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(Japanese Version) 

 

(Translated from English version to Arabic by Google Translate)  

 

December, 2019 

 

 تغيرات طفيفة في المجال المغناطيسي بين السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة

 

 أمير قطر لم يحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي

 

المملكة ، الرياض في ديسمبر 10 في ، دول ست من الخليجي التعاون مجلس دول قادة تضم التي ، السنوية الخليجية القمة عقدت  

 العربية السعودية. استجابة لدعوة الملك سلمان ، انضم أمير الكويت وملك البحرين إلى االجتماع. أمير دولة اإلمارات وسلطان عمان في

 حالة صحية سيئة. لذلك ، حضر دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ محمد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي. من عمان

 حضر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء القمة. في حالة عُمان ، غادر السلطان قابوس ، وهو أيًضا رئيس الوزراء ، بلجيكا لفحص

 .طبي قبل االجتماع مباشرة وعاد إلى بالده في 14 ديسمبر. لفتت قطر االنتباه إلى ما إذا كان األمير شيخ تميم آل ثاني سيحضر القمة

األمير مكان ثاني آل هللا عبد الوزراء رئيس حضر . 
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 أمير دولة قطر الشيخ تميم آل ثاني ، 40 عاًما ، من مواليد عام 1979. إنه أكثر القادة شبابًا وصحة بين الدول الست. ال ينبغي أن

 يكون لديه مشكلة في حضور القمة. على النقيض من ذلك ، كان أمير الكويتي البالغ من العمر 90 عاًما قد دخل المستشفى عدة مرات

 .في الماضي. وقد دخل المستشفى مرة أخرى في الواليات المتحدة في شهر سبتمبر. من الواضح أن اكتئابه ملحوظ في الصور الحديثة

ً  كان الذي الكويتي األمير لكن مرضه متجاهالً  القمة حضر الخليجي التعاون مجلس دول وحدة على الحفاظ على حريصا . 

 

 كان غياب األمير القطري في القمة ألن السعودية واإلمارات العربية المتحدة قطعتا العالقات الدبلوماسية مع قطر قبل عامين. انضمت

 البحرين ومصر إلى القطيعة مع السعودية واإلمارات العربية المتحدة. واجهت أربع دول قطر 13 طلبًا بما في ذلك خفض مستوى

من فوًرا التركية القوات وسحب ، الجزيرة وإغالق ، المسلمين اإلخوان جماعة مع العالقات وقطع ، إيران مع الدبلوماسية العالقات  

 .قطر. لقد كانوا قمعيين للغاية بحيث ال يمكن قبولهم في قطر. تم تقسيم اثنين من األطراف العالقة حتى اآلن
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المتبادل بعدوهم الهزيمة إللحاق بشدة متحدان ، محمد االسم نفس يحمل الذي ، ظبي وأبو السعودية العربية المملكة من كل في العهد ولي  

 إيران. هذا هو األساس المشترك لتقطيع قطر. وفي الحرب األهلية اليمنية أيًضا ، تدعم المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية ،

 المتحدة حكومة هادي التي وافقت عليها األمم المتحدة وتخوض حربًا بالوكالة مع إيران ، التي تدعم المتمردين الحوثيين. وهذا يعني أن

 المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة تجتذبان بقوة المجال المغناطيسي المنشط في دول مجلس التعاون الخليجي. على

البعض بعضهما بصد ودولتان قطر تقوم ، ذلك من العكس . 

 

 أمير الكويت يندفع نحو الوساطة

 

 تشعر الواليات المتحدة والكويت بقلق بالغ إزاء االضطرابات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. يعتبر الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 دول مجلس التعاون الخليجي بمثابة الدرع األول لقمع إيران ، التي تشكل أكبر تهديد إلسرائيل في المنطقة. لكن دول مجلس التعاون

 ، الخليجي نفسها هشة. لذلك ، لدى الواليات المتحدة قاعدة جوية خاصة بها في قطر وقاعدة بحرية في البحرين. باإلضافة إلى ذلك

أرامكو نفط منشآت على طيار بدون بطائرة هجوم بسبب مؤخًرا السعودية العربية المملكة إلى جندي 3000 المتحدة الواليات أرسلت  

 .السعودية. ال تستطيع الواليات المتحدة التغاضي عن النزاع بين قطر والمملكة العربية السعودية
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 كان للكويت تجربة مريرة حيث اغتصبها حسين حسين. تدرك الكويت بشدة ضرورة توحيد دول مجلس التعاون الخليجي ضد األعداء

 الخارجيين. هذا هو السبب في أن أمير شيخ صباح يتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة على الرغم من حالته الصحية

 .الخطيرة. حتى أنه كان يحاول االتصال بالرئيس ترامب أثناء إقامته للحصول على الرعاية الطبية في الواليات المتحدة في سبتمبر

4 

 

 المملكة العربية السعودية ال تملك اآلن

 

