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"التييداايييات المحتمليية لالتفيياق  

 دول الخليج"النووي اإليراني ال  

 محمد عز العرب

إالدن د د الدودلدق  ي ددخلنالو دوبلانالإيفدالتدنج يدودلدق  د ا للةلرالقللنالدخللديج ددخل"ريسددددددددددددددخلعد دد ل

نجريبالدقوضدلي ل نال وصدفال  ال وفدهلدن ج ال  لاللتكيلللسواددلدن  و للاللم  الملل06تدح " لالل

دقصددددددو  لد خ الدالخ لإولنملود لدنج يودلدق   ال رل لتعصدددددد خلروصددددددخلراليولي    لا أ نال و وبل  ال

 ددددددددددددددجتلدن  ددوتضلل لو فدا لتن ملاددونضددددددددددددددغ،ل   هددول تلل ددو بتهددول تلوخجت  ددو لل لألاردددلالل   بددوال ال

 لت ر بدوالد ياالا لي    لاتط الددأل  اللد تلدنكدددددددددددددد جالدنسدددددددددددددد دخلدقاب دخ ل  الن جل
ً
 و دوبلي د للفح الدو

 (0)لللإووال الو خلد ي لألاملن ل تلدر بوالدنطجديو.يد لل و وبلانالتدشط ةلتو فدالا

ت دد لوف  دل ددونبالددخلدنا ددواددودل  ال ال و ددوبلدنطجتهلانالدناجتلدنغفعالددخلتإيفدالعجل  ف لإكال

 لدنتيلوط جهل  الرو  لترو دددددفلاللويي لد خسددددددو فلاأوفدهلإ  اليالخل(zero sum game)نتفتخلدقبواتودل

تيكدددددددددرلل ر لدقي اخلدن فعالخلدنسددددددددد جمليخ ل   بواددلروصدددددددددخل رفه لتعصددددددددد خلا  سدددددددددالخلملتقلد خ ال، ل

 ل  الدنف مللةل الدن  هلدنف  ةليلن  ج ال ل  ال(0)لاو  جدالد  غفداللتدن طورملدقدع يلتدن تالم  ال ي

 و ددوبلعجل"و اال لدقرددو ددددددددددددددص"لملتالدناا ن لادد اجددخل  بال  الرسددددددددددددددواالألاوفدهلألارفت لألنهددولودسدددددددددددددد ل

للةل ال يخل  بو لد  صومليخلتلونالخلتص جعودلواطالخل ونخلوا ط لدنبانول،لدقجدعتةلدق  ف خلدن 
ً
ال و

 يول الدنج يودلدق   ال دددددددددددددد خلإكالل دنطجته لملر دخلإيفدالإكال  دددددددددددددد  د دمللنابجقلدنكددددددددددددددفتهلدند تنالدخ

 ةلعددلل.لت  ل باا (0)لودطدصلرالدوالدني جةلن  يللدن سددددددددددددددافهلايولييط لإيفداللةلدل الشلدنا االدنطجتتخ

 تعتفلد خواجالخلدنفتيليل فجلل رفتهل"ن ملعطوشللةلرو ف لدنرللادا جا".لدنجض 

                                                           

 دنسالو الخلت  اادوالدالخلاوألعفد اوحثلايف  لدن اد ودل 

 .0200نجريبالل01 لالحياة(ل ب لحلإ اط ا ل" لنا ولتإيفدالتم  الم" ل0)

 .0200نجريبالل04 لالرأي الكويتية(ليو فلدنصو   ل"اع خلإيفدا..لر للرسفدلملتقلد خ ال،ا" ل0)

ل   جعفل00 لملركز الجزيرة للـــدراســــــــــــــات ونيإلالكاراملوقع (ل"لجدعتةلل  ف دددخ:للضددددددددددددددولنالدن ادددوا لميفدن لدنغفي " ل0)

0200. 
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تاللعدددلدنسددددددددددددددالدوب لوتطدوتقلعددألدنجا دخل ال خل طوصددددددددددددددفلا  سددددددددددددددالخ لتبللدقجد  لد خ الدالخللةل

وج ال ل و دددددددوبلدنطجتهلدنغفي لميفدن  لتدن دددددددأ ناددلدق  ي دددددددخلن دددددددددل و دددددددوبلدنطجتهل  الدقصددددددددددددددددددددو  ل

  خ ال،لن   ولللل لعدألدن أ نادد.ق ج  خلن تقلدد خ الدالخ لتدنسالو ودلد

 أواًل: مواقف الخليج من االتفاق النووي الغربي اإليراني:

ادددددد ديددددددخ ليشبيللدن يالن لاناللج  للد ملدن  ددددددوتالد خ اليللتلج  لملتقلد خ ال،للةلعددددددددل و ددددددوب.ل

