
   

 

 

 *الشئيغ املصشي مللك البدشيً: ؤمً الخليج جضء ال ًخجشؤ مً ألامً اللىمي املصشي    

الجاسي اجصاال هاجفيا مً عاهل مملكت البدشيً امللك خمذ بً عيس ى ًىاًش  91جللى الشئيغ عبذالفخاح العيس ي في 

آل خليفت، ؤكذا خالله على اعتزاصهما بمعخىي جطىس العالكاث الشىائيت وؤهميت الخعاون والخيعيم والدشاوس الذائم 

ذ على زىابذ بين البلذًً الشليلين في مخخلف اللضاًا راث الاهخمام املشتركت، فيما جذد الشئيغ العيس ي الخإكي

 العياظت املصشيت التي حعخبر ؤن ؤمً الخليج جضء ال ًخجضؤ مً ألامً اللىمي املصشي.

ت اإلاخميزة بين الغئِس عبضالفخاح السِس ي  يُت ؤهمُت زاضت، إط حعض العالكاث ألازٍى ت البدٍغ جىدسب العالكاث اإلاطٍغ

ؤواضغ الخعاون وجغسُش الغوابـ الشىائُت، على صعم واإلالً خمض بً عِس ى آٌ زلُفت ؤبغػ معاإلاها في قل خغص الؼعُمين 

اعة  اعة اإلالً خمض وللاءه الغئِس السِس ي في شغم الشُش مىخطف سبخمبر اإلااض ي في ؤخضر ٍػ ولِس ؤصٌ على طلً مً ٍػ

 لؼعُم زلُجي إلى مطغ.

ىفُظًا وبغإلااهُا، خُث ػاع حعمُم الخعاون مخعضص ألابعاص بطىعة مؤسسُت بين اإلاىامت واللاهغة جهما ًدغص البلضان على 

ً في هىفمبر اإلااض ي للمشاعهت في مىخضي خىاع اإلاىامت، بِىما ػاعث عئِست مجلس  غ الخاعحُت اإلاطغي مملىت البدٍغ وٍػ

ني اللاهغة ؤوازغ صٌسمبر اإلااض ي.  الىىاب البدٍغ

2022ًىاًش  24                          لشابعالعذد ا  



   

اث الاجطاٌ الها جفي في غىء الهجىم ؤلاعهابي على وجغي "عاصاع" ؤن عسالت الخػامً اإلاطغي الخلُجي واهذ ألابغػ في مجٍغ

على الترابـ  زالٌ الاجطاٌالجاهبان ؤهض خُث  ،ميشأث مضهُت بالعاضمت ؤلاماعاجُت ؤبىقبي مً كبل مُلِشُا الحىسي

 العػىي بُنهما ومأعبهما في صعم ألامً اللىمي العغبي.

 ومصش ماساث والععىدًتل ل*الشئيغ الكىسي ًىهي صياسة هاجحت *

ًىاًش  91إن جىلت باملىطلت ألاظبىع املاض ي اهطالكا مً دولت إلاماساث في  الكىسي الجىىبي مىن جيهؤجشي الشئيغ 

خيث جشي ًىاًش الجاسي،  22ختى مصش ضياسة ب جىلتواخخخم ال 91و 91ًىمي مشوسا باململكت العشبيت الععىدًت 

مجلغ  مفاوضاث الخجاسة الحشة معاظخئىاف بدث اظخعشاض مجاالث الخعاون بين كىسيا والبلذان الشالر وكزلك 

  .الخعاون لذول الخليج العشبيت

اعة على  عهؼث ت في مىؿلت الشغق ألاوسـ زاضت في الٍؼ ا الجىىبُت وزالر صٌو مدىٍع فخذ آفاق حضًضة للخعاون بين وىٍع

 املجالين الاكخطاصي والضفاعي، وطلً بالىكغ للمطالح اإلاخباصلت لألؾغاف مً هظا الخلاعب:

ت- ت مخلضمت جللل الاعخماص على  جلبي الطىاعاث الضفاعُت اليىٍع خاحت صٌو اإلاىؿلت في امخالن وجىؾين جىىىلىحُا عسىٍغ

