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 ة ر وأقدير

ملسامهته يف نشر  زيرة للدراساتملركز اجلبوافر الشكر والتقدير  املؤلفيتقدم 
إضافة للمكتبة العربية وملكتبة الدراسات  هذا العملويأمل أن ميثِّل مصادر املعرفة، 

 اخلليجية بشكل خاص.
وإخراجاه يف   الكتاا  كما يتقدم جبزيل الشكر لكل من أسهم يف إعداد 

. وخيص صورته النهائية؛ فبدون تضافر تلك اجلهود مل يكن هذا العمل لريى النور
بالشكر إدارة البحوث مبركز اجلزيرة للدراسات ملساعدهتا يف تطوير الكتا  بدًءا 
مبناقشة التصور ووضع اإلطار العام، مروًرا مبراجعاة فصاوا الكتاا  وإباداء     
املالحظات بغرض تطويرها، وانتهاًء بتنسيق النص وترتيب حمتوياته. كما يشاكر  

ز ملساعدهتا يف تأمني املراحل النهائية هلذا العمل إدارة النشر والعالقات العامة باملرك
من قبيل التدقيق اللغوي والتصميم واإلخراج الفين، وأيًضا قسم اإلدارة والتنسايق  

 ملتابعة عملية الطباعة والتوزيع.
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 أمليد

لت جملس التعاون لادوا  اليت شكَّ وخاصة الدوا باي،ت منطقة اخلليج العرمرَّ
مبراحل ومنعطفات سياسية وأمنية خمتلفة منذ حصوا معظم دوهلا على ، اخلليج العربية

راحل حبالة من ، وقد اتسمت هذه املالعشريناالستقالا يف بداية السبعينات من القرن 
عدم االستقرار السياسي واألمين بسبب ما واجهته املنطقة من خماطر وحتديات متنوعة 

مان   تزخار باه  اجليوستراتيجية، وما تها من الدوا على مكان عدد وتنافس ،وكثرية
 باعتبارها من أكرب مصادر العامل للنفط والطاقة. ؛ثروات ومصادر طبيعية

اليت تواجهها دوا جملس التعاون اخلليجاي   وال شك أن املخاطر والتحديات
قد أخذت بالتعاظم والتعقيد منذ مطلع األلفية الثالثة، وبرزت حتديات ومشكالت 

 األمر الذي يفارض  ؛لمجلسلنة الست املكوِّ للدواا ل قلًقجديدة أصبحت تشكِّ
ن هذه إوحيتم عليها التعامل مع املشكالت والبحث عن حلوا مالئمة هلا، وحيث 

ا يتميز خبصائص ومسات معينة وجتمعها رواباط  ا شرعيًّا إقليميًّطاًرإل وا تشكِّالد
املطلو  منها أن تكون أكثر قدرة على مواجهاة هاذه املاتغريات    إن مشتركة ف

 ومنطقة اخلليج بشكل خاص. ،والتحوالت اليت عصفت باملنطقة العربية
من منطلق  - 1911س عام ومن املعروف أن جملس التعاون اخلليجي منذ تأسَّ

يعمل على تعزيز  -بضرورة االخنراط يف إطار تنظيمي دوله شعور وإحساس مجيع 
جيعلها أكثر قادرة علاى مواجهاة    حىت متاسك هذه الدوا وتعاوهنا مع بعضها 

ا على هذه ا وسياسيًّا أمنيًّل ضغًطوتشكِّ التحديات والتهديدات اليت تواجه املنطقة
وآليات مشتركة ملواجهة كال االحتمااالت    ويدفعها للبحث عن سبل، الدوا

 املطروحة على الصعيدين السياسي واألمين.
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ومما جيدر اإلشارة إليه أن أبرز التحديات والتهديدات الايت واجهتاها دوا   
ساالمية يف  الثورة اإلواإلسرائيلي،  -باي الصراع العرتتمثل يف باي اخلليج العر

 ،1911-1910راق وإياران عاام   بني العا  حر  اخلليج األوىلو، 1999 يرانإ
حر  مث ، 1990االحتالا العراقي للكويت عام والتهديدات العسكرية العراقية، و

. وقاد رافاق هاذه    1009االحتالا األمريكي للعاراق  مث ، 1991اخلليج الثانية 
( املشكالت اخلارجية مشكالت داخلية )اقتصادية ودميغرافية واجتماعية وسياساية 

 ة إىل اليوم.جتد حلواًل ناجع مل
جديادة   متغرياتبرزت  القرن احلادي والعشرينومع مطلع العقد الثاين من 

الايت  باي ثورات الربيع العرب بات ُيعرفيف عدد من الدوا العربية كان أمهها ما 
ىل مصر وليبيا والايمن وساوريا   إت وامتدَّ، 1010 العامانطلقت من تونس هناية 

عيات سالبية علاى دوا جملاس التعااون     حيث كان هلا تدا ؛والبحرين وغريها
ويبدو أن تأثري هذه الثورات وما تبعها من تداعيات سالبية كاان لاه    . اخلليجي
فقد ظهارت   ؛شديد األمهية واحلساسية على دوا جملس التعاون اخلليجي انعكاس

ى أدَّمماا   ؛حماوالت جديدة لتوازن القوى اإلقليمي وطبيعة التحالفات والصراعات
حيث تعاظم بشكل بارز  ؛فهوم األمن يف دوا جملس التعاون اخلليجيإىل تعقيد م

ذلاك  ل شاكَّ ، وقليمي وأصبح أكثر أمهية مما كان يف السابقدور دوا اجلوار اإل
 اخلطورة املرتبطة ال تقل عنخطورة جديدة على أمن دوا جملس التعاون اخلليجي 
 .اجمللسل بالبىن السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية داخ

ستدعي حلواًل غاري  يإن مجيع هذه التطورات املتالحقة واملتغريات الضخمة 
أن تنتهج أسااليب وآلياات    بات من املفروضوتقليدية من دوا جملس التعاون، 

جديدة ملواجهة هذه املشكالت املتراكمة من خالا استراتيجية شااملة ودقيقاة   
 واألحداث. تكون قادرة على االرتقاء إىل مستوى التطورات

يف مناقشة هاذه   اا علميًّويأيت هذا الكتا  يف هذا الوقت لكي يقدم إسهاًم
املشكالت والتحديات اليت تواجه دوا جملس التعاون اخلليجي علاى الصاعيدين   

ل وآليات مواجهتها، واهلل ويل التوفيق وهو من وراء ُبالداخلي واخلارجي وبيان ُس
 القصد.
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 مقدمة

، بشكل خااص باي ومنطقة اخلليج العر، ية بشكل عامعاشت املنطقة العرب
 ؛ت هباالعقود الثالثة املاضية حقبة من أصعب وأخطر احلقب الزمنية اليت مرَّ خالا

فقد شهدت املنطقة مشكالت وأزمات وهتديدات متنوعة ومتعددة، وماا زالات   
طر  منطقة اخلليج تواجه الكثري منها حىت اليوم، فمن حرو  خمتلفة إىل حميط مض

ر بعضه على بعض، ومن خالفات وأزمات متنوعة سياسية واقتصادية وحدودية يؤثِّ
إىل انكشاف يف املوارد واألمن اجملتمعي، ومن ضعف يف إدارة العالقات مع الغاري  

 من مفقود.أا عن وضاغطة على النفس حبًث ةإىل أعباء مادية وفواتري باهظ
تتميز مبوقع مهم يف ماوارده  كل هذه األزمات والتهديدات يف منطقة  حتدث

ستراتيجية يف العامل، ويتفاعل هنا إحدى أهم املناطق االإبل  ؛وثرواته واستراتيجياته
من البحر األبيض املتوسط، أمن البحر األمحر وأ :أمن مناطق حيوية أخرىمع أمنها 

ستراتيجية بني الشرق والغر ، كما يتحكم أمنها مبدى استمرار من املمرات االأو
ما باي ن اخلليج العرإستراتيجية، ومع كل هذا فافق النفط وتزايد أمهيته كسلعة تد

 زاا يبحث عن قدر من االستقرار والثقة يف املستقبل.
كثرية هي الزالزا اليت شهدها اخلليج، ولكن زلزاا احلر  األمريكياة ضاد   

ق من سقوط بغداد واحاتالا العارا   هوما أدت إلي - 1009آذار /مارسالعراق يف 
وتفكيك مجيع مؤسسات الدولة، وتواجد حوايل ربع ملياون جنادي أمريكاي    

وما تال انسحا  جنود  باي،وبريطاين وغريهم يف أراضي العراق، ومياه اخلليج العر
جعال العاراق    ،وحدوث فراغ أمين وسياسي 1011التحالف من العراق يف العام 

قها وتوسع النفوذ اإلياراين  ا النطالخصبة ملمارسة األنشطة اإلرهابية ومركًز اأرًض
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ثاار  آمن تاداعيات و  فرَزالزلزاا األكرب ملا َأ ُيعدُّ - داخل النظام السياسي العراقي
ت إىل حدوث خلل يف ميزان القاوى، وزياادة حادة    سلبية جسيمة وواضحة أدَّ

ا من التعقيد يف األوضااع األمنياة،   التوترات الشديدة يف املنطقة، كما أضاف مزيًد
دة يف األصل، وفتح اجملاا ملزيد من الفوضاى والعناف   م االستقرار املعقَّوحالة عد

 والتدخل اإلقليمي والعبث بأمور املنطقة واستغالا الظروف بشكل غري مسبوق.
ويقتضي احلديث عن أمن اخلليج بشكل متكامل اإلشارة إىل جمموعاة مان   

 احلاا اليت يعيشها سهمت يف وصوا األوضاع األمنية يف اخلليج إىلأاملتغريات اليت 
 اليوم:

من الدوا أرت بصورة سلبية على أمن اخلليج ون أهم األحداث اليت أثَّإ .1
، 1990عاام   آ /أغسطس 1 املطلة عليه هو الغزو العراقي للكويت يف

تاله من تداعيات وانعكاسات سلبية خمتلفة وشائكة، وما أحدثاه   وما
التحوا الذي حصل يف رؤية من حتوالت يف املنطقة العربية كان أبرزها 

دوا اخلليج ملصادر التهديد واهتزاز الثقة بني الدوا العربياة بعضاها   
 ببعض.

ة عدد ساكاهنا وإمكاناهتاا   نتيجة لصغر حجم معظم دوا اخلليج وقلَّ .1
العسكرية، وبالتايل عدم قدرهتا الذاتية على محاية أمناها واساتقرارها   

ى خارجية للدفاع عن أمناها  البحث عن مصادر وقوقامت بوثرواهتا، 
 يف حالة تعرضه للخطر وحىت قبل تعرضه للتهديد.

من تراجع، وما شابه من انقساام  باي نتيجة ملا اتسم به املوقف العر .9
أصبح الباديل   ،1990مواجهة العراق بعد احتالا الكويت عام  بشأن
 واالستعانة به حلماية دوا اخللايج  الذي ميكن االعتماد عليهباي العر
 ،ن االساتعانة باالقوى األجنبياة   أمما يعين  ؛ا عن الثقة والضمانبعيًد

الباديل   باتت ،وخاصة الواليات املتحدة األمريكية والدوا األوروبية
 املرغو  واملمكن.

ن أمنها ال إت هبا دوا جملس التعاون اخلليجي فيف ضوء التجربة اليت مرَّ .4
بعااد  أوإمنا هناا    ن يتحقق من خالا الردع العسكري فقط،أميكن 
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االعتبار، ال سيما على املستوى الداخلي،  بعنين تؤخذ أبد و خمتلفة ال
اليت يؤثر  بعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريهااأليف واملتمثلة 
 ا.ا وحىت عامليًّا وإقليميًّبعض حمليًّ يفبعضها 

ال ، ليجاي وخاصة دوا جملس التعاون اخل، ن األمن اإلقليمي للخليجإ .1
ن اخلليج ونظاماه  أل باي؛مبعزا عن األمن القومي العر هميكن النظر إلي

يف إطاره األوسع ويارتبط  باي اإلقليمي جزء من النظام اإلقليمي العر
 فكُّ  يكن استحالةمل ْنِإصعوبة  ومن مثويؤثر ويتأثر به سلًبا أو إجياًبا، 

 االرتباط بينهما.
ا مان حالاة عادم    ليجي شهد مزيادً من دوا جملس التعاون اخلأن إ .3

االستقرار والتصدع بسبب إصرار إيران اجلارة التارخيية على اماتال   
السالح النووي، وخاصة بعد تزايد نفوذها يف العراق وسوريا ولبناان  
 واليمن، وتنامي رغبتها يف اهليمناة واالضاطالع بادور قياادي يف     

 املنطقة.
ة دوا جملس التعااون اخلليجاي   الدراسة يف ضعف قدر مشكلةتكمن وهنا، 

لس، على توفري احلماية ألمن دولاه أو ألمان   اجملمنفردة، وكذلك جمتمعة يف إطار 
خليجاي   -باي ا عدم وجود تنسيق عراملنطقة واستقرارها، ومما يزيد األمور تعقيًد
مما استدعى االعتمااد علاى القاوى     ؛مشتر  خبصوص توفري هذا األمن ومحايته

ية، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية اليت أثبتت اخلاربة األمنياة   اخلارجية األجنب
والسياسية طيلة العقود الثالثة املاضية فشلها وعدم قدرهتا علاى السايطرة علاى    

ن التاوترات  أاألوضاع األمنية مبا يوفر االستقرار واألمن لدوا اخلليج، إضاافة إىل  
األخرية بسبب السياسة األمريكية واألزمات أخذت باالزدياد والتعقيد يف السنوات 
هتا والتغيري يف حتالفاهتا والعمال  اراليت تتسم بالتدخل يف شؤون املنطقة والعبث مبقدَّ

ا عن حتقيق األمن لدوا جملس التعاون اخلليجاي،  على حتقيق مصاحلها املختلفة بعيًد
ن الدراساة  إا وعرضه ملزيد من التهديدات والتوترات، وبالتايل فوبقاء أمنها مكشوًف

سوف حتاوا معاجلة هذا املوضوع من خالا مناقشة وحتليل مجيع املصادر والعوامل 
 من اخلليج واستقراره على املستويني الداخلي واخلارجي.يف أواملتغريات اليت تؤثر 



04 

 :اآلتيةاألسئلة  عنويف هذا السياق جتيب الدراسة 
وماا   ؟ليمي فرعيما مفهوم أمن دوا جملس التعاون اخلليجي كنظام إق .1

 باي؟عالقته باألمن القومي العر
 ؟من دوا جملس التعاون اخلليجي مبستوياهتا املختلفةأما مصادر هتديد  .1
 ؟محايته استراتيجيةوما  ؟من دوا جملس التعاون اخلليجيأما مستقبل  .9
ا تتناوا الدراسة أمن دوا جملس التعاون اخلليجي باملعاجلة والتحليل اعتباارً و
، وذلك بسبب تسارع األحاداث والتطاورات   1001داية األلفية الثالثة عام من ب

همة على أمن م ثارآواليت كان هلا انعكاسات و، اليت شهدها العامل واملنطقة العربية
 واالحتالا، 1001عام  أيلوا/سبتمرب 11ابتداًء من أحداث  اجمللسواستقرار دوا 

أحاداث متتالياة أدت إىل باروز    ا من موما تبعه، 1009األمريكي للعراق عام 
 حتديات وهتديدات جديدة وإضافية على دوا جملس التعاون اخلليجي.

 فسوف تركز الدراسة على دوا جملس التعاون اخلليجاي ، طار املكاينا اإلأمَّ
ا، وهنا  نوع من التنااغم  ا واحًدا رمسيًّا تنظيميًّطاًرإل بشكل أساسي كوهنا تشكِّ
ف والنظم السياسية، كما أهنا تتعرض لانفس املخااطر   وتشابك املصاحل واألهدا

والتهديدات ولو بدرجات خمتلفة؛ األمر الذي جيعل أمن هذه الدوا واساتقرارها  
 يتأثر بشكل كبري هبذه التهديدات وحيتم عليها اختاذ مواقاف أمنياة مشاتركة    

 جتاهها.
د يف وتأيت أمهية الدراسة من كوهنا تبحث يف مجيع أسبا  ومصادر التهديا 

عاجلة واحدة من أهم إىل متسعى ، والداخلية واإلقليمية والدولية :مستوياته املختلفة
القضايا اليت حتظى باهتمام كبري يف املنطقة العربية والعامل، وهاي قضاية األمان    

 ةرضا باعتباره من أكثر املناطق حيوية وساخونة وعُ  باي؛اإلقليمي للخليج العر
بب تعدد مصادر التهديد وتشابكها، وما ميكن لالنفجار عند أي منعطف حاد بس

فاألمن اإلقليمي لدوا جملاس   ن تتركه من انعكاسات وتداعيات سلبية متنوعة.أ
التعاون قضية حيوية تتجاوز أمهيتها حدود دوله، فقد دخلت قوى كثرية للحفاظ 

 .اعلى مصاحلها، وزادت الوضع األمين تعقيًد
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 هتدف الدراسة إىل:و
وعالقته باألمن القاومي  باي فهوم األمن وأمن اخلليج العرالتعريف مب .1

 باي.العر
ساتوياهتا  مبحتديد مصادر التهديد ألمن دوا جملس التعاون اخلليجاي   .1

 بعادها املختلفة.أو
فاق املستقبلية ألمان دوا جملاس التعااون اخلليجاي     البحث يف اآل .9

 محايته. واستراتيجية
ُمركَّب أيًضاا   دة واملركبة استخدام منهجوتقتضي معاجلة هذه املشكلة املعق

ن معضلة أذلك  ؛ا عن التفسري األحادي اجلانبينحو باجتاه التكامل والشموا بعيًد
ن تأخذ األبعاد املتعاددة بتشاابكاهتا وتعقياداهتا    أاألمن يف منطقة اخلليج جيب 

خارجي، وماا هاو   ما هو املختلفة اليت يصعب فيها الفصل بني ما هو داخلي و
حاىت   ةجمتمعا  مبقاربتهااسي أو اجتماعي أو اقتصادي، وسوف تقوم الدراسة سي

واستشاراف أخطارهاا   ا شاماًل ملعضلة األمن اخلليجاي  م تفسرًيقدِّن ُتأتستطيع 
التحليال  ناهج  وهلذا الغرض استعان الباحث أيًضاا مب . والفرص املتاحة ملعاجلتها

الدراساة   شكلةتشخيص مب الذي تسمح مرتكزاتهالتحليل الرباعي /االستراتيجي
مان   ىل االحتماالت املستقبلية املتوقعةإوعرض جوانبها وأبعادها املختلفة وصواًل 

 :(1)خالا
)نقاط القوة والضعف(: والذي جيب أن يقتصر  حتليل الوضع الداخلي .1

رض الواقع من نقاط قوة وضعف وأن أعلى ما هو حقيقي وقائم على 
 حتماالت.يبتعد التحليل عن التوقعات واال

يف : اإلمكانيات الداخلية الذاتية اليت تساهم  Strengthsنقاط القـوة  -
كافحة التهديادات  ملدوا اجمللس يف استغالا الفرص املتاحة واملمكنة 

 من دوا جملس التعاون اخلليجي.أاليت يتعرض هلا 
                                                 

(1) Gretzky, W, "Strategic Planning and SWOT Analysis", Health 

Administration Press, 2010, (visited on 1 May 2015): 

 http://www.ache.org/pdf/secure/gifts/Harrison_Chapter5.pdf 
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هي ظروف وعوامل النقص الداخلياة  و: Weaknesses نقاط الضعف -
مان القاومي   على استغالا الفرص للحفاظ على األ ق القدرةواليت تع

 لدوا جملس التعاون اخلليجي.
بعاني االعتباار    يأخاذ )الفرص والتهديدات(:  ة اخلارجيةئحتليل البي .1

الوضع الفعلي واحلقيقي للتهديدات املوجودة والفرص غري املستغلة من 
رى، مباا  التغيري احملتمل يف كل منهما من ناحية أخ ُيحلِّلناحية، كما 
من دوا اجمللس وتدعيم قدرهتا على مواجهة املخااطر  أ محايةيسهم يف 

وضااع  والتحديات اخلارجية والتخفيف من حدة تأثريهاا علاى األ  
 الداخلية.

باي : أية ظروف أو عوامل خارجية ذات أثر إجياThreats رصـالف -
منية والعساكرية لادوا   الفرصة لتدعيم القدرات األيئ ان أو هتمتكِّ
 قليمي.منها اإلأز من قدرهتا على محاية عزِّلس التعاون اخلليجي وُتجم

: أية ظروف أو اجتاهات خارجية قاد  Opportunities داتـالتهدي -
 تكاون وهي عامل خطر أو قاد   باي؛رت بشكل سلا أو أثًَّبر سْلتؤثِّ

مان دوا  مين على الصعيدين الداخلي واخلارجي ألأمصدر قلق وتوتر 
 اجمللس.

قسَّم الباحث الكتا  إىل ثالثة فصوا، خصَّاص أوهلاا   ء ما سبق ويف ضو
مان  ومناقشة مفهاوم األ ، وعالقته باألمن القوميباي للتعريف بأمن اخلليج العر

 ، كما متبشكل عام والنظريات املختلفة اليت تناولت هذا املفهوم بالشرح والتحليل
من اخلليج وبشكل أمفهوم و، بأبعاده املختلفةباي من القومي العرمفهوم األ حتديد
مان  أتبيان العالقة الوطيدة اليت تاربط  ومن دوا جملس التعاون اخلليجي، أخاص 

 باي.من القومي العردوا جملس التعاون اخلليجي باأل
مصادر هتديد أمان دوا جملاس التعااون    الثاين الفصل وتناوا الباحث يف 

وذلك بصورة كلياة   لس،اجملمن دوا أوالتحديات املختلفة اليت تواجه ، اخلليجي
 حمليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ومناقشةتضمنت عرض وحتليل مصادر التهديد والتحديات 

 خر.وتأثري كل مستوى على اآل وعالقاهتا االرتباطيةأبعادها و أنواعها
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، محايتاه  واستراتيجيةاخلليج دوا مستقبل أمن الذي ُيعاجل  الفصل الثالثأمَّا 
 -  يازاا الو - واجههامنية اليت زمات واملشكالت األاأل همفيه الباحث أ فريصد

واملنطقاة   اخللايج من ا ألا حقيقيًّل هتديًدتشكِّ، ومن دوا جملس التعاون اخلليجيأ
ن أالعربية والعامل، كما مت عرض واستشراف السيناريوهات احملتملة الايت ميكان   

 لس.اجملمن دوا أ ل محاية ودعم وتطويرُبُسوتواجه دوا جملس التعاون اخلليجي، 
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 الفصل األول

 أمن اخلليج وعالقته 

 باألمن القومي العربي

  



 



10 

 املبحث األول

 وابعجده مفلوم األم 

تعد ظاهرة األمن من الظواهر القدمية اليت ارتبطت بوجود اإلنسان ووعياه  
ة نفسه ل حلمايُبمما دفع اإلنسان للبحث عن ُس ؛انهد كيَّهدِّلذاته، وللمخاطر اليت ُت

وإبعاد شبح اخلوف واخلطر عنها، وسعى اإلنسان باستمرار لتحقياق االساتقرار   
واألمن وحتصني البيئة اليت يعيش فيها بالتعاون مع غريه من الناس الذين يشتركون 

ن أا من فكرة "الواحد للجميع كماا  معه بصالت القرابة واجلوار، وذلك انطالًق
 .(1)يس منطقية ومشتركةسة على أحاساجلميع للواحد" املؤسَّ
 ؛ن يتطور االهتمام باألمن مع تطور احلياة، وتقدم اجملتمعاات أومن الطبيعي 

األمر الذي دفع الدوا وحكوماهتا إىل إيالء مزيد من االهتماام بقضاايا األمان    
بعاده املختلفة، وقد انعكس ذلك على اهتمام املؤسسات واجلامعات واملعاهاد  أو

هبذه الظاهرة وخاصة  ،حث والدراسات، واملدارس الفكريةاألكادميية، ومراكز الب
ن مفهوم األمن القومي مفهوم أحد الباحثني إىل أبعد احلر  العاملية الثانية، ويشري 

حديث ارتبط بوظيفة الدولة احلديثة، واحلكومة املركزية اليت متلك منفردة القارار  
 .(2)يف قضايا السياسة واحلر 

الهتمام بظاهرة األمن قيام وتشكيل األحالف العسكرية ولعل من أسبا  ازدياد ا
والتكتالت الدولية، واحملاور اليت نشأت يف ظل النظام الدويل بعد احلر  العاملية الثانية، 

                                                 
(1) Pick, O, Critchley, J. collective security, (London, 1974), p. 15. 

، )العادد  السياسة الدوليةاألمن القومي يف إطار التكامل"، عودة، عبد امللك، "قضايا  (2)
 .14-19 ص ،(1999كانون الثاين /، يناير11
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وما تبع ذلك من تطور نوعي شهدته صناعة األسلحة بسبب التفوق التقين واالنتشاار  
اق التسالح  بوا الكربى يف سا الكثيف واملوسع لألسلحة املتطورة نتيجة دخوا الد

ن يكون اهتمام معظم الدوا بااألمن القاومي   أا واحلر  الباردة، ومن املنطقي أيًض
عرف يف نظريات العالقات الدولياة،  خر أقدم وأكثر مشواًل وهو ما ُيآمبفهوم  امرتبًط
National Interest "املصلحة القومية" اب ،ا النظرية الواقعيةوحتديًد

(1). 
لتطورات اليت شهدهتا الساحة الدولية على مدى العقاود املاضاية،   ويف ضوء ا

نشأت مؤسسات علمية وأكادميية اهتمت بقضايا األمن مبستوياته املختلفة من حياث  
ما أهنا جامعاات أو  إومقوماته، وإجراءات ضمان محايته، وهذه املؤسسات  همصادر

القرار، وجملاس األمان   مؤسسات إعالمية أو إدارات رمسية مرتبطة بصنع السياسة و
ا للحكومات والدوا علاى  ا هلذه املؤسسات، ومرجًعل منوذًجالقومي األمريكي يشكِّ

ا إىل قد حتوَّ ،و الوطينأ ،. وهذا يشري إىل أن موضوع األمن القومي(2)املستوى العاملي
قضية حمورية يف تفكري الدوا واهتماماهتا بدافع الظاروف السياساية واالقتصاادية    

ت إىل تصااعد احلار    ية اليت سادت منذ منتصف القرن املاضي، واليت أدَّوالعسكر
ا بعد هناية احلر  الباردة مل يصبح وضاع العاامل   ة ملدة نصف قرن، ولكن حتًمدالبار

ن العامل مبا فيه منطقة اخللايج  إبل  ؛ا مما كان عليه الوضع يف السابقا واستقراًرأكثر أمًن
األزماات وعملياات اإلرهاا  واحلارو      شهد حاالت عديدة من التوترات و

 االهتمام هبذا املوضوع. زيادةاألمر الذي أدى إىل  ؛والصراعات املختلفة
ن جممل التطورات واألحداث اليت شهدها العامل منذ هناياة  إ :وميكن القوا

، 1001عاام   أيلوا/حداث احلادي عشر من سبتمربأاحلر  الباردة، وخاصة بعد 
لعرب والدروس املتصلة باألمن القومي والوطين، ولعال  إىل استخالص بعض ا ىأد

 :(3)من أبرزها
                                                 

(1) Berkowitz, M. Bock, P.G., American National Security: Areader in 

Theory and policy, (Free press, New York, 1965), p. 18. 
)اهليئة العامة للكتا ،  مصادر التهديد وسبل احلمايةاألمن القومي: بلقزيز، عبد اإلله،  (2)

 .10 (، ص1919القاهرة، 
)مركز اإلمارات للدراسات  منوذج مقترح :مشكالت األمن القوميمراد، علي عباس،  (3)

 .11-11 ، ص(1001ظباي،  والبحوث االستراتيجية، أبو
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تأكيد أمهية األمن جبوانبه املختلفة وأولوياته يف جداوا أعماا اإلنسان  .1
 سواء. واجملتمع والدولة على حدٍّ

ال وجود لألمن املطلق والشامل بالنسبة جلميع الدوا والشعو ، ومن  .1
عظمى كالواليات املتحدة األمريكية، على أو ال ،ضمنها الدوا الكربى

 .الرغم مما متتلكه من قدرات وهيمنة على النظام العاملي
واملشكالت األمنية وازديااد عاددها    تنوع واختالف مصادر التهديد .9

، أصبح مبقدورهم اختاراق  التشمل جمموعات صغرية وعصابات وأفراًد
 األمن والعبث به وهتديده بالنسبة جلميع الدوا.

ة خطورهتا، وذلك بسابب  اتساع نطاق التهديدات األمنية وازدياد حدَّ .4
احلصوا على أسالحة الادمار الشاامل الكيميائياة      وُيْسِرإمكانية 

 بل الراغبني فيها إذا كانوا قادرين على دفع مثنها.والبيولوجية من ِق
فاه  انعكاس سياسات العوملة وتأثرياهتا املختلفة على أبعاد األمن وأهدا .1

واحتياجاته وهتديداته اليت تعوملت بدورها بالنسبة للدوا ذات املصااحل  
خر علاى  آواألهداف والسياسات املعوملة، وهو ما انعكس بشكل أو ب

 مجيع الدوا.
ليس ون تشمل الردود الوقائية واالنتقامية مجيع مصادر التهديد أإمكانية  .3

 بإيوائهم أو مساعدهتم. نياملتهمفقط؛ بل كذلك  ولني الفعليني عنهاؤاملس
على ، وكذلك الدوا اليت تتمتع بدعمها ومحايتها، قدرة الدوا الكربى .9

استخدام قدراهتا املادية واملعنوية لتحقيق أهدافها األمنية، والرد علاى  
عاة  التهديدات اليت تواجهها، وتنفيذ السياسات الالزمة لاذلك، متذرِّ 

ومحاية األمن والسالم الدوليني،  محاية األمن القومي :حبجج خمتلفة، مثل
مفهوم الشرعية الدولية وحمارباة   :مثل ،أو باستخدام مفاهيم فضفاضة

 اإلرها .
ن مجيع هذه املتغريات والتطورات اليت برزت على السااحة الدولياة، ويف   إ

أكسب موضوع األمن املزيد من االهتمام، وجعله حيتل ، العالقات الدولية الراهنة
عاد كما أجندة العالقات الدولية ويف قائمة اهتمام الدوا ونشاطاهتا، األولوية على 
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يستحوذ من جديد على اهتمام الباحثني واملفكرين يف دراسة قضايا األمن جبوانبها ل
 بعادها املختلفة.أو

راء آوميكن حتديد مفهوم األمن القومي من خاالا اساتعراض ومناقشاة    
نظرت إىل موضوع األمن مان زواياا   ووجهات نظر بعض املدارس الفكرية اليت 

خمتلفة، وذلك حسب التطورات اليت شهدها اجملتمع الدويل بعد احلار  العاملياة   
ن األمن يبقى من أهم اهتماماات واحتياجاات اجملتمعاات    أالثانية، واليت أثبتت 
 جلميع الدوا والشعو . اوضروريًّ احيويًّ امطلًب ويعدُّاألساسية والضرورية 

 األم  القومي مفلوم ىس رم  : وزاالأججه األ  -
العسكرية، واالنشغاا املفرط  أبعادهسادت النظرة لألمن القومي على أساس 

حيث كان النظام  ؛هبا دون سواها من اجلوانب األخرى، بعد احلر  العاملية الثانية
لوجية، وسباق التسالح والساعي إىل   يوا بالتوازنات الفكرية واأليدالدويل حمكوًم

حالف عسكرية على املستويني الدويل واإلقليمي، وذلك هبدف مواجهاة  إنشاء أ
 .احتماالت نشو  احلر  اليت كانت قائمة يف ذلك الوقت

على أساس الربط بني األمن وقوة الدولة من لألمن املفهوم العسكري يقوم و
هذا االجتاه ماع  يتعامل و الناحية العسكرية وقدرهتا على محاية مصاحلها املختلفة.

باة  فهوم األمن من منظور جزئي أحادي، وال يلتفت إىل طبيعاة األمان املركَّ  م
 واملتشابكة، واليت هي نتاج تفاعل عوامل خمتلفة ومؤثرات داخلية وخارجية.

