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 العادي الجديد في العالقات الخليجية
 

 د. بشير موسى نافعبقلم 

 

ألرألا  وااة ررلةأل رر أل ررو /ألأألا ررواألا،ومررذةأل  اررداأل ألاط اا ررلألإلررمألا، ةررلألا     ررلةألأل23انفجرر األامة ررلألاية ج ررلأل أل اطسررد/ة ل
 /ن ررر/أألأل23 /ن ررر/أألرا ررر الأل مأل ةرررلأل رررقأل عررر اصااألاطلت درررلألرا، ررروا ألرطررر  ألرررر أل جررر ألأل5ا،سررر /ضلألمررراألضتررر ةألط  تررر/األ  ررردأل

را رر الةألرددرراألمرريمألا    ررذأل ةررأألر  ومرر ةألالألةلررا األةراألا، ررواألةتوط طرروأل ررقألا، / ررلألاطلت  ررل أل   رراألضو  ررلألا،توطرر أل
 ولأل وألمتألةس   طوألط/سو لألا   مةألدةيلأل  د لألا   لةألرط قألدة  لأل ط  لةأل     رلةألرةدج ا رلةألا ًروو ألر ألاطث ثلأل ش ةألاطيتألس أل

حي ررروألألام ررر أل  ررر ألة  رررلأل ةااهألالأل رررقألرمرررصأل ررردهألاطلو  رررلأل أل ل ررراألاط  ط ررراأل،رررلألةفورمرررذألط ة رررلةألدرررلأل  وط طرررو ألةدررر ةألالأل
ألألذ لألةل/مألاطاررلألد  ًطوةألر أل لألصو األاط  ضأل أل  واألاةألةدة/ وسا،توط أل   األاص وألطرت ض ألرا، /ضصةألدوط    اةألا

مثررلألمرر رااأل ألاط اا ررلألطةدرر/ةاأل مألدررا ط واألامة ررلةألاطرريتأل درراألايرروألاصرر  األا ثرر ألدا ط ررلألةرر راألأل رر مألا ررقألاًررذألامة ررلأل ررقأل  ررو 
رررر/األاة ررروصألصررر األد     رررواألامسرررود ص أل ألع/   ررروةأل ألة دةرررسألامة رررلألةسرررو لأل ررر رألوررراةاألدررر ألةراألا، رررواألرضتررر ةأل أل

 ا ود ررلةألر ألررر/األةررا لألضترر أل ألمررارلألاطرراراألاية ج ررلألام رر ج ألااررارألا،ل لررذأل عرر اصااألاطلت دررلألرا، ررواألاطرريتألا ررد وأل
اطرراراألاطررث لةألاطسررد/ة لألرا  ررواااألراط  رر  قةألمرراألضترر ةأل رر/ألاس سرر مألام رر اةألة   دطرروةألررمرردطوأل رراألاط/صررو ل ألرطرر  أل أل

وةألر  ف رلأل ةاااألواع لةألررس ةألرط قألا ًووأل أل سو لأل  داةاأل قألس وس طوألاطاا ة لةألس وة وأل ةرمأل اسسرو جمواألاطس وسلألاي
ألأل دهألا،اسسوا 

 رروألة/ضد ررلألةراألا، ررواألراطلت دررلألاطررث لةأل  ررا وألا ةلرراألا، ةررلألا     ررلألمرراألضترر ةأل ررولألاس سرر  ووألضت  ررووألسرر  دوو ألرط ررقةأل
 /ن رر/أألرا ر الةألاطرريتألاسسرراألطةلت دررلألأل5نرراأل  سرر  لألر  وطيررووأل  طروةألا ة رراأل عرر اصااألرددرا وألاةًررنألالألة/ضدررواألا س سر مأل و

را، ررروا ألر أل  رررقأل  ررروهألا رررلأل ترررلأل ألاطررراراألاطرررث لألط لررراكأل توطررر ألوررراةاأل رررقألضتررر  أل رررقأل رررولألطا رررلأل توطررر ةأل أل رررد  أل
ل للةألالألاطاراألاطرث لألامرت األ  رااةألطة  واألراطلت دلةألار وةألمثأل     أل وأل لوابألامسود صألاطث ثلألط لاكأل دهألا،توط  ألا،

ألضو  لألا،توط ألدفدلألاطًي/طألام     لةألاطيتألرصةاأل مألراألة   نألرة  ألايواع لألام    رذألد فروةألصراألرامر تقأل رقألاسرة/ب
ألألاطاراألاطث لأل أل ةاااألامة ل 
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ةفورمر لأل،رلألامة رلةألدرلألة   رصألألر أل  قأل  وهأل قألعطاأل  فوصألرل للألضو  لألا،توط :أل دهألضو  لأل أل ل األهبروأل  ر عأل  ة رل
ألألألارألا،ل لذألط ة لأل  دألانا  طو اطاررلألراس س  طوةألاا

