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

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

وكان أبرزها التطورات اإليجابية الجديدة التي شدتها دول الخليج تطبيقا ملخرجات    الخليجية،-أوالً: التطورات الخليجية
السعودية   املتابعة  للجنة  جديد  اجت�ع  أهمها  خليجية،  خليجية  ملصالحة  أسست  التي  العال،  وتهنئة  قمة  القطرية، 

 اإلمارات قطر ليومها الوطني وإضاءه مبا� شه�ة يف اإلمارات بعلم قطر. 

اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية، فتشمل اليمن وما شهدته من تصعيد كب� ب� الحوثي�  -ثانياً: التطورات الخليجية
امل التحالف ملطار صنعاء يف  استهداف  العريب من خالل  الحوثي� لجازان ونجران، ثم مرص  والتحالف  استهداف  قابل 

وانعقاد اجت�ع للجنة املتابعة واملشاورة املرصية السعودية، والعراق التي دفعت آخر دفعة من تعويضات حرب الخليج  
نا  للكويت وفتح أحد املعابر املشرتكة ب� البلدين. أما ما يتصل بإيران، فشهدت عقد الجولة الثامنة من مفاوضات فيي

املتعلقة مبناقشة االتفاق النووي اإليرا�، وأيضا شملت تأكيد الجانب� السعودي واإليرا� عىل الرغبة يف إصالح عالقاته�  
 والحوار ألجل هذا الهدف. 

� نرشته شبكة يس إن إن عن معلومات تلقها جهاز اليس إن إن عن تصنيع  متثلت فيالدولية:  -ورات الخليجيةثالثاً: التط 
 دية لصواريخ باليستية مبساعدة صينية. السعو 

 

 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
  

 خطوات إیجابیة جدیدة تطبیقًا ملخرجات قمة العال 
، بحثت لجنة املتابعة السعودية القطرية املنبثقة عن بيان  2021ديسمرب    30بالنسبة للعالقات القطرية السعودية، ففي  

تاسع، تعزيز العالقات ب� البلدين والشعب�. وناقش الجانبان استك�ل أع�ل واجت�عات  "قمة العال"، خالل اجت�عها ال
 .1اللجنة السابقة، وإنفاذاً ملا تضمنه بيان العال، ووفقاً لتوجيهات قياديت البلدين

اإلمارات حاكم ديب بتنظيم  أما العالقات القطرية اإلماراتية، فقد أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة  
ديسمرب من كل عام. وقال "نبارك   18قطر الناجح لبطولة كأس العرب، ك� هنأ قطر بيومها الوطني، والذي يحل يف  

األمن واألمان واالستقرار واالزدهار،   عليهم  يديم  أن  الله  املجيد، ونسأل  الوطني  يومهم  قيادة وشعبا  ألهلنا يف قطر 
. أيضا أيضء برج خليفة وبعض املبا� األيقونية اإلماراتية،  2"..اون وتجمعنا األخوة والنسبتجمعنا مظلة مجلس التع

وشهدت دول خليجية أخرى احتفاالت م�ثلة باليوم الوطني القطري    بألوان علم دولة قطر، احتفاال بـاليوم الوطني،
والكويت. و  السعودية  لرئومنها  الدبلومايس  املستشار  قرقاش  أنور  بالده  اعترب  احتفال  أن  اإلمارات،  دولة  يس 

 

 الرابط)، 1/1/2022 الدخول:(تاريخ  ،30/12/2021، الرشق األوسط، قطري يبحث تعزيز عالقات البلدين - اجت�ع سعودي  1

)، 1/1/2022، (تاريخ الدخول:  19/12/2021، الجزيرة نت،  نائب رئيس دولة اإلمارات يهنئ الجزائر بكأس العرب ويشيد بتنظيم قطر الناجح للبطولة 2
 الرابط 
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https://aawsat.com/home/article/3386946/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%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
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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باليوم الوطني القطري، "يحمل دالالت ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد األخوية ب� دول الخليج العريب ليؤكد أن صفحة  
الخالف طويت وأن اتفاق الُعال راسخ وجوهري". وأضاف: "منظور اإلمارات للتعامل مع تحديات العقود املقبلة يستند  

 .1الخالفات والبناء عىل املشرتك وتعزيز التضامن والتعاون"إىل طي 

إن التطورات اإليجابية التي شهدتها العالقات السعودية القطرية ال تنم عن تطورات نوعية جديدة، إذ هي استك�ال  
انطالقا املايض،  البلدان خالفات  به  يتجاوز  بشكل  البلدين  ب�  التعاون  وتعميق  تحس�  ملسار  كونه�   واستمرارا  من 

الطرفان األكرث خسارة من األزمة الخليجية األخ�ة. التطور الجديد وعىل الرغم من أنه ليس بالتطور النوعي الكب�، لكنه  
يحمل دالالت هامة وهو ما يتعلق بالعالقات اإلماراتية القطرية، إذ أن الخطوات التي أقدمت عليها اإلمارات سواء  

