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الملخص:

الواقعةالمناطقتغطيوھياألسیویةالقارةغربجنوبفيالعربیة جغرافیاالخلیجمنطقةتعد

التعاونلمجلسالمكونةالستالخلیجدولالمنطقةھذهتشملكماالعربیة.الجزیرةشرقفي

والكویتعمانوسلطنةالمتحدةالعربیةواإلماراتالسعودیةالعربیةالمملكةوھيالخلیجي

التيالطبیعیةالثرواتبسبالعالمدولأغنىمنالخلیجدولتعتبروقطر.البحرینومملكة

والتياإلیرانیةاإلسالمیةالجمھوریةالشمالمنالمنطقةتحدوالغاز.النفطرأسھاوعلىتمتلكھا

بدولتربطھاوالتيالعالمیةالمائیةالممراتأھمإحدىھرمزمضیقعمانسلطنةمعتتشارك

واالجتماعیةواالقتصادیةوالعسكریةالسیاسیةاألصعدةمختلففيتاریخیةعالقاتالخلیج

أیضا.

الوجودوتأثیراإلیرانیةالخلیجیةالعالقاتطبیعةعلىالضوءتسلیطإلىالدراسةھذهتھدف

المنھجاستخدامخاللمن).٢٠٢٠-١٩٧٠(الفترةفيالعالقةھذهعلىالمنطقةفيالشیعي

الوصفيالمنھجعلىواالعتمادالعالقةلھذهالزمنيالتسلسلعلىالضوءوتسلیطالتاریخي

لھاتعرضتالتيواألزماتالعالقاتھذهبھمرتالتيالمراحلووصفمناقشةفيالتحلیلي

فيوأثرهالمنطقةفيالشیعيالوجودمناقشةإلىباإلضافةالمنطقة،دولبھاوتأثرتالمنطقة

دعم النفوذ اإلیراني.

الوجود الشیعي، النزاعات.منطقة الخلیج العربي، النفوذ اإلیراني،الكلمات المفتاحیة:

1



ABSTRACT:

The Arabian Gulf region is geographically located in the southwest of the

Asian continent and it covers the regions located in the east of the

Arabian Peninsula. This region also includes the six Gulf countries that

make up the Gulf Cooperation Council, namely the Kingdom of Saudi

Arabia, the United Arab Emirates, the Sultanate of Oman, Kuwait, the

Kingdom of Bahrain and Qatar. The Gulf countries are considered among

the richest countries in the world due to the natural resources they

possess, especially oil and gas. The region is bordered to the north by the

Islamic Republic of Iran, which shares the Strait of Hormuz with the

Sultanate of Oman, one of the most important global waterways, and

which has historical relations with the Gulf states at various political,

military, economic and social levels.

This study aims to shed light on the nature of Gulf-Iranian relations and

the impact of the Shiite presence in the region on this relationship in the

period (1970-2020). Through the use of the historical method and

highlighting the chronology of this relationship and relying on the

descriptive analytical method in discussing and describing the stages that

these relations have gone through and the crises that the region has been

exposed to and affected by the countries of the region, in addition to

discussing the Shiite presence in the region and its impact in supporting

Iranian influence.

Keywords: the Arabian Gulf Region, Iranian influence, Shiite presence,

Conflicts.
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المقدمة:
حیثالعالم،دولبینالدولیةالعالقاتعلیھاتبنىالتياألساسھيالمصالحتبادلعملیةتعتبر

فإنلذلكاألفراد.بینالعالقاتعلیھاتبنىالتياألخرىواألواصرالعواطفعلىتعتمدالأنھا

البریطانيالسیاسيذلكعلىأكدوقدالمصلحة.دوامعلىأساسيبشكلیعتمدالعالقةدوام

مصالحتوجدولكندائمون،أعداءوالدائمون،أصدقاءھناكلیس"قولھ:فيتشرشلونستون

والجمھوریةالعربیةالدولبینوفتورھاالعالقةقوةفإنلذلك).٢٠٢٠(بخاري،دائمة"

عواملھناكأنكماأخرى،تارةوتقوىتارةفتضعفثابتة،ولیستمتغیرةاإلیرانیةاإلسالمیة

والدیني،واالقتصاديالجغرافي،كالعاملأخرىإلىدولةمنالعالقةھذهتفاوتإلىأدتعدة

الناجمةواألثارالسنین،مرعلىتراكمتالتيوأبعادهالتاریخيالعاملإلىباإلضافةوالعسكري؛

من ذلك على شعوب الدول.

فياإلسالمیةالثورةانطالقةمعالتشكلفيبدأاإلیرانيالنفوذأنإلىالدراساتبعضتشیر

أنبلمستمر،بشكلوتطویرھاامكانیاتھمتنمیةإلىاإلیرانیونسعىحیثم،١٩٧٩سنةإیران

منالبریطانیةالقواتانسحاببدءعندالظھورفيبدأاإلیرانيالنفوذأنتعتقددراساتھناك

القوةانحسارسیشكلھالذيالفراغسدإلىبذلكساعینالماضيالقرنسبعیناتأولفيالمنطقة

بطابعولكنالشاهنظامسقوطبعدالفراغسدمحاولةالجدیداإلیرانيالنظاموواصلاإلنجلیزیة،

العاطفةعلىرئیسبشكلاالعتمادكانلذلكالثوریة.األھدافذاتالدینیةالصبغةیصطبغ

الشیعیةالفئاتباستھدافالعربیةالمناطقإلىللدخولالشیعيالمذھبواستخداماإلسالمیة

كماالثورة،تصدیربغیةلھاالمحاذیةالعربیةالدولإیراناستھدفتكماواستغاللھا.بھاالموجودة

سابقا.الشاهلحكممشابھافیھاالحكمیعتبرالتيالملكیةالدولاستھدافإلىخاصبشكلسعت

البعضجعلدینیة،ومقدساتطبیعیةثرواتمنتملكھبماإلیرانبالنسبةالمنطقةألھمیةوذلك

خاللضغطكورقةاستخدامھالھدفھوالعربیةالدولإلىاإلیرانيالنفوذمدأنیؤمن

الدول،تلكإلىالثورةبتصدیرالمتمثلھدفھاتحقیقإلىباإلضافةالدولیة.القوىمعمفاوضاتھا
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(شامیة،الحاجةعندالستعمالھمإلیرانالموالینزیادةوبالتاليالشیعي؛المذھبأتباعوزیادة

٢٠١٣.(

ویحفظمصلحتھیخدمالذيالخاصمنظورهلھفكلاإلیراني،النفوذتجاهالعربیةالمواقفتختلف

یضرماذلكفيیجدالومحایدلھومعارضالنفوذلھذامؤیدبینمتباینةالمواقفھذهفنجدأمنھ.

