تاريخ الدخول:22/11/2021، األناضول، سلطان ع�ن يبدأ أول زيارة إىل قطر 1

 الرابط )، 2021/ 1/12، (تاريخ الدخول:22/11/2021، الرشق األوسط، اتفاقيات تعاون يف املجاالت العسكرية واالقتصادية 6ُع�ن وقطر توقعان  2

https://almarsad.co.uk/
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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%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1/2427286
https://aawsat.com/home/article/3318326/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ع�ن عىل أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف تعزيز  أكد بيان مشرتك ب� دولة قطر وسلطنة  وخالل اللقاء،  
أمن واستقرار املنطقة، ك� شّدد الجانبان عىل رضورة تعزيز التشاور وتنسيق املواقف عىل املستوى الثنايئ. ويف البيان  

مية والدولية، ال سيّ� املشرتك، الذي صدر بعد الزيارة، أكّد الجانبان عىل تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا اإلقلي
 .1أهمية الحوار والدبلوماسية يف معالجة كافة قضايا املنطقة

تعد العالقات الثنائية القطرية الع�نية من العالقات الجيدة والتي مل تتأثر بأي شكل من األشكال باألزمة الخليجية،  
ها اإلقليمي املستند للحياد اإليجايب، وهو ما وذلك لطبيعة التموضع الع�� يف التوزانات والتفاعالت الخليجية ودور 

�كنها من لعب دور الوساطة يف العديد من األزمات اإلقليمية والدولية. لكن يف املقابل يف م�رسة هذا الدور بدأت 
ليبيا،   الحرب يف  الخليجية ووقف  األزمة  انتهاء  أو مزاحم لع�ن، ساعدها عىل ذلك بشكل كب�  تظهر قطر كمنافس 

د بايدن للحكم والذي يفضل الدبلوماسية وتحجيم رصاع املحاور اإلقليمي الذي تعاظم يف عهد ترامب. ويف إطار  وصعو 
باتت   اإلقليمي وهي  االستقرار  الخليجي ودورها يف تحقيق  التعاون  الطرف� عىل أهمية مجلس  تأكيد  اللقاء يالحظ 

 أولوية لدول مجلس التعاون الخليجي. 

 شنون "القیادة العسکریة املوحدة"  وزراء دفاع الخلیج ید 
التنسيق يف "املجال  2021نوفمرب    22يف   الرياض،  الخليج، يف  التعاون لدول  الدفاع املشرتك يف مجلس  ، ناقش مجلس 

الدفاعي"، وأفاد مجلس التعاون، يف بيان، بأن "وزراء الدفاع بدول املجلس عقدوا اجت�ع مجلس الدفاع املشرتك الثامن  
ألمانة العامة بالرياض، برئاسة الفريق عبد الله النعيمي وزير شؤون الدفاع بالبحرين". ك� تناول االجت�ع  عرش، مبقر ا

"العديد من مواضيع العمل العسكري املشرتك، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات املناسبة بشأنها". وأظهرت صور لالجت�ع  
 �ثلون دول املجلس وهي: السعودية والكويت وقطر واإلمارات مسؤول�  6نرشها املجلس عرب موقعه اإللكرتو� حضور  

وسلطنة ع�ن والبحرين. وشارك يف االجت�ع خالد بن سل�ن، نائب وزير الدفاع السعودي باإلضافة إىل وزراء الدفاع يف  
 دول الخليج الخمس األخرى. 

ا املوحدة يف  العسكرية  للقيادة  الجديد  املقر  افتتاح  الحضور يف  التعاون  وشارك  العام ملجلس  األم�  لرياض، بحضور 
الحجرف الذي أشاد بـ "وجود قوة موحدة لدول املجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي"، وأضاف أن  
هذه القوة املوحدة "تتناسب مع التهديدات التي تحدق باملنطقة، وتكون رادعة لح�ية مواطنيها ومكتسباتها من أي 

، عن توقيع اتفاق مع  2019ل النيل من أمنها واستقرارها". وكانت السعودية قد أعلنت يف ديسمرب تهديد خارجي يحاو 
 . 2مجلس التعاون الخليجي إلقامة مقر للقيادة املوحدة

تسعى دول الخليج من هذه اإلجراءات بجانب ض�ن األمن والردع اإلقليمي لكل ما يهدد وجودهم، ض�ن متاسك دول  
. لكن ما ينقص مجلس التعاون يف هذا  2017أن ينفرط عقده بسبب األزمة التي أملت به يف يونيو  املجلس الذي كاد  

السياق حقيقًة هو وجود آليات مؤسسية تلجأ إليها الدول األعضاء عند وجود خالفات سياسية أو قانونية أو حدودية  
اإلجراء لن �نع حدوث أزمات بينية لكنه    وغ�ها، بحيث تكون متفق عليها من قبل الجميع ويلتزموا مبخرجاتها. هذا

 قادر عىل لجمها وتحجيمها وعدم إطالتها مبا يحول دون تعميق هذه األزمات. 

