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جامعة المؾصل
تار خ است م البحث 6102/6/64

مدتخمص البحث

تار خ قبؾل الشذر 6102/3/01

تظرح إيران بييؽ الحييؽ ألارخير عمير نيرانليا العيرا تريؾرال خاييا لترتيبيال
ارمؽ في مشظقا الخميج ،أللعل ابرز الشقاط التي يظرحلا الداسا اإليرانيؾن تدألر حؾل
إقامييا مذييرأل ارمييؽ الجسيياعي شسذيياروا دألل الخميييج العربيييا ألإي يران عميير أساسيييؽ
االسييتق ل ألاالعتسيياد عميير ال ي ال ألرفييض التييدخل ارنشبييي فييي ترتيبييال ارمييؽ .ألفييي
السقابل يرى السديوأللؾن الخميجييؾن ان ميا تظرحير إييران ال يسي شريما لرةيرر ترتيبيال
ارمييؽ اإلقميسيييا ،فأفةييار إي يران ليد ي تعاألنيييا ألإنسييا دفاعيييا ألوأنلييا تر ييد ان تدييتبدل
التحالرال الدألليا بتحالف دفاعي إقميسي.
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تعدددددت المعد ددارري والنغررد ددات المتعلند ددة خلد ددما ا م ددؽ د د ال لد ددي
العربد مندا االحسد ال الطررظداح دا  1971ول دد اآل  ،وحغد ار لودؾ إاد ار
واح دددن م ددؽ الن ددؾة اإلقليمي ددة د د ال ل ددي كاح ددا الس ددطاقة وا ددر حماس ددا د د
الدد ؾن إلقامدة حلدي سياسد سد رو مدي دوج ال لددي العربيدة ،لودؽ د ؾتاددا
احددا تتم ددؾر ح ددؾ تو دررس الايمنددة اإلقليميددة المظلنددة ل د منظنددة ال لددي
خددعج نددد السددطعينيات ،وكددا لتع د يػ الدددوج ال ليجيددة خددإا ار إل د جاح د
احدددالا ال ددؾرن وقيددا الجماؾررددة اإلسددعمية ياددا ددا  1191وإ عحاددا تصدددار
ال د ددؾرن إل د د الد دددوج المجد دداورن لد ددع د ددؽ حعد ددؾل ال د ددرل العراقيد ددة اإلاراحيد ددة
 1199-1191مؽ ا طر العنطات أما قيدا أو معدروا امند بديؽ دوج ال لدي
ال ماحية ،لوؽ أزمة وحرل ال لي ال احيدة  1111-1111م لدا الفرصدة الاامدة
إلا ار إل ادن دورها ووزحاا اإلقليم والدول .
اا دددل الط ددط تس ددليل الل ددؾح لد د المنترح ددات والتص ددؾرات ا مني ددة
اإلاراحية لمنظنة ال لي ومؾقي دوج مجلس التعاو ال ليج مناا.
يغظ د الط ددط المدددن الزمنيددة الممتدددن مددؽ حاايددة حددرل ال لددي ال احيددة
ددا  1991وحت د حاايددة  2113خعددد االحددتعج ا مرر د للع د ار وتلددميؽ
ا حددددال والتظدددؾرات ال اصدددة خالمنظندددة وتتطد ددي المنترحدددات اإلاراحي ددة م د دؽ
ال لي خعج هاه المدن قدر اإلم ا .
قس ددؼ الط ددط إلد د أرب ددي مطاح ددط رئيس ددا وخاتم ددة اى ددتملا لد د أه ددؼ
االستنتاجات الت تؾصل لاا الط ط ،أما المطاحط ا :
ا وج :أهمية ال لي اإلستراتيجية واالقتصادية.
ال لي .
ال اح  :مفاؾ ا مؽ ومادداتا
ال ال د ددط :المنترح د ددات اإلاراحي د ددة م د ددؽ ال ل د ددي ومؾق د ددي دوج مجل د ددس
التعاو مناا.
الراخي :امؽ ال لي حغرن استع ار ية.
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السبحث ارألل :أهسيا الخميج اإلستراتيجيا ألاالقتراديا

أألالا :مؾقع الخميج ألأهسيتر
يني ال لي العرب بديؽ سدؾاحل ىدطا الجزردرن العربيدة ربدا ،والسدؾاحل
اإلاراحيد ددة ى د درقا ،وملد دديم هرمد ددز وخلد ددي مد ددا جنؾبد ددا ،والسد دداحل الع ارق د د
ىماال( ،)1وتندر مسداحتا بن دؾ ( )031ألدي كيلدؾمتر مربدي ،امدا حجدؼ مياهدا
تندر بد ( )9311كيلؾمتر م ع  .وتطلغ اخعاد ال لي ( )911كيلؾ متر طؾال،
ورتراوح رضا مدا بديؽ ( )011كيلدؾمتر د أقسداما الؾسدظ  ،امدا د قسدما
الجندؾب يصدل إلد ( )29كيلدؾمتر ندد ملديم هرمدز .امدا متؾسدل رضدا
يصل إل ( )131كيلؾمتر(.)2
وتطلد ددغ مجمد ددؾا س د دؾاحل الد دددوج المظلد ددة ل د د ال لد ددي ح د ددؾ ()1311
يلؾمتر وه مؾز ة كداآلت (  ) 912يلدؾمتر السداحل السدعؾدو ،و()1011
يلددؾمتر السدداحل اإلا ارحد  ،امددا سدداحل الوؾرددا يطلددغ ( )011يلددؾمتر ،ورطلددغ
ساحل قظر( )191كيلؾمتر ،وسداحل الط دررؽ ( )111كيلدؾمتر ،وسداحل دولدة
اإلمارات العربيدة المت ددن ب د ( )911كيلدؾمتر ،إمدا سداحل سدلظنة مدا يطلدغ
( )11يلؾمتر ،بينما طؾج ساحل الع ار ( )13كيلؾمتر( .)3والع ل رقؼ واحد
اطيؽ طؾج سؾاحل دوج ال لي ال ماحية خالويلؾمترات:
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ى ل رقؼ()1

ولل لي العرب أهمية كطيرن مي از السياسة الدولية وتأت ا هميدة
مؽ إستراتيجية المؾقي الجغ ار حيط يندي ضدمؽ المنظندة التد يظلدم ليادا
(منظنددة العددر ا وسددل) ،والتد تتؾسددل النددارات الد عل أسدديا وأ ررنيددا وأوربددا
( ،)4والم ددزو الاائددل مددؽ مصددادر الظاقددة .ال تتملددػ دوج ال لددي ال ماحيددة
العالؼ ،تعير اإلحصاحات إلد ا المملودة العربيدة
ا طر احتياط حفظ
السعؾدية تمتلػ خمفردهدا ح دؾ  %24,5مدؽ أجمدال االحتيداط العدالم  ،امدا
العد د ار ين دددر احتياط ددا النفظد د بن ددؾ  ،%11وإاد د ار اطل ددغ احتياطا ددا بن ددؾ
 ،%11والوؾرا  ،%9وا مارات العربية المت دن  ،%9وقظدر أ در مدؽ ،%1
والط ررؽ  ،%1,14و ما  ،%1,54وبالػ تصدل النسدطة إلد مدا ادؾازو أ در
 %64مدؽ مجمدؾا أجمددال االحتيداط العددالم ( .)5هداا لددع دؽ الم ددزو
الاائل مؽ الغاز الظطيع والجدوج رقؼ واحد( )6اطيؽ للػ:
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ندألل رقؼ ()0

