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  مدتخمص البحث

إيران بييؽ الحييؽ ألارخير عمير نيرانليا العيرا تريؾرال خاييا لترتيبيال  تظرح
تدألر حؾل  اإليرانيؾن ، أللعل ابرز الشقاط التي يظرحلا الداسا يجالخمفي مشظقا  ارمؽ
 أساسيييؽعميير  ألإيييرانالجسيياعي شسذيياروا دألل الخميييج العربيييا  ارمييؽمذييرأل   إقامييا

ألفييي  .ترتيبييال ارمييؽ فييياالسييتق ل ألاالعتسيياد عميير اليي ال ألرفييض التييدخل ارنشبييي 
ال يسي  شريما لرةيرر ترتيبيال  السقابل يرى السديوأللؾن الخميجييؾن ان ميا تظرحير إييران

فأفةييار إيييران ليديي  تعاألنيييا ألإنسييا دفاعيييا ألوأنلييا تر ييد ان تدييتبدل  ،ارمييؽ اإلقميسيييا
 التحالرال الدألليا بتحالف دفاعي إقميسي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     01/3/6102تار خ قبؾل الشذر               64/6/6102تار خ است م البحث 
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  مقدما
تعددددددت المعددددارري والنغررددددات المتعلنددددة خلددددما  ا مددددؽ  دددد  ال لددددي  

وحغدرا  لودؾ  إادرا   ، آلاول دد  1971العربد  مندا االحسد ال الطررظداح   دا  
واحددددن مدددؽ الندددؾة اإلقليميدددة  ددد  ال لدددي  كاحدددا السدددطاقة وا   دددر حماسدددا   ددد  

لودؽ د ؾتاددا  ،الدد ؾن إلقامدة حلدي سياسدد   سد رو مدي دوج ال لددي  العربيدة
 احددا تتم ددؾر ح ددؾ توددررس الايمنددة اإلقليميددة المظلنددة  لدد  منظنددة ال لددي  

ال ليجيدددة خدددإارا  إلددد  جاحددد   لتعددد يػ الددددوج وكدددا  ،خدددعج  ندددد السدددطعينيات
تصدددار  وإ عحاددا 1191  ددا احدددالا ال ددؾرن وقيددا  الجماؾررددة اإلسددعمية  ياددا 

  ددددؽ حعددددؾل ال ددددرل العراقيددددة اإلاراحيددددة الدددددوج المجدددداورن  لددددع   إلدددد ال ددددؾرن 
دوج ال لدي   بديؽأو معدروا امند   قيدا  أما ا طر العنطات  مؽ 1191-1199
الفرصدة الاامدة  م لدا 1111-1111ال احيدة وحرل ال لي   أزمةلوؽ  ،ال ماحية

 .إلارا  إل ادن دورها ووزحاا اإلقليم  والدول 

ااددددل الط دددط تسدددليل اللدددؾح  لددد  المنترحدددات والتصدددؾرات ا منيدددة 
 اإلاراحية لمنظنة ال لي  ومؾقي دوج مجلس التعاو  ال ليج  مناا.  

احيددة حددرل ال لددي  ال  حاايددةالط ددط المدددن الزمنيددة الممتدددن مددؽ  يغظدد 
 تلدددميؽاالحدددتعج ا مرر ددد  للعدددرا  و  خعدددد 2113حاايدددة  وحتددد  1991   دددا 

 ؽوتتطددددي المنترحددددات اإلاراحيددددة  مدددد خالمنظنددددةا حدددددال والتظددددؾرات ال اصددددة 
 .ال لي   خعج هاه المدن قدر اإلم ا 

رئيسددددا وخاتمددددة اىددددتملا  لدددد  أهددددؼ  طاحددددطم أربدددديالط ددددط إلدددد   قسددددؼ
 : ا  حطاالمط اأم ،االستنتاجات الت  تؾصل لاا الط ط

 .أهمية ال لي  اإلستراتيجية واالقتصادية :ا وج
 .مفاؾ  ا مؽ ومادداتا     ال لي  :ال اح 
ومؾقدددددي دوج مجلدددددس  اإلاراحيدددددة  مدددددؽ ال لدددددي  المنترحدددددات :ال الدددددط
 .التعاو  مناا
 .: امؽ ال لي  حغرن استعرا يةالراخي
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 رادياأهسيا الخميج اإلستراتيجيا ألاالقت :السبحث ارألل

 : مؾقع الخميج ألأهسيترأألالا 
والسدؾاحل  ،يني ال لي  العرب  بديؽ سدؾاحل ىدطا الجزردرن العربيدة  ربدا  

والسدددداحل العراقدددد   ،وملدددديم هرمددددز وخلددددي   مددددا  جنؾبددددا   ،اإلاراحيددددة ىددددرقا  
امدا حجدؼ مياهدا  ،كيلدؾمتر مربدي ألدي (031)وتندر مسداحتا بن دؾ  ،(1)ىماال  
 ،كيلؾ متر طؾال   (911)وتطلغ اخعاد ال لي   .كيلؾمتر م ع  (9311)  تندر بد

امدا  د  قسدما  ،الؾسدظ  أقسداماكيلدؾمتر  د   (011)ورتراوح  رضا مدا بديؽ 
امدا متؾسدل  رضدا  .كيلدؾمتر  ندد ملديم هرمدز (29)الجندؾب   يصدل إلد  

 . (2)كيلؾمتر (131) يصل إل  
 (1311)وتطلددددغ مجمدددددؾا سدددددؾاحل الددددددوج المظلددددة  لددددد  ال لدددددي  ح دددددؾ 

 (1011)و ،السداحل السدعؾدو  يلدؾمتر ( 912) ه  مؾز ة كداآلت   يلؾمتر و 
ورطلددغ  ، يلددؾمتر (011) امددا سدداحل الوؾرددا  يطلددغ ،السدداحل اإلاراحدد   يلددؾمتر

وسداحل دولدة  ،كيلدؾمتر (111) وسداحل الط دررؽ ،كيلؾمتر (191)ساحل قظر
إمدا سداحل سدلظنة  مدا   يطلدغ  ،كيلدؾمتر (911)اإلمارات العربيدة المت ددن بدد 

والع ل رقؼ واحد  .(3)كيلؾمتر (13)بينما طؾج ساحل العرا   ، يلؾمتر (11)
        :اطيؽ طؾج سؾاحل دوج ال لي  ال ماحية خالويلؾمترات
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 (1)ى ل رقؼ

 
ولل لي  العرب  أهمية كطيرن    ميزا  السياسة الدولية وتأت  ا هميدة 

منظندة التد  يظلدم  ليادا ي ضدمؽ الحيط يند مؽ إستراتيجية المؾقي الجغرا  
 وأوربددا وأ ررنيددا أسددياوالتدد  تتؾسددل النددارات الدد عل  ،()منظنددة العددر  ا وسددل

، والم دددزو  الاائدددل مدددؽ مصدددادر الظاقدددة. ال تتملدددػ دوج ال لدددي  ال ماحيدددة (4)
 تعير اإلحصاحات إلد  ا  المملودة العربيدة ا طر احتياط  حفظ     العالؼ،

مدؽ أجمدال  االحتيداط  العدالم ، امدا  %24,5تمتلػ خمفردهدا ح دؾ السعؾدية 
وإاددددرا  اطلددددغ احتياطاددددا بن ددددؾ  ،%11العددددرا   يندددددر احتياطددددا النفظدددد  بن ددددؾ 

 ،%1وقظدر أ  در مدؽ  ،%9وا مارات العربية المت دن  ،%9والوؾرا  ،11%
، وبالػ تصدل النسدطة إلد  مدا ادؾازو أ  در %1,54و ما   ،%1,14 والط ررؽ

. هداا  لددع  دؽ الم ددزو  (5)  العددالم مدؽ مجمدؾا أجمددال  االحتيداط 64%
 اطيؽ للػ: (6)الاائل مؽ الغاز الظطيع   والجدوج رقؼ واحد
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 (0) ندألل رقؼ
 احتياط الشرط ألالغاز لدألل مشظقا الخميج

 

 الدولة
 االحتياط النفظ 
 خمليارات الطراميل

 الغاز الظطيع 
 ا قدا بتررليؾحات 
 م عطة

 112369 11964 إارا 

 01163 04260 السعؾدية

 11169 110 العرا 

 3060 1463 الوؾرا

 010 19  اإلمارات

 160 16103 الط ررؽ

 311 1360 قظر

 29,3 5,5  ما 

 إل ،اتصدددل خدددال لي  العربددد  ملددديم هرمدددز لو ا هميدددة اإلسدددتراتيجية
يعد المنفا الؾحيد لل لي  العرب  والاو اربظا خ لي   مدا  وب در العدرل  دؼ 