"دقجدراددخل لرادد ل  ددصل  الددهلرافالبــالنســـــــــــبــة ملوقف مجلس التعــاون الخلي ي كمؤســـــــــــســــــــــــة إقليميــة

نجريبالدقددوضددددددددددددددليلل01دقكددددددددددددددفتوددخ"لحالددثلاحددصلدقد ملدنجعداهلد خ اليللرالقلدج يددو ددهلاللدنرجتددخلالل

اددو و ددوبلانالدندد تقلدناباتلتإيفدالركددددددددددددددأالافنددولد ددولدنطجته ل  ال اليرجاللادد لددخلن  جصددددددددددددددللإكالحددلل

ونصلاللجل– بالدنبالوالشولللن ددلدق   لتمل ولدقد ملإكالدن  وتالدن و لل لت ونخلدن و خلدنداتخ.لت  ل

 ةل" ل هلالل التكددرلل ن خواودلدنف و ددالخلدقوضدددالخلاللإيفداللفح خلج ي الانالملتقللد مل-لرفللطه

دن  ددوتالد خ اليللتإيفداللبشالددخل  ال دد  لدن دد رددللتحسددددددددددددددةلد  جدالت دد  لد دددددددددددددد خدد د لدناجال تلدنتهدد يدد ل

 ل(.0) هو"

 لر اليلللجح للةلعددل و وب ل ل ليجج للج أما بالنســـــــــبة للمواقف الخليجية الفردية

رويخلوبويطودلتد ددددديخلراليولاالنهولودوألدو وبلجطال  لحالثل دددددوا خلملواددلتدنرجتخلت  فلتدنب فتةل

 لرا ل   لا  ململتنخلملواددلدنكددددددددددددددال ل(0)لن ااحالدصل هددل و وب لتويخلمشددددددددددددددوملالاهلا اجودلل  وتوخ

لوفحالصلملواددلايولوجصدددددد خلإناله- تنخلملواددرالقل  ي هلايطو ددددددبخلدن ال لدنجونيلن-ر ال خلاةلعدي ل

 .ل(0)لو فدالتدناجتلدن وقالخللةلدو وبلوي ال هلحجقلافنول،لإيفدالدنطجته

الللعويفليي  ل اصلل– يول   لتعتفلد خواجالخلدنب فتنيلدنكدال لرون لاةل حي للقلر ال خل

شددددددددددددددفبلل ددددددددددددددالول"ك ددددددددددددددالوا"لاللدر  دو ل ج يوعلدنوونثلنجعادةلرواجالخللد ملدن  وتالتملتقلادا خل لمل

ت شدددوالت الللل(6)نجريبالدقوضددليل"إال و وبلدنطجتهلل لإيفداليصدددصلاللد ددد افدالدقط اخ".لل02دقطولخلالل

تعداالد خواجالخلدنرجتتالخلاللوصدددددفت ودلنج ونخلألانبوةل جنول"نأللل اليكدددددرللعددل و وبلا ديخلنو ددددد خل

                                                           

 .0200نجريبالل04 لالحياةحي لد  و ف ل"دقد ملدنجعداهلد خ اليلليفحصلاو و وبلدنطجتهلتتألللدنا د لإيفدا" ل(ل6)

 .0200نجريبالل01 لأونالين أيستميدل "ملتقلد خ ال،لوب هلداوالوح ولنالو وبلدنطجتهلل لإيفدا" ل(ل2)

 .0200مليسيبالل0 لالحياةش ال لألا  ه ل"دنكال لر ال خلاةلعدي لي بال ةلدنا  للةلوجوفددلدقط اخ" ل(ل2)

 .0200نجريبالل01الشرق ألاوس ا  "تعتفلد خواجالخلدنب فتني:ل و وبلدنطجتهلل لإيفداليصصلاللد  افدالدقط اخ" (ل1)
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.لتدقالح ل الدندد تقلد خ الدالددخل(0)لنهددولتد دددددددددددددد افداعددو" و ددوبلملد ملين علر الددللدن جوفلتت   لن يط اددخل ل

دنتيليجج لن يهول ضددويول وناخلل لو فدالبللدنتيلاوملادلاونااحالصلا ج ال لعددل و وب لتعجللولي امل

 لدر اوملعولن ا اال  التغالنالعددلدنجد  لم  ال يل  ياللةلد  طو  ولاه.