احتياط الشرط ألالغاز لدألل مشظقا الخميج
الغاز الظطيع
بتررليؾحات ا قدا
م عطة

الدولة

االحتياط النفظ
خمليارات الطراميل

إا ار

11964

112369

السعؾدية

04260

01163

الع ار

110

11169

الوؾرا

1463

3060

اإلمارات

19

010

الط ررؽ

16103

160

قظر

1360

311

ما

5,5

29,3

اتصددل خددال لي العرب د ملدديم هرمددز لو ا هميددة اإلسددتراتيجية ،إل
يعد المنفا الؾحيد لل لي العرب والاو اربظا خ لي مدا وب در العدرل دؼ
الم دديل الان دددو .وت ددأت أهمي ددة المل دديم اإلس ددتراتيجية م ددؽ خ ددعج ططيعت ددا
الجغ ار يددة والط ررددة مددؽ الناحي ددة الجغ ار يددة ينددي المل دديم بدديؽ إا د ار ى ددماال
وىماال ربيا وسلظنة مدا جنؾبدا ،ورطلدغ درا الملديم  34مديع خ رردا
أو ح ددؾ  55كلددؼ ،ورطلددغ ددرا أضدديم حنظددة يددا  29مدديع خ ررددا ،و منددا
 61مت ددرا ،ت د دديل خ ددا مجمؾ دددة مد ددؽ الج ددزر أبرزهدددا ج ددزر مس ددند وسد ددعمة،
دد
وبناتا ددا ،و أز الغن ددا د د الجاحد د العم دداح  ،وجد ددزر قع ددؼ وهج ددا وال
الجاح د اإلا ارح د وهددؾ الجددزح الدداو ينددي د حظددا الميدداه اإلقليميددة( .)7مددا
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مدخل المليم عل جزر هد أبدؾ مؾسد وطند الوطدرة وطند
هنا
الص ددغرة وه دداه الج ددزر متن ددازا ليا ددا ب دديؽ دول ددة اإلم ددارات العربي ددة المت دددن
وجماؾرردة إاد ار وكليامددا يعتطرهددا مددؽ مياهدا اإلقليميددة( ،)8ورعددد الملدديم د
حغر الناحؾ الدول جزحا مؽ أ ال الط ار ،ولودل السدفؽ ال دم وال رردة د
الم ددرور ي ددا م ددا دا ال يل ددر خس ددعمة ال دددوج الس دداحلية أو يم ددس حغاما ددا أو
أمناددا( .)9وال الملدديم الم ددرح الؾحيددد لل لددي العرب د اددؾ المنفددا الط ددرو
الؾحيد للع ار والوؾرا والط ررؽ وقظر(.)11
ألاتو ندؾ الملدديم مددؽ قندؾات للمعحددة خعددرا ميلدديؽ ل ركددة الندداقعت
االتجاهيؽ ،إل جاح منظندة ازلدة خعدرا ميلديؽ ،بينمدا درا مم ندرو
الدددخؾج وال ددروح يددا ميلدديؽ خ درريؽ أو ( 11,5كل دؼ) تعط دره الندداقعت خمعد نددج
سا ة الارون م ملة خالنفل
 131حاقلة حفل اؾميا ،أو حاقلة كل  6دقائم
()11
در لد د مس ددتؾة الع ددالؼ  .إل ح ددؾ ()01
أو  %41م ددؽ ال ددنفل المنن ددؾج خ د ا
مليددؾ برميددل مددؽ الددنفل ي ددرح اؾميددا مددؽ ال لددي طددر ملدديم هرمددز إل د
الدوج المستالوة(.)12
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خارطا رقؼ ()0