اآللةألرر أل لألةدو ةاألاطاررلأل صألاطلو  لألجبا لألراصونلةألرض ااألالألةلامألاة وألطة/س مألاط / يتةأل  داألايوألسررت ضألا،توطر أل
دوطفدلةألرط قألا ًرووألملألا ة طروأل ر ألراضدرذةألر أل سر  األ مألاط دج ا لألاطيتألم  طوةألط  أل لمألميوألا ألدوطس وةاةألر ذأل دطكأل

ض ا قألراةطل ألر داأل وألة/ضد لةأل    لأل دهألا، اةألةراألا، واةألاطيتأل  ر أل سرارط/لألهبروأل ةرمألاسر   ااألامة رلةألراسر   ااأل عر اصااأل
ألأللألطة  ررررررررد ا اطلت دررررررررلألرا، رررررررروا ألرط ررررررررقألاط/امررررررررنألا ًررررررررووألالألةراألاطلت دررررررررلألرا، ررررررررواأل أل درررررررراألطررررررررا طوأل ررررررررقألاةرااأل مررررررررو  

 ولألاي رواألاطدسر  مأل سر  دااوأل رقألاط اا رلةألرط  رلألاصر نألا ثر ألاسر  دوةاوألددراأل ر راألمرط أل و رلأل ةرمألانرا ةألامة رلةألر دوامرلأل
اراردرروألراط/  ررواألا،  ررااةأل ررقألنور ررلةألرا  رراألضرر/ااألة   ررلأل ألضترر ةأل ررقألنور ررلألا رر ج أل  رروألالألوررور األةشرر  لألرشرراأل رر  أل

عطرررلألضتررر ألضررراأل شرررةاةألددرراألالألا ًررراأل و رررلألةراألا،يررر بألاطدررر  ةألاط / ررراألر  رررولةألاطسررر/ةالألر سرر  ذألراسرررصألاط تررروعأل أل /ا
ألألط  وعألةدس  ألاطلت دلألرا، وا راث /د وألر ا رت وألراط / واةأل مو لأل مألدو س ولألر نارن س وألر وط ا وةألا 

اةألسر  وألددراألالأل   راألة   روةألرة د طروألضت ةألدوطت صةألردوط  مأل قألاآلثواألا نسون لألا،ا،لةألس سر ت صألاط ر /ةأل أل /اعطرلألا، رو
  رر الةألمثأل رراةأل ررقألاطرراراألاطد د ررلةألطة سررو ااأل ألاط درر/ ضأل ررقألاطرر لهأل ألددررضألاطسررةصألا سرر ط   لةألسرر  وألةةرركألاطرريتأل ونرراأل
ةس /اةأل قألاطسد/ة لةألارأل األا،ارةألاطا لأل دطو ألدي ألذطكةأل  وعلألضتر ألطراراألا، رواألط سراألدو، / رل ألرط رقةألر مألعونر أل

واألا ع  و  لألرا نسون لةألس  /لأل /اض أل  وطلألامة لأل وةرلةألس/اصأل ةمأل سر ل لألجمةر ألاط درورلألاية جرذةأل ةرمألا،/اعطرلألاآلث
ألطلألاطسد/ة لأل ألاية جألرا ضة م  صأل   الةألارأل ةمألاطاراألاطدمألةت نأل

   راألاط / راألد ر/ااألسر  دلألألط  ألمثلألمكألالألاط / راألر  رولألااض  روألامة رلةأل  ردألاط اا رلةأل رقأل ثر ألردلرااأل  ر أل رقألاطلةرس 
طة /سمةألررورطاأل  ولألطد ألاطاراألنفسل؛ألرط قألاطارط  ألاةا  وألالألضت ألط ساألس/جأل ارألاريلةألرالألاس س مألضتر ةأل درأأل
اي وألسر  /نولألاارارألاط رويل ألرطرداةألردروط  مأل رقألالأل  رولألادرااألاو روةاوألارمرنألطلتر ألرةدو فرووألا راأل رصأل /ضفطروةأل وط/امرنألالأل

دواأل  لس ووأل مأل  ة ر ةألاطسرد/ة لألرا  رواااألراط  ر  قةأل ألعونر ةألرضتر ألر  رولألراط / راةأل ألعونر أل  ر  ألألجمة ألاط دورل
 ألظلأل داألا نلسومةألس فلاألجمة ألاط درورلألا رلأل دوط رلألارألضراااأل ةرمألة سر سألاطس وسرواةأل  روألسر  /ضتأل جةرلألاط    رلألا،شررت لأل

