
 

 

 

 

  

 

 نص الخبر الصحفي 

 

 البحر األحمر وخليج عدن  جمعالتي تواجه ت والتحديات مركز "تريندز" يستشرف في دراسة جديدة الفرص

مجلس الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان) مؤخرا   صدرت عن مركز "تريندز للبحوث واالستشارات"،
واألفريقية المطلة على البحر األحمر وخليج عدن.. الفرص والتحديات"، تناقش التجمع اإلقليمي الجديد الذي 

، وما يمثله من أهمية كإطار   2020تم اإلعالن عنه في العاصمة السعودية الرياض في السادس من يناير 
 في البحر األحمر وخليج عدن. ضمان األمن وحركة المالحة لتعاون يستهدف جديد ل

وأهم ما يميزه   هذا التجمع اإلقليمي الجديد،وتتكون الدراسة من عدة محاور، األول الفلسفة العامة وراء إنشاء 
واالستراتيجية   الجيوسياسيةمن خصائص عن غيره من التجمعات اإلقليمية األخرى. والثاني يتناول األهمية 

بوجه عام.   والعالم  يمي الجديد، سواء بالنسبة لدوله األعضاء، أو لدول المنطقةلهذا التجمع اإلقلواالقتصادية 
فيما يستشرف المحور الثالث التحديات المحتملة التي قد تواجه هذا التجمع في المدى المنظور، سواء تلك 

أو تلك الناتجة    تعزيز نفوذها في منطقة البحر األحمر،  التي تسعى إلىالمرتبطة بتطلعات بعض القوى اإلقليمية  
عن اختالف رؤى القوى الكبرى حول كيفية ضمان أمن البحر األحمر وتأمين حركة المالحة في الممرات 

هذا التجمع اإلقليمي الجديد،  نجاح مقومات والمضايق المائية المرتبطة به.  فيما يركز المحور الرابع على 
يحظى بدعم العديد من القوى الدولية،  مصالح أعضائه، و ل شامال   ا  إطارا  للتعاون يتبنى منظور باعتباره يشكل 

 األمن واالستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.   تعزز منللتعاون، عديدة  ا  فرص يتيحمن ثم و 



وخليج  وتخلص الدراسة إلى أن اإلعالن عن تأسيس "مجلس الدول العربية واإلفريقية المطلة على البحر األحمر  
عدن"  في هذا التوقيت يعد تحركا  استباقيا  من شأنه الحفاظ على حق الدول العربية التاريخي والجغرافي في  
اإلشراف على األمن البحري وحركة المالحة في منطقة البحر األحمر وخليج عدن، واحتواء التحركات اإلقليمية  

 الممرات المائية المهمة.   التي تستهدف تهديد المصالح العربية والخليجية في هذه 

علي أن هذه  " تريندز للبحوث واالستشارات "وبهذه المناسبة أكد األستاذ محمد عبدهللا العلي، مدير عام مركز 
مركز على استشراف القضايا المهمة التي ترتبط باألمن اإلقليمي والدولي، الالدراسة تأتي في إطار حرص 

لبحر األحمر وخليج عدن، باعتبارهما من أهم  منطقة ال قتصاديةواال خاصة في ظل األهمية االستراتيجية
 . الدولية الممرات المائية

إقامة حوار فعال بين   الدراسات مركز يستهدف من خالل هذه النوعية من الوأضاف محمد عبدهللا العلي أن 
ار، وتقديم البدائل  الباحثين في المنطقة والعالم، للخروج برؤى وتوصيات موضوعية تسهم في دعم صانعي القر 

التي تساعدهم على القراءة الجيدة للتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم من حولنا، واستشراف مآالتها  
 المستقبلية.  

  

 

 

 

  

 

  