مزيق هرمز

ثاني ا :أهسيا الخميج شالشدبا إليران

تمتلػ إا ار ساحل اطلغ طؾلدا  1211دؼ لد ال لدي العربد  ،ولادا
سدداحل طؾرددل ل د خلددي مددا المفتددؾح ل د الم دديل الاندددو ،لوددؽ خسددط
التل دداررس د د المن دداطم الجطلي ددة ال ددؾ رن المظل ددة لد د س دداحل خل ددي م ددا
و سددطال أخددرة توددؾ أهميددة س دؾاحلاا ل د ال لددي العرب د أهددؼ ،وللددػ أ
ال د ددرون النفظي د ددة اإلاراحي د ددة تترك د ددز خص د ددفة رئيس د ددة د د د منظن د ددة د ددرل س د ددتا
(خؾزسددتا ) و د الجددرل النددارو د ال لددي ( ،)13ال اؾجددد د هدداه المنظنددة
 41حنددل منددت  27سدداحل و 13خعيدددا ددؽ العدداطد ومددؽ دو هدداه ال نددؾج
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داد الدوج الفنيرن( ،)14لع ؽ تؾاجد مفا عتادا
يم ؽ أ توؾ إا ار
()15
النؾورة هاه المنظنة .
وال د جاح د الددنفل اؾجددد د هدداه المنظنددة احتياطيددات ض د مة مددؽ
الغاز الظطيع إل تعير التندارات إل ا احتياطيات الغاز الظطيع اإلاراح
تصددل إلد ح ددؾ  1145,7تررليددؾ قددد م عد وهد ال احيددة مددؽ حيددط ال جددؼ
خعددد احتياطيددات روسدديا .ومددؽ ال نددؾج المامددة د ال لددي حنددل تابنددػ وهددؾ
حن ددل دداز م ددع ي ت ددؾو لد د  15,7تررلي ددؾ مت ددر م عد د و 241ملي ددؾ
برمي ددل م ددؽ الغ دداز الم ددي لم ددا ا ت ددؼ ا تع ددال ال ن ددل ددا  ،2111وم ددؽ
ال نددؾج الم تعددفة د حزر د ار ددا  2114حنلدديؽ جزر درن خددعج وال ددا د
ال لي ( .)16وال ارطة رقؼ ا نيؽ تطيؽ تؾزري حنؾج النفل والغاز إا ار .
ال ارطة رقؼ ()2
حنؾج النفل والغاز إا ار
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ورم ؽ تنييؼ حددود إاد ار لد ال لدي العربد مدؽ خدعج د ارسدة خداق
ال دددود اإلاراحيددة ،مددؽ العددماج تؾجددد روسدديا االت اديددة وب ددر قددزورؽ الغن د
خ ددالنفل والغ دداز ،وه دداه المنظن ددة ت ؾل ددا خع ددد تفو ددػ االت دداد الس ددؾ يت مرك ددز
لج ددال الن ددؾة الدولي ددة ،وم ددا ا ي ددر قل ددم إاد د ار د د ه دداا المج دداج ه ددؾ ال دددخؾج
ل خل التندا س وبدالػ أصدط ا المنظندة الم اليدة لعدماج إاد ار
ا مرر
()17
ه د منظنددة ص دراا وم ددل تنددا س الدددوج الوطددرة والدددوج اإلقليميددة  ،وال د
العددر هنددا أ غاحسددتا د عددل ددد االسددتنرار خسددط االحددتعج ا مرر د
مي تؾاجد قؾات حلي النيتؾ( ،)18وال جاح للدػ تؾاجدا إاد ار خا سدتا خ دل
اتس دا اا وض د امة دددد س د احاا الددااؽ اتجدداوز ( )191مليددؾ حسددمة لددع
ددؽ كؾحام ددا ق ددؾة حؾور ددة وىد دررػ اس ددتراتيج للؾالي ددات المت دددن ،ومدارس دداا
الدانيددة ارا خصددطة ل ركددة طالطددا  ،وال ددعل المدداهط ات ددا أحياحددا طاخعددا
نيفدا( ،)19و د الغددرل هندا تركيددا العلدؾ د حلددي العدماج ا طلسد (،)21
والعد ار الدداو كددا يعددد احددد النددؾة اإلقليميددة د ال لددي واآل تربظددا اتفاقيددة
إستراتيجية طؾرلة ا مد مي الؾاليات المت دن ا مرر ية(.)21
ومددؽ الظطيع د ا تطن د إا د ار متينغددة لوددل مددا يجددرو بدددوج الج دؾار
ل المسدتؾرات ا منيدة والسياسدية والدانيدة وبالتدال دأ اإلم احدات المتاحدة
الجندؾل وهداه كلادا أمدؾر تجعدل إاد ار ىددادن االرتطداط د ال لدي
إلا ار
لد مسددتؾة ا مددؽ و لد مسددتؾة المصددالق وهدداه ال نينددة جعلددا اإلادراحييؽ
ى دددادو الت ددؾجس د د سياسد داتاؼ تج دداه دوج ال ل ددي  .ول ددالػ ددا إاد د ار تن ددؾ
خظددرح تصددؾراتاا مددؽ ال لددي بدديؽ ال دديؽ وا خددر لد جيراحاددا د الظددرل
ا خر مؽ ال لي .
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السبحث الثاني :مرلؾم ارمؽ ألتحدياتر في الخميج
أألال -مرلؾم امؽ الخميج
قطل ال داط ؽ مصظلق مفاؾ امؽ ال لي خع ل خاص البد مدؽ
ال ددداط ددؽ مفاددؾ ا مددؽ خعد ل ددا  ،طعددد حاايددة ال ددرل العالميددة ال احيددة
عارت مجمؾ ة مؽ ا دبيات تط ط د كيفيدة ت نيدم مفادؾ ا مدؽ وتجند
ال رل .ومنا للدػ الؾقدا أحتعدر اسدت دا مفادؾ ا مدؽ خمسدتؾراتا الم تلفدة
تطعا لظطيعة الغرول الم لية واإلقليمية والدوليدة( .)22لداا ندد تعدددت مفداهيؼ
ا مدؽ مدؽ وطند او قددؾم إلد إقليمد وجمدا  .نددد درل ا مدؽ الددؾطن
او الن ددؾم ( :)National Securityلد د اح ددا الت ددأميؽ س ددعمة الدول ددة ض ددد
أخظار خارجية وداخلية قد تؤدو باا إل الؾقؾا ت ا سيظرن أجنطية حتيجة
ضغؾط خارجية أو احايار داخل ال(.)23
أمددا ا مدؽ اإلقليم د ( :)Regional Securityيعددرل خأحددا "ا مددؽ
الاو ي ص مجمؾ ة مؽ الدوج المتجاورن المنتمية إل إقليؼ جغ ار  -سياس
واحدد ال ،وجداح مفادؾ ا مدؽ اإلقليمد ليعطدر دؽ السدع المعدتر لمجمؾ دة
هاه الدوج السا ية يما بيناا للتعاو ا من والعس رو بادل مني حدول
راغ أمن يسمق بتدخل خارج (.)02
بينما يعرل ا مؽ الجمدا ( )Collective Securityهدؾ قيدا حغدا
جمددا بدديؽ دوج معينددة خمناومددة دددوا دولددة مددا ل د إحدددة الدددوج م ددؽ
منتسط النغدا  ،وقدد جداح هداا النغدا ا مند بنداح لد جادؾد المفودر دارج
دورددتش ( )Karl Deutschالدداو وجددد ا ا مددؽ مفاددؾ متظددؾر يددر جامددد
يعن د أىددياح م تلفددة د أوقددات م تلفددة وأمددا ؽ م تلفددة .وقددد قدداج دورددتش
خجدوة التنغيمات الدولية الجما ية ،م ل ا مؼ المت دن وحلي الناتؾ(.)25
