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نبذة عن الكاتبني
فريدريك ويري باحث �أول يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل.
ترت ّكز �أبحاثه على ال�ش�ؤون الأمنية ،والعالقات املدنية-الع�سكرية ،و�سيا�سات الهوية يف �شمال
�أفريقيا واخلليج� .أدرجت جملة «فورين �أفريز» كتابه الأخري ،الذي يحمل العنوانSectarian
( Politics in the Gulf: From the Iraq War to the Arab Springمن�شورات جامعة
كولومبيا ،)2013 ،من �ضمن �أف�ضل ثالثة كتب عن ال�شرق الأو�سط يف العام  .2014ويري
هو ع�سكري �سابق خدم منذ ع�شرين عام ًا يف القوات العاملة وقوات االحتياط يف �سالح اجلو
الأمريكي ،وقام بجوالت يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقياُ .ن ِ�ش َرت حتليالته ومقاالته يف �صحف
وجملاّ ت عديدة من �ضمنها «نيويورك تاميز» ،و«وا�شنطن بو�ست» ،و«فورين �أفريز» ،و«فورين
بولي�سي» ،و«�أتالنتك» ،وغريها� .أدىل ويري ب�شهادة �أمام جمل�س ال�شيوخ وجمل�س النواب ،وهو
ُيط ِلع م�س�ؤولني حكوميني �أمريكيني و�أوروبيني بانتظام على �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط.
ريت�شارد �سوكول�سكي باحث �أ ّول يف برنامج رو�سيا و�أورا�سيا يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل .قبل ان�ضمامه �إىل كارنيغي ،كان �سوكول�سكي ع�ضو ًا يف مكتب تخطيط ال�سيا�سات التابع
عامي  2005و .2015تق ّلد يف وزارة اخلارجية منا�صب ع ّدة
لوزارة اخلارجية الأمريكية بني َ
من �ضمنها رئي�س مكتب ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية واملفاو�ضات ،ومكتب التحليالت ال�سيا�سية،
ومكتب العالقات الدفاعية وامل�ساعدات الأمنية يف دائرة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية-الع�سكرية التابعة
للوزارة .كان �سوكول�سكي �أي�ض ًا باحث ًا زائر ًا يف م�ؤ�س�سة «راند» ويف معهد الدرا�سات الوطنية
اال�سرتاتيجية ( )Institute for National Strategic Studiesيف كلية الدفاع الوطني.
ُن ِ�ش َرت مقاالته يف �صحف وجملاّ ت عديدة من �ضمنها «نيويورك تاميز» ،و«وا�شنطن بو�ست»،
و«فورين �أفريز» ،و«نا�شونال �إنرت�ست» ،و«وول �سرتيت جورنال» ،و«فاينان�شال تاميز» ،وغريها.
***
يو ّد الكاتبان �أن يعربا عن امتنانهما ٍّ
لكل من عالء الربابعة ،ومي�شيل دنّ  ،وبريي كاماك ،وبيرت
هوارد ،وفار�شا كودوفايور ،و�شون مي�سكو ،وكرمي �سجادبور ،لإ�سهاماتهم وتعليقاتهم على هذه
الدرا�سة.



ّ
ملخ�ص
على مدى �أكرث من ثالثة عقود� ،ش ّكلت م�س�ألة من ي�سيطر على اخلليج الفار�سي منطلق احل�شد
الع�سكري الأمريكي ال�ضخم يف املنطقة .واحلال �أن جوهر املع�ضلة الأمنية يف املنطقة يكمن يف
ت�ضارب الر�ؤى� :إذ ت�سعى �إيران �إىل خروج القوات الأمريكية ،كي تتم ّكن من ممار�سة ماتعتربه
نفوذها املُحقّ يف املنطقة؛ يف حني تريد دول اخلليج العربية من الواليات املتحدة موازنة القوة
الإيرانية.
لن يكون ح ّل هذا امل�أزق �سه ًال .غري �أن االتفاق النووي الإيراين يو ّفر فر�صة للقيام بخطوة
يح�سن العالقات بني �إيران ودول
�أوىل نحو �إن�شاء نظام �أمني جديد يف منطقة اخلليج ،ميكنه �أن ّ
اخلليج العربية ،وي�ساعد يف تقلي�ص االلتزام الع�سكري الأمريكي.

دواعي بناء هيكل �أمني جديد
*

*

*

ي�ستبعد جمل�س التعاون اخلليجي ،الذي ُيع ّد ركيزة �أ�سا�سية للنظام القائم ،من
هيكليته �إيران والعراق ،وقوى خارجية لها دو ٌر كبري يف املنطقة .عالو ًة على ذلك،
فهو اليو ّفر منرب ًا للحوار حول العديد من التح ّديات الأمنية� ،أو لتخفيف ح ّدة التوتر،
و�إدارة الأزمات ،ومنع ال�صراع ،وحت�سني القدرة على التو ّقع.
من �ش�أن بدء حوار �أمني �إقليمي جديد و�شامل للجميع� ،أن يك ّمل ا�سرتاتيجية �إقليمية
�أمريكية هدفها حتقيق التوازن مع �إيران .فالتكامل الإيراين مع الهياكل الإقليمية،
ميكن �أن يخلق فر�ص ًا خلف�ض التوتّرات العربية-الإيرانية يف اخلليج ،بينما ي�سمح
للواليات املتحدة بفر�ض �أكالف �إذا وا�صلت طهران انتهاج �سلوك يه ّدد امل�صالح
الأمريكية الأ�سا�سية.
وجود نظام �أمني�أكرث ا�ستقرار ًا ،من �ش�أنه تقليل اعتماد الدول اخلليجية على الوجود
الع�سكري الأمريكي ،وخلق توازن قوى يف املنطقة �أكرث مالءمة مل�صالح الواليات
املتحدة.

تو�صيات لل�سيا�سة الأمريكية
*

انخراط الواليات املتحدة يف املنطقة ،ينبغي �أن يحفّز على منح الأولوية لت�أ�سي�س
ي�ضم دول جمل�س
منتدى جديد متع ّدد الأطراف حول ق�ضايا الأمن يف اخلليجّ ،
التعاون اخلليجي والواليات املتحدة وال�صني واالحتاد الأوروبي والهند و�إيران والعراق
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*

*

*

واليابان ورو�سيا .وينبغي �أن يكون هذا املنتدى اخلطوة الأوىل على طريق حتقيق ر�ؤية
طويلة الأجل لبناء هيكل �أمني �أكرث ر�سمية يرتكز على قواعد حم ّددة.
�إقامة �شبكة غري ر�سمية جتمع بني خرباء فن ّيني ملناق�شة التح ّديات العابرة للحدود
الوطنية ،هي الطريقة الأكرث ف ّعالية لإطالق حوار �أمني �إقليمي جديد ،بافرتا�ض
كاف من �أ�صحاب امل�صلحة املحت َملني ،وخا�صة اململكة العربية ال�سعودية
وجود دعم ٍ
و�إيران.
يتعينّ على الواليات املتحدة القيام بحملة دبلوما�سية يف خريف العام  2015للح�صول
للم�ضي قدم ًا بهذه
على توافق يف الآراء بني الأطراف امل�شاركة املحتملة ،ب�ش�أن خطة
ّ
املبادرة ،وذلك بهدف بدء حمادثات ا�ستطالعية خالل الأ�شهر ال�ستة املقبلة.
يف �سبيل �إعطاء دفعة لهذه املبادرة ،ينبغي �أن يعلن م�س�ؤو ٌل �أمريكي رفيع امل�ستوى
(الرئي�س �أو وزير اخلارجية) عن ر�ؤية �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية طويلة الأمد
ملنطقة اخلليج ،تت�ضمن منظمة �أمنية �إقليمية �أكرث ف ّعالية.