 

 

 الرابط )، 1/12/2021، (تاريخ الدخول:22/11/2021، الجزيرة نت، بيان مشرتك ب� قطر وُع�ن يؤكد أهمية مجلس التعاون الستقرار املنطقة 1

 الرابط)، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:22/11/2021ول، ، األناضاجت�ع عسكري لدول الخليج يناقش التنسيق يف مجال الدفاع  2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/24/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%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/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/2427739
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 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 توافق مصري إماراتي یلع استمرار التنسیق املشترك : (أ) مصر

اتفيا بعبد الفتاح السييس، تناول العالقات والعمل املشرتك ، أجرى محمد بن زايد آل نهيان اتصاال ه2021نوفمرب    26يف  
وتبادال   والدولية،  اإلقليمية  وامللفات  القضايا  من  عدداً  الطرفان  واستعرض  آفاقه،  وتوسيع  تنميته  البلدين وسبل  ب� 

دين لدعم استقرار وجهات النظر بشأنها، وأكدا يف هذا السياق حرصه� املتبادل عىل مواصلة التشاور والتنسيق ب� البل
 .1املنطقة

ويشار إىل أنه يف أغسطس املايض، بحث السييس مع وفد إمارايت رفيع املستوى، تعزيز العالقات الثنائية ب� البلدين،  
وأشاد السييس حينها بـالعالقات املتينة التي تجمع البلدين. ويف يوليو املايض، رافق ويل عهد أبوظبي السييس خالل  

يوليو» البحرية مبنطقة جرجوب بالش�ل الغريب ملرص عىل البحر املتوسط، والتي تختص بتأم� البالد   3«افتتاح قاعدة  
يف االتجاه االسرتاتيجي الش�يل والغريب. ويف إبريل املايض، بحث السييس وبن زايد يف القاهرة العالقات الثنائية، وأكد 

التنسيق والتشاور مع   التعامل  بن زايد حينها حرص بالده عىل  اإلقليمية وسبل  بامللفات واألزمات  يتعلق  مرص في� 
 . 2معها

يف إطار السياق والتطورات اإلقليمية ال يعد هذا االتصال أمر عاديا، إذ يأيت متزامنا مع الزيارة التاريخية التي قام بها  
ي بجانب االستث�رات التي أعلنت  محمد بن زايد لرتكيا، وما نتج عنه من توقيع العديد من اتفاقيات التعاون االقتصاد

أبوظبي عن ضخها يف السوق الرتكية. وتأيت هذه الزيارة بعد سنوات من الرصاع اإلقليمي ب� أنقرة وأبوظبي، بدأ بشكل  
، وكانت القاهرة ركنا أساسيا  2020و  2017، ثم تعمق وتصاعد يف الفرتة من 2011متواضع بعد ثورات الربيع العريب يف 

اع متمرتسة مع أبوظبي يف ظل تحالف اسرتاتيجي مت�. وبالتايل يبدو أن الهدف األسايس من هذا االتصال يف هذا الرص 
هو محاولة من بن زايد الستيعاب الغضب املرصي أو ط�نة السييس بأن هذا التقارب مع تركيا لن يأيت عىل حساب  

ب� مرص وتركيا، بعد وضع حد لتدهور عالقاته�  تحالفه� البيني، عىل الرغم من أن هناك احت�لية لتقارب م�ثل  
 السياسية مؤخرا.  

 زیارة العاهل األردني لإلمارات ولقاءه بن زاید : (ب) األردن
، خالل اللقاء الذي ُعقد يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي، استعرض العاهل األرد� امللك عبد الله الثا�،  2021نوفمرب    24يف  

زايد ويل عهد أبوظبي، العالقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إىل األمام خالل الفرتة املقبلة، ك� والشيخ محمد بن  
تبادال وجهات النظر حول املستجدات عىل الساحت� اإلقليمية والدولية، خصوصاً األوضاع يف منطقة الرشق األوسط.  

ن، وشددا عىل أهمية العمل من أجل تعزيز الرشاكات وأكد الجانبان الحرص املشرتك عىل التنسيق والتشاور املستمري
 . 3التنموية، وأكد بن زايد عىل عمق العالقات األخوية التي تربط البلدين عىل جميع املستويات

نوفمرب املايض،    22يأيت هذا اللقاء يف ضوء عدة سياقات إقليمية، أهمها: السياق األول هو ما تم قبل هذا اللقاء، يف  
وقّعت كل من اإلمارات واألردن و"إرسائيل" اتفاقا يهدف إىل تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية املياه،  حيث  

 

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:26/11/2021، الرشق األوسط، اقويل عهد أبوظبي يجري اتصال� بالرئيس املرصي ورئيس وزراء العر  1

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:72/11/2021الرشق األوسط، ،  توافق مرصي ـ إمارايت عىل استمرار التنسيق لدعم استقرار املنطقة 2

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:24/11/2021، الرشق األوسط، والدوليةالعاهل األرد� وويل عهد أبوظبي يبحثان املستجدات اإلقليمية  3

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/3325356/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://aawsat.com/home/article/3326881/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3321401/%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%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ووقّع اإلعالن كل    املناخ وتأث�اته عىل أمن الطاقة واملياه يف املنطقة.  وذلك من خالل إيجاد حلول عملية لتداعيات تغ�
من مريم امله�ي وزيرة التغ� املناخي والبيئة يف اإلمارات، واملهندس محمد النجار وزير املياه والري األرد�، وكارين  

ديب. ويتضمن إعالن النوايا مرشوعاً    2020الحرار وزيرة الطاقة اإلرسائيلية، وذلك يف جناح اإلمارات يف معرض إكسبو  
واحداً مؤلفاً من محورين مرتبط� أحده� باآلخر، وه� برنامج "االزدهار األخرض" الذي يشمل تطوير محطات طاقة  