ش "اللىي الىبري  ض ؤبىقبي بطىاٍع  في ضفلت جلضع بىدى " صفاعُت مخىسؿت اإلاضيM-SAM، خُث وكعذ سٌى اجفاكا لتزٍو

خؿلع الجاهب اإلاطغي لملُاع صوالع،  5.3  في مطغ. "K-9" طاحي الضفع اإلاشترن مع الجاهب اليىعي للمضفع خطيُعلٍو

ا الجىىبُت في ضاصعاث ألاسلحت عاإلاُا اهؿالكا مً مىؿلت الشغق - ًسضم طلً على الجاهب آلازغ جىسُع مساهمت وىٍع

 .اسخيراصا لألسلحتألاوسـ ألاهثر 

اعة - عض مشاال على الغابـ اللىي بين الجاهبين ًدخل الخعاون في مجاٌ الؿاكت ؤهمُت في حضٌو ؤعماٌ الٍؼ خلبُت لهكغا َو

ا للىفـ الخام %(46ما وسبخه ) صٌو الخلُج العغبي في بىاء ؤٌو مفاعل هىوي سلمي  زيرةألا ، وصوع مً اخخُاحاث وىٍع

بالعالم العغبي وصولت ؤلاماعاث ممشلت في مفاعل بغاهت وجؿلعها للمساهمت في زؿـ اإلاملىت العغبُت السعىصًت للؿاكت 

ت.   الىىٍو

ت ح- هىص الضٌو الخلُجُت في بىاء اكخطاص الهُضعوحين ألازػغ والحفاف على صوعها همىخج وحعؼػ الخىىىلىحُا اليىٍع

ت مخعضصة.  ومطضع عئِس ي للؿاكت غمً مساهماث اسدشماٍع

لُا، خُث مً اإلاىخكغ ؤن - ت ألسىاق الشغق ألاوسـ وإفٍغ ؼ ولىج اإلاىخجاث اليىٍع مشلذ الضٌو الشالر مفخاخا لخعٍؼ

ً اللاصمين بعض حعثرها مىظ  حسخإهف مفاوغاث الخجاعة الحغة ا وصٌو مجلس الخعاون الخلُجي زالٌ الشهٍغ بين وىٍع

ت إلمياهُت إبغام اجفاق ججاعة زىائي0202 ت اإلاطٍغ لُت ، هما جمهض املحاصزاث اليىٍع  .هى ألاٌو مع صولت إفٍغ

 دول الخدالف جىظع إطاس املىاجهت مع ميليشيا الحىسي دبلىماظيا وميذاهيا***

دعم الششعيت باليمً مً هجماجه ضذ جمشكضاث ميليشيا الحىسي في مىاطم مخخلفت شمال اليمً سدا كشف جدالف 

على الهجماث إلاسهابيت على امليشأث املذهيت إلاماساجيت الازىين املاض ي. ودعذ دولت إلاماساث في املىابش الذوليت 

 .لخصييف ميليشيا الحىسي كجماعت إسهابيت



   

وجطيُفها حماعت إعهابُت على غغاع مُلِشُا "خؼب هللا"  صبلىماسُا إلصاهت مُلِشُا الحىسيجلىص صولت ؤلاماعاث خغاوا 

م الحل ى باعخباع ؤن طلً ًمشل زؿ ،على كىائم ؤلاعهاب في عضص مً صٌو العالم تاللبىاوي اإلاىغىع ة هامت في ؾٍغ

العغبُت وفي جفاعلها مع عسائل الخػامً ، وهى ما جىزذ ؤبىقبي إًطاله عبر مجلس ألامً الضولي وحامعت الضٌو السُاس ي

 .العغبي والضولي حغاء الهجىم

ىُت في ميافدت تهٍغب ألاسلحت ؤلاًغاهُت للُمً مع حهىص الخدالف العغبي في  ت ألامٍغ ومُضاهُا جخلاؾع عملُاث البدٍغ

