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 فی هذا العدد: 
 امللك سلمان وولي عهده!.   ویلتقی بایدن یزور السعودیة   

 مصر. و الریاض تستضیف قمة مصغرة یحضرها بایدن وحکام الخلیج   

 محمد بن سلمان یزور مصر واألردن وترکیا.  

 ر ویوقع اتفاقیات اقتصادیة مع السیسي. ص أمیر قطر تمیم بن حمد یزور م  

 رئیس وزراء العراق یزور السعودیة وبعدها یصل إیران.  

 کیا ودول أخري. الریاض ترفع تعلیق السفر املرتبط بکورونا إلی تر  

 دواًء!   إعطاءھا سعودیة تقتل صیدلي مصري رفض   

 السعودیة تفتح مجالها الجوي للطائرات القادمة من إسرائیل!  

  تستثمر يف حقل الشمال للغاز بقطر.   ة اإلیطالی إیني   

 ولي عهد الکویت یحل مجلس األمة ویدعو النتخابات نیابیة جدیدة.  

 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/
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   افتتاحیة العدد

املايض في� يتعلق بالعالقات البينية أو  شهدت منطقة الخليج العديد من التطورات الهامة خالل الشهر  

يف عالقات دول مجلس التعاون مع املحيط اإلقليمي والدويل. فأهم األحداث التي وقعت خالل الشهر  

املنرصم هي زيارة الرئيس األمرييك جو بايدن الهامة إىل السعودية ولقاء امللك وويل العهد األم� محمد بن  

  يوله للسلطة مبحاسبته عىل اغتيال الصحفي السعودية ج�ل خاشقج سل�ن الذي تعهد بايدن قبل وص

 يف مقر قنصلية بالده يف إسطنبول. 

كذلك من أبرز األحداث التي رافقت زيارة بايدن هي القمة األمريكية الخليجية والتي حرضها عبدالفتاح  

يف املنطقة العربية ملواجهة    السييس والتي كرث الحديث حولها مع احت�لية تدش� ناتو عريب يدمج إرسائيل

 إيران، لكن يبدو أن فكرة هذا التحالف العسكري قد ماتت قبل أن تولد. 

من أهم األحداث التي وقعت الشهر املايض يف منطقة الخليج الزيارات التي قام بها محمد بن سل�ن إىل  

س إىل تهدئة األوضاع مع  مرص وتركيا واألردن والتي سبقت زيارة الرئيس األمرييك وكانت تهدف باألسا

تركيا وأيضا تقدم دعم اقتصادي للنظام املرصي بسبب األزمات االقتصادية الكب�ة التي تالحق القاهرة يف  

 ظل أزمة عاملية كب�ة عىل خلفية الحرب الدائرة ب� روسيا والدول األوروبية يف أوكرانيا.

خ متيم بن حمد آل ثا� إىل مرص ألول مرة منذ  أيضا حمل هذا الشهر زيارة هامة قام بها أم� قطر الشي

ومنذ ذلك التاريخ شابت العالقات   2013االنقالب العسكري واإلطاحة بالرئيس الراحل محمد مريس عام  

 3عندما شاركت مرص   2017السياسة التي وصلت لذروتها عام  التوتراتب� القاهرة والدوحة العديد من 

 رات والبحرين يف حصار قطر اقتصادياً وسياسياً ودبلومايس . دول خليجية هي السعودية واإلما

ك� شهد الشهر املايض العديد من األحداث الداخلية يف دول مجلس التعاون الخليجي والتي سيتم رصدها  

  )1(يف هذا التقرير.

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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 أوال: املحور السیاسي 

 :السیاسة الخارجیة

تتعهدان بمنع إیران من  بایدن يف السعودیة.. واشنطن والریاض 

 امتالك سالح نووي

 

ايدن اململكة العربية السعودية الجمعة  جو ب  زار الرئيس األمرييكألول مرة منذ وصوله إىل البيت األبيض  

والتقى خاللها بامللك سل�ن بن عبد العزيز وويل العهد األم� محمد بن سل�ن عىل خلفية     2022يوليو     15

أهمها الحرب يف روسيا وطلب واشنطن من السعودية ضخ  العديد من الخالفات ب� الرياض وواشنطن  

قة وكذلك قضية الصحفي السعودي ج�ل خاشقجي الذي تعهد  مزيد من النفط لكبح ج�ح أسعار الطا

بايدن قبل توليه الرئاسة مبحاسبة محمد بن سل�ن عىل خلفية عملية االغتيال وأيضا تدش� تحالف يضم  

 إرسائيل ودول الخليج ضد إيران التي باتت عىل وشك امتالك سالح نووي.

سالح نووي، وبالحفاظ عىل استقرار أسواق الطاقة  تعهدت واشنطن والرياض مبنع إيران من الحصول عىل  و 

العاملية، وذلك بعد محادثات أجراها الرئيس األمرييك جو بايدن مع املسؤول� السعودي� يف جدة، حيث  

 .وصل إليها قادما من تل أبيب يف أول رحلة رسمية مبارشة تربط ب� السعودية وإرسائيل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/7/15/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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فج مشرتك  بيان  يف  والرياض  واشنطن  االقتصادي  وأكدت  اإلسرتاتيجي  التعاون  أهمية  السبت  اليوم  ر 

 .واالستث�ري، ال سي� يف ضوء األزمة يف أوكرانيا وتداعياتها

باب   الدولية، ال سي�  البحرية  التجارة عرب املمرات  الحفاظ عىل حرية  أيضا أهمية  البيان املشرتك  وأكد 

 .املندب

 .والدائم بدعم أمن السعودية والدفاع عن أراضيهاوبحسب البيان، أكد بايدن التزام بالده القوي 

اقتصادي   �و  تحقيق  أجل  من  متوازنة  عاملية  نفط  سوق  بدعم  السعودية  بتعهد  واشنطن  رحبت  ك� 

 .مستدام، حيث جدد البلدان تعهده� باستقرار أسواق الطاقة العاملية

االلتزامات واإلجراءات الحالية يف  وأعلن البيت األبيض أيضا أن السعودية وافقت عىل الحفاظ عىل جميع  

 .جزيرة ت�ان 

توقيع   السعودية  األنباء  وكالة  أعلنت  أن  يف    18وسبق  وواشنطن  الرياض  ب�  للتعاون  ومذكرة  اتفاقية 

 .مجاالت الطاقة واالستث�ر واالتصاالت والفضاء والصحة، وذلك عىل هامش زيارة بايدن للمملكة

ت صناعة الط�ان، والصناعات الدفاعية والتدريب والتأهيل والطاقة  وشملت االتفاقيات التعاون يف مجاال 

(ناسا)   األمريكية  الفضاء  وكالة  مع  أرمتيس  اتفاقية  الجانب�  ب�  املوقعة  االتفاقيات  ب�  ومن  النظيفة. 

 .الستكشاف القمر واملريخ

 قادة عرب   9اختتام قمة جدة بمشارکة بایدن و

  9، التي شهدت مشاركة الرئيس األمرييك جو بايدن وقمة جدة لألمن والتنميةأعلنت السعودية، اختتام  

 .قادة عرب

ء وفود  وقال ويل العهد السعودي، محمد بن سل�ن الذي ترأس القمة، يف كلمة ختامية "نشكر قادة ورؤسا

 .الدول عىل حضورهم ومشاركتهم الفعالة"، وفق وكالة األنباء السعودية

املتحدة   وبالواليات  ببعض،  بعضها  دولنا  تربط  التي  املتينة  العالقات  ُعمَق  عكست  "القمة  أن  وأكد 

 ."األمريكية

املشرتك يف مواجهة  وأشار إىل أن القمة "شهدت حرصا عىل ُمواصلة التقدم والتعاون، في� يُعزز مس�ة عملنا  

 ."التحديات اإلقليمية والدولية، يف جميع املجاالت

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%889-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/2638457
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ة إرسائيل واألرايض الفلسطينية، يف القمة، باإلضافة إىل ويل العهد  وشارك بايدن القادم الجمعة من زيار 

الكويتي مشعل األحمد الجابر الصباح، وعبد الفتاح السييس، ورئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل  

 .نهيان وأسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء املمثل الخاص لسلطان ع�ن

البحرين امللك حمد بن عيىس آل خليفة، وعاهل األردن امللك عبد الله الثا� ابن الحس�،  ك� شارك عاهل  

 .وأم� قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا�، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

لثامن   12، والـ2021يناير/ كانون الثا�  20وهذه أول زيارة يجريها بايدن للسعودية منذ توليه منصبه يف 

 .عقود، وهو أول رئيس أمرييك يسافر من إرسائيل إىل مدينة جدة السعودية  5ئيس أمرييك خالل ر 

وفق   للسلطة،  بايدن  مع وصول  السي�  األمريكية  السعودية  العالقات  شهدته  "توتر"  بعد  الزيارة  وتأيت 

 .مراقب�، قبل أن يتحدث األخ� عن إعادة توجيه العالقات مع اململكة 

https://almarsad.co.uk/
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 سلمان یصل مصر.. والسیسي یستقبله محمد بن 

، إىل العاصمة املرصية القاهرة،  يونيو  ٢٠  يوم االثن�  محمد بن سل�نوصل ويل العهد السعودي األم�  

 "مة مستقبليه، بحسب وكالة األنباء السعودية "واسوكان عبد الفتاح السييس يف مقد

املرتقبة لقادة   ويقوم األم� محمد بن سل�ن بجولة إقليمية تشمل مرص واألردن وتركيا، تستبق القمة 

 .مبنطقة الرشق األوسط يف اململكة بحضور الرئيس األمرييك جو بايدن 

لزيارة مرص واألردن وتركيا، يف استجابة للدعوات   وقال الديوان املليك السعودي إن ويل العهد غادر االثن�

 .تلقاها من قادة هذه الدول 

 

محمد بن سل�ن مع قادة الدول "العالقات الثنائية وسبل تعزيزها يف مختلف    من املقرر أن يبحث األم�

 ."املجاالت، ومناقشة القضايا ذات االهت�م املشرتك

 .وأشار بيان رئايس مرصي إىل أن السييس كان يف استقبال ويل العهد، وأن زيارته إىل مرص ستمتد إىل يوم�

كانت   إىل مرص،  العهد  زيارة ويل  والبحرين يف منتجع رشم  وقبل  لقادة مرص واألردن  ثالثية  هناك قمة 

 .الشيخ، الذين رحبوا بالقمة املرتقبة يف السعودية الشهر املقبل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/06/21/mohammed-bin-salman-egypt-sisi
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"قضية الفتنة" التي ذكرت تقارير أن أحد    ويزور األم� محمد بن سل�ن األردن بعد عام عىل ما عٌرف بـ

 .لسعودياملشارك� فيها كان قريب الصلة من ويل العهد ا

يف يوليو/ متوز املايض، قال العاهل األرد� امللك عبدالله الثا�: "نعرف جميعاً  CNN   ويف مقابلة مع شبكة

أن باسم (عوض الله)، الذي عمل يف السابق يف األردن (مستشار الديوان املليك األرد� السابق)، هو مستشار  

خا ارتباطات  وجود  الحظنا  السعودية.  يف  املستوى  أنه  رفيع  أعتقد   (...) القضية  هذه  يخص  في�  رجية 

بالنسبة لألردن، لن يساعدنا توجيه أصابع االتهام لآلخرين، فهناك ما يكفي من تحديات يف املنطقة، ولكن  

 ."نحتاج للميض إىل األمام

بالسجن   قرارا  زيد  بن  الحسن  الله والرشيف  باسم عوض  املايض، صدر بحق  العام  بتهمة   15ويف  عاماً 

 .ض نظام الحكم السيايس يف البالد، وإحداث فتنةتقوي

لكافة   ارتباطات رسمية  نتيجة  للتأجيل  الثالث  الدول  إىل  السعودي  العهد  أن تعرضت جولة ويل  وسبق 

 .األطراف ومرض العاهل السعودي

ك� يزور األم� محمد بن سل�ن تركيا، األربعاء املقبل، حسب� قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي 

 ."أشار إىل أنه� سيناقشان دفع العالقات ب� البلدين إىل "درجة أعىل بكث�

ويف إبريل/ نيسان، زار أردوغان السعودية للمرة األوىل منذ خمس سنوات، يف إشارة إىل تقارب البلدين  

 .2018بعد مقتل الصحفي السعودي ج�ل خاشقجي يف قنصلية اململكة بإسطنبول يف  

للمرة األولی منذ مقتل خاشقجي للقاء أردوغان  بن سلمان يف ترکیا 

 وإعادة إحیاء العالقات بین البلدین 

ر ويل العهد السعودي محمد بن  ا، ز 2018 يف زيارة هي األوىل منذ مقتل الصحايف ج�ل خاشقجي عام

لبلدين  إعادة إحياء العالقات ب� امن أجل  سل�ن األربعاء تركيا للقاء الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان. 

