
 

 دول مجلس التعاون الخليجي

 كتبها جون ب. الترمان
 
 

على مدى خمسة فقلق جيرانها.  ، وهي تثيرمجاورةالة رصغيالدول من البين مجموعة إيران دولة كبيرة  تعد  

 ،مصالحهم الخاصة عزيزتعمل مع قوى خارجية والتالعب بها بهدف ، حاول القادة العرب في الخليج القرون

قبل كذكر نن  وي   .جنوبيةالخليج ال سواحلالتأثير الفارسي على  كبحإلى استخدام الوجود األجنبي ل غالبا  وعمدوا 

ريطانيين مع البرتغاليين والب تفاقياتإرجال القبائل عقد ، الجغرافية على تلك الرقعة دولال من قيام وقت طويل

مصالح لا مصالح القوى الخارجية بغية تعزيز على حفاظبال تفاقياتهكذه اإل تعد  قد وو .والعثمانيين وغيرهم

عالقتها الثنائية  1عتبر كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجيرجال القبائل. ومن هكذا المنطلق، ت  الخاصة ب

لصد  طموحات إيران.  رادع الضروريالدولية وال قاتعلى صعيد العالمع الواليات المتحدة األميركية األهم 

ا التزام يصاحبه ،كية في الخليجيراألم قواتاون الخليجي منبرا  للنقاش، تعمل المجلس التع في حين يقد مو

 األمن الخارجي. وفيرعلى ت ،الشخصي كيينيرالرؤساء األم

م، تتهاقدراتو دول مجلس التعاون الخليجيقوة  في حين تتفاوت يات القتها مع الوالفي ع من هكذه الدولكل   حج 

 دةت المتحإلى حث الواليا من قادة هكذه الدول ا  كبير ا  عدد وكنتيجة جزئية، تدفع الفطرةكية. يرالمتحدة األم

ه هكذضد  ممارسات على إيجاد توازن في الوقت عين   يعمل هؤالء القادةفيما  على نن تكون قوية األمريكية

غيرة من طرف الدول الص بشكل جزئي سياسيةال اتحسابهكذه الأتي وت جارتهم اإليرانية. مالطفةعلى و ،األخيرة

ئم عتقاد هكذه الدول بأن الخطر اإليراني هو داإ نتيجة األمر نيضا  يأتي هكذا و. جارتها الكبيرة نن تنف رال تريد التي 

بعد نن ساس للطاقة ويتحول تركيز العالم عن النفط كمصدر ن بر وبأن إيران ستصمد طويال  بعد ننوليس بعا

ول د من شب  المؤكد نن قادةنن  هكذه الدينامية، يبدو  نظرا  إلىو كية من الخليج.يرالواليات المتحدة األم تخرج

النظر  بغض كية،يررسات الواليات المتحدة األممماضعف  منكيين يرلألم مجلس التعاون الخليجي سيشكون

لى ذلك، من إ إضافة .أن هم نقوياء للغايةب في الوقت عين  لإليرانيين شيرونيسفيما عن طبيعة هكذه الممارسات، 

لى دولي ع إجماعسياق ني  بشكل ملفت عن خطوات تخرج  بتبن يولة في المنطقة ني د قيامالصعب تخيل 

عن إيران وتأثرها الضعيف بنشاطات إيران  الجغرافي عد الدول الغربيةهو ثمرة ب   نن هكذا األخيرمن رغم ال

 العسكرية مقارنة  بتأثر دول الخليج.

هكذه الحكومات الحقيقية يعتمد بشكل  توجهاتن  فهم نوال ، إنقاط.  ثالث ال بد من اإلشارة إلى، من في البداية

تؤخكذ القرارت المتعلقة بالسياسة الخارجية على المستوى األعلى من قيادات الخليج من  إذكبير على التخمين.