ميغاواط، عىل أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إىل    600شمسية كهروضوئية يف األردن، بقدرة إنتاجية تبلغ  
رنامج "االزدهار األزرق" الذي يهدف إىل تطوير مرشوعات تحلية مياه مستدامة يف إرسائيل لتزويد األردن إرسائيل، وب

مليون مرت مكعب من املياه املحالة، ومن املقرر أن يبدأ العمل يف دراسات الجدوى الخاصة بهذا املرشوع    200بنحو  
 .20221عام 

من أهداف السياسة الخارجية للواليات املتحدة: معالجة التغ� املناخي    ومن وجهة نظر غربية، يعزز هذا االتفاق هدفْ� 
 -وخاصٍة ك�ي    -وتعزيز "اتفاقات إبراهيم". ورغم أن االتفاق نابع عن الطرف� املعني�، إال أن املسؤول� األمريكي�  

ستقرار األردن من خالل معالجة النقص  لعبوا دوراً مه�ً يف تسهيل إبرامه. وما أن يتّم تنفيذه، �كن لالتفاق أن يعزز ا
الحاد يف املياه وتقديم املساعدة للحكومة التي تعا� من ضائقة مالية. فإرسائيل واإلمارات والواليات املتحدة، جميعها  

م".  تعترب اململكة الهاشمية حليفاً وتستثمر يف استقرارها. ك� يكشف االتفاق عن سبل إضافية للبناء عىل "اتفاقات إبراهي
وحتى اآلن، ركّز معظم النشاط الدبلومايس املحيط باالتفاقات عىل إضافة دول جديدة إليها أو تعميق العالقات الثنائية  
ب� إرسائيل ورشكائها الجدد. إال أن اتفاق الطاقة الشمسية/املياه يُظهر كيف �كن لـ"اتفاقات إبراهيم" أن تعّمق يف  

 .2يل األول من صانعي السالم العربالوقت نفسه عالقات إرسائيل مع الج

السياق الثا� هو أنه محاولة لتحس� العالقات اإلماراتية األردنية وتجاوز الخالفات التي كادت تعصف بعالقات البلدين  
يف عهد ترامب، باألخص بسبب صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، ولعب اإلمارات دور بارز يف متريرها، خاصة  

ع عالقات األخ�ة بإرسائيل، وهو ما شكل ضغطا كب�ا  عىل األردن، لتأث� هذه التطورات عىل الدور التقليدي بعد تطبي
لألردن يف اإلرشاف عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس الرشيف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وبالتايل  

 كان يف إطار تكتييك تكيفي ال اسرتاتيجي �كن قراءة هذا اللقاء. يف إطار مراجعة أبوظبي لدورها اإلقليمي وحتى لو 

 قطري لتورید الوقود ومواد البناء لغزة-اتفاق مصري: (ج) فلسطین
، وقّعت الدوحة والقاهرة اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء األساسية لقطاع غزة املحاَرص، بحسب  2021نوفمرب    17يف  

ن الخارجية القطري، سلطان بن سعد املريخي. وجاء إعالن املريخي، خالل مشاركته يف اللقاء  ما قال وزير الدولة للشؤو 
ال�ويجية   بالعاصمة  عقد  والذي  الفلسطيني،  للشعب  الدولية  املساعدات  لتنسيق  املخصصة  االتصال  للجنة  الوزاري 

يف إحالل السلم واألمن عىل املستوى   وقال املريخي يف كلمة أمام اللقاء، إن "دولة قطر ومن منطلق مبادئها  .أوسلو
اإلقليمي والدويل تعمل مع مختلف أطراف املجتمع الدويل للوصول إىل حل عادل يحقق السالم واألمن يف دولة فلسط�  
الشقيق،  الفلسطيني  للشعب  الكر�ة  الحياة  مقومات  لتوف�  يلزم  ما  كل  لتقديم  تعمل  نفسه  الوقت  الشقيقة، ويف 

 

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:22/11/2021الرشق األوسط، ، لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية املياه اتفاق إمارايت أرد� إرسائييل  1

الشمسية/املياه ب� إرسائيل واألردن، معهد واشنطن لدراسات الرشق األد�،   2 الطاقة  العمري، اإلمارات متّول اتفاق  ، (تاريخ  18/11/2021غيث 

 الرابط )، 2/12/2021الدخول:

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/3318856/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://aawsat.com/home/article/3318856/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://aawsat.com/home/article/3318856/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alamarat-tmwwl-atfaq-altaqt-alshmsytalmyah-byn-asrayyl-walardn
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صوص وبشكل متواصل مع منظ�ت األمم املتحدة واالتحاد األورويب ومختلف الجهات الدولية الداعمة  وتتعاون بهذا الخ
 ."1واملانحة

ويف ذات السياق، أكد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إع�ر غزة السف� محمد الع�دي أن قطر باقية عىل مواقفها عرب  
إىل   -خالل لقائه رئيس حركة ح�س يف غزة يحيى السنوار-ع�دي  مواصلة تقديم املنحة األم�ية لقطاع غزة، وأشار ال

أن قطر ما زالت عند وعدها بإعادة اإلع�ر يف قطاع غزة وتعمل عىل تسهيل وصول منحة إعادة اإلع�ر، وفق بيان  
لتخفيف عن للحركة. وقال البيان إن السنوار وعددا من قادة الحركة ناقشوا مع الع�دي ونائبه خالد الحردان، سبل ا