من أمههاا تعرياف   ور عن املفهوم العسكري لألمن، عبِّة تعاريف ُتعدَّ ومثة
، لى الناحياة العساكرية  ز عموسوعة العلوم االجتماعية لألمن القومي الذي يركِّ

وينظر إىل األمن من منطلق قدرة األمة على محاية قيمها الداخلية من التهديادات  
"محاية األمة مان   ابف دائرة املعارف الربيطانية األمن القومي عرِّوُت، (1)اخلارجية

ن أن يبماا ل ويرى الكاتب األمريكي والتر، (2)خطر السيطرة بواسطة قوة أجنبية"
                                                 

(1) International Encyclopedia of The social sciences, (Vol. 02, 1968), 

pp. 40-45. 
، )العدد شؤون عربيةهالا، علي الدين، "األمن القومي العرباي: دراسة يف األصوا"،  (2)

 .11 ، ص(1914كانون الثاين /يناير ،91
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ت رَّطاملا أهنا ليست يف خطر التضحية بالقيم األساسية إذا اضُط ةمنآن الدولة تكو
ما، وأهنا قادرة إذا مت حتديها على صيانتها باالنتصاار يف تلاك    ب حرٍ إىل جتنُّ
 .(1)احلر 

ه لسياساة  وجِّالتعاريف السابقة تركز بشكل عام على القوة كُم أنويتضح 
يكون لادى الدولاة اإلمكاناات     نأو الوطين، وتؤكد ضرورة أاألمن القومي 

سلحة الالزمة لتحقيق أهادافها، وهاذا   والقدرات العسكرية مبا فيها املعدات واأل
ن فكرة األمن ترتبط مبعىن الردع والدفاع الذايت العسكري عان  أاالجتاه يشري إىل 

طريق تنظيم القوة العسكرية، واالستعداد الدائم ملواجهة أي هتديدات عسكرية من 
 .(2)اخلارج

حيث  ؛وقد واجهت هذه النظرية التقليدية الواقعية لألمن الكثري من االنتقادات
ط يف التركيز على القوة العسكرية للدولة، وعلى ضارورة  ِرْفن املفهوم العسكري ُيإ

االستمرار يف بناء وتعزيز املؤسسات العسكرية كاجليش وأجهزة األمن واملخاابرات  
هزية الدولة واستعدادها ملواجهاة أي هتديادات   جل اإلبقاء على جاأمن ، وغريها
عد العساكري وصاناعة وتطاوير    ن يكون االهتمام بالُبأومن الطبيعي  .عسكرية

رات اجتماعياة  قضايا ومقدَّ األسلحة والتركيز عليه من قبل أي دولة على حسا 
ن االهتمام باألمن العسكري يسايطر علاى   أدرجة إىل واقتصادية وتنموية أخرى 

 ُرَظْنللغاية، وقد ُي اا، ويصبح دور املؤسسات املدنية حمدوًدا وفكريًّا ونفسيًّماديًّالدولة 
 .(3)له اومسانًد اداعًم اعنصر هتديد لألمن وليس عنصًر يها باعتبارهاإل

قاصاًرا عان    كونهويذهب االجتاه الذي ينتقد املفهوم العسكري لألمن إىل 
 يف العقود األخرية، وهاو  ملهدها العامواكبة املتغريات والتطورات اليت حدثت وش

مفهوم كالسيكي قد تعرض للنقاش بصورة كبرية يف الدوا الغربياة، وظهارت   
 تتجااوز اجملااا  ا بعاد أكثر اتساًعأقضايا وباجتاهات جديدة تربط مفهوم األمن 

                                                 
(1) Lippmann, W., US Foreign policy: shield of the Republic, (Little 

Brawon, Boston, 1943), p. 45. 

 .10 القومي العرباي، صهالا، األمن  (2)
(3) Yergn, D., Shattend Peace: The origins of the cold war and the 

National scurity state, (Houghton Mifflin, Boston, 1978), pp. 5-16. 
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النواحي االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية والتنموية والتقنياة،  مثل: العسكري، 
من والسالم يف العامل، ومن هذه االجتاهات ماثاًل  احلر  واأل يفله تأثري ومجيعها 

global society""منوذج اجملتمع العاملي
ن التهديادات  أومما ال شاك فياه   . (1)

واملخاطر اليت تواجه الدوا واجملتمعات، وخاصة اجملتمعات النامية ليست بالضرورة 
نوعة ومتعددة وال تقل أمهياة  بل هنا  هتديدات وحتديات مت؛ ذات طابع عسكري

التخلف، والفقر، وتلوث البيئة، والتضخم السكاين،  :مثل، عن التهديد العسكري
غياا  الدميقراطياة،   ووقضايا املارأة،   ،حقوق اإلنسانوة املصادر واملوارد، لَِّقو
 .كثريةوقضايا أخرى ، واألمراض الساريةللثروة،  التوزيع غري العاداو

 األم  القومي مفلوم اجأمجىي  : االأججه الثجني -
بعاد خمتلفة ومتعددة أن مفهوم األمن يشتمل على جوانب وأيرى هذا االجتاه 

 Essence of كتا  "جوهر األمان"  عدُّوأكثر مشولية من املفهوم العسكري، وُي

Security The  روبارت   وزير الدفاع األمريكي األسابق ل 1931الذي صدر عام
اسات اليت أبرزت املفهوم االجتماعي لألمن، وركزت على من أهم الدر، مكنمارا

األمن لايس   السياق أنمكنمارا يف هذا  أوضححيث  ؛لألمن اقضية التنمية جوهًر
األمن لايس هاو النشااط    كما أن كان يتضمنها،  ْنِإهو املعدات العسكرية و

ن أميكان  األمن هو التنمية، وبدون التنمية ال  إنَّ .كان قد يشمله ْنِإالعسكري و
ن تظال  أببسااطة   هايوجد األمن، والدوا النامية اليت ال تنمو يف الواقع، ال ميكن

 .(2)منةآ
ن الفقر أن مكنمارا يقيم عالقة تطابق بني األمن والتنمية، ويعترب أمن الواضح 

حيث يقود  ؛والتخلف مها جذور العصيان والغليان وعدم االستقرار يف جنو  العامل
 التوتر والعنف والتطرف، فال جماا لتحقيق األمان إال بتحقياق   الفقر والتخلف إىل

                                                 
(1) Holst, K.J, The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in 

International Theory, (HarperCollins Publishers, Boston, 1985), p. 48. 

(، 1990، ترمجة )يونس شاهني(، )الدار القومية، القااهرة،  جوهر األمنمكنمارا، ر،  (2)
 .111 ص
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مفتاح اليت متثل  أمنها كلما عجزت عن حتقيق التنمية ُدِقْفالتنمية، وعليه فاجملتمعات َت
ن حتقيق العدالاة االجتماعياة   أىل إشارة اإلجيب  اإلطار،ويف هذا . (1)األمن القومي
 من يف الدوا النامية.ساسية لألأ ل دعامةيشكِّ توزيع الثروةوالعدالة يف 

ن مفهوم األمن القومي قد تطور مان التركياز واالهتماام    أا ويبدو واضًح
باجلانب العسكري واالستراتيجي التقليدي اجملرد إىل التركيز على مفهاوم أكثار   
مشولية يتعلق بكيفية احلفاظ على اجملتمع من حيث تلبية احتياجاته، واحملافظة علاى  

، ويؤكاد هاذا املعاىن    بني فئاتهثه وحتقيق التوزيع االجتماعي العادا ثقافته وترا
ا ثالثاة: األسااس االقتصاادي،    ن لألمن القومي أسًسإ" :بقوله جيمس فوستر

واألساس السياسي، والقوة العسكرية، وإذا مل تستطع الواليات املتحدة على سبيل 
ص علاي  وقد خلَّ. (2)"طن تنسحب إىل ما وراء حدودها فقأاملثاا حتقيقها، فعليها 

مني كيان الدولة واجملتماع  أت" باعتبارهالدين هالا املعىن االجتماعي لألمن القومي 
ا مني مصاحلها وهتيئة الظروف املناسبة اقتصاديًّأا وتضد األخطار اليت هتددها داخليًّ

 .(3)ر عن الرضا العام يف اجملتمع"ا لتحقيق األهداف والغايات اليت تعبِّواجتماعيًّ
ا حوا املفاضلة بني االجتااهني حاىت اآلن، وال   ن اجلدا ما زاا دائًرأويبدو 

سيما يف منطقة اخلليج واملنطقة العربية ككل، باعتبار أهنما كانا من أكثر املنااطق  
خالا العقد األوا  ا بالعمليات العسكرية اليت قادهتا الواليات املتحدةا وتأثًرًرتضرُّ

ن التهديدات العسكرية أخذت تطفاو  أ يظهر واضًحا أيًضا كما ،من األلفية الثالثة
مان دوا  أو باي،على األمن القومي العر خطر وباتت تشكِّل أبرزعلى السطح 

ن مواجهاة هاذه   أو باي،جملس التعاون اخلليجي الذي هو جزء من األمن العر
ياام وتشاابك   لة يف غاية التعقيد واخلطورة مع مرور األأالتهديدات أصبحت مس

 خاطر وزيادة التهديدات.امل

                                                 

(، 1910)دار الوحدة، باريوت،  أحاديث يف األمن القومي العربـي هويدي، أمني،  (1)
 .34 ص

(2) Foster, J. Power and security, (Lexington Books, Lexington, 1976), 

pp. 134-145. 
 .11 ، ص"يااألمن القومي العرب"هالا،  (3)



 

 



19 

 املبحث الثاني

 م  البأيج وىال أه ا

 بجألم  القومي العربي

بااي  لة حتديد ووضع تعريف واضح ملفهوم األمن القومي العرأال تزاا مس
لة أ، ولكان املسا  1991منذ مرحلة ما قبل حر  اخلليج الثانية عاام   مطروحة

ختلفة علاى النظاام   امل اداعياهتتوا وصعوبة بعد هذه احلر  أصبحت أكثر تعقيًد
ه النظاام  هد عالقة الدوا العربية بعضها ببعض، وما يواجوتعقُّباي اإلقليمي العر

ن أويعود السبب يف األصال إىل  ، من ضعف وحتديات وخماطر متعددةباي العر
مستقلة وذات  فهو يتكون من دوا؛ اا واحًدا سياسيًّال يعترب كياًنباي النظام العر
مة تطبيق مفهوم األمن ءد أثار عدد من الباحثني العر  مشكلة مدى مالسيادة، وق

 .(1)من الدوا العربيةأالقومي على 
بل هنا  جمموعة من الدوا العربياة   ؛ل دولة واحدةال ميثِّباي فالوطن العر

ذات سياسات وتوجهات خمتلفة، وعلى الرغم من الرابطة القومية اليت جتمع باني  
هي جامعة الدوا العربية  ؛ا يف إطار منظمة حكومية إقليميةوانتظامه، هذه الدوا

ليات حتقيقه مان زواياا   آتنظر إىل مفهوم األمن و فإهناومنظمات خمتلفة أخرى، 
هنا  إشكالية يف التوازن واالنسجام بني مفهوم األمان  ؛ إذ إن واهتمامات خمتلفة

ا جزًءتعد كل دولة  نأدوا عربية متعددة حبكم ومثة  باي،وتطبيقه يف الواقع العر
                                                 

، شـؤون عربيـة  "األمن القومي العرباي يف املرحلة الراهناة"،   املشاط، عبد املنعم، (1)
 .13 (، ص1991)
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من هذه أن إلذلك ف باي؛من األمة العربية وتقيم على جزء من اإلقليم القومي العر
 هوصاف  مث يتعاذَّر ومان   بااي، من وطين أو شعأالدوا يف حاالهتا النظرية هو 

 .(1)هنا  دولة عربية واحدة تإال إذا كان "من قومي"أ اب
االنساجام باني األماة    الذي يتصف بعدم ، ن التكوين السياسي القوميإ

والشعب واإلقليم القومي واإلقليم السياسي وسلطة األمة وسلطة الدولة، وتعادد  
ا يف عدم وجود انسجام يف مفهاوم  واختالف املصاحل بني الدوا العربية، كان سبًب

وتطبيقاته، وأدى ذلك إىل بروز مفاهيم وتطبيقات أمنياة  باي األمن القومي العر
عاد  الُب وتعكاس  باي،لتناقضات اليت يعيشها الواقع العرر عن مدى اأخرى تعبِّ

من كل دولة عربية علاى  أفاألمن الوطين هو  .واملشتت أزَّري هلذا الواقع اجمَلْطالُق
ما األمن اإلقليماي  أحدة، ويعكس أوضاعها وخصائصها ومصاحلها واحتياجاهتا، 

 :مثل، مشتركة من الدوا العربية اليت تشتر  يف احتياجات ومصاحل وأهدافأفهو 
واألمان   بااي، ملغارادوا جملس التعاون لدوا اخلليج العربية، أو دوا االحتااد  

 .(2)من مجيع الدوا العربية من منظور وحدة وعائها اجلغرايفأاإلقليمي هو 
ة لألمن القاومي  تعاريف عدَّ ، فإن مثةوعلى الرغم من وجهات النظر السابقة

هاو قادرة   باي ن األمن القومي العرأيرى  ولعل أبرزها التعريف الذي باي،العر
ومنجزات األماة وقيمهاا مان     باي،األمة العربية على محاية كامل الترا  العر
 .(3)أو لألمة كلاها  باي،ر عرْطُقلِ ةهوجَّالتهديدات سواء كانت تلك التهديدات ُم

نها الدفاع عن أم علىقدرة األمة العربية هو باي األمن القومي العر يعتربوهنا  من 
 .(4)ياوحقوقها وصيانة استقالهلا وسيادهتا على أراضيها وكل ترا  وطنها العرب

 باي،فت جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية واألمن القومي بالربملان العروعرَّ
الذي صدر بعد اجتماعها يف العاصامة   1009آ  /أغسطس 3 يف تقرير هلا بتاريخ

                                                 
 .19 ، صمشكالت األمن القوميمراد،  (1)
 .14 السابق، ص املصدر (2)
الشرق أوسطية وتأثريها على األمن القـومي العربــي   مفهوم حوات، حممد علي،  (3)

 .943 (، ص1000)مكتبة مدبويل، القاهرة 
)مركز األهرام للترمجاة   أمن مصر القومي يف عصر التحدياتإمساعيل، حممد حافظ،  (4)

 .9 (، ص1919والنشر، القاهرة 
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الدفاع عان   على"قدرة األمة العربية  ابباي األمن القومي العر ،الليبية طرابلس
نفسها وحقوقها وصون استقالهلا وسيادهتا على أراضيها ومواجهاة التحاديات   
واملخاطر من خالا تنمية القدرات واإلمكانات العربية يف اجملاالت كافة، يف إطار 

دم ية لكل دولة مبا خيِرْطا باالعتبار االحتياجات األمنية الُقوحدة عربية شاملة أخًذ
نها من املساامهة يف  مكِّا ألبنائها، ومبا ُيمصاحل األمة العربية، ويضمن مستقباًل أمًن

 .(1)"بناء احلضارة اإلنسانية
وإذا كانت هنا  عقبات ومشكالت كثرية تقف يف طريق حتقيق األمن القاومي  

ت ن أزمة اخلليج الثانية جاءإ، فيتهوالوصوا إىل صياغة حمددة وواضحة ملاه باي،العر
لتكشف مبا ال يدع جمااًل للشك غيا  اتفاق معظم الدوا العربية علاى احلاد األد    

ية للعراق عاام  مريكة احتالا الواليات املتحدة األكد ذلك بصورة جليَّأهلذا األمن، و
أدت احلر  إىل ظهور مفهوم خليجي لألمن، وهو مفهوم خيتلاف عان   ؛ فقد 1009

من  صغريةمعظمها دوا ي جملس التعاون اخلليجفدوا  باي،مفهوم األمن القومي العر
حيث املساحة وعدد السكان، وإمكاناهتا العسكرية قليلة وضعيفة، ولكنها متتلك ثروة 

وخاصة النفط ومصاادر الطاقاة،   ، ا يف اجملاا االقتصادي واملوارد الطبيعيةكبرية جدًّ
كانات   إنعربية، وكبري عن بقية الدوا ال وتتميز هذه الدوا خبصائص ختتلف إىل حدٍّ

 دوا اخلليج نفسها ال ختلو من بعض االختالفات.
 هايف ضوء النتائج اليت متخضت عن ،وقد أخذت دوا جملس التعاون اخلليجي

ز بالدرجاة  ألمنها القومي يركِّ اخاصًّ اخليجيًّ اى مفهوًمتتبنَّ ،حر  اخلليج الثانية
حيث سارع معظام   ؛اصعد العسكري والقدرة الدفاعية بشكل خاألوىل على الُب

أو عقد اتفاقيات فردية أو مجاعية عسكرية، ، هذه الدوا إىل عقد صفقات أسلحة
أو إصدار إعالنات أمنية مع الدوا األجنبية، أو الدخوا يف مفاوضات عساكرية  

 .(2)فيما بينها لتحقيق األمن والدفاع عن نفسها
                                                 

 (،1009رة )مكتبة مدبويل، القااه األمن القومي العربـي إمساعيل، مصطفى عثمان،  (1)
 .94-99 ص

، العلوم االجتماعيةاملشاط، عبد املنعم، "أثر حر  اخلليج على مفهوم األمن القومي"،  (2)
 .11 (، ص1999شتاء /، خريف9/4 العدد، 11اجمللد )
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تعاون اخلليجاي  خذ يسود يف دوا جملس الأن مفهوم األمن اإلقليمي الذي إ
كبري عن مجلاة   ر إىل حدٍّعبِّينسجم مع مصطلح النظام اإلقليمي اخلليجي، الذي ُي

التفاعالت واالرتباطات السكانية واجلغرافية واالقتصادية، اليت تطورت عرب التجربة 
. (1)ياا واملطلة على اخللايج العربا  الدوا املتقاربة جغرافيًّ هالتارخيية املعاصرة هلذ

توافر فيه أكثار  ين مفهوم األمن اإلقليمي ينصرف إىل وجود نظام أروف ومن املع
ا بني تلك الادوا  من ثالث وحدات إقليمية، ووجود تفاعالت منتظمة اجتماعيًّ

ن يتم ذلك يف إطار انتمائهاا إىل منطقاة   أعلى تكشف عن أمناط سلوكية معينة، 
 ،(2)وحداهتا املختلفاة  ن يتوافر قدر من التجانس والروابط بنيأجغرافية معينة، و

 وهذا ما ينطبق على دوا جملس التعاون لدوا اخلليج العربية.
توافر جمموعة مان  يف العادة مين إقليمي يتطلب أن نشأة وتكوين أي نظام إ
 :(3)املبادئ
إدرا  تلك الدوا ملدى ارتفاع التكاليف املترتباة علاى الصاراعات     .1

 املفتوحة.
ر نظام األمن بطريقة تسمح باالتعبري  يتطو قبوا الدوا األعضاء بفكرة .1

 عن وجهات نظرها املختلفة جتاه املسائل املهمة بطريقة سلمية.
اتفاق األعضاء على جمموعة من املعايري اليت حتادد كيفياة ممارساة     .9

 العالقات يف املنطقة مع االلتزام هبذه املعايري واحلفاظ عليها.
 االلتزام باملعايري احملددة. عضويتهمجيع األطراف اليت ترى يف  انضمام .4
ف والتطاور اساتجابة للماتغريات    على التكيُّ ان يكون النظام قادًرأ .1

والقضايا اجلديدة، وذلك من خالا العمل على تطوير آليات مالئماة  
 باي.تساعد على متكني أعضائه من العيش بنوع من االنسجام النس

                                                 

)العادد   املستقبل العربـي،اهلل، عبد اخلالق، "النفط والنظام اإلقليمي اخلليجي"،  عبد (1)
 .40 ص(، 1994آذار /مارس ،111

العراقية ومستقبل األمن يف اخللايج"،   - املدهون، عبد اجلليل زيد، "العالقات اخلليجية (2)
 .1 (، ص1991آذار /، مارس119)العدد  املستقبل العربـي،

معهـد الدراسـات   املدهون، عبد اجلليل زيد، "أمن اخلليج بعد حار  العاراق"،    (3)
 .13 ، ص(1001) الدبلوماسية،
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من ينظر إىل هاذا األمان    ا فهنمن اخلليج، أوجهات النظر حوا  وتتباين
مائي دويل يتحاتم   من اخلليج نفسه كممرٍّأبة، فهو يتكون من قضية مركَّ باعتباره

من دوا منطقة اخللايج مان   أن هنا  أحد، كما أاملرور فيه دون اعتراضات من 
حيث حتقيق األمن لكل الدوا املطلة على اخلليج مبا فها إيران والعراق، يضاف إىل 

من اخللايج  أن أعن  فضاًل ؛وا جملس التعاون لدوا اخلليج العربيةمن دأكل ذلك 
شتمل على يمن دوا الشرق األوسط، ومجيعها أو باي،يتصل باألمن القومي العر

 .(1)دوائر متداخلة ومصاحل متعارضة
مفهاوم   بشأنوقد اتفقت دوا جملس التعاون لدوا اخلليج العربية فيما بينها 

ن هاذه  أتمعاهتا وأنظمتها واحملافظة على ثرواهتاا، إال  ماية جمحب الذي يرتبطاألمن 
 .(2)الدوا اختلفت حوا آليات وأسلو  حتقيق ذلك األمن

من دوا جملس التعاون يتبلور يف قدرة دوا اجمللاس  أن أويرى بعض احملللني 
على محاية وتنمية قدراهتا وإمكانياهتا املختلفة بشكل مجاعي، ويف كافة اجملااالت  

واالجتماعية والسياسية والعسكرية، مع األخذ بعني االعتبار املاتغريات   االقتصادية
هذه التهديادات   جماهبةن تكون هذه الدوا قادرة على أاإلقليمية والعاملية، وجيب 

 .(3)املختلفة اليت تواجهها
من اخلليج من وجهة النظر العربية يكمن يف القدرة أن مفهوم إ :وميكن القوا

 :(4)جملس التعاون يف اجلوانب التاليةمن دوا أعلى حتقيق 
محاية هذه الدوا من أي هتديد عسكري واحملافظاة علاى اساتقالهلا     -

 ووحدهتا اإلقليمية.
                                                 

منطقة اخلليج العربـي من منظـور   أمنالد بن سلطان بن عبد العزيز، آا سعود، خ (1)
 .1 (، ص1999بو ظباي أ ستراتيجية،)مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اال وطين

مشكالت األمن يف اخلليج العربـي منذ االنسحاب الربيطـا   قاسم، مجاا زكريا،  (2)
باو  أساتراتيجية،  والبحوث اال )مركز اإلمارات للدراسات إىل حرب اخلليج الثانية

 .11 (، ص1999ظباي 
"، التهديدات األمنية لدول جملس التعاون اخلليجـي اهلواري، عبد الرمحن رشدي، " (3)

)مركاز  ، "معضلة الدفاع اخلليجي وترتيبات األمن يف املنطقة" ندوةمت إىل دُِّقورقة 
 .11-9 ص (،1000متوز /يوليو 14ستراتيجية، اخلليج للدراسات اال

 .11 السابق، ص املرجع (4)
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 .والطبيعية ومحايتها من أي هتديد ةالقتصاديااحملافظة على قدراهتا وثرواهتا  -
عياة  حتقيق التنمية والرفاه االقتصادي والتقدم الثقايف والعدالاة االجتما  -

 لشعوهبا.
اليت حتظى بوجود عسكري  وخاصة الواليات املتحدة، ا وجهة نظر الغر أمَّ

من اخلليج من التهديدات واملخااطر  أهنا تقوم على أساس محاية إكبري يف املنطقة، ف
 مع هذه الدوا، ةن تواجهها دوا اخلليج، وذلك مبوجب اتفاقيات أمنيأاليت ميكن 

 ن خالا ما يلي:ويتم احلفاظ على هذا األمن م
يعمل على حتقياق   يف دوا اخلليجباي وجود عسكري أمريكي وغر -

 ن استمرار تدفق النفط بأسعار مناسبة.مَِّؤاالستقرار يف املنطقة، وُي

والعمل على توفري الضمانات  ضمان االستقرار السياسي لدوا املنطقة، -
 .املختلفة ملنع تصاعد التوتر والصراع ومحاية حقوق اإلنسان

 مكافحة مجيع العناصر واجلماعات اإلرهابية يف املنطقة. -
من التسلح، وخاصة يف جمااا   جل احلدِّأجراء ما يلزم من إالعمل على  -

 أسلحة الدمار الشامل.

وانعكاساات  بالغ األثر  اكان هل 1001أيلوا /سبتمرب 11أحداث  نأومن املؤكد 
سهم الوجود أ بشكل خاص، فقدباي لعرمن املنطقة العربية، وأمن اخلليج اأعلى  سلبية

ما بعد اجتياح العراق للكويت، وحر  اخلليج  ةالعسكري األمريكي املكثف يف مرحل
ى إىل من املنطقة والعبث بشؤوهنا املختلفة، وأدَّأيف التدخل األمريكي املباشر يف  ،الثانية

نظر الدوا العربية ة بني وجهات قَّوتباعد الشُّ باي،تفكيك مفهوم النظام القومي العر
من املنطقة، كما أدى الوجاود األمريكاي إىل   أودوا جملس التعاون حوا النظرة إىل 

غضب عارم لدى الشعو ، ولدى بعض اجلماعات اليت تعارض هذا الوجاود غاري   
املسبوق وتناصبه العداء، وال تتوا  عن مهامجة املصاحل األمريكية يف املنطقاة، كماا   

 :أبعاد خمتلفاة يف مجياع اجملااالت    يذ يف مأزقن نفسها وجدت دوا جملس التعاو
السياسية واالقتصادية واألمنية اليت ألقت بتداعياهتا املباشرة على دوا اخلليج ومنطقاة  

دخله يف مزيد من أد موضوع األمن وقضاياه املختلفة، والشرق األوسط برمتها، مما عقَّ
 سيعاجلها الباحث يف الفصل الثاين. والتهديدات، وهي احملاور اليت األزمات واملخاطر
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 الفصل الثاني

  أمنمصادر تهديد 

 دول جملس التعاون اخلليجي
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من التوتر وعدم االستقرار منذ حر  اخلليج األوىل  ةتعيش منطقة اخلليج حال
 أخذتو ا اليوم أكثر من أي وقت مضى،ًدمن اخلليج بات مهدَّأن أ، إال 1910عام 

 وما تالأيلوا /سبتمرب 11التنوع والتعدد، وخاصة بعد أحداث يف ديد مصادر الته
مث العراق عام ، 1001تها الواليات املتحدة ضد أفغانستان عام ذلك من حرو  شنَّ

 ونتج عناها وتدمري بىن الدولة ومؤسساهتا املختلفة، ه ت إىل احتاللواليت أدَّ 1009
ويف منطقاة اخللايج   ، العراق يفباي العسكري األمريكي واألجن الوجود تعاظم

اإليراين حوا موضوع امللاف   -تطور الصراع األمريكي  مثبشكل غري مسبوق، 
ن مجيع هذه إا حىت اليوم. وجذ  ما زاا مستمرًّ من شدٍّ وما عرفهالنووي اإليراين 
إىل خلق مزيد من التوتر والقلق بسبب املخاطر والتهديدات الايت   ىالتطورات أدَّ

 من دوا اخلليج العربية من جوانب خمتلفة.أه ن تواجأميكن 
هاا  دوا جملس التعااون، معظم  علىحتديات متنوعة  هذه املتغريات فرضت

من البيئاة   الالنفجار سواء ما كان منها نابًع ةصبح أزمات قابليتطور وين أميكن 
طاراف  الدولية، ويعود سبب ذلاك إىل تعادد األ  أو الداخلية أو البيئة اإلقليمية 

الدولية اليت هتتم بأمن منطقة اخلليج وتبحث عان دور هلاا   اإلقليمية وات واجله
كربى بعد  ةإقليمي ةوتتنافس للسيطرة عليه. فإيران على سبيل املثاا حتولت إىل قو

االحتالا األمريكي للعراق، وهي تسعى إىل فرض هيمنتها العسكرية والسياساية  
يف مقدمتها الوالياات املتحادة   هنا  القوى الدولية، ومث على مستوى اإلقليم، 

وبعض الدوا األوروبية، إضافة إىل روسيا االحتادية والصني اللتني حتاوالن النفااذ  
وال ميكان   .(1)جل حتقيق مصاحلها هناا  أخر إىل منطقة اخلليج من آبشكل أو ب
 خرية.السنوات األ خالاالتصاعد يف خذ دورها أاهلند اليت  فيهتفكر  قدجتاهل ما 

                                                 

)مركاز اخللايج للدارساات    قضايا األمن يف منطقة اخلليج بو عامود، حممد سعد، أ (1)
 .113 (، ص1003ستراتيجية، اال
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ن التهديد يف مفهومه االستراتيجي يعين وجود تعارض بني املصااحل  وإذا كا
ر معها إجياد حل سلمي يوفر للدولة احلاد  يتعذَّ ةوالغايات القومية يصل إىل مرحل

األد  من أمنها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري، مع عدم قادرة  
حدها أف املتصارعة أو الدولة على مواجهة الضغوط اخلارجية، مما قد يدفع األطرا

، (1)من مجيع األطراف األخرى للخطرأ اًضإىل اللجوء الستخدام القوه املسلحة معرِّ
متنوعاة وعلاى    ةاليوم تتعرض لتهديدات أمنيا  ياخلليججملس التعاون ن دوا فإ

لاس  اجململعضلة األمن يف دوا  ةموضوعي ةمعاجل ةن أيإمستويات خمتلفة، ولذلك ف
ا ملنظور األمن الشامل، وتستجيب ملعطياات  وفًق ةشامل يةرؤن تنطلق من أجيب 

عد العساكري  و معاجلته يف الُبأالنظرية الليربالية حبيث ال يتم اختزاا مفهوم األمن 
بعاد ذات الصلة مبفهوم األمن، كالقضايا السياساية  خذ كافة األأفقط، وإمنا يتم 

ذه النظرة الشاملة ألمن اخلليج ن ه. إ(2)واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والدفاعية
من خالا النظر يف مجيع التهديدات اليت تواجهها باي تعين تأمني دوا اخلليج العر

يف الداخل واخلارج، ومحاية مصاحلها احليوية، وإجياد الظروف واألوضاع املالئمة 
لتحقيق أهدافها يف االستقرار السياسي واالقتصادي واألمين والتماسك االجتماعي 

 لتنمية الشاملة.وا
 

  

                                                 

 .4 ، صالتهديدات األمنية لدول جملس التعاون اخلليجياهلواري،  (1)
، شؤون خليجية فاق جديدة لألمن القومي يف الشرق األوسط"،آمارتن، ليون جي، " (2)

 .91-90 (، ص1000 آذار/، مارس14)العدد 
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 املبحث األول

 م جدر الألديد الدابأية والمحأية

متنوعة ومتعددة ميكان أن   ةوحملي ةتواجه دوا جملس التعاون حتديات داخلي
تعرقل إمكانية حتقياق  واخلليج واستقرارها، دوا إىل مستوى التهديد ألمن  تتطور

يف هاذه  أهم التهديادات  وميكن إمجاا . التنمية والتطور املنشود يف هذه البلدان
 :اإلشكاالت

 الوافدأ والبأز في الأر يبة الس جنية ةلعمجلا
من املشكالت األساسية اليت تعاين مناها   ةعد اخللل يف التركيبة السكانية واحدُي

على العمالة الوافدة من  الكثيفإذ يترتب على االعتماد  ؛دوا جملس التعاون اخلليجي
 د مثل هاذا اخللال أعبااءً   يولِّوفدين إىل عدد السكان، دوا خمتلفة ارتفاع نسبة الوا

واليت ميكان  ، يف الوقت احلاضر ةواجتماعي ةواقتصادي ةوسياسي ةوثقافي ةأمني اوضغوًط
وارتفااع  من يالحظ حجم وضخامة هذه العمالة الوافدة  نَّ. إ(1)ىل املستقبلإن متتد أ

عر مبدى خطورة انعكاساهتا موع السكان يف دوا جملس التعاون يشجمل عددها بالنسبة
ل فقد أصبحت العمالة الوافادة تشاكِّ   ؛وتأثرياهتا السلبية على استقرار هذه اجملتمعات

ن العمالة الوافادة يف دوا جملاس   أالغالبية العظمى من قوة العمل، وتشري األرقام إىل 
                                                 

 مت إىلدِّي"، ورقاة ُقا  امحد، "املنظور الشامل ألمن منطقة اخلليج العربأاألمري، فهد  (1)
)مركز مؤمتر النظام األمين يف منطقة اخلليج العربـي: التحديات الداخلية واخلارجية 

(، 1009آذار /ماارس  9-1 ظباي، أبو ستراتيجية،اإلمارات للدراسات والبحوث اال
 .41 ص
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من جمماوع   % 91.90ل ، وهي بذلك تشك1009ِّعام مليون يف  11 جتاوزتالتعاون 
، أي ماا  نييمال 9إذ يبلغ  ؛كان يف هذه الدوا، ويوجد يف السعودية العدد األكربالس

إذ ة؛ من عدد السكان، ويف اإلمارات العربية املتحدة توجد أعلاى نساب   %90نسبته 
مان عادد    %91نسبة العمالة الوافدة  تبلغمن عدد السكان، ويف قطر  %10ل تشكِّ

، ويف الكويات  لكل مناهما  %13العمالة ل هذه السكان، ويف ُعمان والبحرين تشكِّ
مان   %91ل أكثر من العمالة الوافدة تشكِّ من عدد السكان، وبشكل عام فإنَّ 31%

 سايوية )اهلناد وباكساتان   وحتتل العمالاة اآل  ،إمجايل القوى العاملة يف دوا اجمللس
 .(1)من القوى العاملة الوافدة %90ندونيسيا( النسبة األعلى إو

 ،لعمالة الوافدة، فقد حتولت اجملتمعات الوطنياة يف ثاالث دوا  ونتيجة لكثافة ا
إىل أقليات داخل أوطاهنا، وبنسابة ال   ،قطر والكويتواإلمارات العربية املتحدة  :هي

مماا   ؛من جمموع سكان هذه الدوا على التوايل %94.1و %90و %11.90تزيد عن 
ومما يزياد   .لعصر احلديثخطر هجرة للعمل يف اأرب وأكأدى إىل اعتبار هذه الظاهرة 

ن نسبة هذه العمالة ستكون أمن املخاوف إزاء العمالة الوافدة، التوقعات اليت تشري إىل 
 يف هذه الدوا سيبقى كبرًيا.عليها ن الطلب أكرب من نسبة منو السكان األصليني، وأ

هتديد أمان واساتقرار    إىلدى أتعاظم حجم العمالة الوافدة وتزايد قوهتا  إن
احاتج اآلالف  ؛ حيث وا اخلليج من خالا افتعاهلم أزمات سياسية وأمنيةبعض د

من العمالة الوافدة وخاصة اإلثيوبية واليمنية رافضني ترحيلهم من السعودية بعاد  
خمالفات إقامتهم، مما جنم عنه أضرار يف املمتلكات وإصابات  تصحيحانقضاء فترة 

على مر يبعث أة لالحتجاجات، وهذا بني احملتجني وأفراد الشرطة السعودية املتصدي
مليون نسمة يف السعودية  11بني باي  أجننييمال 9لقلق يف ظل وجود ما يقار  ا

1019يف العام 
(2). 