 دوكيين إذ يبيمع األمر ند التحدثن عفيدون الرجوع إلى الرني العام. وغالبا  ما يكون القادة الخلجيون متكل  

من   ننحين نفكارهم. في  تقديم رؤية عميقة عن ا  عنالمرجو عوض الرد   للحصول على كالمهم وكأنهم يزينون

                                                           

 يضم  مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.1 

اإليراني التحدي في تأمالت الخليج: كليدوسكوبفصل من كتاب:    

 



القادة  هاقوم بعلى الممارسات التي ي يجب التركيز، مجالس الخاصةكالم الكذي يحكى في النهمية لل يالءالجدير إ

 الكذي يسمحون ب .مؤشرات النقاش العام فضال  عن 

ة مجموعةثانيا   إذ  .كما وضمن الدول عينهامجلس التعاون الخليجي  ضمن وجهات النظرمن  جدا   ةكبير ، ثم 

ح عنها وللنقاش،  ستراتيجيةتعرض قرارات القادة الخاصة باإل ما نادرا   مر األ ،بشكل غامضغالبا  ما يصر 

ح عندما صر  على سبيل المثال، ف الكذي يفتح المجال نمام بقاء تعددية وجهات النظر ضمن هكذه الدول وبينها.

يوليو / تموزنسبن في  معهد حضور فيالواليات المتحدة األميركية نمام ال فياإلمارات العربية المتحدة سفير 

، لم يبن 2قدرة إيران على إنتاج األسلحة النوويةالوسيلة األفضل للرد على عسكرية هي الضربة البأن  0202

. وما دةالقيا رني عتقاد سائد بأن  عب ر عنثمة إ ع ذلك،. ومعلى سجل بيانات الحكومة اإلماراتية السفير كالم 

بل ق كية التي كانت سريةيرالبرقيات الديبلوماسية األم . ففي إطار3عزز هكذا االعتقاد هي تسريبات ويكيليكس

ضد  عالك فحر  كية إلى تيرغير مباشر الواليات المتحدة األمدعا القادة الخليجيون بشكل مباشر و ،التسريب

 4إيران.

عاون التعلى الرغم من نن الدعاية التي صاحبت هكذه البرقيات قد نثرت على النقاش الشعبي في دول مجلس 

ل عميق ط بشكنخراعدم اإلبقى في هكذه الدول ميل شعبي واسع إلى . ويهكذا النقاش تحدد شكلالخليجي إال  ننها لم 

لقيادات بأن ا من نقل يقينا  ستراتيجية األمنية. عالوة على ذلك، يبدو نن األوساط الشعبية في التحليل العام لإل

 5.على نمن المنطقة ا  مدمر ا  تأثير حملقد ي يالسالح النووي اإليران

هكذه المشكالت بينما تنظر دول الخليج إليها من عدسة ل كية الطابع الملح  يرالمتحدة األما ، تستغل الواليات ثالث

لجمهورية االحالية التي تحكم قيادة الرؤية قلق الخليج العربي الحالي كردة فعل على فمن المثير  التاريخ.

أكيد هي . هكذه بالتنوويةالسلحة إمكانيات األقليمي وميلها الواضح نحو ة اإليرانية وجهودها لبناء نفوذ إاإلسالمي

القضايا التي تضع إيران على رنس نولويات الواليات المتحدة األميركية. ولكن ذكريات الخليج العربي تعود 

، تحدث نحد قادة مجلس 0222 في العام .بكثير نعمق رتياحها اتجاه إيرانإعدم كما نن  من هكذا إلى حقبات نقدم

فكك، قائال  بالت نقسام الطائفي هو ما يهدد الشرق األوسطن يكون اإلة مستبعدا  نالخليجي في جلسة خاص التعاون

الشيعي في العراق مرتبط بشكل بسيط بالدين. "ننتم ال تفهمون. اإليرانيون شيعة منكذ خمسمئة -ن التوتر السنيإ

 6عام فقط ولكنهم فرس منكذ آالف السنين."
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 التهديديملؤها الرّد على بيئة 

ستقرار الداخلي مرتبطة باإلال إيران، بما في ذلك تلكغير  من نن  لدول الخليج العربي مخاوف نمنيةعلى الرغم 

فبالنسبة . هاكل  منل ل إيران الخطر الخارجي األكثر إقالقا  قليمي، تشك  اإل السعودية وبموازنة ثقل المملكة العربية

على غرار البحرين والسعودية والكويت، ثمة خوف كبير من نن تستخدم إيران عالقاتها مع  ،لبعض الدول

بأن هكذا الحجة بعض دول الخليج العربي  وتقدم 7المجتمعات الشيعية لتقويض هكذه الدول على الصعيد الداخلي.