لانالإيفدال
ً
لت ددال و

ً
تدنج يودلدق   الاللدق ومل ودلدنف دديالخلاللحنال ونخل دد  طخل يوالوفرو

دنتيلويخللطدللواسلدقوضلي لاون جدعهلل لدق وتضودلدن  طالخ لألالفلدندهلنملو   لدنس  طخل  الهلملتقل

لد ملدن  وتالإول اللا ضدددالودلدنسدددفتخلنملتسددديحلن ملادنذ لتعجللولي ف لإشدددرونالخلحاالاالخلو    ل

يللودوألر ضددددددددددد و ل  الدنف مللةلوصدددددددددددفتحليج ددددددددددد لاةلا  تمللدنا دلودل  ضدددددددددددوةللد ملدن  وتالد خ ال

نجريبالدقوضدددليلاللوصدددفت ودليدددي الخل"إالل02  جهلتعتفلدن تنخلن كدددئجالد خواجالخلرسددد  طخل يوالالل

دنتيلشددددددددوا خلاللدق وتضددددددددودلالللهوفدلولجفتلتسددددددددفتبهللبونحلرالهلت لييوللد ياالاخ".لت ضددددددددوهل"إالألا 

 ونخلن يهوللصددييخللكدداا خلاللدنجصددجقلإكالحلل ددالويددليلجطال لتوجصدد خلإكال و وبلدنطجتهلميفدن ل

لإكال الونذل  ط امل  ال   افدالاللدقط اخ".لت ضوهل"عدأللفح خلج ي اليدصل ال
ً
نيعلخ للكناد

".ل
ً
لتلجدج ود لرالل ح ليفت لحفتعو

ً
ندف هو لتبللا ديخل ي جقل ددددددددد يالخلقكدددددددددو للدقط اخ لرالا الطولحفتعو

ييخلد دداادوالدالخلاللد دد افدالألاتضددوع لتعددل لفلتد دد لنطو لتميفدنالجالتر مل"إالملتقلد خ ال،لن وللصدد

 .(0)جنادنطو"

 لدولدقج  لدنسدددددددددددددد جملهلراد ل  صل  الهلدن ججملدنصددددددددددددددفتحلاللا ديخلم الال ةل و وب ل مل

ح ثلو جقلاللد خ و لدنف دددددددددد يلدنسدددددددددد جملهلإكالدنابجقلدقكددددددددددفتهلحالثل   دلد يرجلخلدنسدددددددددد جمليخل

نجريبالدقوضليل نهلإودلوجدرفلحسةلدنطجديولرالياةل اليكرللعددل و وبلر جالل02رالقلدج يو  ولالل

 تنالخلاللدودوألدن جصددددددددلل يللشددددددددولللن بانول،لدنطجتهلميفدن  لراليولإودل رضددددددددل لإكالإعدنخل ورخل  ددددددددييخل

دن لوالدنكدددولل لترصدددجصددددولدنسدددال لدنطجتهللةللط اخلدنكدددفبلألات دددد،لتد خ ال،لدن في  ل  ال للل ال

                                                           

نجريبالل02 لالاتحادفحصلتنبطوالي  باألص اخلدن صف" ل"دنرجتخلوأللل اليكرللا ديخلد  افدالاللدقط اخلت يوالو(ل4)

0200. 

 .0200نجريبالل02 لالشرق ألاوس  "اةل  جه:ل و وبلا ديخلح جقل  يالخلقكاالدلدقط اخ" (ل4)
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نددذلدق تدد للةلد خ جهلدق يددخلدقعمليددخلإكالضدددددددددددددديددوالح ل ددورددخلملتقلدقط اددخلالل  دددددددددددددد خدد د لتسدددددددددددددد تب لو

 .(0)لدنس  يلن  و خلدنطجتتخ"

ندددد لعطددوشل ال ددخللجد  لر الدالددخللخ   ددخ لرددون جدر لانالملتقلد خ ال،لحجقلإيفدالتدنوجاددل

علاللحالددوا لتعجللددولاف دن فعالددخلتدق  ددودلم  اليالددخلاددللتدنجحدد الد خ الدالددخل نال ددواددللن   ا لاللر  لألا 

دن طورملدنا فهلملوادت لرالقلدنوجاالاللنالهالو ل تلدن طورملدنا فهلدنسدددددددددددد جملهلالل دددددددددددددجاتول تلدل طوعل

دنرجتخل ةلدقسدددوعيخلاصدددجاالج يخلالل جددلملاعلد   تفال  طوةلو و ملدح دوجودلدنب فتة ل تلرفت ل

 ا.ل   طخل يوال ةلدناو  اللةلرالقلدن ال ودلدنج الاخلل لو فد

 ثانيًا: تأثيرات االتفاق النووي اإليراني الغربي ال  دول الخليج:

اججددهل ددو  ليياةلدناجقلإالعطددوشلح لددخللةلدن ددد د الددودلدنطددووددددخل ةلوج ال ل و دددوبلدنطجتهلميفدن ل

 دنغفي  ل  الدنط جلدن وكل:

 ن لوف :لإاللب ددثل   لر  لملتقلد خ ال،لي يوددللاللاضـــــــــــطالع إيران بــدور الهيمنــة إلاقليميــة -0