  أهميددددة الملدددديم اإلسددددتراتيجية مددددؽ خددددعج ططيعتددددا وتددددأت .الم دددديل الاندددددو
الجغرا يدددة والط رردددة  مدددؽ الناحيدددة الجغرا يدددة يندددي الملددديم بددديؽ إادددرا  ىدددماال 

مديع خ رر دا  34 ورطلدغ  درا الملديم ،وىماال  ربيا وسلظنة  مدا  جنؾبدا
و منددا  ،مدديع خ رر ددا 29 ورطلددغ  ددرا أضدديم حنظددة  يددا ،كلددؼ 55أو ح ددؾ 

مؾ ددددة مددددؽ الجددددزر أبرزهددددا جددددزر مسددددند  وسددددعمة، متددددر ا، ت دددديل خددددا مج 61
وزأ  الغنددددا   دددد  الجاحدددد  العمدددداح ، وجددددزر قعددددؼ وهجددددا  وال    دددد   ،وبناتاددددا

 مدددا  .(7)الجاحددد  اإلاراحددد  وهدددؾ الجدددزح الددداو يندددي  ددد  حظدددا  الميددداه اإلقليميدددة
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مؾسد  وطند  الوطدرة وطند   أبدؾهنا     مدخل المليم  عل جزر هد  
يادددا بددديؽ دولدددة اإلمدددارات العربيدددة المت ددددن الصدددغرة وهددداه الجدددزر متندددازا  ل

، ورعددد الملدديم  دد  (8)وجماؾرردة إاددرا  وكليامددا يعتطرهددا مددؽ مياهدا اإلقليميددة
حغر الناحؾ  الدول  جزحا مؽ أ ال  الط ار، ولودل السدفؽ ال دم وال رردة  د  
المدددرور  يدددا مدددا دا  ال يلدددر خسدددعمة الددددوج السددداحلية أو يمدددس حغامادددا أو 

ملددديم الم ددرح الؾحيدددد لل لددي  العربددد   اددؾ المنفدددا الط دددرو وال  ال .(9)أمناددا
 .(11)الؾحيد للعرا  والوؾرا والط ررؽ وقظر

اتودؾن  الملدديم مددؽ قنددؾات للمعحددة خعددرا ميلدديؽ ل ركددة الندداقعت أل
   االتجاهيؽ، إل  جاح  منظندة  ازلدة خعدرا ميلديؽ، بينمدا  درا ممدرنو  

ج كلدد 11,5الدددخؾج وال ددروح  يددا ميلدديؽ خ ددرريؽ أو ) ؼ( تعطددره الندداقعت خمعدددن
دقائم     سا ة الارون م ملة خالنفل  6حاقلة حفل اؾمي ا، أو حاقلة كل  131
مددددؽ الددددنفل المننددددؾج خ ددددر ا  لدددد  مسددددتؾة العددددالؼ %41أو 

 (01)ح ددددؾ  إل .(11)
مليدددؾ  برميدددل مدددؽ الدددنفل ي دددرح اؾميدددا  مدددؽ ال لدددي   طدددر ملددديم هرمدددز إلددد  

 .(12)الدوج المستالوة
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 (0)رقؼ  خارطا
 مزيق هرمز

 
  أهسيا الخميج شالشدبا إليران :ثانياا 

ال لدي  العربد ، ولادا  لد  دؼ   1211تمتلػ إارا  ساحل اطلغ طؾلدا 
لوددؽ خسددط   ،سدداحل طؾرددل  لدد  خلددي   مددا  المفتددؾح  لدد  الم دديل الاندددو

التلددداررس  ددد  المنددداطم الجطليدددة الدددؾ رن المظلدددة  لددد  سددداحل خلدددي   مدددا  
وللدددػ أ   ،أهميدددة سدددؾاحلاا  لددد  ال لدددي  العربددد  أهدددؼو سدددطال أخدددرة تودددؾ  

 دددددرل سدددددتا   ال دددددرون النفظيدددددة اإلاراحيدددددة تتركدددددز خصدددددفة رئيسدددددة  ددددد  منظندددددة
 ، ال اؾجددد  دد  هدداه المنظنددة(13))خؾزسددتا ( و دد  الجددرل النددارو  دد  ال لددي 

 خعيدددا  ددؽ العدداطد ومددؽ دو  هدداه ال نددؾج 13سدداحل  و 27حنددل منددت   41
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،  لع  ؽ تؾاجد مفا عتادا (14)الدوج الفنيرنيم ؽ أ  توؾ  إارا      داد 
 .(15)النؾورة    هاه المنظنة

والدد  جاحدد  الددنفل اؾجددد  دد  هدداه المنظنددة احتياطيددات ضدد مة مددؽ 
ا  احتياطيات الغاز الظطيع  اإلاراح   إل تعير التندارات  إلالغاز الظطيع  

تررليددؾ  قددد  م عدد  وهدد  ال احيددة مددؽ حيددط ال جددؼ  1145,7ح ددؾ  إلدد تصددل 
ومددؽ ال نددؾج المامددة  دد  ال لددي  حنددل تابنددػ وهددؾ  .خعددد احتياطيددات روسدديا

مليدددؾ   241تررليدددؾ  متدددر م عددد  و 15,7حندددل  ددداز  مدددع  ي تدددؾو  لددد  
، ومدددؽ 2111برميدددل مدددؽ الغددداز الم  دددي  لمدددا ا  تدددؼ ا تعدددال ال ندددل  دددا  

حنلدديؽ  جزردددرن خددعج وال ددا   ددد   2114ال نددؾج الم تعددفة   دد  حزردددرا   ددا  
 .ال ارطة رقؼ ا نيؽ تطيؽ تؾزري حنؾج النفل والغاز    إارا و  .(16)ال لي 

 
 (2ال ارطة رقؼ )

 حنؾج النفل والغاز    إارا 
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ورم ؽ تنييؼ حددود إادرا   لد  ال لدي  العربد  مدؽ خدعج دراسدة خداق  
ال دددود اإلاراحيددة،  مددؽ العددماج تؾجددد روسدديا االت اديددة وب ددر قددزورؽ الغنددد  

ت ؾلدددا خعدددد تفودددػ االت ددداد السدددؾ يت  مركدددز  وهددداه المنظندددة ،خدددالنفل والغددداز
ومدددا ا يدددر قلدددم إادددرا   ددد  هددداا المجددداج هدددؾ الددددخؾج  ،لجدددال الندددؾة الدوليدددة

ا مرر    ل  خل التندا س وبدالػ أصدط ا المنظندة الم اليدة لعدماج إادرا  
، والددد  (17)هدد  منظنددة صددراا وم ددل تنددا س الدددوج الوطددرة والدددوج اإلقليميددة

 ددد  االسددتنرار خسددط  االحددتعج ا مرر دد   العددر  هنددا  أ غاحسددتا   دد  عددل
، وال  جاح  للدػ تؾاجدا إادرا  خا سدتا  خ دل (18)مي تؾاجد قؾات حلي النيتؾ

 لددع مليددؾ  حسددمة  (191)ا اا وضدد امة  دددد سدد احاا الددااؽ اتجدداوز  اتسدد
ومدارسدددداا  ،كؾحامددددا قددددؾة حؾورددددة وىددددررػ اسددددتراتيج  للؾاليددددات المت دددددن  ددددؽ

وال ددعل المدداهط  ات ددا أحياحددا طاخعددا  ،طددا الدانيددة ارا خصددطة ل ركددة طال
، (21)، و د  الغددرل هندا  تركيددا العلدؾ  د  حلددي العدماج ا طلسدد (19) نيفدا

تربظددا اتفاقيددة  اآل والعددرا  الدداو كددا  يعددد احددد النددؾة اإلقليميددة  دد  ال لددي  و 
 . (21)إستراتيجية طؾرلة ا مد مي الؾاليات المت دن ا مرر ية

متينغدددة لودددل مدددا يجدددرو بددددوج الجدددؾار  ومدددؽ الظطيعددد  ا  تطنددد  إادددرا 
 ل  المسدتؾرات ا منيدة والسياسدية والدانيدة وبالتدال   دأ  اإلم احدات المتاحدة 
إلارا     الجندؾل وهداه كلادا أمدؾر تجعدل إادرا  ىددادن االرتطداط  د  ال لدي  
 لدد  مسددتؾة ا مددؽ و لدد  مسددتؾة المصددالق وهدداه ال نينددة جعلددا اإلاددراحييؽ 

ولدددالػ  دددا  إادددرا  تندددؾ   اتاؼ تجددداه دوج ال لدددي .ىددددادو التدددؾجس  ددد  سياسددد
خظددرح تصددؾراتاا  مددؽ ال لددي  بدديؽ ال دديؽ وا خددر  لدد  جيراحاددا  دد  الظددرل 

 .ا خر مؽ ال لي 
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 في الخميج تحدياتر: مرلؾم ارمؽ أل الثاني السبحث
 مرلؾم امؽ الخميج -أألال