اإلسالمیةبالجمھوریةالعربیةالخلیجدولعالقاتسیناقشالدراسةھذهخاللمنمصالحھ.

المنطقة،دولفيتمددهومقدارالنزاعھذاإلىأدتالتياألسبابكشفبھدفاإلیرانیة،

قسماإلیراني.النفوذتمددعلىالخلیجدولفيالشیعيالوجودانعكاسمناقشةإلىباإلضافة

بتسلیطللدراسةیمھدالذيللدراسةالنظرياالطار:أولھاكانمباحثثالثإلىالدراسةالباحث

االجابةخاللمنتحقیقھاالمرادواألھدافلمناقشتھا،الباحثیسعىالتيالمشكلةعلىالضوء

بمناقشةمختصفھوالثانيالمبحثأماالموضوعة.الفرضیاتوبحثالمطروحةاألسئلةعلى

لھاتعرضتالتيالنزاعاتبحثمعالعربیةالخلیجبدولاالیرانیةاالسالمیةالجمھوریةعالقة

الشیعيالوجودعلىالضوءیسلطوالذيالثالثالمبحثأخیرالعالقة.ھذهعلىوتأثرھاالمنطقة

فیھا.في المنطقة وأثره على المنطقة وعلى تمدد النفوذ اإلیراني

مشكلة الدراسة:

الطبیعیةوالثرواتالجغرافي،موقعھابسببالخلیجدولتشكلھالتياالستراتیجیةاألھمیةإن

علىاإلسالمیةالمقدساتوجودإلىباإلضافةوالغاز.النفطرأسھاوعلىالدولھذهتملكھاالتي

المھمة.المنطقةھذهعلىنفوذھالبسطتسعىأنإلىواإلقلیمیةالدولیةالقوىدفعأراضیھا،

وألھدافثانیااإلسالمیةالدولاحدىوباعتبارھاأوالالدوللھذهوكبیرةجارةكدولةوإیران

نفوذھابسطخاللمنالمنطقةفيقدمموطئإلیجادبدورھاحاولتثالثا،وسیاسیةاقتصادیة

مناإلیرانیةالخلیجیةالعالقاتتعتبرم.١٩٧٩فيقامتالتياالسالمیةثورتھالتصدیروسعیھا

العالقاتھذهفنجدواالختالفات،التناقضاتمنالكثیرتجمعحیثوتشابكا،تعقیداالعالقاتأكثر

منتنشأالتيوالمصالحالمنطقةبھاتمرالتياألوضاععلىبناءأخرىأحیاناوتفترأحیاناتقوى

الفینة واألخرى.
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مدىوبحثاإلیرانیة،الخلیجیةالعالقاتإشكالیةمعالجةالدراسةھذهتحاولسبقماعلىوبناء

الخلیجدولفيالشیعيالوجودأثرلمناقشةتسعىكماالمنطقة،فينفوذھالبسطإیراننجاح

العربیة وانعكاسھ على النفوذ اإلیراني فیھا.

أھداف الدراسة:

األھداف والتي ھي:یسعى الباحث من خالل ھذه الدراسة للوصول إلى عدد من

بشكلالخلیجودولعامبشكلالمنطقةفيالشیعيالوجودعلىالضوءتسلیط-1

خاص.

المنطقة.التعرف على اآلثار الناجمة من بسط إیران لنفوذھا على-2

منذ مطلع السبعینات.تحلیل عالقات إیران بدول الخلیج في المجاالت المختلفة-3

أسئلة الدراسة:

في اآلتي:یحاول الباحث اإلجابة على أسئلة تطرحھا الدراسة تتمحور

ھل أثَر الوجود الشیعي في المنطقة في تزاید النفوذ اإلیراني؟-1

سبباكانتالتيوالنزاعاتالمنطقةفيلنفوذھاإیرانبسطمنالناجمةاآلثارماھي-2

فیھا؟

ما مدى قوة العالقات الخلیجیة اإلیرانیة ؟-3

فرضیات الدراسة:

وھيالمطروحةواألسئلةاألھدافعلىبناءأساسیةفرضیاتثالثالدراسةھذهوضعت

التي ستظھرھا الدراسة.فرضیات الباحث یسعى إلى تأكیدھا أو نفیھا بناء على النتائج

في المنطقة والنفوذ اإلیراني.الفرضیة األولى: یوجد عالقة طردیة بین الوجود الشیعي
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منالكثیروتشوبھاجدامتوترةعالقةاإلیرانیةالخلیجیةالعالقاتتعتبرالثانیة:الفرضیة

النزاعات.

الثورة اإلسالمیة بھا.الفرضیة الثالثة: بدأ التوجس الخلیجي من إیران منذ قیام

حدود الدراسة:

.م٢٠١٩–١٩٧٠الزمنیةالمدةالدراسةھذهتعتمدالزمانیة:الحدود

والجمھوریةالعربيالخلیجمنطقةعلىالدراسةھذهحدودھذهتقتصرالمكانیة:الحدود

اإلسالمیة اإلیرانیة.

مجلسبدولاإلیرانیةاإلسالمیةالجمھوریةعالقةعلىالدراسةتركز:الموضوعیةالحدود

التعاون الخلیجي الست ومناقشة الوجود الشیعي في المنطقة.

أھمیة ھذه الدراسة:

من األسباب:من المناسب جًدا مناقشة ھذا الموضوع في ھذا الوقت لعدد

المناطقأكثرخاصبشكلوإیرانالخلیجودولعامبشكلاألوسطالشرقمنطقةتعتبرأوال:

تعرضا لألزمات وأكثرھا اضرابا خاصة في اآلونة األخیرة.

فإنوبالتاليانتاجا،وأكثرھاالعالمفيالنفطیةالدولأبرزمنالتعاونمجلسدولتعدثانیا:

واالقتصادالمنطقةاقتصادعلىتلقائيبشكلیؤثرلألزماتوتعرضھاالمنطقةاضطراب

العالمي.

منالخلیجدولوتأثرالعربيالربیعثوراتمعالمنطقةفياإلیرانيللنفوذالمتناميالدورثالثا:

ھذا النفوذ.