 ."واستعادة فرتة ما قبل األزمة كامل وتحقيق "تطبيع

لتقي  ااألوىل منذ سنوات. و  األربعاء هي محمد بن سل�ن زيارة إىل تركيا ويل العهد السعودي األم�  أجرى

رئيس رجب طيب أردوغان بهدف التطبيع الكامل للعالقات التي ترضرت بشدة ب� البلدين بن سل�ن بال

 .بعد مقتل الصحايف السعودي ج�ل خاشقجي 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220429-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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يف إبريل/ نيسان بعد حملة استمرت ألشهر بغية إصالح     من جانبه كان أردوغان قد ذهب إىل السعودية

عام   إسطنبول  يف  خاشقجي  مبقتل  الخاصة  املحاكمة  إسقاط  شمل  مبا  اإلقليميت�،  القوت�  ب�  العالقات 

2018. 

أثناء وجوده هناك، م� أثار احت�ل وجود   سل�نوأجرى حينها محادثات منفردة مع األم� وويل العهد بن  

 .استث�رات سعودية �كن أن تساعد يف تخفيف معاناة االقتصاد الرتيك

وقال أردوغان األسبوع املايض إنه وويل العهد السعودي، حاكم اململكة الفعيل، سيناقشان "إىل أي مستوى  

 . أنقرةأعىل بكث�" �كن أن يصال بالعالقات خالل املحادثات يف

وأفاد مسؤول تريك كب� طلب عدم نرش اسمه إن الزيارة من املتوقع أن تحقق "تطبيعا كامال واستعادة  

 . ""حقبة جديدة ستبدأ نأ فرتة ما قبل األزمة"، مضيفا  

محتمل  وأوضح عمالت  مبادلة  بشأن خط  املفاوضات  بأن  إنعاش  -  املسؤول  يف  يساعد  أن  �كن  والذي 

ال تتحرك "بالرسعة املطلوبة" وستتم مناقشتها عىل انفراد ب� أردوغان    -نبية املتناقصةاحتياطيات تركيا األج

 .واألم� محمد

وتابع املصدر أن اتفاقات يف مجاالت الطاقة واالقتصاد واألمن ستوقع خالل زيارة األم� محمد، بين� يجري  

 .تركيا   العمل أيضا عىل خطة لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس املال يف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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ويقوم األم� محمد بأول جولة له خارج منطقة الخليج منذ أكرث من ثالث سنوات، والتي شملت زيارة  

 .لألردن

العالقات توترت ب� أنقرة والرياض بشدة بعد أن قتلت فرقة سعودية خاشقجي وقطعت أوصاله   ويذكر أن

ذلك الوقت عىل "أعىل املستويات" يف    يف قنصلية اململكة بإسطنبول. وألقى أردوغان باللوم يف   2018يف  

 .الحكومة السعودية

إبريل/  يف  القتل  جر�ة  املحاكمة يف  وأوقفت  االنتقادات  أنقرة جميع  أوقفت  الح�  ذلك  نيسان،   ومنذ 

املعارضة   أحزاب  وانتقدتها  اإلنسان  حقوق  ج�عات  استنكرتها  خطوة  يف  الرياض  إىل  القضية  وأحالت 

 .ة الرشف باملال ووصفت الخطوة بأنها مقايض

وتأيت الزيارة يف الوقت الذي يواجه فيه االقتصاد الرتيك ضغوطا كب�ة بسبب تراجع الل�ة وارتفاع التضخم  

يف املائة. ويقول محللون إن األموال السعودية والعملة الصعبة قد تساعد أردوغان يف    70إىل أكرث من  

 .2023ن حشد الدعم قبل انتخابات مشددة بحلول يونيو/ حزيرا

وقال املسؤول الرتيك إن السعودية قد تكون مهتمة برشكات تابعة لصندوق الرثوة الرتيك أو يف أماكن أخرى 

 .األشهر القليلة املاضية  اإلمارات يفأو بالقيام باستث�رات م�ثلة لتلك التي قامت بها 

 .مسلحة إىل الرياض   وتابع املصدر أن الزعيم� سيناقشان أيضا إمكان بيع طائرات تركية مس�ة

الثالثاء إن أردوغان   وقال ك�ل كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب املعارضة الرئييس،

 .محمد أي عالقة له بجر�ة القتل"سيعانق الرجل الذي أمر بقتل" خاشقجي. وينفي األم� 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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ویوقعان عدد من االتفاقات  أمیر قطر یزور مصر بدعوة من السیسي

 االقتصادیة 

، إىل العاصمة املرصية القاهرة 2022يونيو    26  ، الجمعةأم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا�وصل  

 .يف زيارة رسمية تستمر يوم�

 .وقال الديوان األم�ي القطري إن الزيارة تأيت تلبية لدعوة من السييس

وأعلن املتحدث باسم الرئاسة املرصية أن زيارة أم� قطر ستتضمن بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيزها  

 .السياسية اإلقليمية والدولية يف مختلف املجاالت، فضال عن التباحث حول تطورات القضايا 

مليارات دوالر    5يف السوق املرصية، بإج�يل    عىل مجموعة من االستث�رات والرشاكاتاتفقت قطر ومرص  و 

 ) خالل الفرتة القادمة، بحسب ما أوردت وكالة األنباء القطرية الرسمية (قنا

ء املرصي مصطفى مدبويل  بالقاهرة ب� رئيس مجلس الوزرا  - اليوم الثالثاء-جاء ذلك خالل اجت�ع عقد  

والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثا� نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير املالية  

 عيل بن أحمد الكواري القطري

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/24/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/3/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
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وتناول االجتماع استعراض العالقات الثنائیة بین البلدین، وأھمیة تعزیز التعاون  
 .المختلفة والتنسیق بینھما في المجاالت 

الكب�ة من   وارداتها  تكلفة  رفعت  التي  أوكرانيا  بالحرب يف  مرتبطة  مالية جديدة  وتواجه مرص ضغوطا 

 .القمح، وأرضت بالسياحة يف منطقة البحر األحمر

 .ويف لقاء منفصل، اجتمع وزير املالية القطري مع نظ�ه املرصي محمد معيط، وذلك خالل زيارته ملرص 

استعراض العالقات الثنائية ب� البلدين يف املجاالت املالية وأوجه التعاون املشرتك،    وجرى خالل االجت�ع

 .وأهم التطورات االقتصادية واالستث�رية

 السیسي یتلقی اتصاًال هاتفیًا من ملك البحرین لبحث التعاون الثنائي 

الس رايض،  قال  بسام  الجمهورية ف�  رئاسة  باسم  الرسمي  مساءاملتحدث  تلقى  السييس  عبدالفتاح  إن   ،  

 اليوم اتصاالً هاتفياً من امللك حمد بن عيىس آل خليفة، ملك مملكة البحرين. 2022يونيو  15األربعاء 

 

 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2622869
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املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن االتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنايئ ب�  

دة واألخوة التي  مرص والبحرين، وذلك يف إطار العالقات املتميزة والروابط الوثيقة ب� البلدين، وأوارص املو 

 تجمع الشعب� الشقيق�. 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهت�م املشرتك،   ك� تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من 

القضايا،   مجمل  بشأن  املتبادل  والتنسيق  التشاور  آليات  وتعزيز  دفع  استمرار  عىل  التوافق  تم  حيث 

 قة وملواجهة التحديات التي تشهدها املنط

 السیاسة الداخلیةمحور 

 أزمات کسرت حاجز الصمت  3تذّمر وغضب شعبي نادر باإلمارات.. 

أصوات   إماراتي�  بدأت  مواطن� 

نادر  بشكل  وغ�   باالرتفاع 

التواصل   مواقع  عرب  مسبوق، 

األوضاع   عىل  اعرتاضا  االجت�عي، 

البالد،   تعيشها  التي  االقتصادية 

للعام   التضخم  معدل  بأن  عل� 

 باملائة.  2.5، بلغ 2021

مع األسابيع التي    االنتقادات بدأت

سبقت وصول محمد بن زايد إىل رئاسة البالد منتصف أيار/ مايو املايض، وظهر ذلك للعلن ألول مرة عندما  

تجمهر مئات املواطن� يف مدينة الذيد التابعة إلمارة الشارقة، تزامنا مع زيارة ابن زايد لها مطلع حزيران/  

 رافق له معاريض (طلبات وشكاوى) حول أوضاعهم املعيشية. يونيو املايض، وحاولوا تسليمه أو الفريق امل

وتقر اإلمارات بوجود أرس ال تتوفر لها متطلبات العيش، وبالتايل فإنه يتم رصف مساعدات دورية لها، إذ  

، مساعدات  2022، إنها قدمت خالل األشهر الثالثة األوىل من العام الجديد  جمعية الشارقة الخ�ية قالت

آالف مستفيد، مع وجود جمعيات م�ثلة يف    3مليون دوالر) ألكرث من   1.3مالي� درهم (  5شهرية بقيمة  

 ديب وأبو ظبي وبقية اإلمارات.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1447888/%D8%AA%D8%B0%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA
https://arabi21.com/story/1447888/%D8%AA%D8%B0%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA
https://www.alkhaleej.ae/2022-05-09/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 البنزين ومعضلة الحكومات السبع 

رفعت الحكومة اإلماراتية أسعار املحروقات عدة مرات هذا العام، كان آخرها الخميس املايض، ليصبح   

دوالر، أي ضعف سعره يف السعودية، وع�ن، وقطر، والبحرين، ونحو ثالثة    1.1البنزين الواحد عند  ليرت  

 أضعاف سعره يف الكويت. 

وخرج إماراتيون عن صمتهم بعد قرار رفع البنزين، ولجأوا إىل االعرتاض املبارش عىل القرار، أو التعب� عن 

وساخرة. فكاهية  بأساليب  له   رفضهم 

أسعار البنزين   ادي اإلمارايت نارص الشيخ، املدير العام السابق للدائرة املالية يف ديب، قال إنالخب� االقتص

بواقع   اإلمارات  يف  محليا.   56زادت  للتضخم  الرئييس  املسبب  تكون  وقد  العام،  بداية  منذ   باملائة 

 101البطالة وكابوس املادة 

باملائة،    5حصائية صادرة عن البنك الدويل)، نحو  (آخر إ   2020بلغت معدالت البطالة يف اإلمارات بالعام  

 .2016إذ زادت النسبة أكرث من ثالثة أضعاف عن العام 

 ويحمل نحو نصف العاطل� عن العمل شهادات جامعية، ك� أن نحو نصف العاطل� أيضا من املتزوج�. 

لة، هو تعديالت طرأت عىل  ونبّه املعارض اإلمارايت حمد الشاميس إىل أن أحد أسباب ازدياد معدل البطا

والتي حذر منها أستاذ القانون الدستوري املعتقل، محمد   ،2011قانون املوارد البرشية االتحادي يف العام  

 الركن. 

دة الهيكلة" و"عدم تجديد العقد" ه� من األسباب الكافية  من التعديالت عىل أن "إعا 101املادة  ونصت

إلنهاء خدمة املوظف، والتي قال الشاميس إنها تطال حتى موظفي القطاع الحكومي الذين يتمتعون بأمان  

 وظيفي يف غالبية الدول العربية.

  

 أزمة السكن وتذك� مبقولة املؤسس 

منازل، وأن كاهلهم بات مثقال بدفع اإليجارات، بخالف   يشتيك العديد من اإلماراتي� من عدم امتالكهم 

 توجيهات الحكومة التي تنص أن املنازل يجب أن تكون حقا لكل مواطن. 

وتداول ناشطون خالل األيام املاضية عدة فيديوهات سابقة ملؤسس اإلمارات، الشيخ زايد آل نهيان، يبدي 

، إذ إنه نبّه عىل مستشاريه مبن فيهم نجله الراحل  فيها غضبه الكتشافه وجود مواطن� يسكنون باإليجار 

 سلطان بن زايد برضورة إيجاد حل عاجل للقضية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://twitter.com/Alshamsi789/status/1537351350228508672
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، أعلن حاكم ديب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحكومة االتحادية  2018ويف العام 

  1.9مليارات درهم (  7ل إىل  منزل للمواطن� خالل األعوام الثالثة املقبلة، وبتكلفة تص  7200تستهدف بناء  

 مليار دوالر). 