ة العرب أو تهنئتها باليوم الوطني وإضاءة املبا� الشه�ة باإلمارات بعلم قطر، هي كلها  اإلشادة بقطر عىل تنظيم بطول
، خاصة وأن يف  2022إجراءات رمزية، لكنها تحمل داللة إيجابية بشأن مستقبل العالقات اإلماراتية القطرية خالل عام  

أن مساعي عودة وتحس� العالقات اإلماراتية  أعراف الخليجية، تعترب هذه الخطوات الشكلية ذات داللة. جدير بالذكر  
 القطرية بعد قمة العال مل ترس بوت�ة رسيعة وإ�ا بطيئة جدا، ولعلها تكون أكرث رسعة يف العام الجديد. 

 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 التحالف یستهدف مطار صنعاء والحوثي یرد  الیمن) 1(

ج�عة الحويث توقف مطار صنعاء عن العمل بعد استهداف عدد من مرافقه من قبل ، أعلنت  2021ديسمرب    21يف  
تدفق   أجل  من  املطار رسيعا  فتح  إعادة  إىل  أممي  دعا مسؤول  اليمن، يف ح�  يف  السعودية  تقوده  الذي  التحالف 

ه السعودية، يف ح� املساعدات. وقد اتهم التحالف ج�عة الحويث باستخدام مطار صنعاء إلطالق طائرات مس�ة باتجا
، يفرض التحالف حظرا عىل الحركة املالحية يف مطار 2016تنفي الج�عة استخدام املطار ألغراض عسكرية. ومنذ عام  

 .2صنعاء، باستثناء الرحالت اإلنسانية الخاصة باألمم املتحدة ومنظ�ت دولية أخرى، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر

ديسمرب، حين� أعلن التحالف التحالف سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون عىل إحدى الورش   23وجاء الرد الحويث يف  
الصناعية يف مدينة جازان بجنوب السعودية، م� أدى إىل مقتل سعودي ومقيم وإصابة آخرين، وقبلها أعلن عن سقوط 

بات، في� ترضرت مركبة تعود  مقذوف معاد بإحدى القرى الحدودية يف نجران، مش�ا إىل أنه مل يسفر عن وقوع إصا
 ألحد املواطن�.  

وأعلن التحالف أن املحاولت� انطلقتا من مدينة صعدة (معقل الحوثي� ش�يل اليمن)، ولفت التحالف إىل أنه بصدد  
تنفيذ رضبات جوية للتعامل مع مصدر التهديد. وبالفعل أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية البدء بتنفيذ عملية  

 200رية فورية بعد تهديدات الحوثي� ومحاولتهم استهداف املدني� يف جازان ونجران، وأكدت مقتل أكرث من  عسك
ساعة املاضية. ويف ظل تحركاته العسكرية أعلن التحالف عن تدم� كهف� لتخزين الصواريخ الباليستية    24حويث خالل الـ

اريخ الباليستية والطائرات املسّ�ة مبحافظة (املحويت) ش�ل مخازن للصو   4واألسلحة مبحافظة صعدة، فضال عن تدم�  
 .3اليمن

 

 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 19/12/2021، األناضول، اإلمارات: احتفالنا باليوم الوطني القطري يحمل رسائل إيجابية 1

، (تاريخ الدخول:  22/12/2021الجزيرة نت،  ، مطار صنعاء خارج الخدمة والتحالف يعلن تدم� مس�ة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية 2
 الرابط )، 1/1/2022

 الرابط)،  1/1/2022، (تاريخ الدخول:  24/12/2021الجزيرة نت،  ،  اليمن.. عملية عسكرية فورية للتحالف عقب استهداف الحوثي� لجازان ونجران 3
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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%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/2451536
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/25/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%82%D8%A8
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ديسمرب، التقى األم� خالد بن سل�ن نائب وزير الدفاع السعودي برئيس مجلس الوزراء اليمني   20ويف سياق آخر، يف 
من واالستقرار والسالم لليمن،  وجرى خالل اللقاء استعراض دور اململكة ومبادراتها لتحقيق األ   .الدكتور ُمع� عبد امللك

ديسمرب، بحث خالد بن سل�ن مع الرئيس اليمني    22ويف    .1إضافة إىل عدد من القضايا وامللفات ذات االهت�م املشرتك
 .2عبد ربه منصور هادي، جملة من القضايا واملواضيع ذات االهت�م املشرتك

ارشة ب� السعودية وإيران يف العراق ثم مؤخرا يف األردن من ناحية،  وبالتايل عىل الرغم من جوالت الحوار املشرتكة واملب
من   جديدة  جولة  وانطالق  ثانية،  ناحية  من  اليمن  يف  الحرب  لوقف  األمريكية  وحتى  واإلقليمية  األممية  والجهود 