اما خ صؾص امؽ ال لي ( )The Gulf Securityند اختلي الدرؤة
والمفدداهيؼ حؾل دا خ س د اخددتعل ا ط درال المددؤ رن يددا قددديما وحدددا ا والت د
تنظلم مؽ مصال اا وباختعل المصدالق ي تلدي المفادؾ وهدؾ أيلدا اتغيدر
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تطعددا المرحلددة الزمنيددة لدداا ددا مفاددؾ امددؽ ال لددي مت ددر لدديس ابددا متددأ ار
خالمرحلددة الزمنيددة وا ط درال المعنيددة خمنظنددة ال لددي  .و د الؾقددا ال اضددر
هن ددا ددعل ق ددؾة او أطد درال معني ددة خ ددأمؽ ال ل ددي  ،هد د  :الؾالي ددات المت دددن
ا مرر يد ددة الت د د لاد ددا قؾا د ددد س د د ررة د د ال لد ددي  ،ودوج مجلد ددس التع د دداو
ال ليجد د التد د اطل ددغ مجم ددؾا س دداحلاا لد د ال ل ددي ح ددؾ ( )0112يل ددؾمتر،
لع ؽ إا ار الاو اطلغ س لاا ل ال لي بد( )1011كيلؾمتر.
مفاؾ الؾاليات المت ددن ا مرر يدة دؽ امدؽ ال لدي يعند اسدتمرار
تددد م الددنفل ضددمؽ سددني أسددعار اتناس د مددي الغددرول االقتصددادية السددائدن
الميددا( .)26وال فدداع ل د سددعمة المعحددة الط ررددة د ال لددي و طددر حندداط
االختند ددا م د ددل ملد دديم هرمد ددز خاليد ددة مد ددؽ حد دداالت االحنظد دداا تعد ددد أولؾرد ددة
إسددتراتيجية وأمنيددا للؾاليددات المت دددن( )27ورنتددر مفاددؾ ا مددؽ أيلددا خددالؾجؾد
()28
العس رو ا مرر د المطاىدر و يدر المطاىدر و دم معداار اإلدارن ا مرر يدة
نعر
امؽ ال لي وامؽ مليم هرمز ماؼ أيلا للؾجؾد العس رو ا مرر
حدود المنظنة يعتمد خندر كطيدر لد مجمؾ دة حدامعت الظدائرات
النؾن
د ال لددي  ،لددع ددؽ سددر ة إ ددادن تمددؾرؽ الن دؾات ا مرر يددة ددؽ طررددم
الجسددؾر الط ررددة د الط دررؽ الت د تستلدديي ا سددظؾج ال ددامس ا مرر د
()29
لددع ددؽ الني ددادن المركزرددة ومس ددتؾد ات التم ددؾرؽ الل د مة د د قظ ددر .
وتسددع اإلدارات ا مرر يددة المتعاقطددة خال فدداع لد السددع واالسددتنرار لدددوج
مجلس التعاو ال ليج بادل التؾصل إل است مار أ لل لؾارداتاا(.)31
اما مفاؾ امؽ ال لي خالنسطة لدوج مجلس التعداو ال ليجد السدا
(المملودة العربيددة السددعؾدية ،الوؾرددا ،دولددة اإلمددارات العربيددة المت دددن ،قظددر،
الط ررؽ ،سلظنة ما ) ،هؾ أمناا الؾطن بؾصفاا دوال مظلة ل ال لدي ،
وام ددؽ الممد درات المائي ددة د د ال ل ددي كعد دررا حي ددؾو لنن ددل ال ددنفل ،ددالممرات
المائية لات أهمية خالغة د االقتصداد العدالم اد ممدرات دوليدة لدا حمايدة
أمناددا هد مسددؤولية دوليددة ولدديس مسددؤولية الدددوج الؾاقعددة ل د ال لددي نددل.
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لالػ يم ؽ النؾج ا هنا عل مستؾرات لمفاؾ امؽ ال لدي لددوج مجلدس
التعاو ا وج مفاؾ ا مؽ الؾطن لدوج مجلس التعاو ال ليجد  ،ومدؽ دؼ
امؽ الممرات المائية ال لي ير أحاؼ يعدو حماية أمنادا مسدؤولية دوج
معد ددتركة وليسد ددا مسد ددؤوليتاؼ وحد دددهؼ ،و تد دددر دوج ال لد ددي العربيد ددة امد ددؽ
العداطد اإلا ارحد لل لددي ادؤ ر د أمددناؼ ولوددناؼ ليسدؾا ددا ليؽ ومددؤ ررؽ د
ىا للػ المستؾة مؽ مستؾرات امؽ ال لي (.)31
امددا مفاددؾ إاد ار مددؽ ال لددي نددد تعد ل منددا االحسد ال الطررظدداح
مدؽ ال لدي حاايددة العدا  1971خعدد ا سددع العداه دمحم رضدا بالددؾو (-1121
 )1191لجعددل إا د ار كعددرط لل لددي وبددديع ددؽ الدددوج الوطددرة معتمدددا د
للد ددػ ل د د المسد ددا دات ا مرر يد ددة حت د د سد ددنؾطا( ،)32وجد دداحت الجماؾررد ددة
اإلسعمية إا ار والت ر عا ىعار تصدار ال ؾرن ومسا دن المستلعفيؽ
د ال لددي ضددد ح ؾمدداتاؼ( ،)33وبعددد ددا  1991رأت اا د ار امددؽ المنظنددة
يج ا ي ؾ مسدؤولية دولادا ،ور لدا االتفاقيدات والترتيطدات ا منيدة كا دة
الت ندتاا دوج ال لي مي دوج خارح المنظنة خما ياا الدوج العربية ،إلد
أحاا كاحا تد ؾ باات الؾقدا وباال تمداد لد مؾقعادا الجغ ار د بدربل امدؽ
ال لي مي دوج وسل آسيا ،ال تعد إا ار حفساا الراخل بيؽ طر ا مدؽ بديؽ
ال لي ودوج وسل آسيا(.)34
ثانيا -تحديال ارمؽ في الخميج
م ددؽ خ ددعج الع ددرا الس ددابم لمف دداهيؼ ام ددؽ ال ل ددي وحتيج ددة ل ح دددل
والمتغيدرات اإلقليميددة والدوليددة يم ددؽ النددؾج ا ت ددديات امددؽ ال لددي اختلفددا
مددؽ مرحلددة إل د أخددرة ،واختلفددا مددؽ طددرل إل د أخ در .و يمددا ال د ددرا
برز الت ديات خ س تصؾرات ا طرال المعنية:
طالنسطة لددوج مجلدس التعداو ال ليجد والؾاليدات المت ددن ت دديات
امددؽ ال لددي احتنلددا مددؽ دوليددة إل د إقليميددة ومددؽ ددؼ م ليددة ،ددعج ندددو
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السددطعينيات وال ماحينيددات مددؽ النددر الععدررؽ ارتددطل تاداددد ا مددؽ د ال لددي
والتؾسي السؾ يت  ،وم لدا ال درل العراقيدة اإلاراحيدة -1981
خالمد العيؾ
 1988مصدددر تاداددد آخددر ل مددؽ د ال لددي  ،لددع ددؽ التاداددد اإلقليم د
ال دداو ك ددا يم ل ددا ك ددل م ددؽ العد د ار وإاد د ار خ ددعج العن ددد ا خي ددر م ددؽ الن ددر
الععررؽ ،وبعد احتعج الع ار ا  2113بداح الترور لفورن ال ظر الم لد
ال دداو يم ل ددا اإلره ددال( )35واإلقليمد د ال دداو يم ل ددا الطرح ددام الن ددؾوو اإلا ارحد د ،
والجدددوج رقددؼ ( )0اطدديؽ مصاار التهدي ااا للمااا لته ااا ولاتااا لتهدصااا ات ل
تلما ك ة ودوج مجلس التعاو :
الجدول رقم ()6