ش ومغاهؼ ججمُع اإلاسيراث اإلافخخت زاضاستهضاف  مدافكت مىاوئ ت في اللضعاث الىىعُت للمُلِشُاث مً مىطاث ضىاٍع

ت. ت اإلاالخت البدٍغ  الحضًضة عصا على عملُاث اللغضىت وتهضًض خٍغ

ومىكف املجخمع  للطغاعحعلُض ألاػمت الُمىُت ًىمً في إغفاٌ ؤو الخللُل مً العامل ؤلاًغاوي املحفؼ  وجغي "عاصاع" ؤن

ت بطىعة ججعل  مً هظا التهضًض كىبلت مىكىجت غير الضولي اإلاخإزغ باإلاىكف اإلاُضاوي لسُؿغة الحىزُين على مىاؾم خٍُى

في عملُت إًطاٌ  اإلاُلِشُا مديىمت بإفم واضح لنهاًت الخطعُض وعبؿه بمطير مالًين الُمىُين في شماٌ البالص عبر جدىم

 اإلاساعضاث ؤلاوساهُت.

  مباخشاث ظعىدًت سوظيت بشإن الدعىيت العىسيت****

املبعىر الخاص للشئيغ الشوس ي لشئىن الدعىيت العىسيت ؤلكعىذس الخلى ولي العهذ الععىدي ألامير دمحم بً ظلمان 

 .ًىاًش الجاسي، وجىاول الللاء العالكاث الشىائيت وجطىساث امللف العىسي 22الفشيىدييف في الشياض 

اع في بدث مىكف اإلاملىت  اعة اإلابعىر الغوس ي للٍغ العغبُت السعىصًت مً حهىص جؿبُع العالكاث مع جىطب ؤهضاف ٍػ

ا لجامعت صمشم ، زاضت في قل جطعُض زؿاب اإلاملىت ججاه الىكام السىعي في مىاسباث عضة مما ًغجئ عىصة سىٍع

 الضٌو العغبُت إلاا بعض كمت الجؼائغ اإلاىخكغة.

ضعم هظا اإلاىكف السعىصي مسغحاث اللمت الخلُجُت عكم  ت  20ٍو التي ؤهضث على الالتزام بالحل السُاس ي لألػمت السىٍع

ت الغوسُت للملف وفم زالزُت آسخاهت التي ججمع مىسيى وؤهلغة وؾهغان مً وفم اإلاساع ألا  ممي، هكغا إلشيالُاث الدسٍى

جشبُذ لىفىط إًغان اإلاؼعؼع السخلغاع اإلاىؿلت وججاهل اإلاطالح الخلُجُت والعغبُت، بجاهب الاوعياساث السلبُت لهظا 

ت  الث للمعاعغين.مع اعجفاع عملُاث الخطفُت والاغخُا اإلاساع والتي جخمشل في اسخمغاع الاغؿغاباث بمىاؾم الدسٍى

 **اجفاق مصشي ُعماوي على حعضيض معيرة الخعاون في كافت املجاالث ***

جشؤط وصيش الخاسجيت املصشي العيذ ظامذ شكشي وهظيره الُعماوي العيذ بذس بً خمذ البىظعيذي ؤعمال الذوسة 

البلذًً وكزلك الاجخماع الشالث ملجلغ ألاعمال املصشي الُعماوي الخامعت عشش الجخماعاث اللجىت املشتركت بين 

ًىاًش. كما ظلم الىصيش شكشي لىائب سئيغ الىصساء لشئىن مجلغ الىصساء  22، 22خالل صياسة شكشي للعلطىت ًىمي 

يشم الُعماوي العيذ فهذ بً مدمىد آل ظعيذ، ًىم ألاخذ، سظالت خطيت مً الشئيغ عبذالفخاح العيس ي للعلطان ه

 بً طاسق جخصل العالكاث الشىائيت وظبل حعضيض آفاكها.