 رر اةألن ررقألاطلرر/األالألجمةرر ألاط دررورلةألاطرردمأل ررولأل  رر أل   / ررلأل  د ررلأل ألةراألاجملةرر ألر دطرروألر  ررلألامراألام رر/اا أل مألةاعررلأل 
رو  األ ةمألاط لوصألراط  وسكةألنًذألاآللألخبتمأل  سوا لألو/ألا ي وا ألررر أل لألمتألار ر/اصألامة رلألاط ا  رلةألد ر/ااألارألا ر جةأل

 رررواااألا ثررر ألد ثررر أل رررقأل  رررقألاط رررد ألاسررر دوةاأل سررر /جألاطثلرررلألاطسرررودسألدررر ألا ًررروصألاجملةررر ةألسررر  وألالأل   رررواألاطسرررد/ة لألرا 
ألطتألا،ويلألد  ط وألس س   أل /  و ة/ا لو  وةألرط  أل  وهأل وأل ا /ألط   لوةألد لألاط  و
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ينألرة دةسألاط   جلألاطثون لألط ة لألةوألة اهألاطسد/ة لةألرط  ألا  واااألدوطً رااةألارط/ لألارط/ و وألا ضة   ل:ألاط دو رلأل رصألاط /سرصألا  ر ا
ط عولألاط   ألاطدمألارو األدلألاط  روزألة روااألاطر    ألة ا ر ةألض رلألا رومألضة ةرلأل لرمأل رقألانرا ةأل ألا،ش ع ألرط  ألمثلألمكألالألا،

ألرأل امة رلةأل رولأل ا رلألامدر ةألد روصألصر/ااألعا رااأل،شراأل ضة  رذألرةريلأل أل /اعطرلأل  ر ال؛ألراط /  راأل ةرمأل ر/ةاألاطد ضرواألام     رل
ألرألألاطسررد/ة لأل مأل طررا وألاطررد تةألراط ةرر/ نألدرروط اامألرامرر تقألطدرر ألةرا  دررواأل ألا،/اعطررلأل ررصأل  رر ال ألدونفجررواألاطد ضررواألاية ج ررل

اية ج ررلةأل ألةدرراأل ررلأل ررقألاط / رراألر  ررولأل لررمألا،   ررلأل ةررمألة/  رراألاسرر ل اوأل ررقألاطس وسررلألاطسررد/ة لةألدررلألرضترر ألا ًرروو ألر لألأل
طر  قةألارألاط  ر  قةألر مأل ولأل قألا،  قةألراةوألاحمل  لةألد روصأل روطتألاسررتاة جذأل ة جرذألطة/ضر/رألا رومألاط شرو واألا   ان رلأل ألا

ررراأل رروأل ألسرر/ا وألراطدرر اعةألاصرر نألام ثرر ألار  ررو وألاآللألخلررجأل ررلأل ررقألةراألايةرر جأل ررقألة ة  و رروألام   ررلألايوصررلةألة ة  ررواألا ثرر أل
 ا واألطةثللألرا   ئ ولةألر ألة د زألط لة واألسو واألاطفج ألا،فوعئل أل ألا،لودرلةأل دراألالألاطلةرسألاطردمألاراثرلأل ط عرولألاطل رمأل

ألأل  أل أل ط الألضاألة اةألاآللأل ة ل  صألة األاطث ل

و ررةلألذطرركأل ةررلألسرر  جةمأل أل رر زألة اعررصأل ة رر/األ ةررمأل  /رررواألاطسررد/ة لأل ألطدرر ألةراألض رروةمةأل ة جررذألر رر   أل أل دررأأل
 ررداةألدوط    رراةألالألاطسررد/ة لألسرر فلاألثلةطرروةألاطرردمأل  ة رراأل مأل دت ررواألا،/ضررصألراط رروا األرا،لررااااألا،وط ررلألااو ةررل ألاطسررد/ة لألطررقأل

  نألن ووةأل ث و؛ألرط قألاطت /حألا، دوظمألطراجألاطسرد/ة لةألاطردمألةد راألامة رلألاط ا  رلألذا روألةد ر اوأل  رلةأل ألض روةاألايةر جألرا،شر عألة
اطد  ةألر  وةاألد وصألاط  ومألاطد  أل قألعا اةأل أل داألمم قألاط  لرس أل ألايةر جةأل  روأل أل راةأل ة ر/األ رقألاطراراألاطد د رلةألدرااأل

اطلة ةررلألا،ومرر لةألا ثرر أل اران ررلألممرروأل فرررتزألدوطشررل سألام رراةألاضررلألر  ررلألممرروأل ا ررلأل ررقألصررور ألام رر ةألألاطسررد/ة لةأل ألامسررود ص
ألرادداأل قألاط /ضصألمموألجي ألالألة /لأل ة لألاطل/األاطيتألةل/ة 

أل

أل٭أل وة ألردورجأل   أل ألاط وا األا،ا ج
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