                                                 

 محد، "األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمنية لزيادة العمالة الوافدة"،أالثقفي، سلطان  (1)
 .141 (، ص1001وا األتشرين /أكتوبر، 9، )العدد اإلدارة العامة

(2) "Foreigner killed at workers' holding facility in Saudi Arabia: media", 

Reuters, (3 Mars 2014), (visited on 5 Mars 2014): 

 http://www.reuters.com/article/2014/03/03/us-saudi-riots-workers-

idUSBREA220RF20140303 
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جنبية رمبا يكون أكثر من ذلك يف واجلدير بالذكر أن عدد القوى العاملة األ
، فما نييمال 9دولة مثل السعودية، فإذا كان عدد الوافدين املسجلني وفق القانون 

هو العدد احلقيقي مع احتسا  املخالفني لشاروط اإلقاماة، يف ظال غياا      
 ؟رقام الرمسية الدقيقةحصاءات واألاإل

آلثاار املترتباة علاى    باباي على الرغم من وعي ومعرفة دوا اخلليج العر
 هتا يف اجتمااع اليت أقرَّ %10هنا مل تلتزم بنسبة إالوجود املتنامي للعمالة الوافدة، ف

العمالاة   نسابة كحد أعلاى ل  1011عام باي ظباي وزراء العمل اخلليجي يف أ
عاوام  حيث بلغت نسبة العمالة الوافدة يف األ ؛الوافدة إليها بالنسبة لعدد السكان

من إمجايل عدد  %10يف اإلمارات أكثر من  1019و 1011التالية لالجتماع عامي 
 %19، وقطار  %90سابة  والسعودية بن %31مان وُع %39السكان، والكويت 

 تعد ظاهرة العمالة الوافدة مادخاًل لتهدياد األمان    مل .(1)%11والبحرين بنسبة 
د أمان وساالمة   هدُِّتبل جتاوزت ذلك ِل ؛واالستقرار السياسي لدوا اخلليج فقط

ا بفعل زيادة اجلرائم واجلنح املرتكبة من قبال  أيًض ةاجملتمع والنظام العام لكل دول
 ،جنبيةتداعيات وتطورات هذا العدد املتزايد من العمالة األ كما أن العمالة الوافدة،

ىل إطماع تساورهم ودوهلم، قاد تاؤدي   أفكار وسلوكيات وأوما قد حيمله من 
 انعكاسات خطرية ال حتمد عقباها.

ا يف عملياة البنااء   ا ومهمًّا حيويًّن العمالة الوافدة لعبت دوًرأمع التسليم بو
دوا اجمللس بسبب عدم قدرة القوى الوطنية علاى تلبياة    والتنمية والتحديث يف

ات واملهاارات باني   ربة عددها ونقص اخلا احتياجات التنمية املختلفة نتيجة قلَّ
ا علاى  ا واضًحل عبًئن العمالة الوافدة أخذت مع مرور الزمن تشكِّأصفوفها، إال 

قرن املاضي اقتصادات دوا اخلليج، وأدى االعتماد عليها منذ منتصف سبعينات ال
عن عدد من اآلثار السالبية   تضحىت اآلن إىل خلق سلسلة من االختالالت متخَّ

كااا لادى   وسيادة روح االتِّ، انتشار البطالة :واخلطرية يف خمتلف اجملاالت، مثل
ت إىل حتوا العمل من البحث عن القيماة  أدَّكما القوى الوطنية يف هذه الدوا، 

                                                 

السعدي، مخيس، "دوا اخلليج تتجاوز نسبة سقف العمالة الوافدة.... واإلمارات على  (1)
 (.1019تشرين األوا /أكتوبر 13، 9910 العدد)، االقتصاديةرأسها"، 
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يفة، باإلضافة إىل انتشار أمناط مزعومة من السلو  يف اجلهد واإلنتاج إىل جمرد وظ
وجادت  وأ .(1)ط الذي يعتمد على اإلسراف وتقليد اآلخارين االستهالكي املفِر
بنااء  أمشاكلة جتنايس    :مثال ، ضافية يف بعض دوا اخلليجإ أيًضا مشكالت

ل السعوديات املتزوجاات مان   حيث تشكِّ؛ السعوديات املتزوجات من أجانب
، بتعداد يبلاغ  1019إلحصائية عام وفًقا مجايل عدد السعوديات إمن  %10أجانب 
 .(2)ازدياد عام بعد عاميف ألف امرأة سعودية، وهذا الرقم  900أكثر من 

مانح   1011كانون الثاين من العام /يناير ت يفوكانت احلكومة السعودية أقرَّ
سية الساعودية  اجلن ،واملقيمني يف اململكة ،جانبأأبناء السعوديات املتزوجات من 

 .(3)بعد استيفاء الشروط اليت تضعها احلكومة هلذه الغاية
كابري   وضاع تضع السعودية وسائر دوا اخلليج أمام حتادٍّ ن مثل هذه األإ

 إلجياد مقاربة قانونية توائم بني حقوق مواطنيها يف املساواة وحقاوق اإلنساان  
استقرار دوهلا على املادى  أمن و يضمنواحملافظة على طبيعة تركيبتها السكانية مبا 

 املنظور والبعيد.
وقد خلقت الظروف اليت جنمت عن تواجد هذه العمالة الوافدة لفترات زمنية 
طويلة يف دوا جملس التعاون حتديات وخماطر إضافية تؤكد وجود خلل واضاح يف  
التركيبة السكانية للمجتمعات اخلليجية أدت إىل وجود مشكالت وأزمات خمتلفاة  

والثقافة يف مجيع هذه الدوا، كما أدت إىل نشوء  واالجتماعاألمن والسياسة تتعلق ب
هناا  حالة من الصراع اخلفي بني اغترا  املواطنني وخماوف من توطني املغتربني، و

 ميكن اإلشارة إىل بعض املشكالت اليت تنجم عن هذه العمالة.
لتادخل يف  ل الشخصية اخلليجية، وحماولاة ا طمس اهلوية الوطنية وحتلُّ -

الشؤون الداخلية هلذه الدوا حبجة محاية هذه اجلماعات الوافدة الايت  
 ل عنصر ضغط على صانع القرار يف دوا اخلليج.سوف تشكِّ

                                                 
 .49 ص النظام األمين يف منطقة اخلليج العربـي،األمري،  (1)
ألف مواطنة متزوجة من أجنباي يبحثن عن خمارج االساتقرار    900الشايع، أمحد، " (2)

 (.1014نيسان /إبريل 19، 13999العدد )، الرياضواألمان"، 
جتنيس أبناء السعوديات أسوة بالذكور"،  باقازي، أمل، "السعودية: ضم اإلناث لقرار (3)

 (.1011شباط /فرباير 19، 11143 العدد)، الشرق األوسط
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إثارة النعرات الطائفية والدينية والسعي يف إطار نشااطات مجعياات    -
حقوق اإلنسان للضغط على حكومات دوا جملس التعاون مان قبال   

هنا أهلذه العمالة للتوقيع على معاهدات واتفاقيات من شا دة الدوا املوِف
 العمل على توطني هذه العمالة أو منحها اجلنسية.

من خالا عادات وتقاليد وأعراف العمالة الوافدة باي تغليب الطابع األجن -
 على اهلوية الثقافية ومنظومة القيم والعادات السائدة يف دوا اخلليج.

سيويات يف األسارة  دام املربيات واخلادمات اآلالستخباي التأثري السل -
ىل حدوث خلل يف إمما يؤدي  ؛اخلليجي بشكل خاص ءعامة ويف النش

 البنية االجتماعية.
تفاقم معدالت البطالة، واستنزاف املوارد االقتصادية يف دوا اخلليج من  -

 خالا التحويالت املالية هلذه العمالة إىل اخلارج.
ف نفقاات  ا على خزينة الدولة، وتكلِّكبرًي اوافدة عبًئل العمالة التشكِّ -

ا يف جماا اخلدمات الصحية والتعليمية واألمنية واستخدام عالية خصوًص
 وسائل االتصاا والنقل.

من  بعض الدراسات اليت عاجلت موضوع العمالة الوافدة يف دوا اخلليج وحيذِّر
يالء على هذه املنطقة الغنياة مبصاادر   لالست دُّهنا  سيناريو ُيَعخماطر الظاهرة؛ إذ إن 

الطاقة والثروات الضخمة، فقد مت خالا السنوات اخلمس املاضية تأسيس مجعيات من 
إعطااء  بعة حبماية حقوق اإلنسان قبل العمالة الوافدة، وبدعم من دوا تطالب متذرِّ

تعااون  الذي جتاوزت مدة إقامته يف دوا جملس الباي حق اإلقامة الدائمة للوافد العر
 سنة، وإعطاء اجلنسية ألبناء الوافد املولودين يف دوا جملس التعاون. 11اخلليجي 
ا لتقارير منظمة العفو الدولية اليت باتت حتظى مبصاداقية وتأيياد دويل   ووفًق

 اكبري، فإن العمالة يف دوا اخلليج تتعرض لالستغالا واإليذاء، عدا عن انتقاداهتا 
هاكات حقوق اإلنسان والعنف ضد املرأة وتقيياد  احلادة لدوا اخلليج بسبب انت

 .(1)حرية التعبري
                                                 

وما  49 ، ص1019 لندن، منظمة العفو الدولية،تقرير ، حالة حقوق اإلنسان يف العامل (1)
 يليها.
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ل ملف العمالة الوافدة يف اخلليج مدخاًل لتدخل املنظمات الدولياة  يشكِّ قد
عاد  األمار الاذي يُ   ؛احلكومية وغري احلكومية يف سياسات وقوانني دوا اخلليج

تصدر هباذا اخلصاوص    ا من سيادهتا الوطنية، كما أن التقارير الدولية اليتانتقاًص
ن تؤدي إىل تشويه صورة دوا اخلليج أمام الرأي العام العاملي، مما يعرقال  أميكن 
قليمياة  القيام بدور فعاا على الساحة الدولية من خالا املنظماات اإل يف رغبتها 
 والدولية.
ل بؤرة فساد لتعاطي املخدرات والقيام ن تشكِّأن العمالة الوافدة ميكن أكما 
من الوطن وسالمته للخطر، ومن جهة أخرى ميكن استغالا أات وتعريض باملظاهر

مماا يادعو    ،هذه العمالة من أطراف خارجية واستخدامها ورقة ضغط وابتازاز 
احلكومات اخلليجية إىل وضع الضوابط والقيام بإجراءات سليمة ومدروسة مان  

 .(1)سلبيةل من خماطر العمالة الوافدة وحتد من تأثرياهتا الن تقلِّأهنا أش

 الأطرف واإلرهجي

مان عادم    ةض معظم دوا جملس التعاون اخلليجي بشكل ملموس حلالتعرَّ
من تاداعيات   ترتب عنها، وما أيلوا/سبتمرب 11االستقرار الداخلي بعد أحداث 
رب األثر يف رفع وترية التطرف والعنف أككان هلا ووتطورات شهدهتا دوا املنطقة 

فقد تنامات ظااهرة التطارف واإلرهاا       لس؛اجملواإلرها  يف خمتلف دوا 
مستهدفة زعزعة أركان السلطة القائمة، وحماولة إجبارها على تغيري سياستها، وقد 

مصاادر معيشاة    جتاوزت أضرار هذه العمليات اإلرهابية النظام السياسي لتمسَّ
بارز الكاثري مان    و االساتقرار.  وتزعازع  ةالقتصاديااملوارد  وهتدداملواطنني، 

للتعابري   جملس التعاون اخلليجيتجاجات واملظاهرات يف عدد كبري من دوا االح
عن عدم رضاها عن مواقف هذه الدوا من احلر  على أفغانساتان، وتقادميها   

 ثناء احلر .األمريكية أللواليات املتحدة  املساعدات العسكرية واللوجستية
                                                 

  بعاد االجتماعياة واالقتصاادية واألمنياة لزياادة العمالاة الوافادة"،      الثقفي، "األ (1)

 .111 ص
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لياات  أخذت ظاهرة التطرف الديين بالتنامي والتوساع، وانتشارت العم  
، وكان 1009اإلرهابية وتصاعد العنف بعد احلر  األمريكية على العراق يف العام 

هدف إىل الضغط على احلكومات يف دوا جملس التعااون  يبعض هذه العمليات 
هدفت املراكاز  لتغيري سياساهتا جتاه كل ما جيري يف العراق واملنطقة، فقاد اساتُ  

بعاض   شاهدت ىت املدارس األجنبية التجارية والتجمعات السكنية والشعبية، وح
 العمليات التفجريية والتخريبية إلثارة الذعر واخلوف بني املواطنني.

فقد تعرضت على سبيل املثاا عدة مدن يف اململكة العربية السعودية، ومنها 
من التجمعات السكنية  اة من التفجريات اليت أصابت عدًدللسلس، العاصمة الرياض

وأدت هذه العمليات إىل سقوط عدد من القتلاى  ، ا أجانبوالصناعية اليت يقطنه
حيث شاهد الكويات   ؛ وامتدت هذه الظاهرة إىل باقي دوا اخلليج، واجلرحى

، وتعرضت كذلك قطر إىل هجوم 1001حوادث عنف وعمليات تفجري منذ عام 
العاصامة  بسيارة مفخخة استهدف مدرساة بريطانياة يف    1001آذار /مارسيف 

 الدوحة.
ن اجلماعات اإلرهابية وضاعت األمان الاوطين هادفها     أاضح ومن الو

االستراتيجي الذي تعمل على ضربه بشكل خمطط ومدروس ملعرفتها بقيمة وحجم 
؛ فقد تنوعت أهاداف العملياات اإلرهابياة    ؛ن حيدثه ذلكأالتأثري الذي ميكن 

نتااج وتكريار   إاقتصادية وجتارية كبرية، كمناطق  ومؤسساتمنشآت  فشملت
ن أباعتبار  ؛ستراتيجية، وخرباء عاملني يف جماا الصناعةا اومصانع تنتج سلًع النفط،

ثار سلبية على اإلنتاج القومي يف هاذه الادوا،   آ له يكونضر  هذه األهداف 
ر الصناعية يف السعودية، َبذلك العمليات اليت استهدفت منطقة اخُلعلى وخري دليل 

 .(1)ط يف األمحدي بدولة الكويتلت يف مصايف النفعتشوكذلك احلرائق اليت ا
ن معظم األعماا اإلرهابية اليت حدثت يف دوا اخلليج جااء نتيجاة   أويبدو 

حداث والتطورات العاملية، وخاصة ألسبا  خمتلفة ومتعددة منها ما هو مرتبط باأل
، وما نتج عنها من غزو واحتالا لدوا عربية وإسالمية، أيلوا/سبتمرب 11أحداث 

                                                 

، السياسـة الدوليـة  زرنوقة، صاحل سامل، "اخلليج العرباي: ضغوط من كل اجتاه"،  (1)
 .94 (، ص1000، 13)العدد 
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مته دوا اخلليج من مساعدة للوالياات املتحادة يف   على ما قدَّ اوبعضها جاء ردًّ
العسكري األمريكي يف هاذه الادوا،    الوجودحرهبا على اإلرها ، أو بسبب 

حيث  ؛وبعضها قد يكون ألسبا  ومتغريات اجتماعية واقتصادية وسياسية داخلية
بعاض   تشهد اجملتمعات اخلليجية حتوالت كبرية كان هلا إفرازات سالبية علاى  

هدف بعض اجلماعات اليت قامات  ياجلماعات وشرائح اجملتمع يف هذه الدوا، و
يف األوضااع  جاذري  حداث تغايري  إبعمليات إرهابية إىل املطالبة باإلصالح و

السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف هذه اجملتمعات ومنح مزيد من احلرية وحق 
  للمواطنني.بريالتع

ىل االحتقان وعادم الرضاا عان    إيت كانت تشري ىل احلاالت الإضافة وباإل
حاداث الربياع   أا بعاد  مور سوًءتفاقمت األ ؛وضاع السائدة يف دوا اخلليجاأل
إىل زياادة   1011 آذار/ماارس دت الثورة السورية اليت بدأت يف فقد أ باي؛العر

األمر الذي قد يؤدي إىل هتديد أمن واساتقرار دوا   ؛االحتقان الطائفي يف املنطقة
 تلماس ليج اليت تضم طائفة شيعية كبرية يف معظم دوله، وبدأت دوا اخلليج اخل

حزيران /يونيوأصدر اجمللس الوزاري لدوا جملس التعاون اخلليجي يف ؛ حيث ذلك
حز  اهلل يف دوا اجمللس سواء باي جراءات ضد منتسإر فيه اختاذ قرَّ ابياًن 1019
ويأيت هذا القرار بعد دعام احلاز     .قامتهم أو معامالهتم املالية والتجاريةإ بشأن

رهاابيتني يف  إضلوع عناصره يف خليتني  أمهها: ،رهابية ضد دوا اجمللسإلعمليات 
 19، وهتديد األمني العام حلز  اهلل حسن نصار اهلل يف  1011الرياض وجدة عام 

دعم احلاز   فضاًل عن  ؛م بغزو السعودية ودخوا احلرمني1019شباط عام /فرباير
تورطه يف األحاداث الايت   ومشاركته يف احلر ، وقبل ذلك  ر األسدنظام بشال

1011شهدهتا مدينة القطيف السعودية مطلع عام 
ن كل ذلاك  أغلب الظن أ. و(1)

 و غري مباشر حلز  اهلل.أيراين مباشر إيت بدعم أي
                                                 

مع إيران"،  تداعيات القرار اخلليجي على العالقات :احلسن، عمر، "التصدي حلز  اهلل (1)
 90، )تااريخ الادخوا:   1019حزياران  /يونياو  14 ،مركز اجلزيرة للدراسـات 

 (:1019حزيران /يونيو
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/6/24/20

136249453329580Response%20to%20Hezbollah.pdf 
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ثار اإلرها  السلبية ال تقتصر على زعزعة األمن واالستقرار فقط، وإمنا آن إ
ن األمن هو عماد وأساس كل جهد ؛ ألاحلياة يف اجملتمع جماالتيع تنعكس على مج

ثار اإلرها  علاى  آوتربز  .عمارهاإتنموي وشرط ضروري الستقرار اجملتمعات و
ص خصَّا األمواا الايت تُ  هدراالقتصاد والتنمية يف الكثري من اجملاالت من خالا 

أصاحا  رؤوس  ت واملمتلكات وزعزعة ثقة آملكافحة اإلرها ، وإتالف املنش
األمواا واملستثمرين وهرو  االستثمارات األجنبية، وأدت األعماا اإلرهابية اليت 
حدثت يف بعض دوا اخلليج إىل تصنيف املنطقة على أهنا من املناطق اخلطرة الايت  

 .(1)نصح بعض الدوا رعاياه بعدم السفر إليهاي
 ؛ إذعاون اخلليجيا لدوا جملس التا رئيًسل حتدًين اإلرها  يشكِّبأوال شك 

ا مجياع دوا جملاس   ون انعكاساته وتأثريه يطا إبل  ؛هانعيبال يقتصر على دولة 
وهي احللقة األضعف يف نظام ، ت النفطيةآا االعتداء على املنشالتعاون، وخصوًص

التهديد املستمر من قبل  كما أنل بؤرة املصاحل الغربية، تشكِّ؛ ألهنا األمن اخلليجي
بقي التوتر مسة من مساات  ض املنطقة إىل دوامة العنف وُية يعرِّاجلماعات اإلرهابي

 .(2)املنطقة احلساسة من العامل
بد من اإلشارة إىل احلر  الدائرة  ويف سياق احلديث عن العنف واإلرها  ال

قوات احلكوماة  املقاومة وبني  -الدولة اجملاورة لدوا جملس التعاون  - يف اليمن
ومقااتلي   وكتائب الرئيس السابق علي عبد اهلل صاحل من جانب اليمنية الشرعية
ينتمي أعضاؤها  سياسية دينية مسلَّحةوهي حركة  من جانب آخر؛ مجاعة احلوثيني

ن أجنو  اليمن، ويبدو  ةيف حمافظة صعد 1991عام  تأسست املذهب الزيدي إىل
 مل وخاصة السعودية الايت ، سلبية على دوا اخلليج اثاًرآهلذه احلر  امتدادات و

والقيام  حدودهامن اعتداءات احلوثيني وامتداد عملياهتم العسكرية إىل داخل  ْمتسَل
                                                 

ىل إمت دِّثر اإلرها  يف جمتمعاتنا ووسائل مكافحته"، ورقة ُقأاجلحين، علي بن فايز، " (1)
، عربـي: التحديات الداخليـة واخلارجيـة  النظام األمين يف منطقة اخلليج ال مؤمتر

 آذار/ماارس  9-1 أبو ظبااي،  جية،يسترات)مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اال
 .914-919 ص (،1009

 11)، االحتـاد اإلماراتيـة  مان اخللايج"،   أالعيسى، مشالن يوسف، "مساتجدات   (2)
 .(1009وا األ كانون/ديسمرب



48 

بعمليات عسكرية ضد عناصر اجليش السعودي وإحاداث بعاض اخلساائر يف    
ا على اليمن ل خطًرفاحلر  الدائرة يف اليمن مع احلوثيني تشكِّ ؛األمواا واألرواح

ا ا باارزً ن إليران دوًرأخاصة و، (1)اخلليجوهتديًدا لألمن واالستقرار يف كل دوا 
 اإذ تارى يف وجاودهم ذراًعا    ؛ا على مجيع املستويات يف دعم احلوثينيومستمرًّ
يف اليمن على غرار حز  اهلل يف لبنان ويدعم دورهاا يف العاراق مباا     ةعسكريَّ

ن مشكلة أحيث من الواضح ؛ يف كل منطقة اخلليج (2)يساعدها على بسط نفوذها
ن احلكومة اليمنية غري قادرة على أني أصبحت مزمنة ومستعصية على احلل واحلوثي

بشكل مالئم، يضاف إىل ذلك العمليات اليت يقوم هبا تنظيم القاعدة  معهاالتعامل 
اليمن، با يف اليمن واليت ازدادت يف السنوات األخرية وانتشرت يف مناطق متعددة 

 رة.ن تنتشر إىل دوا اخلليج اجملاوأواليت ميكن 
لت فقد شكَّ باي،ا ألمهية ما حيدث يف اليمن بالنسبة ألمن اخلليج العرونظًر

ا ا كابريً حتاديًّ  1011شباط /منذ فربايريف اليمن باي الشبا واحلرا االحتجاجات 
اليمن اجملاا احليوي أو العمق االساتراتيجي لادوا خللايج     عدُّذ ُي؛ إألمن اخلليج

 إىل ر الاذي أدى بادوا اخللايج    األما  ؛بشكل عام وللسعودية بشكل خاص

 ب الايمن الادماء   جنِّا الدفع بكامل ثقلها السياسي إلجياد حل سياسي لألزمة ُي

مان دوا اخللايج   أا علاى  وإثارة الفوضى وعدم االستقرار، الذي ينعكس سلًب
 باي.العر

إجياد حل لألزمة اليمنية بطرح املبادرة اخلليجية يف سهمت دوا اخلليج ألقد 
اهلل  نقل السلطة يف اليمن بشكل سلمي من الرئيس السابق علي عبد إىلاليت أدت 

عات االتفاقياة يف الريااض يف    قِّىل نائبه عبد ربه منصاور هاادي، ووُ  إصاحل 
عبد اهلل بن عبد العزياز ووزيار    الراحلحبضور امللك  1011تشرين الثاين /نوفمرب

                                                 

، 111، )العدد السياسة الدوليةعاون اخلليجي"، من جملس التأشرف سعد، "أالعيسوي،  (1)
 .41 (، ص1011

مؤمتر ىل إمت دِّي"، ورقة ُقارايسنر، يوهانس، "املنظور األوروباي ألمن اخلليج العرب (2)
)مركاز   ،النظام األمين يف منطقة اخلليج العربـي: التحديات الداخلية واخلارجيـة 

(، 1009آذار /ماارس  9-1 بو ظباي،أ ستراتيجية،اإلمارات للبحوث والدراسات اال
 .119 ص
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إىل ن اخلليجي باإلضافة مني عام جملس التعاوأبن زايد و اهلل مارات عبدخارجية اإل
 .(1)ألطراف اليمنية املختلفةا

منذ باي حيث يطالب احلرا  اجلنو؛ ا خماطر االنقسامكما يواجه اليمن أيًض
وآخر مشايل، إال أن السالطات  باي بإعادة تقسيم اليمن إىل مين جنو 1009عام 

 شاكل  1014شاباط  /فرباير 10ت يف اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي أقّر
؛ (2) يف اجلنو  وأربعة يف الشاماا نياثن :قاليمأالدولة االحتادية املستقبلية من ستة 

إىل بااي  مر الذي قد يؤدي ببعض املتربصني بوحدة واستقرار دوا اخلليج العراأل
الطائفاة   فيهاالدعوة حملاكاة النموذج اليمين مستقباًل، خاصة يف املناطق اليت تتمتع 

 الية.الشيعية بكثافة سكانية ع

 أأثير الطجئفية السيجسية واإلسالم السيجسي
سالم السياسي واحلركاات  إىل بروز ظاهرة اإلباي أدت ثورات الربيع العر

ساالم  حيث استطاعت مجاعات اإل موجاته األوىل؛سالمية اليت استفادت من اإل
لسالطة يف تاونس   إىل ا الوصاوا  ،وخاصة حركة اإلخوان املسلمني، السياسي
دوا جملس التعاون اخلليجي العتقادهم بأن ذلاك   أثار ختوفالذي  األمر ؛ومصر
ا سيظهر يف حالة هيمنتها على السلطة يف بعض البلدان ا حمتماًل وكامًنل هتديًديشكِّ

خوان املسلمني تنظيم عاملي ممتد له جذور وأتباع يف أن مجاعة اإل ال سيماالعربية، 
 .ليجيومنها دوا جملس التعاون اخل ،كثري من الدوا

سالم السياساي وتناامي نفوذهاا    مع حركات اإلباي دفع التعاطف الشع
خاوان  ىل تصنيف مجاعاة اإل إ ،نظمة اخلليجيةا، ومعارضتها لسياسات األيًّمجاهري

                                                 

  ،بـي بــي سـي  ، "ع يف الرياض على املبادرة اخلليجية حلل أزمة اليمنصاحل يوقِّ" (1)

 (:1011تشرين الثاين /نوفمرب 19، )تاريخ الدخوا: 1011تشرين الثاين /نوفمرب 19
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/11/111123_saleh_gulf_agree

ment.shtml 
 10، رويتـر  ، "يف اجلنو  1يف الشماا و 4 :قاليمأ ةاليمن يقر دولة احتادية من ست" (2)

 (:1014شباط /فرباير 19، )تاريخ الدخوا: 1014شباط /فرباير
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA1907L20140210 
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ماارات يف  واإل 1014 آذار/ماارس السعودية يف  ِقبل منرهابية إاملسلمني منظمة 
 .(1)تشرين الثاين من ذات العام/نوفمرب

نظمة احلاكمة قلية شيعية تتهمها األأبعض دوا اخلليج من تواجد عاين يكما 
ثاارة  حيث تستخدمها طهران ورقاة ضاغط إل  ؛ اا ومذهبيًّيران سياسيًّبالوالء إل

يراين يف منطقة اخلليج، بينماا  بسط النفوذ اإلوم لتعزيز القالقل والفنت يف دوهلا األ
وحماوالت هتميش دورهاا،  قليات من التمييز واالضهاد السياسي تشتكي هذه األ
ر قادَّ ُتحيث ؛ ثر الدوا اخلليجية اليت تعاين من املشكلة الطائفيةأكوتعد البحرين 

 .(2)من السكان % 90باالشيعة يف البحرين  نسبة

 ضعف الأنمية السيجسية والعمز المؤسسجأي
عىن بعمليات اإلصالح السياساي والتنمياة   بناء وتطوير املؤسسات اليت ُت إن
ية من أهم التحديات الرئيسية يف كثري من دوا جملس التعااون اخلليجاي   السياس

ا له مسات خاصة يف ل عبًئواجملتمعات العربية بشكل عام، ولكن هذا التحدي يشكِّ
 ويتضح ذلك من خالا: باي،دوا اخلليج العر

نظر من خالهلا بعض اجلهات اخلارجياة  يالصورة النمطية اجلامدة اليت  -
ن يؤخذ أ، وهي صور تعود إىل بداية عصر النفط، دون للدوا اخلليجية

باالعتبار ما شهدته هذه الدوا من تطاورات سياساية واقتصاادية    
 واجتماعية خالا العقود األخرية.

تتميز دوا جملس التعاون اخلليجاي خبصوصاية ثقافياة وحضاارية      -
والدويل، فلكل دولة من هاذه  باي واجتماعية يف إطار النظامني العر

ا ظروفها اليت جتعل مسار التطور وأولوياته تتجه إىل هذه اجلهة أو الدو
                                                 

تشرين الثاين /نوفمرب 11، رويتر ، "إرهابية ف اإلخوان املسلمني مجاعةاإلمارات تصنِّ" (1)
 (:1014تشرين /نوفمرب 11، )تاريخ الدخوا: 1014

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0IZ0PK20141115 
 (، 1001ياار  أ/ماايو ، ) مـات اجملموعة الدولية لأل"، البحرين يف الطائفي "التحدي (2)

 .1 ص



50 

عنها منااذج سياساية معيناة،     تتولدتلك، ومثل هذه اخلصوصيات 
 وأشكاا خمتلفة من املشاركة السياسية.

ة، وتتعاظم فيهاا  تيَّوَف ةن معظم اجملتمعات اخلليجية هي جمتمعات شابَّإ -
خاصة مع ، رات واألفكار والرؤىالتطلعات والطموحات، وتتعدد التيا

ارتفاع نسبة التعليم وتطور نوعية احلياة ومستوى املعيشة، وازدياد نسبة 
الشبا  الذين تلقوا تعليمهم يف الدوا الغربية، وتعمل دوا اخلليج على 

ن ياؤدي ذلاك إىل هتدياد األمان     أاستيعا  هذه التطورات دون 
 االجتماعي هلذه اجملتمعات.

تطالب  بدأتاليت  ،من فئة الربجوازيني اجديًد اليج نوًعتشهد دوا اخل -
باملشاركة يف احلياة العامة والنشاطات السياسية، وهنا  رغبة واضاحة  

رب يف التاأثري علاى   أكن ودور أن يصبح للمرأة شأللقطاع النسائي يف 
نشاط اجملتمع، وتزامن ذلك مع حتر  األقليات الدينية والعرقية وحماولتها 

ز وجود حتوا حيدث يف العالقة عزِّيف جمتمعاهتم، وهذا ُي أكربلعب دور 
وهذه العالقة تتغري من عالقة  .بني اجملتمع والدولة يف معظم دوا اخلليج

ن عملياة  أبني حكام وحمكومني إىل عالقة بني دوا ومواطنني، ويبدو 
غري قابلة للرجوع، ومن غري املعروف  ،كانت بطيئة ْنِإو ،التحوا هذه

ا كانت ستؤدي إىل قيام مؤسسات مستقرة تستند إىل املشااركة  إذما 
 .(1)والدميقراطية

مان   ،كان بدرجات متفاوتة ْنِإعاين، ويباي ن معظم دوا اخلليج العرأوالواقع 
درة املؤسساات  ة أو ُناخنفاض مستوى التنمية السياسية وضعف املشاركة الشعبية، وقلَّ

ا، منيًّا أا مثل هذه األوضاع السياساية حتاديً  ل ويشكِّالسياسية وقوى اجملتمع املدين، 
ا لالختراقات اخلارجياة، وخاصاة   ل منفًذستراتيجية قد تشكِّا ةوميكن اعتبارها ثغر

خر آن تستغلها بشكل أو بأخرى اليت ميكن بالنسبة للواليات املتحدة وبعض الدوا األ
 ا.ي تراه مناسًبذضغوط سياسية خمتلفة يف الوقت ال ملمارسة

                                                 

شباط /فرباير، مركز اجلزيرة للدراساتاحلوثيني يف اليمن"، محد، "حر  أسامل، ولد  (1)
1011. 
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سهمت بشكل واضح يف تصااعد  أ أيلوا/سبتمرب 11ن أحداث بأك وال ش
األمريكية على دوا جملس التعااون اخلليجاي لتابين     ال سيماالضغوط األجنبية 

إصالحات سياسية، ومنها تشكيل حكومات عصرية تستجيب لرغبات املواطنني، 
جل احتواء اخلطر الذي متثلاه املؤسساات   أوتشجيع حتوالت سياسية سلمية من 

 .(1)لدينية والتعليمية يف دوا اخلليجا
ويف إطار الضغط الذي مارسته الواليات املتحدة وغريها من الدوا الغربية بعاد  

تحريك وإثارة بعض القضايا السياساية  أيلوا، قامت تلك القوى ب/سبتمرب 11أحداث 
ة، الداخلية، اليت أدت بدورها إىل خلق حالة من االحتقان السياسي واألجواء املتاوتر 

قضايا حقوق اإلنسان واحلريات العامة وأوضاع املرأة، والتقسيمات االجتماعية  :مثل
الطائفية والعرقية وغريها، ومعظمها قضايا قابلة للتحر  واإلثارة يف ظل وجود أدوات 

اخللل يف التركيبة السكانية، وحقوق األقلياات   :مثل، قابلة للتحريك وخلق األزمات
 .(2)نزاعات احلدود البينية واإلقليميةا، واملدعومة إقليميًّ

ومن با  التحوا واالستجابة للمتغريات والتطورات السياسية الكاثرية الايت   
وما بعدها، قامات دوا جملاس التعااون     1011شهدهتا املنطقة العربية خالا العام 

ن هذا اإلصاالح  أن هذه الدوا تدر  ؛ ألاخلليجي بوضع خطط لإلصالح السياسي
ضرورة حلفظ األمن واالستقرار الداخلي يف هذه اجملتمعات من جهاة،   والتحوا بات

وخطوة وقائية ملنع نقل العدوى والتدخل اخلارجي يف شؤوهنا لفرض أمناط معينة مان  
ن هنا  من أصبح يربط بني احملافظاة علاى األمان    إبل  ؛اإلصالح من جهة أخرى

وا الدميقراطي والشكل النهائي واالستقرار يف دوا اخلليج، وبني طبيعة االنفتاح والتح
 .(3)لإلصالح السياسي الذي سوف تسلكه هذه الدوا يف املستقبل

                                                 
(1) Campbell, K. Flournoy, M., To Prevail, An American Strategy for the 

campaign Against Terrorism, (Center for strategic and international 

studies, Washington, November 2001), p. 24. 