باملائة، إال    80وقال آل مكتوم يف اجت�ع ملجلس الوزراء حينها، إن نسبة امتالك املنازل للمواطن� بلغت  

 أن الحكومة تجاهلت نرش أي نسبة رسمية للتملك. 

الخاص والحكومي،  وبسبب ارتفاع األسعار، وعدم وجود تعديل لسلم الرواتب يتضمن زيادات للقطاع�  

، برضورة تأجيل أقساط السكن، أو  يطالب النائب األول لرئيس املجلس الوطني االتحادي حمد الرحوم

 مناقشة سياسة برنامج الشيخ زايد للسكن. 

 اإلمارات تعتزم زیادة املعونات االجتماعیة لألسر ذات الدخل املنخفض

املتحدةت العربية  اإلماراتية ذات    عتزم دولة اإلمارات  الحكومة لألرس  الذي تقدمه  املايل  الدعم  مضاعفة 

 الدخل املنخفض، وذلك من أجل مساعدتها يف مواجهة ارتفاع تكاليف املعيشة. 

املايل  الدعم  زيادة حزم  تتم  الدخل  وسوف  ذات  اإلماراتية  العائالت  إىل  املقدمة  االجت�عية  واملعونات   

  مليار دوالر).  7.6مليار درهم ( 28املنخفض، لتصل يف اإلج�ل إىل 

وتشمل الزيادة تعزيز املعونات االجت�عية الحالية باإلضافة إىل تقديم معونات جديدة تهدف إىل معالجة  

وتكاليف الكهرباء والوقود، حسب� ذكرت وكالة األنباء الرسمية يف دولة   التضخم يف أسعار املواد الغذائية، 

 اإلمارات (وام). 

مالي� نسمة،    10و�ثل املواطنون اإلماراتيون حوايل عرشة يف املائة من سكان اإلمارات البالغ عددهم حوايل  

 معظمهم من الع�ل األجانب.

الع�ل األجانب، وكث� منهم يعملون   األجر، بشكل مبارش من حزمة  ولن يستفيد  يف وظائف منخفضة 

 الدعم املايل. 

وتشمل املعونات الجديدة الدعم املايل لطالب الجامعات، وكذلك العاطل� عن العمل الذين تزيد أع�رهم 

 عاماً. 45عن 

املواطن� واألجانب، يف األشهر األخ�ة عن قلقهم إزاء ارتفاع تك اليف  وأعرب املقيمون يف اإلمارات، من 

 يف املائة هذا العام حتى اآلن.  80املعيشة، حيث ارتفعت أسعار الوقود وحدها بنحو 

العام، اإلمارات إرضاباً    يف وقت سابق من هذا  املنخفضة يف  األجور  األجانب ذوي  التوصيل  بدأ سائقي 

 بسبب انخفاض األجور وارتفاع أسعار الوقود. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62012954
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دول 3بکورونا إلی ترکیا والسعودیة ترفع تعلیق السفر املرتبط   

دول أخرى، بعد شهر من    3و  تركيا  رفع تعليق سفر مواطنيها إىل ،  2022يونيو    20  أعلنت السعودية، اإلثن� 

 .الحظر ضمن إجراءات منع تفيش ف�وس كورونا

ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول يف الوزارة، مل تسمه، أنه "تقرر رفع  

 ."تعليق سفر املواطن� املبارش أو غ� املبارش إىل كل من: إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند

 

وأوضح املصدر، أن "القرار جاء بناء عىل متابعة الوضع الوبايئ لجائحة كورونا وما رفعته الجهات الصحية  

 ."املختصة حيال الوضع الوبايئ عاملياً 

دولة منعت مواطنيها من السفر    16مايو/ أيار املايض، أصدرت السلطات السعودية قامئة تضم    21ويف  

 .وروناإليها ألسباب تتعلق بتفيش ف�وس ك

وشملت القامئة آنذاك كل من لبنان وسوريا وتركيا وإيران وأفغانستان والهند واليمن والصومال وإثيوبيا  

 .والكونغو الد�قراطية وليبيا وإندونيسيا وفيتنام وأرمينيا وبيالروس وفنزويال، حسب إعالم محيل

الدول التي شملتها قامئة الحظر يف مايو  ومل تعلن الرياض يف قرارها، اليوم االثن�، مص� السفر إىل بقية  

 .املايض 

يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت اململكة رفع اإلجراءات االحرتازية املتعلقة مبكافحة جائحة كورونا،    13ويف  

 .وفق محددات ورشوط

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%883-%D8%AF%D9%88%D9%84/2618082
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املغلقة   األماكن  يف  الك�مة  لبس  استثنى  اإلجراءات  رفع  فإن  آنذاك،  الداخلية،  لوزارة  بيان  وحسب 

 .سجدين الحرام والنبوي، وخالل األنشطة واملناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام وامل

 السعودیة: نجاح موسم الحج بال حوادث أو أمراض 

دون أن يتم تسجيل أي حوادث    2022عام    بنجاح موسم الحجأعلن أم� مكة ىف السعودية، خالد الفيصل،  

 أو أمراض وبائية ب� الحجاج.

ورصح أم� مكة خالل كلمة متلفزة له:" نعلن نجاح موسم الحج هذا العام ومل يتم تسجيل أي حوادث أو  

 أمراض وبائية ب� الزائرين".

رمة مفتوحة ألي  وكان أم� مكة قد قال ىف وقت سابق خالل حوار له مع قناة "العربية" إن:" مكة املك

مسلم راغب ىف أداة فريضة الحج، وتبذل اململكة العربية السعودية جهودها لخدمة الحجاج وقاصدي  

 الحرم� الرشيف�". الفتا إىل :" سعى السعودية لتحويل مكة املكرمة إىل أول مدينة ذكية ىف العامل اإلسالمي".

يال من أجل القيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، إال  وتابع الفيصل أن اململكة العربية السعودية أكرث تأه

�كن أن ينتهي ىف عام واحد فقط، حيث توجد مرشوعات كث�ة مرتابطة ويشرتك    أن العمل ليس سهال وال 

 فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج واملعتمرين. 

بن س العزيز  عبد  السعودي  الداخلية  وزير  ألتقى  أنه ىف وقت سابق  إىل  بن عبد ويشار  نايف  بن  عود 

 العزيز، بقادة القطاعات األمنية بقوات أمن الحج. 

وحسب البيان الذي نرشته وزارة الداخلية السعودية عرب حسابها الرسمي عىل تويرت  فأكدت أن :" اململكة  

 العربية السعودية وفرت كل اإلمكانات من أجل تسهيل موسم الحج وتأمينه". 

 صریا بسبب "مضاد حیوي"امرأة سعودیة تقتل صیدلیا م

يف السعودية باهت�م واسع، ال سي� عىل مواقع    مقتل الصيديل املرصي أحمد حاتم مايضحظيت حادثة  

 التواصل االجت�عي. 

الجوف  امرأة سعودية داخل صيدلية يف مدينة سكاكا مبنطقة  يد  بالرصاص عىل  املرصي  الصيديل  وقتل 

 ش�ل غريب اململكة. 

وكان الصيديل املرصي رفض بيع املرأة السعودية مضادا حيويا من دون وصفة طبية بحسب وسائل إعالم  

 مرصية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alittihad.ae/news/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/4300422/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://arabi21.com/story/1449959/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
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"، عن أحد ج�ان الضحية  24ونقل موقع "القاهرة  

قوله إن "أصحاب املحالت املجاورة للصيدلية، أفادوا  

عن   الصيديل  امتناع  نتيجة  كالمية،  مشادة  بنشوب 

بوصفة  إع إال  يرصف  ال  حيويا  مضادا  السيدة  طاء 

الصحية   السلطات  بقوان�  منه  التزاما  طبية، 

 السعودية". 

لسيارتها   توجهت  السعودية  املرأة  أن  وأضاف 

عىل   النار  وأطلقت  الخاص،  مسدسها  وأحرضت 

 الصيديل طلقت� ناريت� يف ظهره.

فيها:   قال  تغريدة  السعودي  العام  األمن  ونرش 

منطقة الجوف تقبض عىل امرأة إلطالقها النار عىل شخص"، دون تقديم تفاصيل إضافية إال أن  "رشطة  

 نشطاء ربطوا التغريدة بالحادثة ذاتها. 

وعقبت وزيرة الهجرة املرصية، نبيلة مكرم، عىل الحادثة ببيان جاء فيه: "تواصلت السف�ة نبيلة مكرم عبد  

ي� بالخارج، مع أرسة الصيديل املرصي د. أحمد حاتم مايض،  الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املرص

 الذي تويف يف حادث إطالق نار بالصيدلية التي يعمل بها باململكة العربية السعودية". 

 

وتابع البيان: "أكدت وزيرة الهجرة، خالل اتصال هاتفي باألرسة، أن الشاب املرصي قتل أثناء م�رسة عمله،  

حركت عىل الفور، وتقوم بدور كب� لترسيع إجراءات عودة الجث�ن وض�ن كافة وأن السفارة املرصية ت

الجا�". مع  التحقيقات  س�  ومتابعة  القانونية،   اإلجراءات 

وأشار البيان إىل أن "د. أحمد حاتم مايض من قرية كفر دنشواي مركز الشهداء محافظة املنوفية، وكان  

العربية السعودية، وتويف عقب إطالق رصاص عليه بالصيدلية  يعمل يف صيدلية مبنطقة سكاكا باململكة  

 التي يعمل بها". 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 ولي عهد الکویت: قررنا حل مجلس األمة والدعوة النتخابات عامة

، قرار حل مجلس األمة  2022يونيو    22  ، األربعاءالشيخ مشعل األحمد الصباحأعلن ويل العهد الكويتي،   

 .(الربملان) والدعوة إىل انتخابات عامة

ألقاها ويل العهد نيابة عن أم� البالد   الشيخ نواف  جاء ذلك يف كلمة متلفزة موجهة للشعب الكويتي، 

 .األحمد الجابر الصباح

 ."وقال الصباح: "استنادا إىل حقنا الدستوري قررنا حل مجلس األمة حال دستوريا والدعوة النتخابات عامة

وأضاف: "مرسوم الحل (مجلس األمة) والدعوة لالنتخابات سيصدر يف األشهر القادمة بعد إعداد الرتتيبات  

 ."القانونية الالزمة

الصباح: "قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح املسار السيايس"، وشدد عىل أن "االختيار غ� وأردف  

 ."الصحيح للممثل� يف مجلس األمة يرض مبصلحة البالد ويعود بنا للمربع األول

ن  ودعا ويل العهد مواطني بالده إىل "عدم تضييع فرصة تصحيح مسار املشاركة ألن عودتنا ملا كنا عليه ل

 ."يكون يف صالحنا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-/2619941
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وأوضح أن "اإلدارة الحكومية وامل�رسة الربملانية أدت إىل تذمر وسخط املواطن� وعدم رضاهم عن عمل 

 ."السلطت� الترشيعية والتنفيذية

وتابع: "كنا نقوم فقط بالنصح واإلرشاد للسلطت� بشأن إدارة الدولة ومل نتدخل ومل �نع أحدا من القيام  

 ."و إصالحات أو أع�ل تحقق مصلحة البالد والعبادبأي إجراءات أ 

والخميس، نّفذ نواب داخل مجلس األمة الكويتي اعتصاما أليام، رفضا ملا سموه "تعطيل الدستور والربملان"،  

الربملان   ب�  األزمة  لحل  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  البالد  أم�  بتدخل  سياسية  مطالبات  مع  تزامنا 

 .الم محيلوالحكومة، وفق إع

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والربملان أزمة سياسية يف الكويت، إثر رفض األوىل لتوايل استخدام االستجوابات  

واعتبارها "تعطيال" للسلطة التنفيذية مقابل متسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات الربملان  

 .ة أخرى جديدة حتى اآلنإبريل/ نيسان املايض، دون تسمي 5بسبب استقالة الحكومة يف 

تسمية    19ويف   لح�  الربملان  جلسات  تعليق  الغانم،  مرزوق  األمة  مجلس  رئيس  أعلن  املايض،  إبريل 

 .الحكومة 

إبريل املايض، عشية جلسة نيابية للتصويت عىل عدم    5وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت يف  

العهد، مشعل األحمد، استقالتها ويكلفها بتسي� األع�ل يف  التعاون بعد استجوابه نيابيا، قبل أن يقبل ويل  

 .مايو/ أيار املايض  10

 أول تحرك رسمي يف الکویت تجاه "علم املثلیین" 

برتويج علم وشعارات املثلية    لفات املتعلقة اإلبالغ عن املخادعت وزارة التجارة والصناعة يف الكويت إىل  

 الجنسية. 

