
   

 

 

 "الخجاسة الحشة"صيىيت لبدث العالكاث الاستراجيجيت واسخىماٌ مفاوضاث -خليجيت*مباخثاث 

والىىيذ وألامين العام ملجلس الخعاون لذٌو الخليج العشبيت   والبدشيًعلذ وصساء خاسجيت ول مً السعىدًت وُعمان 

الذولت وصيش الخاسجيت واوغ يي في مذًىت ووش ي  عضى مجلسمع الجاهب الصيني ممثال في زىائيت مباخثاث سسميت 

الكاث الثىائيت ًىاًش بدث الع 01ًىاًش ختى الجمعت املاض ي  01جىىب الصين، شمل جذٌو الضياسة املمخذة مً الازىين 

واملفاوضاث الجاسيت بشأن اجفاق الخجاسة الحشة بين الصين ومجلس الخعاون وهزلً مىاكشت اللضاًا إلاكليميت 

هما شذد واوغ يي وهظيره إلاماساحي الشيخ عبذهللا بً صاًذ، خالٌ مياملت هاجفيت،  .والذوليت راث الاهخمام املشترن

 وخشصهما على حعضيض مساساث الخعاون الاستراجيجي.ً ًعلى عمم عالكاث الصذاكت بين البلذ

ً ججاسي لذٌو مجلغ الخعاون مىز عام  وحعخمذ بصفت أظاظُت على الىفغ الخلُجي خُث  9102حعذ الصين أهبر شٍش

جصذسث اململىت العشبُت الععىدًت كائمت مىسدي الىفغ للصين الشعبُت، باإلضافت للششاهت الاكخصادًت الىبيرة بين 

وعلى سأظها الخعاون بين أبىؼبي وبىين في مجاالث الصحت والزواء الاصعىاعي، مما ٌعؽم على املعخىي الىظني  الجاهبين

ت  ع الحشهت الخجاٍس وضمان ظالظت إلامذاداث مً خاحت البلذًً لخعمُم الخعاون جدذ مؽلت مىعلت ججاسة خشة لدعَش

ت  م التي حعخبر دٌو املىعلت حضءا سئِعُا منها،وهى ما ٌععي دفعت ملبادسة الحضام وابين الجاهبين الحٍُى هما ًدلم  لعٍش

 جصذًش للمىخجاث الصِىُت لىحهاث أخشي.ة للذٌو الخلُجُت في خشهت ئعادة الفائذ
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مً هال وجشي "ساداس" أن جلً املباخشاث مع جشهيزها على الجاهب الاكخصادي ئال أنها ال جخلى مً سظائل ظُاظُت هامت 

 جخمشل في:العشفين 

يا اظتراجُجُا لذٌو الخلُج العشبي في شتى املجاالث وحشاظشها في الخعلع لألمً والاظخلشاس - أن الصين جعشح هفعها شٍش

خذي على غشاس إلاكلُمُين ورلً في ئظاس الحىاس الاظتراجُجي بين الجاهبين والخيعُم والدشاوس الشىائي مع ول دولت على 

اض وأبىؼبياللجىت العلُا املشترهت سفُعت املعخىي   .مع ول مً الٍش

ُاهج وهىهج وىهج، ومىكفها مً جاًىان في مىاحهت العُاظت جأن بىين بداحت للذعم العُاس ي الذولي إلحشاءاتها في شِى-

ىُت الشامُت لدشىُل حبهت دولُت للخصذي للخدشواث الصِىُت في بدش الصين الجىىبي.  ألامٍش

بغشض الخأهُذ على وحىد و الذولُين بما ًخذم أمً واظخلشاس املىعلت، أن دٌو الخلُج بداحت لخىظُع دائشة الششواء -

يي.  بذائل وإن واهذ مدذودة جدذ مً أزش جللباث الىؽام العُاس ي ألامٍش

وجذلل الخعىساث على العاخخين إلاكلُمُت والذولُت على اظخعذاد بىين للعب دوس فاعل في مىعلت الششق ألاوظغ 

عضص مً مىدعباث اكخصادها املخىامي، ئر  اسة الخلُجُت  ظبلذًيسجم مع ههجها املىفخذ على حمُع الالعبين َو اسة الٍض ٍص