ج�ح الحرب، بل  مفاوضات فيينا ب� إيران والدول األوروبية من ناحية ثالثة، إال أن هذه التطورات مل تنجح يف كبح  
املذكورة  الخارجية  الديناميات  فإن  خيار،  لهكذا  الدافعة  الداخلية  الديناميات  فبجانب  اشتعالها.  من  زادت  العكس 
ساهمت يف زيادة حدة الحرب، برغم أن يف ظاهرها إيجايب من خالل تهيئة األجواء لوقف الحرب. والسبب هو أنه من 

ا ما يرافق أي مفاوضات ب� الدول استخدام كل طرف ألوراق قوته وإظهارها،  املعروف يف العالقات الدولية بأن دامئ
 لتقوية موقفه عىل طاولة املفاوضات.  

ولذلك فإن إيران يف ظل املفاوضات حول برنامجها النووي ومفاوضاتها مع السعودية ومساعي وقف الحرب، ستدفع 
تقديم تنازالت أقل. االستثناء هنا حين� تصل املفاوضات ملراحل   حلفائها ملزيد من التصيعد إلثبات أنهم األقوى وبالتايل

 متقدمة، وتصبح التهدئة املؤقتة ضمن إجراءات بناء الثقة ب� طريف التفاوض وكجزء متفق عليه ضمن املفاوضات. 

 العراق يسدد كامل مبلغ تعويضات حرب الخليج للكويت )2(

املتحدة  2021ديسمرب    22يف   األمم  لجنة  أقرتها  التي  املالية  التعويضات  كامل  دفع  العراقي  املركزي  البنك  أعلن   ،
لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة    1991) للعام  687للتعويضات التابعة ملجلس األمن الدويل مبوجب القرار (

ك�ل دفع الدفعة األخ�ة املتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة  مليار دوالر. وقال البنك يف بيان، إنه "تم إ  52.4
العراقي   44 النظام املرصيف  إعادة دمج  التعويضات  يف  إنهاء دفع  أنه "من املؤمل أن يسهم  مليون دوالر". وأضاف، 

 بالنظام املرصيف العاملي واإلفادة من الوفرة املالية التي ستتحقق". 

أم 1991ويف   لجنة  تشكلت  بدفع  ،  بغداد  ألزمت  للتعويضات،  والرشكات    52.4مية  لألفراد  تعويضات  دوالر  مليار 
واملنظ�ت الحكومية وغ�ها، ممن تكبد خسائر ناجمة مبارشة عن غزو واحتالل الكويت يف العام ذاته. وكان العراق 

لث البالد، لكنه استأنف  أثناء الحرب عىل تنظيم داعش الذي سيطر عىل ث  2014توقف عن تسديد املدفوعات يف عام  
عام   املتحدة  2018يف  األمم  صندوق  اسم  تحت  إنشاؤه  تم  أممي  صندوق  إىل  التعويضات  مبلغ  العراق  ويدفع   .

 .3باملائة من إيراداته السنوية عىل تصدير النفط  98للتعويضات. جدير بالذكر أن العراق يعتمد عىل نحو 

اد سامل الزمانان أن لجنة التعويضات التابعة لألمم املتحدة ستصدر قرارا  ويف هذا السياق، أكد السف� الكويتي لدى بغد
بغلق ملف التعويضات املالية نهائيا ب� البلدين. وكشف السف� الكويتي عن خطط مستقبلية لدعم العراق، مش�ا إىل  

منحة   من خالل  لها مساه�ت  كانت  الكويت  املنك  100أن  للمحافظات  التي خصصت  دوالر  بينها  مليون  من  وبة، 

 

 الرابط)،  1/1/2022دخول:  ، (تاريخ ال20/12/2021الرشق األوسط،  ،  خالد بن سل�ن ومع� عبد امللك يستعرضان جهود تحقيق االستقرار يف اليمن 1

 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 22/12/2021سط، الرشق األو ،  الرئيس اليمني ونائب وزير الدفاع السعودي يبحثان املواضيع املشرتكة 2

 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 12/2021/ 22ضول، ، األناالعراق يعلن تسديد كامل مبلغ تعويضات حرب الخليج للكويت 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/3368681/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://aawsat.com/home/article/3373631/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%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%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%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%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/2453968
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ال تزال قامئة، إذ    2018محافظة األنبار، مش�ا إىل أن "هناك تعهدات يف مؤمتر املانح� الذي استضافته الكويت عام  
 . 1خصص مليار دوالر إلعادة تأهيل البنى التحتية، وأيضا مليار دوالر لالستث�ر"

رائها صباح الخالد، عن فتح منفذ العبديل مع ديسمرب، عىل لسان رئيس مجلس وز   17وكانت الكويت، قد أعلنت يف  
العراق األسبوع املقبل وذلك لزيادة التعاون االقتصادي والتبادل التجاري والتنقل ب� الكويت والعراق وفق االشرتاطات  

ها نائب  الصحية. جاء ذلك يف جولة تفقدية يف قطاع أمن الحدود وقطاع أمن املنافذ بالحدود الش�لية للبالد، رافقه خالل 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حمد العيل ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد النارص.  