مليون دوالر؛ للمساهمة    500قطاع غزة وإعادة اإلع�ر. ويف مايو املايض، أعلنت قطر عن تخصيص منحة مالية بقيمة  
مايو املايض)، ويعا�   21إىل    10يوما (من    11يف إعادة إع�ر ما دمرته الحرب اإلرسائيلية األخ�ة عىل غزة والتي استمرت  

عاما، يف ظل تباطؤ جهود إعادة   15مرتدية نتيجة استمرار الحصار اإلرسائييل منذ  سكان قطاع غزة أوضاعا معيشية  
 .2اإلع�ر بعد الحرب اإلرسائيلية

نوفمرب، يف الدوحة مع الرئيس الفلسطيني    30أيضا يف ذات السياق، بحث أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� يف  
ة بالقضية الفلسطينية، واالنتهاكات اإلرسائيلية عىل املقدسات، ك� بحث  محمود عباس آخر التطورات السياسية املتعلق

 .3الجانبان سبل تطوير العالقات الثنائية يف كافة املجاالت

لقد تصاعد الدور القطري يف امللف الفلسطيني يف الفرتة األخ�ة بناءا عىل عدة أسس: األول تبنيها موقف إيجايب من 
ة بالدول العربية األخرى، الثا� دور قناة الجزيرة القوى والفاعل يف دعم القضية الفلسطينية  حركة املقاومة ح�س مقارن

واملوقف الفلسطيني بكل وضوح بشكل خدم ويخدم هذا املوقف، الثالث تعظيم قطر لدورها اإلقليمي املبني عىل  
وساطة يف األزمات اإلقليمية. بناء عىل هذه  القوة الناعمة من خالل اإلعالم واالستث�ر يف دعم الشعوب والقيام بدور ال

املتغ�ات فإن قطر أصبح لها دور فاعل يف القضية الفلسطينية بعد مرص مبارشة سواء ما يتعلق بالتواصل مع ح�س أو  
إعادة إع�ر قطاع غزة، والتواصل مع السلطة الفلسطينية ومحاولة التوسط بينها وب� ح�س وأخ�ا دورها يف تهدئة  

 عيد الذي يحدث بشكل دوري ب� ح�س واالحتالل. التص

 

 سنوات   10الرئیس الترکي یستقبل بن زاید يف أول زیارة منذ  :  الترکیة-الخلیجیة(د)  
، وصل ويل عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل العاصمة الرتكية أنقرة، يف إطار زيارة  2021نوفمرب    24يف  

وكان وزير التجارة الرتيك محمد موش ومسؤول� آخرين    الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،رسمية تلبية لدعوة من  
ب� الطرف� العالقات الثنائية عىل كافة األصعدة،    تناولت املحادثات  استقبلوا ويل عهد أبو ظبي يف مطار أسن بوغا بأنقرة. 

الجانب تبادل  ك�  البلدين،  ب�  التعاون  لتطوير  الالزمة  والدولية  والخطوات  اإلقليمية  القضايا  حول  النظر  وجهات  ان 
أغسطس املايض، بحث الرئيس الرتيك مع ويل عهد أبو ظبي يف اتصال هاتفي العالقات الثنائية والقضايا    31ويف  الحالية.  

 

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 17/11، 48، عريبمرصّي لتوريد الوقود ومواد البناء األساسية لقطاع غزة - اتفاق قطرّي  1

القطاع 2 إع�ر  إعادة  منحة  وصول  تسهيل  عىل  نعمل  غزة:  إع�ر  إلعادة  القطرية  اللجنة  نت، رئيس  الجزيرة  (تاريخ  25/11/2021  ،   ،

 الرابط )، 2/12/2021الدخول:

اإلرسائيلية 3 واالنتهاكات  الفلسطينية  القضية  تطورات  آخر  عباس  الرئيس  مع  يبحث  قطر  دولة  نت،  أم�  الجزيرة  (تاريخ 2021/ 25/11،   ،

 الرابط )، 2/12/2021الدخول:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2021/11/17/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/25/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/30/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A


  

 

7 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 November 2021 30 ||050العدد 

 

 

 

 

 

 

ء إيجابية  اإلقليمية. وكان وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو قال يف ترصيحات متلفزة يف سبتمرب املايض إن أجوا
 .1تخيم عىل العالقات الرتكية اإلماراتية يف اآلونة األخ�ة

  10وعقب املباحثات التي جرت ب� ويل عهد أبوظبي والرئيس الرتيك، أعلنت دولة اإلمارات عن تأسيس صندوق بقيمة  
البلدين، ووفق ما ن التعاون ب�  أنباء اإلمارات،  مليارات دوالر لدعم االستث�رات واالقتصاد الرتيك وتوثيق  قلته وكالة 

س�كز الصندوق عىل االستث�رات االسرتاتيجية، وعىل رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء والزراعة 
والسياحة   والتكنولوجيا  املالية  واألسواق  التحتية  والبنية  والتصنيع  والصناعة  والنقل  واملوانئ  اللوجستية  واألنشطة 

 .2والعديد من املجاالت األخرىوالثقافة، 

مليارات دوالر، حسب    4.3يُشار اىل أن اإلمارات تحتل املرتبة األوىل ب� دول الخليج التي تستثمر داخل تركيا بحجم  
تقرير لوكالة األناضول، ك� أن مستشار الرئاسة اإلماراتية الوزير أنور قرقاش يذكر أيضا أن دولته هي الرشيك التجاري  