ع بحكومات البلدان ، األمر الكذي دف0200عام الفي البحرين في ربيع  تظاهر المحتجونحين بالضبط ما حدث 

ا بلدان نخرى مثال اإلمارات العربية المتحدة 8.المجاورة إلى إرسال قوات عسكرية إلى البحرين فتخاف من  ،نم 

شا  تشك ل هدفا  هات خاصة ونن  اإلمار ،نو غير تقليدي ا  سواء نكان تقليديعليها  عسكريا   ا  نن تشكل إيران خطر

تب التي قد تتر رتداداتاإلمن  عميقا   ولكن تظهر هكذه البلدان جميعها خوفا  كية. يرلضرب المصالح األممالئما  

 ني ضربة عسكرية. عن

 ، تعتمد كل  وعلى الرغم من نن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك بشكل كبير وجهات النظر حول إيران

قليمية لسعودية ونبو ظبي اإلتوجهات ا تشددكما . الكذي تدرك تجاه الخطر اإليراني  منها مقاربة مختلفة قليال  

البيع  ةعملي تعدو. هكذه التوجهاتشراء نسلحة يؤكد عمليات من الدولتين سجل حديث ل ولكل   ،على سياسة الردع

 -مليار دوالر من األسلحة 22 الواليات المتحدة األميركية على السعودية وبلغت قيمتها اقترحها ية التاألخير

نسلحة نكبر عملية بيع   -9بيعهاالتخطيط لية التي نشيع بشكل واسع عن السفن القتالية الساحل شملوهي ال ت

ظام الدفاع الصاروخي ن من نهمية هكذه العملية . وتقللةكييرفي تاريخ الواليات المتحدة األملطرف خارجي 

ومن الواضح نن ممارسات إيران كانت الدافع وراء عمليتي  دوالر. اتمليار 2ترت  اإلمارات مقابل الكذي اش

 عمليتان.من الرسائل التي تنقلهما هاتان الونن القيادة اإليرانية هي المقصودة هاتين الشراء 

ا قطر والب ، كما هي الحال بالنسبة إلمارة دبي الكذي بلغ تبادلها التجاري حرين فتميل توجهاتهما إلى المشاركةنم 

ومن الواضح نن اهتمام قطر بحقل غاز كبير تتشارك ملكيت  مع  0202.10 مليار دوالر في العام 20مع إيران 

ني. ويجاور نلف مواطن بحري 022الصغير وشعب  الكذي ال يزيد على إيران يساعد على تحديد توجهات هكذا البلد 

نوسع ليس مع اإليرانيين فحسب  رتباطإحجما . نما قطر فتسعى إلى تشكيل  مرة 21هكذا البلد السعودية التي تزيده 

ة قاعدة القيادة المركزي ستضافةإي تبقيها قريبة من خالل كية والتيرمع الواليات المتحدة األم وإنما نيضا  
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بعالقات وثيقة مع إيران على صعيد التجارة والشعب. ففي  دبي . تاريخيا ، ترتبطاألميركية في مدينة العديد

نبناء  بي عددفي د وقات، من المرجح نن يفوق عدد المواطنين اإليرانيين المتواجدينمن األ الواقع وفي ني وقت

ت الدولية المفروضة كنتيجة للعقوبا 0222عام الما منكذ  ن دفء هكذه العالقات قد تضاءل نوعا  فإ ومع ذلك،. دبي

 بالطاقة.عتماد على نبو ظبي الغنية اإلقتصادي الكذي دفع دبي لإل هاعتراجعلى إيران و

يعتمدان  ما يشعران بالقلق فهكذان البلدان الصغيران اللكذان غالبا   ،تقع توجهات الكويت والبحرين بين اإلثنين