عن العلم أو أي شعارات أو جمل    بإبالغنا: "قم  2022يونيو    17  وكتبت الوزارة، يف حسابها عرب تويرت، األحد

 تدعو أو توحي مبخالفة اآلداب العامة وشارك يف الرقابة".

ألوان فقط"، وأن "ألوان الطيف العادية    6توي عىل  وأشارت الوزارة إىل أن "العلم املخالف لآلداب العامة يح

 ألوان".  7تحتوي عىل 

، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأع�ل سفارة الواليات املتحدة باإلنابة  ايضيف بداية يونيو امل

االجت�عي إشارات  جيم هوليستايدر، وذلك "عىل خلفية نرش السفارة يف حساباتها عىل وسائل التواصل  

 وتغريدات تدعم املثلية". 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/06/19/kuwait
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كانت السفارة األمريكية نرشت عرب حسابها عىل تويرت تغريدة قالت فيها: "دفاعاً عن حقوق اإلنسان ألفراد  

مجتمع امليم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كّل الناس االحرتام والكرامة والقدرة عىل العيش دون خوف 

 حبون".بغض النظر عمن هم أو من ي

 جدال واسعاً يف الكويت ودول خليجية أخرى.   Lightyearوقبل أيام أثار فيلم الرسوم املتحركة حارس الفضاء  

  أستوديوهاتيف ح� ذكرت تقارير غ� مؤكدة أن الحكومة الكويتية منعت عرض الفيلم، وهو من إنتاج  

 مشهد قبلة ب� امرأت�. "بيكسار"، بدعوى أنه يروج للمثلية ألن عرضه التقد�ي تضمن 

 ثانیا: املحور االقتصادي

 ملیار ریال ملواجهة ارتفاع األسعار عاملیًا  20السعودیة تخصص 

مليار ريال    20مببلغ    تخصيص دعم مايلعىل    2022يوليو    4االثن�  وافق امللك سل�ن بن عبد العزيز،  

ملواجهة تداعيات ارتفاع األسعار عاملياً، وذلك انطالقاً من حرصه واهت�مه باملواطن� واملواطنات يف سبيل  

العاملية األسعار  ارتفاعات  عىل  املُرتتبة  اآلثار  تداعيات  من  املستحقة  األرس   .ح�ية 

بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس  وجاءت املوافقة بناًء عىل ما رفعه األم� محمد بن سل�ن  

الوزراء رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، عىل ضوء دراسة مجلس الشؤون االقتصادية برئاسته  

التأثر   الوطن من األرس املستحقة من  أبناء وبنات  العامل، وسبل ح�ية  لتطورات األوضاع االقتصادية يف 

 .بتداعياتها 

يال من املبلغ كتحويالت نقدية مبارشة لدعم مستفيدي الض�ن االجت�عي، وبرنامج مليار ر  10.4ويُخصص  

املخزونات   لزيادة  املبلغ  بقية  يخصص  أن  عىل  املاشية،  مريب  صغار  دعم  وبرنامج  املواطن،  حساب 

 اإلسرتاتيجية للمواد األساسية والتأكد من توفرها. 

م لرصف  ريال  ملياري  تخصيص  الحرم�  خادم  أمر  الض�ن  وتضمن  ملستحقي  واحدة  ملرة  إضايف  عاش 

الحايل   املايل  للعام  مثانية  2022االجت�عي  وتخصيص  املواطن،  حساب  بربنامج  التسجيل  فتح  وإعادة   ،

الضوابط املعلنة مسبقاً، وتخصيص   مليارات ريال كدعم مايل إضايف للمستفيدين منه لنهاية العام وفق 

 نامج صغار مريب املاشية. مالي� ريال كدعم مايل ملستفيدي بر 408

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://aawsat.com/home/article/3740241/%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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"صندوق النقد" یتوقع نمو إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي للسعودیة  

 % يف العام الحالي  7.6بنسبة  

الذي تم إصدارُه عقب اختتام زيارة مشاورات املادة    النقد الدويل يف بيانهم التمهيديأشاَد خرباُء صندوق  

دين أنَّ اآلفاَق االقتصاديَة  م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها املايل، مؤك2022الرابعة مع حكومة اململكة للعام  

للمملكة إيجابية عىل املدي� القريب واملتوسط، مع استمرار انتعاش معدالت النمو االقتصادي، واحتواء  

 التضخُّم، باإلضافة إىل تزايد قوة مركزها االقتصادي الخارجي. 

 

الناتج املحيل اإلج�يل للم الصندوُق �و إج�يل  تََوقََّع  للبيان،  الحايل    7.6ملكة بنسبة  ووفقاً  % يف العام 

% من الناتج املحيل    17.4%، وزيادة فائض الحساب الجاري إىل    4.2م، وارتفاع النمو غ� النفطي إىل  2022

 % يف املتوسط.  2.8اإلج�يل، وكذلك احتواء التضخم الكيل عند 

أنَّها يف  19  –ورونا (كوفيد  وأشاَر البياُن إىل أنَّ اململكَة نََجَحت يف التعامل مع جائحة ف�وس ك )، مؤكداً 

وضع مواٍت �كنها من تجاوز املخاطر التي تشكلها الحرُب يف أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية يف  

االقتصادات املتقدمة، مش�اً إىل أنَّ النشاط االقتصادي فيها يشهُد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط  

ت التي  إطار رؤية  واإلصالحات  الحكومة يف  بفضل  2030جريها  العاملية  األوضاع  لتشديد  ، وتأث� محدود 

 مستويات الرسملة القوية التي يتمتُع بها القطاُع املرصيف.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://sabq.org/business/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-76-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
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وأكَدْت أنَّ مواصلَة تنفيِذها لإلصالحات الهيكلية ستساعُد يف ض�ن تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق  

 تتعاىف بقوة يف أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبين� أنَّ دعَم السيولة  للبيئة، الفت� إىل أنَّ اململكةَ 

والدعم املقدم من املالية العامة وزخم اإلصالحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت اململكة  

ألساس بتعايف  م، مدفوعاً يف ا2021% عام  3.2عىل التعايف، وأنَّ النمو اإلج�يل شهد دفعة قوية، حيث بلَغ 

 قطاع التصنيع غ� النفطي وقطاع التجزئة (مبا يف ذلك التجارة اإللكرتونية) والقطاع التجاري.

بنك الکویت املرکزي یرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئویة إلی  

2.25 % 

  الخصمالكويت املركزي رفع سعر  قرر بنك  

%  2.25% إىل  2بواقع ربع نقطة مئوية من  

 .2022يونيو  16 اعتبارا من يوم الخميس

باسل   الكويتي  املركزي  محافظ  وقال 

تعديل   إجراء  كذلك  تقرر  إنه  الهارون: 

يف   التدخل  أسعار  عىل  متفاوتة  بنسب 

جميع   عىل  حاليا  املطبقة  النقدي  السوق 

ذلك   ويشمل  الفائدة  سعر  هيكل  آجال 

ال وتورق"  إعادة  و"سندات  "الريبو"  رشاء 

 املركزي، ونظام قبول الودائع ألجل وأدوات التدخل املبارش باإلضافة إىل أدوات الدين العام. 

 

وأوضح الهارون أن القرار يأيت يف ضوء متابعة مستجدات األوضاع االقتصادية املحلية والعاملية والتطورات  

 االرتفاعات يف معدالت التضخم العاملية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.الجيوسياسية وأثرها عىل  

للتضخم   أساسيا  مصدرا  تشكل  التي  التوريد  بسالسل  االضطرابات  ضوء  يف  أيضا  يأيت  القرار  أن  وأضاف 

صاد  املستورد وما له من انعكاس عىل الرقم القيايس ألسعار املستهلك يف الكويت مع خاصية انفتاح االقت

 . السلعية املحيل عىل العامل الخارجي واعت�ده عىل االست�اد يف تلبية جزء كب� من احتياجاته 

وأفاد بأن القرارات بشأن خفض أو رفع سعر الفائدة ترتكز عىل متابعة البيانات واملعلومات االقتصادية  

التي ت للمركزي،  النقدية  السياسة  اعتبارات  الفائدة مبا  املحلية والعاملية إضافة إىل  ستهدف توجيه سعر 

 وبشكل خاص الناتج املحيل للقطاعات غ� النفطية.  االقتصادييعزز البيئة الداعمة للنمو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://al-ain.com/article/1655316772
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بالعامل الخارجي   الكويتي  الفائدة العاملية    هوما يتطلبوأشار إىل عالقة االقتصاد  من متابعة حركة أسعار 

الفائدة مبا يسهم يف   لسعر  املناسب  املستوى  التي  لتحديد  بالدينار  الخاص  القطاع  بودائع  النمو  تعزيز 

 تشكل أحد الروافد األساسية لتمويل قطاعات االقتصاد الوطني. 

وذكر الهارون أنه روعي يف اتخاذ القرار مختلف العوامل املؤثرة يف الرقم القيايس ألسعار املستهلك لتحديد  

ال عن أخذ "املركزي" بع� االعتبار املصادر  وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط عىل هذه األسعار فض

 التضخم، ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب املحيل الكيل.  معدالتاملحلية التي تؤثر يف 

املحلية   الساحت�  عىل  والنقدية  االقتصادية  األوضاع  لتطورات  الحثيثة  املتابعة  "املركزي"  مواصلة  وأكد 

األدوات املتاحة للسياسة النقدية مبا يضمن ترسيخ دعائم    ستخدام مختلف والعاملية ومستجداتها للتحرك ال 

 االستقرار النقدي واملايل يف البالد.

 مشاریع لالکتتاب العام ببورصة مسقط  3سلطنة ُعمان تطرح 

)، باإلضافة إىل رشكة صناعية، لالكتتاب  OQ"أوكيو "(  كوميةطرح وحدت� من رشكة الطاقة الحتدرس ُع�ن  

 العام يف ظل سعي السلطنة ملواكبة طفرة االكتتاب العام التي تشهدها السعودية واإلمارات. 

يأيت طرح األسهم يف إطار خطة "جهاز االستث�ر الُع��" للتخارج من أصول مملوكة للدولة يف محاولة  

ادة عمق سوق املال، وفقاً لبيانه عىل "تويرت". ك� يخطط للتخارج الكامل والجزيئ  لتعزيز عوائد البالد وزي

 من عدد من فنادق ومنتجعات "عمران" ومرشوع� تابع� لـ"أسياد". 

 "أوكيو" الع�نية تدرس طرح شبكة خطوط أنابيب الغاز لالكتتاب العام 

ق األوسط بازدهار غ� مسبوق يف الطروحات،  تأيت االكتتابات الُع�نية املحتملة يف وقت يتمتع فيه الرش 

مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتدفقات رؤوس األموال وتوجه الحكومات اإلقليمية لطرح األصول اململوكة  

 للدولة. 

مليار دوالر يف األشهر الخمسة األوىل من العام، متجاوزة    13.4جمعت االكتتابات العامة األولية يف املنطقة  

 م جمعه يف أي نصف أول آخر، بحسب البيانات التي جمعتها بلومربغ. بالفعل ما ت

  -منذ أن جمعت رشكة االتصاالت "النورس"  2010مل يكن لدى ُع�ن أي اكتتاب عام أويل كب� منذ عام  

مليون دوالر. ويف مارس، قال الرئيس التنفيذي    475 -(Ooredoo Oman)ُع�ن"  -املعروفة اآلن باسم "اوريدو 

رشكة مملوكة للدولة عىل مدى السنوات الخمس    35لبورصة مسقط هيثم الساملي إن ُع�ن تخطط إلدراج  

 املقبلة، مع احت�ل إدراج رشكة أو رشكت� بقطاع النفط هذا العام. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 شراکة مع "إیني" اإلیطالیة لتوسعة حقل الشمال قطر.. 