 مدؽامؽ ال لي  خع ل خاص البد  اؾ قطل ال داط  ؽ مصظلق مف
 طعددد حاايددة ال ددرل العالميددة ال احيددة  ، ددؽ مفاددؾ  ا مددؽ  خعدد ل  ددا  طال دددا

 د  كيفيدة ت نيدم مفادؾ  ا مدؽ وتجند   تط طعارت مجمؾ ة مؽ ا دبيات 
 الم تلفدة خمسدتؾراتا  ا مدؽ مفادؾ  اسدت دا  أحتعدرومنا للدػ الؾقدا  .ال رل
ا ت مفداهيؼ  ندد تعددد لداا .(22)والدوليدة واإلقليمية الم لية الغرول لظطيعة تطع 

إقليمد  وجمدا  .  نددد  درل ا مدؽ الددؾطن   إلد ا مدؽ مدؽ وطند  او قددؾم  
:  لدددد  احددددا التددددأميؽ سددددعمة الدولددددة ضددددد (National Security) او النددددؾم 

 حتيجة أجنطية سيظرن ت ا الؾقؾا إل  بااأخظار خارجية وداخلية قد تؤدو 
  .(23)الل داخ احايار أو خارجية ضغؾط

 ا مددؽ "خأحددا  يعددرل :(Regional Security) اإلقليمدد  ؽأمددا ا مدد
 سياس  -جغرا   إقليؼ إل  المنتمية المتجاورن الدوج مؽ مجمؾ ة ي ص الاو

 لمجمؾ دة المعدتر  السدع   دؽمفادؾ  ا مدؽ اإلقليمد  ليعطدر  وجداح ال، واحدد
 مني حدول بادل العس رو ا من  و  للتعاو    يما بيناا   السا ية الدوج هاه

 .(02)خارج  خلبتد يسمق أمن   راغ
هدؾ قيدا  حغدا   (Collective Security)الجمدا    ا مؽيعرل  ابينم

 مدددؽالددددوج  إحددددةجمدددا   بددديؽ دوج معيندددة خمناومدددة  ددددوا  دولدددة مدددا  لددد  
  دارج المفودربنداح  لد  جادؾد  ا مند وقدد جداح هداا النغدا   ،منتسط  النغدا 

امدددد ج  يدددرمفاددؾ  متظدددؾر  ا مدددؽالددداو وجدددد ا   (Karl Deutsch) رددتشدو 
 ردددتشوقدددد قددداج دو  .م تلفدددة وأمدددا ؽم تلفدددة  أوقددداتم تلفدددة  ددد   أىدددياحيعنددد  

 .(25)المت دن وحلي الناتؾ ا مؼم ل  ،الجما ية دوليةخجدوة التنغيمات ال
 ند اختلي الدرؤة  (The Gulf Security) اما خ صؾص امؽ ال لي 

  خ سددد  اخددتعل ا طدددرال المدددؤ رن  يددا قدددديما وحددددا ا والتددد اوالمفدداهيؼ حؾلددد
 تغيدرالمفادؾ  وهدؾ أيلدا ا يالمصدالق ي تلد وباختعل مصال ااتنظلم مؽ 
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الزمنيددة لدداا  ددا  مفاددؾ  امددؽ ال لددي  مت ددر  لدديس  ابددا متددأ را  المرحلددةتطعددا 
 ال اضدددرالؾقدددا   ددد و  .خالمرحلدددة الزمنيدددة وا طدددرال المعنيدددة خمنظندددة ال لدددي 
مت ددددن ال الؾاليدددات هددد : ،هندددا   دددعل قدددؾة او أطدددرال معنيدددة خدددأمؽ ال لدددي 
ودوج مجلدددددس التعددددداو   ،ا مرر يدددددة التددددد  لادددددا قؾا دددددد  سددددد ررة  ددددد  ال لدددددي 

 يلدددؾمتر،  (0112)اطلدددغ مجمدددؾا سددداحلاا  لددد  ال لدددي  ح دددؾ  تددد ال ليجددد  ال
 .كيلؾمتر (1011) لع  ؽ إارا  الاو اطلغ س لاا  ل  ال لي  بد

 مفاؾ  الؾاليات المت ددن ا مرر يدة  دؽ امدؽ ال لدي   يعند  اسدتمرار 
لددنفل ضددمؽ سددني أسددعار اتناسدد  مددي الغددرول االقتصددادية السددائدن تددد م ا
وال فدداع  لدد  سددعمة المعحددة الط ررددة  دد  ال لددي  و طددر حنددداط  .(26) الميددا

االختندددددا  م دددددل ملددددديم هرمدددددز خاليدددددة مدددددؽ حددددداالت االحنظددددداا تعدددددد أولؾردددددة 
ورنتددر  مفاددؾ  ا مددؽ أيلددا خددالؾجؾد  (27)للؾاليددات المت دددن إسددتراتيجية وأمنيددا

 (28)و دم معداار اإلدارن ا مرر يدة المطاىدرا مرر د  المطاىدر و يدر  العس رو 
ماؼ أيلا للؾجؾد العس رو ا مرر    نعر  امؽ ال لي  وامؽ مليم هرمز 

النؾن    حدود المنظنة  يعتمد خندر كطيدر  لد  مجمؾ دة حدامعت الظدائرات 
 لدددع  دددؽ سدددر ة إ دددادن تمدددؾرؽ الندددؾات ا مرر يدددة  دددؽ طرردددم  ، ددد  ال لدددي 

سددؾر الط ررددة  دد  الط ددررؽ التدد  تستلدديي ا سددظؾج ال ددامس ا مرر دد  الج
. (29) لدددع  دددؽ النيدددادن المركزردددة ومسدددتؾد ات التمدددؾرؽ اللددد مة  ددد  قظدددر

وتسددع  اإلدارات ا مرر يددة المتعاقطددة خال فدداع  لدد  السددع  واالسددتنرار لدددوج 
 .(31)مجلس التعاو  ال ليج  بادل التؾصل إل  است مار أ لل لؾارداتاا

امؽ ال لي  خالنسطة لدوج مجلس التعداو  ال ليجد  السدا  مفاؾ  اام
 ،قظددر ،اإلمددارات العربيددة المت دددن دولددة ،الوؾرددا ،)المملودة العربيددة السددعؾدية

 ،مظلة  ل  ال لدي  دوال   بؾصفااالؾطن   أمنااهؾ  ، ما ( سلظنة ،الط ررؽ
مرات  ددددالم ،وامددددؽ الممددددرات المائيددددة  دددد  ال لددددي  كعددددررا  حيددددؾو لننددددل الددددنفل

المائية لات أهمية خالغة  د  االقتصداد العدالم   اد  ممدرات دوليدة لدا حمايدة 
 .أمناددا هدد  مسددؤولية دوليددة ولدديس مسددؤولية الدددوج الؾاقعددة  لدد  ال لددي   نددل
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ا  هنا   عل مستؾرات لمفاؾ  امؽ ال لدي  لددوج مجلدس  جلالػ يم ؽ النؾ 
 دؼ  ومدؽ ،ال ليجد التعاو  ا وج مفاؾ  ا مؽ الؾطن  لدوج مجلس التعاو  

حماية أمنادا مسدؤولية دوج  دو  امؽ الممرات المائية    ال لي   ير أحاؼ يع
تددددددر  دوج ال لدددددي  العربيدددددة امدددددؽ  و ،وليسدددددا مسدددددؤوليتاؼ وحددددددهؼ ةمعدددددترك

 دد   ومددؤ ررؽ ددا ليؽ  ؾاالعداطد اإلاراحدد  لل لددي  ادؤ ر  دد  أمددناؼ ولوددناؼ ليسد
   .(31)ىا  للػ المستؾة مؽ مستؾرات امؽ ال لي 
منددا االحسدد ال الطررظدداح   عدد لامددا مفاددؾ  إاددرا   مددؽ ال لددي   نددد ت

-1121) دمحم رضدا بالددؾو  عداهال سددع خعدد ا   1971مدؽ ال لدي  حاايددة العدا  

 دد   ا ددؽ الدددوج الوطددرة معتمددد وبددديعكعددرط  لل لددي   إاددرا  لجعددل (1191
وجددددداحت الجماؾرردددددة  ،(32)للددددػ  لددددد  المسدددددا دات ا مرر يدددددة حتددددد  سدددددنؾطا

   إارا  والت  ر عا ىعار تصدار ال ؾرن ومسا دن المستلعفيؽ  اإلسعمية
امدددؽ المنظندددة  اادددرا  رأت 1991وبعدددد  دددا   ،(33) ددد  ال لدددي  ضدددد ح ؾمددداتاؼ

كا دة   منيدةاالتفاقيدات والترتيطدات ا ور لدا ،يج  ا  ي ؾ  مسدؤولية دولادا
لد  إ ،المنظنة خما  ياا الدوج العربية خارح دوجدوج ال لي  مي  تااالت   ند