ت الواليات هب  ، 0222عام الففي . عتداءات عن حدودهماكية لدرء اإليركبير على الواليات المتحدة األم بشكل

اقع وجاه ترتياح إقادة البحرين فأظهروا عدم . نما حسين لهايت عند غزو صدام المتحدة األميركية لنجدة الكو

. من هنا، يبدو نن من الحكومة السنية سئموا على ما يبدو مننهو هم من الشيعة ئة من البحرينيينبالم 22نن  

 كي على نرضها.يراألمالخامس األسطول  عن إستضافةتستمتع باألمن المتأتي الحكومة 

اربات على تجاه إيران وهي مقون الخليجي مجموعة من المقاربات مجلس التعا ومن هكذا المنطلق، تضم دول

ي ف. ولكن دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة تختلف عتباركية نن تأخكذها بعين اإليرالواليات المتحدة األم

سياسات اعتماد  كل من هكذه الدول إلى حد ما إلى، إذ تسعى كيةيرلمتحدة األمعن الواليات انواحي مهمة 

المتحدة  ن الواليات. وحيث إعبر تبني تدابير مختلفة ستيعاب والردع في الوقت عين  وإن يكنالمشاركة واإل

 ، فإن ضعف دول مجلس التعاون الخليجي يعنيختيارعلى اإلالقوة وتشعر بضرورة اإلقدام ع باألميركية تتمت

وي كذكر نن األهمية . ختيارات المقيِّدة وغير الالزمةاإل( تجنب يجب عليهانن   بإمكانها )ونن  ، من وجهة نظرها، 

ى، كحال هكذه الدول، كية التي تتبنيرات المتحدة األملواليكراهية تجاه اواقع نن هكذه الدول تظهر ل نفسها هي

قف لناحية والقليل  متقاد بأن هكذه السياسة ستقدويبدو نن هكذه الكراهية ناجمة جزئيا  عن اإلع .سياسة مضمنة

حدة ي تعتمدها الواليات المتالت السياسة المضمنةب إضافة إلى ذلك، تصع   عتراضات.سلوك إيران المثير لإل

، يةكيرين إيران والواليات المتحدة األمب البارعة كية على دول مجلس التعاون الخليجي مهمة الموازنةيراألم

 منكذ فترة ليست بقصيرة. وهي مهمة سعت لتنفيكذها هكذه الدول

 

 اتالتهديد طبيعة

 تجاه إيران، إال ننهم يوافقون باإلجماع علىالنخبة اإلقليمية في الخليج  شعر ب الكذي ت حتقارعلى الرغم من اإل

شهير: ال كبار األمراء السعوديينويأتي في هكذا السياق قول نحد  نن إيران تشكل الخطر األمني األكبر عليهم.

الجكذري في  التغيير تنقسم هكذه النخب حول جدية تأثيرات ،ومع ذلك 11."حديدية "إيران نمر ورقي بمخالب

ير الكثير سائال   يغمتالك إيران للنووي الإبأن الحجة القائلة نحد المسؤوليين الكويتيين  ويقدم. قدرة إيران النووية

ب المسدس إلى رنسك  بالفعل، فما الفرإذا : "في حديثين مختلفين ب يوصاستكمل بتق إذا كان نحدهم قد صو 

 نن استحصال إيران على سالح نووي سيضع المنطقة نما مسؤولون آخرون فجزموا 12ظهرك؟" مدفع إلى

، قال ديبلوماسي سعودي كبير في حديث مع باحثين 0222م في العاف. في سباق تسلح نووي دبشكل شب  مؤك
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وفي  13"."سالح نووي آخر عبر حيازة ة يرد بها الخليج على قدرة إيران النووية هين نفضل طريقغربيين إ

تكذمر نمير سعودي قائال : "نحن عراة، تحيطنا دولة لديها قدرة نووية )إسرائيل( ومنكذ فترة قصيرة، السياق عين ، 

 14ودولة نخرى تبني هكذه القدرة )إيران(."