 و وبل  الدقصو  لألالفتاالخلملتاللفد والعجدجململتقلد خ ال، ل  اليولراليولي    لا  وجمل

 لا الددثلييالددلللن دالدناجتل(0)ن جولإيفدالملتالضدددددددددددددديددونددودلأللةلملتقللد ملدن  ددوتالد خ اليل

نصدددددددددو  لو فدالاللدنكدددددددددفبلألات ددددددددد،لر  ل ال خل  جد للةل ضددددددددد فداودلدنتيل ضددددددددد  خلدن تقل

تل)لصددفلت دددجاتولتدن فدب( لتعجللولت بال طهلوصدددفت ودلا ددديالخل ددد جمليخلحالطيولدن فعالخلدنابا 

نجريبالل06 وقلا  مل  طخلدنكئجالد خواجالخلايد ملدنكجاتلدنس جملهل ب حلدن سافلالل

دقوضددددددددليل"إالدنطج ل ددددددددالدوالل ددددددددرواللط اخلدنكددددددددفبلألات دددددددد،لر  ل و وبلدنطجته لت ضددددددددوهل

افنولد ولدنطجتهلن  صدددددددددلل  ال دددددددددليةللرفللةل" رشددددددددل ل الورجالإيفدال دددددددددت خ ال ةل ددددددددلئلالل

دناجتلدناباتل  الصد ال لدنسدالو دخلم  اليالخ.ل شد فلاونا  لركأالإووحخللسوحخل  بالإليفدال

  تلإوالبلي عول  يالاللدقط اخ".ل

                                                           

تو فداليياةل اليكددددرللر جالاوودوألحللشددددولللإودلوجرفلحسددددةلل0+2"دنسدددد جمليخ:ل و وبلدنطجتهلاناللديج خل(ل20)

 .0200نجريبالل02 لالشرق ألاوس دنطجديو" ل

 .0200نجريبالل02 ل"ا الخليج حي لدقطصجاه ل"د خ ال،لتو د الودل و وبلميفدن لدنغفي (ل00)
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ر بدددواال رفت لإال يددددخلوخجرددددودلر الدالددددخلادددأاليرجالعددددددل و دددوبل نال ددددوصددددددددددددددفل  ال

ودلإ  اليالخلت  باعول ح لألاتادبلدنف  سدددددددددالخل دددددددددجدةلاللدنبانول،لدنطجتهلميفدن لالليكددددددددديللل  

 لايولييطحل(0) دددددددددددددجاتول تلنبطوال تلدن فدبل تلدناليةلوملدن بوحثلركدددددددددددددأنهولاللدقبوحوودلدنسددددددددددددددفتخ

ل  بالن يطوتاا ل
ً
إيفدال ملتدالو ر الخللا دي الاللدق  ودلم  اليالخ لتي   ل و وبلو فدالعولكو

يفدن ل  الدن دددد رددددللاللدندددد تقلد خ الدالدددخللةلملتالادملع لتتااشل دددد االرال  لد يفسلدنوجاهلم 

 ل  دددددددددددددداليددولت العطددوشلوصددددددددددددددفت ددودلت امل( 0)تعجللددوليرجال  الحسدددددددددددددددو لدقصدددددددددددددددو  لد خ الدالددخ

د ددددددد  فدضل" تضدددددددوعلدناجالد   ي ا" لن ملاونضدددددددب،لضددددددد لملتقلد خ ال،لتإنيولضددددددد للولت  باأل

لل ياخلصغناالو فدالملتقلل ومليخللوللإ دفد الللحالثلصدف لعوش يلارسطدون لاأالإ فد ال

 .ل(0) لوأ للإيفدالدنضخيخ

تعطو لود المشددددددددددددواالإكال الو فدالته هلن  رجقلاللوفو بودلروصددددددددددددخلاألةلد خ ال،ل

حالثل ونخلو فدالو ف  لاللرااددلعلطالخل ددددددددددددوااخ لمل جددللط تيخلن فملللول  ددددددددددددي هلدناجتل

خلتد ي وخل  الد خواجالخللةلدقط اخ لتدقاصددددجمللعطولدناجددل تلدناجد  لدن سددددافتخلألالفتاال

 لةللط ادددخلد خ ال،للةلرالقلاشالدددخل لطالدددخلر الدالدددخل) لةلد خ ال،لعجل لةلدنددد تقلدقكدددددددددددددددووئدددخل

نيخ ال،لرا،( لتعجلدنااو ددددصلدندددددهل لوابددددللاددددهلدنفتددددوضلاددددو  بددددواعددددولالددددونددددخلدقن دالالللد مل