باات الؾقدا  وباال تمداد  لد  مؾقعادا الجغرا د  بدربل امدؽ  تد ؾ كاحاأحاا 
ال تعد إارا  حفساا الراخل بيؽ طر   ا مدؽ بديؽ  ،ال لي  مي دوج وسل آسيا
  .(34)ال لي  ودوج وسل آسيا

 
 ارمؽ في الخميج تحديال -ثانيا

مدددؽ خدددعج العدددرا السدددابم لمفددداهيؼ امدددؽ ال لدددي  وحتيجدددة ل حددددل 
امددؽ ال لددي  اختلفددا  ت ددديات  يددرات اإلقليميددة والدوليددة  يم ددؽ النددؾج اوالمتغ

و يمدددا الددد   دددرا  .رواختلفدددا مدددؽ طدددرل إلددد  أخددد ،مدددؽ مرحلدددة إلددد  أخدددرة 
  :خ س  تصؾرات ا طرال المعنية  ديات برز الت
 ت ددياتلددوج مجلدس التعداو  ال ليجد  والؾاليدات المت ددن   النسطة ط

  ددعج  نددددو  ،  إقليميددة ومددؽ  ددؼ م ليددةمددؽ دوليددة إلددد احتنلدداامددؽ ال لددي  
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وال ماحينيددات مددؽ النددر  الععددررؽ ارتددطل تاداددد ا مددؽ  دد  ال لددي   لسددطعينياتا
-1981م لدا ال درل العراقيدة اإلاراحيدة و   ،خالمد العيؾ   والتؾسي السؾ يت 

 لددع  ددؽ التاداددد اإلقليمدد   ،مصدددر تاداددد آخددر ل مددؽ  دد  ال لددي  1988
العددددرا  وإاددددرا  خددددعج العنددددد ا خيددددر مددددؽ النددددر  الدددداو كددددا  يم لددددا كددددل مددددؽ 

بداح الترور  لفورن ال ظر الم لد   2113وبعد احتعج العرا   ا   ،الععررؽ
 ،واإلقليمددد  الددداو يم لدددا الطرحدددام  الندددؾوو اإلاراحددد  (35)الددداو يم لدددا اإلرهدددال

مصاار التهدي  ااا للمااا لته ااا ولاتااا لتهدصااا ات لاطددديؽ  (0) والجدددوج رقددؼ

 :لس التعاو  ودوج مج تلما ك ة
 

 (6)الجدول رقم 

 مردر التلديد نؾ  التلديد السدر

 االت اد السؾ يت /المد العيؾ   استراتيجي/ عالسي 1981 -1971

 إارا / العرا  إقليم / خليج   2113 -1981

 اإلرهاا/البرنامج الشؾألي اإليراني م ل /إقليم  -2113

 
 لدة خدالنؾات ا مرر يدة  د  النؾات ا جنطية والمتم تؾاجداما إارا   تعد 

ال لدددددي  مصددددددر التادادددددد ا وج  مدددددؽ ال لدددددي   مدددددؽ المعدددددرول ا  للؾاليدددددات 
 سدددد ررة  دددد  كددددل مددددؽ الوؾرددددا وقظددددر  وقددددؾات وتسددددايعتالمت دددددن قؾا ددددد 

ا سدددظؾج ال دددامس ا مرر ددد   تستلددديي تددد و مدددا  والط دددررؽ ال واإلمدددارات
  دس الندؾن  كطيدرنوالاو ات  ؼ خمياه ال لي  وب در العدرل وهدؾ قدؾه  سد ررة 

لدالػ تدرة إادرا  باداه  ا سدظؾج بااامنارحتاا  ؽالط ررة اإلاراحية الت  ال يم 
كمدا  ،وكالػ مصدر تاداد  مؽ ال لدي   النؾات مصدر تاداد  مناا الؾطن

  لدد النؾورددة  لمنعددأتاامصدددر تاداددد اخددر لاددا وخاصددة  خإسددرائيل إاددرا تددرة 
  .ال لي 
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 مجميس دألل ألمؾقي  الخمييج رميؽ إليرانياا السقترحال :السبحث الثالث

 مشلا التعاألن 
و د  عدل تؾاجدد  سد رو  1991حرل ال لدي  ال احيدة  دا   احتااحخعد 

طرحا إارا  تصؾراتاا  مؽ ال لي   طر رئيسداا  أمرر   و رب     ال لي 
ووزردددر ال ارجيدددة  لددد  ا طدددر والاتددد   ددد   (1119-1191) هاىدددم  ر سدددنجاح 

 :(36)ن ال ليجييؽ وه  ا ت  ل  الناد1991ايار/مااؾ
االتفدددددا   لددددد  معدددددروا ل مدددددؽ الجمدددددا   خمعددددداركة دوج ال لدددددي   -

وا مارات العربية  ،والوؾرا ،العربية السعؾدية المملوةو  ،ال ماحية وه : إارا 
و لددد  أساسددديؽ همدددا  ،والعدددرا  ،وسدددلظنة  مدددا  ،وقظدددر، والط دددررؽ ،المت ددددن

 .االستنعج واال تماد  ل  الاات
 ،تدخل ا جنط   د   ترتيطدات ا مدؽ ت دا أو ىد ل مدؽ اإلىد اجر ض ال -

 .وإخعاد النؾة ا جنطية المتؾاجدن  س ررا    ال لي 
 .التفاهؼ حؾج تؾقيي اتفاقية  د  ا تداح بيؽ إارا  ودوج ال لي  العربية -
حددددددط الدددددددوج ال ليجيدددددددة للتفويددددددر  دددددد  تلدددددددػ التصددددددؾرات  طددددددر الزردددددددارات  -

 لجاحطيؽ. واالتصاالت المعتركة بيؽ ا
الجمدا    د  ال لدي  مدا   مؽوتعترط إارا     حاج تع يل ه اا منغؾمة ل

 :يأت 
امتناا كدل بلدد  دؽ النيدا  خدأو خظدؾن تدؤ ر  لد  ات دال الندرار ا مند  مدي  -

 . د  تدخل المنغؾمة خععقات كل بلد  لؾ مي الطلدا  ا خرة 
 ،نظندة سياسديا وامنيداإ  ال تعند أية اتفاقيدة تدؤ ر  لد  سديادن واسدتنرار الم -

 إال  طر المنغؾمة الماكؾرن.
حاقعا دوج مجلس التعاو  لدوج ال لي  العربية، التصؾرات اإلاراحية 

اجتمددا    وزراح خارجيددة مجلدس التعدداو  ال ليجدد ،  خدعجحدؾج امددؽ ال لددي  
،  أ ربدددا  دددؽ ضدددرورن التؾصدددل إلددد  1991 ددد  أيار/مدددااؾ وحزردددرا  /اؾحيدددؾ
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الجدددداحط يؽ ال ليجدددد  واإلاراحدددد   لؾضددددي أسدددداس  إ ددددع  مطدددداد  معددددتركة بدددديؽ
مم لدؾ دوج المجلدس التعداو  ال ليجد  ا   وأ دد. (37)التنسيم والتعاو  بينامدا

دوج المجلس مرتطظة بؾ ينة إ ع  دمعم  مؽ ال لي  المؾقعة بيؽ كل مؽ 
 دددد   1991رسدوج مجلدددس التعدددداو  ال ليجدددد  ومصددددر وسددددؾررا  دددد  آلار/مددددا

مددؽ ا  و ينددة إ ددع  دمعددم قددد جدداحت  روبيددة  احددا وبددالر ؼ إلدد  ،(38)دمعددم
النص ) ل  ا  اإلطدرال   طرإلارا   اجؾهرها لوناا تركا الطال مفتؾح   

المعدداركة تؤكددد ا  التعدداو  والتنسدديم  بيناددا لددؽ ي ددؾ  مؾجددا ضددد أو طددرل 
بل يم ؽ ا  ي ؾ  مندمة لفدتق حدؾار مدي ا طدرل  اإلسدعمية والدوليدة التد  

 .(39)ل مة العربية( ت تر  المصالق العليا
مدددداوالت بددديؽ مسدددؤول  دوج مجلدددس التعددداو  تدددؼ اسدددتطعاد  ن دددد وبعدددد
   معروا امؽ ال لي  خعد ا  اختلفدا أراح دوج المجلدس  احيةالمعاركة اإلار 

وب اصدة دولدة قظدر وسدلظنة  ،حؾج هداه المعداركة بديؽ مؤردد لاداه المعداركة
والط ددررؽ وبدديؽ را ددض مددت ف   م ددل اإلمددارات العربيددة المت دددن  وبدديؽ ، مددا 