اإلماراتية، جرى اإلعالن عن تدش� خط تجاري يربط اإلمارات  -. ويف سياق العالقات الرتكية3رتكيا يف الرشق األوسطاألول ل
برتكيا عرب إيران، قد يستهدف حركة املالحة يف قناة السويس كمنافس لها. ففي وقت سابق من شهر نوفمرب، افتتحت  

كن لدولة اإلمارات استخدامه الختصار زمن الرحلة الحالية ومسارها  طهران الطريق التجاري الجديد إىل تركيا، الذي �
 .4الذي يبدأ من ميناء الشارقة اإلمارايت إىل مضيق باب املندب مرورا بقناة السويس ثم ينتهي يف مرس� الرتكية

تركيا واإلمارات    يعد هذا الحدث من أهم التطورات التي شهدتها منطقة الرشق األوسط خالل هذا العام، ف� كان يجمع
طيلة السنوات املاضية رصاع إقليمي محتدم بدأت بوادره مع انداع ثورات الربيع العريب، والذي اتخذ شكل التنافس  

عام   منذ  محتدم  إقليمي  لرصاع  تحول  ثم  ناحية    2017اإلقليمي،  من  قطر  ب�  الخليجية  األزمة  اندالع  شهد  الذي 
من ومرص  والبحرين  واإلمارات  أول    والسعودية  تأسيس  يف  األزمة  واستغلت  لقطر  تركيا  فيها  انحازت  أخرى،  ناحية 

قواعدها العسكرية يف منطقة الخليج، قادت هذه التطورات الشتعال رصاع املحاور اإلقليمية يف املنطقة، والذي تزامن 
 ت. مع صعود ترامب للحكم يف الواليات املتحدة، والذي كان عامال مساعدا عىل إشعال هذه الرصاعا

-، بدأت تحدث تطورات كانت عوامل مهيئة للتطور اإليجايب الذي وصلت إليه العالقات الرتكية2021مع نهاية عام  
إلماراتية اليوم. أوال رحيل ترامب وصعود جو بايدن، الذي ساعد عىل وقف رصاعات املحاور اإلقليمية، باألخص مع حل  ا

الرتكية ولقاء وزيري  -لحرب يف ليبيا. ثم تحسن يف العالقات السعوديةاألزمة الخليجية قبل تسلمه الحكم بأيام، ووقف ا
املرصية العالقات  يف  إيجايب  تطور  من  تاله  وما  البلدين،  ب� -خارجية  الدبلوماسية  اللقاءات  أول  حيث متت  الرتكية، 

السياسية جاء وباء  ، عىل مستوى نواب وزراء الخارجية من الطرف�. وبجانب هذه التطورات  2013الطرف� منذ يوليو  
 كورونا وما رتبه من أزمات اقتصادية عىل كل دول العامل، كل حسب قدره.  

اإلماراتية، فاإلمارات وعىل الرغم أنها كانت  -هذه املعطيات مثلت البيئة املناسبة لعودة التحسن يف العالقات الرتكية
أنها وجدت نفس اتخاذ هكذا خطوة، إال  التطورات اإلقليمية،  األقل ح�سة ب� حلفائها يف  ها ستكون منعزلة يف ظل 

فأقدمت عىل ذات الخطوة التي أقدمت عليها مرص والسعودية، بل وبشكل أكرب من خالل لقاء عىل أعىل مستوى ب�  

 

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:11/2021/ 24، الجزيرة نت، بدعوة من أردوغان.. محمد بن زايد يف أنقرة 1

 الرابط)، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:2021/ 25/11، الرشق األوسط، تركيا واإلمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل املشرتك 2

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:24/11/2021، الجزيرة نت، محمد بن زايد يزور أنقرة.. ما أسباب االنفتاح الرسيع ب� تركيا واإلمارات؟ 3

 الرابط )، 2/12/2021، (تاريخ الدخول:29/11/2021، طريق تجاري يربط اإلمارات برتكيا عرب إيران.. ف� تأث�ه عىل مرص؟ 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/2021/11/24/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3323446/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/24/%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/29/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1
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أردوغان وبن زايد، يف ح� ظل التواصل ب� السعودية وتركيا عىل مستوى وزراء الخارجية، يف ح� جاء اللقاء الرتيك  
 يف أد� صوره عىل مستوى نواب وزراء الخارجية.  املرصي 

الظروف   أن يهئ  يريد  أردوغان  الرتكية فإن  الرئاسة  انتخابات  اقتصادية عميقة مع قرب  أزمة  تركيا فبين� تشهد  أما 
ذلك،    اإلقليمية لرتكيا التي تساعدها عىل الخروج من أزمتها االقتصادية قبل عقد االنتخابات الرئاسية املقبل، ويف إطار

 رصح الرئيس أردوغان بأن الخطوة التي متت مع اإلمارات سيعقبها خطوات م�ثلة مع مرص وإرسائيل.  