سبتمرب وانعكاساهتا علاى منطقاة اخللايج"،     11، خالد جاسم، "أحداث السعدون (2)
 .41 (، ص1001تشرين الثاين /نوفمرب، 111)العدد  املستقبل العربـي،

من دول أانعكاسات أحداث احلادي عشر من سبتمرب على شرف سعد، أالعيسوي،  (3)
اساات،  )مركز اخللايج للدر  1002 -1002جملس التعاون لدول اخلليج العربـي 

 .194-199 (، ص1009املنامة، 
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وعلى الرغم من اختاذ بعض اخلطوات جتاه اإلصالح السياساي واالنفتااح   
هذه اخلطوات والتحوالت ما زالت بطيئاة   فإنالدميقراطي يف معظم دوا اخلليج، 

 ترقى إىل مستوى احلرا  والتحوالت اليت ويف بداياهتا ودون املستوى املطلو  وال
لمساءلة والرقاباة  ل، فاحلكومات يف هذه الدوا ال ختضع املنطقة العربيةحدثت يف 

أمام الربملان أو اجملالس املنتخبة، وعمليات اإلصالح وفتح اجملاا أماام املشااركة   
 .(1)ذكر يف معظم هذه البلدانُي احقيقيًّ اتشهد تقدًم ة ملالشعبي

ن الشعو  يف معظام دوا جملاس   أبد من اإلشارة بشكل أساسي إىل  وال
انتخا  اجملالس الربملانية يف التعاون اخلليجي تطالب باملشاركة السياسية والشروع 

بداًل من تعيينها، ووضع قانون لتنظيم األحزا  السياسية، وتتطلع شعو  اخللايج  
بشىت أشكاله، وتقسيم وتوزيع كذلك إىل توفري العدالة االجتماعية وحماربة الفساد 

الثروة على كافة مكونات الشعب بدون متييز، باإلضافة إىل الادعوة لالهتماام   
بقضايا املرأة وحقوقها، وحرية الرأي والتعبري واحلوار، وهنا  جيل من الشابا   

د على املطالبة باإلصاالح السياساي   اخلليجي متواجد يف معظم دوا اخلليج يشدِّ
األمن واالستقرار وحتقياق   يفاجلة كافة قضايا اجملتمع اليت تؤثر واالقتصادي، ومع

ن وسائل االتصاا احلديثة وثورة املعلومات أيف هذه اجملتمعات. ومن املؤكد  فاهالر
سهمت يف إتاحة الفرص أمام أقد ، وما فرضته العوملة من تطورات ،والتكنولوجيا

تبادا على  نوعة ووفرت القدرةالع على ثقافات خمتلفة ومتالشبا  اخلليجي لالطِّ
 .(2)املعلومات واآلراء وإجراء احلوار عرب وسائل التواصل االجتماعي املختلفة

ثارهاا بشاكل   آلقت بظالهلا وأباي ن ثورات الربيع العرأومما ال شك فيه 
انتقلت مطالب واحتجاجات الربيع ؛ حيث و غري مباشر على دوا اخلليجأمباشر 
ج مع اختالف شدة وعمق تأثريها مان دولاة ألخارى    إىل دوا اخلليباي العر

الختالف التركيبة السكانية والعقائدية واإلمكانيات االقتصادية وطبيعاة تعامال   
طالبات الشاعو     ؛ فقاد النظام السياسي يف كل بلد مع االحتجاجات الشعبية

                                                 

 .113 ، صقضايا األمن يف منطقة اخلليجبو عامود، أ (1)
، 191، )العدد شؤون األوسط، "آفاق وخماطر :بشارة، عزمي، "الثورة املصرية الكربى (2)

 .19 (، ص1011ربيع 



54 

اخلليجية كسائر الشعو  العربية باإلصالح الدميقراطي ومكافحة الفساد وسايادة  
باالربيع   تاأثًرا انون وحتقيق الرفاهية االقتصادية، وكان أكثار دوا اخللايج   الق
 14البحارين يف  ، و1011كاانون الثااين   /يناير 19مان يف سلطنة ُع باي:العر
؛ حياث  1011آذار /مارس 11اململكة العربية السعودية يف و، 1011شباط /فرباير

ة يف املنطقة الشرقية للثورة ارة الشيعثا باستطائفيًّ األحداث حاوا البعض استغالا
دوا اخلليج استطاعت امتصاص آثار االحتجاجاات   لكنعلى النظام السعودي، 
ا جيابيًّإا فت العامل االقتصادي والتنموي توظيًفوظَّ؛ إذ (1)الشعبية دون تغيري النظام

 من اتساع نطاق االحتجاجات. يف معاجلة هذه املشكلة واحلدِّ
مت تعديل نظام جملس  ،صالح والتغيرية ملطالب اإلواستجاب ،ويف هذا السياق
وأن  ،اعضاوً  110ليتكون من  1019كانون الثاين /يناير 11الشورى السعودي يف 

تعاد  و ،(2)للمرأة يف اجمللاس(  امقعًد 90منهم على األقل من النساء ) %10يكون 
 هذه خطوة غري مسبوقة يف السعودية.
ري على الداخل اخلليجي إىل عالقاتاه  التأثباي جتاوزت تداعيات الربيع العر

فرازه أنظمة سياسية جديدة يف بلدان إلباي قليمي العرطار النظام اإلإاخلارجية يف 
ا، ا وسياسايًّ ولوجيًّيياد أ)مصر، تونس( ختتلف مع دوا اخلليج باي الربيع العر
ن يران استغالا االحتجاجات يف البحرين واملنطقة الشرقية يف السعودية مإوحماولة 

ىل العبث بأمن الدولتني إمما قد يؤدي  ؛الناحية الطائفية لوجود كثافة سكانية شيعية
 باي.من واستقرار كافة دوا اخلليج العرأوهتديد 

إىل تقرير مؤشر الدميقراطية ملعرفة مستوى الدميقراطية يف دوا  شارةوجتدر اإل
ة االساتخبارات  وحد وُتِعدُّه 1003ألوا مرة عام  صدروالذي  باي،اخلليج العر

                                                 
 "،ليجيانعكاسات الربيع العرباي على دوا جملس التعاون اخل"عبد اهلل، عبد اخلالق،  (1)

)تااريخ  ، 1011 نيساان /بريال إ 13، املركز العربـي لألحباث ودراسة السياسات
 (:1011نيسان /إبريل 19الدخوا: 

http://www.dohainstitute.org/release/ee7119ae-28f2-4495-8807-

71cff25d1490 
 /ينااير  11، رويترز، "العاهل السعودي خيصص ُخمس مقاعد جملس الشورى للمرأة" (2)

 (:1019كانون الثاين /يناير 11، )تاريخ الدخوا: 1019انون الثاين ك
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B22YB20130111 
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هي:  ،مخس فئات موزًعا على امؤشًر 30إىل  استناًدايكونوميست االقتصادية يف اإل
وأداء احلكوماة، واملشااركة   ، واحلرياات املدنياة   والتعددية، العملية االنتخابية

، وياتم تصانيف   10-0على مقياس يتراوح ما بني ، والثقافة السياسية ،السياسية
: دميقراطيات كاملة، ودميقراطيات معيبة، وأنظماة  الدوا حسب ذلك املؤشر إىل

حيث كان تصنيف دوا اخلليج ضمن األنظمة السلطوية  ؛هجينة، وأنظمة سلطوية
  :(1)وفًقا للجدوا اآليت

 1011 1011 1010 1001 1003 الدولة
 1991 1999 1914 1990 1991 السعودية

 1911 1911 1911 1931 1941 مجرا اإل
 9911 9911 9909 1991 1991  طر

 1919 1991 9949 9991 9919 البحري 
 9991 9994 9911 9999 9909 ال وي 

  9913 9913 1913 1991 1999 سأطنة ىمج 

أو  اجلدوا أن الدميقراطية تراجعت يف بعض دوا اخلليج توضح معطيات هذا
 ما زالت تراوح مكاهنا بعد مطالبة شعوهبا بالدميقراطياة واإلصاالح السياساي   

 باي.لثورات الربيع العر نياملواكب
ن بناء املؤسسات السياساية  أ وخنلص يف سياق إبراز خماطر هذا التهديد إىل

، املؤسسة القضائية، مؤسسات اجملتمع اجملالس التشريعيةوترسيخ العمل املؤسسايت )
ا يف معظام دوا  ا باارزً ل حتدًياملدين( واالنطالق يف عملية التنمية السياسية يشكِّ

اليت ألقت بظالهلا علاى مجياع   باي خلليج، وخاصة بعد بروز ظاهرة الربيع العرا
جيابية على إجنازات إت إىل حتقيق بعض الشعو  العربية وأدَّ باي،أحناء الوطن العر

صعيد التغيري واإلصالح السياسي وبناء املؤسسات يف الوقت الاذي ماا زالات    
هذه الشعو  باإلحبااط   تشعر شعو  اخلليج مل حتصل على حقوق مماثلة، ورمبا

ملمارسة بعض األنظمة يف  اإىل املظاهرات واالحتجاجات للتعبري عن رفضه فتلجأ
                                                 

(1) The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2012, (The 

Economist Intelligence Unit Limited 2013), pp. 13-14. 
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م وجهاود  ءجياد مؤسسات تاتال إاألمر الذي يقتضي العمل على  ؛(1)دوا اخلليج
تكون قادرة على استيعا  هاذه املطالاب   ؛ شعو  دوا جملس التعاون اخلليجي

 الئم.واحتوائها بشكل تدرجيي وم

 الأحديج  اال أ جدية
ن اسم املنطقة ارتابط  أُتعد منطقة اخلليج مركز الثقل النفطي العاملي لدرجة 

 توجاد وال  %90ة عالية تفوق ببنس هذا املصدر الطاقيوهي تعتمد على ، بالنفط
مصادر بديلة للدخل، لذلك ال ميكن فهم النظام اإلقليمي اخلليجي دون اإلشاارة  

يصعب فهم ما جيري كما أثريه على املستويات احلياتية املختلفة، إىل النفط ومدى ت
أمهيته احليوية لدوا املنطقة والعاامل،   حوله من حتديات وخماطر دون الرجوع إىل
تحظى بكل هذا االهتمام، وحينما ل  تكنولوال وجود النفط يف هذه املنطقة فإهنا مل

، (سنة 10-11) املدى املنظوريف  ايفقد النفط حضوره، وهو أمر قد يكون مستبعًد
فإن هذه الدوا سوف تفقد الكثري من أمهيتها وخاصة بالنسبة للدوا الصناعية اليت 

 تعتمد بشكل أساسي ومكثف على هذا النفط.
لبحاث  إىل اجاًل آجاًل أو عان إباي ن تضطر دوا اخلليج العرأومن املتوقع 
ن إحياث   ؛ه الادوا جل دعم الدخل القومي هلاذ ألنفط من لعن مصادر بديلة 

نضو  النفط سيؤثر بشكل مباشر على اقتصاد دوا جملس التعااون اخلليجاي،   
وعلى خطط التنمية والتطور الذي تشهده هذه الدوا ومستوى معيشة املاواطنني  

 .(2)ورخائهم
من أغىن دوا العاامل باالنفط،    ُتعدُّباي ن دوا اخلليج العرأومن املعروف 

كارب  أ قة أخرى كالغااز، ومتلاك هاذه الادوا    وبعضها تتوافر فيه مصادر طا
كمية من النفط اخلام املتاداوا   أكربات النفطية اليت مت اكتشافها، وتنتج ياالحتياط

                                                 
(1) Roberts, p. The end of oil on the Edge of A perilous, (Houghton 

Miffin-company, Boston, 2004), p. 77. 
، شؤون عربيةعبد الفتاح، بشري، "الثورات الشعبية وأزمة الوسائط السياسية العربية"،  (2)

 .99 (، ص1011، ربيع 141)العدد 
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ونتيجاة  ، (1)من النفط كميةرب أكر وتصدِّ ،من اإلنتاج العاملي %90حوايل  ،اجتاريًّ
لى مصدر من االقتصادات اليت تعتمد عباي لذلك تعد اقتصادات دوا اخلليج العر

ن هذه الدوا تعتمد على الثروة النفطياة يف املقاام   إحيث ؛ واحد بشكل أساسي
األوا، سواء من حيث اإلنتاج واالستهال  أو االستثمار والتصدير، ويعود سبب 
هذا االعتماد إىل الظروف الطبيعية لتلك الدوا، مث إىل النهج واخلطاط التنموياة   

 وارد النفطية وعوائدها.املتبعة من حيث منط وسياسة توظيف امل
 نهإونتيجة للنمط املستخدم يف توظيف الثروة النفطية يف معظم دوا اخلليج ف

ن نقص اخلربة والتجرباة،  إحيث  ؛إىل زيادة االستثمار احلقيقي يف اخلارج يؤدِّ مل
لة للقيام باالستثمار املباشر لتلك الفاوائض  وعدم توفر املؤسسات االقتصادية املؤهَّ

ى إىل استثمار معظم فوائضها يف البنو  األجنبياة بصاورة   ق واسع، أدَّعلى نطا
أوعية مالية ذات عوائد ثابتة، وقد تسبب هذا النمط االساتثماري واملاايل غاري    

 برزها:أ، ولعل (2)اإلنتاجي يف العديد من التحديات واملشكالت
إذ كانت تتعرض للتجمياد خاالا    ؛عدم متتع هذه الفوائض باألمان .1

 ع األحداث واألزمات.وقو
للتآكل أثنااء   ةرضاستثمارها يف أوعية مالية ذات عائد ثابت جعلها ُع .1

 املوجات التضخمية.
اخلسارة اليت حلقتها نتيجة تقلبات أسعار صرف العماالت املختلفاة،    .9

 وخاصة الدوالر األمريكي.
ن معظم دوا اخلليج أصبح جمتمعات اساتهالكية بالدرجاة   أظ الَحكما ُي

ألوىل، فهي تستهلك ما تستورد، وخاصة املواد األساسية اليت متس حياة املواطنني ا
األرز والقمح وحديد البناء واألدوية وغريها من  :مثل، واألمن االستراتيجي للدوا

 املواد الضرورية.
                                                 

)مركز اخللايج لألحبااث، دبااي     يجيالنظام اإلقليمي اخللعبد اهلل، عبد اخلالق،  (1)
 .31 (، ص1003

)أطروحاة   التهديدات املستقبلية لدول اخلليج العربــي، اجلدعان، خليفة محدان،  (2)
 .99 ، ص1004ماجستري(، كلية الدفاع الوطين امللكية األردنية، 
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ن اعتماد دوا جملس التعاون اخلليجي على الانفط فياه   أوجتدر اإلشارة إىل 
ب تذبذ  أسعار النفط وعادم اساتقرارها وقابليتاها    خماطر كثرية، وذلك بسب
حيث تتأثر أسعار النفط يف أي وقت بعوامل خمتلفة سياسية ؛ للصعود واهلبوط احلاد

ا يف ميزانيات معظام  برًيك اعجًز 1009فقد شهد عام  ؛واقتصادية وأخرى نفسية
 41 وصلت حاوايل وا دوالر تقريًب 149ن أسعار النفط اهنارت من ؛ ألدوا اجمللس

. 1011وبداية عاام   1014مر يف هناية عام دوالر للربميل الواحد، وتكرر هذا األ
وقد كان لذلك انعكاسات سلبية واضحة على هذه الدوا مان حياث ظهاور    

 وحاده ن االعتماد على الانفط  أن التضخم وتراجع األداء االقتصادي، وهذا يبيِّ
ا  أو ضاعف البادائل   ا وذلاك لغيا  كبرًي وخطًأ ال خطًريشكِّمصدًرا للدخل 

لدى دوا اخلليج بدائل توازي أمهية الثروة  توجدال  ؛ إذااالقتصادية املتوافرة حالًي
 النفطية وحجم عوائدها سواء يف اجملاا الصناعي أو الزراعي أو التجاري.

ن ؛ إذ إعلى معظم الدوا اخلليجياة  بارزةثار آألزمة املالية العاملية لوقد كان 
زمة املالية العاملية وجدت طريقها لدوا اخلليج عرب عدة قناوات  ثار األآتداعيات و
اخنفاض أسعار النفط اخلام، وتقليص تدفق رؤوس األمواا اخلارجية،  :رئيسة، منها

 استعيد عافيتهتلت أسعار النفط عاد مثوتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، 
ن االخنفااض  أاملالية العاملياة، إال  زمة ثار األآبعد بوادر تعايف االقتصاد العاملي من 

بظالله على التنمية االقتصادية يف  ىلقأ 1011وائل عام أسعار النفط يف أالكبري يف 
كانون الثاين من العاام  /ينايرر تقرير البنك الدويل الصادر يف لقد قدَّ دوا اجمللس.

ر الانفط  سعاأاء االخنفاض احلاد يف خسائر دوا جملس التعاون اخلليجي جرَّ 1011
مجايل الناتج إمن  %14ر باقدَّما ُي :شهر، أيأمليار دوالر خالا ستة  111بنحو 

 .(1)احمللي لدوا جملس التعاون اخلليجي
ن اعتماد اقتصادات دوا اخلليج على عائدات النفط والغاز كمصدر رئيس إ

ىل زيادة التضخم وتراجع النماو  إمما يؤدي  ،للدخل جيعلها عرضة لتقلبات السوق
                                                 

ثاين كانون ال/يناير 90، اجلزيرة نت، "مليار بسبب النفط 111خسائر لدوا اخلليج با" (1)
 (:1011شباط /فرباير 9، )تاريخ الدخوا: 1011

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/1/30 
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ي وقات  أجنبياة يف  العماالت األ  ياالقتصادي يف دوا اخلليج وتراجع احتياط
 ويتراجاع  ميناو حياث  ؛ الرتباط اقتصادها باقتصاديات الدوا املستهلكة للنفط

ا القتصاد وحاجة الدوا املستهلكة للنفط مما يعرضها ملخاطر جسيمة اقتصادها وفًق
نسان تستهدف االستثمار يف اإليف ظل حمدودية اخلطط االستراتيجية التنموية اليت 

 وا.اخلليجي يف املقام األ

 مة ال  الحدود
باني دولاه، وهاي     خالفات حدوديةيعاين النظام اإلقليمي اخلليجي من 

جزء من هذه اخلالفات طريقاه   ولئن وجد ؛مشكالت عالقة منذ زمن االستعمار
ة والايمن  إىل احلل من خالا التفاهم حوا ترسيم احلدود ال سيما بني الساعودي 

ن أقائمة، وال شك ال تزاا هنا  قضايا حدودية  فإنوكذلك بني قطر والبحرين، 
دوا  تظال االستعمار استهدف خلق هذه املشكالت والنزاعات احلدودية حاىت  

علاى   النزاعاات با  وعدم االستقرار بسبب هاذه  ترتعيش حالة من اال املنطقة
لاديها  لايس  ا جملس التعااون  يف دوإذ ال توجد دولة صغرية أو كبرية  ؛احلدود

معظم دوا النظام اإلقليمي اخلليجاي تعااين نزاعاات     بل إن، مشاكل حدودية
 .(1)ا أخرىا وختف أحياًنحدودية تتفاقم أحياًن

مناها   ان مشكلة النزاعات احلدودية يف منطقة اخلليج قدمية إال أن جزًءأومع 
بسابب عادم وجاود     حلظة ةدي إىل صراعات يف أييؤوميكن أن  اما زاا قائًم

اتفاقيات أو معاهدات تعاجل هذا املوضوع، أو تضع آلية ملعاجلته وتساوية هاذه   
 ةرضا النزاعات، وحىت يف حالة وجود مثل هذه االتفاقيات فإهنا عادة ما تكون ُع

حالاة   :مثل، للتعطيل واإللغاء وعدم االلتزام هبا كما حدث يف كثري من احلاالت
 وإيران وغريمها. العراقمث العراق والكويت، 

ا تداخل النزاعات احلدودية التارخيياة ماع   ومما يزيد مشكلة احلدود تعقيًد
األزمات واخلالفات السياسية واالقتصادية اليت تطرأ بني هذه الادوا يف بعاض   

                                                 

)مركز الدراساات السياساية   قضية احلدود يف اخلليج العربـي شعل، عبد اهلل، األ (1)
 .11 (، ص1001القاهرة ستراتيجية باألهرام، واال
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األحيان وتتسبب يف تفاقم هذه النزاعات، ومان مث تاؤدي إىل دميوماة حالاة     
ن تدخل القوى اخلارجية اليت أليج، كما االضطرا  وعدم االستقرار يف منطقة اخل

حيث ؛ يوجد هلا مصاحل يف هذه املنطقة يؤدي إىل تفاقم هذه اخلالفات وتأجيجها
 املنطقة. علىوتأكيد هيمنتها  نفوذهاتستغل هذه النزاعات لتعميق 

ودون الدخوا يف تفاصيل هذه النزاعات احلدودية ميكن اإلشارة إىل أبرزها، 
السعودية والكويت، والسعودية واإلمارات العربية املتحادة،   وهي اخلالفات بني
قاد  السعودية والبحرين وغريها، ووالسعودية وسلطنة عمان، ووالسعودية وقطر، 

ولو بصورة مؤقتة ولكن هنا  نزاعات ما زالت تنتظر  بعض هذه النزاعاتمت حلُّ 
قرار يف منطقاة  للتوتر، وحالة من عدم االسات  ابؤًروهي تشكِّل  احلل حىت اآلن،
 قليمية يف املنطقة.ا لتدخل الدوا الكربى وبعض القوى اإلاخلليج ومنفًذ

 م  السيبرانياأل
دولاة يف ضاوء    ةمن القومي أليعمدة األأهم أحد أمن السيرباين صبح األأ

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  على الرمسي واجملتمعي مبجاليهااعتماد الدوا 
 ة مبختلف قطاعاهتا العسكرية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية.ري شؤون الدوليتس

ن محاية املوارد البشرية واملالية ؤمِّالنشاط الذي ُيبأنه من السيرباين ف األعرَّوُي
مان اخلساائر    احلدِّ مكاناتإ ويضمن املرتبطة بتقنيات االتصاالت واملعلومات،

عادة الوضاع  إتهديدات، كما يتيح ضرار اليت تترتب يف حاا حتقق املخاطر والواأل
نتااج وال تتحاوا   اإل سرع وقت ممكن حبيث ال تتوقف عجلةأىل ما كان عليه بإ
 .(1)ىل خسائر دائمةإضرار األ

محالت التخريب وتعطيل اإلنترنت وصواًل إىل فتشمل احلر  السيربانية  أمَّا
خلرباء لتوسيع حالة احلر  الفعلية باستخدام الوسائل اإللكترونية، ويذهب بعض ا

                                                 

مت دِّ: التحديات ومستلزمات املواجهة"، ورقة ُقا جبور، مىن األشقر، "األمن السيرباين (1)
، )املركاز  للمختصني يف أمن وسالمة الفضاء السـيربا   اللقاء السنوي األولىل إ

 11-19العرباي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الادوا العربياة، باريوت،    
 .9 (، ص1011 آ /أغسطس
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ف احلار   ميكان تعريا  وهذا املفهوم ليشمل عمليات تزوير بطاقات االئتمان، 
 :(1)من خالا ثالثة معامل رئيسية السيربانية

مستضيًفا هلا، وهو الفضاء اإللكتاروين،   احلر  السيربانية متتلك فضاًء .1
 كما أن احلر  املادية فضاؤها الرب أو البحر أو اجلو.

وهو ما مييزها ، انية هتدف إىل حتقيق مآر  سياسية حمددةاحلر  السيرب .1
 عن اجلرائم اإللكترونية.

 احلر  السيربانية دائًما ما متتلك "وحدة عنف" أساسية. .9
بااي  ها دوا اخلليج العرهمنية اليت تواجويف ظل التحديات االقتصادية واأل

لى وضع اساتراتيجية  وتصاعد خالفاهتا مع دوا اجلوار اجلغرايف ال بد من العمل ع
خاصة بعد تعرض عدة  ،خطار والتهديدات التكنولوجيةشاملة وموحدة ملواجهة األ

برزهاا  أان ك دوا خليجية هلجمات سيربانية ضد منشآهتا االقتصادية والعسكرية
1019رامكو السعودية يف العاام  أاهلجوم على مواقع وزارة الداخلية وشركة 

(2) ،
ماارات يف عاام   ة منشآت اقتصادية يف اإل قطر وعدَّىل شركة الغاز يفإضافة باإل

                                                 

جملة السياسـة   ،"ت "األمن السيرباين؟"كيف سيواجه العامل حتديا السيد، حممد حممود، (1)
 (:1011نيسان /إبريل 11(، )تاريخ الدخوا: 1011 نيسان/إبريل 11)، الدولية

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/96/4925/%D9%83%D8%AA%D

8%A8/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%AC%D9%86% 

D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3% 

D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8% 

B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A 

%D8%A7%D8%AA-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9% 

86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7% 

D9%86%D9%8A%20-%D8%9F.aspx 
أياار  /ماايو  19، اجلزيرة نت، "يةلكترونية على مواقع حكومية بالسعودإهجمات " (2)

 (:1011أيار /مايو 19، )تاريخ الدخوا: 1019
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2013/5/17/%D9%87%

D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83% 

D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9% 

D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8% 

AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7 

%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 
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1011
حاطاة  ا زالت القوانني والتشريعات اخلليجية قاصارة عان اإل  محيث ؛ (1)

طار التشريعي والتنظيماي  جياد اإلإال بد من  . لذلكلكترونيةبكافة النشاطات اإل
 ن استمرار عمل تقنياات املعلوماات  إ ذ؛ إالشامل الذي يشجع مبادرات التعاون
نترنت، يستدعي سياسات اإل تهويف مقدم، واالتصاالت واستقرار الفضاء السيرباين
خطار واحلد مان آثاار   منية، ومواجهة األوتشريعات قانونية ملعاجلة الثغرات األ

ن بيئة داعماة  مَِّؤز الثقة يف الفضاء السيرباين وُيعزُِّيمر الذي األ ؛اجلرائم السيربانية
 الجتماعي يف الفضاء السيرباين.لنمو النشاط االقتصادي وا

 
 

  

                                                 

فـرانس  ، "ا مفضلة للهجمات اإللكترونيةالبنيات التحتية يف دوا اخلليج باتت أهداًف" (1)
وا كاانون األ /ديسامرب  14، )تاريخ الدخوا: 1011كانون األوا /ديسمرب 11، 12

1011:) 
http://www.france24.com/ar/20121211-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8

%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8

%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9

%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/ 
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 املبحث الثاني

 م جدر الألديد اإل أيمية

اتسم هذا النوع من التهديد باستخدام القوة املسلحة، واالعتماد يف معظام  
األحيان على الردع واللجوء إىل القوة العسكرية، ولعل ما حصل باني العاراق   

وىل اليت استمرت مثانية حر  اخلليج األ، وهي 1910وإيران من حر  مدمرة عام 
أمثلة باارزة  ُيَعدُّ ، 1990 آ /أغسطسدولة الكويت يف لالعراق  مث اجتياح أعوام،

على هذا النوع من التهديد، وميكن القوا: إن اخلالفات القائمة بني دوا النظاام  
اإلقليمي اخلليجي، وعدم االتفاق على هدف معني، وغيا  العدو املشتر  جلميع 

ر عدم وجود االستقرار واألمن يف املنطقة، وميكن حتدياد أهام   فسِّهذه الدوا ُي
 يلي: فيمامصادر التهديد اإلقليمية 

 الألديد اإليراني
ُتعد أطماع إيران ورغبتها يف السيطرة على املنطقة واهليمنة على مقدراهتا من 

دوا جملس التعاون اخلليجي؛ وذلك بسبب نزعاة   اليت تواجههابرز التهديدات أ
إيران التوسعية الفارسية وتوجهاهتا النووية، وتشجيعها للتطرف الديين، وإثارهتاا  

خللق حالة من التوتر وزعزعة دوا جملس التعاون  لألقليات الشيعية ضد حكومات
ن حتالفها مع كل من سوريا وحز  اهلل اللبنااين  أاالستقرار يف هذه الدوا، كما 

 تصارحيات ويتضح من خاالا   باي،العرضافية البتزاز دوا اخلليج إوسيلة  يعد
جمموعاة مان    أن هناا  السلو  الفعلي حلكوماهتا املتعاقبة و القيادات اإليرانية،
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 وهي: ؛(1)األهداف اليت تسعى إيران إىل حتقيقها
 -كما تادعي   -باي ملء الفراغ االستراتيجي يف منطقة اخلليج العر .1

 سيا الوسطى والقوقاز.آويف 
سلحة وتطويرها مبا حيقق هلا فرض نفوذها االستراتيجي حتديث قواهتا امل .1

 والعسكري يف املنطقة.

 االستعداد الحتماالت اجملاهبة العسكرية مع القوى الدولية واإلقليمية. .9
 انتعاش وازدهار االقتصاد اإليراين وحتقيق التنمية. .4
ىل احلفاظ على قيم ومبادئ الثورة اإلسالمية يف الداخل وتصاديرها إ  .1

 اخلارج.
وتسعى إيران يف سياق حتقيق هذه األهداف إىل زياادة قوهتاا العساكرية    

، والسعي المتال  أسلحة الدمار الشامل مبا فيهاا الساالح الناووي    هاوتعزيز
 والصواريخ بعيدة املدى وغريها.

ن إيران متتلك من عناصر القوة ما جيعل ميازان القاوى خماتاًل    أوال شك 
 :(2)اآلتيةاملعطيات  لصاحلها؛ خاصة يف ضوء

 وقع استراتيجي يتيح هلاا حرياة احلركاة باجتاهاات     مبتتمتع إيران  .1
 خمتلفة.

كثافة سكانية هائلة مقابل نقص حاد وخطري يف الكثافة السكانية لدوا  .1
 جملس التعاون اخلليجي.

 ة:الثالث بأفرعهاوجود قوات مسلحة عاملة يف اجليش واحلرس الثوري  .9
 ية والبحرية.اجلوية والرب

 تنظيمات حبرية خفيفة وسريعة احلركة. .4

حتالف استراتيجي مع سوريا وحز  اهلل يف لبنان واحلوثيني يف الايمن   .1
 باإلضافة إىل هيمنتها على العراق.