لها يف مرشوع توسعة حقل الش�ل    اإليطالية رشيكا (ENI) "اختيار رشكة "إيني"قطر للطاقة"  لنت رشكة  

قطر   دولة  خطط  إطار  يف  وذلك  املسال،  الطبيعي  الغاز  صناعة  تاريخ  يف  منفرد  مرشوع  أكرب  الرشقي، 

 .نذ عقود للمحافظة عىل اعتالئها عرش الغاز املسال عامليا، وهي خطط ظهرت م

 4مليار دوالر، ويتكون من    28.75وهذا هو إعالن الرشاكة الثا� يف املرشوع العمالق الذي تبلغ تكلفته  

مليون طن سنويا إىل    77خطوط إنتاج، والذي س�فع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي املسال من  

 .2025مالي� طن سنويا عام   110

ر للطاقة" و"إيني" رشيكت� يف رشكة مرشوع مشرتك متتلك فيه قطر للطاقة  ومبوجب االتفاقية ستصبح "قط

 .%25%، بين� متتلك إيني الحصة املتبقية والبالغة 75حصة تبلغ 

% من مرشوع توسعة حقل الش�ل الرشقي، الذي يبلغ مجموع  12.5وستمتلك رشكة املرشوع املشرتك  

 .ون طن سنويا من الغاز الطبيعي املسالملي 32الطاقة اإلنتاجية لخطوط إنتاجه األربعة 

يذكر أن هذه هي املشاركة األوىل لرشكة إيني يف قطاع التنقيب واالستكشاف يف دولة قطر، ومن املقرر أن  

ينضم املزيد من الرشكاء إىل مرشوع توسعة حقل الش�ل الرشقي، حيث تم االتفاق عىل الرشوط النهائية،  

 .رين قريباوسيتم اإلعالن عن الرشكاء اآلخ

اتفاقية رشاكة لتوسعة حقل الش�ل   (Total Energies) "واألحد املايض وقعت "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز

 . الرشقي. ومن املقرر أن ينضم املزيد من الرشكاء إىل مرشوع التوسعة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy/2022/6/19/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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 ثالثًا: محور العادات والثقافة الخلیجیة

 مهرجان جاکس للفنون    السعودیة تطلق

الخميسدشنت   السعودية،  الثقافة  للفنون"،  2022يوليو    14  وزارة  بدعم من    أنشطة مهرجان "جاكس 

 .2030برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية اململكة  

يف محافظة الدرعية، ويستهدف جميع رشائح املجتمع،    انطلق املهرجان يف مقر بينايل الدرعية بحي جاكس 

ويوفر مساحة لتذوق اإلبداعات الفنية املحلية والعاملية، خالل فرتة تنطلق من اليوم وتستمر حتى السبت  

 .يوليو/متوز الجاري 23

 

ابطة  يقدم املهرجان رحلة إبداعية عرب نوافذه املكونة من عدة محطات تأخذ الزوار يف تجربة فنية مرت 

محطات   5وممتعة، تبدأ من النافذة األوىل "رحلة االنطالق" التي يبدأ من خاللها الزائر رحلته مبروره عىل  

تث� فضوله وتخاطب حواسه، وتهيئه ملا سيواجه داخل املهرجان، وهي محطات: البدايات الجديدة، نحو 

 .املجهول، وضوح رؤية، داخل الضباب، وعرب الزمكان

الزوار   تفاعلية مشتملًة عىل  وينتقل  فنية  أع�ل  التي تضم  اإلبداع"  "عوامل  الثانية  النافذة  إىل    5بعدها 

محطات؛ الرتكيبات الضوئية، الرتكيبات الفنية، منصة جاكس، أشبع فضولك، وأع�ل متثل هوية جاكس التي  

 .دييقدمها مجموعة من الفنان� العاملي� ومستوحاة من الثقافة املحلية والتاريخ السعو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://al-ain.com/article/jax-arts-festival
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ينتظر الزائر تجربة تفاعلية داخل استديو مجهز بكافة التقنيات واملؤثرات   "XR ويف النافذة الثالثة "استوديو 

م� يتيح له خوض تجربة   (Extended Reality- XR) الصوتية والبرصية، مخصص لتكنولوجيا الواقع املمتد

لية "عيش التجربة"، "رحلة استكشاف"، والتي  فنية تقنية مبهرة يف عامل الفيديو آرت، ويتضمن االستديو فعا

تأخذ الزائر يف مناطق مختلفة من مناطق اململكة وتجعله يعيش تجربة متكاملة وكأنه فيها، ويستكشف  

 .تفاصيلها بطريقٍة جديدة

 اإلمارات.. انطالق مهرجان لیو للرطب 

~

 

للرطب، الذي يقام يف مدينة ليوا    من مهرجان ليوا  18، فعاليات الدورة الـ2022يوليو    16  تنطلق، السبت

 .مبنطقة الظفرة يف إمارة أبوظبي

يأيت ذلك تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة يف  

 24إىل    16وبتنظيم لجنة إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية بأبوظبي، خالل الفرتة من  اإلمارات،  

 .2022 يوليو/متوز

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف املزروعي، القائد العام لرشطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة املهرجانات  

الثقافية والرتاثية بأبوظبي، إن توجيهات الشيخ   محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات  والربامج 

الداعمة لقطاع الزراعة، تساهم يف تعزيز األمن الغذايئ واالقتصاد الوطني، سائرا يف ذلك عىل درب املغفور  

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرىس قواعد توسيع القطاع الزراعي وتنميته، إىل  

التاريخية لشجرة النخيل التي مجدتها الكتب الس�وية بجانب ارتباط شجرة النخيل    جانب متسكه باملكانة 

ارتباطاً وثيقاً برتاث دولة اإلمارات األصيل وتاريخها واستحقت مكانتها الشامخة يف الرتاث الوطني والعاملي،  

األمن الغذايئ، وهو نهج    إذ تعد رمزا وطنيا وتراثيا عىل امتداد تاريخ دولة اإلمارات ومصدرا رئيسيا لتعزيز 

سار عليه املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي أوىل القطاع الزراعي بشكل عام  

والتمور كرمز   النخيل والرطب  أهمية قصوى لرتسيخ مكانة  التمور بشكل خاص  وإنتاج  النخيل  وزراعة 

 .من ارتباط وثيق برتاث دولة اإلمارات األصيل  ألصالة املايض وخ� للحارض وض�نة للغد ملا للنخيل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://al-ain.com/article/mansour-bin-zayed-liwa-dates-festival-saturday


      تابع منصات المرصد

  

 

26 | P a g e  

 المرصد الخليجي

061|| 21 July 2022 

 املحور الرابع: قضایا وملفات

 الحرب يف الیمن: 

ترقب لفتح الطریق إلی تعز.. جلسة ملجلس األمن الدولي حول حرب  

 الیمن 

اليمن جلسة حول آخر مستجدات  2022يوليو    12  قد مجلس األمن الدويل اإلثن� يف مقر األمم   حرب 

 .املتحدة بنيويورك

"الدعم   بتقديم  املجلس  غروندبرغ،  هانس  اليمن  إىل  الخاص  األممي  املبعوث  طالب  كلمته،  ويف 

 .أشهر 3الذي تم التوصل إليه قبل  التفاق الهدنة" الكامل

 

قد وافقا مطلع يونيو/ حزيران املايض، عىل متديد هدنة إنسانية   ج�عة الحويثوكانت الحكومة اليمنية و 

 .إبريل/ نيسان املايض 2يف اليمن ملدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها م�ثلة بدأت يف 

 "مةحوادث مزعو "

األممي وأبلغ كال   املبعوث  تقارير من  يتلقى  يزال  "ال  بأنه  املجلس  بشأن وقوع حوادث  أعضاء  الطرف� 

 ."مزعومة داخل اليمن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.com/special-coverage/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.com/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.com/news/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://www.alaraby.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2
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املزعومة   الحوادث  اتصال ملساعدتهم عىل تقيص هذه  إنشاء قنوات  الطرفَ� يف  وأضاف: "يدعم مكتبي 

 ."بطريقة سلمية

أشهر حتى اليوم، وقد نتج عنها انخفاض كب� يف أعداد    3ولفت إىل أن الهدنة ما زالت صامدة ألكرث من  

 ."دني� تقدر بنسبة الثلث�، مقارنة مبا كان عليه الحال يف األشهر الثالثة التي سبقت الهدنةالضحايا ب� امل 

  200سفن عىل متنها    7يونيو/ حزيران املايض وصلت    2وأشار إىل أنه منذ موعد بدء رسيان الهدنة يف "

مطار صنعاء الدويل  آالف �ني ب�    7ألف طن مرتي من الوقود إىل ميناء الحديدة، ك� سافر أكرث من  

 ."واألردن ومرص

ويف ما يتعلق مبلف فتح الطرق من وإىل محافظة تعز، قال غروندبرغ إنه بعد مناقشات أجراها مع الطرف� 

أبلغته ج�عة   بشأن االقرتاح املعدل، الذي تقدم به مكتبه لفتح الطرق املؤدية إىل تعز بشكل مرحيل، 

 .أنصار الله برفضها لهذا املقرتح

د أن "االتفاق مع كال الطرف� يكتسب أهمية كب�ة، ألن فتح الطرق يتطلب تنسيقاً مستمراً لض�ن  وأك

 ."إيجاد ممرات آمنة ومستدامة

وكانت ج�عة الحويث قد أعلنت فتح "طريق الست� الخمس�" يف مدينة النور مبحافظة تعز جنويب البالد،  

 .من جانب واحد مبناسبة عيد األضحى املبارك

كلم من شارع الست� الكائن ش�ل املدينة،    15كدت أن مبادرة فتح الطريق ملدينة تعز، التي ال تزيد عن  وأ

 .هدفها التخفيف من أعباء السفر واملعاناة التي يتعرّض لها املسافرون

من ناحيتها، فتحت الحكومة اليمنية الطريق الرابط ب� محافظة الضالع ومنطقة دمت التي تؤدي إىل  

  .صمة صنعاء، ومناطق قعطبة الفاخر املؤدية إىل محافظة إبالعا

ويش� مراسل "العريب" من صنعاء، إىل ترقب لفتح الطريق إىل تعز، الفتاً إىل أن سكان املحافظة يأملون أن  

 .تقوم ج�عة الحويث بفتح مزيد من الطرقات، مبا يسهل عليهم الوصول إىل وجهاتهم

الح أن ج�عة  إىل  يلفت  املوالية    20ويث أحصت  وفي�  القوات  الهدنة من جانب  بداية  ألف خرق منذ 

للحكومة، يقول إن تبادل االتهامات مستمر ب� الطرف� حول مئات الخروقات خالل أيام العيد يف مختلف  

جندياً ب� قتيل وجريح من األطراف    15املحافظات، مبا فيها الضالع وتعز ومأرب، سقط عىل أثرها ما ب�  

  .ارعة املتص

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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قتلی وعشرات الجرحی يف انفجار مخزن للسالح يف محافظة   ..الیمن

 أبین 

سقط عدة قتىل وعرشات الجرحى من املدني�، جراء انفجار مخزن أسلحة يف محافظة أب� جنويب اليمن.  

مدينة   التجار يف  أحد  األسلحة، �لكه  لبيع  العنيف وقع يف مخزن  االنفجار  إن  أمني،  لودر  وقال مصدر 

 .مبحافظة أب�

انفجار مخزن    آخرون، اليوم الثالثاء (الخامس من يوليو/متوز)، يف  30قتل ستة مدني� عىل األقل وأصيب  

 بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.   أسلحة يف مدينة لودر يف أب� جنوب اليمن،

انفجر يف ظروف  وقال مس بناية سكنية  إن "مخزنا للسالح موجود أسفل  فرانس برس  أمني لوكالة  ؤول 

غامضة" يف مدينة لودر يف محافظة أب� الجنوبية. وبحسب املسؤول فإن االنفجار أدى إىل "تدم� البناية  

 .جريحا 30قتىل وأكرث من  وخلّف وترضر بنايات مجاورة"

ن سقوط هذا العدد الكب� من الضحايا جاء نتيجة تسابق عرشات املواطن�  أ  وذكر مصدر آخر لوكالة رويرتز

نحو املستودع، قبل انفجاره مرة أخرى م� تسبب أيضا يف وقوع أرضار بالغة للمبا� السكنية املجاورة.  

 .وذكر شهود عيان أن أرضارا لحقت باملبا� املجاورة

لودر جنوب البالد سوقا للسالح يقوم ببيع مختلف  وتضم مدينة    وينترش السالح بشكل كب� يف اليمن،

ب� القوات    2014األسلحة الخفيفة واملتوسطة. ويشهد اليمن، أفقر دولة يف شبه الجزيرة العربية، حرباً منذ  

املوالية للحكومة واملتمردين الحوثي� الذين يسيطرون عىل جزء كب� من ش�ل البالد، وخصوصا العاصمة  

  2015مدعومون من إيران، يف ح� يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ عام    صنعاء. والحوثيون 

 القوات املوالية للحكومة. 

ألف شخص بشكل مبارش أو غ� مبارش، وفق األمم املتحدة،    377وتسبّبت الحرب يف اليمن مبرصع أكرث من  

ة للحرب مثل الجوع واملرض ونقص  أي أنهم قضوا إما يف القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غ� املبارش 

 مياه الرشب. 