منھجیة الدراسة:

والمنھجالتاریخي،المنھجوھماالبحثمناھجمنأساسیینمنھجینعلىالدراسةستعتمد

في العالقات الدولیة.الوصفي التحلیلي واللذان یعتبران من أھم المناھج المستخدمة
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ومقدارالزمنيتدرجھاعلىبناءالتاریخیةلألوضاعشرحوھوالتاریخي:المنھج

ویمتاز).2007(العزاوي،والمستقبلالراھنالوقتعلىاألوضاعتلكتفرضھالتياألثر

یتیحمضت.التيباألحداثومقارنتھاحالیاالواقعةاألحداثتحدیدعلىبقدرتھالتاریخيالمنھج

لھا اإلنسان.معرفة الظواھر التي حدثت في الماضي واألزمات التي تعرض

إنھكمابھ.تحیطالتيو(البیئة)(الحدث)بینالقائمةالعالقةتوضیحعلىلمقدرتھباإلضافة

فيوالتدقیقاألحداثعلىالضوءتسلیططریقعنللمجتمعالعامالتوجھاستیعابعلىیساعد

مجریاتھا.

دولمعاإلیرانیةللعالقاتالتاریخيالتدرجعلىالضوءلتسلیطالمنھجھذاالدراسةستعتمد

واكبتوالتي٢٠١٩عاموحتىم١٩٧٠عاممنالممتدةالفترةمنذحدةعلىكلٍّالستالخلیج

التياألزماتالىالتطرقمعالخلیجیة،الدولبعضونشوءالمنطقةفيالبریطانیةالقوةانحسار

تعرضت لھا المنطقة أثناء تلك الفترة وأثر ذلك على العالقات.

الخصائصوتعیینالظواھروصفعلىالمنھجھذایقومالتحلیلي:الوصفيالمنھج

المتغیراتبینالعالقةتوضحالتيوالسماتاألسبابشرحمعطبیعتھا،وتوضیحبھاتتمیزالتي

نتجتالتيوالبیاناتالمخرجاتبتحلیلالمنھجھذاقیامإلىباإلضافةالظواھر.ھذهكونتالتي

).2007(العزاوي،ذلكعن

العالقاتھذهطبیعةوتحدیدالخلیجیة،اإلیرانیةالعالقاتلوصفالمنھجبھذاالدراسةتستعین

المنطقةفياإلیرانيالنفوذاتساعمدىتوضیحمعأساسھاعلىأنشئتالتيالمختلفةوالمجاالت

الخلیجدولعلىتأثیرهومدىالمنطقةفيالشیعيالوجودستحللكماعلیھا.المترتبةوآثاره

وعلى العالقات مع إیران.
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المفاھیم والمصطلحات:

منطقة الخلیج العربي:.1

العراقإلىباإلضافةالستالتعاونمجلسدولمنالعربيالخلیجمنطقةتتكون

علىاضطراباالمناطقأكثرالمنطقةھذهتعتبراإلیرانیة.اإلسالمیةوالجمھوریة

القرنسبعیناتمطلعفيالبریطانیةالقوىانحساربعدخاصةالعالميالمستوى

لتنافسمحوراجعلتھاوالغازكالنفطبھاتمتازالتيالطبیعیةالثرواتأنكماالماضي،

رشید،(آلأھمیتھامنزادالذياالستراتیجيموقعھاإلىباإلضافةالدولیة،القوى

وأفریقیاآسیاوھيقاراتثالثعلىیطلوالذياالستثنائيموقعھاأنحیث).٢٠١٢

أتاحاالقتصادیةاألھمیةذاتالمائیةالممراتأھمبعضوجودعلىباإلضافةوأوروبا

لھشكلوالذيوالتكنولوجي،العلميوالمجالاالقتصاديالمجالفيوالتطورالنجاحلھا

).٢٠٠٦(العجمي،الماضیةالعقودعبراغفالھیمكنالجیوستراتیجیابعدا

النفوذ اإلیراني:.2

معیتفاعلالذيالمجتمععلىتطبیقھفيوتعتمدالسیاسیةالقوةوجوهأحدالنفوذیعتبر

استخدامأوواالكراهبالترھیبالقوةھذهبفرضكانسواءاألسبابمنلسببالقوةھذه

القوةھوالدراسةفيوالنفوذ).2018(مشرف،القوةھذالبسطواالقناعالترغیبوسائل

والعسكري.الذي تملكھ إیران في بعض الدول العربیة على الصعید السیاسي

النزاعات:.3

تعارضبسببخالفإلىیؤديطرفینبینالنظروجھاتتباینجراءالنزاعیتشكل

معینھدفتحقیقإلىالطرفینأحدسعيأواآلخر،مصلحةمعالطرفینأحدمصلحة

غیرأھدافذوماموقفجماعةاتخاذالنزاعأنHolstiبینوقدبغیرهاالضرارمع

أماأكثر،أونظامینبینمسلحنزاعنشوبإلىیؤديمماأخرىلجماعةمرضیة
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Goldsteinالمفاوضاتمخرجاتعلىالرضىعدمھوالنزاع:أنأوضحفقد

)Sikander, والجمھوریةالخلیجدولبینالواقعالنزاعبھیقصدالدراسةوفي).2011

علىأھدافھتحقیقإلىإحداھموسعيالطرفینمصالحتعارضجراءاإلیرانیةاإلسالمیة

حساب اآلخر.