السدر

نؾ التلديد

1981 -1971

استراتيجي /عالسي

مردر التلديد
االت اد السؾ يت /المد العيؾ

2113 -1981

إقليم  /خليج

إا ار  /الع ار

-2113

م ل /إقليم

اإلرهاا/البرنامج الشؾألي اإليراني

اما إا ار تعد تؾاجد النؾات ا جنطية والمتم لدة خدالنؾات ا مرر يدة د
ال لد ددي مصد دددر التاداد ددد ا وج مد ددؽ ال لد ددي مد ددؽ المعد ددرول ا للؾاليد ددات
المت د دددن قؾا د ددد وتسد ددايعت وق د دؾات س د د ررة د د كد ددل مد ددؽ الوؾرد ددا وقظد ددر
واإلم ددارات و م ددا والط د دررؽ التد د تستل دديي ا س ددظؾج ال ددامس ا مرر د د
والاو ات ؼ خمياه ال لي وب در العدرل وهدؾ قدؾه سد ررة كطيدرن دس الندؾن
الط ررة اإلاراحية الت ال يم ؽ منارحتاا بااا ا سدظؾج لدالػ تدرة إاد ار باداه
النؾات مصدر تاداد مناا الؾطن وكالػ مصدر تاداد مؽ ال لدي  ،كمدا
تددرة إا د ار خإس درائيل مصدددر تاداددد اخددر لاددا وخاصددة لمنعددأتاا النؾورددة ل د
ال لي .
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السبحث الثالث :السقترحال اإليرانيا رميؽ الخمييج ألمؾقي دألل مجميس
التعاألن مشلا
خعد احتااح حرل ال لدي ال احيدة دا  1991و د عدل تؾاجدد سد رو
ال لي طرحا إا ار تصؾراتاا مؽ ال لي طر رئيسداا
أمرر و رب
هاىددم ر سددنجاح ( )1119-1191ووزرددر ال ارجيددة ل د ا طددر والات د د
ايار/مااؾ 1991ل النادن ال ليجييؽ وه ا ت (:)36
 االتف د ددا لد د د مع د ددروا ل م د ددؽ الجم د ددا خمع د دداركة دوج ال ل د دديال ماحية وه  :إا ار  ،والمملوة العربية السعؾدية ،والوؾرا ،وا مارات العربية
المت دددن ،وقظددر ،والط دررؽ ،وسددلظنة مددا  ،والع د ار  ،و ل د أساسدديؽ همددا
االستنعج واال تماد ل الاات.
 ر ض التدخل ا جنط د ترتيطدات ا مدؽ ت دا أو ىد ل مدؽ اإلىد اج،وإخعاد النؾة ا جنطية المتؾاجدن س ررا ال لي .
 التفاهؼ حؾج تؾقيي اتفاقية د ا تداح بيؽ إا ار ودوج ال لي العربية. حد د ددط الد د دددوج ال ليجيد د ددة للتفويد د ددر د د د تلد د ددػ التصد د ددؾرات طد د ددر الزرد د دداراتواالتصاالت المعتركة بيؽ الجاحطيؽ.
د ال لدي مدا
حاج تع يل ه اا منغؾمة ل مؽ الجمدا
وتعترط إا ار
يأت :
 امتناا كدل بلدد دؽ النيدا خدأو خظدؾن تدؤ ر لد ات دال الندرار ا مند مديد تدخل المنغؾمة خععقات كل بلد لؾ مي الطلدا ا خرة.
 إ ال تعند أية اتفاقيدة تدؤ ر لد سديادن واسدتنرار المنظندة سياسديا وامنيدا،إال طر المنغؾمة الماكؾرن.
حاقعا دوج مجلس التعاو لدوج ال لي العربية ،التصؾرات اإلاراحية
حدؾج امددؽ ال لددي خدعج اجتمددا وزراح خارجيددة مجلدس التعدداو ال ليجد ،
د د أيار/م ددااؾ وحزرد د ار /اؾحي ددؾ ،1991أ رب ددا ددؽ ض ددرورن التؾص ددل إلد د
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إ ددع مطد دداد معد ددتركة بددديؽ الج دداحطيؽ ال ليج د د واإلا ارح د د لؾضد ددي أسد دداس
التنسيم والتعاو بينامدا( .)37وأ دد مم لدؾ دوج المجلدس التعداو ال ليجد ا
دوج المجلس مرتطظة بؾ ينة إ ع دمعم مؽ ال لي المؾقعة بيؽ كل مؽ
دوج مجل ددس التع دداو ال ليجد د ومص ددر وس ددؾررا د د آلار/م ددارس 1991د د
دمعددم( ،)38إلد احددا وبددالر ؼ مددؽ ا و ينددة إ ددع دمعددم قددد جدداحت روبيددة
جؾهرها لوناا تركا الطال مفتؾحا إلا ار طر النص ( ل ا اإلطدرال
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
ت تر المصالق العليا ل مة العربية)(.)39
وبع ددد دددن م ددداوالت ب دديؽ مس ددؤول دوج مجل ددس التع دداو ت ددؼ اس ددتطعاد
معروا امؽ ال لي خعد ا اختلفدا أراح دوج المجلدس
المعاركة اإلاراحية
حؾج هداه المعداركة بديؽ مؤردد لاداه المعداركة ،وب اصدة دولدة قظدر وسدلظنة
مددا  ،وبدديؽ مددت ف م ددل اإلمددارات العربيددة المت دددن والط دررؽ وبدديؽ ار ددض
المملوة العربية السعؾدية الت أ دت ا تنغيؼ الععقدات السياسدية وا منيدة
بدديؽ دوج مجلددس التعدداو لدددوج ال لددي العربيددة وإا د ار تددؼ االتفددا ليددا بدديؽ
وزراح خارجيددة دوج مجلددس التعدداو ال ليج د ووزرددر ال ارجيددة اإلا ارح د د
حيؾر ددؾر لد د ه ددامش اجتما ددات الجمعيد دة العام ددة ل م ددؼ المت دددن د د 28
أالؾج/سطتمطر 1991والت تنص ل احت ار سيادن وسعمة أراض كل دولة
و د التدخل العؤو الداخلية او تاداد االستنرار المنظنة(.)41
هاه التراجعات ؽ ا مؽ الجما ال ليجد و دؽ الدربل بديؽ ا مدؽ
ال ليج وا مؽ النؾم العرب طر و ينة (إ ع دمعم) وتجن المعاركة
اإلاراحي ددة أ سد د ا المج دداج أم ددا خي ددار ن ددد دوج مجل ددس التع دداو ال ليجد د
والؾاليددات المت دددن ا مرر يددة اتفاقددات أمنيددة منفددردن ،طعددد تؾقيددي الوؾرددا د
 11االؾج/سطتمطر 1111ل اتفا د ا مي الؾاليات المت دن اتجاا دوج
المجلس ا خرة إل ند اتفاقيات معاباة مي الؾاليات المت دن( ،)41تعظيادا
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حددم بندداح النؾا ددد العس د ررة الل د مة وتظددؾرر بنيددة ت تيددة س د ررة متواملددة
تتوؾ مؽ قؾا د ومؾاحد ومنعآت ومستؾد ات تم ناا مؽ الطناح الدائؼ و ير
()42
المعروط  ،ند وقعا مي الط ررؽ حااية ا  1991ومي قظدر د 1992
وم ددي ا م ددارات العربيد دة المت دددن د د  .1994ام ددا المملو ددة العربي ددة الس ددعؾدية
خددالر ؼ مددؽ ددد وجددؾد معاهدددن أمنيددة د ا يددة معددتركة بيناددا وبدديؽ الؾاليددات
المت دن ا مرر ية ،ا االرتطاطات العس ررة وطيدن بيؽ الطلداؽ ،اما سدلظنة
مددا طيناددا وبدديؽ الؾالي ددات المت دددن اتفاقددات س د ررة من ددا ()1191-1191
والت جددت خعد دا  .1991ا هداه االتفاقيدات و دم مددركات دوج ال لدي
تادل إل ردا أو خظر س رو تتعرا لا(.)43
ا ترضددا إا د ار ل د اتفاقيددة التعدداو ا من د بدديؽ الوؾرددا والؾاليددات
ا مرر ية أ د أ لاح المجلس ا لد ل مدؽ الندؾم د طاد ار لد أ
تؾقيي االتفاقية ا منية يماد ل ظة أمرر ية لعر نة التدخعت ا مرر يدة د
ىددؤو المنظنددة ،و مدددت ال ارجيددة اإلاراحيددة إل د اسددتد اح السددفير الوددؾرت
لإل درال ددؽ احتجاجاددا لد هدداه االتفاقيددة ،و نطددر وزرددر ال ارجيددة اإلا ارحد
أ ن دداح لنائ ددا أمي ددر الوؾر ددا لد د ه ددامش اجتما ددات الجمعي ددة العام ددة ل م ددؼ
منتصي أالؾج/سطتمطر  1991ؽ أ الؾجؾد العس رو ا جنطد
المت دن
()44
ال يلمؽ ا مؽ المنظنة وأ أمؽ ال لي ال يلمنا سؾة دولا .
أما مي إاد ار ندد اتطعدا الؾاليدات المت ددن ا مرر يدة سياسدة االحتدؾاح