ش الخاسحُت شىت ووش ي خعين أمير عبذاللهُان ملذًإلاًشاوي  وٍص في  الخاسحُت الصُني، مما ًذعم وحىد ًىين بذعىة مً وٍص

ً في بىاء جلً الخفاهماث أو ساهب مجاوي معخفُذ مً  في املىعلتملبلت أي جفاهماث أو جشجِباث ئكلُمُت  ظىاء هشٍش

 .اظخمشاس الىضع الشاهً

 غذاة جدشيش شبىة ًطلم عمليت "خشيت اليمً السعيذ"الخدالف العشبي **

مدافظت شبىة بعذ اهخماٌ جدشيش العميذ جشوي املاليي مً مً في اليأعلً املخدذر باسم جدالف دعم الششعيت 

ًىاًش. وفي  01على وافت الجبهاث واملحاوس ورلً ًىم الازىين املاض ي  اهطالق عمليت "خشيت اليمً السعيذ" ،مذًشياتها

مللاومت الشعبيت ًخلذمىن باججاه السيطشة على مذًشيت العماللت وا وألىيتوكذ صذوس اليششة وان الجيش اليمني 

 .مً عذة مداوس خشيب جىىب مدافظت مأسب 

فلذ بذأ ين لاملحل هشير مًهما رهشث "ساداس الخلُج" في عذدها ألاٌو وبىاءا على مععُاث مُذاهُت وظُاظُت وسؤي 

ً وافت املحاوس والجبهاث في الُمً ورلً  باالظدىاد ئلى مىدعباث الخدالف عملُت هجىمُت أفسح املجاٌ فيها لخدٍش

الاهخصاس ألاخير وحهىد دٌو الخدالف بلُادة اململىت العشبُت الععىدًت لخىخُذ صفىف الفشكاء في مععىش الششعُت 

 الُمىُت.

تراجُجُت الجذًذة للخدالف سفع ظلف الضغىط على مُلِشُا الحىسي إلسغامها على حعتهذف الاظ ؛"ساداس" مً وحهت هؽشو 

ش أممي عً  اللبٌى بالحل العُاس ي ورلً بالتزامً مع حعثر بعض ظشق إلامذاد الععىشي إلاًشاوي حشاء ما هشفه جلٍش

شحىاث ألاظلحت جىسط الحشط الشىسي في جصذًش ألاظلحت للُمً اهعالكا مً مُىاء حاظً، بجاهب عملُاث ضبغ 

ىُت. ت ألامٍش خ ئًشاهُت امليشأ في بدش العشب مً كبل البدٍش  والزخائش والصىاٍس

  وصيش الخاسجيت إلاًشاوي ًجشي أولى جىالجه الخليجيت بضياسة مسلط والذوخت***

أجشي وصيش الخاسجيت إلاًشاوي خسين أمير عبذاللهيان أٌو صياسة خليجيت مىز جىليه مهامه إلى ول مً مسلط والذوخت 

ًىاًش الجاسي، جىاولذ الخباخث خٌى مفاوضاث فييىا بشأن البرهامج الىىوي إلاًشاوي، مشيذا بذوس  00و 01ًىمي 



   

إلعادة هيان في خذًث للىاة "الحضيشة" اللطشيت جطلع إًشان . ورهش عبذالل2102وساطت سلطىت ُعمان في إهجاح اجفاق 

 العالكاث مع اململىت العشبيت السعىدًت.

ش الخاسحُت إلاًشاوي ملعلغ والذوخت، ئلى معاعي ظهشان إلعادة جيشُغ كىىاث الحىاس مع الىالًاث  اسة وٍص شحع مدللىن ٍص ًُ

ىُت  املخدذة في ضىء حشىىها مً دوس الذٌو ألاوسوبُت املفاوض ت في فُِىا وسغبتها في الخدلم مً سفع العلىباث ألامٍش

 جىفُزا للمخشحاث املحخملت للجىلت الشامىت.