                                                 

 .11، 14 ص من منطقة اخلليج العربـي،أآا سعود،  (1)
، النهضة، "املنظور اإليراين ألمن اخلليج العرباي: الواقع واخلياراتهنار، غازي صاحل، " (2)

 .11 (، ص1001متوز /يوليو، 9)العدد 
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برية أو جوياة أو  كانت االعتماد على الوسائل التقليدية يف القتاا؛ سواء  .3
ا من القوات غاري التقليدياة يف   زجًيحبرية، إضافة إىل ذلك متتلك إيران م

ن تتحدى من خالهلا دوا اجلوار يف عادد مان   أميكن  باي،اخلليج العر
ا من العناصر ا واسًعأنواع احلرو  غري املتماثلة، وتشمل هذه القوات نطاًق

املنتسبة إىل القوات النظامية واحلرس الثوري وبعض عناصر االساتخبارات  
البحرية اإليرانية على الرغم مان صاغرها   واألمن، كما تستطيع القوات 

وخلايج  بااي  هتديد عمليات إنتاج النفط وحركة املالحة يف اخلليج العر
ت النفطية الرئيسية يف البحر؛ ولكن اخلطورة آعمان، واالعتداء على املنش

األكثر تكمن فيما إذا استطاعت إيران تطوير األسلحة النووية والصواريخ 
ثاار  آكون له تاا؛ مما سفعَّ هجوم نووي القدرة على وامتال بعيدة املدى، 

 .(1)سلبية كبرية على دوا املنطقة ودوا جملس التعاون بشكل خاص

رؤى بني وبطبيعة احلاا هنا  خالف كبري بني الرؤى اإليرانية ألمن اخلليج و
ا تسيطر فياه  ا مغلًقحيث تريد إيران خليًج ؛الدوا العربية اخلليجية هلذا املوضوع

ا يرتكز الترتيبات األمنية، ومتارس نفوذها فيه؛ بينما تريد الدوا العربية خليًجعلى 
على محاية مصاحلها وأهدافها، وكذلك مصاحل الدوا الغربياة. وتكمان نقطاة    

ن أألهنا ترياد   باي؛األجن للوجوداخلالف اجلوهري بني الطرفني يف رفض إيران 
ن أملنطقة؛ بينما ترى دوا اخللايج  ذه اهبضمان األمن يف صاحبة اليد العليا  تكون

لألمان يف   ضماًنا يعديف اخلليج باي تعزيز عالقاهتا بالدوا الغربية والوجود الغر
 :(2)يتمنطقة اخلليج، وتنطلق الرؤية اإليرانية ألمن اخلليج من اآل

ن تساتند إىل العالقاات   أن ترتيبات األمن اإلقليمية يف املنطقة ينبغي إ -أ
ن أية واالقتصادية املشتركة بني مجيع دوا املنطقة، وجيب التارخيية والدين

 يكون هنا  تعاون يشمل مجيع اجملاالت بني دوا املنطقة.
                                                 

مؤمتر النظام األمين يف ىل إمت دِّم قوية"، ورقة ُقأنتوين، "إيران دولة ضعيفة إكروزمان،  (1)
حاوث  ، )مركز اإلمارات للبمنطقة اخلليج العربـي التحديات الداخلية واخلارجية

 .13-91 (، ص1009آذار /مارس 9-1 أبو ظباي، ستراتيجية،والدراسات اال
، 1، )العدد دراسات مستقبليةي"، ارجب، حممد، "الرؤى املختلفة ألمن اخلليج العرب (2)

 .31 (، ص1009متوز /يوليو
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، وعلاى  هن قضية األمن يف اخلليج مسؤولية الدوا الواقعة على شاطئيإ -  
ا ن تكون إيران طرًفأيف املنطقة جيب  ةن أي ترتيبات أمنيإهذا األساس ف

 فيها.
 .من منطقة اخلليجأيف ترتيبات باي وا التدخل األجنعدم قب -ج 
مين تشار  فيه أالدعوة إىل حل جملس التعاون اخلليجي، واقتراح نظام  -د 

 باملنطقة. ةإقليمي ةقو أكربهلا القيادة باعتبارها  تكونن أإيران على 
مان   ؛إيرانبني ن هنا  عدة نقاط خالفية بني دوا جملس التعاون وأوالواقع 

 :(1)مههاأ
دولاة اإلماارات   بني اخلالف حوا مشكلة اجلزر الثالث بني إيران و .1

حيث باءت كل حماوالت دوا جملس التعاون حلل هذه  ؛العربية املتحدة
املشكلة بالفشل بسبب رفض إيران مجيع احللوا الايت اقترحتاها دوا   

 اخلليج جتاه هذه املشكلة.
 خماوفانية، وهو أمر يثري اخلالف حوا تنامي القدرات العسكرية اإلير .1

من خلل يف التوازن العساكري   هدوا جملس التعاون اخلليجي؛ ملا حيدث
حتاوا من خالله فرض سيطرهتا على املنطقة، ومتثال  اليت  لصاحل إيران؛

التهديدات اليت تطلقها بعض الشخصيات اإليرانية بقصف آبار البتروا 
ا علاى التهدياد   ًداخلليجية يف حاا قامت واشنطن بضر  إيران شاه

 باي.اإليراين لدوا اخلليج العر
؛ اخلالف حوا املوقف من وجود القوات األجنبية يف منطقاة اخللايج   .9

ألي  احيث تتمسك دوا جملس التعاون بوجود القوات األجنبية رادًعا 
؛ بينما ترفض إيران هذا الوجود وتدعو دوا ةإقليمي ةتوجهات عدواني

يف املنطقاة   نيحقيق األمن واالستقرار الدائماخلليج إىل التعاون معها لت
                                                 

مركـز   ، عبد احلكيم سليمان، "األمن القومي العرباي واألخطار اجلديادة"، يواد (1)
شاباط  /فرباير 11 ي الفلسطيين حلقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولية،راشيل كور

 (:1019شباط /فرباير 11، )تاريخ الدخوا: 1019
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=3811 
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ن أإيران على  اليت تشكل الشريان االقتصادي احليوي يف العامل، وتصرُّ
من اخلليج هي مسؤولية الدوا املطلة عليه، ومن هذا املنطلق أمسؤولية 

 واألمريكي يف املنطقة.باي ترفض الوجود الغر
بعض منااطق اخللايج    ا تبعيةحواخلالف املتعلق باالدعاءات اإليرانية  .4

ن تقايم الادليل والشاواهد    أمملكة البحرين اليت حتاوا  :مثل ؛إليران
 1949التارخيية العارية عن الصحة بتبعية جزر البحرين هلا، ومنذ عاام  

وحىت اليوم ما زالت إيران مستمرة يف ادعائها بأن البحارين جازء ال   
 يتجزأ من األراضي اإليرانية.

 فيها أقليات شايعية،  اليت توجدخاصة ، ؤون دوا اخلليجالتدخل يف ش .1
 .واستغالهلا إلثارة الفنت والقالقل يف تلك الدوا

ن عالقات دوا جملس التعااون ماع إياران تتسام     إونتيجة لكل ذلك ف
مصادر التهدياد ألمان دوا    أكربباالضطرا  وعدم االستقرار، وتعترب إيران من 

التغريات الكابرية  تلك ىل تعقيد هذه العالقات جملس التعاون اخلليجي؛ ومما أدى إ
اجلغرافيا السياسية عرفته التحوا الزلزايل الذي  بعداليت حدثت خالا العقد األخري 

ظهاور إياران    وقد كان ذلك سبًبا يفللنظام اإلقليمي اخلليجي باحتالا العراق، 
الطموحات النووياة  ا يف املنطقة، كما يثري الربنامج النووي اإليراين وا أساسيًّالعًب

إحياء القومية  اإليرانية تساؤالت كثرية على مستوى العامل واملنطقة حوا نية إيران
 .(1)الفارسية القدمية

ويف سياق احلديث عن التهديد الذي تشكله إيران على دوا جملس التعااون  
اخلليجي، جتدر اإلشارة إىل اجلانب االقتصادي يف هذا املوضوع، خاصاة حجام   

س األمواا الكبرية اليت تستثمرها إيران يف دوا اخلليج، وبصفة وارات ورؤاالستثم
لدوا اخللايج   ارئيسيًّ اهنا تعد شريًكإإذ  ؛خاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

                                                 

الرسن، تري رود، "مراكز األزمات يف املنطقة واحلاجة إىل معاجلات جديدة"، ورقاة   (1)
ر النظام األمين يف منطقة اخلليج العربــي التحـديات الداخليـة    مؤمت إىلمت دُِّق

 9-1 أبو ظبااي،  ستراتيجية،، )مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االواخلارجية
 .40 (، ص1009آذار /مارس
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املالية يف باي أزمة د يعزوبعض احملللني  ، وهو ما جعل(1)جدًّا ةكبري االعربية وسوًق
تولدت نتيجة الصراع الادائم باني    ةوسياسي ةميإىل أسبا  إقلي 1009مطلع عام 

إيران؛ اليت تعترب الشريك األكرب لإلمارات العربية املتحادة  بني الواليات املتحدة و
ن األمر جتاوز جمرد الشاراكة  أ همويرى بعض .على وجه التحديدباي وإلمارة د

التغلغال  التجارية بكل مقوماهتا االقتصادية وانعكاساهتا السياسية إىل حالة مان  
 410ا لوجود حوايل واالختراق اإليراين على املستويات غري الرمسية؛ وذلك انعكاًس

ألف إيراين يعيشون يف دولة اإلمارات، باإلضافة إىل وجود ما يقار  من عشارة  
 .(2)ياهنا  وخاصة يف دب ةعامل ةإيراني ةآالف شرك

اليت تتنفس مان   الرئة االقتصاديةباي وبناء على املعطيات السابقة أصبحت د
خالهلا إيران للتخفيف من وطأة العقوبات الدولية املفروضاة عليهاا، ومل يقتصار    
االختراق االقتصادي اإليراين لدوا جملس التعاون على العالقات الوطيدة مع دولاة  

وإمنا توظف إيران أدوات أخارى   باي،اإلمارات العربية املتحدة وال سيما إمارة د
الاذي   ،احلرس الثوري : أداةقتصاد اخلليجي لعل من أبرزهاللتدخل يف جمريات اال
؛ حيث كانات  لغسل األمواا يف اخلليج اكبرًي اإيرانيًّ امشروًع يعتربه بعض املراقبني
الوسيلة الوحيدة أمام احلرس الثوري للتحايل على احلصار متثل عملية غسيل األمواا 
هلذا التغلغل اإليراين انعكاساات  ن أدوليًّا، وال شك  ى إيراناالقتصادي املفروض عل

 .(3)سلبية على جممل األوضاع االقتصادية يف دوا جملس التعاون اخلليجي
ولعل من مكامن ضعف املوقف اخلليجي من الربناامج الناووي اإلياراين    

برناجمها الناووي وكيفياة    ومن مثإيران؛ جتاه اختالف رؤية كل دولة من دوله 
                                                 

مـؤمتر   مت إىلدِّمن اخلليج العرباي عقب غزو إيران"، ورقة ُقأستاتسفيلد، جارت، " (1)
، )مركاز  خلليج العربـي التحديات الداخلية واخلارجيـة النظام األمين يف منطقة ا

(، 1009آذار /ماارس  9-1 أبو ظباي، ستراتيجية،اإلمارات للبحوث والدراسات اال
 .111 ص

، السياسة الدوليةمحد، صافيناز حممد، "إيران واخلليج: تناقضات السياسية واالقتصاد"، أ (2)
 .133 (، ص1010 متوز/، يوليو111)العدد 

مركز الدراسـات السياسـة   ، يلم، حسام، "إيران وجرياهنا واألزمات اإلقليمية"سو (3)
 .13 (، ص1010أيار /مايو، 1)العدد  ،ستراتيجيةواال
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الربناامج   بشاأن موقف خليجي موحَّد ومتماساك  إجياد  جيعلالتعامل معه؛ مما 
 .صعًبا النووي اإليراين

بني إيران  الوصوا إىل اتفاق جنيفيف سهمت ُعمان بشكل غري مباشر ألقد 
الواليات املتحدة األمريكية، وروسيا االحتادية، اليت تشمل  ،(1+1وجمموعة دوا )

ُعمان الجتماعات سرية  ملانيا، من خالا استضافةأوبريطانيا، وفرنسا، والصني، و
األمر الاذي   ؛بني دبلوماسيني وقادة أمنيني من الواليات املتحدة األمريكية وإيران

 تشارين الثااين  /نوفمرب 14عقد اتفاق جنيف يف لمهد الطريق أمام جناح الطرفني 
1019
ا ًس. واجلدير بالذكر هنا أن السعودية كانت من أكثر الدوا اخلليجية توجُّ(1)

وهو ما يشري إىل ضعف التنسيق بني دوا اخلليج،  باي؛الغر -ق اإليراين من االتفا
 مقابال يف مفاوضات الربناامج الناووي اإلياراين    باي يكون التنازا الغروقد 

 لتنازالت اإليرانية على حسا  دوا اخلليج ونفوذها يف املنطقة.ا

 الألديد اإلسرائيأي
ستراتيجية أمنية توساعية  او تنتهج إسرائيل سياسة عنصرية عدائية استيطانية

ن هذا التهدياد  إف ا ألمن مجيع الدوا العربية جمتمعة ومنفردة، وبالتايلتشكل هتديًد
اليت هي جزء من منظومة األمن القومي  ،ينعكس على دوا جملس التعاون اخلليجي

الشامل؛ ومما يزيد من خطورة هذا التهديد انفاراد إسارائيل باامتال     باي العر
قليدية تتفوق فيها على كل دوا املنطقة مبا فيها الساالح الناووي   أسلحة غري ت

 ن تصل إىل عواصم دوا اخلليج.أوالصواريخ وغريها من األسلحة اليت ميكن 
بطرح أفكار  1991وقد أخذت إسرائيل منذ انعقاد مؤمتر مدريد للسالم عام 

الادوا  االندماج والتطبياع ماع    رغبتها يفومشروعات خمتلفة تدعي من خالهلا 
؛ لكناها  العربية وجملس التعاون اخلليجي؛ وذلك باالشترا  مع الواليات املتحدة

                                                 

التقاار  ماع إياران واالحتااد      ييتسعيد، بسمة مبار ، "قراءة يف رؤية عمان لقض (1)
 9ريخ الدخوا: ، )تا1014كانون الثاين /يناير 1، مركز اجلزيرة للدراسات اخلليجي"،

 (:1014كانون الثاين /يناير
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/01/2014189038704848.htm 
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بصفة خاصة للوصوا إىل باي اختراق املنطقة العربية ودوا اخلليج العر تستهدف
مصادر الثروة والطاقاة يف العاامل،    أكربتعد من  أن املنطقة باعتبار ؛منابع النفط

ن يكون هلا حضور فاعال يف هاذه   أة تقتضي ن مصلحتها احليويأ وترى إسرائيل
املنطقة، وتشار  إسرائيل يف املؤمترات والندوات اإلقليمية اليت تعقد يف بعض دوا 

ن إسارائيل  إدون شك فا من و .اخلليج حبجة أهنا من دوا إقليم الشرق األوسط
تستغل الدعم األمريكي واهليمنة األمريكية للوصوا إىل تلك املنطقاة؛ فإسارائيل   

 هذه االحتياجاات ضمان وتلبية عن  وفضاًل، احتياجاهتا النفطيةمن  %91تورد تس
 تصدير منتجاته املصنعة. أو عرب املواين النفط تصديرإىل تسعى 

إسرائيل بشكل حثيث حتقيق التفوق العسكري على مجياع الادوا    وحتاوا
دوا متكاني الا  للحيلولة دون وهي تعمل  باي،العربية مبا فيها دوا اخلليج العر

العربية من احلصوا على األسلحة املتطورة، ومتارس الضغط على مجيع الدوا من 
خالا الواليات املتحدة لضمان عدم استخدام هذه األسلحة يف هتديد أمن إسرائيل 

 .(1)وفرض القيود املختلفة على استخدامها
باي من بعض دوا اخلليج العرأ يفا ا مباشًرن تؤثر تأثرًيأومما يتيح إلسرائيل 

ستراتيجية واخلطط األمنية اليت وضعتها جتاه املنطقة؛ اليت جتعل مان أهادافها   اال
مني البحر األمحر، والتغلغل والتواجد املباشر يف شرق إفريقيا، وال سيما أاملباشرة ت

 ن مثل هذه اخلطوات اليت تتخذها إسارائيل وتعمال   . إيف منطقة القرن اإلفريقي
والتادخل يف  بااي  من دوا اخلليج العرأ يفل التأثري ُبل هلا ُسسهِّعلى تنفيذها ُت

 شؤوهنا.
بل فشل عملية السالم بني العر  وإسارائيل، وإمكانياة   ؛ ال وبسبب تعثر

حدوث توتر وأزمات يف ضوء العنف اإلسرائيلي، وعدم االلتازام باساتحقاقات   
للادوا   امسااندً  ان إسرائيل تعترب دوا اخلليج عنصًرإالسالم والشرعية الدولية، ف

أو حصوهلا على أسالحة   ،ن تسليح دوا اخلليجأالعربية احمليطة بإسرائيل، وترى 
 على أمنها.ا يشكل خطًر ،وقدرات عسكرية متطورة

                                                 

، )أطروحاة  من اخلليج واملتغريات يف الشرق األوسـط أمستقبل الزيود، حممد طه،  (1)
 .49 ، ص1009ماجستري(، اجلامعة األردنية، عمان، 
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ن أطماع إسرائيل ورغبتها يف التدخل والتغلغل يف دوا جملاس التعااون   إ
ا اخلليجي والعبث بأمنها جتعلها تتذرع باإلرها  وسيلة للنفاذ إىل هاذه الادو  

باستخدام شىت السبل والوسائل؛ حىت يكون هلا القدرة علاى حتقياق مصااحلها    
والتحكم مبا جيري يف هذه الدوا، وما العملية اليت نفذها املوساد اإلسارائيلي يف  

يف حركة محاس حممود  القياديعندما قام باغتياا  1010خالا عام باي مدينة د
العبث باأمن  يف مدى رغبة إسرائيل  على املدينة إال دليل فنادقحد أاملبحوح يف 

 هذه الدوا وتغلغلها فيها.
ومما يؤكد أطماع إسرائيل يف منطقة اخلليج دراسة نشارها دوري جولاد   

إسرائيل واخلليج: إطاارات  "املستشار السياسي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بعنوان: 
قاة  تكشف الكثري من أطماع إسارائيل يف منط  "؛أمنية جديدة للشرق األوسط

مين جديد للمنطقة أا من نظام ن تكون جزًءأن إسرائيل جيب أاخلليج، وتدعو إىل 
. وإسرائيل معنية بالتخطيط للنفااذ إىل مجياع   (1)بأسرها مبا يف ذلك دوا اخلليج

دون استثناء، وحماولة السيطرة عليها؛ ولو بشكل غري مباشر من من الدوا العربية 
 ة.خالا استخدام أدوات وأساليب متنوع

ا من خالا الوجود اإلسرائيلي ويبدو التهديد اإلسرائيلي ألمن اخلليج واضًح
من اخلليج بأمن أاملكثف يف منطقة البحر األمحر، ومما يضاعف من اخلطورة ارتباط 

ومماا  ، (2)ريتريا جنو  البحر األمحرإالبحر األمحر والتعاون بني إسرائيل وإثيوبيا و
ا لدوا اخلليج يف الوقت الراهن احتماا قيامهاا  يزيد من خماطر إسرائيل وهتديده

بعمل عسكري ضد املنشآت النووية اإليرانية يف ظل التوترات السائدة بني إسرائيل 
ف، ويشكل تداعيات خطرية على عن حجم اخلطر يتضاإهذه احلالة ف وإيران، ويف

من اخلليج، وتكمن اخلطورة كذلك يف احتماا الارد اإلياراين علاى اهلجاوم     أ
ا ضد القواعد األمريكية والغربياة يف اخللايج،   ًهوجَّسرائيلي؛ الذي سيكون ُماإل

ستراتيجية يف دوا جملس التعااون اخلليجاي والادوا    وكذلك ضد املنشآت اال
                                                 

 .19 ص العربـي، من منطقة اخلليجأآا سعود،  (1)
 13)، عكـا  العاين، حممد رجب، "تطبيع دوا اجمللس مع الكياان اإلسارائيلي"،    (2)

 .(1011نيسان /إبريل
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يران يف حاا تعرضاها  إحيث تتضمن الئحة املواقع اليت قد تستهدفها ؛ (1)الغربية
 :(2)يلي لضربة عسكرية ما

 م املالحة الدولية.ماأغالق مضيق هرمز إ .1

 باي.والقواعد األمريكية يف دوا اخلليج العر القواتاستهداف  .1

 د الغر  بالوقود.ت النفطية يف املنطقة، خاصة تلك اليت تزوِّآضر  املنش .9

ت آسرائيل، ومن ضمنها املنشا إهداف العسكرية واملدنية يف قصف األ .4
 سرائيلية.النووية اإل
ياران  إتضررين من الئحة املواقع املستهدفة من قبل كرب املأن أومن املالحظ 
املنفذ الارئيس   ، وهوغالق ملضيق هرمزإي أن إحيث  باي؛هي دوا اخلليج العر
ق اقتصادي على دوا اخلليج؛ الايت تعاد   يىل تضيإسيؤدي  ،لنقل النفط اخلليجي
للحر   فضاًل عن جعل مدهنا ساحة ؛الرئيس مليزانية دوهلا املصدرعائداهتا النفطية 

مما سيلحق هباا   باي؛يرانية الحتضاهنا القواعد الغربية يف اخلليج العراإل -الغربية 
مناها واساتقرارها، وهتدياد    أىل زعزعة إخسائر بشرية ومادية فادحة، ستؤدي 

 راضيها.أوحدهتا الوطنية وسيادهتا على 
 ظال ا يف الوقات احلاضار يف   احلل العسكري بات مستبعًد لكن يبدو أن

ياران  إىل التوصل التفاق جنيف باني  إقليمية والدولية، اليت مهدت اإل الظروف
مث االتفااق اإلطااري يف   ، 1019 تشرين الثاين/نوفمرب( يف 1+1وجمموعة دوا )

ا لدوا اخللايج  ًنا مبطَّالذي قد يعد هتديًد ؛بلوزان السويسرية 1011نيسان /إبريل
سها الوالياات  أوعلى ر، ربيةيران والدوا الغإقرار تسوية بني إيف حاا باي العر

ؤثر مساتقباًل  وقد ي باي،املتحدة األمريكية دون مراعاة مصاحل دوا اخلليج العر
 يران.إيف املنطقة لصاحل باي على توازن القوى ونفوذ ومصاحل دوا اخلليج العر

                                                 

)العادد   شؤون خليجية،يران"، إاهلاجري، سليمان عواد، "سيناريوهات اهلجوم على  (1)
 .31 ص ،(1011متوز /يوليو، 119

"، ن وتل أبيب بعد االنتخابات األمريكياة امللف اإليراين بني واشنط"جهشان، خليل،  (2)
 11، )تااريخ الادخوا:   1011كانون األوا /ديسمرب 19، مركز اجلزيرة للدراسات

 (:1011كانون األوا /ديسمرب
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/12/2012121381112376971.htm 
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 الألديد العرا ي
 ا لدوال هتديًدكان العراق يف زمن الرئيس العراقي السابق صدام حسني يشكِّ

ا من توازن القوى يف نوًع ميثليف الوقت نفسه كان  ؛ ولكنهجملس التعاون اخلليجي
رت بعاد  ن األوضاع تغيَّأإيران، إال  ةالنظام اإلقليمي اخلليجي، وخاصة يف مواجه

نفساه  إىل تغيري األوضاع داخل العاراق   ذلكأدى ف ؛االحتالا األمريكي للعراق
دها عوامل هدِّزان القوى؛ وأصبح دولة ُتميمعادلة  وخرج من، اجدًّباي بشكل سل

داخلية وخارجية كثرية؛ وجنم عن ذلك تداعيات وانعكاسات خطرية هتدد األمان  
وتلقي بظالهلا السلبية على كافة دوا جملس التعاون  ،بشكل عامباي القومي العر
 قوًة أدى إهناء قوة العراق وتفكيك اجليش العراقي إىل ظهور إيرانكما  ،اخلليجي

اختالا ميزان القوى بني دوا منطقة الشارق األوساط   فضاًل عن ، بارزًة قليميًةإ
 .(1)والنظام اإلقليمي اخلليجي

فقد تالحقت األحداث بسرعة يف العراق منذ بدء االحتالا األمريكي بشكل 
انفرط عقد الدولة العراقية على حنو غري مسبوق واهناارت مؤسساات   ؛ إذ مثري

اجليش إىل الدرجة اليت أصبح معها استعادة العراق هلياكلاه   الدولة، ويف مقدمتها
 .(2)ا بعيد املنااومؤسساته أمًر
من الوعود اليت كانات قاد    الواليات املتحدة عاجزة عن حتقيق أيٍّ وتبدو

أعلنت عنها قبل االحتالا؛ فالفوضى اخلالقة اليت جلبها االحتالا إىل العراق أدَّت 
ذلك التماسك الضروري  ؛ي والسياسي داخل اجملتمعإىل فقدان التماسك االجتماع

لتعزيز مفاهيم املواطنة واحلرية واملساواة بني فئات وطوائاف اجملتماع العراقاي    
فقد فشل املشروع الدميقراطي الذي أعلنت عنه أمريكا، وزعمت أهناا   ؛املختلفة
قادير  مل يكن لديها ت واشنطن نأإذ أثبتت التجربة  ؛س له يف العراقؤسِّسوف ُت

حقيقي للبعد الطائفي التارخيي داخل العراق، وهو أمر كفيل يف حالاة العاراق   
                                                 

، احلوار املتمدنالوطن املصريية"،  محد، "املعاهدة األمريكية العراقية وقضاياأالناصري،  (1)
 (.1001ثاين الكانون /يناير، 1199)العدد 

العايب، خري الدين، "البعد األمين يف السياسة األمريكية املتوسطية وانعكاسااهتا علاى    (2)
 .19 (، ص1001، 11، )العدد الفكر السياسيي"، ااألمن اإلقليمي العرب
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بتدمري أي مشروع لبناء الدولة إذا مل تراع فيه حساسية هذا الوضاع وإفرازاتاه   
 .(1)التارخيية املختلفة

يف العراق كثرية ومتعاددة،   أمريكان األخطاء اليت ارتكبتها أا ويبدو واضًح
لتوازنات الطائفية والقبلية، وحتفيز النوايا االنتقامية لدى خمتلف فمن االستخفاف با

الطوائف من خالا فرض سياسة احملاصصة الطائفية، وحال اجلايش العراقاي    
والتدخل لدعم طرف على حسا  اآلخرين يف قانون  ،ومؤسسات احلكم السابق

ذمة اجملتماع  كل هذه األخطاء أدَّت إىل جتذير االنقسام وشر .إدارة الدولة املؤقت
د ذي طبيعة احتادية تتحكم وحَّالعراقي؛ ومن َثمَّ فقدان األمل يف بناء وطن عراقي ُم

يف األطراف وتشدها بإطار املركز يف بغداد، ونتيجة لذلك ال يازاا الوضاع يف   
ودواماة العناف    العراق غري مستقر، وما زالت عمليات التفجري والتدمري والقتل

من انسحا  القوات األمريكية املقاتلة مان املادن    ماضية ومستمرة على الرغم
ا بعد انساحا   والقرى العراقية إىل معسكرات تتجمع فيها؛ وقد ازداد األمر سوًء

وباماا،  أكما وعد الرئيس األمريكي بارا   1011القوات األمريكية يف هناية عام 
ياادات  ا باني خمتلاف الق  ا سياسيًّا وصراًعوقد شهدت الساحة العراقية اضطراًب
مما يشري إىل إمكانية استمرار حالاة التاأزم    ؛السياسية بعد االنسحا  األمريكي

مر الذي سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية على األ ؛وفشل العملية السياسية
 األمن اخلليجي.

ن تدهور األوضاع األمنية والسياسية جعل شبح تقسيم العاراق إىل عادة   إ
بعض القوى السياسية والطائفية، خاصة األكاراد   يهفترغب  متوقًعا امًرأدويالت 

هنا  دولة كردية يف مشاا العراق ودولة شيعية يف جنوباه   تكونوالشيعة، حبيث 
يف ن مثل هذه التطورات تشاكل  إ ؛على غرار منط اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

ن ذاهتا مصدر قلق وحالة من عدم االستقرار والتوتر يف دوا جملاس التعااو   حد
ن التقسيم سيثري تطلعات وطموحات األقليات الشايعية  أمن املرجح  إذ ؛اخلليجي

ويدفعها إىل املطالبة باحلصوا على مكاسب سياساية واقتصاادية    يف دوا اجمللس
                                                 

، 131، )العادد  "، السياسة الدوليـة لدولة الوطنيةبو عامود، حممد سعد، "يف بناء اأ (1)
 .44 (، ص1001 تشرين األوا/أكتوبر
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 .(1)شيعة العراق من مكاسب ونفوذ هأسوة مبا حقق
 مزجًياا مان  البلد األوضاع املتردية اليت يعيشها العراق، أصبح  ظل هذهويف 

على الارغم  ووحر  إقليمية جزئية.  ،ثالثة مركبات: دولة فاشلة، وحر  أهلية
من احلديث عن نوع من االستقرار املتوقع أو حتسن يف األوضاع األمنية، ماا زاا  

املزيد من االنازالق   ويواجهيعيش كل مظاهر التدهور األمين والسياسي، العراق 
واالعتداءات اليومية املتكررة، والقتل  العمليات التفجريية تواترحنو الكارثة بسبب 

عملية  فقد اُعتربت ؛والترحيل القسري داخل الدولة وخارجهاباي الطائفي واملذه
 خالاأشكاا الترحيل القسري بعد ما حدث أكرب التهجري اليت حصلت يف العراق 

ن متتاد إىل  أ ذه التداعيات املختلفة بكل مظاهرها السلبيةميكن هلو ،نكبة فلسطني
دوا جملس التعاون اخلليجي؛ سواء بتصدير اإلرها  واإلرهاابيني أو الناازحني   

حالة من واملشردين والفارين، وهذا بدوره يؤدي إىل خلق نوع من القلق والفزع و
ن ينتج عنها من مضااعفات سالبية يف   أاإلربا  األمين يف هذه الدوا، وما ميكن 

مان التشاظي    خلق حالاة  عراقن انسحا  القوات األمريكية من الإاملستقبل. 
من املنطقة واستقرار دوهلا خاصة دوا أمما سيؤدي إىل هتديد  ؛والصراع والفوضى

تر  جمااًل أوساع للطائفياة وعملياات االنتقاام     ه ن؛ ألجملس التعاون اخلليجي
واساتخدامه   ،(2)ا من التدخل األوسع إليران يف شؤون العراقوالتخريب وهامًش

 ذها يف املنطقة.ا لنشر نفوساحة وجسًر
حياث  ؛ ز وجودهاعزِّفقد استغلت إيران األوضاع املتردية يف العراق لكي ُت

بعاد انساحا  القاوات     أكارب قامت بترتيب األوضاع داخل العراق بشكل 
مان اهليمناة    أكربملمارسة دور  ةاألمريكية، وستجعل من نفوذها يف العراق أدا

                                                 

، السياسة الدوليـة شرف سعد، "أمن اخلليج.. حتديات وخماطر جديدة"، أالعيسوي،  (1)
 (:1001كانون الثاين /يناير 13، )تاريخ الدخوا: 1001 كانوين الثاين/يناير

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=222018&eid=255 
ي"، االشاجيي، عبد اهلل، "الوضع األمين يف العراق وتداعياته على منطقة اخلليج العربا  (2)

مؤمتر النظام األمين يف منطقة اخلليج العربـي التحديات الداخليـة   مت إىلدِّورقة ُق
 9-1 بااي، أبو ظ ستراتيجية،، )مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االواخلارجية

 .119، 111 ص (،1009آذار /مارس
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املنطقة، والعبث بأمناها والضاغط   والتدخل املباشر وغري املباشر يف شؤون دوا 
 ا على حسا  هذه الدوا.هعليها لتحقيق أهدافها ومصاحل

ا بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري املالكي وقد بدا النفوذ اإليراين جليًّ
ن وجتاوز املكاوِّ  ،ن تشكيل احلكومة العراقية برئاسة املالكيإ ؛1010الثانية يف عام 

ة متت بني يباالنتخابات، دليل واضح على تسوية سياسالسين على الرغم من فوزه 
عنها تشكيل املالكي للحكومة، وهاو   نتجإيران يف العراق بني الواليات املتحدة و

األمر الذي يزياد مان    ؛ما يعين تغلغل النفوذ اإليراين يف كافة املؤسسات العراقية
من اخلليج بيسر أراق يران على اختإز من قدرة عزِّخماطر هتديد أمن دوا اخلليج، وُي

 وسهولة.
ا لألمان يف دوا  ا جاديًّ بوضعه الراهن يشكل حتديًّ ن العراقأومن الواضح 

حالة عدم االستقرار والفوضى الستمرار  جملس التعاون اخلليجي على املدى املنظور
زالت عالقاة بيناه وباني     وغيا  األمن الداخلي، باإلضافة إىل وجود قضايا ما

 ،واحلادود  واملفقاودين،  األسارى  :مثال  ؛يتها حىت اآلن يتم تسوملالكويت 
بالقر  مان احلادود    يوجد قيد اإلنشاءواألرشيف الكوييت، وميناء مبار  الذي 

املطالب الكويتياة   وحتظى .ا من جانب العراقا كبرًيالعراقية، والذي أثار احتجاًج
التأييد يف قمة جتاه العراق بتأييد مجيع دوا جملس التعاون اخلليجي، وقد ظهر ذلك 

1011عام  كانون األوا/ديسمرب 10و 19الرياض اليت عقدت يومي 
(1). 