عبر  انيرإ . وتواج مع إيران مقارنة تبقى القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي متواضعة نسبيا  و 

المعدين ال رجال ران عددا  من. وتضم إيالتي يملكها جيرانها لمتفوقة ننظمة األسلحة األكثر تقدما  ا قوتها البشرية

. نما جيوش دول مجلس التعاون الخليجي األصغر ة نضعاف ربماثالثب عديد الجيش  السعودي للحرب يفوق

وعلى الرغم من نن معظم عتاد إيران قديم الطراز، إال نن ننماطها المبتكرة  15فبعيدة كل البعد عن هكذه األعداد.

ومعرفتها الواضحة بالهجمات غير المتماثلة تجعلها مصدر  عمليات "اإلحتشاد" العسكريللحرب، بما في ذلك 

ن على وستراتيجيات الحرب التي يضعها القادة الخليجيفي بعض الحاالت، ترتكز إ قلق عسكري جاد لجيرانها.

مساحة هكذه الدول الصغيرة  إلى ، ونظرا  نن لبضعة نيام إلى نن تصل المساعدة، علما   السعي لحماية نراضيهم

 .يقضي على شعب بأكمل  نن ، يمكن لهجوم يدوم لساعات قليلةوارتفاع كثافتها السكانيةنسبيا  

هكذه الدول باألحرى من  تخاف ليست في األساس عسكرية. ول مجلس التعاون الخليجيغالبية دولكن مخاوف 

 م المؤامرات، ونن تدعمسائل سياسية وديبلوماسية متنوعةان التي تتمتع بقدرة نووية تامة  في إير نن تستغلها

وتقتصر مخاوف  16.إلى الحكم الداخليوصوال  من نسعار النفط  األمورونن تحدد كل  ،في هكذه البلدان ةالداخلي

هكذا األمر  كاتب العمود السعودي الشهير عبد الرحمن الراشد قد نوضحول بالمجمل على المنطقة. وهكذه الد

لتغيير  كوسيلة بل عسكريا  ستخدم تلن  الة إيران النووية كسالح ألنهقنب : "في الواقع، نحن لسنا خائفين منقائال  

إلى قدرة هكذه  نظرا   مسلحة نوويا  تجرؤ على محاربة إيران وهي  لدول لنويؤكد الراشد بأن ا 17قواعد اللعبة."

نبلة قويضيف الراشد: "نحن ال نخاف من  من العقاب. لدولة على نن تأتي على األخضر واليابس ونن تفلتا
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نموال  على حزب هللا وحماس والحركات  طهران الكذي بددالنظام الحالي في  بل نخشى من عقلية إيران النووية

 18."دعم كل متطرف في المنطقةعلى ، ورفة في البحرين والعراق واليمن واالخوان المسلمينالمتط

 رنس جسر ساحلينن إيران قد وضعت  0202نيار/ مايو في  مسؤول إماراتي كبير رنىاق عين ، وفي السي

في ا لسعودية كملديها خاليا نائمة في البحرين والمقاطعة الشرقية في ابأن في جنوب لبنان وغزة واليمن و

"من  سأل نكاديمي لبناني حكيم:وفي هكذا السياق  19العراق "قضية منتهية."إن ف الكويت. وبحسب هكذا المسؤول

ل الكذي تلعب  في إعادة تحديد شك رق األوسط نو إنكار الدور األساسيجرؤ على التشكيك بأن إيران جزء من الش

 20ب ." تعزيز هكذا الدور وإجبار العالم على االعترافالمنطقة؟ ... إن عبور العتبة النووية يهدف إلى 

تحليل وكان  .إيران رون من سلوكوحتى العرب الكذين يفضلون قيام تقارب نوسع بين العالم العربي وإيران متحي

تجاه العرب قد لبس في بعض األحيان "عداء إيران التاريخي والمعق د  إلى نن  قد نشار مع إيران  رتباطيدعم اإل

اب هكذا كت   إال نن 21"، لكن العداء بحد ذات  يبقى غير قابل للنقاش.الزي القوميعباءة الطائفية ونحيانا  نخرى 