بدول الخلیج:المبحث الثاني: عالقة الجمھوریة االسالمیة االیرانیة

وتعداإلیرانیة،اإلسالمیةالجمھوریةإلىالعربیةالدولأقربجغرافیاالعربیةالخلیجدولتعتبر

ھرمز،مضیقوھوالمائیةالمضائقأھمأحدالدولتینبینیفصلأنھحیثأقربھن،عمانسلطنة

الكثیرھناكأنحیث،والدینیةوالثقافیةواالجتماعیةوالسیاسیةاالقتصادیةآثارهالقربلھذاكان

التاریخیةوالعالقاتالجغرافيالقرببسببالخلیجودولإیرانبینالتيالمشتركةالقواسممن

تسوءأخرىوفتراتتارةفیھاتقوىبفتراتمرتقداإلیرانیةالعربیةالعالقاتھذهأنإالبینھما

فيتتحكمالتيالمصالحعلىقائمةالدولبینالعالقاتأنإلىسابقااإلشارةتمتفكمافیھا،

كلاإلیرانیة–الخلیجیةالعالقاتمناقشةسیتمالمبحثھذاوفيوضعفھا،قوتھاومدىمسارھا

بسلطنة عمان.دولة على حدة بدأ من اإلمارات العربیة المتحدة وانتھاء

اإلمارات العربیة المتحدة:●

ضدالخلیجیةالمواقفبعضاتخاذإلىوأدىالطرفینبینوقعالحدیثالعصرفينزاعأولإن

الكبرى،(طنبوھيالعربيالخلیجفيالواقعةإماراتیةجزربثالثالمتعلقالنزاعھوإیران

بأبعادمرتبطةأھمیتھاأنإالالثالثالجزرھذهمساحةصغرفرغمموسى)،أبوالصغري،طنب

كموقعاستخدامھاإلىباإلضافةدولیة.مالحةممراتعلىمطلةأنھاحیثوعسكریة؛تجاریة

وطنبالكبرىطنباحتاللتمالبحریة.الطرقھذهمنتمرالتيالسفنلمراقبةاستراتیجي

الدولةسیادةیمساألمرجعلممام،١٩٧١سنةاإلماراتدولةتأسیسمنأیامقبلالصغرى

فيسیادتھاكانتفقدالثالثةالجزیرةأمالھا،التابعةاالماراتبإحدىفقدبمتعلقیعدولمالجدیدة
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إیرانطالبتحیثالماضي،القرنتسعیناتمطلعحتىالدولتینبینمناصفةاألمربادئ

علیھاتعدیااإلماراتعدتھمماإیرانیةتأشیرةدونأبوموسىجزیرةإلىالدخولبعدماإلماراتیین

اإلماراتسعيورغماإلیراني،الحكمتحتعقودلخمسةالثالثالجزرظلتسیادتھا.وعلى

النزاعھذایتطورولمبالفشل،باءتالمحاوالتكافةأنإالالخالفھذالحلالسلمیةالسبلبكافة

ظلتالتجاریةالعالقاتأنحیثاإلعالمیة،والمناوشاتالدبلوماسیةالمحاوالتمنأبعدإلى

منالرسمیةاإلحصاءاتاشارتفقدمستمر.بینھمااالقتصاديوالتعاونالبلدینبینقائمة

(الجزیرة،دوالرملیار١٠قارببینھماالتجاريالتبادلمقدارأنإلىم٢٠١١لعامالدولتین

لمالثالثاإلماراتیةللجزرإیران"احتالل"بخصوصالنزاعأناإلحصاءاتھذهتؤكد).٢٠١٥

ینمو باستمرار.یفسد للود قضیة فالعالقات التجاریة قائمة والتعاون االقتصادي

المملكة العربیة السعودیة:●

نسبةتبلغحیثاإلمارات،فيالواقعالتأثیرمنعمقاأكثرالسعودیةفيالشیعيالتأثیریعتبر

)٢٠١١(النصرات،المملكةسكانعددمن٪٣الدراساتإحدىحسبعلىالسعودیینالشیعة

من٪١٥م٢٠١٧فيوصلتالنسبةھذهأنتشیرBBCالبریطانیةاألخبارمحطةأنحینفي

للشیعةم١٩٧٩سنةاشتعلتالتياإلیرانیةالثورةشكلت).٢٠١٧،BBC(المملكةسكان

النظاموجعلالسلطةتغییرفينجاحھبعدبھاالقتداءیمكنونموذجاأملكبصیصالسعودیین

السعوديالنظامغضبإلىالمنظورھذاأدىالعلماني،الشاهلنظامبدیالالشیعياإلسالمي

تطبیقإلىسعواالذینالمتشددینوالشیعةالسعودیةالقواتبینعنیفةمواجھاتإلىوبالتالي

سقوطإلىأدتالتياالضطراباتلھذانتیجةالقائم.النظامومحاربةاإلیرانیةالثورةمبادئ

وجھاتوإیصالالسلمیةبالوسائلالعنفیبدلواأنالشیعةحاول،الجانبینفيوخسائرضحایا

تقبلإلىالجھودھذهأدتالحكومة.معالمباشراالحتكاكمتجنبینالحوارطریقعننظرھم

وتمتلھمالمجالففتحالسعودي،المجتمعمكوناتمنواعتبارھمللشیعةالسعودیةالحكومة

السلطةمنالقریبینبعضبسببكثیرایستمرلمالحالھذاأنإالالمجتمع،أفرادكباقيمعاملتھم

بالمعروفاألمرھیئةطریقعنعلیھمالتضییقحاولوالذلكالشیعة،معالتقاربلھذاالكارھین

التضییقھذاأدىالنظام.منوالمدعومةالوھابيالسنيالمذھبتمثلوالتيالمنكرعنوالنھي
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ولمنھجاألوضاعلھذهالرافضةالمظاھراتواشتعالاألصواتبعضارتفاعإلىالشیعةعلى