المددزدوح ( )Double Containmentحيددط سددعا هدداه السياسددة الت د اتطعتاددا
إدارن الرئيس ا مرر د بيدل كلينتدؾ ( )0111-1110( )Bill Kelentonحسد
مفاؾماد ددا إل د د إضد ددعال الع د د ار وإا د د ار مد ددؽ خد ددعج د ددؽ طررد ددم العنؾبد ددات
االقتصددادية والسياسددية وبمددا ي ددص إا د ار ددا إصدداخة اقتصددادها خاللددعي
سؾل يجعلاا اقل ميع إل الجنؾح للمغامرن ،وسيجعلاا اجزن ؽ اال تدداح
لد جيراحاددا وهدداا أ لددل خالنسددطة السددتنرار المنظنددة وهددؾ مددا اددنع س إيجاخددا
ل امؽ ال لي (.)45
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خعددد تددؾل دمحم خدداتم الرئاسددة د إا د ار ددا  1119كاحددا مغدداهر
االحفد دراح د د الععق ددات م ددي دوج مجل ددس التع دداو ال ليجد د تؾضد د ا د د
المجدداالت السياسددية واالقتصددادية وال نا يددة( )46وحج ددا إاد ار بتؾقيددي اتفاقددات
أمني ددة منف ددردن ت ددص ى ددؤو ا م ددؽ ال ددداخل م ددي ك ددل م ددؽ الوؾر ددا وس ددلظنة
مد ددا وقظ د ددر وب د ددالر ؼ م د ددؽ أهمي د ددة هد دداه االتفاقي د ددات د ددا االتف د ددا ا مند د د
السعؾدو -اإلاراح ا  2111حل خأهمية كطيرن؛ حدا كدا بدايدة مرحلدة
جدادددن مددؽ عقددات التعدداو بدديؽ الطلددداؽ( )47واتجاددا ح ؾمددة خدداتم ح ددؾ
الط ددط ددؽ تعدداو امند سد رو مددي دوج مجلددس التعدداو ال ليجد  ،وهدداا
االتجدداه لدديس جدادددا لوؾحددا ا درتطل خالرؤرددة اإلاراحيددة مددؽ ال لددي  ،و دؾاه ا
امددؽ ال لددي ت ميددا دولددا لوددؽ الجداددد د التؾجددا اإلا ارح د اتم ددل د اقت دراح
صدديغ ووسددائل م تلفددة لتنفيدداه ،وكاحددا الددد ؾن لتؾقيددي معاهدددن د ا يددة احددد
الصددديغ المنترحدددة وكدددالػ تع د د يل توت ددل إقليم د د (إا د د ار خالت د ددالي مد ددي دوج
مجلددس التعدداو لدددوج ال لددي العربيددة) ورعن د أساسددا خددا مؽ ،لونددا ال يغفددل
المسددائل ا خددرة العالنددة بدديؽ الجدداحطيؽ ،وهنددا صدديا ة أخددرة قدددماا وزرددر
ال ارجيددة كمدداج خدرازو متم لددة خإقامددة ترتيطددات أمنيددة د ال لددي  ،وكددا مددؽ
أهدا اا إخعح المنظنة مؽ أسل ة الدمار العامل(.)48
لوؽ خالر ؼ مؽ للػ لؼ تستظي إا ار خإقنداا جيراحادا د ال لدي لد
تؾقيي اتفاقية امؽ جما مي دوج ال لي العربية خعج رئاسة دمحم خاتم .
وبعد احتعج النؾات ا مرر ية كل مؽ أ غاحسدتا دا  0111والعد ار
ددا  0111ووق ددؾا إاد د ار ض ددمؽ كماى ددة الند دؾات ا مرر ي ددة ،وت ددؾل م م ددؾد
احم دددو حج دداد الرئاس ددة د د إاد د ار ( ،)0111 - 0113وإ ددارن مؾض ددؾا المل ددي
النؾوو اإلاراح الاو أصطق الت دو الرئيس مدؽ ال لدي خ سد تصدؾرات
اإلدارن ا مرر ي د ددة ودوج ال ل د ددي العربي د ددة وخاص د ددة خع د ددد تادا د ددد إا د د ار ال م د ددا
تعرض ددا منع دداتاا النؾور ددة ال ت ددداح أحا ددا س ددؾل تن ددؾ خ ددالرد لد د النؾا ددد
ا مرر ية ال لي وهددت خإ ع مليم هرمز.
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وبددالر ؼ مددؽ كددل للددػ لددؼ تتؾقددي إا د ار بتنددديؼ تصددؾراتاا ومنترحتاددا
حؾج امؽ ال لي ل جيراحاا دعج حلدؾر مم دل مرىدد ا لد اإلا ارحد
لد د خ ددامنم د د مجل ددس ا م ددؽ الن ددؾم اإلا ارحد د حس ددؽ روح دداح المنت دددة
االقتصددادو العددالم د الدوحددة د حيسددا /مااؾ 0114تنددد حسددؽ روحدداح
خمنترح لؾضي ترتيطات جدادن د ال لدي ((مدؽ أجدل ت نيدم التعداو وا مدؽ
منظنة ال لي )) ،وقد توؾ المنترح مؽ ا ت (:)49
ال لدي تلدؼ الددوج السدا د
 تع يل منغمة ل مؽ والتعاومجلس التعاو ال ليج إضا ة إل إا ار والع ار .
د
 وضي ترتيطات أمنية معتركة إطار حغا ل مؽ الجمدامجداج م ا دة اإلرهدال والتظدرل والظائفيدة والجدرائؼ المنغمدة وتاررد
الم درات وباق الاؾاجس ا منية المعتركة.
المجاالت السياسية وا منية
 اإللغاح التدررج للنيؾد المتعلنة خالتعاوواالقتصادية وال نا ية خا تطارها هد ا حاائيا.
 تظدؾرر التعداو التجدارو وتؾسديعا د ضدؾح اإلم احدات المتاحدة والنيداخاست مارات معتركة المعارري االقتصادية لت نيم التجارن ال رن بيؽ دوج
المنظنة.
 إ داد خظة للما أمؽ إحتاح طاقة المنظنة وتصدارها مؽ أجل ضمامصالق دوج المنظنة واستنرار أسؾا الظاقة العالمية.
 بنداح ال ندة بديؽ دوج المنظندة د مجداج النلدايا النؾوردة م دل اإلىدرال،والت ندم مدؽ الطدرام النؾوردة ا خدرة د إطدار اإلجدراحات الظؾ يدة و يدر
المنظؾرة ل التدخل.
 تأسيس " ؾحسؾرسيؾ " معتر للت صي بيؽ دوج المنظنة لتؾ ير الؾقؾدوباق المسائل النؾورة السلمية ت ا إىرال الؾكالة الدولية للظاقة الاررة.
 التعاو الجاد بيؽ دوج المنظنة لجعل "العر ا وسل" منظنة خالية مؽأسل ة الدمار العامل.
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 إحااح سطا التسلق المنظنة لتؾ ير المصادر العزمة مؽ أجل ت نيمالتنمية االقتصادية وم ا ة الفنر.
و د أواخ ددر ددا  0119ق ددا ال درئيس اإلا ارحد د م مددؾد احم دددو حج دداد
بدد ؾن الدددوج ال لددي العربيدة إلد ((احعدداح منغمدة للتعدداو ا مند بدديؽ دوج
المنظنددة)) وقددد جدداحت هدداه الددد ؾن ضددمؽ كلمددة ال درئيس اإلا ارح د حجدداد د
الجلسد ددة اال تتاحيد ددة لنمد ددة دوج مجلد ددس التعد دداو ال ليج د د الت د د ند دددت د د
العاصددمة النظررددة الدوحددة د  3كدداحؾ ا وج /ديسددمطر  2117وردت كطنددد
اىر ضمؽ معرو ا المنترح لت سيؽ عقات التعاو وبناح ال نة بيؽ دوج
مجلددس التعدداو ال ليج د السددا مددؽ جاح د وبدديؽ الجماؾررددة اإلسددعمية د
إا د د ار مد ددؽ جاح د د آخد ددر .وقد ددد جد دداح حد ددص المنت د درح منتلد ددطا ودو تفاصد دديل
وبصيغة التالية:
 تأسيس واحعاح مؤسسات أمنية للتعاو  :امؽ بلددحنا مدرتطل مدي خعدض واأو احفددعت امند م تمددل سددؾل اددؤ ر سددلطا لد امددؽ سددائر الدددوج .ا دوج
المنظنددة قددادرن ل د حف د ا مددؽ اإلقليم د  ،و لينددا ا حطدداج قصددارة جادددحا
لنزا تيل التؾتر مؽ المنظنة وال دد مدؽ حددول أو تدؾتر مدؽ قطدل ا جاحد .
اقتد د دراح ن د ددد اتف د ددا أمن د د د وإحع د دداح منغم د ددة للتعد د دداو ا مند د د ب د دديؽ الد د دددوج
المنظنة))(.)51
ورد لد د ه دداه المنترح ددات ا ددرة مس ددؤولؾ د د دوج مجل ددس التع دداو
ال ليج أ ما تظرحدا إاد ار ال يمدا لفودرن ترتيطدات ا مدؽ اإلقليميدة خصدلة،
أ وار إا ار ليسا تعاوحية ،وإحمدا د ا يدة وكأحادا ترردد ا تسدتطدج الت الفدات
الد ا ي ددة الدولي ددة بت ددالي د ددا إقليمد د  .دددوج مجل ددس التع دداو ال ليجد د