ل يف العقدين املاضيني مصدر هتديد لادوا  ىل القوا: إن العراق شكَّإخنلص 
 ،تراجع التهديد الرمسي العراقاي  1009يف عام ه لكن بعد احتالل باي؛اخلليج العر

، وتعاظم النفوذ اإليراين يف العراق، 1011انسحا  القوات األمريكية يف عام ومع 
، وماا رافقهاا مان    1011 آذار/مارسوتداعيات األزمة السورية اليت بدأت يف 

ل النظاام العراقاي وامليلشايات    َباصطفاف طائفي جبانب النظام السوري من ِق
ليشاكل  العراق  عادا للتدخل اإليراين، راضي العراقية منفًذالشيعية، واستخدام األ

 من جديد.باي ر التهديد ألمن اخلليج العرأحد مصاد
                                                 

، ستراتيجيةاملركز الدبلوماسي للدراسات اال "العالقات اخلليجية: قضايا وحتديات"، (1)
 .91 (، ص1001تشرين الثاين، /نوفمرب، 11)العدد 
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لقد جعل رئيس احلكومة العراقية السابق نوري املاالكي مهامجاة الساعودية    
دوات دعايته االنتخابية لزياادة شاعبيته يف االنتخاباات    أحدى إواهتامها باإلرها  

ل يف حيث اهتم املالكي زعيم قائمة دولة القانون السعودية بالتدخ ؛1014العراقية لعام 
إن تدخلها تسبب يف األحداث الدائرة والتوترات اليت تشاهدها  "شؤون البالد قائاًل: 

املنطقة". وهو ما رفضته أغلب الكتل السياسية العراقية؛ مما دفاع وزيار اخلارجياة    
مشاكالت  باأن "  1014 نيسان/إبريلبالرد عليه يف  لسعود الفيصالسابق السعودي 

 .(1)جياد حلوا هلا بداًل من اهتاام اآلخاريني"  إاكمة العراق داخلية وعلى السلطة احل
األمني العام جمللس التعاون لادوا   ؛ حيث أكدخليجيًّا القي املوقف السعودي تأييًدو

ن هذه املازاعم تاأيت يف   أ" 1014 نيسان/إبريل 10يف بيان صحفي يف  ةاخلليج العربي
 .(2)واه السياسية"خفاق يف التعاطي مع قضايا العراق وقسياق التغطية على اإل

واجلدير بالذكر أن موقف حكومة املالكي احلاد واملنحاز ضد دوا اخللايج  
يران الداعم لنظام بشاار  إوانسجاًما مع موقف  من تداعيات األزمة السورية عدُُّي

 ال دوا اخلليج وعلى رأساه َباألسد، واملعادي للمعارضة السورية املدعومة من ِق
صبح مصدر هتديد خطاري  أ وضاع الراهنةعراق يف ظل األن الأالسعودية؛ مما يعين 
 باي.لدوا اخلليج العر

 بطر أنظيم الدولة اإلسالمية
سهمت العوملة والتطور التكنولوجي واختالا وضاعف مفهاوم السايادة    أ
ومصادر هتديد غري تقليدية لألمن القومي غري رمسيني إفراز العبني جدد يف الوطنية 

يديولوجية اجلماعات املسلحة األ: التنظيمات أو هديداتهم هذه التأللدوا؛ ومن 
املعاروف   سالميةوتنظيم الدولة اإل، تنظيم القاعدةمثل:  ؛العابرة للحدود الوطنية

 "داعش". اإعالميًّا ب
                                                 

"كتل سياسية تؤكد أن اهتامات املالكي للسعودية من دون دليل وجزء مان محلتاه    (1)
 .(1014نيسان /بريلإ 10)، اة اللندنيةاحلياالنتخابية"، 

نيسان /بريلإ 11)، احلياة اللندنية"دوا اخلليج تستنكر اهتامات املالكي ضد السعودية"،  (2)
1014). 
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يف هناية القرن العشارين نتيجاة   والتنظيمات لقد بدأ ظهور هذه اجلماعات 
قليمياة  إسياساية حكومياة   سياسية وعسكرية مسنودة بإرادة  الجتماع ظروف

النظاام العااملي   باي ثناء احلر  الباردة بني قطأودولية؛ لتحقيق مآر  سياسية 
هنا توسعت وتاأثرت  أالواليات املتحدة األمريكية(؛ إال و ا)االحتاد السوفييت سابًق

بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، وباتت تشكل مصدر هتديد وقلاق لسايادة   
وسط بشاكل عاام،   نظمة السياسية ملنطقة الشرق األاستقرار األالدولة الوطنية و

 بشكل خاص.باي ودوا منطقة اخلليج العر
الذي  ؛ةسالميا، تنظيم الدولة اإلبرز هذه التنظيمات اليت ظهرت حديًثأومن 

ا على عدة من دوا جملس التعاون اخلليجي، مرتكًزأهم مصادر هتديد أحد أل يشكِّ
 :(1)مههاأمنطلقات 

قاماة دولاة   إعاداته للدولة القومية املعاصرة، وسعيه للقضاء عليها وم .1
 .اإلسالمية و ما يسمى بدولة اخلالفةأسالمية موحدة، إ

 يران ومتدد نفوذها يف سوريا.إخدمته بطريقة غري مباشرة ملصاحل  .1

يراين يف مفاوضات الربنامج النووي مع الدوا الكاربى  عزز املوقف اإل .9
 واليات املتحدة األمريكية.وعلى رأسها ال

مان   11حاداث  أرهاا  بعاد   سهمت احلر  األمريكية علاى اإل ألقد 
الربياع  مسارات ن أ الإحتجيم تنظيم القاعدة،  واحتالهلا للعراق يفأيلوا /سبتمرب
 بيئاة خصابة   تلخاصة الثورة السورية واضطهاد السنة يف العراق شكَّباي العر
ا من تنظيم القاعدة، كاان  ا وأشد خطًررًفنتاج حركات جهادية أكثر تطإ عادتأ
التنظيم عن ساائر التنظيماات    هذا وأهم ما مييز ،سالميةبرزها تنظيم الدولة اإلأ

قامة دولاة  سعيه إل، هو املصاحل الغربية يف املنطقة تستهدفاجلهادية، اليت كانت 
 .نظمة احلكم العربية بشكل مباشرمما يعين هتديده أل ؛اخلالفة

                                                 

يف: تنظيم الدولاة   "،مفارقات )داعش(: اآلماا السياسية اليت خابت"طارق عثمان،  (1)
تشرين الثاين /نوفمرب 19، ة للدراساتمركز اجلزيراإلسالمية: النشأة، التأثري، املستقبل، 

 (:1011أيار /مايو 11)تاريخ الدخوا: ، 1014
http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/201411238819725981.html 
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 ثالثاملبحث ال

 م جدر الألديد الدولية

متنوعة مصدرها الدوا وتواجه دوا جملس التعاون اخلليجي هتديدات كثرية 
ا نظًر وذلك ، والراغبة يف اهليمنة عليها؛املنطقة والقوى الكربى الطامعة يف ثروات

أمهية موقعها االستراتيجي، وما متتلك من مقدرات وثاروات تعتارب حيوياة    إىل 
 القوى، وفيما يلي أهم هذه التهديدات.هذه إىل بالنسبة 

 الألديد األمير ي
ميثل التدخل األمريكي يف شؤون دوا جملس التعااون اخلليجاي، والوجاود    

ذه الادوا،  هلكرب مصادر التهديد أمن  اواحًد، املنطقة العسكري األمريكي املكثف يف
سية ولايس جمارد   ا سياوتكمن اخلطورة يف اعتقاد الواليات املتحدة بأهنا متتلك حقوًق

فقد كان اخلطا  السياسي األمريكي يركاز علاى    ؛مصاحل حيوية يف منطقة اخلليج
يف خاذ  أ ؛ لكنهاملاضيمفهوم املصاحل احليوية األمريكية خالا الثلث األخري من القرن 

علاى   يركزاخلطا  اجلديد  ؛ إذ أصبح1991التغري بعد انتهاء حر  اخلليج الثانية عام 
ا عن مفهوم املصاحل احليوية؛ فالوالياات  سيادية؛ اليت ختتلف جوهريًّمفهوم احلقوق ال

ا علاى  وأصياًل وليس طارًئ اعضويًّ ااملتحدة يف ضوء املفهوم اجلديد تعترب نفسها جزًء
كامل الشراكة يف مقدرات  االنظام اإلقليمي اخلليجي، وهي كذلك تعترب نفسها شريًك

 .(1)اوات خمتلفة، وتسعى للبقاء الدائم فيهاملنطقة وما هو موجود فيها من نفط وثر
                                                 

املستقبل ي"، اعبد اهلل، عبد اخلالق، "الواليات املتحدة ومعضلة األمن يف اخلليج العرب (1)
 .11-11ص (،1004، 199)العدد  العربـي،
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ن رؤية املؤسسة العسكرية األمريكياة خلطاا  احلقاوق    أومما ال شك فيه 
ا يف هذا اإلقليم، وضحى ن اجليش األمريكي خاض حروًبأبفكرة  ةالسيادية مرتبط

هناا  إمن ونفط هذه املنطقة، وبالتايل فأجل احلفاظ على أحبياة جنوده ودمائهم من 
اليت تتمتع هبا دوا اإلقليم، وهي عضو فياه،  ها باحلقوق واالمتيازات نفس تطالب

وتشكل الدولة التاسعة يف النظام اإلقليمي اخلليجي؛ الذي كان مصدر اإلرهاا   
فقاد كانات دوا اخللايج     ؛(1)أيلوا/من سبتمرب 11إىل األراضي األمريكية يف 

هذه األحداث حساب   املتهم الرئيسي يف -على رأسها السعودية و -باي العر
 ؛درايل األمريكاي يا االدعاء األمريكي والالئحة اليت أعلنها مكتب التحقيقات الف

نوا ممن حيملون اجلنسية السعودية، وبغض النظر ة كافمعظم الذين نفذوا هذه العملي
ن إعن مدى صدق هذه االهتامات اليت وجهتها الواليات املتحدة لدوا اخلليج، فا 

تعيش دوا اخلليج يف حالة من عدم االستقرار والتوتر؛ حىت ن أمن مصلحة أمريكا 
املنطقة حباجة إىل احلماية األمريكية، وحىت يكاون هناا  ماربر للتادخل      تبقى

ن الواليات املتحدة هلا مصااحل  أا باألمريكي وشراء السالح وعقد الصفقات، علًم
 غري قابلة للمساومة يف املنطقة؛ وهي:

 المة طرقه ومصادره.ضمان إمدادات النفط وس .1
 الرئيسية يف املنطقة. املائيةمن املمرات أ .1

للواليات املتحدة، وضمان تفوقهاا   ااستراتيجيًّ احليًف إسرائيلاستمرار  .9
 العسكري والتكنولوجي على جرياهنا.

ولن تسمح  ،ي عن اخلليجن أمريكا لن تستطيع التخلِّأفيه  مما ال جماا للشك
من خالا تدخلها السريع حلماية دوا اخلليج بعاد  ففيه، ألحد بتهديد مصاحلها 

 عارب ن حتقق الكثري من األهاداف؛ وذلاك   أالغزو العراقي للكويت، استطاعت 
التواجد العسكري املكثف واملستمر لقواهتا وقواعدها العسكرية يف دوا جملاس  

تكار وقد قررت الواليات املتحدة اح باي،التعاون اخلليجي، ويف مياه اخلليج العر
هذا امللف األمين لنفسها يف اخلليج، واستبعاد مجيع القاوى األخارى احلليفاة    

                                                 

 الواليات املتحدة واخلليج قراءة للمتغريات الدولية ورؤية للمسـتقبل الغربا، شفيق،  (1)
 .19 )منتدى التنمية، الكويت(، ص
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من هذا النظام، وتدافع عن حقوقها ومصااحلها،  أوالصديقة، فواشنطن اليوم تقرر 
 .(1)وتنفذ ما تريد دون الرجوع إىل احللفاء أو األصدقاء

حر  اخللايج   أصبحت الواليات املتحدة من خالا السياسات اليت اتبعتها بعد
سلو  املنطق  بواسطة أيلوا/من سبتمرب 11اليت عززهتا بعد أحداث  ؛1991الثانية عام 

ن أهي القوة الوحيدة واملسيطرة، وتدير الشأن اخلليجي وكأناه شا   ،األحادي املنفرد
وإدارته إدارة مدنية وعساكرية؛   أمريكي، وبلغ األمر أعلى مستوياته باحتالا العراق

إذ تشري جترباة   ؛اا واستقراًرجيعل النظام اإلقليمي اخلليجي أكثر أمًن ولكن كل ذلك مل
ن األزمات والتوترات ما زالت تتصاعد وتتفااقم بسابب   أالعشرين سنة املاضية إىل 

السياسة األمريكية يف املنطقة؛ فكلما اقتربت واشنطن من النظام اإلقليماي اخلليجاي   
م مبجريات األمور فياه والسايطرة علاى    ا، وكلما حاولت التحكا وتأزًمازداد توتًر

ن الواليات املتحدة متثل إمقدراته فقدت دوله اإلحساس باألمن واالستقرار؛ ولذلك ف
عادم   الاة حلمن العوامل األساساية   امن اخلليج، وتشكل واحًدأاخلطر األكرب على 

مان   سيزيدالعسكري األمريكي الضخم يف اخلليج  الوجودن إاالستقرار فيه، وبالتايل ف
 .(2)ياالعبء االستراتيجي على هذا اجلزء احليوي من الوطن العرب

األمريكي هو السمة األبرز يف املرحلة الراهنة من التااريخ   الوجودلقد أصبح 
يف  ةا على شراء السالح واألكثر عسكراألكثر إنفاًقاليت تعدُّ املعاصر ملنطقة اخلليج؛ 

عدد من املناورات الربية  أكربجنبية، وتشهد من القوات األ أكرب اعدًد العامل، وتضمُّ
عدد السافن   أنعدد من القواعد ومستودعات الذخرية، كما  أكربوالبحرية، وفيها 

دوا اخلليج،  ئعدد السفن الربية املوجودة يف موان يوازياحلربية املوجودة يف املنطقة 
الايت  لعساكرية  اعدد الطائرات كما أن على الصعيد العاملي،  ئاملوان أكربوهي من 

ق يف أجواء املنطقة قد يوازي عدد الطائرات املدنية القادمة واملغادرة من مطاراته حتلِّ
 .(3)األكثر نشاًطا يف منطقة الشرق األوسط ومشاا إفريقياتعدُّ اليت 

                                                 

)دار السااقي،   ما بعد اإلمرباطورية دراسة يف تفكك النظام األمريكيل، يميانوإتود،  (1)
 .11 (، ص1001بريوت، 

 .31 ، صليمي اخلليجيقالنظام اإلعبد اخلالق،  (2)
الدفاع كوبر، جستني، "القواعد العسكرية األمريكية ومستقبلها يف الشرق األوسط"،  (3)

 .19 (، ص1009، 34، )العدد اخلليجي
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قطع البحرية األمريكية يف منطقة اخلليج إىل مساتوى غاري   الفقد وصل عدد 
ثالث حامالت طائرات أمريكية إىل املنطقاة يف  ، بعد دخوا 1009مسبوق منذ عام 

حشد للقوات األمريكية خاارج   أكرب، ويضم اخلليج 1009 النصف األوا من عام
من إمجايل القوات  %10ن هذا االستعراض الضخم للقوة يشكل إالواليات املتحدة؛ 

البحرية األمريكية اليت أصبحت موجودة بشكل دائم يف اخلليج، وقد أجرت القوات 
 1009عاام   آ /أغسطسمناوراهتا البحرية خالا شهر  أكرباألمريكية واحدة من 

مقابل السواحل اإليرانية، وتأيت هذه املناورات على خلفية تصاعد احلر  اإلعالمية 
واالستخباراتية بني واشنطن وطهران، وتتضح محى التوتر بني البلدين مان خاالا   

ي السابق ديك تشايين يف زيارتاه إىل   اإلعالن الذي صرح به نائب الرئيس األمريك
إن أمريكا لن تسمح إليران باهليمنة علاى اخللايج   "؛ حيث قاا: 1001املنطقة عام 

حمماود  الساابق  . وقد رد عليه الرئيس اإليراين "وامتال  السالح النوويباي العر
 .(1)"ن إيران سترد بقوة على أي اعتداء عسكري أمريكيإمحدي جناد بقوله: "أ

ستراتيجية األمن الوطين األمريكي اأولوية قصوى يف باي ليج العريشكل اخل
؛ الذي ينص على أن "أي مساس مبنابع النفط 1999منذ إعالن مبدأ كارتر يف عام 

يف اخلليج هو مساس باألمن الوطين األمريكي"، لقد أعلن قائد األسطوا اخلاامس  
 90-3ويل يف اخلليج مان  األدمرياا جون ميلر ثالثة أهداف عملياتية للتمرين الد

دولة: إزالة األلغام من مياه اخلليج، وحراسة السافن   41مبشاركة  1019 أيار/مايو
. هذا التمرين الدويل يف مياه اخللايج يف عاام   (2)التجارية، ومحاية منصات النفط

ي أ، يعترب مثااًل على االلتزام الدويل بتأمني مصادر وممارات الطاقاة وردع   1019
قبلية إلغالق مضيق هرمز، خاصة بعد التهديدات اإليرانية املتكاررة  حماوالت مست

لقد كانت التمرينات عبارة عن حماكاة إلغالقه من قبل إياران وكيفياة    بإغالقه؛
 إعادة فتحه.

                                                 

 .(1001حزيران /يونيو 1)، اخلليجعبد اهلل، عبد اخلالق، "استعراض القوة يف اخلليج"،  (1)
 "،اهليمنة اإليرانياة  ةونزع غام يف اخلليجلسح األاملناورات الدولية لك"األزدي، أمحد،  (2)

حزيران /يونيو 10، )تاريخ الدخوا: 1019حزيران /يونيو 9 ،مركز اجلزيرة للدراسات
1019:) 

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/06/20136917195733277.htm 
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الواليات املتحدة ويف ضوء احلقائق السابقة عن الوجود األمريكي وما متارسه 
ضور األمريكي وتغلغله وتأثريه من تدخل يف شؤون اخلليج، يتضح مدى حجم احل

ن مثل هذا احلضور والتغلغل والتأثري املتعااظم للقاوة   إيف مجيع مكونات املنطقة؛ 
يربز بوضاوح مادى   باي األمريكية يف هذا اجلزء احليوي واملهم من العامل العر

الرغبة األمريكية يف التحكم واهليمنة يف إدارة شؤون املنطقة؛ اليت ما زالت تبحث 
اليت شنتها الواليات املتحدة على العراق أكدت  ن احلر . إألمن واالستقرارعن ا

السبب األساسي يف انعدام األمن وغيا  االساتقرار عان هاذه     تعدن أمريكا أ
معظم التوترات والضغوط اليت تشهدها املنطقة ناجتة عن االحاتالا   نوأاملنطقة، 

لضغوط على دوا اخلليج اممارسة مث ملواجهة مع إيران، ااألمريكي للعراق، وتصعيد 
جل الوقوف ضد إيران وتلبية الرغبات األمريكية، وعلى الرغم مماا يشاهده   أمن 

الواليات  فإنيران، إيراين من تطور وتوافق بني الواليات املتحدة وامللف النووي اإل
جل استمرار سيطرهتا أوراق يف املنطقة من مسا  بكافة األاملتحدة ستبقى حتاوا اإل

 ى اخلليج.عل

 ألديدا  دولية ابرف
واألطمااع   باي،ن الوجود األمريكي املكثف يف منطقة اخلليج العرأصحيح 

واملصاحل األمريكية متثل التهديد األوا لدوا جملس التعاون اخلليجي؛ ولكن هناا   
جال  أدوا أخرى كثرية هلا مصاحل وأطماع ورغبة يف اختراق هذه املنطقة مان  

ا من التهدياد  ن تشكل أطماع هذه الدوا نوًعألفة، وميكن حتقيق مصاحلها املخت
ا أو مستقباًل، ومان  ن حاضًرإاملباشر أو غري املباشر لدوا جملس التعاون اخلليجي 

 والصني واهلند وغريها.باي هذه الدوا روسيا االحتادية، واالحتاد األورو

 :روسيج االأحجدية -ا
ثري على مسرح األحداث علاى  على الرغم من احنسار الدور الروسي يف التأ

دورها ونفوذها يف  استرجاعروسيا االحتادية ما زالت حتاوا فإن املستوى العاملي؛ 
وقد  باي،ا يف منطقة اخلليج العرا رئيًسن تكون العًبخرية، وتسعى ألالسنوات األ
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ستراتيجية الواليات املتحدة؛ وذلاك مان   ة الَساِفَنستراتيجية ُما وضعت لنفسها
باا بعاد   واألوىل دفاعياة يف أور  :ستراتيجية مزدوجة ذات ذراعينيا تبين خالا

ا، والثانياة  االختراق األمريكي الذي حاوا توسيع نطاق حلف األطلسي شارقً 
من خالا مسااعدهتا وتزويادها باملفااعالت     إيرانمع هجومية لدعم عالقاهتا 

يعزز مان موقاف   األمر الذي  ؛والوقوف إىل جانبها يف احملافل الدولية (1)النووية
إيران ويؤدي إىل خلق حالة من اإلربا  وعدم االستقرار يف املنطقة، ويدفع حناو  

 مزيد من سباق التسلح.
ساواء يف   ؛ن موقف روسيا الداعم للنظام السوري يف مواجهة الثوارأكما 
ىل جاناب  إيران اليت تقاف  إو على مستوى دعم أو احملافل الدولية أمن جملس األ

 دخوا حلبة الصراع يف منطقة اخلليج.ل اجتاه روسياعلى  يؤشر، النظام السوري
وتسعى روسيا إىل إقامة عالقات عسكرية واقتصادية مباشرة مع دوا جملس 

يف جملاس   ادائًما  ادولة حبرية عظمى وعضًو بوصفهاترى ؛ إذ التعاون اخلليجي
خللايج؛  األمن يف منطقة ا األطراف اليت تضمنحد أن تكون أمن حقها  نأاألمن، 

الدولية املتنافسة  القوىلذلك حتاوا إدارة املعادلة يف هذه املنطقة احلساسة مع كافة 
حداث الربياع  أواألطراف اإلقليمية بطرق مباشرة وغري مباشرة؛ ولعل موقفها من 

 .خري دليل على ذلك خاصة دعمها للنظام السوري باي،العر

 :االأحجد األوروبي -ي 
نطقة اخلليج؛ فهي ما زالت تعتمد ومنذ سانوات  مل ابرًيا كتويل أوروبا اهتماًم

طويلة على نفط اخلليج، وهلا مصاحل جتارية واقتصادية كابرية ماع دوا جملاس    
ن تضمن استمرار تدفق النفط اخلليجاي إىل  أالتعاون اخلليجي؛ ولذلك فإهنا تريد 

ة دوهلا، ومن هذا املنطلق تسعى أوروبا إىل طارح مباادرات الشاراكة األمنيا    
طرح فكرة عقد مؤمتر دويل على غرار ماؤمتر   :واالقتصادية مع دوا اخلليج؛ مثل
نشاء مؤسسة على غرار منظمة األمان والتعااون   إاألمن والتعاون يف أوروبا، أو 

املؤمتر  خالا ،سطنبوا للتعاونإقر حلف مشاا األطلسي مبادرة أوقد  باي.األورو
                                                 

 .14 ص من منطقة اخلليج العربـي،أآا سعود،  (1)
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اليت تنطوي علاى   ؛1004 حزيران/يويونتركيا يف بسطنبوا إالذي عقد يف مدينة 
تضمنت إجراء حوار استراتيجي مع بعض دوا ؛ إذ (1)فاق غامضة للتعاون األمينآ

ن قضايا األمن واإلرها ، وقد انضمت أربع دوا خليجية هلذه املبادرة أاخلليج بش
م اململكاة  ض تنمل الكويت واإلمارات العربية املتحدة، والبحرين وقطر؛ بينما :هي
 .ية السعودية وسلطنة عمانالعرب

ا خبصوص األهاداف الايت تساعى إىل    سطنبوا حتواًل واسًعإعترب مبادرة وُت
ن هذه املبادرة جمرد غطاء لتعزيز الوجود األمريكي أحيث يعتقد الكثريون  ؛حتقيقها

وعلى الرغم  ليها.ن حلف مشاا األطلسي يرغب يف اهليمنة عأيف منطقة اخلليج، و
تشتمل على ستة أنشطة تتمثل يف املسااعدة يف جمااا    فإهنادرة مما يقاا عن املبا

العساكري يف اجملااالت التعليمياة     - اإلصالح الدفاعي، والتعاون العساكري 
والتدريبية لتحسني قدرة الدوا املعنية على املشاركة يف عمليات احللف، والتعاون 

الدمار الشاامل،  يف جماا مكافحة اإلرها ، والتعاون يف جماا منع انتشار أسلحة 
 .(2)من احلدود والتخطيط للحاالت الطارئة املدنيةأوالتعاون يف جماا 

يثري غموض املصطلحات اليت يطرحها حلف مشاا األطلسي خمااوف دوا  و
احلوار والشراكة، ويشكل وجود احللف غطاء للهيمناة األمريكياة    :مثل ؛اخلليج

ذلاك   إىليضاف و ،(3)وجودلدى الرأي العام اخلليجي؛ الذي يعارض مثل هذا ال
سلحة وعقد الصفقات بيع األ -اصة بريطانيا وفرنسا خ -حماولة الدوا األوروبية 

قامت قواعد عسكرية هلاا يف بعاض   أ ن هذه الدواأمع بعض دوا اخلليج، كما 
 دوا اخلليج؛ مما يؤكد رغبتها يف احلصوا على موطئ قدم يف املنطقة.

 :اللند وبج سأج  -ج 
ا؛ مهيلإمنطقة حيوية بالنسبة  باعتبارهاىل منطقة اخلليج إوباكستان تنظر اهلند 

وهنا  عالقاات   باي،مشاله الغرفشبه اجلزيرة العربية تطل على احمليط اهلندي من 
                                                 

 .101، 104 ص نظور األوروبـي ألمن اخلليج العربـي،املرايسنر،  (1)
ويل"، دبراهيم، "الدفاع املشتر  اخلليجي حمدودية التعاون يف ظال التا  إمحد أحممود،  (2)

 .119، 113 ، ص(1001 نيسان/بريلإ، 191، )العدد السياسة الدولية
 .(1009كانون األوا /ديسمرب 19)، االحتادنور، "حتديات األمن يف اخلليج"، أعبد الرمحن،  (3)
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اهلناد  بني من جهة وباي اقتصادية وتارخيية بني شبه اجلزيرة العربية واخلليج العر
وال  ؛ى يف باكستان ظهرًيا أمنيًّا، كما أن دوا اخلليج تروباكستان من جهة أخرى

سيما يف ضوء امتالكها قنبلة نووية يف مواجهة القنبلة اإلسرائيلية والقنبلة النووياة  
اإليرانية احملتملة؛ إذ كانت من أوائل الدوا اليت حاولت دوا اخلليج االستعانة هبا 

 وثيني"."مجاعة احل اللمشاركة يف عاصفة احلزم ضد حركة أنصار اهلل املعروفة ب
ن باكستان دولة حماذية للنظام اإلقليماي  إومبعيار التوظيف السياسي العام ف

؛ اخلليجي، وهنا  وحدة ترابط على مستوى املمرات املائية بني اخلليج وحبر العر 
قع كل من صاللة العمانية وكراتشي الباكستانية، وبومباي اهلندية علاى  يحيث 

منطقة مالصقة للجزيرة العربية وحبر العار ؛  ن جنو  آسيا أذات االمتداد، ومبا 
فهي حبكم هذه الطبيعة معنية بأمن املمرات احليوية للمنطقة، ومتثل منطقة جناو   

ر عارب  ميوبالتايل  ،سترالياأشرق آسيا نقطة النفاذ بني اخلليج وجنو  شرق آسيا و
ة جنو  شرق آسيا الكثري من السلع واخلدمات احليوية املتحركاة باني املنطقا   

حالة األمن يف اجلنو  األسيوي تعكس نفسها بشاكل   كما أنوالشرق األقصى، 
ي أن أمباشر أو غري مباشر على املمرات الدولية املعنية بالتجارة والنفط اخلليجي، و

على جتارة باي ن ينعكس بشكل سلأنه أاضطرا  أو إربا  يف هذه املنطقة من ش
 .(1)دوا اخلليج الدولية

اخلليج العربية لعدد كبري من العمالة الوافدة من بلدان  وبسبب احتضان دوا
اليت يتجاوز عددها مئات اآلالف،  ؛(اهلند وباكستان وبنغالدش) شبه القارة اهلندية
ن تفاعالت األمان باني   إاملواطنني يف بعض هذه الدوا، ف عددويفوق حجمها 

الناووي يف  بنية األمان   نأبعضها، كما  يفاخلليج وجنو  آسيا تتداخل وتؤثر 
خاصة يف ظال ظهاور    ؛(2)كبري أمام حتدٍّباي من اخلليج العرأجنو  آسيا تضع 

 صاعدة يف خمتلف اجملاالت. ةاهلند على الساحة الدولية كقو
ن كاًل من اهلند وباكستان وكذلك دواًل أخرى كالصني واليابان أواخلالصة 

ذه الدوا يف هلحل مصاوجود بسبب  وذلك ا لألمن اخلليجي؛ن تشكل حتديًّأميكن 
                                                 

 .94 ، ص"من اخلليج بعد حر  العراق"أاملدهون،  (1)
 .91 السابق، ص املرجع (2)
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من تنافس بني القوى الكربى ذات النفاوذ واملصااحل    وما ينتج عن ذلكنطقة، امل
ن يضاطلع  أ؛ لكن ألسبا  سياسية وعسكرية خمتلفة ال ميكن ثروات اخلليجحوا 

أو روسيا االحتادية أو الصني واهلند أو الياباان يف املساتقبل   باي االحتاد األورو
لقوات األمريكية واألسطوا لالقيادة املركزية  تؤديهالذي القريب بدور مماثل للدور 

 اخلامس األمريكي يف منطقة اخلليج.
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 الفصل الثالث

 من أمستقبل 
 محايته واسرتاتيجية دول اخلليج
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 املبحث األول

 أحدد مسأقبز األم  ا مج  
 في النظجم اإل أيمي البأيجي

ساتبقى يف املادى   و -اخلليجاي   لنظام اإلقليمياما تزاا معضلة األمن يف 
من أكثر القضايا الساخنة واملهمة اليت تثري القلق، وتساتدعي البحاث    -املنظور 

ملعرفة مصاري  باي الساسة والباحثني يف شىت أرجاء الوطن العر من ِقَبلوالدراسة 
األوضاع يف هذه املنطقة، واالجتاهات املستقبلية هلذه القضية املعقدة، والترتيباات  

وينبع هذا االهتماام   .ألمن هذه املنطقة اليت تفيض بعوامل عدم االستقرار تقبةاملر
كية واجليوستراتيجية الايت  تيلوبمن األمهية اجليو وأوضاعها األمنيةمبستقبل املنطقة 

مثار اهتمام القوى الكربى على الصعيدين اإلقليماي والعااملي؛    ؛ إذ ُتَعدُّتتمتع هبا
من ثروات ومصادر هائلة للطاقة؛ مماا جيعلاها ذات    جاخلليوذلك ملا متتلكه دوا 

ن تزايد وكثافة املصااحل  أ ه، كماارتباط وثيق باستقرار االقتصاد العاملي وازدهار
 أدى بالضرورة إىل تدويل صيغة األمن يف املنطقة. الدولية
مسألة احلفاظ على أمناها ضارورة    تن األمهية اليت حتظى هبا املنطقة جعلإ
 ةمتوازنة وفاعلا  ةأو صيغ ةيف الوقت نفسه؛ مما يدعو إىل إجياد معادل ةة وعامليعربي

تعاددة  املخااطر  املتهديدات والتحديات واللتحقيق األمن يف هذا اإلقليم يف ظل 
 اليت يواجهها. تنوعةاملو

ن مناقشة الوضع الراهن لألمن اإلقليمي لدوا جملس التعاون اخلليجاي ال  إ
ن أمن اخلليج هو امتداد لألمن باعتبار أباي قه العرأن يكون معزواًل عن سيا ميكن
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ا يف سياق ن تكون أيًضأن معاجلة األمن يف هذه املنطقة جيب أو باي،القومي العر
بعااد املختلفاة   بعني االعتبار اجلوانب واأل تؤخذن أي أ ؛املفهوم الشمويل لألمن

لسياسية واالجتماعية سواء؛ مبا فيها املكونات ا لألمن الداخلية واخلارجية على حدٍّ
وكذلك حجم وطبيعة التهديدات اليت تواجه املنطقاة يف   ،والعسكرية واالقتصادية

جلمياع األطاراف ذات    املصاحل الوطنية ىن تراعأعلى  وذلك احلاضر واملستقبل؛
العالقة مبا فيها القوى الكربى؛ حىت يكون مستقبل النظام األمين لادوا اإلقلايم   

يتحقق فيه التوازن ومواكبة املاتغريات املختلفاة، وال يتجاهال    ا، وا وواقعيًّعمليًّ
 ن تكون متضاربة.أاملصاحل اليت ميكن 

تتسم املخاطر اليت تواجه النظام اإلقليمي اخلليجي كما رأينا بالتعدد والتنوع؛ 
وطاين وإقليماي ودويل؛ فاالتطورات    /فهي تتشابك وتتداخل بني ما هو حملي

املزمنة واملساتجدة،   املعضالتنطقة وما تزاا، وكذلك واملتغريات اليت شهدهتا امل
واملشكالت اليت تعاين منها دوا جملس التعاون اخلليجي، ومن أبرزهاا املشاكلة   
الدميغرافية الناجتة عن زيادة العمالة الوافدة، واإلرها  والعنف والتطرف، وقضاية  

ضاوء   اإلصالح السياسي ومشكالت احلدود، ومستقبل األمن االقتصاادي يف 
إمكانية نضو  النفط مستقباًل، واإلنفاق اهلائل على التسلح، والتنمية السريعة اليت 

ن يانجم  أتشهدها هذه الدوا، وحماولة االندماج يف االقتصاد العاملي، وما ميكن 
ا بانعدام األمن وغياا  االساتقرار يف   ثار خمتلفة، مجيعها تشكل هتديًدآعنها من 
 املنطقة.