احلاجة �إىل نظام �أمني جديد
من ُي�سيطر على اخلليج الفار�سي؟ على مدى �أكرث من ثالثة عقود� ،ش ّكل هذا ال�س�ؤال الذي
الجواب له الأ�سا�س يف ح�شد القدرات الع�سكرية الأمريكية يف املنطقة الأكرث �أهمية من الناحية
اال�سرتاتيجية يف ال�شرق الأو�سط ،واملم ّر املائي احليوي الذي مي ّر من خالله نحو  30يف املئة
من النفط املنقول بحر ًا 1.كان ال�سبب غري املُعلن وراء ّ
التدخل الأمريكي ،هو منع قوة واحدة
من ال�سيطرة على موارد املنطقة .وقد غرقت الواليات املتحدة حتى �أذنيها يف ال�ش�ؤون الأمنية
للمنطقة ،وذلك من خالل اجلمع بني الوجود املادي والتدريب ومبيعات الأ�سلحة �إىل احللفاء
العرب يف اخلليج ،وبني ّ
التدخل الع�سكري يف حالة العراق.
كانت نتائج هذا التدخل متباينة يف �أح�سن الأحوال ،بالن�سبة �إىل ٍّ
كل من م�صالح الواليات
املتحدة والتنمية واال�ستقرار يف املنطقة على حدٍّ �سواء .ومع ذلك ،وجدت الإدارات الأمريكية
املتعاقبة �أن من ال�صعوبة مبكان انت�شال الواليات املتحدة من اخلليج .ومل ت�ؤ ِّد �إزالة التهديد
الذي كان ي�ش ّكله الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني �إىل تغيري اختالل توازن القوى الكامن
وراء تدهور الأمن يف اخلليج ،بل فاقمته عن طريق فتح فرا ٍغ كانت �إيران متل�ؤه.
لب املع�ضلة احلالية� .إذ ت�سعى �إيران �إىل
مي ّثل ِ�صدام الر�ؤى بني الدول املط ّلة على اخلليج ّ
رحيل القوات الأمريكية ،كي تتم ّكن من ممار�سة ماتعتربه �سلطتها ال�شرعية على املنطقة (والتي
تعتقد �أنها بديهية وفق اال�سم اجلغرايف للمنطقة) .ويف الوقت نف�سه ،ترغب دول اخلليج العربية
يف ا�ستمرار الوجود الأمريكي ،ملوازنة ماتعتربه طموح �إيران التاريخي للهيمنة.
رمبا تكون هناك فر�صة �سانحة حل ّل هذه املع�ضلة .فاالتفاق
النووي بني �إيران وجمموعة  ،1+5ال�صني وفرن�سا ورو�سيا االتفاق النووي بني �إيران وجمموعة  1+5يزيد من
نظام �أمني جديد يف منطقة اخلليج.
واململكة املتحدة والواليات املتحدة �إ�ضاف ًة �إىل �أملانيا ،يزيد احتمال �إقامة ٍ
نظام �أمني جديد يف منطقة اخلليج ،ميكنه
من احتمال �إقامة ٍ
حت�سني العالقات بني �إيران ودول اخلليج العربية وامل�ساعدة يف تقلي�ص االلتزام الع�سكري
الأمريكي ،و�إن كان هذا احتما ًال بعيد ًا .وقد ترافق ذلك مع ال�صعود املتزامن لكتل ٍة �أكرث قدرة
عجز على
من الناحية الع�سكرية ،ت�شمل دول اخلليج العربية التي ،و�إن كانت التزال تعاين من ٍ
م�ستوى االكتفاء الذاتي وت�ستخدم قدراتها بطريقة غري م�س�ؤولة يف حالة اليمن� ،إال �أنها ّ
تب�شر
بعهد جديد من الثقة بني هذه املمالك املتوتّرة تاريخي ًا.
ٍ
�أظهر معار�ضو وم�ؤ ّيدو االتفاق النووي الإيراين ثنائية ترتاوح بني ا�سرتاتيجية تعمل على
دحر �إيران �أو �إدماجها البالد يف النظام العاملي .بيد �أن هذا ال ُيعترب خيار ًا مزدوج ًا� .صحيح
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�سي�شجع احلر�س الثوري الإ�سالمي الإيراين املت�ش ّدد ،الذي ين ّفذ �سيا�سات
�أن االتفاق النووي
ّ
يوجد �أي�ض ًا م�ساحة �أكرب لزيادة االت�صاالت الثنائية بني الواليات
�إيران الإقليمية ،لكنه ميكن �أن ِ
املتحدة و�إيران .وعليه يتعينّ على الواليات املتحدة �أن حتاول تعزيز �إدماج �إيران يف الهياكل
الإقليمية لت�شجيع �سلوك �إيراين �أكرث م�س�ؤولية ،يف الوقت الذي تفر�ض فيه �أكالف ًا� ،إذا ماوا�صلت
أعمال مزعجة على نحو يه ّدد امل�صالح الأ�سا�سية للواليات املتحدة.
طهران القيام ب� ٍ
�إدارة هذا التوازن بني امل�صاحلة مع �إيران وبني تقييدها� ،ست�ش ّكل حت ّدي ًا دبلوما�سي ًا و�سيا�سي ًا
�صعب ًا .ويتم ّثل �أحد االختبارات الفورية لتلك اال�سرتاتيجية يف ما �إذا كان يف و�سع الواليات
املتحدة و�شركائها العرب يف اخلليج ،التوافق على �إن�شاء منتدى �أكرث �شم ً
وال للمناق�شات متع ّددة
الأطراف لق�ضايا �أمن اخلليج ،كخطوة �أوىل نحو بناء هيكل �أمني للمنطقة قائم على قواعد
حم ّددة.
غري �أن ث ّمة �سوابق لهذه الفكرة ،حيث ظهرت منظمات �أمن �إقليمي يف �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا
الالتينية بهدف خف�ض ح ّدة التوترات وح ّل النزاعات و�إدارة الأزمات ومنع ال�صراعات .ومع
ذلك ،كان �سج ّل هذه املنظمات متباين ًا.
كان الف�شل يف ال�شرق الأو�سط �صارخ ًا ب�صورة خا�صة .ذلك �أن جامعة الدول العربية ،التي
ت�ضم بلدان ًا يف كل منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حمرومة من القدرة احلقيقية على
احليلولة دون وقوع ال�صراعات.
ويف اخلليج الفار�سي ،يعاين جمل�س التعاون اخلليجي ،املنتدى الأمني الوحيد متع ّدد الأطراف
يف املنطقة ،من �أوجه ق�صور ع ّدة� .أو ًال ،هذا املجل�س ،وبح�سب تكوينه يف الوقت احلايل ،لي�س
�أكرث من حتالف دفاع جماعي بحكم الأمر الواقع �ضد �إيران .وهو ي�ستبعد �إيران والعراق ،وقوى
خارجية لها م�صلحة قوية يف �أمن املنطقة ،مثل ال�صني واالحتاد الأوروبي والهند واليابان
من�ص ًة متع ّددة الأطراف
ورو�سيا والواليات املتحدة .ثاني ًا ،اليو ّفر جمل�س التعاون اخلليجي ّ
لإدارة الأزمات �أو ح ّل ال�صراعات �أو تنفيذ التدابري الرامية �إىل تعزيز اال�ستقرار� .إ�ضاف ًة �إىل
ذلك ،اليو ّفر املجل�س �آلية لدول اخلليج ملناق�شة �صريحة للتهديدات واالحتياجات الأمنية 2.وهذا
مي ّثل �إ�شكالية ،لأن دول جمل�س التعاون اخلليجي تواجه حت ّديات متع ّددة عابرة للحدود ،تتط ّلب
قدر ًا �أكرب من التعاون متع ّدد اجلن�سيات.
�إن فتح �إطا ٍر جديد متع ّدد الأطراف �أمام �إيران ،ميكن �أن يكون �أداة �إ�ضافية يف ا�سرتاتيجية
�أمريكية �أو�سع تت�ض ّمن حوافز و�ضغوط ًا للم�ساعدة يف الت�أثري على ال�سلوك الإيراين .بيد �أنه
ينبغي عدم املبالغة يف تقدير الفوائد املبا�شرة لهذا االنفتاح .فاملكا�سب املتوا�ضعة التي مينحها
أهم من املح ّفزات املتج ّذرة يف �سيا�سات طهران� .إذ يبدو �أن دافع
هذا الهيكل لإيران ،لن تكون � ّ
ّ
التدخل الإيراين اخلطري يف املنطقة ،هو مزيج من احلما�س الإيديولوجي ،والردع اال�سرتاتيجي،
واحلزبية املحلية ،واالعتقاد الرا�سخ بني كبار القادة ب�أن اجلمهورية الإ�سالمية ينبغي �أن تظل
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الدولة التي الغنى عنها يف املنطقة .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن �أن ي�ش ّكل احلوار منخف�ض
امل�ستوى بني دول اخلليج و�إيران ،خطوة �أوىل هامة على طريق تخفيف ح ّدة التوتر ،والت�أثري على
يتو�سع هذا املنتدى اجلديد متع ّدد الأطراف
وجهة النظر الإيرانية .عالو ًة على ذلك ،ميكن �أن ّ
ليكون حوار ًا �أكرث تنظيم ًا ب�ش�أن العراق و�سورية واليمن.
وبالتايل ،يجب �أن يكون املنتدى الأمني الإقليمي اجلديد،
جزء ًا اليتجز�أ من ر�ؤية �أمريكية طويلة الأمد لنظام �أمني يجب �أن يكون املنتدى الأمني الإقليمي اجلديد ،جزء ًا
يف اخلليج ،ي�ستند �إىل قواعد حم ّددة ويكون �أكرث ا�ستقرار ًا اليتجز�أ من ر�ؤية �أمريكية طويلة الأمد لنظام �أمني
حمددة ويكون �أكرث
املرجح �أن تظل يف اخلليج ،ي�ستند �إىل قواعد ّ
وميكن التن ّب�ؤ به .من دون هذا النظام ،من َّ
الواليات املتحدة عالقة يف دور �سر ّية الإطفاء يف املنطقة ،ا�ستقرار ًا وميكن التن ّب�ؤ به.
و ُت َ
رغم على حت ّمل الن�صيب الأكرب من امل�شاكل التي يجب
على بلدان املنطقة �أن حت ّلها بنف�سها ،حيث يكون دور الواليات املتحدة ثانوي ًا يف الغالب .وتو ّفر
مرحلة مابعد االتفاق النووي مع �إيران ،والتي تفر�ض املتط ّلبات املزدوجة لالحتواء واالنخراط
مع ذلك البلد ،الوقت وال�سياق املالئمني لبناء هذه الرتتيبات .كما �أن �إ�شراك الواليات املتحدة
يف م� ّؤ�س�سة �أمن �إقليمي �أكرث قوة� ،سيه ّدئ من روع اململكة العربية ال�سعودية والدول اخلليجية
الأخرى ب�ش�أن ان�سحابها من املنطقة.

امل�صالح واال�سرتاتيجية الأمريكية يف اخلليج
�إن �إقامة نظام �أمني �أكرث �شم ً
وال و�شرعية وف ّعالية يف منطقة اخلليج� ،سيخدم م�صالح �أمريكا
ودول اخلليج على حدٍّ �سواء .يف خطابه الذي �ألقاه يف �أيلول�/سبتمرب� 2013أمام اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،ح ّدد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما امل�صالح الأ�سا�سية للواليات املتحدة يف
املنطقة ،وهي :مواجهة العدوان اخلارجي �ضد حلفاء الواليات املتحدة و�شركائها ،واحلفاظ
على حرية تد ّفق الطاقة ،ومنع تطوير �أو ا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وتفكيك ال�شبكات
الإرهابية 3.تت�شاطر دول اخلليج كل هذه امل�صالح .عالو ًة على ذلك� ،سوف ت�ستفيد دول اخلليج
والواليات املتحدة كثري ًا من وجود نظام �أمني ي�ستند �إىل قواعد ومعايري لل�سلوك املقبول ،من
�ش�أنها تعزيز اال�ستقرار ،واحل ّد من خماطر التوتّر وال�صراع.
�ست فر�ضيات رئي�سة تعزّز ا�سرتاتيجية الإدارة الأمريكية يف اخلليج الفار�سي:
هناك ّ
�أو ًال ،يتعينّ على الواليات املتحدة �أن حتافظ على احل ّد الأدنى من امل�شاركة ال�ضرورية لت�أمني
م�صاحلها اجلوهرية يف املنطقة ،واحلفاظ على هذه امل�شاركة على املدى الطويل ،مع احل ّد من
الأكالف واملخاطر.
ثاني ًا ،يجب على بلدان منطقة اخلليج الفار�سي �أن تتح ّمل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية يف الدفاع عن
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نف�سها ،وذلك بهدف احل ّد جزئي ًا من �أكالف وخماطر الأعباء الأمنية الثقيلة التي تقع على
كاهل الواليات املتحدة يف هذه املنطقة.
ثالث ًا ،العديد من التح ّديات التي تواجه اخلليج تتجاوز احلدود الوطنية ،وبالتايل الميكن
معاجلتها �إال من خالل التعاون متع ّدد الأطراف.
رابع ًا ،مت ّثل ال�ضغوط الداخلية املت�صاعدة ،ولي�س العدوان الإيراين املبا�شر� ،أكرب حتدٍّ طويل
الأمد ال�ستقرار دول جمل�س التعاون اخلليجي .ومع ذلك� ،ساهمت �إيران ب�صورة غري مبا�شرة
يف مفاقمة هذه التح ّديات الداخلية .و�أ ّدى ّ
تدخلها يف املنطقة ،جنب ًا �إىل جنب مع �إخفاقات
احلوكمة العربية� ،إىل �إذكاء التط ّرف ال�س ّني.
خام�س ًا ،ينبغي على دول اخلليج العربية �إجراء �إ�صالحات داخلية ،تهدف �إىل توفري �أمن
�أكرث ا�ستدامة ملواطنيها ،واحل ّد من جاذبية الإيديولوجيات املتط ّرفة ،وتقلي�ص فر�ص ّ
التدخل
الإيراين .وعلى الرغم من ذلك ،ث ّمة حدود وا�ضحة ملا ميكن �أن تفعله الواليات املتحدة لت�شجيع
هذه الإ�صالحات.
�ساد�س ًا ،يجب � اّأل تنحاز �أمريكا �إىل �أي طرف يف التناف�س الطائفي واجليو�سيا�سي بني �إيران
واململكة العربية ال�سعودية .عليها بدل ذلك �أن تعمل على �إقامة توازن جديد بني البلدين .فقد
يزيد �إيجاد �إطار عمل مل�شاركة �أمريكية �أكرث �إيجابية وم�ستدامة مع �إيرانَ ،
نفوذ الواليات املتحدة
لدى دول �أخرى يف املنطقة.
مل يت�ض ّمن نهج �أمريكا جتاه �أمن اخلليج التزام ًا بالعمل مع دول يف املنطقة لبناء هيكل
�أمني �أكرث �شم ً
وال للجميع ،من �ش�أنه �أن ي�شمل دول جمل�س التعاون اخلليجي و�إيران والعراق،
وقوى خارجية �أخرى هامة .ومع ذلك ،ف�إن وجود منتدى �أمنيفاعل ومتع ّدد الأطراف� ،سيعزّز
اال�سرتاتيجية الأمنية الأمريكية احلالية للخليج الفار�سي والعديد من الفر�ضيات الأ�سا�سية التي
تدعمها .فهي �ستنقل املزيد من م�س�ؤوليات �إ�صالح م�شاكل املنطقة �إىل الدول املحلية ،بينما
ت�شجع الأطراف املعنية امل�س�ؤولة من خارج املنطقة على تقا�سم املزيد من الأعباء الأمنية.
ّ

التجربة التاريخية
منطقة ال�شرق الأو�سط هي الوحيدة يف العامل التي تخلو من منظمة �أمنية �شرعية وف ّعالة
و�شاملة للجميع ومتع ّددة الأطراف .وقد ُب ِذلت العديد من املحاوالت الفا�شلة على مدى �سنوات
مللء هذا الفراغ 4.فهناك العديد من املبادرات متع ّددة الأطراف التي ّ
تغطي امل�شهد الإقليمي،
من جامعة الدول العربية �إىل مبادرة احلوار املتو�سطي التي �أطلقها االحتاد الأوروبي ،ومبادرة
�إ�سطنبول للتعاون التي �أطلقتها منظمة حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) .بيد �أن كل هذه املبادرات
تعاين ،جلملة متن ّوعة من الأ�سباب ،من �أوجه ق�صور حا ّدة ،والميلك �أي منها مزيج ال�شرعية
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والقدرة والتفوي�ض واملوارد والع�ضوية الالزم جلعلها منظمة ف ّعالة حق ًا .وتندرج منظمة جمل�س
التعاون اخلليجي �ضمن هذه الفئة.
كان هناك عدد من التجارب لبناء هياكل �أمنية �إقليمية هناك عدد من التجارب لبناء هياكل �أمنية �إقليمية يف
يف منطقة ال�شرق الأو�سط ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ منطقة ال�شرق الأو�سط ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ
تقدم درو�س ًا مفيدة لبناء نظام �أمني
و�أوروبا ،والتي تق ّدم درو�س ًا مفيدة لبناء نظام �أمني جديد و�أوروبا ،والتي ّ
يف اخلليج الفار�سي .يف املدى الق�صريُ ،تعترب جتربة رابطة جديد يف اخلليج الفار�سي.
دول جنوب �شرق �آ�سيا (�آ�سيان) الأكرث مالءمة لإن�شاء منتدى
جديد للحوار الإقليمي حول الق�ضايا الأمنية متع ّددة الأطراف .وعلى املدى الطويل ،يق ّدم �أداء
م�ؤمتر الأمن والتعاون يف �أوروبا وخليفته ،منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� ،أف�ضل الأمثلة على
الهياكل الأمنية الأكرث تنظيم ًا والتي ت�ستند �إىل قواعد.