   

جخجه مطغ وسلؿىت ُعمان لخعمُم الخعاون في وافت املجاالث اهؿالكا مً كاعضة ضلبت للعالكاث الشىائُت وجؿابم وحهاث 

رهت هكغ البلضًً خُاٌ مجمل اللػاًا ؤلاكلُمُت والضولُت، وكض اوعىس طلً في مسغحاث احخماعاث اللجىت اإلاشت

غ اإلاطغي ملجلس ي الضولت والشىعي. اعة الىٍػ  ومجلس ألاعماٌ اإلاطغي الُعماوي، وٍػ

على الطعُض السُاس ي وكع الجاهبان مظهغة جفاهم بين وػاعحي الخاعحُت في شإن الدشاوع السُاس ي مما ٌعؼػ مً عمل -

ا في مسخلف املحافل ؤلاكلُمُت والضولُت في إؾاع الحغص اإلاخباصٌ ع  لى صعم مطالحهما.البلضًً سٍى

غ - اعة وٍػ ًبضي الجاهب الُعماوي اهخماما بدباصٌ الخبراث مع مطغ في مجاٌ الخسؿُـ والخىمُت العمغاهُت، عىسخه ٍػ

ت ومشغوعاث  05:  9في الفترة مً  الشعُليزلفان ؤلاسيان والخسؿُـ العمغاوي ص. صٌسمبر اإلااض ي لخفلض العاضمت ؤلاصاٍع

غ العلاعي. وفي هظا ا ت، الخؿٍى لطضص جفخذ مظهغة الخفاهم اإلاىكعت بين اللاهغة ومسلـ بشإن ؤلاسيان والخىمُت الحػٍغ

ين السخىشاف فغص الاسدشماع في ُعمان باإلاشغوعاث السىىُت واإلاىخجعاث السُاخُت  ً اإلاطٍغ الباب ؤمام اإلاؿىٍع

 باالسخفاصة مً الؿبُعت الخالبت ألعاض ي السلؿىت.

الخجاعي، ًمىً ؤن ٌعؿي جؿىع العالكاث صفعت للخعاون في مجاٌ الغبـ اإلاالحي البدغي  وعلى ضعُض الاسدشماع والخباصٌ-

 وتهُئت مىار الاسدشماع ؤمام شغواث اللؿاع الخاص في هال البلضًً.

 الخعاون في مجال الىلل واملىاوئمصش وكطش جبدشان  ******

وصيش الىلل املصشي الفشيم كامل  خطيت مً سظالتعمشو كمال الذًً الششبيني العيذ  في الذوختهلل العفير املصشي 

جدىاول بدث آفاق الخعاون  ،ًىاًش الجاسي  91ًىم الشالزاء جاظم بً ظيف العليطي  إلى وصيش املىاصالث اللطشي الىصيش 

 بين البلذًً في مجاالث الىلل واملىاوئ والطيران املذوي.

بين البلضًً، وهى  العالكاث الشىائُت وحعكُم اإلاطالح اإلاشترهتٌعىص الخعاون الاكخطاصي والاسدشماعي بالىفع على مجمل 

ت علب اإلاطالحت وزاضت بعض للاء الغئِس عبضالفخاح السِس ي بإمير كؿغ على هامش  ت اللؿٍغ ما ًؤؾغ العالكاث اإلاطٍغ

 كمت بغضاص للخعاون ؤلاكلُمي ؤوازغ ؤغسؿس اإلااض ي.

اعة  بالخدضًضخعاون مع الجاهب اللؿغي في مجاٌ الىلل البدغي للجضولت اوجغي "عاصاع" ؤن الغسالت اإلاظوىعة جمهض  زالٌ ٍػ

غ الىلل اإلاطغي للضوخت غ  هافي غىء ما ؤبض، مغجلبت لىٍػ غ اللؿغي حاسم السلُؿي مً اهخمام بالصه بخؿٍى  اإلاىاوئالىٍػ

غ على هامش احخماع وػعاء الىلل العغب باللاهغة تالبدٍغ م وامل الىٍػ ، وهى ؤهخىبغ اإلااض ي 02 وطلً زالٌ للاءه الفٍغ

ت وعلى عؤسها مُىاء العين السخىت وعبـ مىاهئها  ً في ما ًخالقى مع جىحه اللاهغة لخىسُع وحعمُم اإلاىاوئ اإلاطٍغ البدٍغ