يف البيئة  اوكبرًي النظام اإلقليمي اخلليجي شهد حتواًل جديًدن اأومن املعروف 
منذ االحتالا األمريكي للعراق وحىت بعد خروجاه عاام    األمنية جبوانبها املختلفة

ت كل أبعاد األمن ثار وانعكاسات مسَّآ، وما رافق ذلك وما ترتب عليه من 1011
كل أرجاء املنطقاة، ويف  هنا بثت الرعب واخلوف يف إبل  ؛واالستقرار يف اإلقليم

الوقت نفسه الذي شهد فيه العراق حالة االهنيار والدمار اليت حلقت بكل مكونات 
الدولة ومؤسساهتا، برزت أزمة جديدة متخضت عن امللاف الناووي اإلياراين،    
وأخذت هذه األزمة بالتصاعد بني الواليات املتحدة وإيران وإسرائيل، وامتادت  

 خرى واألمم املتحدة.لتشمل القوى الدولية األ
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وقد استغلت إيران األوضاع اجلديدة املترتبة على احتالا العراق، ووجادت  
مان   أكارب فيها فرصة مناسبة ومواتية لبسط نفوذها اإلقليمي، واالضطالع بدور 

مسا  بزمام األمور بادرت لإل خالا حتسني وتعزيز وضعها االستراتيجي؛ ومن َثمَّ
ة متوازنة، وجهت من خالهلا التفاعالت والتحركات يف املنطقة وفق سياسة واضح

يف اإلقليم إلحداث اختراقات للحالة السائدة، فعملت على نسج عالقات خمتلفاة  
طراف، خاصة مع سوريا وحز  اهلل يف لبنان، وقاد اساتغلت   مع العديد من األ

من قدامها يف املنطقة، ووظفت ما هو متاح أاستغالا لتثبيت  أسوأ زمة السوريةاأل
إمكانيات ومقدرات لتأكيد حضورها املؤثر الستخدامه ورقة ضاغط إقليمياة يف   

إيران قوة  بروزمواجهة الواليات املتحدة والقوى الدولية األخرى؛ وهذا أدى إىل 
مان  أن أن إيران تارى  إدون منازع؛ وبناء عليه ف ارئيًس امؤثرة يف املنطقة والعًب

ن منطقة اخلليج منطقة نفوذ أران؛ اليت تعترب ا إليا خالًصًنأن يكون شأاخلليج جيب 
 .(1)هايلإحيوي بالنسبة 

ن تصاعد أزمة الربنامج النووي اإليراين مع الوالياات املتحادة والغار     إ
على  مبوقفها وإصرارها على احلصوا على السالح النووي، إيران ا، ومتسكعموًم

 1 االتفاق اإلطاري يف مث 1019 عام الرغم من بوادر االنفراج اليت حصلت يف هناية
إسرائيل من ضغط على الوالياات املتحادة    وما متارسه ،1011نيسان /من إبريل

باعتبارها أكثر دولة متضررة من امتال  إيران هلذا السالح، قد يادفع الوالياات   
املتحدة للقيام بعمل عسكري ضد إيران إلجهاض مشروعها النووي؛ مماا يعاين   

خلليج والشرق األوسط يترتب عليها مزيد مان  نشو  حر  جديدة يف منطقة ا
مان املشاكالت    االدمار والفوضى ستشمل املنطقة بأسرها، وستخلف مزيادً 
أكثر املتضررين  تكونواملتاعب واألخطار لدوا جملس التعاون اخلليجي؛ اليت رمبا 

 من هذه احلر .
عادة وكان االتفاق اإلطاري قد أثار خماوف دوا جملس التعاون ودفعها إىل إ

النظر يف جدية حتالفها مع الدوا الغربية، وعلى رأسها واشنطن، ومدى التزامهاا  
                                                 

، 141، )العادد  شؤون عربيةعبد الفتاح، بشري، "بواعث التوتر بني العر  وإيران"،  (1)
 .41 (، ص1010صيف 
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 .()ل الطرفنيَبمن ِقعدة تنازالت هذا االتفاق تضمن بأمن اخلليج ودوله، وي
يراين زمة الربنامج النووي اإلأهناء إبرز ما يلفت االنتباه يف االتفاق هو عدم أو

؛ مما يعين عاًما 11و 10 بنيمنية قادمة تتراوح فترة زإىل ترحيلها وبشكل جذري، 
مان  يراين كمصدر هتديد رئيس ومباشار أل استمرارية معضلة الربنامج النووي اإل

نه ال أدوا جملس التعاون اخلليجي وما يترتب عليه من آثار حالية ومستقبلية، كما 
رفاع   أن فضاًل عن؛ مينعها من احلصوا على قنبلة نووية بعد انقضاء مدة االتفاق

 ؛نفاسها وإعادة توازهنا االقتصادي واملايلأفرصة اللتقاط ميثل العقوبات عن طهران 
نظام ل هاهنكت ماليًّا جراء دعمُأبعدما العريبة  توسيع نفوذها يف املنطقةيف مما يسهم 
 .ازمة السورية والتراجع احلاد ألسعار النفط عامليًّسد يف األبشار األ
ومتداخلة  ةمنطقة اخلليج من أزمات متشابكة ومعقدن ما تشهده إعموًما فو

جتعل األوضاع كما جتعل موضوع األمن يف املنطقة قضية بالغة التشابك والتعقيد، 
تتسم بشيء من الغموض وااللتباس، وعدم القدرة على التنبؤ الادقيق مبجرياات   

عاارض  األمور واجتاهاهتا املستقبلية؛ وذلك لتعدد الالعابني وتاداخل األدوار وت  
املصاحل بني األطراف ذات النفوذ والعالقة، واختالف الرؤى ووجهات النظر حوا 

 مصاحل اجلميع.باي إمكانية وضع ترتيبات أمنية يتفق األطراف عليها، وتل
ن تبحث هذه األطاراف علاى   هو أا ؤكًدا وُملحًّولكن األمر الذي يبقى ُم

عن ترتيبات أمنية جديادة   ،اختالفها، ويف مقدمتها دوا جملس التعاون اخلليجي
                                                 

() شروط املتفق عليها؛ بال وفائهاتعليق العقوبات على طهران يف حاا تلتزم الدوا الغربية ب
فض ، يف املقابل تلتزم إيران خبيران ببنود االتفاقيةإدون توضيح كيفية التأكد من التزام 

ن تكون من أعلى  أجهزة 3104ىل إ جهاز لفأ 19جهزة الطرد املركزي العاملة من أ
ية أو إجراء أعن بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم ، كما متتنع وا فقطاجليل األ

ن ال تزيد أ، واعاًم 11ملدة  وو تطوير ختصيب اليورانيوم يف منشأة فوردأحباث أماا عأ
يران على خضوع ، كما توافق إطواا هذه املدة 9.39 معدالت ختصيب اليورانيوم عن

 .اعاًم 11ل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملدة َبعمليات تفتيش من ِقلمنشآهتا 
اليات املتحدة واتفاق اإلطار مع إيران: الدوافع واملكاسب الو"أسامة، ، بو ارشيدانظر: أ 

، 1011 نيساان /بريال إ 14، حباث ودراسة السياساتاملركز العربـي لأل، "مثانواأل
 (:1011نيسان /إبريل 11)تاريخ الدخوا: 

http://www.dohainstitute.org/release/eea49a5b-40b2-4a3c-bfa5-

ec3248b181db 
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ليات وتدابري عاجلة لضبط األمور، ومنعها من التدهور واالنازالق إىل حافاة   آو
االبتعاد عن شبح املخاطر والتهديدات؛ اليت أصابحت شاخصاة    ؛ ومن َثمَّاهلاوية

 للعيان، وهتدد كل دوا املنطقة.
مان   ن حيادث أن أي نظرة مستقبلية إىل األوضاع يف اخلليج، وما ميكان  إ

من القضايا السااخنة أو األزماات القابلاة     ان هنا  عدًدأتطورات، تشري إىل 
تفاعالهتا وتطوراهتا حتدد مستقبل األمان يف   نأ، وأسولالنفجار أو التفاقم حنو األ

ن نشري إىل عدد من هذه القضايا على النحو أالنظام اإلقليمي اخلليجي، وميكن هنا 
 :اآليت

 :األ مة العرا ية -ا
كن وصف ما وصلت إليه األوضاع يف العراق بأهنا حالة مأساوية، وغاري  مي

 يف ظل استمرار تادهور الظاروف  قابلة لإلصالح يف املدى القريب، وال سيما 
السياسية واألمنية، وعدم القدرة على التوصل إىل صيغة مالئمة للحوار والتفااهم  

ن أد كان من املتوقاع  بني أطراف اللعبة، تساعد على استتا  األمن واهلدوء، وق
يف تقريب وجهات النظر  اإلسهامإىل  1010 عامتؤدي االنتخابات اليت جرت يف 

د ومساتقر؛  وحَّا جل العمل على إجياد عراق جديد ُمأاألطراف املختلفة من بني 
بل حادثت حالاة التشاظي     ا اهلدف؛إىل هذ ِضْفولكن نتائج االنتخابات مل ُت

حلكومة اجلديدة؛ مما أدى إىل تصاعيد األزماة   حوا تشكيل ا واالنقسام السياسي
ن اجليش أا وتأخر تشكيل احلكومة واستمرارها لعدة شهور، ومما يزيد األمر سوًء

العراقي ما زاا غري مؤهل إلدارة العملية األمنية، واحلفاظ على االستقرار الداخلي؛ 
اقي على خاصة بعد انسحا  القوات األمريكية، ومما يؤكد عدم قدرة اجليش العر

االضطالع مبسؤولياته استمرار عمليات التخريب والتفجري اليت حتصد العشارات  
عن اهنيار قواته أمام تنظيم الدولة اإلسالمية يف عدد مان   فضاًلمن القتلى يوميًّا، 

ا من جهود متواضعة باني الطوائاف   ِذن ما ُبأويبدو احملافظات واملدن العراقية. 
اخلروج من األزمة، والوصوا إىل حالة مان الوفااق   جل أوالتيارات املختلفة من 

ن أالوطين غري كافية، وال ترقى إىل مستوى التحديات اجلسام اليت تواجه العراق، و
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، نتيجة تادخل  1014 -1019ما حدث يف بعض احملافظات العراقية خالا عامي 
اجليش بشكل تعسفي منحاز لصاحل طائفة معينة، ومبا خيادم سياساات رئايس    

ىل استمرار حالة الفوضى وعدم االساتقرار  إنوري املالكي، يشري السابق مة احلكو
ورمبا ليست هنا  نوايا صادقة لدى األطراف املتنفذة ؛ والتهديد لكافة دوا املنطقة

أصاًل لتسوية األوضاع بشكل يرضي مجيع األطراف؛ مما يرجح اساتمرار حالاة   
 ؛ار والفوضى يف املدى املنظاور الشقاق واخلالف والتشتت، وبالتايل عدم االستقر

األمر الذي جيعل مجيع دوا املنطقة تعيش حالة خوف ورعب من تصدير الفوضى 
املالكي نوري إىل خارج العراق، ويؤكد ذلك نتائج االنتخابات اليت جاءت لصاحل 

 .1014 نيسان/إبريليف 
ن حالة عدم االستقرار اليت يعيشها العراق أصبحت تشكل مصادر قلاق   إ
اج جلميع دوا اخلليج؛ فحالة فقدان التوازن والفوضى والتدخل اخلارجي يف وإزع

دون شك مصدر خطر وهتديد جلميع الادوا احمليطاة   من الشؤون الداخلية هي 
وجد يف العراق قوى سياسية وطائفية تحيث  ؛بالعراق، خاصة دوا جملس التعاون

إىل احلكمة والتعقل  ءجوال تفكر يف التعايش السلمي املشتر ، وتقاسم السلطة والل
إن  بال  ؛يف تسوية مجيع اخلالفات مبا يصب يف مصلحة العراق ووحدته الوطنياة 

مستخدمة يف سبيل حتقياق   هخر واستئصاله ونفيبعض األطراف تسعى إلقصاء اآل
طماعها السياسية وحتقيق شاهرة الزعاماة   أذلك سالح التشدد واملذهبية لتغطية 

 والتسلط.
عصب واالقتتاا الطائفي، والعنف املتزايد واملصاحل واألدوار ن التإوباحملصلة ف

املؤثرة للقوى اخلارجية، كل ذلك حيمل يف طياته الكثري مان األخطاار الايت ال    
 بل ستكون هلا انعكاسات سلبية على كل دوا املنطقة. ؛تتوقف عند حدود العراق

 :البرنجمج النووم اإليراني -ي 
 أن كشفتبعد  1001ىل السطح عام إيراين اإلزمة الربنامج النووي أ ظهرت

عان أنشاطة    (NCRI) "منظمة إيرانية معارضة "اجمللس الوطين للمقاومة اإليرانية
علنة من خالا توفري املعلومات حوا املواقع النووية اإليرانياة  املإيران النووية غري 
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يل ترويكا قليمية ودولية كبرية، أسفرت عن تشكإثار خماوف أمر الذي السرية؛ األ
 تتوساع مث  من )أملانيا، بريطانيا، فرنسا( ملفاوضة إيران حوا برناجمها الناووي، 

 ملانيا.إىل أضافة من باإلا لتشمل الدوا دائمة العضوية يف جملس األالحًق
 :(1)إىل ما يلي وتعود دوافع طهران المتال  السالح النووي

ساعودية، مصار،   رغبتها يف هزمية خصومها اإلقليميني )العاراق، ال  .1
 إسرائيل(.

ردع تدخل القوة العاملية يف املنطقة )الوالياات املتحادة األمريكياة،     .1
 بريطانيا، فرنسا(.

بناء موقع : وهو إال إذا حتقق الدافعان السابقان يتحققالدافع الثالث ال  .9
 ريادي يف منطقة الشرق األوسط.

 وتبادو دون حال،  ن ما ال تزاا أزمة الربنامج النووي اإليراين مستمرة و
ذا امللف معقدة ومفتوحاة علاى كال األباوا      هباألوضاع والظروف احمليطة 

 واالحتماالت؛ منها:
وهو إصرار إيران على االستمرار يف برناجمها الناووي   االحتمال األول: -

ن إيران تسري أواملضي يف تطويره للوصوا إىل امتال  السالح النووي؛ وهذا يعين 
وهي الواليات  ؛ع إرادة اجملتمع الدويل، والقوى الدولية املؤثرة فيهاجتاه خيتلف ميف 

املتحدة والدوا األوروبية، وهذا يشري إىل أن اجملتمع الدويل سوف يبحاث عان   
ا فرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران، وحماولة عزهلا وحصارها اقتصااديًّ 

اساتخدام  إىل لواليات املتحدة وإذا مل تفلح هذه التدابري، فقد تضطر ا .اوعسكريًّ
القوة العسكرية، ورمبا بالتعاون مع إسرائيل اليت تصر على منع إيران من االستمرار 

 برناجمهاا وإجهااض   النووية منشآهتاجل تدمري أيف برناجمها النووي؛ وذلك من 
ثار خطرية لايس  آن مثل هذه العملية العسكرية سينتج عنها تداعيات و. إالنووي

وحدها؛ وإمنا على منطقة الشرق األوسط؛ ولكن االنعكاسات األكثار   على إيران
                                                 

(1) Quillen, C. "Iranian Nuclear Weapons Policy: past, present, and 

possible future", Middle East Review of International Affairs, (Vol. 

6, No. 2, June 2002), p. 17. 
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للضرر بشكل  ستتعرضخطورة ستكون على الوضع يف دوا جملس التعاون؛ اليت 
ىل القواعد األمريكية يف إتوجيه ضربات عرب حيث ستحاوا إيران االنتقام  ؛مباشر

 دوا اخلليج.
سوية امللف من خالا صيغة وهو إمكانية الوصوا إىل ت االحتمال الثا : -

والادوا  األمريكياة  الواليات املتحادة  بني تفاهم واتفاق بني إيران من جهة و
من خالا بعض الوساطات الدولية لبعض الدوا  وذلك األوروبية من جهة أخرى؛

تقبل إيران من خالهلاا  لتركيا وغريها، أو األمم املتحدة،  :مثل املهتمة باملوضوع؛
ن يكون الربنامج النووي لغايات سالمية  أيف دوا أخرى، وبتخصيب اليورانيوم 

ن الوصوا إىل مثل هذه التسوية يعين ختفيف حدة التوتر والتهدياد جتااه   . إفقط
أدى مما تداعياته مستمرة منذ عدة سنوات؛  إيران وملفها النووي؛ الذي ما زالت

تحديات بشاكل  إىل انشغاا العامل ال سيما دوا جملس التعاون هبذه التداعيات وال
 مثري للقلق والرعب من التطورات غري احملسوبة.

استمرار إيران يف ختصيب اليورانيوم وتطوير مفاعالهتا  االحتمال الثالث: -
النووية عرب استخدام سياسة املماطلة والدبلوماسية اليت متارسها إيران؛ الايت مان   

ظل السياسات الايت   ن إيران من امتال  السالح النووي؛ خاصة يفن متكِّأهنا أش
ن تسوية أوباما؛ اليت تدعو إىل احلوار والتعاون بشأأعلنها الرئيس األمريكي بارا  

ن تدخل يف متاهات جديدة بعد أن الواليات املتحدة ال تريد أ ال سيماهذا امللف؛ 
حروهبا يف أفغانستان والعراق، ويدعم هذا االحتماا عدم متكن اجملتمع الدويل من 

وبطبيعة احلااا،   .ري مالئمة ملنع إيران من االستمرار يف برناجمها النووياختاذ تداب
كل دوا املنطقة يف  ىلإن هلذا االحتماا انعكاسات خطرية ومثرية للقلق بالنسبة إف

ضوء إحياء الطموحات القومية الفارسية إليران، وما يترتب عليهاا مان رغباة    
ن أنة على اإلقليم اخلليجي، خاصة ن متارسها إيران للهيمأتوسعية وعدوانية ميكن 

إيران تتدخل يف شؤون بعض الدوا اخلليجية، وتقوم بأعماا ختريبية فيهاا مان   
اإليراين إىل باي خالا احلرس الثوري املسؤوا عن تصدير الفكر السياسي واملذه

ا ا وذراًعا هذه الدوا، وتشكيل مجاعات ومنظمات سرية ومتويلها لتكون ساندً 
 وا اخلليج.إليران يف معظم د
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ن جناح إيران يف احلصوا على السالح النووي قد خيلق حالاة مان   أكما 
ا فإن أي حار   الرعب ويدفع إىل سياق تسلح جديد بني دوا املنطقة، وعموًم
ا دوا حاوِّ ن ُتأحمتملة يف املنطقة بسبب تداعيات الربنامج النووي اإليراين ميكن 

االنتقاام اإلياراين،   باني  ريكية واخلليج إىل مسرح وضحية بني نار احلر  األم
 وستكون دوا جملس التعاون أكثر املتضررين من هذه احلر .

 :الأطرف والعنف واإلرهجي -ج 
من هتديدات أمنية مباشارة نابعاة مان    باي تعاين معظم دوا اخلليج العر

ن أالداخل، وتتمثل بالدرجة األوىل يف تصاعد ظاهرة اإلرها  والعنف، ويبادو  
لظاهرة قد ارتبط بتعااظم دور اجلماعاات ذات املرجعياة الدينياة     تنامي هذه ا

املتشددة، والرغبة يف تغيري األوضاع الداخلية مان خاالا اللجاوء إىل العناف     
حداث هذا التغيري، باإلضافة إىل استغالا هذه اجلماعاات  دوات إلأواإلرها  ك

 .اخلليجالواسع للوجود العسكري األمريكي يف منطقة باي حلالة الرفض الشع
ن الواليات املتحدة األمريكية والدوا العربية ما زالت مساتمرة  إوباملقابل ف

وباما قاد  أن كان الرئيس األمريكي بارا  إفيما يسمى باحلر  على اإلرها ، و
، ومل جيعل اإلرهاا  يف  1010لة يف تصرحياته خالا عام أن هذه املسأل من شقلَّ

ن حدوث عمليات العناف  أ السابق، إال أولويات السياسة األمريكية كما كان يف
خر ما زالت تقلق دوا اخلليج، وتلقاى اهتماًماا مان    واإلرها  بني احلني واآل
لقاعدة يف دوا جماورة لدوا جملس اوجود تنظيم  يف ظلالواليات املتحدة؛ خاصة 

 وأصابحت خذ هذا التنظيم يربز بشكل واضح، أا يف اليمن؛ حيث التعاون وحتديًد
؛ فضاًل عن خطر تنظايم الدولاة   د بشكل مباشر مصاحل الغر  هنا هتده خاليا

 اإلسالمية الذي بات توسعه يف اإلقليم يغري معامل اخلريطة اجليوسياسية للمنطقة.
بني والشرعية بني احلكومة اليمنية  الصراع العسكرين إباإلضافة إىل ذلك ف

مان  أليس فقط  يهددوكتائب الرئيس السابق علي عبد اهلل صاحل مجاعة احلوثيني 
 العساكرية  بسبب توسع العملياتوذلك  من الدوا اجملاورة؛أ، وإمنا اليمينالكيان 

على السيطرة علاى املوقاف، أو   املوالية للشرعية وانتشارها، وعدم قدرة القوات 
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وقد أدى تفاقم األزماة باني    ،الوصوا إىل تسوية وحل النزاع مع هذه اجلماعة
 .حلدود السعوديةاني إىل نقل عملياهتا داخل احلكومة اليمينية واحلوثي

ن أن يساتمر و أدوا جملس التعاون ميكن  ن خطر احلوثيني وهتديدهم ألمنإ
ن األوضاع األمنية يف اليمن غري مسيطر عليهاا، وهاي قابلاة    أيتصاعد؛ خاصة 

إيران جلماعة  هللتصاعد واالنفجار، إضافة إىل التدخل اخلارجي والدعم الذي تقدم
ا ما متارسه إيران من خالا خاليا موالية هلاا للتخطايط للقياام    ني، وأيًضاحلوثي

ن هناا  منظماات   أبعمليات ختريبية داخل دوا جملس التعاون اخلليجي. كما 
أعلنت عن استعدادها ملناصرة مجاعة احلاوثيني،   -اصة يف الصوماا خ -أخرى 

ل حالة قلق وهتديد األوضاع يشكهذه ن استمرار . إودعم تنظيم القاعدة يف اليمن
ىل ذلك ما حيدث يف إمجيع دوا جملس التعاون اخلليجي، يضاف  ىلإلألمن بالنسبة 

، والتداعيات والتطورات 1011سوريا منذ اندالع الثورة ضد النظام السوري عام 
، خاصة دعم إيران للنظام السوري، ودخوا مجاعات مسلحة تدعمها حدثتاليت 

ىل منطقة إن ميتد أرها ؛ الذي ميكن يادة وتعاظم اإلىل زإ أدَّتجهات كثرية، قد 
 اخلليج وسائر دوا املنطقة.

لقد أدى تدهور األوضاع يف اليمن وانقال  احلوثيني بالتعاون ماع قاوات   
وسيطرهتم علاى  ، الرئيس اليمين السابق علي عبد اهلل صاحل على الشرعية يف اليمن

ة تقدمهم للسيطرة علاى عادن   ، ومواصل1014 أيلوا/العاصمة صنعاء يف سبتمرب
 احتالًفا  -باستثناء ُعمان  -وسائر األراضي اليمنية، إىل إنشاء دوا جملس التعاون 

سايطرة  يف ملواجهة التهديد املباشر لألمن القومي اخلليجاي؛ املتمثال    اعسكريًّ
احلوثيني املدعوميني من إيران على مفاصل الدولة الرئيسية، خاصاة القطاعاات   

 .(1)لوية العسكريةاحليوية واأل
ا استجابة لطلب الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي؛ الذي ناشد ويأيت أيًض

دوا اخلليج "تقدمي املساندة الفورية بكافة الوسائل، واختاذ التدابري الالزمة حلماياة  
                                                 

، مركز اجلزيرة للدراسـات  هداف واملخاطر"،شبانة، غسان، "عملية عاصفة احلزم األ (1)
 (:1011نيسان /إبريل 19دخوا: )تاريخ ال ،1011 نيسان/بريلإ 11

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/201542294020872996.htm 
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 .(1)ل قوى إقليمية"َباليمن وشعبه من امليلشيات احلوثية املدعومة من ِق
مببادرة وقياادة   1011آذار /مارسمن  11 انطلقت يف وتعد عاصفة احلزم اليت

طاار  إمن اململكة العربية السعودية ومشاركة عدة دوا عربية، خطوة متقدمة يف 
خطاوة  ، ومن دوا جملس التعاون اخلليجي باستثناء ُعماان أتعزيز وتفعيل محاية 

يجاي،  جملس التعااون اخلل لدوا وىل يف تفعيل العمل التنظيمي املشتر  أتنفيذية 
يرانية املتنامية يف منطقة اخللايج  لسياسات التوسع واهليمنة اإل فضاًل عن وضع حدٍّ

الداخلياة يف حفاظ    اعلى قواهلالعتماد باي دوا اخلليج العرعودة و باي،العر
ز مان السايادة   عزِّمر الذي ُياأل ؛ا عن االعتماد على احللفاء اخلارجينيبعيًد امنهأ

 ومية لدوا جملس التعاون.الوطنية ومحاية املصاحل الق
  

                                                 

ذار آ/ماارس  13، مركز اجلزيرة للدراسـات "عاصفة احلزم: احلسابات واملآالت"،  (1)
 (:1011نيسان /إبريل 1: ، )تاريخ الدخوا1011

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2015/03/2015326171126136744.htm 
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 املبحث الثاني

 سينجريوهج  مسأقبز األوضجع األمنية 
 في البأيج العربي

يف ضوء املعطيات اليت تعرضنا هلا بالشرح والتحليل ميكن احلديث عن ثالثة 
 ن تشهدها منطقة اخلليج يف املستقبل.أسيناريوهات يتوقع 

 السينجريو األوز: ال جبوس والفوضى -ا
تتحوا األوضاع إىل حالاة  و - ن يتحققأميكن و ،أسوأ السيناريوهاتوهو 

 إذا حصلت التطورات التالية: -مما هي عليه اآلن  أسوأ
تفكك العراق وتقسيمه إىل دويالت وتصاعد احلر  األهلية، وازدياد  -

وميلشيا احلشاد  عمليات التفجري والتخريب، وتدخل اجليش العراقي 
خاصاة إذا   ،معينة، وتصدير األزمة إىل اخلارجلصاحل فئات باي الشع

 رافق ذلك مزيد من اهليمنة اإليرانية على الشؤون العراقية.
اندالع حر  جديدة يف املنطقة بسبب تفاقم أزمة الربناامج الناووي    -

اإليراين، وعدم خضوع إيران للمطالاب الدولياة لوقاف ختصايب     
املنطقة، فإذا ما قامات   اليورانيوم؛ مما سيؤدي إىل تداعيات سلبية على

املنشاآت  إىل أمريكيًّا مبفردها أو بالتعاون مع إسرائيل بتوجيه ضاربة  
ا لعمليات عساكرية  ن ذلك سيجعل املنطقة مسرًحإالنووية اإليرانية؛ ف

علاى   ا للردِّإيران؛ اليت ستجد من دوا اخلليج مكاًن تقوم هباوانتقامية 
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صدير مزياد مان العناف    الواليات املتحدة، كما سيؤدي ذلك إىل ت
واإلرها  إىل كافة دوا املنطقة بسبب تفكك الدولة العراقية، وحتريك 

واساتهداف املصااحل    إيران للخاليا السرية املوجودة يف تلك الدوا،
األمريكية، وحتريك اجلماعات الشيعية املوالية إلياران يف دوا جملاس   

ا ماع  عاطًفا التعاون، وقيامها بعمليات وردود فعل ضد هذه الدوا ت
، ورمبا يف سوريا ىل استغالا الفوضى وعدم االستقرارإضافة إيران، باإل

ل املالحة يف ييصل األمر إىل احتماا إغالق بعض املمرات املائية، وتعط
 مضيق هرمز.

 السينجريو الثجني: الليمنة اإليرانية -ي 
 ن يتحقاق إذا أميكان  ، ووهذا السيناريو ليس بأفضل من السيناريو األوا

مل تقم الواليات املتحادة والادوا    السالح النووي، فإذاامتال  استطاعت إيران 
استخدام األداة الدبلوماسية  ىلإ الكربى باختاذ إجراءات رادعة حبق إيران، واجتهت

 مبا حيقق مصاحل الطرفنيهما وإجياد صيغة مشتركة لالتفاق بين ،طهرانللتفاهم مع 
دم سياسة الدبلوماسية الناعمة يف تعاملها مع ن الواليات املتحدة تستخأاصة خ -

لتعااون  اين، وسيكون ذلك على حسا  دوا جملس ريإيران خالا العامني األخ
مساتغلة نفوذهاا يف    - إىل قوة مهيمنة يف املنطقةستتحوا إيران  فإن -اخلليجي 

ا ودعمه ،هالعراق، وعالقاهتا االستراتيجية مع النظام السوري، ودفاعها املستمر عن
والتمساك بااحتالا اجلازر الاثالث      التوسععلى  تعمل -حلز  اهلل يف لبنان 

اإلماراتية، والتدخل يف الشؤون الداخلية لدوا اجمللس من خاالا التنسايق ماع    
جال  أالشيعية املوجودة يف هذه البلدان؛ خاصة البحرين والسعودية من  اجلماعات

 ات، وهذا السيناريو سيخلق مزيًدالضغط عليها، واملطالبة مبزيد من احلقوق واحلريا
من عدم االستقرار واإلربا  يف مجيع دوا اخلليج، وسيدفع هبا إىل البحاث عان   

 م مستمرة.اق التسلح، والعيش يف حالة تأزُّبس
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 السينجريو الثجلث: اسأمرار األ مة الراهنة -ج 
دون تغايري جاوهري؛   من وهذا السيناريو يعين استمرار األوضاع كما هي 

اء على صعيد الوضع يف العراق، أو على صعيد النفوذ واهليمنة؛ اليت متارساها  سو
الواليات املتحدة من خالا الوجود العسكري والتحكم مبصري املنطقة وسياساهتا، 

 ىلإلربنامج النووي اإليراين واألوضاع داخل إيران، أو حىت بالنسبة  اىلإأو بالنسبة 
لس التعاون، واملشكالت الداخلية واحمللية اليت طبيعة العالقات السائدة بني دوا جم

هذا السيناريو فستكون له انعكاسات سلبية واضحة علاى  حتقق إذا وتعاين منها؛ 
دوا اخلليج من حيث استمرار حالة التوتر والقلق يف املنطقة، وتفاقم أو انفجاار  

، نفاق العسكري يف هاذه الادوا  بعض األزمات الداخلية، واستمرار تعاظم اإل
مان جهاات    لََّغَتْسا ن ُتأبعض عمليات العنف واإلرها ؛ اليت ميكن  وحصوا

ا، وتدخل قاوى  هوراق فيخارجية كثرية؛ خاصة بعد الثورة السورية واختالط األ
طراف يساتغلها كال   ا ملنافسة دولية متعددة األكثرية ومتعددة؛ مما جعلها ميداًن

 هدافه يف املنطقة.أما تفرضه مصاحله و بطرف حبس
وهذا السيناريو هو األكثر احتمااًل؛ وذلك جملموعة من األسابا  املتعلقاة   

والنظام اإلقليماي اخلليجاي ودوا جملاس التعااون     باي بالنظام اإلقليمي العر
 :اآليتاليت ميكن توضيحها ك ؛اخلليجي
عدم وجود توافق بني الدوا العربية علاى مفهاوم األمان القاومي      .1

 ؛مان ُبل محاية هاذا األ حوا ُسيها لدرؤية واضحة  وغيا  باي،العر
بني الدوا العربية حوا القضايا الرئيساية   اكبرًي ان هنا  اختالًفإحيث 

حالاة مان   بااي  سود النظام اإلقليمي العرتاملتعلقة هبذا األمن، كما 
التشتت واالنقسام، وعدم القدرة على وضع اساتراتيجيات للادفاع   

ديدات املفروضة على الاوطن  املشتر  ملواجه التحديات والتهباي العر
ويف مقدمتها اخلطر اإلسرائيلي؛ الذي ما زاا يهادد مجياع    باي،العر

 بااي؛ ا دوا اخللايج العر الدوا العربية جمتمعة ومنفردة مبا فيها طبًع
ا ا وسياسايًّ منيًّا أمن خالا أهداف وأطماع إسرائيل التوسعية  وذلك

ا مفهاوم األمان   حوباي ا، وهذا التشتت واالنقسام العرواقتصاديًّ
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عترب أمنها اليت ُي باي؛من دوا اخلليج العرأينطبق على باي القومي العر
 باي.لألمن القومي العر اامتداًد

بعاد اجتيااح    ةمزيد من االنقسام والتباعد بني الدوا العربي حصوا .1
؛ ومن َثمَّ حر  اخلليج الثانية، وظهاور  1990 آ /أغسطسالعراق يف 

وبروز مفهوم خاص ألمن  باي،م اإلقليمي العررؤى خمتلفة حوا النظا
حيث بدأت مفاهيم جديادة باالظهور    ؛دوا جملس التعاون اخلليجي

ن يكون ألمن اخلليج أمن هذه الدوا، وكيف ميكن أحوا كيفية محاية 
ا عن مفهوم األمان  آليات ووسائل خمتلفة عن بقية الدوا العربية بعيًد

من التعقيادات،   اذاته خلق مزيًد حدِّيف القومي الشامل، وهذا الطرح 
وأدَّى إىل السماح للدوا األجنبية بالتدخل يف شؤون املنطقة بشاكل  
مباشر وغري مباشر، وكان للواليات املتحدة النصيب األكرب يف الوجود 
العسكري يف املنطقة، وما زالت حالة االنقساام واخاتالف الارؤى    

 والتوجيهات قائمة حىت اليوم.