م�ؤمتر مدريد

�أطلقت الإدارة الأمريكية م�ؤمتر مدريد يف �أعقاب حرب اخلليج الأوىل يف العام ،1991
عندما اقرتح وزير اخلارجية الأمريكية �آنذاك ،جيم�س بيكر� ،إن�شاء هيكل �أمني �إقليمي جديد.
�أنتجت عملية مدريد �إطار ًا للتعاون متع ّدد الأطراف ب�ش�أن الق�ضايا الإقليمية امل�شرتكة ،مثل املياه
والبيئة واحل ّد من الت�س ّلح والأمن الإقليمي والالجئني والتنمية االقت�صادية .وقد �شاركت �إ�سرائيل
ومعظم الدول العربية والواليات املتحدة ورو�سيا واالحتاد الأوروبي يف هذه املناق�شات.
�أحرزت املجموعات املك ّلفة بالعمل على ق�ضايا املياه واحل ّد من الت�س ّلح والأمن الإقليمي،
تق ّدم ًا متوا�ضع ًا .ومع ذلك ،تو ّقفت العملية بر ّمتها وانهارت يف نهاية املطاف عندما و�صلت
املفاو�ضات الإ�سرائيلية-الفل�سطينية ،التي كانت املحادثات متع ّددة الأطراف ترتبط بها� ،إىل
طريق م�سدود.
منذ انهيار عملية مدريد ،جرت مناق�شات َن ِ�شطة حول �إقامة هيكل �أمني �إقليمي بني خرباء يف
�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط وم�س�ؤولني حكوميني .غري �أنها ّمتت يف الغالب على امل�ستوى غري الر�سمي
(دبلوما�سية امل�سار الثاين) �أو بتمثيل حمدود من جانب امل�س�ؤولني احلكوميني (امل�سار )1.5
– حيث تعمل �أطراف فاعلة ر�سمية وغري ر�سمية �سو ّية على حل ال�صراعات – ومل ّ
تتمخ�ض �إال
التو�صل �إىل اتفاقات ملمو�سة.
عن نتائج حمدودة جد ًا من حيث ّ

رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا (�آ�سيان)

رمبا تق ّدم التجارب التي متت يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ و�أوروبا مع منظمات الأمن
الإقليمي ،درو�س ًا ميكن لدول اخلليج �أن تتع ّلم منها عند بناء نظامها الأمني اخلا�ص 5.الميكن
بب�ساطة ازدراع هذه الهياكل يف اخلليج ،لأن الظروف هناك خمتلفة ج ّد ًا عن تلك التي كانت
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�سائدة يف �أوروبا و�آ�سيا يف حقبة احلرب الباردة .غري �أن يف مقدور دول اخلليج ،وبال�شراكة
مع البلدان الأخرى التي تت�شابه معها يف امليول والأفكار� ،أن تك ّيف بع�ض املمار�سات من مناطق
�أخرى لت�صميم خطة مجُ دية وواقعية �سيا�سي ًا لهيكل �أمن �إقليمي ،وللتغ ّلب على العوائق ال�سيا�سية
والدبلوما�سية والعملية التي حتول دون �إحراز تق ّدم.
تو ّفر جتربة رابطة جنوب �شرق �آ�سيا (�آ�سيان) درو�س ًا �إيجابية و�سلبية على حدٍّ �سواء .يف
اجلانب الإيجابي ،و�ضعت معاهدة �آ�سيان لل�صداقة والتعاون مبادئ �أ�سا�سية يف العام 1976
التزمت بها الدول الأع�ضاء �إىل حدٍّ كبري ،وميكن �أن تكون مبثابة �أ�سا�س مليثاق منتدى �أمني
جديد يف اخلليج:
 -1االحرتام املتبادل ال�ستقالل و�سيادة وتكاف�ؤ جميع الدول ،و�سالمتها الإقليمية وهويتها
الوطنية.
 -2من حق كل دولة �أن تتد ّبر �أمور وجودها الوطني بعيد ًا عن �أي ّ
تدخل �أو تخريب �أو �إكراه
خارجي.
 -3عدم تدخل الدول يف ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ضها البع�ض.
 -4ت�سوية اخلالفات �أو املنازعات بالو�سائل ال�سلمية.
6
 -5التخ ّلي عن التهديد �أو ا�ستخدام القوة.
ويق ّدم تط ّور منتدى �آ�سيان الإقليمي ،الذي يعمل �أ�سا�س ًا بو�صفه الذراع الأمنية لآ�سيان� ،أي�ض ًا
املرجح �أن يتط ّور ،وفق ًا لها� ،أي منتدى
مثا ًال �إيجابي ًا على الوترية البطيئة ولكن الثابتة ،التي من ّ
�أمني جديد يف اخلليج .فقد مت �إن�شاء منتدى �آ�سيان الإقليمي يف منت�صف ت�سعينيات القرن
املن�صرم بهدف «تعزيز احلوار الب ّناء والت�شاور حول الق�ضايا ال�سيا�سية والأمنية ذات االهتمام
امل�شرتك ،وتقدمي م�ساهمات كبرية يف اجلهود الرامية �إىل بناء الثقة والدبلوما�سية الوقائية يف
منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ» 7.وح ّددت الوثيقة الت�أ�سي�سية للمنتدى نهج ًا تد ّرجي ًا من ثالث
خطوات لتطوير منتدى �آ�سيان الإقليمي ،تبد�أ �أو ًال ببناء الثقة ،ثم ال�شروع يف الدبلوما�سية
الوقائية ،وعلى املدى الطويل ،امتالك القدرة على ح ّل النزاعات.
يف اجلانب ال�سلبي ،ويف حني اتفق منتدى �آ�سيان الإقليمي على خطة طويلة الأجل لتنفيذ هذا
النهج ،كان التق ّدم بطيئ ًا ،وبالن�سبة �إىل الكثري من امل�س�ؤولني الأمريكيني ،حمبط ًا للغاية.
يقول م�ؤ ّيدو منتدى �آ�سيان �إنه بنى �شعور ًا بامل�شاركة اال�سرتاتيجية بني �أع�ضائه ،وبرز باعتباره
املنرب الرئي�س للحوار حول ق�ضايا الأمن الإقليمي ،وو�ضع تدابري تعاونية لتعزيز ال�سالم والأمن يف
املنطقة 8.وهم ي�شريون �أي�ض ًا �إىل قد ٍر من التعاون املتوا�ضع من جانب جمموعات �صغرية جتتمع كل
عام بني الدورات ال�سنوية على امل�ستوى الوزاري ،وخ�صو�ص ًا ب�ش�أن مكافحة القر�صنة وامل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثة من الكوارث .وقد �أحرزت هذه املناق�شات ،التي ت�شمل مكافحة الإرهاب واجلرمية
العابرة للحدود الوطنية ،ومنع االنت�شار النووي ونزع ال�سالح �أي�ض ًا ،قدر ًا من النجاح ،لأنها جتمع
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بلدان ًا تت�شابه يف امليول والأفكار ،ولها � ٌ
أهداف م�شرتكة ،وتتمتّع بالقدرة على الت�ص ّرف.
�أ ّما منتقدو منتدى �آ�سيان ،وج ّلهم خرباء �أمريكيون يف �ش�ؤون منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ،
فيتجاهلون املنتدى باعتباره حمف ًال كالمي ًا ولي�س لديه الكثري مما ميكن �إظهاره يف �سبيل التعاون
امللمو�س ب�ش�أن �إدارة الأزمات ،واحليلولة دون ن�شوب ال�صراعات ،وتدابري بناء الثقة 9.ويجادل
ومت�سكه ال�صارم بال�سيادة ومبادئ عدم ّ
التدخل ،والتي
ه�ؤالء ب�أن العدد الكبري لأع�ضاء املنتدى؛ ّ
جتعل الدبلوما�سية الوقائية �صعبة من الناحية العملية؛ واملنظورات اال�سرتاتيجية املتناف�سة بني
امل�شاركني؛ �سوف ت�ستمر كلها يف عرقلة قدرة املنتدى على ح ّل امل�شاكل.
مع ذلك ،العالقة البنيوية بني رابطة �آ�سيان ومنتدى �آ�سيان الإقليمي تق ّدم ح ًال حمتم ًال
للق�ضية ال�شائكة ،املتم ّثلة يف ع�ضوية الواليات املتحدة ودول خارجية �أخرى يف منتدى �أمني
خليجي جديد .على م ّر ال�سنني� ،أنتجت رابطة �آ�سيان العديد من ال�صيغ املنف�صلة ولكن املرتبطة
باجل�سم الرئي�س .وت�شمل هذه ال�صيغ «�آ�سيان زائد ثالثة» (ال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية)؛
وقمة �شرق �آ�سيا ،التي ُتعقد �سنوي ًا وت�ضم قادة من ثماين ع�شرة دولة من بينها الواليات املتحدة؛
ورابطة �آ�سيان الإقليمية ،التي ت�ضم الواليات املتحدة و 26دولة �أخرى� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ي�ضم
«اجتماع وزراء دفاع �آ�سيان ب َل ْ�س» ( )ADMM-Plusرابطة �آ�سيان وثمانية �شركاء ،بهدف
�إجراء مناق�شات حول الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وامل�ساعدة الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الكوارث وعمليات حفظ ال�سالم.

م�ؤمتر الأمن والتعاون يف �أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا

العديد من جوانب جتربة م�ؤمتر الأمن والتعاون يف �أوروبا ،والتي �أ�سفرت عن وثيقة هل�سنكي
اخلتامية للعام  1975لتح�سني العالقات بني ال�شرق والغرب ،هي ذات �صلة مبا�شرة مبنظمة
�أمنية جديدة ملنطقة اخلليج .وعلى غرار رابطة �آ�سيان ،كان امل�ؤمتر ي�ستند �إىل �إعالن مبادئ
ت�أ�سي�سي ،وهي املعايري التي ميكن �أن ت�ساعد على دعم �إقامة منتدى �أمني خليجي جديد .وت�شمل
هذه املبادئ احرتام ال�سيادة ،وعدم ا�ستخدام القوة ،واحرتام احلدود وال�سالمة الإقليمية،
وت�سوية النزاعات بالو�سائل ال�سلمية ،وعدم ّ
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى .عالو ًة
على ذلك ،مل يتم �إ�ضفاء الطابع امل� ّؤ�س�سي على م�ؤمتر الأمن والتعاون يف �أوروبا يف البداية
كهيئة دائمة ولها �أمانة عامة .بد ًال من ذلك ،كان امل�ؤمتر يتك ّون من اجتماعات وم�ؤمترات متابعة
خمتلفة يف �أماكن خمتلفة يف �أنحاء �أوروبا ُتعقد حتت مظلة
عملية هل�سنكي .تبدو هذه العمليات غري الر�سمية ذات تبدو هذه العمليات غري الر�سمية ذات التنظيم
التنظيم الف�ضفا�ض معقولة بالن�سبة �إىل منطقة اخلليج ،الف�ضفا�ض معقولة بالن�سبة �إىل منطقة اخلليج ،على
على الأق ّل حتى ت�صبح الأطراف امل�شاركة يف املنتدى اجلديد الأقل حتى ت�صبح الأطراف امل�شاركة مرتاحة للعمل
يف �إطار �أكرث ر�سمية.
مرتاحة للعمل يف �إطار �أكرث ر�سمية.
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مع ذلك ،وخالف ًا للحوار الأمني املط َّول يف �آ�سيان� ،أف�ضت عملية هل�سنكي �إىل بع�ض �أهم
االتفاقيات يف تاريخ تدابري احل ّد من الت�س ّلح وبناء الثقة .وو�ضعت وثيقة هل�سنكي اخلتامية للعام
 ،1975واتفاق �ستوكهومل للعام  ،1986ووثيقة فيينا للعام  ،1990ومعاهدة العام  1990ب�ش�أن
القوات امل�سلحة التقليدية يف �أوروبا ،عدد ًا من تدابري ال�شفافية وتبادل املعلومات وترتيبات
ور�سخت التوازن
التح ّقق والتفتي�ش واحل ّد من الأ�سلحة ،والتي خف�ضت التوتّرات ب�صورة كبريةّ ،
الع�سكري بني ال�شرق والغرب ،وق ّل�صت خطر اندالع �صراع م�س ّلح يف قلب �أوروبا .وبالقدر نف�سه
من الأهميةّ � ،أ�س�ست عملية هل�سنكي معايري �سلوك �أ ّدت �إىل احل ّد من ال�شكوك حول النوايا
و�أوجدت املزيد من القدرة على التن ّب�ؤ ،وبالتايل اال�ستقرار .يف قمة العام  ،1994ق ّرر م�ؤمتر
الأمن والتعاون يف �أوروبا حتويل امل�ؤمتر �إىل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،و�أن تكون لها
هيئة دائمة يف فيينا.
من منظور �إقليمي ،تبدو �إقامة منظمة �أمن وتعاون يف اخلليج الفار�سي هدف ًا طموح ًا جد ًا على
املدى القريب ،و�سيقا َبل احلديث عن �إن�شاء منتدى من هذا النوع بالعداء .فقد ر ّكزت �أجندة
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا على ق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان ب�صورة �أكرب مما
كان عليه احلال يف املا�ضي .وهذه موا�ضيع ت�س ّبب �آالم ًا ع�صبية لدول جمل�س التعاون اخلليجي
و�إيران والعراق ،ومن امل�ستبعد متام ًا �أن يكون �أي من هذه الأطراف راغب ًا يف �إجراء مثل هذا
ب�شكل علني 10.كما �أن الأع�ضاء غري اخلليجيني املحتملني يف منتدى �أمني جديد،
النقا�ش ٍ
�سريغبون يف تناول هذا املو�ضوع بقد ٍر كبري من احلر�ص واحلذر عند �إبرام اتفاق على والية
و�أجندة املنظمة الأمنية اجلديدة.