عندما انترشت جائحة كورونا وكان ذلك بناء عىل قرار من   2020وكان منفذ العبديل قد أغلق يف الشهر الثالث من عام 
الدولت�   .2قبل 

تعاونها مع  تأيت هذه   لتعميق  والخليجية كمرص والسعودية  العربية  الدول  قبل  أخرى من  الخطوة يف ظل خطوات 
العراق، من أجل مزاحمة النفوذ اإليرا� هناك، مستغل� املأزق االقتصادي الذي يعيشه العراق، إلحداث توازن إقليمي  

م للكويت سيخفف  ديونه  من  العراق  تخلص  وبالتايل  العراق.  أرض  ناحية وسيعمق  عىل  من  عليها  املالية  األعباء  ن 
 عالقاتها مع الكويت كدولة العربية وبجانب فتح املعرب فإنها يف املحصلة ستساهم يف تعاظم العالقات العربية العراقية. 

 اجتماع لجنة املشاورات املصریة السعودیة يف القاهرة: ) مصر3(
الخارجية  2021ديسمرب    16يف   الله مع نظ�ه املرصي سامح  ، ترأس وزير  السعودي األم� فيصل بن فرحان بن عبد 

شكري يف القاهرة، االجت�ع الوزاري للجنة املتابعة واملشاورات السياسية السعودية املرصية، وقد نافش الطرفان سبل  
 .3حت� اإلقليمية والدوليةتعزيز العالقات الوطيدة ب� البلدين يف املجاالت كافة، ك� ناقشا أبرز املستجدات عىل السا

العريب   الخليج  التصدي ألية محاوالت مساس بأمن وسالمة املالحة يف  ويف بيان مشرتك، تفقت مرص والسعودية عىل 
ك� أكد الجانبان عىل "رفض أية محاوالت للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية أو   .وباب املندب والبحر األحمر

  ."يض مصالح شعوبه..واتفقا عىل مواصلة محاربة التنظي�ت اإلرهابية يف املنطقة بكافة أشكالهاتهديد استقرارها وتقو
وأوضح البلدان أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب إقامة دولة مستقلة ذات سيادة عىل حدود الرابع  

وشدد    ."العربية وقرارات الرشعية الدولية ذات الصلةوعاصمتها القدس الرشقية، استناداً ملبادرة السالم    1967من يونيو  
الجانبان عىل "رضورة الحفاظ عىل استقرار ليبيا ووحدة وسالمة أراضيها، وانعقاد االنتخابات مبوعدها املقرر نهاية العام  

  ."الجاري، ورضورة خروج القوات األجنبية واملرتزقة واملقاتل� األجانب يف مدى زمني محدد 

أ الكامل لألمن املايئ املرصي باعتباره جزًء ال يتجزأ من األمن املايئ العريب، ومن ثم  بدورها،  كدت السعودية "دعمها 
. في� أعربت مرص  "أهمية التوصل يف أقرب فرصة إىل اتفاق قانو� ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اإلثيويب

الوطني، ال سي� وأن أمن اململكة ومنطقة  عن "تضامنها مع السعودية يف كل ما تتخذه من إجراءات   لح�ية أمنها 
. وتوافق البلدان عىل "أهمية استمرار التنسيق والتشاور  "الخليج العريب يُعد جزًء ال يتجزأ من األمن القومي املرصي

 .4ا"السيايس ملواجهة التحديات يف املنطقة، يف ضوء مكانته� املحورية ومسؤولياته� تجاه أمنها واستقراره

 

، (تاريخ الدخول:  26/12/2021الجزيرة نت،  ،  مليار دوالر.. الكويت تتوقع قرارا أمميا وشيكا لغلق ملف التعويضات مع العراق  52.4بعد تسديده   1
 الرابط )، 1/1/2022

 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 17/12/2021، الرشق األوسط، الحكومة الكويتية تعلن فتح منفذ العبديل مع العراق 2

 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 17/12/2021، الرشق األوسط، اتمرصية تناولت تعزيز العالق -مباحثات سعودية  3

 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 17/12/2021، األناضول،  مرص والسعودية تتفقان عىل التصدي للمساس بأمن املالحة البحرية 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/2021/12/26/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87-52-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
https://aawsat.com/home/article/3363581/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://aawsat.com/home/article/3363006/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%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%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2449417
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يعرب هذا اللقاء عن رغبة البلدين يف تعزيز تعاونه� االسرتاتيجي. ويبدو أن هناك دافع مشرتك ملرص والسعودية يف نسج  
تحالف اسرتاتيجي بالتوازي مع بروز مؤرشات لدخول اإلمارات يف رشاكات اسرتاتيجية وتحركات إقليمية مستقلة دون  