ت واللىحسدُاث  بين حىىب وشغق آسُا مً حهت، وحىىب وغغب ألاخمغ واإلاخىسـ لخطبذ مغهؼا عاإلاُا للخجاعة البد ٍغ

لُا مً حهت ؤزغي.  ؤوعوبا وشماٌ إفٍغ



   

على سبُل اإلاشاٌ في جغهيز مساهمت الجاهبين في ضىاعت الغاػ حعؼػ الخدضًاث الجُىسُاسُت مً ؤهمُت هظا الخعاون هما 

ستراجُجُت بالخىاػي مع الخىجغاث الغغبُت الغوسُت وبدث الا  تالؿبُعي وجطضًغه إلى اللاعة ألاوعوبُت اإلاخعشؿت لخلً السلع

  الىالًاث اإلاخدضة وبعؼ اللىي ألاوعبُت عً خلٌى مسخضامت لخللُظ اعخماص الحلفاء على الغاػ الغوس ي.

  ًجشي مباخشاث مع املعئىلين اللبىاهيين وصيش خاسجيت الكىيذ *******

 22مجلغ الىصساء الشيخ ؤخمذ هاصش الصباح صياسة لبيروث ًىمي  ؤجشي وصيش الخاسجيت الكىيتي ووصيش الذولت لشئىن 

ًىاًش الجاسي الخلى خاللها كباس املعئىلين بالجمهىسيت اللبىاهيت وؤبشصهم سئيغ الىصساء هجيب ميلاحي وسئيس ي  22و

للبىاوي الجمهىسيت ومجلغ الىىاب. وهلل وصيش الخاسجيت زالر سظائل كىيديت وخليجيت بشإن الخضامً مع الشعب ا

العشبيت وضشوسة عذم الخذخل في شئىن الذول العشبيت عامت والخليجيت خاصت وإًفاء لبىان بالتزاماجه  الشليم

 الذوليت.و 

تي عً جىحه زلُجي وعغبي عام لخمهُض ألاحىاء لعىصة العالكاث الؿبُعُت مع السلؿاث  غ الخاعحُت اليٍى اعة وٍػ حعبر ٍػ

خؼب هللا" في شئىن الضٌو العغبُت "وهف جضزل مُلِشُا مً ؤحل جسفُف اإلاعاهاة عً واهل الشعب اللبىاوي اللبىاهُت 

ت والىػعاء  والخلُجُت بىحه زاص وهى ما اسخضعى جىضُل الغسائل الشالر سالفت الظهغ بجاهب إؾالع عئِس ي الجمهىٍع

 .غبُت والضولُتملترخاث بشإن إحغاءاث بىاء الشلت وفم التزاماث لبىان الععلى 

اعة بهظا اإلاسخىي هي ألاولى زلُجُا  "عاصاع"وجغي   :جدمل صالالث مخعضصةؤن ٍػ

ض مً اإلاىاص - ب اإلاٍؼ تي في اسخمغاع الخىاضل مع السلؿاث اللبىاهُت لضعء مساؾغ تهٍغ دُا؛ حعبر عً مطالح الجاهب اليٍى وٍى

ذ والتي حعض زاوي وحهت ليشاؽ   بعض اإلاملىت العغبُت السعىصًت.  "هللا خؼب"املخضعة مً لبىان إلى اليٍى

إصاهت الهجماث  عبرمؤزغا بيروث على إبغاػه خغضذ  الظيزلُجُا؛ صعم الخىحه العغوبي لسُاست لبىان الخاعحُت -

 ت.ؤي صولالفعلي ؤو اللفكي على  عخضاءاإلاخىغعة بدم الضٌو الخلُجُت، وعفؼ اجساط لبىان مىطت لال 

غ عغبُا؛ - ذ ؤوازغ الشهغ الجاعي للمشاعهت وجخػمً صعىة وٍػ اعة اليٍى الخاعحُت واإلاغتربين اللبىاوي عبضهللا بىخبِب لٍؼ

 .في احخماع املجلس الىػاعي لجامعت الضٌو العغبُت

 



   

 