امل�سائل التنظيمية
ث ّمة العديد من العقبات الدبلوما�سية وال�سيا�سية والعملية التي تقف عرثة يف طريق �إقامة
بنية �أمنية جديدة ملنطقة اخلليج 11.بطبيعة احلال ،يف التحليل النهائي �سيعود الأمر عموم ًا
�إىل الالعبني الإقليميني التّخاذ قرار ب�ش�أن تنظيم ونطاق وم�ضمون و�إجراءات العمل اخلا�صة
بالهيكل اجلديد.

�أي �شكل من �أ�شكال الأمن؟

يرتبط ت�صميم الهيكل مبا�شر ًة ب�شكل الأمن الذي تهدف املنظمة اجلديدة �إىل توفريه ،وينبغي
�أن ي�سرت�شد اجلواب على هذا ال�س�ؤال بالقرارات املتّخذة حول العديد من التفا�صيل التي حتتاج
�إىل ح ّل 12.وب�صفة عا ّمة ،هناك منوذجان للأمن متع ّدد الأطراف هما الأكرث مالءمة يف البيئة
اخلليجية :الدفاع اجلماعي ونظام الأمن الإقليمي.
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الدفاع اجلماعي هو النموذج الأكرث �شيوع ًا لاللتزام الأمني الذي تقوم عليه منظمة حلف
�شمال الأطل�سي (الناتو)� .إذ ُتلزم املادة  5من معاهدة وا�شنطن ،الوثيقة الت�أ�سي�سية للحلف،
كل دولة ع�ضو بالتعامل مع �أي هجوم م�س ّلح �ضد �أحد الأع�ضاء باعتباره هجوم ًا م�س ّلح ًا �ضد
الأع�ضاء الآخرين كا ّفة .وبعبارة �أخرى ،هذا نه ٌج يعتمد �شعار «الواحد للكل والكل للواحد».
ويهدف االلتزام الأمني �إىل الدفاع عن الدول الأع�ضاء يف املعاهدة من هجوم خارجي من جانب
دولة غري ع�ضو.
مبد�أً تنظيمي ًا �آخر للأمن
مي ّثل نظام الأمن الإقليمي َ
متع ّدد الأطراف .الهدف الأ�سا�سي من هذا الرتتيب هو منع الهدف الأ�سا�سي من النظام الأمني الإقليمي هو منع
العدوان واحلرب .وت�ضع الدول امل�شاركة يف هذا النظام العدوان واحلرب .وت�ضع الدول امل�شاركة يف هذا
معايري �سلوكية لتحقيق هذا الهدف .ومن الوا�ضح �أن مبادئ النظام معايري �سلوكية لتحقيق هذا الهدف.
تتج�سد ،وبدرجات متفاوتة ،يف رابطة
نظام الأمن الإقليمي ّ
�آ�سيان ،وم�ؤمتر الأمن والتعاون يف �أوروبا ،ومنظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا� ،إال �أن م�ؤمتر الأمن والتعاون يربز باعتباره الإطار الذي حقق �أكرب قدر من
النجاح يف و�ضع هذه املبادئ مو�ضع التنفيذ.
� ٌّأي من هذه املبادئ ِّ
املنظمة لنظام �أمني متع ّدد الأطراف �سيكون �أكرث مالءمة �إذا ما �أخذنا
الظروف يف اخلليج بعني االعتبار ،لي�س فقط الظروف القائمة اليوم ،بل �أي�ض ًا تلك التي من
املحتمل �أن تتط ّور على مدى العقد املقبل .هذه النماذج لي�ست متعار�ضة بال�ضرورة ،وميكن
متابعتها �إما يف وقت واحد �أو بالتتابع ،وفق ًا لتط ّور العالقات ،ومدى ال�شعور باخلطر يف املنطقة.
والواقع �أن التجربة يف �أوروبا ّ
تدل على �إمكانية تعاي�ش خمتلف امل� ّؤ�س�سات وقدرتها على توفري
�أ�شكال خمتلفة من الأمن ،طاملا �أنها التعمل على حتقيق �أهداف متعار�ضة .وبالتايل ،ف�إن
�أع�ضاء منظمة حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) ،يف �أوروبا ،هم �أي�ض ًا �أع�ضاء يف منظمة الأمن
والتعاون.
مي ّثل جمل�س التعاون اخلليجي منظمة دفاع جماعي �ضد �إيران (و�ضد املعار�ضة الداخلية
للحكم امللكي) .وتعكف الواليات املتحدة و�أع�ضاء جمل�س التعاون اخلليجي ،ب�صورة فردية
وجماعية ،على و�ضع برامج لتح�سني القدرات الدفاعية اجلماعية للمجل�س ،وخا�صة يف جماالت
الدفاع ال�صاروخي والتعاون البحري و�أمن الف�ضاء الإلكرتوين .ومع ذلك ،فقد ا�ستبعدت
الواليات املتحدة تقدمي �ضمانات ر�سمية بالدفاع امل�شرتك لدول جمل�س التعاون اخلليجي� ،أو
�أي التزام �صارم بالدفاع عن هذه الدول �ضد �أي هجوم خارجي م�شابه لاللتزام الوارد يف
املادة  5من ميثاق حلف �شمال الأطل�سي .عالو ًة على ذلك ،يبدو وا�ضح ًا من ت�صريحات الرئي�س
�أوباما �أنه ّ
يتوخى املزيد من املقاربات التعاونية جتاه �أمن اخلليج .وكما قال يف كلمته �أمام
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �أيلول�/سبتمرب« ،2014لقد حان الوقت لإجراء مفاو�ضات
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�أو�سع ،ت�ستطيع الدول الكربى �أن تناق�ش خاللها تناق�ضاتها مبا�شرة وب�صراحة وب�صورة �سلمية
مدججني بال�سالح» 13.وك ّرر �أوباما هذا الر�أي يف �أيار/
وجه ًا لوجه ،ولي�س من خالل وكالء ّ
مايو ،2015يف �أعقاب القمة التي ُعقدت يف كامب ديفيد بني الواليات املتحدة ودول جمل�س
14
التعاون اخلليجي.
النموذج الأمنيالأكرث عملية وواقعية وقابلية للتنفيذ ،يتم ّثل يف �أن ت�ستمر دول جمل�س التعاون
اخلليجي كتحالف دفاعي جماعي ،و�أن تعمل جنب ًا �إىل جنب مع الواليات املتحدة لتح�سني
التكامل والعمل امل�شرتك بينما يتم ،يف موازاة ذلك ،ت�أ�سي�س نظام �أمني �إقليمي جديد .هذا هو
النموذج ال�سائد يف �أوروبا ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،حيث ُتعترب حتالفات �أمريكا حجر
الأ�سا�س على �صعيد الأمن ولكن تك ّملها جمموعة متن ّوعة من املنظمات الإقليمية ودون الإقليمية
املتعا�ضدة والقائمة على قواعد .وعليه ف�إن لهذه الفكرة �آثار ًا وا�ضحة لتحديد حجم وتكوين
املنظمة الأمنية اجلديدة.

الع�ضوية

�إ�ضاف ًة �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ،يجب �أن ت�شمل الع�ضوية يف املنتدى اجلديد ،الذي
يتمحور حول مبادئ نظام �أمن �إقليمي� ،إيران والعراق والقوى
يجب �أن ت�شمل الع�ضوية يف املنتدى اجلديد ،الذي
اخلارجية الكربى �إذا ما �أريد له �أن ي�ساعد يف خف�ض التوتّرات
يتمحور حول مبادئ نظام �أمن �إقليمي ،دول جمل�س
وح ّل النزاعات ،وتقدمي قدر �أكرب من الأمن واال�ستقرار .لكن،
التعاون اخلليجي و�إيران والعراق والقوى اخلارجية
وكما اكت�شف حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) واالحتاد الأوروبي
الكربى �إذا ما �أريد له �أن ي�ساعد يف خف�ض التوتّرات.
واملنظمات متع ّددة الأطراف الأخرى التي تتمتع بدرجة عالية
من التنظيم ،عاد ًة ماتكون هناك عالقة عك�سية بني حجم
املنظمة وقدرتها على اتخاذ �إجراءات حا�سمة .لذلك ،ينبغي �أن يت�ش ّكل املنتدى اجلديد مبدئي ًا
عدد �صغ ٍري ن�سبي ًا من الأع�ضاء امل� ّؤ�س�سني.
من ٍ
هناك العديد من الت�شكيالت املحتملة التي ت�شمل كل الدول املط ّلة على اخلليج (دول جمل�س
التعاون اخلليجي و�إيران والعراق ،واملعروفة �أي�ض ًا با�سم دول جمل�س التعاون اخلليجي )2 +
والدول املجاورة التي لديها عالقاتٌ قدمية مع دول جمل�س التعاون اخلليجي واهتما ٌم بالتطورات
يف اخلليج ،مثل م�صر والأردن وتركيا .ومع ذلك ،ف�إن تو�سيع النطاق اجلغرايف للع�ضوية لت�شمل
�أي ًا من هذه الدول ،يزيد على امل�ؤمتر �صعوبة اتّخاذ قرارات .ومن غري الوا�ضح �أي�ض ًا ماهية
القيمة الإ�ضافية التي �ستجلبها هذه البلدان �إىل طاولة املفاو�ضات� .إذ تواجه هذه الدول حت ّديات
بعيدة كل البعد يف الغالب عن امل�شاكل العابرة للحدود التي تواجه دول اخلليج ،وال ميار�س � ٌّأي
منها ت�أثري ًا كبري ًا على ال�ش�ؤون اخلليجية ،كما �أن قدراتها الع�سكرية لي�ست �ضرورية للحفاظ
على تف ّوق دول اخلليج الع�سكري التقليدي على �إيران.

فريدريك ويري وريتشارد سوكولسكي

�ضم بلدان امل�شرق العربي �إىل املنتدى اجلديد� ،سيثري حتم ًا بع�ص الق�ضايا املثرية للجدل،
�إن ّ
مثل عالقة �إ�سرائيل باملنتدى اجلديد وال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني .وعلى الرغم من �أن
هذا ال�صراع ي�ساهم يف حالة من االرتياب وعدم اال�ستقرار يف املنطقة� ،إال �أنه مل يعد �أ�سا�سي ًا
يف الأمن الإقليمي .كما يرتبط ال�صراع ب�شكل خارجي فقط بامل�شاكل الأمنية التي تواجه دول
اخلليج ،وعلى نطاق �أو�سع ،بال�صراعات التي تف ّرق دول جمل�س التعاون اخلليجي و�إيران يف
�أنحاء ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ولذا ف�إن حماولة �إيجاد مقعد لإ�سرائيل يف املنتدى
اجلديد حول �أمن اخلليج لن تكون مقبولة بالن�سبة �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي و�إيران.
عالو ًة على ذلك� ،سيكون من ال�صعب متام ًا على دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،2 +االتفاق
على �إن�شاء منتدى جديد ملنطقة اخلليج ي�ضم �أي�ض ًا القوى اخلارجية الكربى .كما �أن زيادة حجم
املنتدى لي�شمل قوى �إقليمية كربى� ،ستجعل هذه العملية �أطول �أمد ًا و�أكرث �إثارة للجدل� .إ�ضاف ًة
�إىل ذلك ،اللزوم للدفع باجتاه تب ّني ع�ضوية �إقليمية �أ�شمل يف البداية� ،أو هو �أمر �سابق لأوانه
�ضم �أع�ضاء �إ�ضافيني (ومراقبني) يف وقت الحق� ،إذا ما
على �أقل تقدير ،حيث ميكن دائم ًا ّ
ا�ستق ّرت �أمور املنتدى ،ورمبا يكون بالإمكان ا�ستن�ساخ املنتدى اجلديد يف مناطق فرعية �أخرى
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ث ّمة �س�ؤال ذو عالقة بهذا املو�ضوع و�أكرث �صعوبة يتع ّلق بدور الأطراف الفاعلة غري الإقليمية،
الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ،يف املنتدى .ف�سيا�سات وقرارات ال�صني
والهند واليابان ورو�سيا والواليات املتحدة ،و�إىل حدٍّ �أقل ،االحتاد الأوروبي ،لها ت�أثري كبري على
الأمن والتنمية واال�ستقرار يف منطقة اخلليج .ينطبق الأمر نف�سه على منظمات مثل الأمم
املتحدة ،و�إىل حدٍّ �أق ّل بكثري ،البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل .ومتلك املنظمات غري
احلكومية ،مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدين ،خربات وقدرات وموارد ميكن �أن تكون مفيدة
يف معاجلة العديد من امل�شاكل يف املنطقة ،على الرغم من �أن م�شاركتها يف منتدى الأمن
ح�سا�سة بالن�سبة �إىل معظم دول اخلليج.
الإقليمي �ستكون ق�ضية ّ
التح ّدي الذي �سيواجه املنتدى الوليد هو كيفية اال�ستفادة من القيمة التي �ست�ضيفها هذه
الأطراف �إىل طاولة املفاو�ضات ،من دون �إن�شاء نظام غري ف ّعال وغري عملي قد يت�س ّبب بانهيار
هذا املنتدى .و�سيكون لدى الأع�ضاء امل� ّؤ�س�سني للمنتدى اجلديد خيار منح �صفة مراقب للأطراف
اخلارجية وكذلك لدول املنطقة خارج اخلليج .ومع ذلك ،يكاد يكون من امل�ؤكد �أن يطالب �شركاء
�أمريكا يف جمل�س التعاون اخلليجي بع�ضوية ر�سمية للواليات املتحدة يف املنتدى كثقل موازن
لإيران.
ع�ضوية الواليات املتحدة يف منتدى �أمني خليجي �ستكون م�شروع ًا حمكوم ًا بالف�شل بالن�سبة
�إىل الإيرانينيٍّ .
و�سط عملي ،ي�ستند �إىل منوذج املنتدى الإقليمي الآ�سيوي (�آ�سيان) ،ميكن
وكحل ٍ
�أن تتفق وا�شنطن وطهران على ذلك ،ويف حني لن تكون الواليات املتحدة والقوى اخلارجية
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الأخرى �أع�ضاء يف الهيئة الرئي�سة ،ف�إن يف و�سعها �أن ت�شارك يف املجموعات الفرعية للمنتدى
اجلديد املعنية مبناق�شة تدابري الأمن وبناء الثقة ،ورمبا يف نهاية املطاف تدابري الرقابة على
الأ�سلحة.