وعىل صعيد آخر، تعد مرص الخارس األكرب من هذا التطور، إذ أن القاهرة كانت تستخدم التقارب مع تركيا كورقة ضغط 
عىل حليفتها اإلمارات التي كانت أنقرة انذاك تعد خصمها األول يف املنطقة، وبالتايل خرست مرص هذه الورقة. ك� أن 

حول عودة العالقات والتمثيل الدبلومايس بعد أن باتت أنقرة عىل   هذا التطور سيقوى موقف تركيا التفاويض مع مرص
عالقات جيدة مع حلفاء القاهرة سواء السعودية أو اإلمارات. و�كن القول أن هذا التطور قد يّرسع من تحقيق تقدم  

حوالت اسرتاتيجية، إذ  الرتكية. وأخ�ا يجب اإلشارة إىل أن كل هذه التطورات ال تعرب عن ت-إيجايب يف العالقات املرصية
هي محاوالت تكيفية مع التطورات اإلقليمية والدولية، ولذلك فإن كل طرف سيظل محافظاً عىل عالقاته االسرتاتيجية  
مع حلفائه ك� يف حالة قطر وتركيا من ناحية ومرص والسعودية واإلمارات من ناحية أخرى، إال إذا حدثت أزمة مفاجئة  

 ب� الحلفاء. 

 

 بدء الجولة السابعة من املفاوضات النوویة يف فیینا (هـ) 
(أملانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا   1+4، بدأت الجولة السابعة من املفاوضات ب� طهران ومجموعة 2021نوفمرب  29يف 

� الوفدين اإليرا� والص�)، يف فيينا، والتي تشارك فيها الواليات املتحدة بشكل غ� مبارش، إذ ال تعقد لقاءات مبارشة ب
واألم�يك. وعىل هامش جلسات اليوم الثا� من الجولة السابعة من املفاوضات، قال مسؤول إيرا� إن لدى بالده خيارات 
أخرى يف حال فشل التفاوض، وإن األطراف األخرى تعلم ذلك، وأن التقدم يف مفاوضات فيينا يعتمد عىل تقديم ض�نات 

ال نقاش يف أي ملفات سياسية وأمنية يف فيينا، وأن األولوية لرفع العقوبات. وقال وزير  وأنهحقيقية بشأن العقوبات،  
اللهيان   الكامل    -عرب تغريدة يف تويرت-الخارجية اإليرا� حس� أم� عبد  التنفيذ  الرئييس للمفاوضات هو  الهدف  إن 

تصادي مع بالده. ك� قال املتحدث باسم الخارجية  والفعال لالتفاق، والسعي لتطبيع العالقات التجارية والتعاون االق
،  2015اإليرانية سعيد خطيب زاده إن بالده لن تقبل أي التزامات نووية جديدة خارج بنود االتفاق النووي املربم يف  

تتام وإن تركيزها يف فيينا سيكون عىل رفع العقوبات. وأعرب كب� املفاوض� اإليراني� عيل باقري عن تفاؤله بعد اخ
الجلسة األوىل من الجولة السابعة، مش�ا إىل أن رفع جميع العقوبات هو األولوية، وأن إحياء االتفاق سيكون صعبا إذا 

 . 1استمرت "سياسة الضغوط األم�كية القصوى"

كية، مؤكدا  من جانبه، قال منسق االتحاد األورويب يف املحادثات إنرييك مورا إن إيران مصممة عىل رفع العقوبات األم� 
أن لجنًة خاصة ستبدأ العمل بشأن هذا املوضوع. وأضاف املنسق األورويب أنه يشعر بتفاؤل إزاء ما شاهده يف الجلسة  
األوىل من الجولة، مش�ا إىل أن هناك رغبة لدى الحكومة اإليرانية الجديدة يف الحوار بجدية. وأوضح مورا أن 

أل  ستدوم  فيينا  ملفاوضات  السابعة  ب�  الجولة  مزيجا  ستكون  وأنها  لنهايتها،  زمني  سقف  تحديد  دون  يام 
تواجه مصاعب   بفيينا  النووي  االتفاق  إحياء  العواصم، مؤكدا أن مفاوضات  املفاوضات يف فيينا والتشاور مع 

 

، (تاريخ  30/11/2021، الجزيرة نت،  مفاوضات فيينا.. إيران ترهن التقدم برفع العقوبات وتلوح بخيارات أخرى وأنباء عن قرب التوصل التفاق 1

 الرابط )، 2/12/2021الدخول:

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/2021/11/30/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
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ف سياسية وأخرى تقنية. من جهة أخرى، قال البيت األبيض إن الدبلوماسية هي السبيل األمثل للتعامل مع إيران، وهد
واشنطن ما زال العودة املشرتكة لالتفاق النووي، في� قالت الخارجية األم�كية إن استمرار إيران بالتصعيد النووي ليس  
بنّاء، ويتعارض مع هدف العودة لالتفاق. ويف سياق متصل، قال املتحدث الرسمي للجيش اإلرسائييل ران كوخاف إن 

تُصبح أن  إيران من  الخطى ملنع  بينيت،    الجيش يّرسع  نفتايل  الوزراء اإلرسائييل  دولة ذات عتبة نووية. ودعا رئيس 
املجتمع الدويل إىل عدم تقديم تنازالت إليران يف مفاوضات فيينا، وقال يف رسالة للمجتمع الدويل "تصل إيران إىل طاولة  

 .  1ديم أي يشء تقريبا"املفاوضات يف فيينا، ولديها هدف واضح وضع حد للعقوبات املفروضة عليها مقابل عدم تق 

وقبل عقد الجولة السابعة من مفاوضات فيينا قام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس بعقد محادثات  
نوفمرب، وتأيت الزيارة بعد مواقفه بشأن خفض إيران تعاونها مع الوكالة، وقد أعلن غرويس، إنه يسعى    22يف طهران يف  

الحوار يف املحادثات مع املسؤول� اإليراني�، وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن غرويس بدأ بعد يوم  ألرضية مشرتكة تعزز
من وصوله إىل طهران محادثات مع رئيس املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية محمد إسالمي، ك� التقى بوزير الخارجية  

