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 الملخص

تهدف الرسالة الى تسليط الضوء على موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج 
وتحليةةل   2003-1990الرةةهيو    -العربيةةة لمرةةاريت التسةةوية تجةةا  الرةةرا  العربةة 

األحةةةةدال والتطةةةةوراي السياسةةةةية الدوليةةةةة واتقليميةةةةة التةةةة  ا ةةةةري علةةةةى   لةةةة  الموقةةةةف  
خاتمةةةةة  ضةةةة  عةةةةن الم حةةةة  وت قسةةةةر الرسةةةةالة الةةةةى مقدمةةةةة وتمهيةةةةد و   ةةةةة  رةةةةول و 

ومرةادر الرسةةالة ا  ت ةةاول التمهيةةد واةةو بع ةوانع مجلةةس التعةةاون لةةدول الخلةةيج العربيةةة 
وحةةةوال    ةةةة مباحةةةل األول 1989-1981الرةةةهيو   بةةةين عةةةام  -والرةةةرا  العربةةة 

  والمبحةةةةةةل ال ةةةةةةا   1981بع وانعقيةةةةةةار مجلةةةةةةس التعةةةةةةاون لةةةةةةدول الخلةةةةةةيج العربيةةةةةةةعار 
الرةةةهيو    ةة  مجلةةةس التعةةاون لةةةدول الخلةةيج العربيةةةة -بةة بع وانعقضةةية الرةةةرا  العر 

  والمبحةةةل ال الةةةل بع ةةةوانع موقةةةف مجلةةةس التعةةةاون لةةةدول 1987-1981بةةةين عةةةام  
    1989-1988الخليج العربية 

أما الفرل األول  قد جاء بع ةوانع موقةف مجلةس التعةاون لةدول الخلةيج العربيةة 
حةةةةل ت ةةةةاول األولع جتيةةةةا   وأ قسةةةةر الةةةةى    ةةةةة مبا1995-1990مةةةةن قضةةةةية السةةةة ر 

وأ ةر  علةى موقةف مجلةس التعةاون لةدول الخلةيج العربيةة 1991-1990العرا  للكويي 
الرهيو   وتضةةةمن المبحةةل  ال ةةةا   ع مبةةةادرر الةةةر يس جةةةور  -تجةةا   الرةةةرا  العربةةة 

 وموقةةةةةف مجلةةةةةس التعةةةةةاون لةةةةةدول الخلةةةةةيج 1991بةةةةةوع وأ عقةةةةةاد مةةةةة تمر مدريدللسةةةةة ر 
أريحةا أوت وموقةف مجلةس  -لدراسة ع اتفا  أوسلو غزر  العربية وكرس المبحل ال الل
 التعاون لدول الخليج العربية 

وأوضح الفرل ال ا   واو بع وانع مفاوضةاي الوضةت ال هةا   وموقةف مجلةس 
 وتةةةر دراسةةةة  لةةة  بةةة  ل مباحةةةل 2000-1996التعةةةاون لةةةدول الخلةةةيج العربيةةةة م هةةةا 

-ياسةةةية   الرةةةرا  العربةةة خرةةةأل األول م هةةةا لتسةةةليط الضةةةوء علةةةى التطةةةوراي الس
  وكةةةةةرس المبحةةةةةل ال ةةةةةا   لدراسةةةةةة اتتفاقيةةةةةاي الت في يةةةةةة 1997 -1996الرةةةةةهيو   

  1998ال حقةة علةةى اتفاقيةةة أوسةةلو وموقةةف مجلةس التعةةاون لةةدول الخلةةيج العربيةةة مةةن
ومفاوضةةةةاي كامةةةة  ديفيةةةةد  1999وجةةةةاء المبحةةةةل ال الةةةةل لي اقععأتفةةةةا  رةةةةرر الرةةةةي  

2000  



2 
 

الرةةهيو    يمةةا -الةةل لدراسةةة ع تسةةوية الرةةرا  العربةة وأخيةةرا كةةرس الفرةةل ال 
وموقف مجلس التعةاون لةدول الخليجة  م ق وقسةر  2003-2000بعد أتفاقياي أوسلو 

الةةةةى مبح ةةةةين ت ةةةةاول األول ع التفةةةةاع ي والتطةةةةوراي السياسةةةةية التةةةة  را قةةةةي أ تفاضةةةةة 
طريةة  األقرةةى وموقةةف مجلةةس التعةةاون الخليجةة   والمبحةةل ال ةةا   بع ةةوانع خارطةةة ال

 وموقف مجلس التعاون الخليج  م ها  2003ومررو  الدولتين عار 