 اآلن بدأت المملكة العربية السعودية بتغيير موقفها. صرح بيان قمة مجلس التعاون الخليجي بالوحدة حول القضايا الداخلية والخارجية

 .لكنه لم يشر إلى قضية مقاطعة قطر. قبل يوم واحد من القمة ، أجرى الملك سلمان مكالمة هاتفية مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب

6 في فلوريدا في بحرية قاعدة في سعودي متدرب قبل من النار إطالق حالة وشرح االعتذار إلى أساًسا تهدف كانت المحادثات أن وورد  

 ديسمبر. سيكون من المؤكد أن الرئيس ترامب أصدر تعليمات قوية إلى الملك سلمان بالمصالحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي

( الملك ترامب خاف األرجح على ). 
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دون فريقها السعودية العربية المملكة أرسلت ، الخريف هذا قطر في القدم لكرة الخليج كأس مباراة أقيمت عندما أنه إلى اإلشارة تجدر  

ً  متغطرسة في  مقاطعة اللعبة. المملكة العربية السعودية ، التي كانت القوة المهيمنة لدول مجلس التعاون الخليجي حتى اآلن ، كانت دائما

 الماضي. لكن صورة المملكة العربية السعودية قد تضررت بشدة ليس فقط من خالل قضية قتل خاشقجي بل وأيًضا اضطراب الكشف

ً  في آن واحد. وإستراتيجية أوبك التي تستخدم النفط ً  ومحليا  عن الفساد للمعارضين السياسيين. فقدت المملكة العربية السعودية الثقة دوليا

 .كأسلحة غير فعالة كما كانت في السابق. يتغير المجال المغناطيسي بين السعودية وقطر من صد إلى جذب
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 مشروع النفخ بين السعودية واإلمارات

 

 ونتيجة لذلك ، بدأت المسودات تهب بين المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. قام الدكتور قرقاش وزير دولة اإلمارات

 العربية المتحدة للشؤون الخارجية بتغريد أن قضية قطر لم يتم إلغاؤها منذ القمة. وأعرب عن عدم ارتياحه لعالمات المصالحة السعودية

 ، القطرية. اتبعت اإلمارات العربية المتحدة سياسة مختلفة عن المملكة العربية السعودية بشأن اليمن. خالل الحرب األهلية في اليمن

 شكلت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة التحالف العربي بموافقة األمم المتحدة. لقد دعموا الحكومة المفوضة من األمم

ً  خالل المعركة مع  المتحدة وقصفوا المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. ومع ذلك ، غادرت اإلمارات العربية المتحدة تدريجيا

 المتمردين الحوثيين. دعمت اإلمارات المجلس االنتقالي الجنوبي الذي كان االنفصالي في جنوب اليمن وأكثر قوة من حكومة المنفى التي

الرياض في السعودية تدعمها . 
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 صراع داخلي وقع في الحكومة اليمنية. كان أبعد ما يكون عن القضاء على المتمردين الحوثيين. شعرت اإلمارات باالشمئزاز وقررت

ً . المجال المغناطيسي  االنسحاب من اليمن تاركة المملكة العربية السعودية. انفجرت مسودة بين السعودية واإلمارات العربية المتحدة أيضا

طارد إلى جذب من يتغير البلدين بين . 

 

 ال تزال قطر هادئة

 

 في المرحلة األولى من مقاطعة قطر ، اعتقدت المملكة العربية السعودية قوتها الساحقة وتوقعت قطر أن تستسلم. ميزان القوى ، ومع ذلك

 تم تغييره تماما. المملكة العربية السعودية اآلن في عجلة من أمرها لالستقرار ، في حين ال تزال قطر هادئة. قلصت قطر من تأثير ،

 المقاطعة عن طريق استيراد المواد الغذائية من تركيا ومطالبة تركيا بنشر قواتها في قطر. باإلضافة إلى ذلك ، انسحبت قطر من أوبك

 وتركز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتصدير الغاز الطبيعي المسال. عالوة على ذلك ، حضرت قطر المؤتمر اإلسالمي الدولي الذي

 عقده رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اإليراني حسن روحاني. عارضت

 .المملكة العربية السعودية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي اللتقاط األنفاس ، بشدة ، قائلة إنه كان نشاطا طائفيا. لكن قطر ال تزال هادئة
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 المجال المغناطيسي داخل دول مجلس التعاون الخليجي يتغير قليالً . في الوقت الحالي ، من الضروري مراقبة ما سيحدث لوحدة مجلس

ستذوب نفسها الخليجي التعاون مجلس دول كانت إذا ما أو ، الخليجي التعاون . 

 

 

 

كبير تقدير موضع سيكون الموضوع هذا على تعليقك . 

 

By Areha Kazuya 

E-mail: Arehakazuya1@gmail.com 
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E-mail: Arehakazuya1@gmail.com 
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