وقال غرويس "نعمل بجدية لتعزير   .اإليرانية الجديدةحس� أم� عبد اللهيان املسؤول عن امللف النووي يف الحكومة  
 .2الحوار مع إيران وتحقيق نتائج إيجابية اليوم"، مضيفا أن "كل امللفات ب� إيران والوكالة الذرية تقنية وليست سياسية"

 :3�كن تلخيص املطالب التي مثل أولوية للجانب اإليرا� يف إطار مفاوضات فيينا

ز املفاوضات فقط عىل رفع العقوبات: لطاملا كانت إيران مرصة عىل رفض مناقشة أنشطتها  األول يجب أن ترك •
يف املنطقة أو برامجها الصاروخية يف إطار املفاوضات النووية. غ� أنها اليوم ذهبت أبعد من ذلك بقليل من  

بدور  أيضاً.  النووية  أنشطته  حول  اآلن  بعد  يتفاوض  لن  النظام  أن  عىل  التشديد  البيانات  خالل  صّورت  ها، 
اإليرانية األخ�ة عىل نحو متكرر محادثات فيينا عىل أنها منتدى ملناقشة رفع العقوبات فقط، إما مقللًة من  

 شأن أنه ال بّد من أن تشمل املناقشات أيضاً قضايا مثل تخصيب اليورانيوم أو متجاهلًة هذا الواقع. 

ها من خطة العمل الشاملة املشرتكة: خالل مؤمتره الصحفي  الثا� عىل واشنطن التعويض إليران عن انسحاب •
نوفمرب، أّرص املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده عىل أن تقّر الواليات    8األسبوعي يف  

املتحدة مبسؤوليتها عن الوضع الراهن. ك� أكدت إيران أنه عىل واشنطن تعويض إيران عن خسائرها من أجل  
لثقة الالزمة ب� املفاوض�. وكان وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبد اللهيان قد ذكر هذه الفكرة عدة  بناء ا

مليارات دوالر   10ترشين أكتوبر بأن تفك واشنطن تجميد   27مرات يف األشهر األخ�ة، مبا يف ذلك مطالبته يف 
 ارة بايدن "رغبة حقيقية يف رفع العقوبات".  من األصول اإليرانية املجمدة كبادرة حسن نية إلظهار أن إلد

الثالث يجب رفع كافة العقوبات غ� املتعلقة بـخطة العمل الشاملة املشرتكة: لطاملا شّددت إيران عىل أنها   •
عقوبة فردية    1500تتوقع من واشنطن رفع جميع العقوبات التي "تتعارض مع االتفاق النووي"، مبا يف ذلك  

ترامب   إدارة  عام  فرضتها  «الخطة»  من  انسحابها  من  2018بعد  النووية وغ�ها  غ�  العقوبات  عن  فضالً   ،

 

،  30/11/2021الجزيرة نت،  ،  اليوم الثا� ملفاوضات فيينا.. إيران ترفض أي التزامات جديدة واستعدادات إرسائيلية ملنعها من اجتياز العتبة النووية 1

 الرابط )، 2/12/2021(تاريخ الدخول:

الرد  2 يلزمنا ولن نرتاخى يف  اتفاق ال  أي  الحوار" وإرسائيل تحذر:  لـ"تعزيز  إيران.. غرويس يف طهران  (تاريخ  30/11/2021الجزيرة نت،  ،  نووي   ،

 الرابط )، 2/12/2021الدخول:

 الرابط )، 2021/ 2/12خ الدخول:، (تاري24/11/2021عوم� كرمي، القراءة من خالل مطالب إيران النووية، معهد واشنطن لدراسات الرشق األد�،  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/2021/11/30/%D8%A7%D8%A7%D8%A7-148
https://www.aljazeera.net/news/2021/11/23/%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-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alqrat-mn-khlal-mtalb-ayran-alnwwyt
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فيينا،   ملفاوضات  السابقة  الجوالت  وخالل  أوباما.  الرئيس  عهد  يف  فُرضت  التي  الجانب  األحادية  اإلجراءات 
من القيود شخص أو غ�ها    500رفضت الواليات املتحدة رفع العقوبات املفروضة يف عهد ترامب عن أكرث من  

الرئيسية (عىل سبيل املثال، أوامر تنفيذية مختلفة تتعلق بحظر توريد األسلحة؛ و "قانون مكافحة أعداء أمريكا  
  .2017من خالل العقوبات" لعام 

مارس   • النوروز يف  عيد  فعلياً: يف خطابه يف  العقوبات  رفع  للتحقق من  آلية  اتهم 2021الرابع يجب وضع   ،
برفع العقوبات "عىل الورق" فقط خالل السنوات األوىل من خطة العمل الشاملة املشرتكة،   خامنئي إدارة أوباما

مؤكداً أن واشنطن استمرت يف تهديد الرشكات وردعها عن التعامل مع إيران. وأمام هذه الخلفية، أقرت إيران 
اف عىل عملية التحقق من  بأن رفع كافة العقوبات سيستغرق وقتاً؛ وبالتايل رضورة وجود هيئة محايدة باإلرش 

رفع العقوبات، وأشارت إىل أن قدرة البالد عىل رشاء وبيع النفط وتحويل احتياطياتها من العمالت األجنبية  
  محلياً ستكون مبثابة مؤرشات جيدة عىل فعالية العملية.