جدول الأعمال

�سوف ت�شمل �أعمال املنتدى جمموعات خمتلفة من الق�ضايا .فهناك العديد من املوا�ضيع
التي ميكن �إدراجها يف جدول الأعمال ،وبالتايل يتعينّ على الواليات املتحدة � اّأل ترتدّد يف تقدمي
اقرتاحات .مع ذلك ،ف�إن �أع�ضاء املنظمة �سيق ّررون ،يف نهاية املطاف ،جمال ومعايري عملهم.
املكت�سبة من م�ؤمتر مدريد.
وتعتمد �إحدى اخلطط املمكنة ،على النحو املبينَّ �أدناه ،على اخلربة َ
الأمن الإقليمي :على الرغم من �أن اململكة العربية ال�سعودية و�إيران تتنازعان با�ستمرار
يف �صراعات خمتلفة بالوكالة ،ف�إن وجود م�سار �أمني�إقليمي ميكن �أن يعالج التح ّديات العابرة
للحدود الوطنية ذات االهتمام امل�شرتك ،مثل تهديدات الأمن البحري ،وعمليات القر�صنة،
والإرهاب .وتواجه دول اخلليج العربية و�إيران والقوى الإقليمية املحيطة جميعها تهديد ًا م�شرتك ًا
للمم ّرات البحرية من عمليات القر�صنة والإرهاب .وبالتايل ،ميكن لوقوع هجمات يف م�ضيق
هرمز وباب املندب ،وهما مم ّران مالحيان حيويان� ،أن يعرقل عمليات نقل النفط الكبرية،
ماقد يلحق �أ�ضرار ًا ج�سيمة باالقت�صا َدين الإقليمي والعاملي.
�أحرزت الواليات املتحدة بع�ض النجاح يف ت�شكيل ثالث فرق عمل م�شرتكة يف جمال الأمن
البحري ومكافحة الإرهاب والقر�صنة و�أمن اخلليج العربي والتعاون 15.غري �أن ا�سم القوة
الأمنية الذي يبينّ منطقة عملياتها  -اخلليج العربي بد ًال من اخلليج الفار�سي  -يحول بينها
وبني �أن تكون هيئة �شاملة للجميع بالفعل.
وبهدف تعزيز الثقة ،ينبغي احلفاظ على مبادئ القوة ،بيد �أنه ينبغي تو�سيع تفوي�ضها ومهمتها
لت�شمل �إقامة حوار ب�ش�أن تدابري بناء الثقة البحرية ،وزيادة التعاون يف جمال مكافحة الإجتار
غري امل�شروع باملخ ّدرات ،وتهريب ال�سلع الأخرى.
البيئة :التعاون ب�ش�أن الق�ضايا ذات ال�صلة مب�صادر الطاقة املتج ّددة وتغيرّ املناخ هو م�شروع
منخف�ض التكلفة ومنخف�ض التهديد ن�سبي ًا ،وفيه م�صلحة جلميع الأطراف .وقد بد�أت دول
جمل�س التعاون اخلليجي بالفعل بالتعاون يف هذه الق�ضايا ،وخا�صة يف جمال الطاقة النووية.
وباملثل ،برزت م�س�ألة �صياغة ا�سرتاتيجية م�شرتكة ب�ش�أن الكوارث البيئية ك�أولوية لدول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وهي جمال �آخر ت�شاطر فيه �إيران دول اخلليج العربية م�صلحة م�شرتكة
ب�سبب م�شاكلها البيئية وندرة مواردها املائية .ولذا ف�إن توفري وحماية املياه ال�صاحلة لل�شرب
والأمن الغذائي ب�صورة �أعم ت�ش ّكل مو�ضوعات �إ�ضافية يف هذه املجموعة.
التجارة واالقت�صاد :نظر ًا �إىل تذبذب �أ�سعار النفط والغاز ،فقد و�ضعت دول اخلليج العربية
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خطط ًا طموحة للتح ّول عن منوذج الدولة ال َريعية التي تعتمد اعتماد ًا كبري ًا على عائدات
ال�صناعات اال�ستخراجية مثل النفط والغاز .وقد �أ�صبحت هذه الأولويات �أكرث �إحلاح ًا نظر ًا �إىل
ّ
التو�سع يف الرعاية
الرتكيبة ال�سكانية يف املنطقة
وت�ضخم �أعداد ال�شباب فيها .وعليه فلن يكون ّ
االجتماعية التي تقدمها الدولة-يف �إيران ودول اخلليج العربية-كافي ًا لتج ّنب احتمال حدوث
ا�ضطرابات .ومع ذلك ف�إن جتديد النظم التعليمية الراكدة يف الداخل ،وخلق اقت�صادات قائمة
على املعرفة احلقيقية جتذب اال�ستثمارات الالزمة لتعزيز التن ّوع االقت�صادي وبالتايل توفري
فر�ص عمل �أكرث للعمالة املاهرة ،تبقى �أهداف ًا بعيدة املنال على �صعيد التطبيق 16.وعليه ميكن
وي�شجع التد ّفق احل ّر للأفكار
للمنتدى الأمني اجلديد �أن يبني يف الوقت نف�سه الثقة بني �أع�ضائهّ ،
واال�سرتاتيجيات �إذا ا�شتملت على �س ّلة تتعلق بالتنمية االقت�صادية .وهذا هو املجال الذي يبدو
17
�أن �إيران م�ستع ّدة بالفعل لأن ت�شارك فيه.
�إن من �ش�أن �إن�شاء منتدى �أمني �إقليمي جديد �أن يثري حتم ًا م�س�ألة ما �إذا كان ينبغي �أن
ميلك تفوي�ض ًا ملناق�شة الإ�صالحات ال�سيا�سية الداخلية ،وممار�سات حقوق الإن�سان ،والق�ضايا
ح�سا�سة للغاية بالن�سبة
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية الأخرى .فهذه ق�ضايا ّ
�إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي و�إيران والعراق ،وهي التق ّل ح�سا�سية عند مناق�شة الق�ضايا
املتعلقة باحلكم الأف�ضل (يف مقابل احلكم الدميقراطي) والأمن الإن�ساين (الذي يع َّرف عموم ًا
ب�أنه قدرة احلكومة على تلبية االحتياجات الأ�سا�سية لل�سكان).
�سوف ُت�ضطر �أمريكا �إىل قبول حقيقة �أن الظروف لي�ست مهي�أة حالي ًا للدفع باجتاه تنفيذ
�أجندتها يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف منتدى �أمني جديد .بد ًال من ذلك� ،ستحتاج
�إىل ا�ستخدام الدبلوما�سية الثنائية وامل�ساعدات الع�سكرية ك�أدوات �ضغط �أكرث ح ّدة ملتابعة
18
�أجندتها يف �إ�صالح القطاعني ال�سيا�سي والأمني.

الهيكل التنظيمي والإجراءات

نظر ًا �إىل العداوة وانعدام الثقة بني الأطراف امل�شاركة املحتملة ،وعدم وجود �أي عالقات ذات
معنى على مدى العقد املا�ضي ،ف�إن �إقامة حوار م�ستدام ب�ش�أن ق�ضايا الأمن الإقليمي «ال�صعبة»
و«ال�سهلة»� ،سيكون ذا قيمة �سيا�سية ونف�سية ورمزية هامة .ومع ذلك ،الينبغي �أن يكون الهدف
للتو�صل �إىل اتّفاق على �أ�شكال
هو املحادثات من �أجل املحادثات ،بل ينبغي �أن يكون بدء حوار ّ
ملمو�سة ،من تن�سيق ال�سيا�سات والتعاون الأمني وتدابري بناء
الثقة والأمن ،وقواعد ومعايري متفق عليها لتعزيز القدرة على ينبغي ا�ستغالل الهيكل التنظيمي وقواعد �صنع
حد
التن ّب�ؤ واال�ستقرار .وبنا ًء على ذلك ،ينبغي ا�ستغالل الهيكل القرارات والإجراءات الت�شغيلية �إىل �أق�صى ّ
حم�صالت مت ّثل �أدنى
جمرد ّ
التنظيمي وقواعد �صنع القرارات والإجراءات الت�شغيلية �إىل ممكن لتقدمي �أفعال ولي�س ّ
�أق�صى ح ّد ممكن لتقدمي �أفعال ولي�س جم ّرد
حم�صالت القوا�سم امل�شرتكة.
ّ
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مت ّثل �أدنى القوا�سم امل�شرتكة.
يف املنتدى اجلديد� ،سوف يتم ت�شكيل جمموعات عمل حول مروحة من الق�ضايا ،و�ستح ّدد كل
جمموعة جمال ومعايري �أن�شطتها .ونظر ًا �إىل الطبيعة املتوتّرة للعالقات بني العديد من الدول
امل�شارِكة و�إىل حداثة التجربة� ،سيكون من الأف�ضل لو �أُعطيت هذه املجموعات درجة كبرية
من اال�ستقاللية .فهذا من �ش�أنه �أن ي�سمح لها بالعمل وفق ًا للقواعد والإجراءات اخلا�صة بها
واالنطالق بال�سرعة التي تراها منا�سبة ،وهي العملية التي ُتعرف با�سم هند�سة املتغيرّ ات.
يجب �أن تكون بنية هذه املجموعات مفتوحة ومرنة ،مبعنى �أنه من ّ
املف�ضل �أن يكون امل�شاركون
من البلدان التي تربطها م�صالح م�شرتكة ب�ش�أن الق�ضايا مو�ضع االهتمام ،ولديهم الإرادة
واملوارد الالزمة والقدرة على الت�ص ّرف بطريقة جماعية .ولن يكون �أي ع�ضو من �أع�ضاء املنتدى
ملزم ًا بامل�شاركة يف �إحدى جمموعات العمل ،ولكن الينبغي �أن يكون لأي بلد احلق يف االعرتا�ض
على م�شاركة بلد �آخر يف �إحدى هذه املجموعات .وعليه ف�إن جمموعات العمل هذه تك ّمل جهود
املنظمات القائمة ،لكنها الحت ّل حم ّلها (ومن �ضمنها على �سبيل املثال :جامعة الدول العربية
�أو جمل�س التعاون اخلليجي �أو منتدى التعاون اال�سرتاتيجي بني الواليات املتحدة ودول جمل�س
التعاون اخلليجي).