بل بعضها ينعكس سلبا عىل البلدين. وبالتايل بين� كانت العالقات املرصية  تنسيق مع حلفائها يف القاهرة والرياض،  
تفوق يف قوتها ومتانتها العالقات املرصية السعودية، فإن العكس هو املرجح أن يحدث يف    2013اإلماراتية منذ يوليو  

 ون ك� السابق. الفرتة املقبلة. وال يعني هذا حدوث انفكاك يف التحالف املرصي اإلمارايت لكنه لن يك

 

 انطالق الجولة الثامنة من مفاوضات فیینا النوویة ) إیران: 4(
ب�    2015، انطلقت الجولة الثامنة من محادثات فيينا، بهدف إحياء االتفاق النووي املوقع عام  2021ديسمرب    27يف  

الدول األوروبية إلحراز تقدم رسيع يف  إيران والغرب، وبين� رفضت طهران مناقشة أي التزامات خارج االتفاق، دعتها  
القضايا العالقة. وتجري املباحثات ب� إيران والدول التي ال تزال منضوية يف االتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، أملانيا،  

نهم  روسيا، الص�)، يف ح� تشارك بها الواليات املتحدة بشكل غ� مبارش. وقال منسق االتحاد األورويب إنرييك مورا إ 
ملتزمون بإنجاح الجولة الحالية من مفاوضات فيينا. وأضاف، يف مؤمتر صحفي بفيينا عقب انطالق الجولة الثامنة، أن  
من املهم ترسيع وت�ة القضايا الرئيسة العالقة بالعمل من كثب مع الواليات املتحدة. ومىض قائال "املفاوضات الحالية  

قصد أسابيع ال شهورا". وحذر مورا من مخاطر استئناف إيران أنشطة تخصيب  يجب أن تنتهي يف مدة زمنية معقولة، وأ 
اليورانيوم، الفتا إىل أن االتفاق يحاول الخروج من طريق مسدود بعدما بدأت املحادثات يف فيينا منذ الربيع املايض.  

كنهم حذروا من أن الوقت  ويف الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق تقدم عىل املستوى التقني، ل
 . 1يضيق أمام االتفاق

الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، توعدت إرسائيل مجددا مبنع إيران من تصنيع السالح النووي، وقال    ءويف سياق بد
هناك  "بالطبع �كن أن يكون    -ديسمرب  28يف مقابلة مع راديو الجيش اإلرسائييل  -رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت  

اتفاق جيد، بالطبع نحن نعرف املعاي�، هل من املتوقع أن يحدث ذلك اآلن يف الظروف الحالية؟ ال، ألنه يجب أن يكون 
واعترب بينيت أن إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية، لكن العامل يترصف ك� لو أنها    ."هناك موقف أكرث حزما

يجية عملية للتعامل مع ما س�ه الخطر اإليرا� ال تقترص عىل  وأضاف أن حكومته بنت إسرتات  .قوية، حسب وصفه
عاما، وهذا ما يجب إعادته    30وأكد أن طهران أحاطت بالده مبئات آالف الصواريخ عىل مدى    .املرشوع النووي وحسب

يران والدول وشدد بينيت عىل أن إرسائيل ليست جزءا من املفاوضات الجارية يف فيينا ب� إ   .اىل الوراء، وفق تعب�ه
 العظمى. 

الحديدية اإلرسائيلية خالل    27يف األثناء، يف   القبة  الثوري اإليرا� فيديو يظهر محاكاة الخرتاق  ديسمرب، نرش الحرس 
وبحسب تغريدة عىل تويرت نرشتها وكالة تسنيم اإليرانية، قال قائد القوات الجوفضائية يف  .املناورات العسكرية األخ�ة

ديسمرب املايض، مناورات    24وكانت إيران قد اختتمت يف    .مترين املحاكاة نجح يف كرس القبة الحديدية   الحرس الثوري إن

 

، الجزيرة نت،  التزامات خارج االتفاق النووي وأوروبا تدعو لترسيع وت�ة التفاوضانطالق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.. إيران ترفض أي   1
 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 27/12/2021

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/politics/2021/12/27/%D8%A7%D8%A7-749
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اختبارات   وشملت  باليستية،  صواريخ  خاللها  اختربت  األعظم"  "الرسول  مسمى  تحت  البالد  جنوب  واسعة  عسكرية 
 .1صاروخية من الرب والبحر ومتارين للقوات الربية والبحرية

يناير من العام الجديد. ومن املقرر    3سمرب، ُعلقت محادثات فيينا مبناسبة أعياد امليالد، عىل أن تستأنف يف  دي  30ويف  
مناقشة امللف هاتفيا يف قمة أم�كية روسية، بين� كشفت مصادر أوروبية إن مسار االلتزامات النووية يس� باتجاه  