 يد   ولاللتض لدنكفتذلألاصغفلن  فدا.–ل هلدنف تخلميفدنالخ–دن  وتالألنهل

إال افعلودددأ ناددلعدددددل و دددوبلعجلودطدددصل" دددددددددددددد طدددواتجلل:حرب خليجيـــة رابعـــةتجنيـــب املنطقـــة  -0

ودددد لملتقلد خ ال،لن سدددددددددددددد دددوللضدددددددددددددد فاللد جيالم"لدنطدددوو،ل ةلنكددددددددددددددج لحف لإ  اليالدددخلملتنالدددخ لإو

نال ددددددددددد   دملل ح يوقلدن  علحف لاللدقط اخل لوفت عو لاللجللدن صددددددددددد ال لدق بوملقلانالإيفدال

اف ليج،للا ددددددوالةلنددددددوحالددددددخل رفت ل  الن جللةلنددددددوحالددددددخلتدنج يددددددودلدق  دددددد التإ ددددددددددددددفد الددددددللل

                                                           

املوقع :لدن  د الودلم  اليالخلدق  ي خلن صدددددد اخلانالتدشددددددط ةلتو فدا" لafter the dealإييوالاجصلتايهو للابل ل(ل00)

 .ل 0200نجريبالل02 لسات الاساراتيجيةللمركز إلاقليمي للدرا إلالكاروني

 ل.0200نجريبالل04 لالحياة رون لدن رالل ل"دنا  لدنس جملهللةل و وبلألالفتر لميفدن " ل(00)

نجريبالل01 لالحياة"ارسددطدون ليفج لدو و ولشدددولاللرالقل دددطخ:لإ ددفد اللل دددياخلصدددغناالنةلوأ للإيفدالدنضدددخيخ" لل(60)

0200. 
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  الد  بوال الملتقلدقد مل ددددددددددددد رجال ح ل لد ددددددددددددد   دملددلن ججالهلضدددددددددددددفعخل سدددددددددددددافتخلن  فدا

 
ً
لتعال الو

ً
لت الو الو

ً
 .لألاوفدهلدنف  سالخلدق ضفااللةلد يف لد  صومليو

لنج 
ً
اددو دددددددددددددد خدد د ل جد دد عددوللخلملتقلد خ ال، ددددددددددددددي ددل يددول ددونددخلدقسددددددددددددددأنددخلو ملدمللت االدد د

 دد غالقل جد  عولالل هلل و لحت ل  لايوليعملهعملهلإكالمضددفدالألالنيل هو لدن سددافتخلايول  لي

لت أنهول"وفه"لاللحف ل لوفت عولخ ال،وددلدن بال دخلدن ججسددددددددددددددتالدخ لا الدثلوب تلملتقلد   الر .

ارضددددددد ولد ددددددد خ د ل ادضددددددد هول تل الورجاللطصدددددددخل ن البله ج للخ ال،دنف مللةلوأ ال لملتقلد 

حفي ل رغونسدددددددددددد والتدن فدبلتكددددددددددددنالإكال الونذل  لي  ثل سددددددددددددافهل  الإيفدا لإ ل الرباددل

تلةلعطو لرا للتاعيولركدددددددرلل ناللبوشدددددددفل ةلوفت لوا يململتقلد خ ال،لنتسددددددد الالدل سددددددددافتخ.

 ملتلوج ال ل و دوبلإكالودطدصل دددددددددددددد طددواتجل دواليصدددددددددددددد ددصلدن ا ةلاش دو دددهل ددددددددددددددجدةل ددوندخلضددددددددددددددفعددخل

 بلص ص.د تبو الخل تل ي الودل سافتخلل جدص خلايوليض ل لةلد خ ال،لالللأع 

للةلدنسدددد طواتجعودلدق  ي خلالتوصـــل إلى تســــوية إقليمية بشـــأن ألازمة الســــورية -0
ً
:لإالتدح د

ركددددددددددددددأالدن ج ال ل  العدددل و ددوبلعجلرسددددددددددددددواالملتقلد خ ال،لن د هلا  ةددددددددددددددليلن دولتعجلم ددددددددددددددفدعل

لدن جصددددددددددلل يلل ددددددددددالويددددددددددليلنيعلخل
ً
اإ دددددددددداوهلنتو لركددددددددددوالألا دددددددددد لالل ددددددددددجاتو لا الثلاودللياطو

 تلوضددددددددو قلإلرونالخلوججالهلضددددددددفعخل سددددددددافتخلنطتو لألا دددددددد  لتدنتيل ونخلدنسدددددددجاتخ لر  لوفدج ل

تشددددددددددددددالادخل بددلل دد ال شدددددددددددددد ف لايددوليد ددللملتالعددددل و ددوبلعجلو االددذلدن  ددون ددودلم  اليالددخلالل