قوبلتالمظاھراتھذهأنإالالسعودیة.الحكومةمعالتوافقحاولواالذینالشیعةاإلصالحیین

فياشتعلتالتيالعربيالربیعثوراتلكنعلیھا.للقضاءسعیاالسعوديالنظامقبلمنبصرامة

ضدوتألیبھاأعدادھاوتزایدالسعودیینالشیعةتظاھراتنموإلىأدتم٢٠١١فيالمنطقة

واستراتیجیا،أیدلوجیالھامنافسةإیرانالسعودیةالحكومةتعد).٢٠١٧،BBC(الحكومة

فينفوذھاوبسطالعربيالعالمإلىثورتھاتصدیرإلىالدائموسعیھااإلسالمیةالعباءةالرتدائھا

اإلسالمیةاألمةقیادةدورلعبفيالمملكةإلظھارالسعوديالتوجھیعارضوذلكالمنطقة،دول

إلیرانالسعودياالتھامیكنلم).٢٠١٧(إبیش،مجتمعاتھافيالعلیاالدینیةالسلطةوصاحبة

السعودیةأنبلفقط،باألمنواإلضرارالقالقلإلثارةالسعوديالداخلفيالشیعةباستخدام

لمھاجمةودفعھم(الحوثیین)الیمنیةهللاأنصارجماعةدعمبشأنعدةاتھاماتإلیرانوجھت

).٢٠٢٠،CNN(م٢٠٢٠نوفمبرفيكانآخرھاكانتھجماتعدةفيالسعودیةالحدود

مملكة البحرین:●

م١٩٧٠سنةالبحرینإلىالمتحدةاألمممنوفدأرسلالمنطقةمنالبریطانياالنسحابأبان

االستقاللاألولأساسیینخیارینتجاهالبحرینيالشعبرؤیةلمعرفةعاماستفتاءإلجراءوذلك

أغلبرأيوكاناإلیرانیة،السیادةتحتالبحرینتكونأنالثانيأوبریطانیاانسحاببعدالكامل

الشیعةرغبةعدمسببأنالباحثینبعضیرىالتام.االستقاللھوالشیعةضمنھنومنالشعب

لمالعلماني.الشاهحكمتحتالوقتذلكفيكانتألنھاھوإیرانإلىاالنضمامفيالبحرینیین

حیثالثورةقیاممناألولىالفترةمنذجلیاذلكظھروقدالبحرینباستقاللاإلیرانیونیرضى

قانونيغیرالمتحدةاألممبھقامتالتياالستفتاءوأنإیرانیةأرضاالبحرینیعتبرونكانواأنھم

استعادتھ.ویجباإلیرانيالنسیجمنیتجزأالجزءالبحرینأنكثیرةمراتإیرانأكدتوقد،

فيخرجواحیثللعیانواضحاالبحرینعلىإیرانفياإلسالمیةالثورةقیامانعكاسكان

الكاملاالنصھارحدإلىإلیرانموالیةمنھمكبیرةفئةظھرتكماللثورةمؤیدةكبیرةمسیرات
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بمحاولةإیرانفيتدریبھمتموالذيالشیعةمنمجموعةقام١٩٩٦عامفي).٢٠١٣(الفضالة،

تأثرتالعربیةالدولبعضوكحالبالفشل،باءتمحاولتھمأنإالالبحرینفيالنظاملقلب

تبلغوالذینالشیعةبقیادةالمظاھراتبعضوخرجتالعربيالربیعبموجةم٢٠١١سنةالبحرین

وإیقافھاالمظاھراتھذهاخمادتمولكنالنظاماسقاطبھدفالشعبمن٪٦٠یقاربماأعدادھم

قضیة٣٠منأكثرفيإلیرانالموالینالشیعةاتھامإلى٢٠١٦سنةاالحداثھذهأدتسریعا.