بذو العامل الاكخصادي الضاغغ دافعا سئِعُا للخدشن إلاًشاوي خُث بدث عبذاللهُان مع هؽيره الُعماوي  بذس العُذ ٍو

م الخجاسي بين جشهميعخان و جفعُل  بً خمذ البىظعُذي واظخئىاف خشهت  أوصبىعخان وإًشان وظلعىت عمانالعٍش

وجبادٌ البضائع بين البلذًً باللىاسب، فضال عً الشغبت في الاظخفادة مً اظخضافت كعش لبعىلت وأط العالم الخجاسة 

 في دعم كعاعي الخذماث الفىُت والهىذظُت إلاًشاهُت. 9199

جشهيز الجاهب إلاًشاوي على ئسظاٌ الشظائل إلاًجابُت هدى اململىت العشبُت الععىدًت ودٌو الخلُج بىحه  وجشي "ساداس"  أن

له بعذ اظتراجُجي ًخعلم بميزان اللىي وكعع العٍشم ًضم الععىدًت وإًشان ومصش وجشهُا والذعىة لحىاس ئكلُمي  عام

وظُاس ي ًبعث بشظائل ظمأهت للجاهب  الششق ألاوظغ،في مىعلت  أي جفاهم معخلبليظشائُل على مائذة ئعلى جىاحذ 

عتهذف دمج ئًشان في  .مىؽىمت ألامً إلاكلُمي الععىدي َو

مً الحىاس مع اململىت العشبُت الععىدًت مً خالٌ جعىساث املشهذ حذًت املىكف إلاًشاوي  وباألخير ًمىً الىكىف على

لحىزُين في صىعاء بذًل عً خعً ئًشلى باملخالفت لخعهذاجه الُمني ومذي حذًت ظهشان في اعتزامها ئسظاٌ مبعىر لذي ا

بمخدذر املُلِشُا في معلغ دون وسود خاصت في ؼل للاء عبذاللهُان  مً عذمه، للىظُعين الُعماوي والعشاقي ،

ش في وكذ ظابم بالدعبب في وفاة "العفير" خعً ئًش  اض والخدالف، الزًً اتهمهما الىٍص ت جيخلذ الٍش داث هاٍس  لى.جصٍش

  الشئيس الجضائشي ًبعث سسائل للعاهل السعىدي والشئيس إلاماساحي****

ًىاًش  00عث الشئيس الجضائشي عبذاملجيذ جبىن بشسالت للعاهل السعىدي امللً سلمان بً عبذالعضيض ًىم الثالزاء ب

خالٌ صياسة سسميت لىصيش  ًىاًش  02ًىم السبذ  وأعلبها بشسالت ممازلت لشئيس دولت إلاماساث  الشيخ خليفت بً صاًذ

 الشئىن الخاسجيت الجضائشي سمطان لعمامشة للشياض وأبىظبي.

ش الخاسحُت الجضائشي  في ئظاس جدضير بالده ألعماٌ اللمت العشبُت والتي جخعلع الجضائش ألن جيىن  جأحي الجىلت العشبُت لىٍص

 ٌ ت بىحىد كادة الذو ت لضمان هجاخها وهجاعت مخشحاتها واوعلادها بمىعذها على الشغم مً  خضىٍس العشبُت املحىٍس

مىحت اسجفاع إلاصاباث بفيروط وىسوها، وهى ما ٌعخذعي الدشاوس وإبشاص حذٌو أعماٌ اللمت على ظاولت اللادة ومنها بدث 

ا ئلى الجامعت ومعخجذاث اللضُت الفلععُيُت.  معألت عىدة ظىٍس

، خُث تهذف الجضائش إلعادة املشجلبت وأهذافها اللمتفشص هجاح على  املغشبي-الخالف الجضائشي  ًإزشأن ومً املحخمل 

والخلُجُت على وحهت الخدذًذ في ملابل ما ًجمع الشباط مً عالكاث مخِىت مع ول دٌو الخلُج الذفء لعالكاتها العشبُت 

ششاهت الاظتراجُجُت بين دٌو مجلغ الخعاون واململىت العشبي وان آخشها ججذًذ الذعم ملغشبُت الصحشاء وأهمُت ال

اض دٌعمبر املاض ي. 29املغشبُت في البُان الخخامي لللمت   للمجلغ ألاعلى بالٍش

  



   

  يبىاوالشعب اللفشوس ي لذعم -دىضم لصىذوق سعىديسإلاماساث *****

صىذوق مشترن بين بالده واململىت وصيش الخاسجيت الفشوس ي جان إًف لى دسيان أن دولت إلاماساث سدىضم إلى أعلً 