قا. وأضافت املصادر "ال نزال دون املستوى املطلوب من العمل  جيد وأن الخالف بشأن ملف رفع العقوبات ال يزال عمي
إلحياء االتفاق النووي". من جهته، قال كب� املفاوض� اإليراني� عيل باقري "ناقشنا آليات التحقق من رفع العقوبات  

ف باقري "نأمل يف عمل وأضا ."مع األوروبي�، وتبادلنا رسائل مكتوبة بشأن رفع العقوبات وآلياته، وأحرزنا تقدما جيدا
 ."2أكرث جدية يف مجال رفع العقوبات مع استئناف املفاوضات الحقا

ففي   إيجابية.  تطورات  اإليرانية  السعودية  املفاوضات  فيينا، شهدت  مفاوضات  أعلن وزير    23وبالتواز مع  ديسمرب، 
ت مع السعودية واملشاركة يف الجولة املقبلة  الخارجية اإليرا� حس� أم� عبد اللهيان استعداد طهران الستئناف املفاوضا

وقال عبد اللهيان، يف مؤمتر صحفي مشرتك مع نظ�ه العراقي   .من محادثات تهدئة التوتر مع الرياض بوساطة عراقية
السلطات  وتلقتها  الرياض  إىل  العملية"  املقرتحات  من  "مجموعة  قدمت  بالده  إن  طهران،  العاصمة  يف  فؤاد حس�، 

وأضاف أن طهران مستعدة "لتسهيل    .بشكل إيجايب" ما �هد الطريق للجولة املقبلة من محادثات يف بغدادالسعودية "
ك� أشار إىل أن طهران   ."زيارات الوفود الفنية إلجراء االستعدادات الالزمة لتطبيع العالقات الدبلوماسية مع السعودية

ش�ات لثالثة دبلوماسي� إيراني� سيتمركزون يف املقر الرئييس  تلقت األسبوع املايض موافقة الحكومة السعودية عىل تأ 
   .ملنظمة التعاون اإلسالمي يف جدة

وكانت املحادثات التي تهدف إىل إعادة العالقات الدبلوماسية ب� الخصم� منذ فرتة طويلة وبدأت يف أبريل املايض 
جرت جوالت املحادثات السابقة يف العاصمة العراقية  توقفت عقب االنتخابات العامة يف العراق يف أكتوبر املايض. و 

انقطاع   منذ  البلدين  ب�  مبارشة  محادثات  أول  املاضية، وهي  القليلة  األشهر  اإلعالم خالل  من وسائل  بعيداً  بغداد، 
م  ، عىل خلفية الهجو 2016وأعلنت السعودية قطع عالقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع العام    .2016عالقاته� عام  

وخالل افتتاحه    .3عىل سفارتها يف طهران وموقف الجمهورية اإلسالمية إثر إعدام الرياض رجل الدين الشيعي �ر النمر
ديسمرب، أكد العاهل السعودي امللك سل�ن بن عبد العزيز، أن "إيران   30أع�ل مجلس الشورى عرب االتصال املريئ يف 
  ."4ياستها وسلوكها السلبي يف املنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاوندولة جارة للمملكة، نأمل يف أن تغ� من س

 : 5ويف سياق التطورات السابقة �كن اإلشارة للنقاط التالية

من السذاجة مبكان القول بأن عقوبات الحد األقىص التي فرضها ترامب عىل إيران إلجبارها عىل التفاوض عىل   •
إيران؛ إذ إن هذه العقوبات أثَّرت بشكل واضح وخط� عىل الوضع االقتصادي للمواطن  اتفاق جديد مل تؤثر يف  

 

، (تاريخ الدخول:  2021/ 28/12الجزيرة نت،  ،  أكرث حزما وإيران ترهن التقدم برفع العقوباتمفاوضات فيينا.. إرسائيل تطالب القوى الكربى مبوقف   1
 الرابط )، 1/1/2022

، (تاريخ الدخول:  2021/ 28/12الجزيرة نت،    ،تعليق محادثات إيران النووية مؤقتا.. مصادر أوروبية: الخالف بشأن رفع العقوبات ال يزال عميقا 2
 الرابط )، 1/1/2022

 الرابط)، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 23/12/2021، ، األناضولاستعدادها الستئناف املفاوضات مع السعودية طهران تبدي 3

 الرابط)، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 30/12/2021، األناضول، دي: إيران دولة جارة ونأمل يف تغي� سياساتهاالعاهل السعو  4

 الرابط )، 1/1/2022، (تاريخ الدخول: 20/10/2021مللف النووي اإليرا�: ب� إعادة اإلحياء والتحرض لالنهيار، األناضول، ا  محمود البازي،  5

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/2021/12/28/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/30/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7
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%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/2456138
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/2460892
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5167
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اإليرا�. ولكن مل تصل هذه العقوبات إىل الهدف املرجو منها وهو الضغط عىل الشعب إلسقاط النظام. ما  
دوًرا مه�ًّ يف  فعلته هذه العقوبات هو تشويه الطبقة املتوسطة التي لعبت قدرتها االجت�عية واالقتصادية  

دفع طهران لتوقيع االتفاق النووي أول مرة. ك� أنتجت هذه العقوبات طبقة واسعة من الفقراء والتي تتمحور  
 جهودها حول تأم� قوتها وتقترص اعرتاضاتها عىل املطالبة بتحقيق الرفاه واملطالبة بالعدالة االجت�عية. 