).٢٠١٧(النھام،الشغبواثارةتخریبیةبأعمالوالقیامباإلرھابتتعلقمختلفة

الكویت:●

عددھمیصلوالذینالشیعةالسكانعددفيالبحرینمملكةبعدالخلیجدولثانيالكویتتعد

االجتماعیةاألصعدةكافةعلىتجاھلھیمكنالتأثیرلھمبذلكوھمالسكاننسبةمن٪٣٠

قیاممنذنجاحااإلیرانیةالكویتیةالعالقةشھدتكما).٢٠١٧ھمیم،(بنيواالقتصادیةوالسیاسیة

اإلیرانيالنظاممنبالخوفالكویتشعرتالمنطقة.لھاتعرضتالتيالنزاعاترغمالثورة

معھا،الروابطوتوثیقإیرانمعالعالقةترسیخإلىسعتأنھاإالاإلسالمیة،والثورةالجدید

المستوىرفیعةزیارةأولفيإیرانإلىذاكآنالخارجیةوزیراألحمدصباحالشیخفبعثت

الخلیجحرببدایةفيإیرانمععالقاتھاعلىالكویتحافظتالثورة.قیاممنذخلیجيلمسؤول

بعدساءتالعالقةھذهأنإالاآلخر،حسابعلىطرفإلىتمیلٌفلممحایدادوراولعبتاألولى

فياإلرھابیةاألعمالبعضحدوثإلىباإلضافةاغتیالمحاولةإلىالكویتأمیرتعرض

الدعمإلىالحیادمنالكویتتحولإلىأدىمماإیران،إلىاالتھامأصابعوجھتوقدالكویت

تحسینفيللكویتالعراقيالغزوإیراناستغلتالحرب.انتھتإلىإیرانضدللعراقالكامل

الغزولھذارفضھاوأعلنتحسین،صدامغزوضدللكویتدعمھاأكدتحیثمعھا،العالقات

واحد،حالعلىتكنولمعدةبمراحلاإلیرانیةالكویتیةالعالقاتمرت).٢٠٠٧(عبدالرحمن،

المصلحةتفرضھاالتيالظروفحسبأخرىأحیاناوتسوءجیدةالعالقاتتكونفأحیانا

فلمالبحرین،منبكثیرأقلالكویتعلىاإلیرانيالتأثیرأنإالالمنطقة.بھاتمرالتيواألوضاع

البلدین.بینالقائمةالثنائیةالعالقةأوالدولیضرالذيبالمستوىالكویتیینالشیعةاستخدامیتم

كانالذيكالخالفتوترھا،إلىوأدتالعالقةھذهمستالتيالخالفاتبعضوجودینفيالذلك

12



بینھمانشأالذيالخالفإلىباإلضافة،٢٠١١سنةإیرانیةتجسسخلیةالكویتاكتشافسببھ

واتباعالدبلوماسيالحواریتعدىلمالوضعفإنذلكرغم.٢٠١٢سنةالقاريالجرفبسبب

حاالتھاأحسنفيأصبحتالعالقةأنكماالخالف.وحلالعالقةالقضایاومناقشةالسلمیةالوسائل

بزیارةروحانيالرئیسأعقبھاوالتيم،٢٠١٤سنةإلیراناألحمدصباحاألمیرزیارةبعد

إیرانبینالواقعةالخالفاترغمالبلدینبینالجیدةالعالقاتاستمرتم.٢٠١٧سنةالكویت

الدولإلىنفوذھاومدثورتھالتصدیرالدائمبسعیھاإیرانتتھمالتيالخلیجیةالدولوبعض

).٢٠١٧ھمیم،(بنيالعربیة

:قطر●

دولثالثومقاطعةم٢٠١٧یولیومنذوبالتحدیدقطرلھاتعرضتالتياألخیرةاألحداثأدت

دولعلىللضغطوذلكإیرانمنأكبربشكلتقربھاإلىالسیاسیةتوجھاتھابسببلھاخلیجیة

العقودعبرتطورتقویةعالقةاإلیرانیةالقطریةالعالقاتتعتبر).٢٠١٨العال،(عبدالخلیج

األخرى،العربیةالدولببعضاإلیرانالعالقاتلحقمایلحقھاولماألصعدةكافةفيالماضیة

منذوالعسكریةوالسیاسیةاالقتصادیةالمجاالتفيالدولتینبینالتعاونجسورامتدتحیث

علىالمفروضالحصاررغمالصفقاتمعھاوعقدتإیرانمعقطروقفتفقدالتسعینات.مطلع

التيالخلیجیةالضغوطاترغممعھاعالقتھاعلىوحافظتالدوليالمجتمعقبلمنإیران

أواإلسالمیةالثورةقیامعندیرامماعلىوإیرانقطربینالحالیكنلمالتقارب.ھذاترفض

الدعمالجانبینوقدمالحربانتھاءفورتحسنتاألوضاعولكنالعراقمعحربھانشوبعند

إیرانأعربتم١٩٩٢عامففيوالدولي.اإلقلیميالصعیدینعلىالمواقفكثیرفيلبعضھما

قطرأنكماالطرفین،بینالحدوديالخالفبخصوصالسعودیةحسابعلىلقطردعمھاعن

تكللتالنووي.برنامجھابوقفإیرانیلزمالذياألمنمجلسقرارعارضتم١٩٩٦عامفي

علىاإلسالمیةللجمھوریةقطرأمراءقبلمنالمستوىرفیعةبزیاراتالبلدینبینالعالقة

ألول٢٠٠٧سنةالخلیجیةالقمةفيإیرانرئیسشارككماالماضیة،العقودفيمختلفةفترات

النفوذبسطمنمخاوفھاوحركالخلیجدولبعضالعالقةھذهترضيلمشرف.كضیفمرة

بینالمشتركالعملوتیرةارتفاعھوحساسیةأكثرالوضعجعلومماالمنطقة،فياإلیراني
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تعنىاتفاقیةالطرفینتوقیعإلىباإلضافةم،٢٠١٠سنةالعسكريالمجالفيوقطرإیران

تعاظموالذيلقطراإلیرانيالدعمأنشكوال).٢٠١٧(صالح،م٢٠١٥سنةاإلرھاببمكافحة

السخطمنسیزیدومصروالبحرینواالماراتالسعودیةقبلمنلھاتعرضتالتيالمقاطعةأثر

عنھا من وجھة نظر تلك الدول.الخلیجي تجاه ھذه العالقة والتوجس من المخاطر التي تنتج

:سلطنة عمان●

بعضتعتبرھاوالتيبإیرانالوثیقةعالقتھابسببعمانسلطنةإلىاالتھامأصابعماتوجھدائما

معطیبةعالقةعلىظلتالسلطنةأنإالمنھ،االقترابتجنبیجبلدوًداعدًواالخلیجدول

الدولبعضبھاشعرتالتيالخوفمشاعرتخالجھاولمالثورةقیامبعدالنظامتغیررغمإیران

بعد،١٩٧٠سنةالحكممقالیدقابوسالسلطانتوليمنذنشأتالبلدینبینفالعالقةالعربیة.

والمملكةاألمریكیةالمتحدةالوالیاتبعدالعالمفيدولةكثالثعمانبسلطنةإیراناعتراف

الدعملھاوقدمتظفار،حربأثناءالسلطنةمعإیجابیاموقفالھاكانإیرانأنبلالمتحدة.

قابوسالسلطانأشاروقدالجنوب،فيالشیوعيالمدضدإلیھبحاجةعمانكانتالتيالعسكري

بینالعالقةأسستعلیھ.وشكرھمالرسمیةخطاباتھبعضفيللسلطنةالداعماإلیرانيالدورإلى

تعاونھماإلىباإلضافةالشعبینتجمعالتياألسریةوالروابطجغرافیا،قربھماعلىبناءالدولتین

اإلسالمیةالثورةوتصدیراإلیرانيالتمددمنالخلیجيالتوجسیكنفلموعسكریا.اقتصادیا

مسؤولیھاأحدلسانعلىكماإیرانإلىتنظركانتالسلطنةأنبلالعمانیینلدىھاجسا

السلطانبینوقد)2019(مجموعة،لتبقى"موجودةوھيكبیرة،جارةإیران"بأنالدبلوماسیین

یكونحیثالدولة،تختارهالالجار"أنقائال:جیرانھإلىنظرتھخطاباتھأحدفيقابوس

مبدأأخذتوعماناألدنى.الحدفيولوحتىمعھاالتعایشمنبدالكانولذلكعلیھا؛مفروضا

).٢٠٢٠(العفیفي،لك."عدًوایكونأنمنبدالًاستقراركفيلكسنداًلیكونجاركاكسب

الذيالتوتریشوبھاوالوالتفاھمبالتقاربتمتازمنسجمةعالقةاإلیرانیةالعمانیةالعالقةتعتبر

واإلماراتالسعودیةوبالتحدیدالخلیجیةاإلیرانیةالعالقةأنحیثالخلیج.ودولإیرانبیننشأ

السلطنةنجحتذلكرغمالمستمر.اإلعالميوالھجومالعداءیشوبھامتوترةعالقةوالبحرین

باالضطراباتتتأثرولمإیرانمععالقتھاعلىالحفاظالمحایدةودبلوماسیتھاالھادئةبسیاستھا
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وبینبینھاالمتبادلواالحترامالحوارتجعلأناستطاعتأنھاكماالمنطقة،منھاتعانيالتي