 قائلين إن  في ما خص ممارسات إيران على حكوماتهم جزئيا  التحليل نلقوا اللوم 

دي إلى سياسات تدخل وهيمنة المشتركة واألمن ... يؤغياب موقف عربي يدافع عن المصالح العربية 

تبار عحة حول المستقبل ال تأخكذ بعين اإلذكريات ماضي مثقل ومصاغ من وجهة نظر إيرانية واض تحفزها

 22ت في حالة العراق.ثب  دول العربية ومواطنيها، وهكذا ما مصالح العرب نو هوية ال

ق تي قليأ ،ان ضد الهيمنة الغربية في الشرق األوسطرغبة برص الصفوف مع إيروجود وهككذا، وحتى مع 

 طبيعي. ف محتمل وإنما خصمعربية وعدائية وحلي-غيركونها إيران  عربي واسع االنتشار من

و كية هيرالخليجي والواليات المتحدة األم ويبدو نن جزء من اختالف وجهات النظر بين دول مجلس التعاون

 "التونم نيكسون استراتيجية "الركيزتي. في السبعينيات، اعتمدت إدارة نالتاريخنتيجة اختالف في النظرة إلى 

في الخليج الكذي سعى إلى درء نفوذ سوفييتي بالوكالة عن طريق االعتماد على السعودية والشاه في إيران 

النسبة للكثير ب .0220كضامنين مشتركين ألمن الخليج. وجاء هكذا بعد االنسحاب البريطاني من الخليج في العام 

لما يقارب العقد كانت فترة ذهبية انتهت بالثورة اإليرانية في العام يكيين، إن تلك الفترة التي دامت رمن األم

كي يرح مسؤول حكومي نموكما صر   العراقية التي دامت ألكثر من عقد من الزمن.-والحرب اإليرانية 0222
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المصالح واألهداف بين إيران والسعودية على مدى نكثر من التشاب  في  : "إن الدرجة العالية0220في العام 

عقد هي ما تثير إعجاب المراقب ... لم يؤدي االستيراد الهائل لألسلحة والتطور العسكري المشترك إلى عداء 

عميق نو صراع بين الدولتين فيما لم يمنع غياب اآلليات الرسمية لتعزيز األمن اإلقليمي التنسيق والتعاون 

 23ي."الضمن

 إال نادرا   في ني وقت من األوقات الخليج ال يزيدإن  للواليات المتحدة األميركية حضورا  عسكريا بسيطا في 

دد ع ، تواج  الواليات المتحدة األمريكيةمئات من األفراد العسكريين النظاميين في السعودية. ككذلكبضع عن 

كي على ير، استولى األسطول الخامس األم0220عام  . بعد انسحاب بريطانيا من الخليج فيقليل من التهديدات

على الشواطئ خالل السبعينيات  بحار  نشر إال عدد لم يناهز المئةحرية البريطانية في البحرين ولم يالقاعدة الب

 24والثمانينيات.

تحت  اعته" قد وضالركيزتان التونم"استراتيجية  ، فإنولكن وبالنسبة لكثير من دول مجلس التعاون الخليجي

كان إشارة  إلى نن  الكذي ما زال قائما  حتى يوم  0220جزر إماراتية في عام  لثالث خطر دائم. فاحتالل إيران

مل ق تفي وقت سابق من هكذا القرن، تطلب  .على نكثر بلد تخاف من  هكذه الدول نفسهانمن دول الخليج يعتمد 

السعودية جهدا  -العمانية-الحدود اإلماراتية الحقا الواقعة على ما نصبح من واحة بريميلالنسحاب السعودية 

. آخر ضامن لألمن اإلقليمي لك، ظهر دور السعودية كوسيط نساسوبعد ذ الخمسينيات.نوائل في  الفتا  دوليا  

 يجيين، لم تكن حقبة السبعينيات حقبة ذهبية، بل فترة حمى في خاللها الكذئب بيتوبنظر عدد كبير من القادة الخل

ة. على يكيرحث  الواليات المتحدة األمبقدر ما  المتداد السوفياتي الخليج العربيلم يحث  الخوف من ا .الدجاج

الكذي كان سيتركها تحت رحمة  ،ضامنا  خارجيا  األمر دول الخليجية األصغر من نن تخسرس، خافت الالعك

 الدول الخليجية األكبر والقوى اإلقليمية التي لم تكن يوما صديقة بشكل كامل.