�إطالق املنتدى

ما �أف�ضل ا�سرتاتيجية �شاملة لإطالق املنتدى و�إجناحه؟
هناك ا�سرتاتيجيتان عري�ضتان �إحداهما �سيا�سية والأخرى فنية ،وهما التتعار�ضان.
اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية �ستقوم على افرتا�ض �أن العالقة بني اململكة العربية ال�سعودية و�إيران
هي التح ّدي الرئي�س الذي يواجه امل�شروع بر ّمته ،و�سيكون �إحراز تق ّدم يف بناء منتدى �أمن
�إقليمي جديد �إ�شكالي ًا من دون تخفيف ح ّدة التوتر ال�سعودي-الإيراين .البلدان لديهما خالفات
عميقة ب�ش�أن جمموعة من الق�ضايا الأمنية الإقليمية ،والعديد من هذه االنق�سامات لن يتم ح ّلها
متام ًا .بيد �أنه على الرغم من كل خالفاتهما ف�إن لدى ال�سعودية و�إيران م�صالح م�شرتكة يف
معار�ضة تنظيم الدولة الإ�سالمية ،وجت ّنب الدخول يف �صراع مبا�شر ،واحلفاظ على حرمة
احلدود ،واحلفاظ على التد ّفق احل ّر للنفط وحرية املالحة .وبالتايل قد يتم ّكن اجلانبان من
التو�صل �إىل تفاهمات على قواعد طريق متَّفق عليها ميكن �أن تخ ّفف ،ب�صورة جمدية ،التوتّرات
ّ
الطائفية يف املنطقة وتخلق مناخ ًا �سيا�سي ًا �أكرث مالءمة للبنية الأمنية اجلديدة.
يتو ّقف الكثري من ذلك على االعرتاف ب�أنه لي�س مق ّدر ًا للعالقات ال�سعودية الإيرانية �أن تكون
قابل للتغيري .ومن امل�ؤ ّكد �أن هناك
عدائية �أو موغلة يف �صدام فار�سي-عربي و�س ّني�-شيعي غري ٍ
حم ّددات هيكلية ودينية عميقة وراء اخل�صومة بينهما .غري �أن �سيا�سة القوة ،ولي�س الطائفية،
هي التي حتكم العالقة بينهما يف نهاية املطاف .ولدى احل ّكام يف الريا�ض وطهران م�صلحة
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�أكرب مما يق ّدر العديد من املح ّللني .ففي مراحل خمتلفة من تاريخهما احلديث ،تعاونت اململكة
العربية ال�سعودية و�إيران ،رمبا لي�س بحرارة ومو ّدة كحلي َفني حقيق َّيني ،عندما نظر نظاما
البلدين �إىل الفوائد االقت�صادية واال�سرتاتيجية التي ميكن �أن يجنياها من التعاون .جرت �سابقة
التعاون الأكرث و�ضوح ًا خالل عقد الت�سعينيات بعد احلرب العراقية الإيرانية وغزو �صدام ح�سني
للكويت ،عندما واجه اجلانبان تهديد ًا من العراق ،وبد�أ كالهما مواءمة �سيا�سات �إنتاج النفط
ملواجهة العجز املتزايد (بلغ التعاون ذروته يف �صفقة احل�ص�ص يف العام .)1999
وقد لعبت القيادة املحلية �أي�ض ًا دور ًا رئي�س ًا يف ت�شكيل العالقة :فقد تولىّ ويل العهد ال�سعودي
�آنذاك ،الأمري عبد اهلل� ،ش�ؤون ال�سيا�سة اخلارجية يف العام  1995ب�سبب اعتالل �صحة امللك
فهد ،وكان يعتقد �أن امل�صاحلة قد تعزّز موقف املعتدلني يف طهران .التزم اجلانب الإيراين
ب�إ�صالح عالقات �إيران مع دول اخلليج بدافع ال�ضرورة االقت�صادية .وخالل فرتة رئا�سة حممد
خامتي ( ،)2005-1997و�صلت العالقات �إىل �أقوى درجاتها ،وبلغت ذروتها من خالل عقد
�سل�سلة من االتفاقات الأمنية .وعلى الرغم من �أن العالقات تدهورت خالل فرتة رئا�سة حممود
�أحمدي جناد ،فقد احتفظ اجلانبان ،مع ذلك ،مب�ستوى معينّ من احلوار ،وخ�صو�ص ًا ب�ش�أن
لبنان يف �أعقاب حرب العام  2006مع �إ�سرائيل .ومع �أنه كان عر�ضي ًا� ،إال �أن هذا التاريخ من
االنخراط احلذر يظهر �أن العداء بني اجلانبني قد ّ
خف ب�سبب التغيريات التي متت يف قياداتهما
19
املحلية ويف البيئة الإقليمية ويف م�صاحلهما االقت�صادية.
�إن اتباع نهج �أكرث عملية جتاه بدء حوار �أمني �إقليمي ،من
�ش�أنه �أن يجمع اخلرباء من داخل ورمبا من خارج احلكومة من �ش�أن اتباع نهج �أكرث عملية جتاه بدء حوار �أمني
التحديات العابرة
ملناق�شة التح ّديات العابرة للحدود الوطنية ،حيث يتقا�سم �إقليمي� ،أن يجمع اخلرباء ملناق�شة
ّ
الأع�ضاء املحتملون م�صالح م�شرتكة .وميكن �أن ي�شمل هذه للحدود الوطنية ،حيث يتقا�سم الأع�ضاء املحتملون
احلوار الإجتار غري امل�شروع باملخدرات ،ومنع التهريب غري م�صالح م�شرتكة.
القانوين ،والإ�صالح البيئي ،والتعاون يف جمال الطاقة،
والتغيرّ املناخي ور�صد الزالزل ،وامل�ساعدات الإن�سانية
والإغاثة يف حاالت الكوارث ،و�إدارة املوارد الطبيعية ،والتعاون الطبي والرعاية ال�صحية،
والتعاون يف جمال الأمن البحري .وكما كان احلال مع دمج �أملانيا يف �أوروبا يف فرتة مابعد
احلرب العاملية الثانية ،ميكن للتعاون يف �أحد املجاالت �أن ميت ّد لي�شمل جماالت �أخرى .كما �أن
النجاح يف هذه املناق�شات الفنية ،ميكن �أن يح�شد الدعم لتحقيق هدف �أكرث طموح ًا يتم ّثل يف
بناء قواعد جديدة لإقامة منظمة �أمنية جديدة.
من بني هذين اخليارين ،رمبا يكون النهج الفني الذي ينطلق من القاعدة هو الأن�سب لتحقيق
تق ّدم مبكر يف اخلليج ،نظر ًا �إىل ا�ستمرار العداء ال�سعودي-الإيراين والكثري من الق�ضايا
ال�سيا�سية ال�صعبة الأخرى التي يجب خو�ض غمارها .فقد ا�ستغرق الأمر م�ؤمتر الأمن والتعاون
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عقدين قبل �أن يق ّرر �أع�ضا�ؤه
يف �أوروبا �سنتني لإنتاج وثيقة هل�سنكي اخلتامية ،وما يقرب من َ
جعل امل�ؤمتر �أكرث دميومة .وبد ًال من حماولة عقد م�ؤمتر لالتفاق على كل التفا�صيل اخلا�صة
ب�إن�شاء منظمة جديدة� ،سيكون من الأف�ضل �إيجاد فر�ص مرنة وغري ر�سمية للحوار بني امل�س�ؤولني
احلكوميني حول ق�ضايا �أقل �إثارة للجدل و�أكرث فنية .هذا احلوار ميكن �أن يتم حتى لو بقيت
اململكة العربية ال�سعودية و�إيران على خالف مع بع�ضهما البع�ض.

التحديات التي تواجه ا�ستمرارية املنتدى
ي�ش ّكل و�ضع حجر الأ�سا�س لهذا املنتدى حت ّديات هائلة .غري �أن من املمكن تخفيف �أو �إدارة
بع�ض هذه العوائق �أو التحايل عليها �أو التغلب عليها بالقيادة القوية والدبلوما�سية البارعة
واخلطة ال�سليمة .فال�سعي �إىل حتقيق �أهداف كبرية جد ًا يف البداية  -من خالل نهج �شامل
وطموح � -سي�ؤدي �إىل انهيار ال�صرح ،يف حني �أن جعل �إحراز �أي تقدم ب�ش�أن النظام الأمني 
اجلديد يف اخلليج م�شروط ًا بحدوث انفراج �إقليمي �أو�سع بني �إيران واململكة العربية ال�سعودية،
هو طريق م�ؤكد �إىل الف�شل .املطلوب بد ًال من ذلك هو جمموعة من الأهداف الأكرث توا�ضع ًا
وجدوى ،والتي من �ش�أنها تعزيز الثقة يف منطقة اخلليج و�إر�ساء الأ�سا�س الالزم لبنية �أكرث
دميومة.
حتى هذه املكا�سب ال�سريعة ميكن �أن تواجه عقبات �أولية ،حيث كانت الت�سميات امل�ستخدمة
لو�صف منطقة اخلليج عقبة �صعبة على نحو مده�ش .وقد ح�ضر كاتبا هذه الدرا�سة حمادثات
امل�سار الثاين بني دول اخلليج و�إيران ،حيث مت تعطيل املناق�شة املو�ضوعية لأن امل�شاركني مل
التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن م�صطلحات «اخلليج الفار�سي» �أو «اخلليج العربي» �أو
يتمكنوا من ّ
«اخلليج» 20.وهنا ميكن للتحكيم اخلارجي �أن يلعب دور ًا مفيد ًا يف ابتكار ا�سم ّ
ملطف �أكرث
حياد ًا لهذا املنتدى اجلديد.
ويف ماعدا هذه العقبة الدالل ّية ،تواجه عملية �إقامة بنية �سليمة عدد ًا من املعارك ال�شاقة.
ولع ّل �أكرثها جوهرية يكمن يف الأفكار والر�ؤى املتنازعة ب�ش�أن �أمن اخلليج.

وجهات النظر الإيرانية والعربية ب�ش�أن �أمن اخلليج

بغ�ض النظر عن نوع النظام احلاكم يف طهران� ،سوف ت�ستمر اململكة العربية ال�سعودية ودول
اخلليج العربية يف املطالبة بدعم ع�سكري خارجي ،ملوازنة ماتعتربه قوة �إيران الدميوغرافية
واالقت�صادية والع�سكرية .ولت�أكيد ماترى �أنه دورها القيادي ال�شرعي� ،سوف ت�ستمر �إيران يف
املطالبة ب�أن تكون منطقة اخلليج خالية من الواليات املتحدة وجميع القوى الأجنبية� 21.إذ
اليف ّرق املت�ش ّددون واملحافظون الأ�صوليون الإيرانيون املق ّربون من �آية اهلل علي خامنئي بني
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دول اخلليج والواليات املتحدة «املتغطر�سة» ،وينظرون �إىل هذه الدول باعتبارها �أدوات يف
ا�سرتاتيجية �أمريكا لتطويق �إيران.
يف املقابل ،يعتقد الرباغماتيون يف مع�سكر الرئي�س ح�سن روحاين �أن االتفاق النووي ميكن �أن
مي ّهد الطريق النخراط �إيراين مع الدول اخلليجية الأ�صغر ،للوقيعة بينها وبني كل من اململكة
العربية ال�سعودية والواليات املتحدة .وتعك�س وجهة النظر هذه املمار�سة الإيرانية القدمية يف
حماولة ا�ستغالل اخلالفات اخلليجية البينية لبناء عالقات مع الدول فرادى ولي�س مع دول
جمل�س التعاون اخلليجي ككل.
ج�س النب�ض يف مايتع ّلق بالتقارب مع النخبة احلاكمة يف ال�سعودية.
حاول املعتدلون الإيرانيون ّ
�أحدث الأمثلة على ذلك هو اقرتاح وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف يف ني�سان/
�أبريل � 2015إقامة منتدى جماعي جديد للحوار يف منطقة اخلليج الفار�سي لت�سهيل امل�شاركة.
وقال يف مقال ُن�شر م�ؤخر ًا يف �صحيفة نيويورك تاميز� ،إن احلوار يجب �أن يتناول «مروحة وا�سعة
من الق�ضايا ،مبا يف ذلك تدابري بناء الثقة والأمن ،ومكافحة الإرهاب والتط ّرف والطائفية،
و�ضمان حرية املالحة وحرية تد ّفق النفط واملوارد الأخرى ،وحماية البيئة»� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
دعا ظريف �إىل �أن ي�شمل هذا احلوار اتفاقات عدم اعتداء وتعاون �أمني�أكرث ر�سمية ،واقرتح �أن
22
يقت�صر على دول املنطقة ويعتمد على الآليات القائمة للمحادثات متع ّددة الأطراف.
ومع ذلك ،التتالءم هذه املقرتحات ،بالن�سبة �إىل دول
اخلليج العربية ،مع خماوفها العميقة وقراءتها املت�ش ّككة التزال ت�ساور دول اخلليج العربية خماوف عميقة
حيال نوايا �إيران� .إذ تبدو الريا�ض قلقة ب�صورة خا�صة من وقراءة مت�شكّكة حيال نوايا �إيران.
�أن تتح ّول اململكة �إىل و�ضع ال�شريك الأ�صغر ،حتى لو كان
ّ
�ستف�ضل الواليات
هناك نظام �صديق يف طهران ،حيث
املتحدة �إيران ،كما كان احلال مع «مبد�أ العمودين التو�أمني» يف عهد الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
ريت�شارد نيك�سون 23.عالو ًة على ذلك ،التزال دول اخلليج تعتقد �أنه مهما كانت نوايا ظريف
وروحاين واملعتدلني الآخرين ح�سنة ،ف�إن املحافظني الأ�صوليني وحلفاءهم يف احلر�س الثوري
هم الذين يق ّررون يف نهاية املطاف ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية.
يف الآونة الأخرية ،دافع م�س�ؤولون �سعوديون ومع ّلقون يف ظل حكم امللك �سلمان احلازم عن
وجود جمل�س تعاون خليجي �أكرث قوة ومتا�سك ًا ،من �ش�أنه �أن ُيغني عن احلاجة �إىل قوة خارجية
موازنة �ضد �إيران 24.البل ذهب بع�ض املع ّلقني ال�سعوديني �إىل ح ّد الدفع باجتاه �ضم اليمن،
الذي يبلغ عدد �سكانه  24مليون ن�سمة ،ب�صورة ر�سمية �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي لإعطاء
عرب اخلليج تف ّوق ًا دميوغرافي ًا على اجلمهورية الإ�سالمية 25.لكن هذه املقرتحات ،جنب ًا �إىل
جنب مع توجيه �إنذارات متكررة للواليات املتحدة ب�أن دول اخلليج �ستت�ص ّرف معها �أو من دونها،
هي يف نهاية املطاف� ،شكل من �أ�شكال اخلداع والت�أثري .وال�سبب يف ذلك هو �أن اململكة العربية
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ال�سعودية ودول اخلليج الأخرى لي�س لديها بديل ا�سرتاتيجي عملي للواليات املتحدة ك�ضامن
لأمنها ،حيث تعتمد فعالية م� ّؤ�س�ساتها الع�سكرية و�أجهزة خمابراتها ب�صورة كبرية على الدعم
الأمريكي.