 .ل(0)ل جاتو

راد ل ملتل و دوبلانالدنج يدودلدق  د التات ددددددددددددددالول  الو لنالألا ددددددددددددددييخلدنااليوتتخلالل

دن لاللجطال لإكالتهي  لد   دودلدن دو  خلم  اليالخل) هل ددددددددددددددجاتدولتوج ال ل و دوبلدنطجتهلميف 

لملتقلد خ ال،لتألااملالتوف الو(لدنتيل ونخلو  يلل صةلمل ملدق واضددددددددددخلالللجدج خلنتو لألا دددددددددد 

 لتعجللولييوللرسدددواالا  سدددالخلنب  لملتقلد خ ال،لتعصددد خلا  سدددالخلدنسددد جمليخلت  ف.لتلةل(0)

فح ددخل ن اددونالددخلدقاب ددخ لا الددثلوصددددددددددددددبحلعطددو لي ج  لمااددوةل  العالرددللنتددو لألا دددددددددددددد لرالقلدق

                                                           

ل20) "لاللحلدن اددوا لألالفتر لميفدن لو ا لاتالن ددول  الملتقلدقط اددخ..لتملتنددخلر الدالددخلو  ضددددددددددددفل ح جدةلد خسدددددددددددددو فللةل(

 .ل 0200نجريبالل01 لالوطن السوريةدنبجداخلدنسجاتخ" ل

 .0200نجريبالل01 لالشرق ألاوس ووابلد ييال  ل"ألا  لر  لدو وبلإيفدا" لل(20)
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إيفدالدنضدددددددددولةلم  ال يلألهلدو وبلي ملدن جصدددددددددللإنالهلنتسدددددددددجتخلدنصدددددددددفدعلدن در للدنسدددددددددجاه ل

 تتسون عولات الولاو  بواعولدنضولةلدن تكل.

 ثالثًا: سياسات دول الخليج في مرحلة ما بعد توقيع االتفاق النووي الغربي

إالعطددوشلح لددخللةلدنسددددددددددددددالددو ددددددددددددددودلدنتيلاعيددولوش ه  ددولملتقلد خ ال، لرالقلدقفح ددخلدقاب ددخ لن   ددولددللل ل

 وأ ناددلدو وبلجطال  ل  الدنط جلدن وكل:للل

 الســـــــــــعوديـة وإلامـاراتا في نه  عـدم إتباع ســـــــــــياســـــــــــات  -5
ً
اســـــــــــتمرار دول خليجيـةا وتحـديـدا

ورجاللا الثلميات املتحدةاإقليميةا تتماشـ   هلية مع الخطوط العري ـة مساراتيجية الو 

عطوشل دددددددددددددالو دددددددددددددودل حومليخللةلشدددددددددددددأنهو لاللر  لد يو د ل الو  واضلل للصدددددددددددددو  لدنج يودل

دق   ا لتعجللولافعل  الر  الخللجد  ل دددددددوااخللوللوطو  لدقجد  لألالفتاالخلتدنسدددددددد جمليخل

ل خفت ل ح دوجودلدنب فتشالخل
ً
لركددددأالإا ددددوقل جددلملاعلد   تفالن يطولخلو سددددبو

ً
ل ةو  ي د

يجنالجلدنتيل ووحخلل02دنسال فالتمل ملدنس جمليخلتملواددلن طتو ل ن اوكللد   ي لر  ل جاال

تعطو لو اشل  ملللةلملتقلد خ ال،ل نهولصدددددددددددددوادلرجد للا  سدددددددددددددالخلالل. ا املمرجدالالللصدددددددددددددف

 (0)للن دالدناجتلاللم  الم لتن سخللدفمللوفهلاللن بخلوجدعالدقصو  .

 يخل صددددددجددلو  جلإكالإ ولخل ال ودل ت دددددد لل لدول الخليجية: تنوةع التحالفات الدولية لل -2

ات ددالولترفنسددول ج ددال خلقجدعنخل"دن هة"لاللدن ال ودلألالفتاالخلميفدنالخ لتبللن سددخل صددجددل

ج ي الاللو يو دددل لل لدودوأل و ليفتل الملتقلد خ ال،لو وتقلوج دددال لدوصدددو تهولت ال وتهولل ل

  دددددداليولر  ل الاودلتد دددددديول التدشددددددط ةلصددددددوادللدنصددددددنالترفنسددددددولتإي ونالولتدن ط لتات ددددددالو 

 لت ال
ً
لا ط خلاأالد  يوملعولالل دددددددددددالو ددددددددددددوتهولودوألدقط اخل  الو ون وتهولدن فعالخلنملي  ل ورالو

دنج ددددخل دددد لحددددوالنالن  ددددو ل  الإيفدا.ل نال الملتقلد خ ال،ل ددددددددددددددجهلتسدددددددددددددد يفلاللنهجلدن  ددددوتال

طتجا لإول لو دقلتدشددددددددددددددط ةلبللدن ا جلويدددددددددددددليلتدن رو للل لدنج يودلدق   الاللدقسدددددددددددددد ابللدق

د خالوالدنجحال لدندهلي ااضل الو  ولللل هلملتقلد خ ال، لنتفدلنغالو لدنب يللألاتاتي لدقال مل

  تلدقجدعالت   لا بخلدنصنال تلات الولاللو يللدن صةلألالنيلاللدقط اخ.