من اخلليج يف ضوء أد خاص بقضية وحَّموقف خليجي ُم سصعوبة تلمُّ .9
ن رؤية كل دولاة خليجياة   أتباين واختالف مدركات التهديد؛ أي 

؛ ألمناط التحديات والتهديدات اليت تواجهها خيتلف عن الدوا األخرى
ن األولويات والسياسات لكل دولة جتاه هذه القضية خمتلفاة،  إحيث 

يران وكيفية إتباينة لدوا اخلليج جتاه ويتضح ذلك من خالا املواقف امل
دة باني دوا  ن عدم وجود رؤية مشتركة موحَّإالتعامل معها؛ وهكذا ف

ستراتيجية؛ اليت ميكان  جملس التعاون اخلليجي أدى إىل غيا  اخلطة اال
وعلى الرغم من  .من اخلليجأُبل ووسائل الدفاع عن ن ُتعتمد لتعزيز ُسأ

ذلاك لايس    فإنجملس التعاون،  وجود بعض صور التنسيق بني دوا
ا، وال يرقى إىل مستوى مواجهة التهديدات واملخاطر املفروضاة  كافًي

 على هذه الدوا من القوى اخلارجية على املستويني اإلقليمي والدويل.
من حيث قلة عدد الساكان والقادرات   باي ضعف دوا اخلليج العر .4

البشرية املؤهلة لبنااء   فر الكوادراالعسكرية والعلمية والتقنية، وعدم تو
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ن إمكانية االعتمااد  إقوات مسلحة على مستوى التحديات، وبالتايل ف
ا، يضاف من دوا جملس التعاون حمدودة جدًّأعلى القوى الذاتية حلماية 

إىل ذلك ضعف القدرات اجلغرافية، وعدم امتال  معظم هذه الادوا  
ر إىل ظها بعضاها  ن أعمق استراتيجي يشمل األرض والبشر، كما ل

الوجود يف ظل محاية أجنبية، واستمر باالعتماد على هذه احلماية مناذ  
 ذلك الوقت وحىت اليوم.

مجيع األطاراف   بنيمن اخلليج أهنا  اختالف وتباين يف الرؤى حوا  .1
املعنية هبذا األمر؛ فالرؤية األمريكية ختتلف عان رؤياة دوا جملاس    

ن أل ؛ن الطرفني الساابقني إيران رؤية خمتلفة عمتتلك التعاون، وكذلك 
 ؛هلذا املوضوع خمتلفة ا، جتعل رؤيتهخاصةمصاحل وأهداف  اهل دولةكل 

مما يعقد موضوع األمن، ويدخل مجيع هذه األطراف يف محى التناافس  
والرغبة يف السيطرة املنفردة على مقدرات املنطقة وثرواهتاا، وإقصااء   

ن بناء الثقة بني هذه إف ا وغري مؤثر، وبالتايلخر وجعل دوره هامشيًّاآل
ل طراف أو فتح حوار فيما بينها لتقريب وجهات النظر وإجياد ُسابُ األ

 ا غري ممكن.للتعاون ما زاا أمًر
ن معضلة األمن يف اخلليج مركبة ومعقدة؛ فهي قضية تتاداخل فيهاا   إ .3

ا تتشابك فيها الوطين واإلقليمي والدويل، وأيًض/املستويات الثالثة احمللي
ت األمن املختلفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية، مكونا

ل وآلياات  يديولوجية، وهذا التعقيد يزيد من صعوبة إجياد ُسُبوحىت األ
ن جدلية األمان يف اخللايج ال   أللحفاظ على األمن يف املنطقة؛ ذلك 

ن يؤخذ بعني االعتبار أتقتصر على البعد السياسي أو األمين، وإمنا جيب 
بعااد  ألنه يصعب الفصل بني األ ؛بعاد لألمنتأثري املتبادا واملتعدد األال

 بعض. يفيؤثر بعضها  اليتالسياسية واالجتماعية واالقتصادية 
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 املبحث الثالث

 م  احمجية  اسأراأيجية
 دوز مجأس الأعجو  البأيجي

 اي؛با ن تعدد األزمات واملخاطر اليت هتدد األمن اإلقليمي يف اخلليج العرإ
 واملخااوف مان تادهور    باي،لألمن القومي العر ايف األصل امتداًد ُيعدُّالذي 

ن يسهم يف شحذ اهلمم وتعزياز اإلرادة  أ ، جيبحنو الكارثة يف املنطقةألوضاع ا
العربية واخلليجية لرص الصفوف، والعمل بصورة جادة، وضمن آلياات قابلاة   

ستراتيجية اواخلليجي للخروج باي بللتطبيق لتطوير وتعزيز التنسيق والتعاون العر
ا فاعاًل لدوا جملس التعاون اخلليجي بادعم  وسياسة عربية خليجية تستهدف دوًر

من الدوا العربية ضمن ترتيبات وصيغ أمنية متفق عليها بني األطاراف العربياة،   
تكون قادرة علاى التصادي   ل مع ما حدث من متغريات عاملية وإقليمية، وتتالءم

 .ات املفروضة على املنطقةجلميع التهديد
 تتمثل يفن تنطلق من قاعدة أساسية أستراتيجية األمنية املستهدفة جيب ن االإ

مسؤولية شعوهبا ودوهلا بالدرجة األوىل على هو من منطقة اخلليج واستقرارها أن أ
ن تساندها الدوا العربية الشقيقة والصديقة إلحباط أي عمل عساكري أو أي  أ

 ض له هذه الدوا.ن تتعرأخطر ميكن 
 وهذا يقتضي ويستدعي قيام دوا جملس التعاون مبا يلي:

خاصاة يف جمااالت    تعزيز التنسيق والتعاون بني دوا جملس التعاون؛ .1
األمن والدفاع، والعمل على تعظيم القدرات الذاتية من خالا وضاع  
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ستراتيجية حمكمة ودقيقة حتاوا فيها االستفادة من خاربات الادوا   ا
ن تقدم الدعم واملساندة بأشكاهلا املختلفاة  أاألخرى؛ اليت ميكن  العربية

 لدوا اخلليج.
وضع صيغة مشتركة وضرورة قيام دوا جملس التعاون بتنسيق سياساهتا  .1

 وموحدة من خالا آليات معينة للتعامل مع الواليات املتحدة، وكذلك
عان  والبحث ، العمل على عدم االنكفاء على القوى الدولية األخرى

الصني وروسايا االحتادياة   ودوا مثل:  أنظمة سبل لتعزيز عالقاهتا مع
س التعااون  لمصاحل مع جمهلا  اليت ،واليابان واهلندباي واالحتاد األورو

ن أو باي،جياإن توظف هذه املصاحل املتبادلة بشكل أاخلليجي، وجيب 
 مر لصاحل دوا اخلليج.ثستُت

يع دوا جملس التعااون، فهاو   السعي حنو التكامل االقتصادي بني مج .9
ضرورة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة يف هاذه الادوا،   
والعمل على توسيع حجم السوق اخلليجاي، والقياام مبشاروعات    

ف فيها نقاط القوة املتوافرة لدى كل دولة لتعويض نقاط ظََّومشتركة ُت
دية ضعفها من الدوا األخرى؛ وبذلك ميكن إحداث هنضاة اقتصاا  

 وتنموية تعزز قدرات هذه الدوا.
ضرورة إحداث تغيري هيكلي يف بنية االقتصاد اخلليجي، والبحث عان   .4

وسائل بديلة للنفط كمصادر القتصاديات هذه الدوا؛ حىت ال تبقاى  
ذلك لا هذه االقتصاديات مرهونة بارتفاع أو اخنفاض أسعار الانفط؛  

راعي، واساتغالا رؤوس  االهتمام بتنمية القطاعني الصناعي والز جيب
األمواا واملوارد املختلفة، خاصة املوارد املائية لتعزيز هاذه اجملااالت،   

ن تنويع مصادر الدخل القاومي يف دوا اخللايج أصابح    أوهذا يعين 
 ة؛ حىت ال تبقى رهينة االعتماد الكامل على النفط.حَِّلضرورة ُم

تعزيز الدميقراطياة  ضرورة قيام دوا اخلليج بعملية اإلصالح السياسي و .1
سس جديدة تقوم عليها العالقة بني املاواطنني  أداخل جمتمعاهتا، وبناء 

حبيث ترتكز على مبادئ املواطناة   والدولة، وليس احلاكم واحملكومني؛
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واحترام حقوق اإلنسان واحلريات العامة، واحترام املؤسسات، وسيادة 
واملشاركة السياساية،  القانون، وإتاحة السبل أمام حرية الرأي والتعبري 

ن هذا هاو  إومتكني املرأة واحترام حقوقها، وتعزيز دورها يف اجملتمع. 
السبيل املهم للمساعدة على اخلروج من األزمة، وتعزيز الوحدة الوطنية 

 يف الداخل، وإغالق البا  أمام أي تدخالت خارجية.
ود التعاون والتنسيق الكامل بني مجيع دوا جملاس التعااون يف جها    .3

استئصاا التطرف واإلرها  والعنف، وترسيخ الوسطية واالعتاداا،  
ن يرافق ذلك أعلى  وذلك ؛ستراتيجية مشتركة ملواجهة اإلرها اوتبين 
جل الوصوا أمن تها احلقيقية، والعمل على معاجل دوافعه وأسبابهمعرفة 
 .ناجح وسليم هلذه املشكلة، واجتثاثها من جذورها إىل حلٍّ

إهناء وتسوية مشكالت احلدود العالقة باني دوا اخللايج    العمل على .9
دون تدخل أطراف خارجياة، ومان   من بالطرق السلمية والودية، و

املرسومة من قبل االستعمار باني دولاة    احلدودن ال تؤثر أاملفروض 
سايؤدي إىل   ذلكن أل ؛وأخرى على عالقات هذه الدوا مع بعضها

 .برمتها سلبية تشمل املنطقة تأثريات
وضع آلية مناسبة ملعاجلة مشكلة العمالة الوافدة، والعمل على إحاالا   .1

العمالة الوطنية بالتدريج من خالا خطط تتالءم مع األوضاع القائماة  
يف كل دولة؛ وذلك كجزء من إطار أوسع يشمل تصحيح االختالالت 
السكانية وتأهيل الكوادر الوطنية، وضبط عملية دخوا العمالة األجنبية 

وافدة إىل سوق العمل، والنظر يف إمكانية استخدام العمالاة العربياة   ال
ا للمشكالت الثقافية واالجتماعية واألخالقية اليت سببتها العمالاة  تالفًي

 األجنبية.
يشمل مجيع لضرورة البدء بفتح حوار بني مجيع دوا اإلقليم اخلليجي،  .9

 ملطلة على اخللايج؛ األطراف املشتركة، وحماولة بناء الثقة بني الدوا ا
 ُتَعمِّاق من خالا تطوير مشاريع اقتصادية وتنموية مشاتركة   وذلك

جل بلورة معادلة أمنية واقعياة  أالتعاون بني هذه األطراف؛ وذلك من 
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على االحترام املتبادا، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، واحلد  تقوم
حركاة  من سباق التسلح، وكذلك االتفاق على بروتوكوا لتاأمني  

 املالحة والتجارة عرب مضيق هرمز.
تطوير استكماا القدرات العسكرية املشتركة لدوا جملاس التعااون    .10

ن أباعتبارها النواة الايت ميكان    ؛اخلليجي؛ خاصة قوات درع اجلزيرة
ستراتيجية عسكرية خليجياة  اد، وتبين وحَّتتطور إىل جيش خليجي ُم

 اخلارجية احملتملة.مشتركة لردع ومواجهة مجيع التهديدات 
نه ال ميكن لدوا هاذه  إويف ظل األخطار املتعددة اليت تواجه منطقة اخلليج ف

هنا إبل  ؛ن تقف مكتوفة األيدي مكتفية بانتظار املدد واحللوا من اخلارجأاملنطقة 
هذه األزمات، وتاليف األخطاء اليت وقعات يف   حللمطالبة بالتحر  اجلاد والفعاا 

دة من جتار  املاضي واحلاضر، وعدم االعتماد علاى اآلخارين   السابق، واالستفا
ن يكون هنا  أال ميكن  ؛ إذه املنطقة من أزمات ومشكالت مزمنةهما تواج ملعاجلة
مجيع  تسهمنفسها؛ حبيث باي معقوا ومقبوا إال من داخل دوا اخلليج العر حلٌّ

 األطراف اليت عاشت معاناة هذه املشكالت يف حلها.
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 بجأمة

ألزمة الراهنة ألمن واستقرار دوا جملاس  مناقشة وحتليل اا يف ضوء بدو واضًحي
يتعارض   ،ودوا جملس التعاون بشكل خاص، أن أمن منطقة اخلليج التعاون اخلليجي

ملخاطر وحتديات كثرية ومتنوعة على الصعيدين الداخلي واخلارجي، وهي مسألة على 
 إذ إن ؛لشديد بني مجيع هذه املساتويات درجة عالية من التعقيد والتشابك والتداخل ا

يفيض علاى اآلخار،   منها بني هذه التحديات والتهديدات، وكل واحد  اهنا  ترابًط
األمار الاذي    ؛اجدًّ ةأكثر من عالقة سببية جتعل مسألة الفصل بينها صعب كما أن مثة

 يقتضي من أي معاجلة هلذه األزمة أن تتسم بالشموا والدقة واملوضوعية.
االزدياد والتعقيد يف من املؤكد أن حجم التحديات والتهديدات أخذ وبات 

ثارهاا  آبتداعياهتا وتعقيداهتا املختلفة، وامتداد باي بعد ظهور موجات الربيع العر
دون استثناء، ومما يزيد من تفااقم  من وانعكاساهتا على مجيع دوا املنطقة العربية 

ى الرغم من مرور أكثر من ثالثاني  أزمة األمن اخلليجي أن دوا جملس التعاون عل
إىل صيغة أمنية متوازناة يف منطقاة    تتوصل بعُدمل  ا على تأسيسها هلذا اجمللسعاًم

ة هشَّ أمنيةيف الوقت ذاته مبنظومة  وتتسم، كبرية استراتيجية واقتصادية ذات أمهية
 ورخوة وضعيفة وقابلة لالختراق اخلارجي.

نطقة التباين الواضح بني دوا جملس التعاون ا يف هذه املومما يزيد األمر تعقيًد
وبالتايل عدم وضع خطط ضمن أطر توافقياة   ،يف حتديد مصادر التهديد واخلطر

متسقة، وغيا  استراتيجية خليجية أو رؤية مشتركة واضاحة املعاامل للادفاع    
 اخلارجي ومواجهة التحديات اخلارجية بالتزامن مع معاجلة التحديات الداخلية.

يتعلق مبعادلة األمن لادوا   فيماا شك فيه أن األمور سوف تزداد تعقيًد ومما ال
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جملس التعاون اخلليجي يف ضوء التطورات واملتغريات اإلقليمية والدولية، ال سيما ماا  
وما صاحبها من  باي،ثورات الربيع العرتداعيات تشهده البيئة العربية املضطربة بسبب 

لصراعات والنزاعات واحلرو  الداخلية يف عدد من انتشار ايف تعقيدات خمتلفة متثلت 
وجود وانتشاار   بسبب وذلك عدواها إىل معظم الدوا العربية؛ تنتقلأن  ميكنالدوا 

 وغريها.باي رهابية املتطرفة اليت أخذت متتد إىل منطقة اخلليج العرالتنظيمات اإل
العربياة  أن تشكل هذه التحديات والتهديدات اليت حتيط باملنطقة  جيبإذن، 

ا إلعادة احلسابات ا مؤثًرا وحافًزا قويًّدافًع باي،ال سيما منطقة اخلليج العر، برمتها
فتعاظم املخااطر يقتضاي    .اا وتقليديًّبصورة خمتلفة عما كان معهوًد والتخطيط

وغري تقليدي يف البحث عن احللاوا واملعاجلاة مان خاالا      ااستراتيجيًّ اتفكرًي
ة ترتقي إىل مستوى التحديات واملخاطر، ولتكن بداية استراتيجيات حديثة وخمتلف

طار جملس التعاون اخلليجي من خالا وضع اساتراتيجية لتطاوير   إصالح يف اإل
أساليب التعاون والوصوا به إىل جوانب متقدمة من العمل املشتر  املوحد؛ الذي 

 تفرضه املصلحة احليوية والعليا جلميع دوا جملس التعاون اخلليجي.
ن تنطلاق مان عادة    أجيب باي ترتيبات األمنية يف منطقة اخلليج العرن الإ

مستويات؛ فعلى املستوى الداخلي لكل دولة جيب البدء مبعاجلة مجيع املشاكالت  
ن يتوجه االهتمام لقضايا الدفاع واألمن والتنمياة  أاليت تعاين منها هذه الدوا، و

قليمي جيب على دوا جملس االقتصادية واالستقرار االجتماعي، وعلى املستوى اإل
فاعال وداعام    ن يكون هلذا النظاام دور أالتعاون وضع نظام لألمن اجلماعي، و

 فيتمثل يفما املستوى الثالث أهو ضروري بني هذه الدوا. وللتكامل االقتصادي، 
من خاالا تعزياز    وذلك يف دوا اخلليج؛ وتعزيزه عربية لدعم األمن مظلةإجياد 

لياته املختلفة، واالستفادة من أسس إعاالن دمشاق،   آواملشتر  باي العمل العر
من دوا اخللايج  أاملشتر ، واحترام العالقة الوطيدة بني باي ومعاهدة الدفاع العر
ن أن املستوى الرابع هو األخذ بعني االعتباار  إوأخرًيا ف باي،واألمن القومي العر

اخلليجي مع باي العر   القوى اإلقليمية يستدعي التعاونالقيود املفروضة على حترُّ
القوى الكربى، مبا فيها الواليات املتحدة؛ ولكن ضمن معادلة متوازناة حلفاظ   

 حقوق مجيع األطراف، وتوفري احلماية ألمن دوا جملس التعاون اخلليجي.
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 املراجع
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 (.1919للترمجة والنشر، القاهرة، 
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)اهليئاة   مصادر التهديد وسبل احلمايـة  من القومي:األبلقزيز، عبد اإلله،  .3
 (.1919العامة للكتا ، القاهرة، 

)دار  ما بعد اإلمرباطورية دراسة يف تفكك النظام األمريكيل، يميانوإتود،  .9
 (.1001، بريوت، قيالسا

مفهوم الشرق أوسطية وتأثريها على األمن القـومي  حوات، حممد علي،  .1
 (.1000، )مكتبة مدبويل، القاهرةبـي العر

)مركز اخللايج لألحبااث،    النظام اإلقليمي اخلليجيعبد اهلل، عبد اخلالق،  .9
 (.1003 باي،د

أيلول /، انعكاسات أحداث احلادي عشر من سبتمربشرف سعدأالعيسوي،  .10
 1002 -1002بــي  من دول جملس التعاون لـدول اخللـيج العر  أعلى 

 (.1009)مركز اخلليج للدراسات، املنامة، 
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الواليات املتحدة واخلليج قراءة للمتغريات الدولية ورؤيـة  الغربا، شفيق،  .11
 )منتدى التنمية، الكويت(. للمستقبل

منذ االنسـحاب  بـي مشكالت األمن يف اخلليج العرقاسم، مجاا زكريا،  .11
)مركز اإلمارات للدراسات والبحاوث   الربيطا  إىل حرب اخلليج الثانية

 (.1999 ي،بابو ظأستراتيجية، اال
)مركز اإلمارات  مشكالت األمن القومي منوذج مقترحمراد، علي عباس،  .19

 (.1001 باي،بو ظأستراتيجية، للدراسات والبحوث اال
، )الادار القومياة،   (يونس شاهني)، ترمجة جوهر األمنمكنمارا، روبرت،  .14

 (.1990القاهرة، 
)دار الوحدة، باريوت،   بـيأحاديث يف األمن القومي العرمني، أهويدي،  .11

1910.) 

 الدوريج  والمجال  وال حف
، )العادد  "، السياسة الدوليةبو عامود، حممد سعد، "يف بناء الدولة الوطنيةأ .1

 .(1001تشرين األوا /، أكتوبر131
أمحد، صافيناز حممد، "إيران واخلليج: تناقضاات السياساية واالقتصااد"،     .1

 (.1010متوز /وليو، ي111، )العدد السياسة الدولية
 باقازي، أمل، "السعودية: ضم اإلناث لقرار جتنايس أبنااء الساعوديات     .9

 شاباط  /فربايار  19، 11143 العادد )، الشرق األوسطأسوة بالذكور"، 
1011.) 

، شؤون األوسـط ، "آفاق وخماطر :بشارة، عزمي، "الثورة املصرية الكربى .4
 .(1011، ربيع 191)العدد 

محد، "األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمنية لزيادة العمالة أ الثقفي، سلطان .1
 (.1001 تشرين األوا/أكتوبر، 9، )العدد اإلدارة العامة الوافدة"،

 11)، احلياة اللندنيـة "دوا اخلليج تستنكر اهتامات املالكي ضد السعودية"،  .3
 (.1014 نيسان/إبريل
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، دراسات مستقبليةي"، ايج العربحممد، "الرؤى املختلفة ألمن اخلل رجب، .9
 .(1009 متوز/يوليو، 1)العدد 

السياسـة  ضغوط من كل اجتااه"،  باي زرنوقة، صاحل سامل، "اخلليج العر .1
 .(1000، 13، )العدد الدولية

أيلوا وانعكاساهتا على منطقة /سبتمرب 11السعدون، خالد جاسم، "أحداث  .9
 .(1001 تشرين الثاين/نوفمرب ،111)العدد  بـي،املستقبل العراخلليج"، 

السعدي، مخيس، "دوا اخلليج تتجاوز نسبة سقف العمالاة الوافادة....    .10
تشارين  /أكتاوبر  13، 9910 العدد)، االقتصاديةواإلمارات على رأسها"، 

 (.1019األوا 
 ،"كيف سيواجه العامل حتاديات "األمان السايرباين؟   السيد، حممد حممود، " .11

 .1011 نيسان/إبريل 11السياسة الدولية، 
مركـز الدراسـات   سويلم، حسام، "إيران وجرياهنا واألزمات اإلقليمية"  .11

 .(1010 أيار/مايو، 1)العدد  ،ستراتيجيةالسياسة واال
يبحثن عان خمارج   باي ألف مواطنة متزوجة من أجن 900الشايع، أمحد، " .19

 (.1014سان ني/إبريل 19، 13999العدد )، الرياضاالستقرار واألمان"، 
، عكـا  العاين، حممد رجب، "تطبيع دوا اجمللس مع الكيان اإلسرائيلي"،  .14

 (.1011 نيسان/إبريل 13)
العايب، خري الدين، "البعاد األماين يف السياساة األمريكياة املتوساطية       .11

، 11، )العادد  الفكر السياسيي"، اوانعكاساهتا على األمن اإلقليمي العرب
1001). 

كانون /ديسمرب 19)، االحتادنور، "حتديات األمن يف اخلليج"، أمحن، عبد الر .13
 (.1009األوا 

عبد الفتاح، بشري، "الثورات الشعبية وأزمة الوسائط السياساية العربياة"،    .19
 .(1011، ربيع 141، )العدد شؤون عربية

د ، )العدشؤون عربيةعبد الفتاح، بشري، "بواعث التوتر بني العر  وإيران"،  .11
 .(1010، صيف 141
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ي"، اعبد اهلل، عبد اخلالق، "الواليات املتحدة ومعضلة األمن يف اخلليج العرب .19
 .(1004، 199)العدد  بـي،املستقبل العر

املسـتقبل  عبد اهلل، عبد اخلالق، "النفط والنظاام اإلقليماي اخلليجاي"،     .10
 .(1994آذار /مارس، 111)العدد  بـي،العر

السياسـة  لك، "قضايا األمن القومي يف إطاار التكامال"،   عودة، عبد امل .11
 .(1999 كانون الثاين/، يناير11، )العدد الدولية

، السياسة الدوليـة من جملس التعاون اخلليجي"، أشرف سعد، "أالعيسوي،  .11
 .(1011، 111)العدد 

كانون /يناير 11)، االحتادمن اخلليج"، أالعيسى، مشالن يوسف، "مستجدات  .19
 (.1009 ثاينال

"كتل سياسية تؤكد أن اهتامات املالكي للسعودية من دون دليل وجزء مان   .14
 (.1014 نيسان/إبريل 10)، احلياة اللندنيةمحلته االنتخابية"، 

كوبر، جستني، "القواعد العساكرية األمريكياة ومساتقبلها يف الشارق      .11
 .(1009، 34، )العدد الدفاع اخلليجياألوسط"، 

شؤون فاق جديدة لألمن القومي يف الشرق األوسط"، آ، ليون جي، "مارتن .13
 .(1000آذار /، مارس14، )العدد خليجية

حمدودية التعاون يف ظال   :براهيم، "الدفاع املشتر  اخلليجيإمحد أحممود،  .19
 (.1001 نيسان/إبريل، 191، )العدد السياسة الدوليةويل"، دالت

لعالقات اخلليجية العراقية ومستقبل األمان يف  املدهون، عبد اجلليل زيد، "ا .11
 .(1991 آذار/مارس، 119)العدد  بـي،املستقبل العراخلليج"، 

معهد الدراسات من اخلليج بعد حر  العراق"، أاملدهون، عبد اجلليل زيد، " .19
 (.1001) الدبلوماسية،

شـؤون  "، يف املرحلة الراهناة باي "األمن القومي العر املشاط، عبد املنعم، .90
 .(1991، )عربية

العلـوم  ثر حر  اخلليج على مفهوم األمن القومي"، أاملشاط، عبد املنعم، " .91
 .(1999شتاء /، خريف9/4 العدد، 11اجمللد ، )االجتماعية
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احلوار محد، "املعاهدة األمريكية العراقية وقضايا الوطن املصريية"، أالناصري،  .91
 (.1001 نون الثاينكا/يناير، 1199، )العدد املتمدن

الواقاع   بااي: هنار، غازي صاحل، "املنظور اإليراين ألمان اخللايج العر   .99
 .(1001 متوز/يوليو، 9، )العدد النهضة، "واخليارات

 شؤون خليجية،اهلاجري، سليمان عواد، "سيناريوهات اهلجوم على إيران"،  .94
 .(1011 متوز/يوليو، 119)العدد 

شـؤون  دراسة يف األصوا"،  باي:ألمن القومي العرهالا، علي الدين، "ا .91
 (1914 كانون الثاين/يناير ،91، )العدد عربية

 الرسجئز الججمعية
 بــي، التهديدات املستقبلية لدول اخللـيج العر اجلدعان، خليفة محدان،  .1

 .1004)أطروحة ماجستري(، كلية الدفاع الوطين امللكية األردنية، عمان، 
، من اخلليج واملتغريات يف الشـرق األوسـط  أمستقبل ، الزيود، حممد طه .1

 .1009)أطروحة ماجستري(، اجلامعة األردنية، عمان، 
 المؤأمرا  والندوا 

ي"، ورقاة  امحد، "املنظور الشامل ألمن منطقة اخلليج العربا أاألمري، فهد  .1
التحـديات  بــي  مؤمتر النظام األمين يف منطقة اخللـيج العر  مت إىلدُِّق

 (.1009 آذار/مارس 9-1 باي،بو ظأ)ية واخلارجية الداخل
جبور، مىن األشقر، "األمن السيرباين: التحديات ومساتلزمات املواجهاة"،    .1

للمختصني يف أمن وسالمة الفضـاء   اللقاء السنوي األولىل إورقة قدمت 
 (.1011آ  /أغسطس 11 - 19 ،بريوت، )السيربا 

  يف جمتمعاتنا ووسائل مكافحته"، ورقاة  ثر اإلرهاأاجلحين، علي بن فايز، " .9
التحـديات  بــي  النظام األمين يف منطقة اخللـيج العر  مؤمترىل إقدمت 

 (.1009 آذار/مارس 9-1 باي،بو ظأ، )الداخلية واخلارجية
ي"، ورقة قدمت األمن اخلليج العربباي رايسنر، يوهانس، "املنظور األورو .4

التحـديات الداخليـة   بـي ليج العرمؤمتر النظام األمين يف منطقة اخل إىل
 (.1009 آذار/مارس 9-1 باي،بو ظأ) ،واخلارجية
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عقب غزو إيران"، ورقة قادمت  باي من اخلليج العرأستاتسفيلد، جارت، " .1
التحـديات الداخليـة   بـي مؤمتر النظام األمين يف منطقة اخلليج العر إىل

 (.1009 آذار/مارس 9-1 باي،بو ظأ، )واخلارجية
جيي، عبد اهلل، "الوضع األمين يف العراق وتداعياته على منطقاة اخللايج   الشا .3

بـي مؤمتر النظام األمين يف منطقة اخلليج العر ي"، ورقة قدمت إىلاالعرب
 .1009 آذار/مارس 9-1 باي،بو ظأ، )التحديات الداخلية واخلارجية

مـؤمتر   إىلنتوين، "إيران دولة ضعيفة أم قوية"، ورقة قادمت  إكروزمان،  .9
، التحديات الداخلية واخلارجيـة بـي النظام األمين يف منطقة اخلليج العر

 (.1009 آذار/مارس 9-1 باي،بو ظأ)
الرسن، تري رود، "مراكز األزمات يف املنطقاة واحلاجاة إىل معاجلاات     .1

بــي  مؤمتر النظام األمين يف منطقة اخلليج العر إىلجديدة"، ورقة قدمت 
 (.1009 آذار/مارس 9-1 باي،بو ظأ، )خلارجيةالتحديات الداخلية وا

اهلواري، عبد الرمحن رشدي، "التهديدات األمنية لادوا جملاس التعااون     .9
معضلة الدفاع اخلليجي وترتيبات األمـن   اخلليجي"، ورقة قدمت إىل ندوة

 (.1000حزيران /يونيو 14 باي،أبو ظ)يف املنطقة، 

 موا ع و فحج  اإلنأرن 
اهليمناة   ةونزعا  غام يف اخلليجلاملناورات الدولية لكسح األ" األزدي، أمحد، .1

 .1019 حزيران/يونيو 9 ،مركز اجلزيرة للدراسات"، اإليرانية
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/06/20136917195733277.htm 

 11، رويتـر  ، "اإلمارات تصنف اإلخوان املسالمني مجاعاة إرهابياة   " .1
 .1014لثاين تشرين ا/نوفمرب

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0IZ0PK20141115 
"البنيات التحتية يف دوا اخلليج باتت أهداًفا مفضلة للهجمات اإللكترونية"،  .9

 .1011كانون األوا /ديسمرب 11، 12فرانس 
http://www.france24.com/ar/20121211-%D8%A7%D9%84%D8%A 
E%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9 

http://www.france24.com/ar/20121211-%D8%A7%D9%84%D8%25A
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%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84% 
D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84 
%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9 
%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D 
8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA% 
D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AA 
%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A 
%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 

اجملموعـة الدوليـة   "، 1001 أياار /ماايو  3 البحرين يف الطائفي التحدي" .4
 .ماتلأل 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North

%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Arabic%20translations/Bahrains%2

0Sectarian%20Challenge%20Arabic.pdf 
امللف اإليراين بني واشنطن وتل أبيب بعاد االنتخاباات   "جهشان، خليل،  .1

 كاانون األوا  /ديسامرب  19، للدراسـات  مركـز اجلزيـرة  "، األمريكية

1011. 
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/12/2012121381112376971.htm 

 .1019منظمة العفو الدولية، تقرير ، "حالة حقوق اإلنسان يف العامل" .3
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport20

13_complete_ar.pdf 
احلسن، عمر، "التصدي حلز  اهلل تداعيات القرار اخلليجي على العالقاات   .9

 .1019حزيران /يونيو 14، مركز اجلزيرة للدراساتمع إيران"، 
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/06/20136249542751638.htm 

 90 ،اجلزيـرة نـت  ، "مليار بسبب الانفط  111 اخسائر لدوا اخلليج ب" .1
 .1011كانون الثاين /يناير

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/96/4925/%D9%83%D8%

AA%D8%A8/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%AC% 
D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-% 
D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7 
%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A 
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D%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%20%D8%A7%D9%84 
%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A 
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-%D8%9F.aspx 

، مركز اجلزيـرة للدراسـات  محد، "حر  احلوثيني يف اليمن"، أسامل، ولد  .9
 .1011 شباط/فرباير

ة عمان لقضييت التقاار  ماع إياران    سعيد، بسمة مبار ، "قراءة يف رؤي .10
 .1014كانون الثاين /يناير 1، ، مركز اجلزيرة للدراساتواالحتاد اخلليجي"

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/01/2014189038704848.htm 
، مركـز اجلزيـرة   شبانة، غسان، "عملية عاصفة احلزم األهداف واملخاطر" .11

 .1011 اننيس/إبريل 11، للدراسات
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/201542294020872996.htm 

بـي بــي  ، "صاحل يوقع يف الرياض على املبادرة اخلليجية حلل أزمة اليمن" .11
 .1011تشرين الثاين /نوفمرب 19، سي

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/11/111123_saleh_gulf_

agreement.shtml 
طارق عثمان، مفارقات )داعش(: اآلماا السياسية اليت خابت، يف: تنظايم   .19

 19، مركز اجلزيرة للدراسـات الدولة اإلسالمية: النشأة، التأثري، املستقبل، 
 .1014تشرين الثاين /نوفمرب

http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/201411238819725981.html 
على دوا جملس التعااون  باي ، عبد اخلالق، انعكاسات الربيع العرعبد اهلل .14

 نيساان /إبريل 13 ،السياسات لألحباث ودراسةبـي املركز العر، اخلليجي
 (:1011نيسان /إبريل 19)تاريخ الدخوا:  .1011

http://www.dohainstitute.org/release/ee7119ae-28f2-4495-8807-

71cff25d1490 

، رويتـر  ، "عودي خيصص ُخمس مقاعد جملس الشورى للمرأةالعاهل الس" .11
 .1019كانون الثاين /يناير 11

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B22YB20130111 

السياسـة  "، أمن اخلليج.. حتديات وخمااطر جديادة  شرف سعد، "أالعيسوي،  .13
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