 البحریة البریطانیة تصادر صواریخ إیرانیة متجهة إلی الیمن

، إن سفينة تابعة للبحرية امللكية الربيطانية صادرت شحنة  2022يوليو    7  قال مسؤولون، اليوم الخميس

من هذا العام، مش�ين إىل أنها دليل عىل    يف خليج ع�ن يف وقت سابقمتطورة من الصواريخ اإليرانية  

 ين الحوثي� يف اليمن.دعم طهران للمتمرد
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https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-61522392
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بأن طهران تسلّح   اآلن  النتائج حتى  أقوى  أنه قدم بعض  للنظر يف  الربيطانية الفتاً  الحكومة  بيان  وكان 

 الحوثي� ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بأسلحة متطورة مهربة عرب الخليج العريب. 

 

جو ومحركات لصواريخ كروز للهجوم    -أرض  ووصفت سفارة اململكة املتحدة يف اإلمارات ضبط صواريخ  

األريض بأنه "املرة األوىل التي تعرتض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية الربيطانية سفينة تحمل مثل هذه  

 األسلحة املتطورة من إيران".

  قال جيمس هيبي، وزير القوات املسلحة، إن "اململكة املتحدة ستواصل العمل لدعم سالم دائم يف اليمن، 

 وهي ملتزمة باألمن البحري الدويل حتى تتمكن الشحنات التجارية من العبور بأمان دون تهديد بتعطيل". 

ويش� اإلعالن إىل تصعيد، حيث ابتعد املسؤولون الغربيون يف املايض عن الترصيحات العلنية التي تلوم  

امله  العسكرية  بالبضائع  اليمن  يف  الحوثي�  تسليح  عىل  قاطع  بشكل  مسار  إيران  فإن  ذلك،  ومع  ربة. 

 الشحنات املهربة عرب بحر العرب أو خليج عدن يش� بقوة إىل وجهتها. 

وعىل الرغم من حظر األسلحة الذي فرضه مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عىل اليمن، يشتبه منذ فرتة  

ي� منذ بدء الحرب  طويلة يف قيام إيران بنقل بنادق وقذائف صاروخية وصواريخ وأسلحة أخرى إىل الحوث

 .2015الكارثية يف عام 

املتحدة مكونات   األمم  غربية وخرباء  يرجع خرباء مستقلون ودول  بين�  الحوثي�،  تسليح  إيران  وتنفي 

 أسلحة إىل إيران. 

 

 العالقة مع إیران:

رئیس وزراء العراق يف طهران بعد زیارة جدة إلحیاء محادثات السعودیة  

 وإیران 

الكاظميقال رئيس   إن العراق وإيران    2022يونيو    26  من طهران يوم األحد  الوزراء العراقي مصطفى 

سعي من أجل تحقيق االستقرار يف الرشق األوسط بعد يوم من زيارته السعودية يف محاولة  اتفقتا عىل ال

 إلحياء املحادثات ب� الخصم� اإلقليمي� لتهدئة توتر مستمر منذ سنوات. 

بالوكالة يف    2016وقطعت إيران والسعودية العالقات بينه� يف   وتدعم كل منه� حلفاء لها يف حروب 

 سط من اليمن إىل سوريا ويف غ�ه� من الدول. أنحاء الرشق األو 
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وقال الكاظمي يف مؤمتر صحفي مشرتك مع الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس إنه� اتفقا "عىل التهدئة يف  

 املنطقة" والعمل معا إلحالل االستقرار والهدوء فيها. 

والرياض سيُناقش خالل زيارة الكاظمي  وقال مسؤول إيرا� لرويرتز إن "استئناف املحادثات ب� طهران  

 إليران".

 وقال رئييس "الحوار مع املسؤول� يف املنطقة �كن أن يحل املشكالت" دون أن يذكر أي تفاصيل. 

بتعليق   إيران  قيام  بعد  نيسان  إبريل  يف  اإليرانية  السعودية  املحادثات  من  الخامسة  الجولة  وُعقدت 

  81أسباب، لكن اإلجراء جاء بعد قيام السعودية بتنفيذ اإلعدام يف  املفاوضات يف مارس آذار دون إبداء  

رجال، يف أكرب تنفيذ ج�عي للعقوبة منذ عقود. وأدانت طهران تنفيذ أحكام اإلعدام الذي قال نشطاء إنه  

 شيعيا.  41شمل 

حمد بن وأجرى الكاظمي محادثات يوم السبت مع ويل عهد السعودية، الحاكم الفعيل للمملكة، األم� م

سل�ن يف جدة. وقالت وكالة األنباء السعودية إن املحادثات شملت العالقات ب� البلدين وتعزيز األمن  

 والسلم يف املنطقة. 

وتأيت زيارة الكاظمي لطهران بين� من املتوقع كرس الجمود املستمر منذ شهور يف املحادثات غ� املبارشة  

الذي فرض قيودا عىل   2015ام املقبلة إلحياء االتفاق النووي لعام  ب� الواليات املتحدة وإيران خالل األي

 الربنامج النووي اإليرا� مقابل تخفيف العقوبات االقتصادية املفروضة عىل طهران.

الدبلوماسیة  إیران: السعودیة ترید استئناف املحادثات  

اإليرانية سعيد خطيب زادةقال املتحدث باسم   ، خالل يف مؤمتر صحفي، إن السعودية  وزارة الخارجية 

تريد استئناف املحادثات الدبلوماسية مع طهران، وذلك بعد يوم من محاوالت رئيس الوزراء العراقي إحياء  

 املحادثات ب� الدولت�، بحسب ما نقلت رويرتز. 

، وتساند كل منه� حلفاء يف حروب بالوكالة يف مختلف أنحاء  2016قطعت إيران والسعودية العالقات يف  و 

 املنطقة، من اليمن إىل سوريا وأماكن أخرى.

"استقرار   أهمية  للتشديد عىل  األحد  وإيران،  السعودية  الكاظمي  العراقي مصطفى  الوزراء  رئيس  وزار 

 املنطقة". 

وكان مصدر حكومي عراقي أفاد وكالة فرانس برس السبت أّن الكاظمي سيزور السعودية وإيران يف إطار  

 .2016املتنافست� التي توقفت عام   اإلقليميت�وساطة الستئناف العالقات ب� القوت� 
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ت للغاية  مهمة  مواضيع  مناقشة  "ستتم  الرسميت�  الزيارت�  خالل  أنه  العراقي  املسؤول  تعلق  وأوضح 

 بالوساطة العراقية الهادفة إىل إحياء العالقات الدبلوماسية ب� السعودية وإيران". 

وقال الكاظمي خالل مؤمتر صحايف مع الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس "جرى خالل اللقاء التأكيد عىل دعم  

حل السلمي لألزمة نابعا  الهدنة يف اليمن، وتعزيز جهود إرساء السالم فيها، وكذلك التأكيد عىل أن يكون ال 

عن اإلرادة الداخلية لليمني� ودعم الحوار إلنهاء هذه الحرب التي ترضر منها الجميع"، بحسب وكالة  

 األنباء العراقية. 

 اإلمارات: سنرسل سفیرًا إلی إیران وال ندعم إنشاء محور ضدها

 

، إن اإلمارات تعمل عىل إرسال  2022  يوليو  15  قال املستشار الدبلومايس للرئيس اإلمارايت، اليوم الجمعة

سف� إىل طهران مع سعيها إىل إعادة بناء العالقات معها، مضيفاً أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئاً  

 .تدعمه أبوظبي

أنور   رئيس اإلمارات إىل باريس، قال  محمد بن زايد آل نهيان ويف حديثه إىل الصحافي�، قبيل زيارة الشيخ

إن اإلمارات لن تكون جزءاً من "محور" ضد إيران، رغم أنه قال إن ترصفات طهران يف املنطقة ال   قرقاش

 .تساعد الجهود الدبلوماسية 

وأضاف أن أبو ظبي ما زالت تشارك مخاوفها بشأن أنشطة إيران اإلقليمية، لكنها تريد العمل الجاد إليجاد  

 .حلول دبلوماسية

حول الحديث عن تحالف مناهض إليران ملواجهة أنشطتها اإلقليمية؛ قال قرقاش، إن وجود    ورداً عىل سؤال

 ."ناتو رشق أوسطي" هو مفهوم "نظري" وإن املواجهة بالنسبة ألبوظبي ليست خياراً 

وتابع: "اإلمارات لن تكون طرفاً يف أي مجموعة من الدول ترى يف املواجهة اتجاهاً، لكن لدينا قضايا جدية  

 إيران يف سياستها اإلقليمية". مع

ورغم ذلك، قال إن اإلمارات �كن أن تكون جزءاً من أي مكّون يحمي البالد من الطائرات بدون طيار  

 . والصواريخ، طاملا أنها ال تستهدف دولة ثالثة 
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 التطبیع الخلیجي مع إسرائیل:

 السعودیة تفتح أجواءها لجمیع الناقالت دون استثناء إسرائیل

العامة   الهيئة  السعودية أعلنت  املد� يف  الجمعةللط�ان  الجوي لجميع  2022يوليو    15  ،  فتح مجالها   ،

يف متطلبات الهيئة لعبور األجواء، دون أن يستثني القرار الطائرات اإلرسائيلية  الناقالت الجوية التي تستو 

 املدنية. 

الناقالت   لجميع  اململكة  أجواء  "فتح  قررت  إنها  "تويرت"،  بيان نرشته عرب حسابها عىل  الهيئة يف  وقالت 

 الجوية التي تستويف متطلبات الهيئة لعبور أجواء البالد". 

اء "استك�الً للجهود الرامية لرتسيخ مكانة اململكة كمنصة عاملية تربط القارات  وأضافت أن هذا القرار ج 

 الثالث، وتعزيزاً للربط الجّوي الدويل". 

الناقالت   اإلعالن  يستنث  مل  حيث  وإليها،  إرسائيل  من  الطائرات  تحليق  قيود  فعلياً  اإلعالن  هذا  ويرفع 

 اإلرسائيلية. 

ائيل، وتؤكد عادة أنها ترفض تطبيع العالقات مع تل أبيب قبل حل  وال تقيم السعودية أي عالقات مع إرس 

 القضية الفلسطينية. 

 ويف أول تعليق له، رحب الرئيس األمرييك جو بايدن، الذي يجري زيارة إىل املنطقة، بالقرار السعودي. 

رار التاريخي  وقال مستشار األمن القومي بالبيت األبيض جيك سوليفان، يف بيان، إن بايدن "يثني عىل الق

 الذي اتخذته قيادة السعودية بفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقالت املدنية دون متييز". 

وأضاف سوليفان: "هذا القرار الذي يشمل الرحالت الجوية من وإىل إرسائيل، جاء نتيجة دبلوماسية الرئيس  

 وبلغت ذروتها بزيارته املقررة اليوم". (بايدن) املستمرة واملبدئية مع السعودية عىل مدى عدة أشهر، 

ألمن  أمر حيوي  وهو  وأماناً،  واستقراراً  تكامالً  أكرث  أوسط  ملنطقة رشق  الطريق  "�هد  القرار  أن  واعترب 

 وازدهار الواليات املتحدة والشعب األمرييك، وأمن إرسائيل وازدهارها". 

يقوله بشأن هذا االخرتاق يف وقت الحق من  وأشار سوليفان، إىل أنه سيكون لدى الرئيس بايدن "املزيد ل

 اليوم الجمعة، بين� تبدأ رحلته التاريخية مبارشة من إرسائيل إىل جدة يف السعودية". 

  20ويف وقت الحق الجمعة، يصل الرئيس األمرييك إىل السعودية، يف أول زيارة له منذ توليه منصبه يف  

 عقود.  5رئيس للواليات املتحدة خالل  ، والثانية عرش لثامن2021يناير/كانون الثا� 
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الرئيس    13ومنذ   بعدها  ليلتقي  إرسائيل،  بزيارة  استهلها  باملنطقة  جولة  بايدن  بدأ  الجاري،  يوليو/متوز 

الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية، عىل أن يختتمها بزيارة السعودية وحضور قمة عربية أمريكية  

 وسعودية.  يف جدة، وفق معلومات رسمية أمريكية

 

 وستكون زيارة بايدن األوىل لرئيس أمرييك يسافر من إرسائيل إىل مدينة جدة السعودية. 

 ويغلب عىل الزيارات الرئاسية األمريكية للسعودية طابع تعزيز العالقات الثنائية وقضايا املنطقة وأحداثها. 