الت  أ دت ا  تنغيؼ الععقدات السياسدية وا منيدة  لسعؾديةالعربية ا  المملوة
بدديؽ دوج مجلددس التعدداو  لدددوج ال لددي  العربيددة وإاددرا  تددؼ االتفددا   ليددا بدديؽ 
وزراح خارجيددة دوج مجلددس التعدداو  ال ليجدد  ووزرددر ال ارجيددة اإلاراحدد   ددد  

 28ة العامددددة ل مددددؼ المت دددددن  دددد  حيؾردددؾر   لدددد  هددددامش اجتما ددددات الجمعيدددد
 ل  احترا  سيادن وسعمة أراض  كل دولة  صوالت  تن 1991أالؾج/سطتمطر

 .(41)و د  التدخل    العؤو  الداخلية او تاداد االستنرار    المنظنة
هاه التراجعات  ؽ ا مؽ الجما   ال ليجد  و دؽ الدربل بديؽ ا مدؽ 

)إ ع  دمعم( وتجن  المعاركة  ال ليج  وا مؽ النؾم  العرب   طر و ينة
مجلددددس التعدددداو  ال ليجدددد   دوجاإلاراحيددددة أ سدددد ا المجدددداج أمددددا  خيددددار  نددددد 

تؾقيددي الوؾرددا  دد    طعددد ،أمنيددة منفددردن اتفاقدداتوالؾاليددات المت دددن ا مرر يددة 
اتجاا دوج  مت دن ل  اتفا  د ا   مي الؾاليات ال 1111االؾج/سطتمطر 11

 تعظيادا ،(41)ات معاباة مي الؾاليات المت دنالمجلس ا خرة إل   ند اتفاقي
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اللدد مة وتظددؾرر بنيددة ت تيددة  سدد ررة متواملددة  سدد ررةحددم بندداح النؾا ددد الع
تتوؾ  مؽ قؾا د ومؾاحد ومنعآت ومستؾد ات تم ناا مؽ الطناح الدائؼ و ير 

 1992 د   قظدرمي و  1991 حااية  ا  الط ررؽوقعا مي   ند ،(42)المعروط
العربيدددة السدددعؾدية  المملودددة امدددا .1994  ددد ة المت ددددن العربيددد ا مدددارات ومدددي

خددالر ؼ مدددؽ  ددد  وجدددؾد معاهدددن أمنيدددة د ا يددة معدددتركة بيناددا وبددديؽ الؾاليدددات 
اما سدلظنة  ، ا  االرتطاطات العس ررة وطيدن بيؽ الطلداؽ ،المت دن ا مرر ية

 (1191-1191)مندددا  ررة مدددا   طينادددا وبددديؽ الؾاليدددات المت ددددن اتفاقدددات  سددد 
هداه االتفاقيدات و دم مددركات دوج ال لدي   ا  .1991جددت خعد  دا   والت 

 .(43)تادل إل  ردا أو خظر  س رو تتعرا لا
ا ترضددا إاددرا   لدد  اتفاقيددة التعدداو  ا مندد  بدديؽ الوؾرددا والؾاليددات 

 أ   لد ا مرر ية   أ د أ لاح المجلس ا  لد  ل مدؽ الندؾم   د  طادرا  
 ظة أمرر ية لعر نة التدخعت ا مرر يدة  د  تؾقيي االتفاقية ا منية  يماد ل

و مددددت ال ارجيدددة اإلاراحيدددة إلددد  اسدددتد اح السدددفير الودددؾرت   ،ىدددؤو  المنظندددة
لإل ددرال  ددؽ احتجاجاددا  لدد  هدداه االتفاقيددة، و طنددر وزرددر ال ارجيددة اإلاراحدد  

لنائددددا أميددددر الوؾردددا  لدددد  هددددامش اجتما دددات الجمعيددددة العامددددة ل مددددؼ  أ نددداح
 ؽ أ  الؾجؾد العس رو ا جنطد   1991الؾج/سطتمطر المت دن    منتصي أ

 .(44)ال يلمؽ ا مؽ    المنظنة وأ  أمؽ ال لي  ال يلمنا سؾة دولا
أما مي إادرا   ندد اتطعدا الؾاليدات المت ددن ا مرر يدة سياسدة االحتدؾاح 

هدداه السياسددة التدد  اتطعتاددا  سددعاحيددط  (Double Containment) المددزدوح
حسد   (Bill Kelenton( )1110-0111)بيدل كلينتدؾ   الرئيس ا مرر د  إدارن

 دددددؽ طرردددددم العنؾبدددددات إلددددد  إضدددددعال العدددددرا  وإادددددرا  مدددددؽ خدددددعج مفاؾمادددددا 
وبمدددا ي دددص إادددرا   دددا  إصددداخة اقتصدددادها خاللدددعي  االقتصدددادية والسياسدددية

سيجعلاا  اجزن  ؽ اال تدداح و  ،سؾل يجعلاا اقل ميع إل  الجنؾح للمغامرن
لنسددطة السددتنرار المنظنددة وهددؾ مددا اددنع س إيجاخددا  لدد  جيراحاددا وهدداا أ لددل خا

 .(45) ل  امؽ ال لي 
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كاحدددا مغددداهر  1119 خعدددد تدددؾل  دمحم خددداتم  الرئاسدددة  ددد  إادددرا   دددا 
االحفددددراح  دددد  الععقددددات مددددي  دوج مجلددددس التعدددداو  ال ليجدددد  تؾضدددد ا  دددد  

وحج ددا إاددرا  بتؾقيددي اتفاقددات  (46)المجدداالت السياسددية واالقتصددادية وال نا يددة
فدددردن ت دددص ىدددؤو  ا مدددؽ الدددداخل  مدددي كدددل مدددؽ الوؾردددا وسدددلظنة أمنيدددة من

 مدددددا  وقظدددددر وبدددددالر ؼ مدددددؽ أهميدددددة هددددداه االتفاقيدددددات  دددددا  االتفدددددا  ا منددددد  
حل  خأهمية كطيرن؛  حدا كدا  بدايدة مرحلدة  2111اإلاراح   ا   -السعؾدو

واتجاددا ح ؾمددة خدداتم  ح ددؾ  (47)جدادددن مددؽ  عقددات التعدداو  بدديؽ الطلددداؽ
وهدداا  ،مندد   سدد رو مددي  دوج مجلددس التعدداو  ال ليجدد الط ددط  ددؽ تعدداو  ا

و  ددؾاه ا   ،االتجدداه لدديس جدادددا  لوؾحددا اددرتطل خالرؤرددة اإلاراحيددة  مددؽ ال لددي 
امددؽ ال لددي  ت ميددا دولددا لوددؽ الجداددد  دد  التؾجددا اإلاراحدد  اتم ددل  دد  اقتددراح 

وكاحدددا الدددد ؾن لتؾقيدددي معاهددددن د ا يدددة احدددد  ،صددديغ ووسدددائل م تلفدددة لتنفيددداه
المنترحددددة وكددددالػ تعدددد يل توتددددل إقليمدددد  )إاددددرا  خالت ددددالي مددددي دوج الصدددديغ 

لونددا ال يغفددل  ،مجلددس التعدداو  لدددوج ال لددي  العربيددة( ورعندد  أساسددا  خددا مؽ
المسددائل ا خددرة العالنددة بدديؽ الجدداحطيؽ، وهنددا  صدديا ة أخددرة قدددماا وزرددر 

وكددا  مددؽ  ،ال ارجيددة كمدداج خددرازو متم لددة خإقامددة ترتيطددات أمنيددة  دد  ال لددي 
 .(48)أهدا اا إخعح المنظنة مؽ أسل ة الدمار العامل

لوؽ خالر ؼ مؽ للػ لؼ تستظي إارا  خإقنداا جيراحادا  د  ال لدي   لد  
 .تؾقيي اتفاقية امؽ جما   مي دوج ال لي  العربية خعج رئاسة دمحم خاتم 

والعدرا   0111وبعد احتعج النؾات ا مرر ية كل مؽ أ غاحسدتا   دا  
إادددرا  ضدددمؽ كماىدددة الندددؾات ا مرر يدددة، وتدددؾل  م مدددؾد  ووقدددؾا 0111 دددا  

وإ ددددارن مؾضددددؾا الملددددي  ،(0111 - 0113)احمدددددو حجدددداد الرئاسددددة  دددد  إاددددرا  
النؾوو اإلاراح  الاو أصطق الت دو الرئيس   مدؽ ال لدي  خ سد  تصدؾرات 
اإلدارن ا مرر يدددددة ودوج ال لدددددي  العربيدددددة وخاصدددددة خعدددددد تادادددددد إادددددرا  ال مدددددا 