يف الداخل والخارج اإليرا� أن أغلبية الشعب اإليرا� مل تعد   تُظهر استطالعات الرأي التي قامت بها مؤسسات •
تعول عىل رفع العقوبات كسبيل لتحقيق االزدهار االقتصادي. وهذا ما دفع الحكومة اإليرانية نحو مفاهيم  
بالواليات  الثقة  االستطالعات فقدان  األكرث. ك� تظهر هذه  بالحد  املقاومة  أو  املقاِوم  االقتصاد    جديدة مثل 

 املتحدة بعد فرض العقوبات بالحد األقىص واتجاه هذه الثقة نحو حكومة رئييس األصولية.  

إن االسرتاتيجية الجديدة اإليرانية تبدو ناجعة يف شقها اإلقليمي؛ إذ تدعو هذه االسرتاتيجية إىل تحس� العالقات  •
كذلك. إال أن االسرتاتيجية الدولية قد    مع دول الجوار ورفع التوتر وهذا سيقود إىل تقوية العالقات االقتصادية 

تواجه بعض املعضالت إذا ما قررت الحكومة الجديدة االكتفاء بالرشق كرشيك أسايس يف العملية االقتصادية  
والتنمية؛ إذ إن هذا التوجه سوف يُوقِع الحكومة الحالية مبا وقع فيه حسن روحا� من قبل وهو االعت�د عىل 

نة ب� الرشق والغرب هي ما يجب أن تسعى إليها طهران. علينا أال ننىس أبًدا أن الص�  قطب أحادي. إن املواز 
سحبت رشكاتها من القطاع النفطي وقطاع املواصالت وغ�ها بعد أن فرضت إدارة ترامب العقوبات بالحد  

ألن نظرًا  النفط  است�اد  قطاع  يف  فقط  تظهر  األم�كية  للعقوبات  الص�  مقاومة  إن  عىل  األقىص.  تحصل  ها 
تخفيضات من الجانب اإليرا� باإلضافة إىل قدرة كل من الص� وإيران عىل االلتفاف عىل العقوبات األم�كية  

 يف هذا املجال.  

إن فشل املفاوضات مع إيران يعني اختبار طهران لنظرية الردع الفعال وهي النظرية التي ُوضعت عىل الرَّفِّ  •
لنظام يف إيران خياراته النووية محدودة بنظرية جلييل القامئة عىل أن التخصيب  عاًما. جعل ا  20ملدة أكرث من  

ربح وتعني تقديم -األكرث سيوفر تنازالت أكرث، وبنظرية روحا� التي تتمحور حول التفاوض ضمن إطار ربح
 التنازالت بشكل رسيع للحصول عىل امتيازات اقتصادية. 

ياتها بالحيلولة دون وصول إيران إىل السالح النووي أوًال، ومن ثم  يجب عىل الواليات املتحدة أن ترتب أولو •
تعمل عىل ربط طهران باالقتصاد العاملي لتستطيع أن تفتح آفاق التفاوض املستقبيل حول متديد االتفاق الحايل  

الجزرة ( النتائج املرجوة. ويبدو أن سياسة  إذا ما لعرش سنوات إضافية؛ إذ إن سياسة "العصا" مل تنتج عنها 
 طُبِّقت بشكل كامل) ستكون قادرة عىل إقناع طهران بالجلوس إىل طاولة املفاوضات مرة أخرى.  

يُظهر اإليرانيون مرونة عالية يف عمليات التفاوض وذلك لغلبة النظرية النفعية (الرباغ�تية) لدى أعىل هرم   •
رجل متعصب وال يقدم تنازالت، يبدو أن   السلطة. فعىل عكس ما يُروَّج له يف األوساط الغربية من أن خامنئي

عاًما يف السلطة أكسبت خامنئي خربة واسعة يف تطوير النظرية النفعية اإليرانية، وتجنب إعالن الحرب    30
عىل الواليات املتحدة يف أعقاب اغتيال الرجل الثا� يف إيران "قاسم سلي��"، يظهر مدى غلبة هذه النظرية  

خصوًصا بأنهم قاموا برتجيح تحقق الهدف االسرتاتيجي األبعد "خروج الواليات املتحدة    يف السياسة اإليرانية،
 من املنطقة" عىل الهدف األقرب وهو "االنتقام".  