                                                           

م املوقع إلالكاروني ملركز هارني ي للســــــــــال  فدهلدنسدددددددددد جمليخلاللدن  بنال ةلضدددددددددالا وا" رفت اتذلتتفه ل"لولو سدددددددددنالإرل(10)

 .0200   جعفلل02 لالدولي
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للو اتيللكددددددر:لدنب ةلاللو جتفلدنا اددلدنددوالخلد خ الدالخلرتطوير ألاطر التنظيمية الخليجية -9

لةلرالقلو جتفل جالملاعلد   تفالتوطيالدخل د ادتهدولتت د يدللل دول دولن  يدلل اجالو رلل ددددددددددددددفي ل

لافعلاللحدددددددوندددددددخل ند دددددددألنالألاعددددددد دهلد يالجتدددددددخلاللملتقللد ملدن  دددددددوتالد خ اليل ل  الن جللدددددددو

 دح دوجودلدنب فتة.ل

يلدنتل:لافعدلمل جددلاللدن دددددددددددددي لد خ الدالخلتدن فعالخالســـــــــــعي ممتالك برامج نووية خليجية -4

ويجن ولملتقلر الدالخلن  د ن لن يكددفتعلدنطجتهلدنسدد جملهلتملوادت  لقجدعدالدقكددفتعلميفدن  ل

 دددددددددددددده يبالل00اد  جتل الد خ فلدنددهلوجدج دهللط اخلد خ ال،لي جبللول وال  الهلر  ل ح دثل

.لاللحنالمل دددولدنب  لكرفلنباندددول،لنجتهل سددددددددددددددافهل(0)ل ل  الحددد لت بنالودددوابلد ييالدد 0220

ل(0)لواجملأللصددددددددددددددفلتدنسدددددددددددددد جمليددخلتملددوادد في ل
ً
.لتعطددو لاعيددولو افلر  لملتقلد خ ال، لتو دد يدد د

دنسددد جمليخلتملواددلاللدل الشلافدل،لنجتتخلوجدعهلدنسدددال لدنطجتهلميفدن  ل  ددداليولل لوجدرفل

ملرونودلدقونالخ لتعجللول ب ل ال بال نهولاياجنخلل  ملال ح لدقسئجننالدن ط الدينالالل ح ل

ي لدنسالومليخلد خ الدالخل و الل"ن ةلدشاايطول   صلدن ونم..لتدنبولللنملناملركفد هلرا،لدنصطومل

ألنددددهل نالل فتضلن بال ".لتالل  اددددو لدن ج ال ل  ال و ددددوبلدنطجتهلألارنا ل  دددد لا  مل  طددددخل

دنكدددددئجالد خواجالخلايد ملدنكدددددجاتلاللدنسددددد جمليخل ب لحل سددددددافل"إودلنمليطح ل و وبلالل

شال ل طب خلنجتتخلرإالدنسدددد جمليخلتملت ل رفتل ددددتسدددددعال ل الشلتدح ال  اللط لإيفداللةلوصدددد

 .(0)لألااج "

لةلعددددلدقط    للةلدق  يددلل الوججددهلر  لملتقلد خ ال،لا ددددددددددددددونددخلل دد ملالن دد تقل

دناباتلدنتيل ددونددخلو ددوتضلإيفدالركدددددددددددددددأالافنددولد ددولدنطجتهلالل نهددولنةلوددد لن سدددددددددددددد ددولالللج  ل

فدالتإ ددددددددفد الل لرإالحصددددددد خلإيفدال  الدنسددددددددال لدنطجتهلدنايوشدددددددخلانال جونالنجتت نالعيولإي

ايجدراخلدناجتلدناباتللسددددددددددددوةلدنالج ل دددددددددددد  صددددددددددددلل  الهلملتقلد خ ال،لصددددددددددددبو لدنغ لا تالعدأل

دقجدراخ.لتاللعددلدنسدددالوب لرإالدن  فشلد خ اليللالللجدج خلدنبانول،لدنطجتهلميفدن لي أاج ل

                                                           

 .0200نجريبالل02 لالشرق ألاوس " ل00/4ووابلد ييال  ل" و وبلميفدن ل ر فللةلل(40)