نؾورددددة ال تددددداح  أحاددددا سددددؾل تنددددؾ  خددددالرد  لدددد  النؾا ددددد تعرضددددا منعدددداتاا ال
 ا مرر ية    ال لي  وهددت خإ ع  مليم هرمز. 
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مدددؽ كدددل للدددػ لدددؼ تتؾقدددي إادددرا  بتندددديؼ تصدددؾراتاا ومنترحتادددا  وبدددالر ؼ
حؾج امؽ ال لي   ل  جيراحاا   دعج حلدؾر مم دل مرىدد ا  لد  اإلاراحد  

حسدددؽ روحددداح  المنتددددة الندددؾم  اإلاراحددد   ا مدددؽ لددد  خدددامنم   ددد  مجلدددس 
تنددد  حسددؽ روحدداح   0114االقتصددادو العددالم   دد  الدوحددة  دد  حيسددا /مااؾ

 وا مدؽ التعداو   ت نيدم أجدل مدؽ)) ال لدي   د  جدادن ترتيطات لؾضيخمنترح 
 :(49)ا ت وقد توؾ  المنترح مؽ  ،((   منظنة ال لي 

  د  السدا الددوج تلدؼ ال لدي     والتعاو   ل مؽ منغمة تع يل -
 .والعرا  إارا  إل  إضا ة ال ليج  التعاو   سمجل

  د  الجمدا   ل مؽ حغا  إطار    معتركة أمنية ترتيطات وضي -
 وتاررد  المنغمدة والجدرائؼ والظائفيدة والتظدرل اإلرهدال م ا  دة مجداج

 . المعتركة ا منية الاؾاجس وباق  الم درات
 وا منية السياسية التالمجا    خالتعاو   المتعلنة للنيؾد التدررج  اإللغاح -

 .حاائي ا هد  ا خا تطارها وال نا ية واالقتصادية
 والنيدا  المتاحدة اإلم احدات ضدؾح  د  وتؾسديعا التجدارو  التعداو   تظدؾرر -

 دوج بيؽ ال رن التجارن لت نيم االقتصادية المعارري    معتركة خاست مارات
 .المنظنة

 ضما  أجل مؽ وتصدارها المنظنة طاقة إحتاح أمؽ للما  خظة إ داد -
 .العالمية الظاقة أسؾا  تنرارواس المنظنة دوج مصالق

 اإلىدرال، م دل النؾوردة النلدايا مجداج  د  المنظندة دوج بديؽ ال ندة بنداح -
 و يدر الظؾ يدة اإلجدراحات إطدار  د  ا خدرة  النؾوردة الطدرام  مدؽ والت ندم
 .التدخل  ل  المنظؾرة

 الؾقؾد لتؾ ير المنظنة دوج بيؽ  للت صي معتر "  ؾحسؾرسيؾ " تأسيس -
 .الاررة للظاقة الدولية الؾكالة إىرال ت ا السلمية النؾورة المسائل وباق 

 مؽ خالية منظنة "ا وسل العر  " لجعل المنظنة دوج بيؽ الجاد التعاو   -
 العامل. الدمار أسل ة
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 مت ني أجل مؽ العزمة المصادر لتؾ ير المنظنة    التسلق سطا  إحااح -
  .الفنر وم ا  ة االقتصادية التنمية

قدددا  الدددرئيس اإلاراحددد  م مدددؾد احمددددو حجددداد  0119و ددد  أواخدددر  دددا  
بدد ؾن الدددوج ال لددي  العربيدة إلدد  ))احعدداح منغمدة للتعدداو  ا مندد   بدديؽ دوج 

حجددداد  ددد   اإلاراحددد المنظنددة(( وقدددد جددداحت هددداه الدددد ؾن ضدددمؽ كلمدددة الدددرئيس 
التعدددداو  ال ليجدددد  التدددد   ندددددت  دددد   الجلسددددة اال تتاحيددددة لنمددددة دوج مجلددددس

وردت كطندددد  2117كددداحؾ  ا وج/ ديسدددمطر  3العاصدددمة النظرردددة الدوحدددة  ددد  
 اىر ضمؽ معرو ا المنترح لت سيؽ  عقات التعاو  وبناح ال نة بيؽ دوج 
مجلددس التعدداو  ال ليجدد  السددا مددؽ جاحدد  وبدديؽ الجماؾررددة اإلسددعمية  دد  

رح منتلددددطا  ودو  تفاصدددديل وقددددد جدددداح حددددص المنتدددد .آخددددرإاددددرا  مددددؽ جاحدددد  
 :وبصيغة التالية

تأسيس واحعاح مؤسسات أمنية للتعاو : امؽ بلددحنا مدرتطل مدي خعدض وا   -
ا  دوج  .أو احفددعت امندد  م تمددل سددؾل اددؤ ر سددلطا  لدد  امددؽ سددائر الدددوج

و لينددا ا  حطدداج قصددارة جادددحا  ،المنظنددة قددادرن  لدد  حفدد  ا مددؽ اإلقليمدد 
 .نظنة وال دد مدؽ حددول أو تدؾتر مدؽ قطدل ا جاحد لنزا  تيل التؾتر مؽ الم

اقتددددددراح  نددددددد اتفددددددا  أمندددددد  وإحعدددددداح منغمددددددة للتعدددددداو  ا مندددددد  بدددددديؽ الدددددددوج 
  .(51)المنظنة((

ورد  لددد  هددداه المنترحدددات ادددرة مسدددؤولؾ   ددد  دوج مجلدددس التعددداو  
 ،ال ليج  أ  ما تظرحدا إادرا  ال يمدا لفودرن ترتيطدات ا مدؽ اإلقليميدة خصدلة

وإحمدا د ا يدة وكأحادا ترردد ا  تسدتطدج الت الفدات  ،سا تعاوحية أ وار إارا  لي
الد ا يدددة الدوليدددة بت دددالي د دددا   إقليمددد .  ددددوج مجلدددس التعددداو  ال ليجددد  
 ملدا  لدد  تددورل امددؽ ال لددي   طدر  ندددها سلسددلة مدؽ االتفاقيددات الد ا يددة 

 اد  تدرة احدا ال  .مي اإلطرال الدوليدة خدا خص الؾاليدات المت ددن ا مرر يدة
م ؽ الؾ ؾ  خإارا   ندما تدد ؾ الد  أحعداح ت دالي مدي دوج ال لدي  العربيدة ي

لددالػ  دددوج  ،التدد  تظالدد  أ  توددؾ  لاددا اليددد العليددا بؾصددفاا النددؾة المايمنددة
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مددؽ  أحسددؽمجلددس التعدداو  تسددتطعد المطددادرات اإلاراحيددة ا منيددة  ادد  ليسددا 
 ددل خيددار معغدؼ التصددؾرات التدد  طرحدا  دد   تددرات م تلفددة والتد  ال تددزاج تم

مسدددددتطعد آلمدددددؽ ال لدددددي .  ندددددد رصدددددد احدددددد مستعدددددارو أحددددددة وزارات الدددددد اا 
ميؽ أوأحياحدددا  مليدددا لتددد ،تصدددؾرا مظروحدددا حغرردددا 12ال ليجيدددة مددداال يندددل  دددؽ 

تعتمد  ل  اطر م تلفدة لطنداح قدؾن لاتيدة خليجيدة آو ت الفدات  ،منظنة ال لي 
 ررطة أخرة  مي دوج  ربية آو تدورل كامل  مؽ المنظنة خالتعاو  مي دوج

وتؾاجددا كلاددا معدد عت  دد  التظطيددم بدرجددة أو  ،أو ال لددي ا طلسدد  )الندداتؾ(
 دع ادزاج خيدار  يدر  ،(51)والم يدر أ  ال يدار اإلاراحد  لديس مدؽ بينادا ،خأخرة 

خليجدد  اتجدداه  -وخاصددة  دد  عددل وجددؾد خددعل إاراحدد  .جدداد حسدد  تنييمددا
 دددد  سددددؾررا العداددددد مددددؽ الملفددددات التدددد  تعددددادها المنظنددددة خاصددددة ا وضدددداا 

 والط ررؽ والعرا . 
 