م�صادر الوحدة واالنق�سام يف جمل�س التعاون اخلليجي

26

ب�صرف النظر عن وجهات النظر الإيرانية واخلليجية العربية املت�ضاربة ،ث ّمة حجر عرثة
�آخر يتم ّثل يف االنق�سام امل�ست�شري بني دول جمل�س التعاون اخلليجي نف�سها .غري �أن التحوالت
الأخرية يف الديناميكيات الإقليمية والطبائع املحلية لدول جمل�س التعاون اخلليجي خ ّففت قلي ًال
من ح ّدة هذا االنق�سام.
�أو ًال� ،أ ّدى التهديد من جانب �إيران  -كما تراه دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الدعم
الع�سكري واملايل والدبلوما�سي الذي تق ّدمه طهران �إىل النظام ال�سوري ،و�صعود املتم ّردين
احلوثيني املدعومني من �إيران يف اليمن؛ و�سيطرتها على امليلي�شيات ال�شيعية القوية يف العراق
ا�ستعرا�ض غري م�سبوق لوحدة دول جمل�س التعاون اخلليجي .فقد كانت العملية يف اليمن
 �إىلٍ
على وجه اخل�صو�ص بقيادة ال�سعودية نقطة التقاء ف ّعالة .حتى الإمارات العربية املتحدة ،التي
كانت يف ال�سابق غري مكرتثة بالتهديد احلوثي� ،شاركت و�أر�سلت قوات بر ّية وح ّولت طائراتها
املقاتلة من مهاجمة امليلي�شيات الإ�سالمية يف ليبيا �إىل القيام بطلعات جوية فوق اليمن.
ث ّمة حدث �آخر �أكرث �إثارة للقلق لهذا الرتابط على اجلبهة الأمنية املحلية ،حيث تتعاون
خمابرات دول جمل�س التعاون يف مابينها مب�ستويات غري م�سبوقة ،وتتبادل القوائم ال�سوداء
ب�أ�سماء املعار�ضني ،وترف�ض منح الت�أ�شريات للأجانب الذين ينتقدون �أنظمة دول جمل�س
التعاون ،وتقوم باالعتقاالت حل�ساب بع�ضها البع�ض .حتى يف الكويت ،التي كانت يف ال�سابق
واحدة من �أكرث الدول النفطية انفتاح ًا وت�ساحم ًا ،اعتقلت الأجهزة الأمنية �سيا�سيني ون�شطاء
ومد ّونني ب�سبب خمالفات ترتاوح بني انتقاد العملية التي تقودها ال�سعودية يف اليمن وتوجيه
«�إهانات» �إىل العائلة املالكة ال�سعودية ،كما و�صفتها وزارة الداخلية� 27.أما يف البحرين فقد
28
كانت حملة االعتقاالت �أكرب.
وث ّمة م�صدر ثالث و�أق ّل و�ضوح ًا للوحدة اخلليجية ،يتم ّثل يف تطوير هوية ثقافية خليجية
جديدة ُتعرف با�سم «اخلليجية» على مدى العقد املا�ضي .وينطلق جزء من هذه الهوية من
القمة ،مايعك�س ا�سرتاتيجية الأنظمة ،وال�سيما يف �أبو ظبي ودبي والدوحة ،جلعل اخلليج ملتقى
طرق التجارة العاملية والفن والتعليم والريا�ضة .بيد �أن ال�شعور القومي اخلليجي اجلديد ينطلق
�أي�ض ًا من القاعدة� .إذ ي�شري املع ّلقون يف كثري من الأحيان �إىل �أنه مع �ضعف �أو انهيار املراكز
الثقافية التاريخية يف العامل العربي من خالل احلرب الأهلية والغزو والثورة ،يف بالد ال�شام
29
والعراق وم�صر ،حت ّول مركز الثقل افرتا�ضي ًا �إىل منطقة اخلليج.
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يف املجال االقت�صادي� ،شهدت منطقة اخلليج زيادة يف اال�ستثمارات البينية داخل دول جمل�س
التعاون اخلليجي .وقد ح ّفزت اخلطط الأخرية اخلا�صة بالطاقة النووية والطاقة املتن ّوعة لدول
اخلليج العربي على املزيد من التعاون .كما كانت الأهمية املتزايدة ل�شركات الطريان اخلليجية
الوطنية يف مقابل �شركات الطريان الأمريكية م�صدر ًا �آخر للوحدة والعزة الوطنية.
على الرغم من هذه التطورات ،هناك عد ٌد من امل�صادر
عدد من امل�صادر الأ�سا�سية لالنق�سام يف جمل�س
الأ�سا�سية لالنق�سام ،وهي تفوق ب�صورة عامة ،الإ�شارات هناك ٌ
الأخرية على الوحدة .يكمن جز ٌء كبري من هذا االختالف يف التعاون اخلليجي ،وهي تفوق ب�صورة عامة ،الإ�شارات
النزاعات العائلية وامل�شاحنات الإقليمية وحقائق اجلغرافيا الأخرية على الوحدة.
الب�سيطة .والعامل الأخري يبدو وا�ضح ًا خ�صو�ص ًا يف ُعمان،
الدولة املنعزلة منذ فرتة طويلة يف جمل�س التعاون اخلليجي ،والتي لطاملا اعتربت نف�سها
تاريخي ًا �إحدى القوى يف املحيط الهندي ،وميكن القول �إن عالقاتها مع �إيران �أقوى منها مع
�شبه اجلزيرة العربية .وقد جت ّلى ذلك من خالل الدور الذي لعبته ُعمان يف ت�سهيل مباحثات
القنوات اخللفية ال�س ّرية بني دبلوما�سيني �أمريكيني و�إيرانيني رفيعي امل�ستوى ،والتي و�ضعت
الأ�سا�س ملفاو�ضات  1+5مع �إيران.
هناك عدد من التطورات التي تلوح يف الأفق والتي قد ت�ؤ ّدي �إىل تفاقم هذه االختالفات
الهيكلية� .إذ تواجه دول اخلليج حت ّديات اخلالفة التي قد تغري الأنظمة احلاكمة يف بع�ض
ّ
بالتدخل يف عمليات انتقال القيادة عند جريانها وت�شكيلها ل�صاحلها .وعلى ال�صعيد
الدول
االقت�صادي ،ميكن �أن ي�ؤ ّدي حت ّول دول اخلليج يف امل�ستقبل عن النماذج االقت�صادية الريعية �إىل
مزيد من االنق�سام .فقد �أظهرت الدول اخلليجية تاريخي ًا �أنها ّ
تف�ضل �إبرام ال�صفقات التجارية
الثنائية مع القوى اخلارجية ،حيث �أثارت مفاو�ضات البحرين لإبرام اتفاقية للتجارة احلرة مع
ّ
ال�صف اخلليجي.
الواليات املتحدة غ�ضب ال�سعودية التي اتهمتها ب�شق
�أحرزت الواليات املتحدة حتى الآن قدر ًا متفاوت ًا من النجاح يف الت�شجيع على املزيد من
الوحدة اخلليجية ،وخا�صة على ال�صعيد الأمني .فمن ناحية� ،أ�صابت اجلهود الأمريكية الرامية
�إىل حت�سني العمل البيني اخلليجي بع�ض النجاح ،وال�سيما يف الق�ضايا البحرية؛ وم�ؤخر ًا ،يف
تطوير الدفاعات اجلوية وال�صاروخية املتكاملة .وكانت اجلهود الدبلوما�سية الأمريكية �ضرورية
لبناء �إجماع خليجي حول احلملة املعادية لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق و�سورية ،مع �أن
الطائرات الأمريكية هي التي توا�صل تنفيذ الطلعات اجلوية الفعلية .ولكن من ناحية �أخرى،
ف�إن توفري �أمريكا الأ�سلحة والتدريب لدول اخلليج� ،أعطاها حوافز قوية باجتاه تب ّني الثنائية
يف �شراكاتها الأمنية ،وب�شكل عام ،هي التظهر �أي عالمات على التخ ّلي عن ترتيب املجموعات
ال�صغرية التي تنطلق من القاعدة ،وهو �أم ٌر مي ّيز العالقات الأمريكية-اخلليجية .ففي العام
� ،2014أعلن وزير الدفاع الأمريكي ال�سابق ت�شاك هاغل �أن الواليات املتحدة �ستبد�أ ببيع الأ�سلحة
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�إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي كهيئة جماعية ،ولكن ثبت �أن و�ضع هذا الأمر مو�ضع التنفيذ
ي�ش ّكل حت ّدي ًا.