 أيســــــــتميدل صددددددددبو لدنغ " لل طالملدن   ي ل"ملتقلد خ ال،:لإودلدل  اخلإيفدالدنطجتهللسددددددددوةلدنالج ل ددددددددط صددددددددلل  الهل(40)

 .0200نجريبالل01 لأونالين

 .0200نجريبالل02" لعيون وأذانج ومللد خوعا ل"ل(20)
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لإودللولد  ضخانال ال خلرالواددل تن ولد  ايوقلا ةلافنول،لنجتهل  
ً
ل يلي ملو جت هللس ابال

لدن رجقلالل
ً
دنضدددفتاالإكالافنول،ل سدددافهل  ال فداللول يخلاهلدن تقلدنطجتتخلاللدن ونم ل ونالو

و ون ودلد دداادوالدالخل  طالخلل ل جتلنجتتخلنييصددجقل  اللت خلنجتتخلن ألنالاملعلد دداادواليلل

قلد خ ال،ل ددددددددددددددب ل الدن وعدلإكالوددوألإيفدا.لت ونههو لشددددددددددددددفدةل ددددددددددددددال لنجتهلجوع  لتتب تل الملت 

د خالوالألاتقلألالور   هلدنسدددددددددالو دددددددددالخل  ل لتعجللول بال طهلدنبالوالد خ ول لنايخلدنفتوضل و ل

 لتدنددددهل  ددد ل  الدنف بدددخلد خ الدالدددخلاللو جتفلافندددول،للكددددددددددددددااشلالللددددوقلدن اطجنججالدددول0222

لن ي وينالتألانتيخلدن تنالخ.
ً
 (0)لدنطجتتخلني فدضلدنس يالخلوباو

:ل ددد لياجمللألـــة إجراء حوار بين إيران ودول الخليج بمـــا يوفر تطمينـــات للطرفيندعم مســـــــــــ -2

دو دددوبلجطال لدنطجتهلإكالادددد ةللفح ددددخلجدددد يددد اللةلدن ال دددودلانالإيفدالتملتقلد خ ال، لتاعيددددول

نجريبالدقوضلي لل04ت املعتواالتعتفلد خواجالخلملوادت لدنكال ل ب لحلاةلعدي لإكالو فدالالل

د خواجالخلميفدن لججدمللجفت لن رجتخلت دددددددددددددد  طخل يوالت  فلعددلدن ججهلت دنذلعتواالتعتفل

 نال الو اال لعددددلدنسدددددددددددددد طددواتج لدق الع لل ل"د دددددددددددددداادوالدالددخلل(0) بالودد  الملدني ددوالدقكدددددددددددددداا ددخ.ل

 نخفدهلدنبطددددوة"لدنتيلوهطددددوعددددولدنف  ملميفدن لحسددددددددددددددةلاتحددددون  للفعجالاددددون  ددددولددددللل ل ال ددددخل

سدددددددددددةلدنطجديولن تلإيفدا لت   لاع،لدناضدددددددددددالخلدنطجتتخلشددددددددددفتهل  دددددددددددو ددددددددددالخلو يوللال:لوجدرفلح

اوق  ودلم  اليالخ لتإجفدةلحجدالشدددددددددددولللانالد  ونبنالحجقلدناضدددددددددددويولد خالرالخلدن وناخ ل  ال

ن جليد دددددللدقج  لدنف دددددددددددددد يلد خ اليلليطتفلن  ادددددوا لانالتدشددددددددددددددط ةلتو فدال  ال ندددددهلنهجل

 نال  افدال  ياللطهللص الن ته ي .ل

رالصددخلدناجقلإال دد طواتجعودلدقسدد ابللاونشسددبخلن سددالو ددودلد خ الدالخلإعدةلو د الودلجطال ل  ي ا ل

رضددددددددددددالل ةل الدقسددددددددددددواددلدق  جحخل و وبلجطال ل عدنخلل  جحخلتو يللدراادضددددددددددددودل وناالتتغالناددل

ل   ملا.ل

                                                           

نجريبالل02 لاملوقع إلالكاروني لبروكنجز الدوحة ددددددددد يوالدنكدددددددددال  ل"دن يللدنكدددددددددوبلا  لن جألل ل و وبلدنطجته" لل(00)

0200. 

إييددددوالاجددددص ل" نخفدهلدقكددددددددددددفته:لدح يددددو دلدن اددددوا لانالإيفدالتملتقلد خ ال،لر دددد لدو ددددوبلجطال " لدن ادددد يفددلل(00)

ل04 لوافتفل ناللشكدددددددددجالنجح الدن ال ودلدنسدددددددددالو دددددددددالخلم  اليالخ لاملركز إلاقليمي للدراســـــــــات الاســـــــــاراتيجيةم  اليالخ ل

 .ل 0200نجريبال

 