إلىباإلضافةالمشتركة،البلدینمصالحعلىخاللھمنتحافظالذيالعالقةھذاأساسإیران

تعتبرالتيالمتحدةالوالیاتمعمتمیزةعالقاتفلعماناألخرى.الدولمععالقتھاعلىحفاظھا

االستثنائيالسلوكھذایعتبرالمنطقة.فيمصالحھاتھددالتيالشرمحوردولضمنإیران

فقدإیران.تجاهالخلیجیةالرؤىمعأحیانایتعارضمختلفاسلوكاالعمانیةالخارجیةللسیاسة

لھاتتعرضالتياألزماتفيالوسیطدورتلعبأنالسلطنةتمارسھاالتيالدبلوماسیةفيھیأت

)2018(الدریسي،بھاطرفاإیرانتكونالتيتلكوباألخصنزاعاتفيوتتسببالمنطقة

الدعملھاقدماستراتیجیاوحلیفاصدیقاجاًرااإلیرانیةاإلسالمیةالجمھوریةتعتبرفالسلطنة

كانالتيالتوسعیةاألطماعتلكلدیھایوجدأوالبعض،لھاینظركماعدواتعتبرھاوالوساندھا

األولى،الخلیجحربجراءتتأثرلمالعالقةھذانجدلذلكالفترات.منفترةفيالسعودیةلدى

اإلیرانيالطرفینلكالاألجواءلتھیئةجاھدةوحاولتالمحایدموقفھاعلىالسلطنةحافظتحیث

كباقيإیرانبمقاطعةترضىلمالسلطنةأنبلاألزمة.لحلسریةمفاوضاتإلجراءوالعراقي

اإلیرانیةالسعودیةالعالقةتحسینإلىسعتأنھاكمام.١٩٨٧سنةالحرببسببالعربیةالدول

ولعالقةالبریطانیة.اإلیرانیةالعالقةإلرجاعمساھمتھاإلىباإلضافةالتسعیناتمطلعفي

األسرىمنمجموعةسراحإلطالقالعمانیةالمساعينجحتبإیراناالستثنائیةالسلطنة

قیاممنذبینھماالعالقاتانقطاعبعدالوسیطدورالسلطنةلعبتحیثم١٩٩١سنةالمصریین

قامتالتيالوساطاتمنعدداذلك،إلىأضف).٢٠١٦(البلوشي،إیرانفياإلسالمیةالثورة

عنلإلفراجاإلیرانییناقناعفينجحتحیثوإیران،والغربیةالعربیةبینعمانسلطنةبھا

سنةاألمریكیینمنوعددام٢٠٠٧سنةبریطانیانومنھمواألسرىالمحتجزینمنمجموعة

الجیدةوعالقتھاوساطتھاخاللمنالسلطنةنجحتمختلفةدولمنآخرینومحتجزینم٢٠١١

الفعالةومساھمتھاعمانسلطنةلعبتھالذيالدورتجاھلیمكنالكماعنھم.اإلفراجفيإیرانمع

تمالذياإلیرانيالنوويبالملفالمتعلقة١+٥ومجموعةإیرانبینالمفاوضاتإنجاحفي

).٢٠١٨(الخفاقي،جنیف.فيم٢٠١٥سنةبخصوصھاالتفاق
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المبحث الثالث: الوجود الشیعي في المنطقة:

أتباعمناإلیرانيالشعبأغلبأنٌإالمتعددةوأدیانإیرانفيمختلفةمذاھبوجودرغم

تعدادمن٪٨٥تتعدىنسبةوھيملیون٧٠عددھمیصلوالذینالشیعياإلسالميالمذھب

الشیعةمنكلھمیكنلمإناإلیرانیةالحكومةفيالمسؤولینأغلبأننجدكمااإلیراني.الشعب

للشیعةتمثلأنھانجدتشكلھالذيوللفنودإیرانفيالشیعةألعدادالكبیرةوللنسبةعشریة.اإلثنا

العربي.الوطنفيخاصةالسنياإلسالميالمجتمعفيللدولالسعودیةتمثلھبماشبیھلھمكقائده

لماأتباعھویصلالعربیةالمنطقةفياإلسالمیةالمذاھبأبرزمنالشیعيالمذھبأنحیث

وخلیجیاعربیاأوالالبحرینمملكةتأتيعربیة.دوللعشرینتسبونشیعيملیون٣٠یقارب

الشیعةنسبةحینفي٪،٧٠-٦٠الشیعةالبحرینییننسبةیبلغحیثالسكانعددمننسبةكأعلى

الشیعةنسبةحیثمنعربیاالثالثالمركزفيالیمنتأتيالسكان.عددمن٪٥٠العراقفي

علىویصلون(الحوثیین)هللاأنصارجماعةفيالمتمثلاألخیرةاآلونةفيتأثیرھموضحوالذي

لبنانفيالشیعيالوجودأنإلىالدراساتتشیركماالیمنیین.من٪٤٥إلىالتقدیراتحسب

أماالواضح.النفوذذاتاألساسیةوأعالمھالبارزةقواهأھممنهللاحزبولعل٪٤٠لـیصل

).٢٠١١(النصرات،٪٣٠نسبتھمتبلغوالتيالشیعةنسبةحیثمنخلیجیاالثانيفتعتبرالكویت

)،٢٠١١(الصرامي،السكانعددمن٪١٥بھاالشیعةنسبةتبلغحیثاالماراتتأتيذلكبعد

الشیعةنسبةحیثمنالخلیجدولتتوالىذلكبعدسوریا.فيالشیعةنسبةمعمساویةالنسبةوھذ

بنسبةعمانسلطنةأخیراوتأتيالسعودیةفي٪٣وقطر،في٪٥لـیصلونوالذيالسكانلعدد

).٢٠١١(النصرات،٪٢

)International Religious Freedom Report, 2011(
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فكلمابھا،الشیعيوالوجودالمنطقةفياإلیرانيالنفوذبینطردیةعالقةبوجودالبعضیعتقد

العربیةالدولبعضفيالشیعةدعمإلىإیرانسعتلذلكاإلیراني،النفوذزادالوجودھذازاد

هللاكحزببإیرانوثیقةعالقاتتربطھمالتياألطرافبعضالدعمھذاعلىأكدنفوذھا.لبسط

فيالدعمھذاعلىأكدالسوريالنظامأنكماالیمنیة،(الحوثیین)هللاأنصاروجماعةاللبناني

ثوراتمعانطلقتالتيالسوریةالثورةخاللالنظامصمودفيالدعمھذاأھمیةمبیناعدةمواقف

والذيسعیدعليمثلاإلیرانیینالقیادیینبعضھناكأنبل).٢٠١٥،RT(العربيالربیع

العواصمبعضوصمودالسوريالنظامبقاءفيالفضلأنإلىأكداألعلىللمرشدممثالیعتبر

لحصیلةرصد(الجزیرة،یقدمھ.الذيوالدعماإلیرانيالتدخلإلىیعودوبیروتكبغدادالعربیة

).٢٠١٨لألسد،اإلیرانيالدعم

ھناكالمقابلةالجھةفيلكنمنھ،استفادتالتيالجھاتبعضمنالقبولاإلیرانيالدعمالقى

تنظرحقوقھا.ینھتكمرفوضواعتداءالدولةسیادةیمستدخالوعدتھالدعمھذارفضتجھات

السنةبینالنزاعاتبعضلنشوبالرئیسالمسببھوكانالدعمھذاأنإلىاألطرافھذه

وفتحالخسائرمنكثیراسببمسلحنزاعإلىكالعراقالدولبعضفيتفاقموالذيوالشیعة،

للشیعةینتسبونممنبعضمنوالبحرینكالسعودیةالدولبعضعانتوقدالجبھات.منالكثیر

تموقدالسیاسيلإلصالحداعیةالشعبیةالمطالباستخدامطریقعناالضطراباتإلثارة

.)٢٠١٧والتحلیل،الرصد(وحدةوشدةبحزمالحكومتینقبلمنمواجھتھم

النفوذأنبعضھااعتبرالتيالعربیةبالدولإیرانعالقةعلىبالغاأثرااالضطراباتلتلككان

بشتىوإیقافھلھالتصديالدولوعلىواستقرارھاالمنطقةأمنعلىكبیراتھدیدایشكلاإلیراني

الطرق والوسائل.