توجه جديد لل�سيا�سة الأمريكية يف اخلليج
ّ
تب ّنت الواليات املتحدة ا�سرتاتيجية لتهدئة املخاوف اخلليجية ب�ش�أن االتفاق النووي مع �إيران
وخماوف تخ ّلي الواليات املتحدة عنها ،من خالل مبيعات الأ�سلحة اجلديدة و�إعادة تقدمي
التع ّهدات الأمنية الأمريكية القائمة .و ُتع ّد دول جمل�س التعاون اخلليجي �شريك ًا مهم ًا يف املجال
الع�سكري ويف مكافحة الإرهاب ،حيث مت ّثل مبيعات الأ�سلحة وبناء القدرات عن�ص َرين �أ�سا�س ّيني
النخراط الواليات املتحدة مع �شركائها يف جمل�س التعاون اخلليجي.
ومع ذلك ،ف�إن م�صالح الواليات املتحدة وبع�ض �شركائها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
تختلف اختالف ًا كبري ًا يف بع�ض الأحيان .عالو ًة على ذلك ،من غري الوا�ضح بتات ًا �أنّ دول اخلليج،
وخا�صة اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة ،ت�ص ّدق التطمينات الأمريكية� ،أو
�إذا اقتنعت بهذه التطمينات� ،أن ت�ص ّدق �أن وا�شنطن ميكن �أن حت ّقق لها ماتريد يف الوقت الذي
تريده� .إذ تتمتّع دول اخلليج بالفعل ،و�سي�ستمر هذا لبع�ض الوقت ،بالتفوق الع�سكري التقليدي
على �إيران 30،كما �أن الأ�سلحة واملع ّدات التي قدمتها الواليات املتحدة لي�ست مطابقة متام ًا مع
التهديد غري املتكافئ الذي تت� ّصوره هذه الدول من �إيران ووكالئها .ولن تكون امل�ساعدة �أي�ض ًا
ذات فائدة كبرية يف الت�ص ّدي للتهديدات الداخلية لال�ستقرار.
�إذا كانت الواليات املتحدة تر ّكز فقط على طم�أنة �شركائها يف اخلليج ،ف�إن ه�ؤالء �سيوا�صلون
�سيا�سة امل�سار املزدوج املتم ّثلة يف احل�صول على التزامات �أمريكية ،بينما يقومون يف الوقت نف�سه
31
ب�إجراءات تق ّو�ض ،يف بع�ض احلاالت ،م�صالح اجلان َبني امل�شرتكة يف اال�ستقرار الإقليمي.
وبعبارة �أخرى ،ف�إن تعزيز االلتزام بال�صيغ املج ّربة واحلقيقية نف�سها قد يكون �ضروري ًا حلماية
م�صالح الواليات املتحدة الأ�سا�سية يف منطقة اخلليج ،ولكنه لي�س كافي ًا.
�أَوجدت اخلطة ال�شاملة للعمل امل�شرتك بني جمموعة  1+5و�إيران جما ًال حلوا ٍر تقوده الواليات
املتحدة ب�ش�أن منتدى �أمني �إقليمي جديد وهيكلية ميكنهما تقلي�ص اعتماد دول اخلليج على
الوجود الع�سكري الأمريكي املك ِلف ،وتعزيز اال�ستقرار على املدى الطويل على نحو �أكرث ف ّعالية
من ّ
التدخل الع�سكري الأمريكي واخلليجي ،وحتقيق توازن قوى دائم و�أق ّل تكلفة .رمبا يف نهاية
املطاف ،ميكن �أن ي�ساعد ذلك �أي�ض ًا يف حتفيز �إ�صالحات احلكم والإ�صالحات الداخلية
الأخرى التي حتتاجها دول اخلليج للحفاظ على ا�ستقرارها و�أمنها على املدى الطويل .ويف ظل
غياب امل� ّؤ�س�سات الأمنية واالقت�صادية الإقليمية الف ّعالة� ،ستكون ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة
باالعتماد على دول اخلليج ملواجهة التح ّديات الأمنية الإقليمية حمدودة ب�سبب �أوجه الق�صور
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التي تعاين منها تلك الدول.
بناء امل� ّؤ�س�سات �سيتط ّلب من الواليات املتحدة زيادة حجم
�سيتط ّلب بناء امل� ّؤ�س�سات من الواليات املتحدة زيادة
طموحاتها و�آليتها الدبلوما�سية .و�سيتعينّ على وا�شنطن �أن
�آليتها الدبلوما�سية .و�سيتعينّ على وا�شنطن �أن تتناول
تتناول بحذر دورها يف ت�صميم هذا امل�شروع اجلديد لتج ّنب
دورها بحذر لتجنّب الألغام ال�سيا�سية.
الدخول يف حقل �ألغام �سيا�سية ودبلوما�سية .كما �أن بناء هيكل
�أمني جديد يتط ّلب دعم ًا حملي ًا لتحقيق جناح دائم و�أي�ض ًا
�إىل دعم خارجي لإطالقه و�إجناحه .ومن ال�ضروري �أن تكون اململكة العربية ال�سعودية و�إيران،
على وجه اخل�صو�ص ،م�س�ؤولتني عن هذه املبادرة .وعلى الرغم من ذلك ،ث ّمة عدد قليل جد ًا
من التطورات الهامة التي حتدث يف ال�شرق الأو�سط من دون قيادة �أمريكية قوية .ولذا من
ال�ضروري �أن ت�شارك الواليات املتحدة يف هذا املنتدى ملوازنة نفوذ �إيران .عالو ًة على ذلك ،ف�إن
تطوير املنتدى اجلديد ،وتطوره املحتمل �إىل نظام �أمني �أكرث تنظيم ًا� ،سيكون بال�ضرورة عبارة
عن دبلوما�سية �أخذ وعطاء متك ّررة بقيادة الواليات املتحدة.
الو�صول �إىل نتيجة ناجحة ت�صور ًا �أكرث د ّقة لقيادة �أمريكية ،ترتكز على حقيقة �أن نهج ًا جديد ًا
33
جتاه الأمن يف اخلليج لن يكت�سب �أي زخم من دون دعم دول اخلليج وتعاونها.
ميكن لوا�شنطن ،وينبغي عليها� ،أن تقرتح �أفكار ًا وحل ً
وال ،بيد �أن عليها � اّأل حتاول �أن تمُ لي
النتائج .وبالتايل ف�إنه �س ُينظر �إىل �أي دور �أمريكي رفيع امل�ستوى يف �إن�شاء منتدى �أمني جديد
ّ
«�صنعت يف �أمريكا».
بعني الريبة
وال�شك ،و�أي خطة �ستولد ميتة �إذا مت النظر �إليها باعتبارها ُ
عالو ًة على ذلك ،وبينما يتعينّ على الواليات املتحدة �أن تكون م�ستع ّدة ّ
لتج�شم بع�ض املخاطر
لت�شجيع امل�شاركة ،ف�إنه الينبغي �أن يتم حتميلها جميع خماطر وتكاليف دفع هذه املبادرة قدم ًا،
وال �أن ت�ضع نف�سها مو�ضع اللوم �إن هي ف�شلت .ويجب �أن يرتكز اثنان من مبادئ عمل الواليات
املتحدة على �إيجاد حلول �إقليمية للم�شاكل الإقليمية ،و�شركاء دوليني لتقا�سم عبء �إن�شاء البنية
34
اجلديدة.
�سيكون من ال�صعب على معظم �شركاء جمل�س التعاون اخلليجي تق ُّبل امل�شاركة الإيرانية يف
املنتدى ،وخا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�ستتم مقاومة دعم الواليات املتحدة لع�ضوية
العراق يف املنتدى .ولذا من ال�ضروري �أن ت�ستخدم الواليات املتحدة مزيج ًا من ال�ضغوط
واحلوافز الإيجابية لت�أمني التعاون يف هذا اجلانب .وقد يكون ُّ
يل الأذرع بطريقة ل ّينة كافي ًا
مع الدول التي تبدو �أكرث ت�ساحم ًا جتاه �إيران والعراق ،مثل ُعمان والكويت والإمارات العربية
املرجح �أن ُت�ضطر الواليات املتحدة �إىل �إقناع ال�سعوديني على �أعلى امل�ستويات،
املتحدة� .إال �أن من ّ
و�إال ف�إن قادتها لن ي�أخذوا املبادرة على حممل اجل ّد .ومع ذلك ،يجب � اّأل تت�ض ّمن عملية ّ
يل
للتو�سط يف النزاع بني اململكة العربية ال�سعودية
الذراع هذه جهود ًا حكومية �أمريكية مبا�شرة ّ
و�إيران ،لأن من �ش�أن ذلك �أن يثري �شكوك ال�سعودية حول النوايا الأمريكية ،ويحمل خماطر
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عالية بحدوث ر ّد فعل �سلبي من كال البلدين.
�سيكون من املهم �أو ًال �إ�شراك ال�سعوديني يف هذه املبادرة و�ضمان موافقتهم على امل�شروع.
و�إذا ماوافق ال�سعوديون على �إجراء مناق�شات غري ر�سمية وا�ستك�شافية مع الأطراف امل�شاركة
املحتملة الأخرى ،ينبغي على الواليات املتحدة �أن ته ّيئ لالقرتاح مع البلدان (على �سبيل املثال،
جمموعة ات�صال) التي �ستكون الأكرث حما�سة �أو الأق ّل مقاومة له .و�سيكون الأمني العام للأمم
ومن�سق ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي ّ
مر�ش َحني قو َّيني للعب دور قيادي يف هذه
املتحدة ّ
املجموعة� .أما ال ُعمانيون فيمكن �أن يكونوا مرة �أخرى مبثابة و�سيط مفيد مع �إيران ،ورمبا يتح ّمل
االحتاد الأوروبي والهند �أي�ض ًا بع�ض هذا العبء .فالهند ،على وجه اخل�صو�ص ،لديها اهتمام
كبري بتو�سيع نفوذها يف منطقة اخلليج� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،قد تلعب رو�سيا وال�صني دور ًا ب ّنا ًء يف
ت�أمني الدعم الإيراين للمنتدى اجلديد.
التزم امل�س�ؤولون الأمريكيون يف الوزارات املختلفة ب�صيغة واحدة بهدف �إبراز الر�سائل
الرئي�سة التي ترغب وا�شنطن يف �إي�صالها:
· �إلزام �إيران بنظام قواعد وم� ّؤ�س�سات� ،سيكون و�سيلة للح ّد من النفوذ الإيراين وجعله �أق ّل
تهديد ًا ،ومك ّم ًال لو�سائل �أكرث قوة لتقييد طموحات �إيران الإقليمية.
· املنتدى �سيتيح الفر�صة لتخفيف ح ّدة التوتر ،و�إدارة الأزمات ،ومنع النزاعات التي قد
تت�صاعد �إىل �صراع م�س ّلح لن يخدم م�صالح �أي طرف.
· العالقات الع�سكرية والأمنية الثنائية التي �أقامتها الواليات املتحدة مع دول جمل�س التعاون
اخلليجي هي حجر الأ�سا�س لأمن اخلليج ،ولن يكون منتدى الأمن الإقليمي بدي ًال عن هذه
االلتزامات.
يتعينّ على الواليات املتحدة ،خالل الأ�شهر املقبلة� ،أن تغتنم كل فر�صة دبلوما�سية لبدء نقا�شات
هادئة مع دول اخلليج العربية والأطراف امل�شاركة املحتملة الأخرى يف منتدى �أمني �إقليمي
جديد ،لقيا�س مدى اهتمامهم ودعمهم لهذه املبادرة .قد تكون قطر �أي�ض ًا م�ستعدة ال�ست�ضافة
خطاب �ألقاه �أمام
حوار بني �إيران ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،كما �ص ّرح �أمري قطر م�ؤخر ًا يف
ٍ
العامني التال َيني ،ميكن عقد اجتماعات يف
اجلمعية العامة للأمم املتحدة .ويف غ�ضون العام �أو َ
عدد من الأماكن الر�سمية �أو غري الر�سمية يف �أنحاء املنطقة.
�أي ٍ
�سيكون هناك حاجة لعقد مناق�شات هادئة بني وزير اخلارجية الأمريكي ونظريه ال�سعودي
ب�ش�أن هذه املبادرة ،واعتماد ًا على �سري هذه املحادثات ،بدء مناق�شات دبلوما�سية ثالثية مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة بني �إيران واململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة .ومن �ش�أن م�شروع �إعالن
املبادئ ،على غرار معاهدة ال�صداقة والتعاون الف�ضفا�ضة يف رابطة �آ�سيان� ،أن يدعم البنية
الأمنية جديدة ،وميكن �أن يكون مبثابة نقطة حمورية يف هذه املناق�شات.
يف الوقت املنا�سب ،و�إذا �أ�سفرت هذه احلوارات عن �أ�شكال ملمو�سة من التعاون وزيادة الثقة
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بني الطرفني ،ي�صبح يف الإمكان جعل �شبكة االجتماعات �ضعيفة التنظيم وغري الر�سمية هذه
�أكرث ر�سمية و�إ�ضفاء الطابع امل� ّؤ�س�سي عليها� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ميكن تو�سيع جدول الأعمال
ملناق�شة تدابري بناء الثقة والأمن الأكرث �أهمية ،ورمبا خف�ض الأ�سلحة يف امل�ستقبل البعيد.

خامتة
ينبغي �أال تراود �ص ّناع القرار يف الواليات املتحدة �أي �أوهام حول �صعوبة التغ ّلب على عقود
من عدم الثقة املت� ّأ�صل يف منطقة اخلليج ،وحول ميل دول اخلليج ال�شديد �إىل �إقامة عالقات
�أمنية ثنائية مع الواليات املتحدة ،بد ًال من التعاون متع ّدد الأطراف مع بع�ضها البع�ض� .إن ت� ّصور
�إقامة منتدى �أمني جديد ،ناهيك عن نظام �أمني قائم على القواعد يف امل�ستقبل هو �شيء،
وتنفيذه �شيء خمتلف متام ًا .فالكثري �سيتو ّقف على ميزان القوى بني املت�ش ّددين والرباغماتيني
يف طهران ،وخا�صة ،ح�سابات �آية اهلل علي خامنئي .كما �سيعتمد املنتدى اجلديد على تخفيف
ح ّدة ال�سعوديني لنقدهم الطائفي الالذع يف و�سائل الإعالم والرتويج للخطر الإيراين ،والذي
�أ�سفر حتى الآن عن م�ستوى غري �صحي من احلما�سة ال�س ّنية.
بيد �أن اتباع ا�سرتاتيجية حكومية �أمريكية يف املنطقة ،تتوقف كلي ًا على الرتاجع ،على ح�ساب
احل ّد من التوتّرات وال�سعي �إىل التعاون املتبادل حيث تتداخل امل�صالح الأمريكية والإيرانية،
�سيزيد املواجهة بد ًال من احل ّد منها .ولذا ف�إن اتباع ا�سرتاتيجية تت�ضمن جهدً ا موازي ًا لإقامة
حوار �أ�شمل يف اخلليج� ،سيكون �أكرث فعالية يف تعزيز م�صالح الواليات املتحدة .البل �إن
اال�سرتاتيجية قد تعزّز احتماالت تنفيذ خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة بنجاح� ،إذا ما �أف�ضت
املحادثات والتعاون يف املنتدى �إىل خف�ض م�ستوى انعدام ثقة دول اخلليج ب�إيران.
�سيواجه تنفيذ هذه الر�ؤية العديد من العقبات .ومع ذلك ،مل يكن هناك �أبد ًا وقت منا�سب
�أكرث من هذا ال�ستك�شاف هذا املنتدى� .إذ �سيتو ّقف �ضمان جناحه على املدى الطويل على
�صياغة جمموعة من العمليات والنتائج العملية ،واملتوا�ضعة يف نطاقها ،يف امل�ستقبل القريب،
والتي تهدف �إىل بناء الثقة من �أجل الو�صول �إىل ترتيبات �أمنية �أكرث طموح ًا.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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