العشبيت السعىدًت جشي الاجفاق على إوشائه خالٌ صياسة الشئيس إًماهىيل ماهشون للسعىدًت. وفي سياق آخش أعلىذ 

 ًىاًش، إسساٌ شحىت مساعذاث للجيش اللبىاوي 02دولت كطش ًىم السبذ 

مً اللعُعت الذبلىماظُت شبه الياملت مىز جفجش الشغم  ال جضاٌ دٌو الخلُج العشبي فاعل مهم على العاخت اللبىاهُت على

ش إلاعالم املعخلُل حىسج كشداحي وجىظغ الشئِغ الفشوس ي بين الععىدًت وخيىمت مُلاحي إلرابت  داث وٍص أصمت جصٍش

 الحيىمتمً حاهب  ئحشاءاث بىاء الشلتبلبىان، وما الصمها مً الجلُذ بين الجاهبين وجخفُف آزاس الىضع الاكخصادي 

 .اللبىاهُت

ذ واملىامت غير مخدمعين  اض وأبىؼبي واليٍى لعىدة العالكاث ئلى ما واهذ علُه في ؼل اظخمشاس وجشي "ساداس" أن الٍش

ب مخذس الىبخاغىن ودعم خشواث وشخصُاث متهمت  مُلِشُا "خضب هللا" باظخفضاص هزه الذٌو واظتهذاف أمنها عبر تهٍش

ً والععىدًتباسجياب أعماٌ ئسهابُت في الب   .دٍش

املىحه مباششة للبىاهُين على غشاس  العمل إلاوساويمعاساث الخفاعل الخلُجي مع ألاوضاع في لبىان بين اظخمشاس وجخعذد 

الصىذوق املشترن الزي أعلً عىه الجاهب الفشوس ي دون وحىد جفاصُل واضحت خٌى مهامه حجم معاهمت الششواء 

لعالج مشض ى وىسوها، ومإخشا شل افخخاح مشهض الشُخ دمحم بً صاًذ إلاماساحي اللبىاوي م ذعم الشمضي لللطاع الطبيالو فُه، 

عبر ئسظاٌ كعش ملعاعذاث غزائُت مخخالُت، وهى ما ًذلل على سغبت الذوخت في الحفاػ  الجيش اللبىاويجماسً دعم 

إهذ في الىكذ راجه ملف عىدة العالكاث بين العشفين  على وحىدها في لبىان دون ججاوص املىكفين الععىدي والخلُجي ٍو

 لِغ معشوخا في الؽشف إلاكلُمي الحالي.

 *****السعىدًت ومصش جبدثان الخعاون في مجاٌ الخعذًً*

علذ وصيش البتروٌ والثروة املعذهيت املصشي م.طاسق املال مع وصيش الصىاعت والثروة املعذهيت السعىدي م.بىذس بً 

إبشاهيم الخشيف مباخثاث سسميت جىاولذ جىثيف الخعاون في املىضىعاث الخعذًييت راث الاهخمام املشترن، ورلً 

 ىاًش الجاسي. ً 01و 02على هامش مؤجمش الخعذًً الذولي بالشياض ًىمي 

ًأحي رلً في ئظاس مبادسة اململىت العشبُت الععىدًت لذعم وجدفيز كعاع الخعذًً واظدششاف الفشص املخاخت فُه ظعىدًا 

ت لخعؽُم الاظخفادة مً كعاع الخعذًً وسفع معاهمخه في الىاجج املحلي.  ظعيوعشبُا ودولُا، بالخىاصي مع  الحيىمت املصٍش

ذعم الخعاون بين البلذ ًً ششوع اللاهشة في ئكامت مششوعاث حعذًيُت على سأظها أٌو مصفاة للزهب بالصحشاء ٍو

الششكُت والتي جلع ضمً الذسع العشبي الىىبي الغني باملعادن واملمخذ على ظىاخل البدش ألاخمش في الععىدًت ومصش 

 ين بأعماٌ البدث والخىلُب.   والعىدان، وهى ما ٌععي فشصت لخعاون أعمم بين ششواث اللعاع الخاص في هال الجاهب



   

 