الخاتمة:

السلبيالتأثیرذلكلھیكنلماإلیرانيالنفوذإنالدراسة،ناقشتھلمابناءالقولیمكنالختامفي

أنحینفيالبحرینومملكةالسعودیةالعربیةالمملكةعدىماالخلیجيالتعاونمجلسدولعلى

عنالحدیثفعندمعھا.اتفاقیاتوعقدإیرانمعالعالقةاستثمارإلىسعتاألخرىاألربعالدول
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اإلشكالیةإنالباحثلدىیتضحاالقتصاديالمجالفيوإیراناالماراتبینالقائمالتعاون

المتعارضةالمصالحوإنبینھماالعالقاتالستمرارعثرةكحجرتقفلمالثالثللجزرالقدیمة

للنفوذیكنفلمالكویتأماالطرفین.بیناألزمةحدإلىیصلتوترإلىیؤديلمالملفاتبعضفي

الوطنحسابعلىإیرانإلىیمیلوالمالكویتیونفالشیعةاستقرارھا،یھددبالغأثراإلیراني

بعضوقوعورغمواجبات،وعلیھمحقوقلھمالكویتیینالمواطنینكباقيتعتبرھموالحكومة

والتفاھمالدبلوماسيالحواریتعدىلمذلكأنإالبھاالتسببفيإیرانأُتھمتالتيالحوادث

قائم بینھما.المشترك. حیث أن العالقة بین الطرفین في حال جید والتعاون

اإلیرانیةالقطریةالعالقةتوطیدإلىأدىقطرلدولةالخلیجدولبعضمقاطعةإنالدراسةتشیر

فعالقتھاعمانسلطنةأمااألزمة.ھذهظلفيلقطرالكبیرةومساندتھاإیرانقدمتھالتيالدعمبعد

إیرانتعتبرالسلطنةأنبلالمنطقةلھاتعرضتالتيباألحداثتتأثرولمجداقویةإیرانمع

بتجاھلھاالمنطقةفيواالستقراراألمنتحقیقیمكنوالمعھاالتعاونیجبوصدیقةكبیرةجارة

أو اعتبارھا عدو یجب التصدي لھ.

أنالبدالعربيالخلیجودولاالیرانیةاالسالمیةالجمھوریةبینالعالقةفإنالمنطلقھذاومن

وذلكالدینیة،االیدیولوجیاتدخلعنبعیداالمصالحوتبادلالجغرافیةالقربىأواصرعلىتبنى

الوطنیةحقوقھمواعطائھمالدولةفيالشیعةالمواطنینادماجعلىالخلیجدولسعيخاللمن

التفرقھحساسیةلدیھمیتشكلالحتىالوطنبناءفياشراكھممعلدیھمالمواطنةمبادئوتنمیة

یتیحأمنیاخرقاسیشكلمماالوطنخارجمنیساندھمعمنالبحثعلىیشجعھممماالمذھبیة

بالتدخل الخارجي الذي ترفضھ أي دولة.
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المراجع العربیة:

،للطائفیةوإذكاءإرھــابالبحریـن..فـياإلیرانیةالتدخالت)،٢٠١٧(إبراھیمالنھام،.1

.٢٠٢٠نوفمبر٢٠االستردادتاریخ،٢٠١٧أبریل٨النشرتاریخالبیان،جریدةمن

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-04-08-1.2908963

یونیو٢٢النشرتاریخالجزیرة،موقع،الثالثاإلماراتیةالجزر)،٢٠١٥(الجزیرة.2

.٢٠٢٠نوفمبر٢٠االستردادتاریخ،٢٠١٥

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/22الجزر-ا/

إلماراتیة-الثالث
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١١النشرتاریخالجزیرة،موقع،لألسداإلیرانيالدعملحصیلةرصد)،٢٠١٨الجزیرة(.3

.٢٠٢٠نوفمبر٢٢االستردادتاریخ،٢٠١٨فبرایر
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حصیلة-الدعم-اإلیراني-لألسد

المركز،العربياالقلیميواألمناالیرانیةالقطریةالعالقات)،٢٠١٧(بسامصالح،.4

نوفمبر٢٢االستردادتاریخ،٢٠١٧یولیو٥النشرتاریخوالدراسات،للبحوثالعربي

٢٠٢٠.http://www.acrseg.org/40533

دولمعھداألفق؟،فيخلیجيإیراني-تقاربیلوحھل)،٢٢,٢٠١٧حسین(إبیش،.5

٢٢االستردادتاریخ،٢٠١٧فبرایر٢النشرتاریخبواشنطنالعربیةالخلیج

.٢٠٢٠نوفمبر
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الخلیجمنطقةفيواألمنالسعودیةالخارجیةالسیاسة)،٢٠١٢محمد(بنحمدرشید،آل.6

السیاسیة والعالقات الدولیة،بحث متطلب مقدم لنیل درجة الدكتوراة في العلومالعربي.

جامعة الجزائر.

البیانمركزموقع.إیرانتجاهالحیادوسیاسةعمانسلطنة).٢٠١٨(حیدرالخفاقي،.7

.٢٠٢٠دیسمبر٢االستردادتاریخ،٢٠١٨فبرایر٢٠النشرتاریخوالتخطیط،للدراسات
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68aff5376a828f498a6f8d0f520d640d95ebe225c3a413c77895ce78

f38ead154833d91a15
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أبرزعلىتعرفباألزمات..حافلوتاریخقصیرةمصالحة)،٢٠٢٠طھ(العاني،.12

٢٠٢٠سبتمبر٩النشرتاریخالجزیرة،موقع،اإلیرانیةالعراقیةالعالقاتفيالمحطات

.٢٠٢٠دیسمبر١٠االستردادتاریخ
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منظورمنواشكالیاتھوتطورهالعربيالخلیجأمن).٢٠٠٦محمد(ظافرالعجمي،.13
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