ملدا لد تددورل امددؽ ال لددي طدر ندددها سلسددلة مدؽ االتفاقيددات الد ا يددة
مي اإلطرال الدوليدة خدا خص الؾاليدات المت ددن ا مرر يدة .اد تدرة احدا ال
يم ؽ الؾ ؾ خإا ار ندما تدد ؾ الد أحعداح ت دالي مدي دوج ال لدي العربيدة
الت د تظال د أ توددؾ لاددا اليددد العليددا بؾصددفاا النددؾة المايمنددة ،لددالػ دددوج
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مجلددس التعدداو تسددتطعد المطددادرات اإلاراحيددة ا منيددة ا د ليسددا أحسددؽ مددؽ
معغدؼ التصددؾرات التد طرحدا د تدرات م تلفددة والتد ال تدزاج تم ددل خيددار
مسد ددتطعد آلمد ددؽ ال لد ددي  .ند ددد رصد ددد احد ددد مستعد ددارو أحد دددة و ازرات الد ددد اا
ال ليجيددة مدداال ينددل ددؽ  12تصددؾ ار مظروحددا حغررددا ،وأحياحددا مليددا لت دأميؽ
منظنة ال لي  ،تعتمد ل اطر م تلفدة لطنداح قدؾن لاتيدة خليجيدة آو ت الفدات
مي دوج ربية آو تدورل كامل مؽ المنظنة خالتعاو مي دوج ررطة أخرة
أو ال لددي ا طلسد (الندداتؾ) ،وتؾاجددا كلاددا معد عت د التظطيددم بدرجددة أو
خأخرة ،والم يدر أ ال يدار اإلا ارحد لديس مدؽ بينادا( ،)51دع ادزاج خيدار يدر
جدداد حس د تنييمددا .وخاصددة د عددل وجددؾد خددعل إا ارح د  -خليج د اتجدداه
العدادددد مدددؽ الملفد ددات الت د د تعدددادها المنظند ددة خاصد ددة ا وض دداا د د سد ددؾررا
والط ررؽ والع ار .
السبحث الراشع :امؽ الخميج نغرر استذرافيا
د عددل ر ددض دوج ال لددي العربيددة لمددا تندمددا إا د ار مددؽ تصددؾرات
أمنية لمنظنة ال لي  ،وبعد طرح الؾاليات المت ددن معدروا الددرا الصداروخ
ل د دوج مجلددس التعدداو ال ليج د حاايددة آلار/مددارس  ،)52(2112واالتفددا
ر ومجمؾ ددة دوج ()1+3
المرحل د د تع دررؽ ال دداح /حؾ مطر 2113بدديؽ إا د ا
(ال دددوج الدائم ددة العل ددؾرة د د مجل ددس ا م ددؽ وألماحي ددا) ح ددؾج برح ددام إاد د ار
النددؾوو( ،)53يم ددؽ تنددديؼ دددت تصددؾرات حددؾج امددؽ ال لددي ورم ددؽ ت دادددها
خاالت :
االحتسييال ارألل :هددؾ ا تتؾصددل إا د ار إل د اتفددا دائددؼ وحاددائ مددي
مجمؾ ة ( )1+3حدؾج برحامجادا الندؾوو او تسدؾرة مدي الؾاليدات المت ددن و د
هاه ال الة ا هاه اال تراا هؾ أ لل اال تراضات مدؽ ال لدي  .طدالر ؼ
مؽ ا اتفا تعررؽ ال اح /حؾ مطر 0111اتفا مرحل مدتا  4أىار ،ولديس
هنددا مددؽ اؤكددد ا االتفددا ىددمل المسددائل والنلددايا اإلقليميددة الت د كاحددا
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إا ار تسع إلد إدراجادا د المطاح دات ،إال ا االتفدا كدا لدا تدأ ير كطيدر
ل امؽ ال لي كؾحا اخعد إا ار مؽ ضربة س ررة كا سي ؾ لادا أ در
خالغ ال ظؾرن ل ا مؽ ال لدي  .لودؽ السدؤاج هندا الا مدا تؾصدلا إاد ار
لتس ددؾرة م ددي الؾالي ددات المت دددن تع ددمل مجم ددل النل ددايا السياس ددية والترتيط ددات
ا منيددة د المنظنددة وال لددي  ،هددل سدديتغير مؾقددي إا د ار مددؽ اتفاقددات دوج
ال لدي العربيدة مددي الؾاليدات المت دددن التد سددم ا بادا ل خيدرن مدؽ الطندداح او
است دا قؾا د س ررة علا وما تزاج حت اآل امل ردا رئيس خالنسطة
مؾاجاة إا ار .
لدوج ال لي
االحتسييال الثيياني :حنددل الؾاليددات المت دددن ا مرر يددة مسددألة الععقددات
ا منيددة بيناددا وبدديؽ دوج مجلددس التعدداو ال ليجد مددؽ المسددتؾة ال نددائ إلد
المسد ددتؾة متعد دددد ا ط د درال د ددؽ طررد ددم تفعيد ددل معد ددروا الد دددرا الصد دداروخ
ال ليج الاو خ ط خعج اجتماا المنتددة االسدتراتيج ال ليجد ا مرر د
الررداا د  11آلار /مدارس  0110نددما تدرأس الجاحد ا مرر د يدا
وزردرن ال ارجيدة هديعرو كلنتدؾ ( )Hillary Clintonوالجاحد ال ليجد وزردر
خارجية السعؾدية سعؾد الفيصل إل جاح خاق وزراح خارجيدة دوج مجلدس
التع دداو ال ليجد د  ،وب ل ددؾر ا م دديؽ الع ددا لمجل ددس التع دداو ال دددكتؾر ط ددد
اللظيي بؽ راىد الزراح وبناح ل للػ تؼ االتفا ل تع يل لجنة خطراح
مؽ دوج المجلس إلد جاحد لجندة مدؽ ال طدراح العسد رريؽ ا مرر دا لد ارسدة
المؾضددؾا( .)54وبددالر ؼ مددؽ ددد إ ددع الن درار الناددائ خعددا معددروا الدددرا
الصاروخ المؾحد ( .)missile defenseاال احا يم ؽ تعررفا خأحدا حغدا ادتؼ
يا بناح ىط ات حماية م ؾحة مؽ أحغمة صؾاررخ أرضية ،مستندن إل حنداط
ارتودداز جغ ار يددة ددده( ،)55قددادرن ل د إسددناط أو صدداروي خاليسددت يسددتادل
المد والمنعات النفظية والندؾات ا مرر يدة المتمركدزن د قؾا دد خليجيدة(،)56
والع ل رقؼ ( )0اطيؽ للػ:
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هنددا عمددات اسددتفاا ك يدرن ت ددار حددؾج هدداا المعددروا ،ومددؽ سددينؾ
خإدارن وتمؾرل هداه الددرا الصداروخيةه وهدل تلدي دوج المجلدس ىدروط م دل
ا يع ددتر خطراؤه ددا د د أدارن ه دداا ال دددرا لد د ددرار م ددا علت ددا تركي ددا ،وه ددل
خإقامددة هدداا الدددرا سدديتؼ ت جدديؼ حفددؾل كددل مددؽ روسدديا والصدديؽ وإا د ار د
المنظنة ه داإلاراحيؾ و لد لسدا وزردر د دا اؼ أحمدد وحيددو حداروا الددوج
ال ليجيددة مددؽ المعدداركة د معددروا منغؾمددة الدددرا الصدداروخية خا تطدداره
معرو ا أمرر يا -إسرائيع اادد ا مؽ اإلقليم (.)57
أما المصادر ال ليجية تؤكد ((إ الؾاليدات المت ددن تسدع إلد إقامدة
الدددروا الصدداروخية د ال لددي لتوددؾ مامتاددا التصدددو للص دؾاررخ اإلاراحيددة
د د ح دداج ق ددررت إاد د ار ال ددرد لد د أو ملي ددة سد د ررة تس ددتادل منع ددماتاا
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النؾوردة ،ومددؽ بدديؽ تلددػ السدديناررؾهات المتؾقعددة ،قياماددا خاسددتادال المنعددمات
النفظية للدوج أل ليجية))( .)58لوؽ السؤاج الجؾهرو هؾ رد عل إا ار العمل
تجاه هاا الدرا إلا تؼ أحعاحه خالفعدل .وكيدي سدي ؾ مؾقفادا وتصدؾرها مدؽ
منظنة ال لي .
االحتسال الثالث :هؾ ؾدن الملي النؾوو اإلاراح كمادد مؽ ال لي ال مدا
عل االتفا ( )1+3مدؽ جادة إاد ار مدؽ جادة أخدرة واحتمداج قيدا الؾاليدات
المت دن ا مرر ية او إسرائيل خلربة س ررة ضد المنعات النؾورة اإلاراحية
و د د ه دداه ال ال ددة يعتم ددد ام ددؽ ال ل ددي لد د رد الفع ددل اإلا ارحد د  .ددرد الفع ددل
اإلا ارحد د د ل د ددؽ يس د ددت ن الؾج د ددؾد العسد د د رو ا ميركد د د د د د ال ل د ددي  ،حسد د د
تصرر ات دادن أطلنادا قدادن سد رريؽ إادراحييؽ د وقدا سدابم .و د للدػ