أفاد خامنئي • يوليو،  الجديد: يف  لالتفاق  بأنها ستمتثل  تقديم ض�نات  السلطات    الخامس عىل واشنطن  أن 
اإليرانيون هذه   املسؤولون  وكّرر  املستقبل"،  يف  اللتزاماتها  "امتثالها  تقديم ض�نات حول  رفضت  األمريكية 
النقطة خالل األيام األخ�ة. وقد أشار باقري كني إىل أنه سيتع� عىل الحكومات األوروبية ض�ن تعاملها مع 

إىل أنها قد تستخدم نوعاً من الترشيعات املانعة إلبطال    إيران بغض النظر عن املوقف األمرييك، م� يش�
  مفاعيل أي عقوبات أمريكية ناتجة عن ذلك عىل الرشكات األوروبية.

 ثالثًا، التطورات الخلیجیة الدولیة  
 تدریب مشترك لسالح الجو بین بریطانیا وقطر  :  بریطانیا_1

للتدريب املشرتك ب� سالح الجو الربيطا� وقوات سالح الجو    11الـ، دشنت بريطانيا وقطر الرسب  2021نوفمرب    24يف  
األم�ي القطري يف قاعدة "ليمينغ" التابعة للقوات الجوية الربيطانية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة  

تي تربط بالده بربيطانيا،  لشؤون الدفاع القطري خالد العطية يف كلمة بالقاعدة إن الرسب سيعزز الرشاكة اإلسرتاتيجية ال
أوثق يف جهود حفظ السالم  تعاون وتقارب  أيضا إىل  أن ذلك سيؤدي  البلدين، وأضاف  التكتييك ب�  التعاون  وكذلك 
اإلقليمي يف املنطقة. من جانبه، اعترب وزير الدفاع الربيطا� بن واالس عملية تدش� الرسب الربيطا� القطري لحظة  

إلسرتاتيجية الطويلة األمد، التي تربط قطر وبريطانيا، وأشار إىل أن هذا الرسب املشرتك هو  مهمة بالنسبة للرشاكة ا
 .1األول لربيطانيا منذ الحرب العاملية الثانية وأكد الوزير الربيطا� أن ذلك يعكس أهمية قطر والخليج بالنسبة لبالده 

دفاعي والعسكري منها حارض بقوة، باألخص يف السالح الربيطانية، نجد أن الجانب ال-وبتتبع مسار العالقات القطرية
طائرات    9طائرة تايفون، و  24، وقعت قطر اتفاقا مع رشكة "يب أي إي سيستمز" الربيطانية لرشاء  2018الجوي. ففي عام  

، 2020ويف أكتوبر    .مليارات دوالر)  6.5مليارات جنيه إسرتليني (  5هوك تدريبية، إىل جانب حزمة دعم وتدريب بقيمة  
وقع وزير الدفاع الربيطا� بن واالس وخالد العطية يف قاعدة "كونينغزيب" العسكرية رشقي إنجلرتا، التي تضم  
الرسب املشرتك ب� القوات الجوية امللكية الربيطانية والقوات الجوية األم�ية القطرية، عىل إعالن نوايا توفر 

 

، (تاريخ  24/11/2021، الجزيرة نت،  للتدريب املشرتك لسالح الجو يف البلدين  11تعزيزا للرشاكة اإلسرتاتيجية.. بريطانيا وقطر تدشنان الرسب الـ 1

 ابط الر )، 2/12/2021الدخول:

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/2021/11/25/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/25/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/25/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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ك�   ."هوك" التي حصلت عليها القوات الجوية األم�ية القطرية أخ�ا  اململكة املتحدة مبوجبه قاعدة بريطانية لطائرات
عام   منتصف  منذ  الجوية  طلعاته  بدأ  الذي  "تايفون"،  لطائرات  املشرتك  للرسب  الرئييس  املقر  رسميا  الوزيران  افتتح 

20201  . 

الجوية األم�ية القطرية وسالح  ، وقّعت قطر وبريطانيا مذكرة تفاهم بهدف توسيع الرشاكة ب� القوات  2021ويف إبريل  
لتزويد طائرات  "، باإلضافة إىل توظيف طائرة "فوياجر"الجو الربيطا�، تتضمن تدريبا مشرتكا عىل رسب طائرات "هوك

وبالتايل يبدو أن هناك توأمة راسخة ب� الجانب القطري والربيطا� عىل املستوى الدفاعي    .2القوات القطرية بالوقود جوا 
وباألخص يف السالح الجوي عرب ثالث مستويات رشاء الطائرات العسكرية، وعقد التدريبات املشرتكة، وتوقيع اتفاقيات  

 )3( مشرتكة.

  

 

الدفاعية 1 العالقات  بتقوية  تتعهدان  وبريطانيا  قطر  تايفون..  لطائرات  املشرتك  الرسب  مقر  نت،  ،  دشنتا  (تاريخ  15/10/2020الجزيرة   ،

 الرابط )، 2/12/2021الدخول:

)،  2/12/2021، (تاريخ الدخول:20/4/2021الجزيرة نت،  ،  هوك".. قطر وبريطانيا توسعان رشاكته� الدفاعيةتدريب مشرتك عىل رسب طائرات " 2

 الرابط 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل3( 

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/2020/10/15/%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2
https://www.aljazeera.net/news/2021/4/2/%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%b1%d8%a8-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%83-%d9%82%d8%b7%d8%b1
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