 امؽ الخميج نغرر استذرافيا :السبحث الراشع
 تصدددؾراتر دددض دوج ال لدددي  العربيدددة لمدددا تندمدددا إادددرا  مدددؽ  عدددل  ددد 

وبعد طرح الؾاليات المت ددن معدروا الددرا الصداروخ   ،أمنية لمنظنة ال لي 
واالتفدددا   ،(52)2112  لددد  دوج مجلدددس التعددداو  ال ليجددد  حاايدددة آلار/مدددارس

 (1+3)بددديؽ إادددرا  ومجمؾ دددة دوج  2113المرحلددد   ددد  تعدددررؽ ال ددداح /حؾ مطر

)الددددوج الدائمدددة العلدددؾرة  ددد  مجلدددس ا مدددؽ وألماحيدددا( حدددؾج برحدددام  إادددرا  
حددؾج امددؽ ال لددي  ورم ددؽ ت دادددها  تصددؾراتيم ددؽ تنددديؼ  دددت  ،(53)النددؾوو 
 : خاالت 

 اتفددا  دائددؼ وحاددائ  مددي إلدد هددؾ ا  تتؾصددل إاددرا   :االحتسييال ارألل
حدؾج برحامجادا الندؾوو او تسدؾرة مدي الؾاليدات المت ددن و د   (1+3)مجمؾ ة 

  طدالر ؼ .هاه ال الة  ا  هاه اال تراا هؾ أ لل اال تراضات  مدؽ ال لدي 
ولديس  ،أىار 4مرحل  مدتا  اتفا  0111ال اح /حؾ مطر تعررؽمؽ ا  اتفا  

التدد   كاحددا  هنددا  مددؽ اؤكددد  ا  االتفددا  ىددمل المسددائل والنلددايا اإلقليميددة
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إال ا  االتفدا  كدا  لدا تدأ ير كطيدر  ، د  المطاح دات إدراجادا إلد إارا  تسع  
 ل  امؽ ال لي  كؾحا اخعد إارا  مؽ ضربة  س ررة كا  سي ؾ   لادا  أ در 

إادرا   الودؽ السدؤاج هندا الا مدا تؾصدل .خالغ ال ظؾرن  ل  ا مؽ    ال لدي 
لددددايا السياسددددية والترتيطددددات مددددي الؾاليددددات المت دددددن تعددددمل مجمددددل الن ةلتسددددؾر

هدددل سددديتغير مؾقدددي إادددرا  مدددؽ اتفاقدددات دوج  ،ا منيدددة  ددد  المنظندددة وال لدددي 
او  الطندداحمدؽ  ل خيددرنال لدي  العربيدة مددي الؾاليدات المت دددن التد  سددم ا بادا 

 امل ردا رئيس  خالنسطة  اآل  س ررة علا وما تزاج حت   قؾا داست دا  
 .لدوج ال لي     مؾاجاة إارا 

الؾاليدددات المت دددن ا مرر يددة مسددألة الععقدددات  حنددل :حتسييال الثييانياال
ا منيددة بيناددا وبدديؽ دوج مجلددس التعدداو  ال ليجدد  مددؽ المسددتؾة ال نددائ  إلدد  

معددددروا الدددددرا الصددددداروخ   عيددددلطرردددددم تف  ددددؽالمسددددتؾة متعدددددد ا طددددرال 
خعج اجتماا المنتددة االسدتراتيج  ال ليجد  ا مرر د  خ ط  الاوال ليج  

 نددما تدرأس الجاحد  ا مرر د   يدا  0110/ مدارس آلار 11ررداا  د     ال
والجاحد  ال ليجد  وزردر  (Hillary Clinton)وزردرن ال ارجيدة هديعرو كلنتدؾ  

سعؾد الفيصل إل  جاح  خاق  وزراح خارجيدة دوج مجلدس  خارجية السعؾدية
وب لدددؾر ا مددديؽ العدددا  لمجلدددس التعددداو  الددددكتؾر  طدددد  ،التعددداو  ال ليجددد 

االتفا   ل  تع يل لجنة خطراح  تؼظيي بؽ راىد الزراح  وبناح  ل  للػ الل
مؽ دوج المجلس إلد  جاحد  لجندة مدؽ ال طدراح العسد رريؽ ا مرر دا  لدراسدة 

مددؽ  ددد  إ ددع  النددرار الناددائ  خعددا  معددروا الدددرا  وبددالر ؼ. (54)المؾضددؾا
ا حغدا  ادتؼ خأحد ايم ؽ  تعررف ااح اال. (missile defense)الصاروخ  المؾحد 

 يا بناح ىط ات حماية م ؾحة مؽ أحغمة صؾاررخ أرضية، مستندن إل  حنداط 
قددادرن  لدد  إسددناط أو صدداروي خاليسددت  يسددتادل  ،(55) ددده جغرا يددة زارتوددا

 ،(56)قؾا دد خليجيدة  د ا مرر يدة المتمركدزن  تالمد  والمنعات النفظية والندؾا
  :اطيؽ للػ (0)رقؼ  والع ل
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 (0)رقؼ  الع ل

 ا تراض  للدرا الصاروخ  ال ليج  ى ل
http://www.alaan.cc/newsimages/original/4_11_20

12101832AM_5862972441.jpg 

 
 سددينؾ ومددؽ  ،حددؾج هدداا المعددروا اسددتفاا  ك يددرن ت ددار  عمددات هنددا 

ن وتمؾرل هداه الددرا الصداروخيةه وهدل تلدي دوج المجلدس ىدروط م دل خإدار 
وهدددل  ،ا  يعدددتر  خطراؤهدددا  ددد  أدارن هددداا الددددرا  لددد   دددرار مدددا  علتدددا تركيدددا

سددديتؼ ت جددديؼ حفدددؾل كدددل مدددؽ روسددديا والصددديؽ وإادددرا   ددد   الددددرا خإقامددة هددداا
د دا اؼ أحمدد وحيددو حداروا الددوج  وزردر المنظنة ه  داإلاراحيؾ  و لد  لسدا 

 هخا تطدددار  الصددداروخية يجيدددة مدددؽ المعددداركة  ددد  معدددروا منغؾمدددة الددددراال ل
 .(57)اادد ا مؽ اإلقليم  إسرائيع   -معرو ا أمرر يا

 إقامدةالؾاليدات المت ددن تسدع  إلد   إ ))  تؤكد المصادر ال ليجية أما
الدددروا الصدداروخية  دد  ال لددي  لتوددؾ  مامتاددا التصدددو للصددؾاررخ اإلاراحيددة 

الددددرد  لدددد  أو  مليددددة  سدددد ررة تسددددتادل منعددددماتاا  دددد  حدددداج قددددررت إاددددرا  

http://www.alaan.cc/newsimages/original/4_11_2012101832AM_5862972441.jpg
http://www.alaan.cc/newsimages/original/4_11_2012101832AM_5862972441.jpg
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قياماددا خاسددتادال المنعددمات  ،ومددؽ بدديؽ تلددػ السدديناررؾهات المتؾقعددة ،النؾوردة
لوؽ السؤاج الجؾهرو هؾ رد  عل إارا  العمل   .(58)((النفظية للدوج أل ليجية

  مدؽخالفعدل. وكيدي سدي ؾ  مؾقفادا وتصدؾرها  حهتجاه هاا الدرا إلا تؼ أحعا
 .ل لي منظنة ا
هؾ  ؾدن الملي النؾوو اإلاراح  كمادد  مؽ ال لي  ال مدا  :الثالث االحتسال

جادة إادرا  مدؽ جادة أخدرة واحتمداج  قيدا  الؾاليدات  مدؽ (1+3)  عل االتفا 
المنعات النؾورة اإلاراحية  ضد  س ررةالمت دن ا مرر ية او إسرائيل خلربة 

 دددرد الفعدددل   .فعدددل اإلاراحددد و ددد  هددداه ال الدددة يعتمدددد امدددؽ ال لدددي   لددد  رد ال
حسدددددد   ،اإلاراحدددددد  لددددددؽ يسددددددت ن  الؾجددددددؾد العسدددددد رو ا ميركدددددد   دددددد  ال لددددددي 
و د  للدػ  .تصرر ات  دادن أطلنادا قدادن  سد رريؽ إادراحييؽ  د  وقدا سدابم

للمرىد ا  ل  الجنراج ي ي  رحديؼ صدفؾو ا   د   و ينؾج المستعار العس ر 
لسديظرن  لد  ال لدي ، وأ دد حالة حدول ا تداح  ل  إادرا   إحادا قدادرن  لد  ا

أ  صؾاررخ حرس ال ؾرن تغظ  مياه المنظنة خالوامل و))ال يم ؽ  و سدفؽ 
هدداا النددؾج قددادن  ور ددرر .(59)((العطددؾر بدددو  أ  توددؾ   دد  مرمدد  الصددؾاررخ

الندددؾات الط رردددة اإلاراحيدددة، ))أ  أهددددال ا  دددداح  ددد  ال لدددي  تندددي  ددد  مرمددد  
ددا مددؽ جاحدد  ، وأ  تلددػ ”النددؾات الط ررددة اإلاراحيددة ا  نيف  ا هدددال سددتؾاجا ردن

النؾات الط ررة اإلاراحية إلا أرادت ات ال أو  مل ىيظاح ((  ل  حدد تعطيدر 
أخطدددار  وو دددم (61)قائدددد قا ددددن خؾرمعدددار الط رردددة اإلاراحيدددة  طدال ميدددد كفاادددا

المسددل ة اإلاراحيددة  للنددؾاتأ ظددا أوامرهددا  العليدداالنيددادن اإلاراحيددة   ددا وتندداررر 
  خالتصددرل كؾحددات قيددادن منفصددلة أو مسدتنلة للددردن  لدد  مصددادر  د  ال لددي