ينؾج المستعار العس رو للمرىد ا ل الجنراج ي ي رحديؼ صدفؾو ا د
حالة حدول ا تداح ل إاد ار إحادا قدادرن لد السديظرن لد ال لدي  ،وأ دد
أ صؾاررخ حرس ال ؾرن تغظ مياه المنظنة خالوامل و((ال يم ؽ و سدفؽ
العطددؾر بدددو أ توددؾ د مرم د الص دؾاررخ))( .)59ور ددرر هدداا النددؾج قددادن
الن دؾات الط ررددة اإلاراحيددة(( ،أ أهدددال ا ددداح د ال لددي تنددي د مرم د
الن دؾات الط ررددة اإلاراحيددة” ،وأ تلددػ ا هدددال سددتؾاجا رندا نيفددا مددؽ جاح د
النؾات الط ررة اإلاراحية إلا أرادت ات ال أو مل ىيظاح )) ل حدد تعطيدر
قائددد قا دددن خؾرمعددار الط ررددة اإلاراحيددة طدال ميددد كفااددا( )61وو ددم أخطددار
وتندداررر ددا النيددادن اإلاراحيددة العليددا أ ظددا أوامرهددا للندؾات المسددل ة اإلاراحيددة
درد لد مصددادر
د ال لددي خالتصددرل كؾحددات قيددادن منفصددلة أو مسدتنلة للد ن
الني ار خعد عل دقائم نل مؽ أية ضربة س ررة تتعرا لاا إا ار  ،دو
الرج ددؾا إلد د الس ددلظات العلي ددا( .)61ورم ددؽ ا تع ددمل مج دداالت ال ددرد اإلا ارحد د
ا ت :
 إ ع مليم هرمز ،وهداا مدا هدددت خدا إاد ار د وقدا سدابم ومنادا مداقال د ددا قائ د ددد الط رر د ددة اإلاراحي د ددة ا ميد د دراج حطيد د د هللا س د دديارو د د د  27د دداحؾ
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ا وج/ديسد ددمطر(( :2111ا إ د ددع المل د دديم س د ددال ج د دددا للند د دؾات المس د ددل ة
اإلاراحيددة ورعددطا ىددرل كدداس مدداح كمددا حنددؾج خالفارسددية)) وقدداج سدديارو ا
"الجميدي يعر دؾ مددة أهميدة ملديم هرمدز وإسدتراتيجيتا وهدؾ ت دا سديظرن
الجماؾررة اإلسعمية اإلاراحيدة خالوامدل" ،)62(.وبعيددا دؽ ا مدؾر الفنيدة ال تدؼ
إ ع المليم ولؾ لمددن قصديرن سديؤدو إلد ارتفداا حداد د أسدعار الدنفل،
وب سد ال طدراح النفظيديؽ ،قدد تصدل أسددعار الدنفل د ا سدؾا العالميدة د
الر للطرميدل الؾاحدد ،وربمدا تصدل إلد
حاج إ ع ملديم هرمدز إلد  251دو ا
،
لمدا ا أو ارتفداا
 411دوالر إلا استمر تؾقي إمدادات الدنفل مدؽ ال لدي
ملددظرل خأسددعار الددنفل سددؾل ي ددؾ لددا احع اسددات خظي درن ل د االقتصدداد
العددالم  ،وسددتوؾ إا د ار أوج وأ طددر المتلددرررؽ مددؽ إ ددع ملدديم هرمددز
خظؾن مؽ هاا النطيل ستؤدو إل قيا حرل دولية ضدها(.)63
 ىؽ هجمات صاروخية ل المنعمات وحاقعت النفل وت ررػ الجما اتالمناوئددة للؾجددؾد الغربد د المنظنددة ممددا سيعد ل قلنددا مينددا للدددوج المنتجددة
خصؾص ددا المملو ددة العربيدددة الس ددعؾدية والعد د ار والوؾر ددا واإلم ددارات العربيدددة
المت دن.
 يم د ددؽ ا تند ددؾ إا د د ار خعدددؽ هجمد ددات ل د د إس د درائيل خاسد ددت دا ص د دؾاررخخالستية ،وللػ مؽ اجل إعادار إاد ار لنددراتاا العسد ررة ،وبغدض النغدر دؽ
تد ددأ ير الل د دربات المتطادلد ددة لود ددع الجد دداحطيؽ إال أحد ددا سي س د د إا د د ار تعد دداطي
الععؾل العربية واإلسعمية.
يستند هاا االحتمداج مدؽ ال لدي إلد ا تدراا تعدرا إاد ار للدربة
سد د ررة م ددؽ قط ددل الؾالي ددات المت دددن او إسد درائيل ،وم ددا س دديتطعا لل ددػ م ددؽ رد
إاراح .
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خالر ؼ مما تندد دأ دوج مجلدس التعداو ال ليجد تددر أ إاد ار
هد د دول ددة أساس ددية م ددؽ دوج المنظن ددة واح ددا المن دداص د د النااي ددة م ددؽ إيج دداد
صيغة للتفاهؼ مي إا ار حؾج امؽ ال لي  ،وقد كا للػ مم نا مدن ح ؼ
الرئيس اإلاراح دمحم خداتم  ،لودؽ مدا حددل هدؾ أ التؾجادات اإلاراحيدة أ نداح
رئاسددة م مددؾد احمدددو حجدداد لددؼ ت دؾ ر ال ددد ا دح د حس د مصددادر خليجيددة
للتفاهؼ حؾج ا مؽ.
ومؽ خعج هاا الط ط تؼ التؾصل إل النتائ اآلتية:
 لل لي العرب أهمية كطيرن مي از السياسة الدولية وتأت هداه ا هميدةمؽ إستراتيجية المؾقي الجغ ار والم زو الاائل مؽ مصادر الظاقة (الدنفل
والغاز) ،وهؾ ما جعل أمؽ ال لي اإلقليم مرتطظا خا مؽ الدول .
 ارتطاط إاد ار خدال لي لد مسدتؾة ا مدؽ و لد مسدتؾة المصدالق دال رونالجرل الندارو لد ال لدي  ،لدع
النفظية اإلاراحية تتركز خصفة رئيسة
ددؽ تؾاجددد مفا عتاددا النؾورددة واحتياطاتاددا مددؽ الغدداز الظطيع د وهدداه ا مددؾر
تجعل إا ار ىدادن ال ساسية اتجاه منظنة ال لي .
 احعدا ال ندة بديؽ إاد ار ودوج مجلدس التعداو ال ليجد خسدط وجدؾد داددمؽ الملفات مناا (مع لة الجزر ال عل ال لي  ،واالختعل ل تسدمية
ال لددي واتاددا إا د ار مددؽ قطددل خعددض دوج مجلددس التعدداو خالتدددخل خعددؤوحاا
الداخلي ددة) وه دداه ا م ددؾر و يره ددا كاح ددا وراح ددد التؾص ددل لص دديغة ترضد د
جميدددي االط د درال حد ددؾج امد ددؽ ال لد ددي  .لد دددوج مجلد ددس التعد دداو اتفاقد ددات مد ددي
الؾاليات المت دن سم ا باا ل خيدرن مدؽ اسدت دا قؾا دد سد ررة علدا ومدا
مؾاجاة إا ار .
تزاج امل ردا رئيس خالنسطة لدوج ال لي
و ضؾح هاه النتائ يم ؽ تنديؼ مجمؾ ة مؽ التؾصديات قدد تدؤدو
إل ت نيم ا مؽ واالسدتنرار د المنظندة الا وضدعا د ال سدطا مدؽ قطدل
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صداحع ومت دداو الندرار د الدددوج ال ليجيددة ال ماحيدة( .دوج مجلددس التعدداو
ال ليج السا ،و الع ار  ،وإا ار ).
 اللجؾح لم مة العدج الدولية ل دل قلدية الجدزر الد عل بديؽ إاد ار ودولدةاإلمارات العربية المت دن.
 حطددا ال ع ددات ا اداؾلؾجيددة والسياسددية وتجدداوز الظائفيددة ،و ددرا االحتد ارالمتطادج و عقات حسدؽ الجدؾار ،و دد التددخل د العدؤو الداخليدة،وتفعيل
الععقات االجتما ية وال نا ية واالقتصادية بيؽ إا ار ودوج ال لي العربية.
 االتفددا ل د ص دديغة جما يددة تؾا ني ددة لت نيددم ا مددؽ د د ال لددي ت ار د دمصالق الدوج ال ماحية ،وتطدد الاؾاجس والم اول المعرو ة لددوج ال لدي ،
ددالع ار يع دداح م ددؽ ت دددخل ال دددوج اإلقليمي ددة د د ى ددؤوحا ،وال دددوج ال ليجيد دة
الصغرة لاا هؾاجس مؽ الدوج اإلقليمية الوطرة الت لدااا طمؾحات تتعدة
ال لي .
حدودها .وإا ار لدااا هؾاجس جراح الؾجؾد العس رو ا مرر
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Arab Gulf Security In Iranian Perspective
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Lecturer, Political Strategic Dept.
Regional Studies Center, Mosul University
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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