ت  إسرائیل تعتزم نشر رادارات يف اإلمارات ملواجهة الصواریخ واملسّیرا

 اإلیرانیة 

 
بوست"، أن اإلمارات ملساعدتها يف   إرسائيل  ذكرت صحيفة "ج�وزاليم  إنذار مبكر يف  ستنرش منظومات 

 واملسّ�ات اإليرانية.تأم� عمقها يف مواجهة الصواريخ 

" الليلة املاضية، أن إرسائيل ستنرش رادارات  12ونقلت الصحيفة عن تقرير بثته قناة التلفزة اإلرسائيلية "

" من  كجزء  اإلمارات  يف  أخرى  دفاع جوي  إقليميومنظومات  دفاع  املنطقة  شبكة  يف  تدشينها  تحاول   "

 بالتعاون مع الواليات املتحدة وحلفائها الخليجي� يف مواجهة إيران. 

ت مع حلفائها يف املنطقة الذين شاركوا يف "قمة النقب"،  وحسب التقرير، فإن إرسائيل تجري حاليا محادثا

ولفت إىل التئام "لجنة    وهم: اإلمارات، والبحرين، واملغرب، ومرص، لبحث فرص تشكيل "حلف مشرتك".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/tag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%22-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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املتابعة املنبثقة عن قمة النقب" التي اجتمعت مبشاركة ممثيل كل من إرسائيل، الواليات املتحدة، مرص،  

 يف العاصمة البحرينية املنامة هذا األسبوع.  البحرين، اإلمارات

ومل يتضح من التقارير إن كانت إرسائيل مستعدة لنرش منظومات الدفاع الجوي التي طورتها، ال سي� "  

القبة الحديدية" و"العصا السحرية"، التي سبق أن ذكرت صحيفة "يرسائيل هيوم" أن تل أبيب رفضت  

 بيعها ألبوظبي.

إلرسائييل بني غانتس قد ّرصح هذا األسبوع بأن إرسائيل تطور خطة واسعة بالتعاون مع  وكان وزير األمن ا

الجيش األمرييك،   القيادة املركزية يف  املنطقة تحت رعاية  ب� إرسائيل ودول  التعاون  لتعزيز  البنتاغون، 

مرييك جون بايدن  متمنيا أن تتواصل الجهود الهادفة لدفع هذه الخطة قدما تحديدا أثناء زيارة الرئيس األ 

 لكل من إرسائيل والسعودية يف يوليو/ متوز القادم. 

 

 777طیران اإلمارات تطلق خدمتها الیومیة إلی تل أبیب بطائرة بوینج 

 .يف تل أبيب اليوم مدشنًة أول خدمة للناقلة إىل إرسائيل  777هبطت طائرة اإلمارات البوينج 

  335،  2022يونيو    23الخميس    أقلعت من مطار ديب الدويل ظهر»، التي  931وحملت الرحلة «إي كيه  

 راكباً مبا فيهم وفد من كبار الشخصيات ومسؤويل الناقلة 

صاد، ومحمد الخاجة سف� دولة اإلمارات العربية املتحدة  وقد ضم الوفد عبدالله بن طوق املري وزير االقت

لدى إرسائيل، وأم� حايك سف� إرسائيل لدى الدولة، ووليد النقبي مدير أول التنسيق واملتابعة يف وزارة  

االقتصاد، وريتشارد مينتز مستشار سف� دولة اإلمارات يف الواليات املتحدة، وأحمد املري مدير العمليات  

ملجلس التعاون الخليجي ومنطقة الرشق األوسط وش�ل أفريقيا يف دائرة االقتصاد والسياحة بديب،    الدولية

 .«وعبدالحميد صديقي نائب رئيس مجلس إدارة رشكة صديقي القابضة، وروس كيل مدير «كورش أرابيا

والدكتور عبدالله  وضم وفد ط�ان اإلمارات عىل الرحلة كالً من عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات،  

الهاشمي نائب رئيس أول أمن مجموعة اإلمارات، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية ملنطقة  

الوسطى، وديفيد بروز نائب رئيس لشؤون السياسات الجوية والصناعة،   الخليج والرشق األوسط وآسيا 

 .يةوجيفري فان هيفنت نائب رئيس مبيعات الشحن العاملية والتجار

وكانت   » لدى هبوطها يف املطار تحية تقليدية بخراطيم املياه،931ولقيت رحلة ط�ان اإلمارات «إي كيه  

 .والسالمة عىل الطرق اإلرسائيلية، يف استقبال الطائرة م�اف ميخائييل، وزيرة النقل
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 البحرین تستضیف اجتماعا للدول املوقعة یلع "اتفاقیات أبراهام" 

 

  4املتحدة وإرسائيل و إرسائيلي� أن دبلوماسي� من الوالياتنقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول� 

، وذلك قبيل زيارة الرئيس األمرييك جو  2022يونيو    27االثن�    دول عربية سيجتمعون يف البحرين اليوم

 .بايدن للمنطقة

والبحري  اإلمارات  خارجية  وزارات  من  مسؤول�  املنامة  يف  املحادثات  طبّعت  وتجمع  التي  واملغرب  ن 

 .1979، ومن مرص التي أبرمت سالما مع إرسائيل عام 2020العالقات مع إرسائيل عام 

وتهدف االجت�عات إىل تعميق التعاون يف مجاالت تشمل املياه والسياحة والصحة والطاقة واألمن الغذايئ  

 .واألمن اإلقليمي

االثن� سيكون أيضا حدثا بارزا قبل زيارة الرئيس األمرييك  وقالت الخارجية اإلرسائيلية يف بيان إن "اجت�ع 

 ."املتوقعة للرشق األوسط

أشهر بحضور    3وكان وزراء خارجية الدول املشاركة يف االجت�ع قد اجتمعوا ألول مرة يف صحراء النقب قبل  

 وزير الخارجية األمرييك أنتو� بلينكن. 

https://almarsad.co.uk/
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إرسائيل مبوجب "اتفاقات أبراهام" بوساطة الرئيس األمرييك السابق  وأقامت اإلمارات والبحرين عالقات مع  

 دونالد ترامب، وأعاد املغرب العالقات مع إرسائيل مبوجب اتفاق منفصل بوساطة من إدارة ترامب أيضا. 

وأثارت "اتفاقيات أبراهام" غضب الفلسطيني� الذين اعتربوها خروجا عن اإلج�ع العريب عىل عدم تطبيع  

 ات مع إرسائيل، حتى توافق األخ�ة عىل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الرشقية. العالق

  16إىل    13ومن املقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إرسائيل والضفة الغربية املحتلة والسعودية يف الفرتة من  

 يوليو/متوز، وهي أول جولة له يف الرشق األوسط منذ توليه منصبه. 

 دول الخلیج:  حقوق اإلنسان يف

السعودیة ُتفرج عن مرتجی قریریص أحد "أصغر املعتقلین السیاسیین"  

 يف سجونها 

الجمعة السعودية،  السلطات  عمن ،  يونيو  24  فرجت 

بأنه أصغر معتقل   محام� ونشطاءُوصف من جانب  

قالته  ما  وفق  قريريص،  مرتجى  اململكة،  يف  سيايس 

 .CNNاملنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان لـ

تقريرا حرصيا   CNN وُسلط الضوء عىل قضيته بعد نرش

بها   2019عام   اعتقلت  التي  الطريقة  عن  كشف 

ر السلطات السعودية قريريص عندما كان يبلغ من العم

يف   13 باملشاركة  اتهامه  من  سنوات  ثالث  بعد  عاما 

وقد    2011احتجاج بالدراجات إبان الربيع العريب عام  

 .سنوات  10كان عمره حينها 

، عُرض عىل املحكمة وُوجهت  18سنوات عىل اعتقاله قبل مثوله أمام القضاء، وقبل عيد ميالده الـ 4وبعد 

 .له تهم وتوصيات بالحكم عليه باإلعدام

خالل  وا عنف  أع�ل  وارتكب  متطرفة"  إرهابية  "ج�عة  إىل  انتمى  قريريص  أن  العام  اإلدعاء  دعى 

االحتجاجات، مبا فيها مساعدته املزعومة يف إعداد قنابل مولوتوف، وقد نفى قريريص االتهامات املوجهة  

 .له برمتها

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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الذين ارتكبوا جرائم وهم    أنها ستسقط عقوبة اإلعدام عن األشخاص  2020وكانت قد أعلنت السعودية يف  

 .قُرص يف إطار تطبيق أمر مليك

وبذلك تخففت عقوبة أي شخص ُحكم عليه باإلعدام بسبب جرائم ارتكبها وهو قارص إىل عقوبة السجن  

عن   تزيد  ال  عن    10التي  صادر  لبيان  وفقا  الُقرص،  لتأهيل  منشأة  يف  اإلنسان    مفوضيةسنوات  حقوق 

 .يف ذلك الح� (HRC) يةاملدعومة من الحكومة السعود

عاما، ُحكم عىل قريريص بالسجن، رغم أن الحكومة السعودية مل   18، وعندما كان بعمر الـ2019ويف عام 

يف ذلك الوقت إنه تم إعفاء الشاب من   CNNتعلن التهم املوجهة له، وقال مصدر مطلع عىل القضية لـ

 .عقوبة اإلعدام

 .السعودية للحصول عىل تعليقمع الحكومة  CNN وتواصلت

 .2022أن قريريص سيغادر السجن عام  2019إنه تحدد عام  CNNوقال مصدر مطلع عىل القضية لـ

أن   بعد  اعتقاله  اإلنسان  منظ�ت حقوق  من  عدد  وأدانت  السعودية  عىل  الدويل  الضغط  تصاعد  وقد 

نمساوي عىل إغالق مركز لحوار  صوت الربملان ال  2019تقريرها عن قضية قريريص، ويف عام   CNN نرشت

 .األديان مدعوم من الحكومة السعودية، يف خطوة احتجاجية عىل اعتقال قريريص

مجموعة حقوقیة تنظم مؤتمرًا صحفیًا لعرض شهادات ضحایا التعذیب  

 يف سجون اإلمارات

اإلنسقدت   لحقوق  "منا"  مؤمتراً    انمجموعة 

يف   التعذيب  م�رسات  تناول  جنيف  يف  صحفياً 

انعقاد لجنة األمم   بالتزامن مع  اإلمارات، وذلك 

الدوري،   اجت�عها  التعذيب  ملناهضة  املتحدة 

بتطبيق   اإلماراتية  الحكومة  التزام  من  للتأكد 

 ب.من اتفاقية مناهضة التعذي   19اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك استناداً إىل املادة 

وشارك يف املؤمتر جوليا زومينا� املستشارة القانونية لـ"منا"، وحمد الشاميس مدير مركز منارصة معتقيل  

اإلمارات، إضافة إىل جنان املرزوقي املدافعة اإلماراتية عن حقوق اإلنسان، ومجموعة من ضحايا التعذيب  

 يف اإلمارات. 

https://almarsad.co.uk/
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البديل الذي قدمته "منا" ومركز املنارصة، إىل لجنة األمم   ويف بداية املؤمتر، لخصت زومينا� نتائج التقرير

املتحدة ملناهضة التعذيب، مش�ة إىل أن التقرير توصل إىل عدم وجود ض�نات ضد التعذيب يف القانون  

  االتحادي، بحسب ما أورده مركز منارصة معتقيل اإلمارات.

امل االنتهاكات  من  التقرير وثق �طاً  أن  الدولة  وأضافت زومينا�  أمن  التي يرتكبها عنارص جهاز  منهجة 

اإلمارايت، مثل اعتقال األفراد بدون مذكرات قضائية، وإخفائهم قرسياً ملدد طويلة كانت تستمر يف بعض  

 الحاالت أكرث من سنة. 

وأكدت زومينا� أنه رغم أن القانون اإلمارايت  يعترب أي دليل يتم الحصول عليه من خالل اإليذاء الجسدي  

باطل لكن يف امل�رسة العملية، تعتمد اإلدانات الجنائية يف اإلمارات بشكل منهجي عىل االعرتافات املنتزعة  

 تحت التعذيب. 

ك� تطرقت زومينا� إىل قضية احتجاز املعتقل� ألجل غ� مسمى رغم انتهاء فرتة عقوبتهم، مؤكدة أن  

ة األصلية، موضحة أن التقرير توصل إىل استخدم  بعض املعتقل� تم احتجازهم فرتة أطول من مدة العقوب

 القوان� اإلماراتية لغة فضفاضة وغامضة تجرم حرية التعب� وتسمح باالنتهاكات.