النيرا  خعد  عل دقائم  نل مؽ أية ضربة  س ررة تتعرا لاا إارا ، دو  
رم دددؽ ا  تعدددمل مجددداالت الدددرد اإلاراحددد  و  .(61)الرجدددؾا إلددد  السدددلظات العليدددا

 :ا ت 
 مدا اداوقدا سدابم ومن  د وهداا مدا هدددت خدا إادرا   ،إ ع  مليم هرمز -

 ددددداحؾ   27هللا سددددديارو  ددددد   قالدددددا قائدددددد الط رردددددة اإلاراحيدددددة ا ميدددددراج حطيددددد 
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ا  إ دددددع  الملددددديم سدددددال جددددددا للندددددؾات المسدددددل ة )) :2111ا وج/ديسدددددمطر
 ا  سدديارو  وقدداج ((اإلاراحيددة ورعددطا ىددرل كدداس مدداح كمددا حنددؾج خالفارسددية

 سديظرن ت دا وهدؾ وإسدتراتيجيتا هرمدز ملديم أهميدة مددة يعر دؾ   الجميدي"
 دؽ ا مدؾر الفنيدة ال تدؼ  وبعيددا ،(62)".خالوامدل اإلاراحيدة اإلسعمية ررةالجماؾ 

 ،قصديرن سديؤدو إلد  ارتفداا حداد  د  أسدعار الدنفل مددنإ ع  المليم ولؾ ل
وب سد  ال طدراح النفظيديؽ، قدد تصدل أسددعار الدنفل  د  ا سدؾا  العالميدة  دد  

تصدل إلد   دوالر ا للطرميدل الؾاحدد، وربمدا 251حاج إ ع  ملديم هرمدز إلد  
ا  أو ارتفداا   لمدا ،دوالر إلا استمر تؾقي إمدادات الدنفل مدؽ ال لدي  411

 لدد  االقتصدداد  خظيددرنملددظرل خأسددعار الددنفل سددؾل ي ددؾ  لددا احع اسددات 
سدددتوؾ  إاددرا  أوج وأ طدددر المتلددرررؽ مدددؽ إ ددع  ملددديم هرمدددز و  ،العددالم 

 .(63)ضدها دوليةحرل      خظؾن مؽ هاا النطيل ستؤدو إل  قيا
ىؽ هجمات صاروخية  ل  المنعمات وحاقعت النفل وت ررػ الجما ات  -

المناوئددة للؾجددؾد الغربدد   دد  المنظنددة ممددا سيعدد ل قلنددا  مينددا للدددوج المنتجددة 
خصؾصددددا المملوددددة العربيددددة السددددعؾدية والعددددرا  والوؾرددددا واإلمددددارات العربيددددة 

 .المت دن
 ؾاررخصدددديم ددددؽ ا  تنددددؾ  إاددددرا  خعددددؽ هجمددددات  لدددد  إسددددرائيل خاسددددت دا   -

النغدر  دؽ  وبغدض ،العسد ررة اتااوللػ مؽ اجل إعادار إادرا  لنددر  ،خالستية
سي سدددد  إاددددرا  تعدددداطي  أحددددا إالتددددأ ير اللددددربات المتطادلددددة لوددددع الجدددداحطيؽ 

 الععؾل العربية واإلسعمية.
 لدربةإادرا  ل تعدرا اا مدؽ ال لدي  إلد  ا تدر  حتمداجهاا اال يستند

ومدددا سددديتطعا للدددػ مدددؽ رد  ،إسدددرائيل سددد ررة مدددؽ قطدددل الؾاليدددات المت ددددن او 
  .إاراح 

 
 
 



 
   

  [193]  عبدالرزاق خلف دمحم     د.                                  الخميج العربي في السشغؾر االيراني

 الخاتسا 
خالر ؼ مما تندد   دأ  دوج مجلدس التعداو  ال ليجد  تددر  أ  إادرا    

هددد  دولدددة أساسدددية مدددؽ دوج المنظندددة واحدددا المنددداص  ددد  الناايدددة مدددؽ إيجددداد 
صيغة للتفاهؼ مي إارا  حؾج امؽ ال لي ، وقد كا  للػ مم نا    مدن ح ؼ 

لودؽ مدا حددل هدؾ أ  التؾجادات اإلاراحيدة أ نداح  ، خداتم الرئيس اإلاراح  دمحم
ؾ ر ال ددد ا دحدد  حسدد  مصددادر خليجيددة تددرئاسددة م مددؾد احمدددو حجدداد لددؼ 

  .للتفاهؼ حؾج ا مؽ
 :اآلتيةخعج هاا الط ط تؼ التؾصل إل  النتائ   ومؽ

لل لي  العرب  أهمية كطيرن    ميزا  السياسة الدولية وتأت   هداه ا هميدة  -
إستراتيجية المؾقي الجغرا   والم زو  الاائل مؽ مصادر الظاقة )الدنفل مؽ 

 .وهؾ ما جعل أمؽ ال لي  اإلقليم  مرتطظا خا مؽ الدول  والغاز(،
ارتطاط إادرا  خدال لي   لد  مسدتؾة ا مدؽ و لد  مسدتؾة المصدالق  دال رون  -

 لدع  ،النفظية اإلاراحية تتركز خصفة رئيسة    الجرل الندارو  لد  ال لدي 
 ددؽ تؾاجددد مفا عتاددا النؾورددة واحتياطاتاددا مددؽ الغدداز الظطيعدد  وهدداه ا مددؾر 

 تجعل إارا  ىدادن ال ساسية اتجاه منظنة ال لي .
احعدا  ال ندة بديؽ إادرا  ودوج مجلدس التعداو  ال ليجد  خسدط  وجدؾد  دادد  -

 ل  تسدمية  لواالختع ،مؽ الملفات مناا )مع لة الجزر ال عل    ال لي 
 الددي  واتاددا  إاددرا  مددؽ قطددل خعددض دوج مجلددس التعدداو  خالتدددخل خعددؤوحاال 

الداخليدددة( وهددداه ا مدددؾر و يرهدددا كاحدددا وراح  دددد  التؾصدددل لصددديغة ترضدددد  
مددددي  اتفاقدددداتالتعدددداو   مجلددددس  لدددددوج .جميددددي االطددددرال حددددؾج امددددؽ ال لددددي 

قؾا دد  سد ررة علدا ومدا  اسدت دا مدؽ  ل خيدرنالؾاليات المت دن سم ا باا 
 .ردا رئيس  خالنسطة لدوج ال لي     مؾاجاة إارا  تزاج  امل

و   ضؾح هاه النتائ  يم ؽ تنديؼ مجمؾ ة مؽ التؾصديات قدد تدؤدو 
 د  المنظندة الا وضدعا  د  ال سدطا  مدؽ قطدل  نرارإل  ت نيم ا مؽ واالسدت
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)دوج مجلددس التعدداو   .صداحع  ومت دداو النددرار  د  الدددوج ال ليجيددة ال ماحيدة
  .وإارا ( ،را و الع ،ال ليج  السا

اللجؾح لم  مة العدج الدولية ل دل قلدية الجدزر الد عل بديؽ إادرا  ودولدة  -
 .اإلمارات العربية المت دن

و ددرا االحتددرا   الظائفيددة، وتجدداوزوالسياسددية  لؾجيددةاؾ ا ادال ع ددات  حطددا -
 وتفعيل،و دد  التددخل  د  العدؤو  الداخليدة ،المتطادج و عقات حسدؽ الجدؾار

  .جتما ية وال نا ية واالقتصادية بيؽ إارا  ودوج ال لي  العربيةالععقات اال
 لددد  صددديغة جما يدددة تؾا نيدددة لت نيدددم ا مدددؽ  ددد  ال لدددي  ترا ددد   االتفدددا  -

 ،وتطدد الاؾاجس والم اول المعرو ة  لددوج ال لدي  ،مصالق الدوج ال ماحية
 ةيجيددددوالدددددوج ال ل ، ددددالعرا  يعدددداح  مددددؽ تدددددخل الدددددوج اإلقليميددددة  دددد  ىددددؤوحا

 ةالصغرة لاا هؾاجس مؽ الدوج اإلقليمية الوطرة الت  لدااا طمؾحات تتعد
  .وإارا  لدااا هؾاجس جراح الؾجؾد العس رو ا مرر      ال لي  .حدودها
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Abstract 

From time to time, Iran presents to its Arab 

neighboring states special perceptions for security procedures 

in  Gulf area. The most significant points presented by 

Iranian politicians concentrate on setting up collective 

security project with the participation of Arab Gulf states and 

Iran by depending upon independence and self  – reliance and 

refusing foreign intervention. On the other side Gulf leaders 

see that what Iran is presenting has nothing to do with the 

arrangements of regional security. Iran is not cooperating but 

defending and wants to replace international alliances with a 

regional defensive alliance. 
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