بعد االنسحاب غ� املربر من طرف ترامب، تطالب طهران إدارة بايدن بتقديم ض�نات قوية بعدم االنسحاب   •
ا، ال تستطيع إدارة بايدن تقديم مثل هذه الض�نات، فاالتفاق النووي ال  من االتفاق النووي. عمليًّا وقانونيًّ 

 يتعدى كونه توافق متعدد األطراف ومل يجِر تحويله إىل قانون أو معاهدة ملزمة يف الكونغرس األم�يك.  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ثالثًا، التطورات الخلیجیة الدولیة  
 ینیةسي آي إیه: السعودیة تصّنع صواریخ بالیستیة بمساعدة ص  _1 

قيمت وكاالت االستخبارات األمريكية أن اململكة العربية السعودية تعمل اآلن بنشاط عىل تصنيع صواريخها الباليستية  
من املعروف أن اململكة العربية السعودية و   .2021ديسمرب    23مبساعدة الص�، بحسب ما نرشته شبكة يس إن إن يف  

املايض لكنها مل تكن قادرة عىل بناء صواريخها حتى اآلن، وفًقا لثالثة مصادر  اشرتت صواريخ باليستية من الص� يف  
مطلعة عىل أحدث املعلومات االستخباراتية. ك� تش� صور األق�ر الصناعية التي حصلت عليها إىل أن اململكة تقوم  

ي�ت االستخباراتية ليس إن إن، إنه  وقالت املصادر املطلعة عىل التقي  .حاليًا بتصنيع األسلحة يف موقع واحد عىل األقل
تم إطالع املسؤول� األمريكي� يف العديد من الوكاالت، مبا يف ذلك مجلس األمن القومي يف البيت األبيض، يف األشهر  
األخ�ة عىل معلومات استخبارية رسية تكشف عن عمليات نقل متعددة واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية  

 .ب� الص� واململكة العربية السعوديةالحساسة 

وتواجه إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن اآلن أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا كان التقدم السعودي يف مجال  
الصواريخ الباليستية �كن أن يغ� بشكل كب� ديناميكيات القوة اإلقليمية ويعقد الجهود لتوسيع رشوط االتفاق النووي  

ران ليشمل قيوًدا عىل تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها، وهو هدف تشرتك فيه الواليات املتحدة وأوروبا وإرسائيل  مع إي
وأشار خرباء إىل أن إيران واململكة العربية السعودية عدوان لدودان ومن غ� املرجح أن توافق طهران    ودول الخليج.

 .1ت السعودية يف تصنيع صواريخهاعىل التوقف عن صنع الصواريخ الباليستية إذا بدأ 

أو  إحكامها وسيطرتها  تراجع  أو  نسبيا  األمريكية  القوة  تراجع  األول  رئيسي�:  متغ�ين  مع  التطور مت�شياً  يأيت هذا 
هيمنتها بشكل يجعلها متحكمة يف كل ديناميكات التفاعل الدويل واإلقليمي. وهو ما سمح للعديد من القوى اإلقليمية  

النظام   الواليات املتحدى لتحقيق  يف  الولوج يف مسارات مستقلة عن  الدويل يف  النظام  اإلقليمي والقوى املتوسطة يف 
طموحهم اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك القوى الحليفة لها، ويأيت قرار السعودية بتصنيع الصواريخ الباليستية مبساعدة  

عودية يف قدرة املجتمع الدويل عىل عقد اتفاق نووي صارم مع  الص� يف ذات السياق. املتغ� الثا� هو عدم ثقة الس
بل أيضا مرشوعها اإلقليمي سياسياً وأمنياً، وهو ما يدفعها لتبني مسارات    إيران يحكم ليس فقط مرشوعها النووي تقنياً 

 )2( لقومي للدولة.موازية بجانب مسار املفاوضات يف فيينا، إلدراكها أن هذه هي األدوات الحقيقية التي تضمن األمن ا

  

 

، 20/10/2021، يس إن إن عريب،  نع صواريخ باليستية مبساعدة الص�بصور أق�ر صناعية ومعلومات استخباراتية.. السعودية تص  CNNحرصي لـ 1
 الرابط )، 1/1/2022(تاريخ الدخول: 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل2( 
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	هذا العدد
	أولاً، التطورات الخليجية-الخليجية
	خطوات إيجابية جديدة تطبيقاً لمخرجات قمة العلا

	ثانياً، التطورات الخليجية الإقليمية
	(1) اليمن التحالف يستهدف مطار صنعاء والحوثي يرد
	(3) مصر: اجتماع لجنة المشاورات المصرية السعودية في القاهرة
	(4) إيران: انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية

	ثالثاً، التطورات الخليجية الدولية
	1_ سي آي إيه: السعودية تصنّع صواريخ باليستية بمساعدة صينية