 إندبندنت: معتقلون سعودیون یتعرضون لالعتداء الجنسي والقتل

تقريرا، تناول االنتهاكات التي يتعرض لها املعتقلون السياسيون يف   صحيفة "إندبندنت" الربيطانية نرشت

 السعودية. 

"عريب ترجمته  لها،  خاص  تقرير  يف  يف  21وأفاد  الحكومة  معارضتهم  بسبب  املحتجزين  "السجناء  بأن   ،"

 للقتل واالعتداء الجنيس والتعذيب والتعرض إىل وحشية محضة". السعودية، يتعرضون

سج� رأي تم رصده    311وحددت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "غرانت ليربيت" الخ�ية لحقوق اإلنسان،  

 يف عهد محمد بن سل�ن ويل العهد الحايل ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. 

سجينا تعرضوا للتعذيب،    53التقرير الحرصي مع صحيفة اإلندبندنت، أن  وزعم الباحثون، الذين شاركوا  

 شخصا عىل اإلرضاب عن الطعام.   14بين� تعرض ستة لالعتداء الجنيس، وأجرب 

التقرير يف محنة   املرأة،    23ونظر  باإلضافة إىل    11ناشطة يف مجال حقوق  القضبان،  منهن ما زلن وراء 

 صحفيا معتقال.  54تحديد 

آخرون    13سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفاال، وتم إعدام خمسة منهم. ويواجه   22وهناك  

 عقوبة اإلعدام، بين� تويف أربعة يف الحجز.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-prisoners-abuse-b2106950.html


      تابع منصات المرصد

  

 

39 | P a g e  

 المرصد الخليجي

061|| 21 July 2022 

 : االتجاهات اإلعالمیة: املحور الخامس

وسائل  برزت زيارة الرئيس األمرييك جو بايدن إىل املنطقة كأهم حدث وقع خالل الشهر املايض فبعض  
الزيارة انتصاراً كب�اً لألم� محمد بن سل�ن وبعض قادة املنطقة خاصة بعد   اإلعالم العربية اعتربت أن 
األم�   السعودي  العهد  الرياض ولقاء ويل  زيارة  املحطات) عىل  تقول هذه  (ك�  األمرييك  الرئيس  إجبار 

أنه السعودية   ستكون منبوذة بسبب اغتيال الصحفي  محمد بن سل�ن بعدما قال بادين مراراً وتكراراً 
 ج�ل خاشقجي. 

أجراء   برضورة  املنطقة  للقادة  األمرييك  الرئيس  مطالبات  القنوات  هذه  تجاهلت  الوقت  نفس  يف  لكن 
إصالحات يف مجال حقوق اإلنسان ك� تجاهلت وسائل اإلعالم أيضاً األسئلة التي قالها صحفيون غربيون  

بشأن عملية اغتيال ج�ل خاشقجي إال أن وسائل إعالم غ� عربية    للرئيس األمرييك ومحمد بن سل�ن
 سلطت الضوء عليها. 

 مختارات 

 ؟ قمة "جدة لألمن والتنمیة".. هل یربح الجمیع

تحليل   الرتكيةيف  األناضول  األمرييك جو    بوكالة  الرئيس  زيارة  إن  الفقيه  الصحفية إحسان  الكاتبة  قالت 

 بايدن إىل السعودية قد تكون بداية لتعاون مثمر ب� الجميع.
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جاءت جولة الرئيس األمرييك جو بايدن األوىل باملنطقة يف توقيت يشهد العامل متغ�ات  وأضافت الفقيه "

اإل  التحالفات  صياغة  إعادة  مستوى  يف  وارتفاع  أوكرانيا،  يف  الروسية  الحرب  وتداعيات  والدولية،  قليمية 

 ."التوترات يف الرشق األوسط ب� إرسائيل وإيران، يف أجواء من احت�الت فشل مفاوضات امللف النووي

  وتزامنت جولة بايدن مع رغبة واشنطن يف إعادة تقييم عالقاتها مع السعودية، والتحالفات والدور األمرييك

يف املنطقة مستقبال، بعد تراجع ملفاتها عن أولويات السياسة الخارجية األمريكية واتجاهها نحو الص�  

 .وروسيا 

ويعتقد بايدن بخطأ تراجع دور بالده يف الرشق األوسط، مؤكداً يف ترصيحات من القدس يف أوىل محطات  

من خالل محطته األخ�ة يف السعودية،    جولته أن لدى الواليات املتحدة فرصة الستعادة نفوذها باملنطقة 

 .وحضوره قمة جدة للدفاع عن املصالح األمريكية 

األمني   بالتعاون  يتعلق  مبا  املدى،  بعيدة  األمريكية  اإلسرتاتيجيات  أولويات  تحتل  عدة  ملفات  تزال  وال 

املنطق لدول  اإليرانية  التهديدات  ملواجهة  املتاحة  والسبل  املنطقة،  دول  مع  لها  واالقتصادي  الحليفة  ة 

 .والرشيكة، إضافة إىل أهمية ض�ن تدفق الطاقة منها للحفاظ عىل مستوى أسعار مقبول

يوليو/    16واستضافت مدينة جدة عىل البحر األحمر غريب السعودية، قمة "جدة لألمن والتنمية" السبت  

التعاون الخليجي ومرص    متوز الجاري، بدعوة من امللك سل�ن بن عبد العزيز، شارك فيها قادة دول مجلس 

 .واألردن والعراق بحضور الرئيس األمرييك 

وافتتح ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن أع�ل القمة، بكلمة دعا فيها إيران إىل عدم التدخل  

 .يف شؤون دول املنطقة، وأعرب فيها عن أمله يف تأسيس عالقات جيدة ب� الواليات املتحدة ودول املنطقة 

 أكد الرئيس األمرييك يف كلمته أمام قادة الدول التسع، أن بالده لن تبتعد عن املنطقة ولن تتخىل  بين�

بامتالك   "أبداً"  لطهران  الس�ح  إيران، مشددا عىل عدم  أو  أو روسيا  الص�  فراغا متلؤه  عنها، ولن ترتك 

 .السالح النووي

واجهة التهديدات الجوية يف املنطقة، دون أن يحدد  وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية واإلنذار املبكر مل 

 .ماهية هذه التهديدات وال مصادرها

 .وأشار إىل أن الواليات املتحدة لن تسمح للقوى "الخارجية" بالتضييق عىل املمرات املائية يف املنطقة

مع دول املنطقة   وبحسب بيانات أمريكية وعربية، فإن جولة بايدن ناقشت تعزيز عالقات الواليات املتحدة 

 .يف مجاالت اقتصادية وأمنية، وما يتعلق بض�ن تدفق الطاقة إىل األسواق العاملية واألمن الغذايئ 
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إضافة إىل الوضع يف اليمن وتعزيز الهدنة التي توصلت إليها األمم املتحدة ب� أطراف الحرب، وما يتعلق  

يف املنطقة، دون التطرق إىل ما يتعلق مبلفات  بجهود مكافحة التطرف واإلرهاب واملسارات الد�قراطية  

 .حساسة مثل حقوق اإلنسان، عىل األقل يف البيانات والترصيحات الرسمية 

وتحاول الواليات املتحدة إعادة تقييم عالقتها مع السعودية وتوجيه عالقاتها مع دول املنطقة، مبا فيها  

 .إرسائيل 

يونيو/ حزيران املايض، أكد أن األمن القومي إلرسائيل هو    14األمرييك يف  ويف ترصيحات أدىل بها الرئيس  

سبب رئييس لزيارته إىل املنطقة، حيث سيعقد "اجت�عا كب�ا" يف السعودية، وأن أمر الزيارة "يتعلق باألمن  

 ."القومي إلرسائيل، وبقضايا أكرب بكث� من االرتباط بقطاع الطاقة 

يف   األمرييك  الرئيس  والكويت  وسعى  واإلمارات  السعودية  النفطية،  الدول  قادة  إىل حث  هذه،  جولته 

 .والعراق، إلعادة ضبط تدفق النفط مبا يضمن استقرارا يف أسعاره والحد من زيادتها

لكن الزيارة مل تحقق أهدافها إذ أعلنت السعودية يف كلمة ويل العهد أمام قمة جدة، أنها تنوي زيادة  

، وهذا اإلعالن مل يكن مثرة مباحثات بايدن  2027مليون برميل يوميا بحلول عام    13إىل  إنتاجها النفطي  

مع املسؤول� السعودي�، إ�ا ضمن خطة اململكة املعلنة قبل سنوات برفع تدريجي لإلنتاج حتى بلوغه  

 .املستوى املذكور 

"أال تتخذ السعودية أي  وتث� توجهات بايدن بشأن النفط مخاوف موسكو من نتائج جولته حيث تأمل  

مواقف ضد روسيا"، ك� جاء يف رد للمتحدث باسم الكرمل� د�رتي بيسكوف، عىل سؤال ع� إذا كان  

 .الكرمل� يعتقد أن الزيارة �كن أن تشكل تهديدا للمصالح الروسية

 ويف املؤمتر الصحفي املشرتك ب� الرئيس 

يد، الخميس املايض، أشار بايدن إىل أن الدبلوماسية هي السبيل  األمرييك ورئيس الوزراء اإلرسائييل يائ� الب 

األفضل ملنع إيران من امتالك السالح النووي، وأن بالده سرتفض حصول األخ�ة عىل سالح نووي حرصاً عىل  

 .املصلحة الحيوية ألمن الواليات املتحدة وإرسائيل

تهديدات الناجمة عن استخدام الحرس الثوري  وتتشارك الواليات املتحدة والسعودية واإلمارات مخاوف ال

اإليرا�،   املنشأ  ذات  البالستية  والصواريخ  املس�ة  للطائرات  واليمن  العراق  يف  له  الحليفة  والقوات 

واستهداف البنية التحتية للطاقة واملطارات املدنية ومشاريع تحلية املياه يف الدولت�، وتهديد حركة املالحة  

 .اب املندب وهرمزالدولية عرب مضيقي ب
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التهديدات   إقليمي ملواجهة  أمني  تحالف  بناء  األمريكية يف  اإلدارة  إىل فشل مساعي  إشارة واضحة  ويف 

اإليرانية، أعلنت اإلمارات رسميا أنها لن تكون طرفا يف أي تحالف يستهدف دوال أخرى يف املنطقة، إيران  

 .تحديدا

ال  املستشار  قرقاش  ألنور  صحفية  ترصيحات  إعادة  ووفق  بصدد  بالده  فإن  اإلمارايت،  للرئيس  دبلومايس 

سف�ها إىل طهران، بعد قطيعة دامت سنوات يف إطار السعي إليجاد حلول والرتكيز عىل التعاون االقتصادي  

 ب� دول املنطقة، 

ك� أن الرياض هي األخرى تسعى لتجنب أي مواجهة مع طهران، وتبدي رغبة جادة يف إقامة عالقات  

عها بوساطة عراقية، عرب عنها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقوله، إن يد اململكة  طبيعية م

 .ممدودة إىل إيران

التحالف األمني الرشق أوسطي   "ناتو عريب"، يف إشارة إىل  ابن فرحان أن يكون هناك يشء اسمه  ونفى 

 .دة ركزت عىل الرشاكة بينه�املوجه ضد إيران، مؤكداً أن قمة جدة واملباحثات مع الواليات املتح

وال يبدو أن هناك استجابة من دول املنطقة للرغبات األمريكية اإلرسائيلية املشرتكة يف تشكيل تحالفات  

أمنية أو عسكرية ملواجهة التهديدات اإليرانية، مبا فيها دول أعلنت موقفها رسميا أنها لن تنخرط يف أي  

اق، وأخرى ترتبط بعالقات متميزة معها مثل الكويت وقطر وسلطنة  تحالفات ضد إيران مثل اإلمارات والعر

 .ع�ن، وكذلك مرص انطالقا من رؤيتها بأن إيران ال تشكل أي تهديد لها

ووفق خرباء، فإن دول مجلس التعاون الخليجي بدت مطمئنة لنتائج الزيارة بتعهدات قطعها بايدن بأن  

يكي�، لن تتخىل عن دول املنطقة، ولن تسمح إليران بامتالك بالده بوجود عرشات اآلالف من الجنود األمر

 .السالح النووي

وبرنامجها   اإليرا�  النووي  الربنامج  تهديدات  تخىش  التي  الدول  لتلك  بالغة  أهمية  ذات  املسألة  وهذه 

ربنامج  للصواريخ البالستية، الذي مل يتطرق إليه بايدن، يف ح� كانت إدارة سلفه دونالد ترامب تضع هذا ال

 .عىل أولويات سياساتها يف املنطقة
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