 

 مشاركةتقييم ال

قت الحساسية القائمة منكذ فترة  من هكذا المنطلق، لم تؤدي الثورة اإليرانية إلى خلق حساسيات جديدة بل عم 

دول لهكذه اتشعر  ،على ما تصف  دول مجلس التعاون الخليجي فداحة التهديد اإليراني . وعلى الرغم منطويلة

 وتعود قلة هكذه األدوات ربما إلى فداحة هكذا التهديد. .نن بيدها ندوات قليلة نسبيا لدرء النفوذ اإليراني الضاغط

د توفي هكذا السياق قال نمير رفيع المستوى، "إن اإلمارات العربية المتحدة صغيرة، وإيران لديها عالقات تم

 25من الصين إلى تشيلي."
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ا ما مع إيران، وهكذ مشاركةالتهديدات اإليرانية هو ال تبناه مجلس التعاون الخليجي اتجاه كذيال يعد الرد األساس

. وعلى الرغم من نن دول مجلس التعاون الخليجي قد مولت حرب صدام حسين ى حد ماتفعل  كل  الدول إل

انينيات، بدء التقارب بين إيران ومجلس التعاون الخليجي بعد وقت الدامية ضد إيران خالل معظم فترة الثم

وتوطدت العالقات ببطء في خالل التسعينيات وارتفعت وتيرتها حين تبوء محمد  قصير من انتهاء الحرب.

إيران والمملكة العربية السعودية قد  ت، كان0220عام الوبحلول  .0222عام الالرئاسة اإليرانية في سدة خاتمي 

 وكان لكل .صناعية مشتركة وتعاونا  معنيا بإنتاج النفط وميثاقا نمنيا حتى شكلتا هيئة إقتصادية مشتركة ولجنة

وبحسب مراقب مختص بدول الخليج،  دولة في مجلس التعاون الخليجي سفارة في إيران والعكس صحيح.

كان ثمة  إذ 0222ونوائل العقد  عالقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران في نواخر التسعينياتتحسنت ال

ة من مشترك وجهات نظر متشابهة حول الصراعات اإلقليمية، و"خيبة نملوالداخل،  ثالث نقاط التقاء: تحديات

 26كية."يرمالواليات المتحدة األ

انتخاب محمود  شتركا  جمع جانبي الخليج معا . وزادخطرا  م 0220عام الة بصدام حسين في نبعدت اإلطاح

إلى بلد نكثر عدائية اتجاه قد زاد من قناعة قادة خليجيين عدة بتحول إيران  0221عام النحمدي نجاد رئيسا  في 

مصالحهم. وما عزز هكذه الخالصة كان بروز األحزاب الشيعية في العراق وما اعتبره قادة مجلس التعاون 

 الخليجي على نن  سلب لحلفائهم السنة.

. فبحسب القادة يقفل الباب بوج  العالقات مع إيران رص مجلس التعاون الخليجي على نال  حومع ذلك، 

يجابية ة العالقات الثنائية اإلعلى مستوى القادة من قيم لتبادل التجاري الثنائي والزياراتالخليجيين، يزيد ا

ح زات لتحسين العالقات اإليجابيةخلق سلسة من المحفوي  لشخصية ملكية إماراتية ننمستشار نمني . ووض 

ت تتمتع "بعالقة ناضجة مع إيران" ونن  الحكومة اإلماراتية تتواصل مع إيران "نكثر من ني دولة اإلمارا

ر وزيري الخارجية اإليراني والعماني، عب   بين 0202وفي خالل اإلجتماع الكذي عقد في يناير  27نخرى."

وعلى  28.إيران على صعيد االقتصاد والصناعة والتنمية والتجارةاألخير عن استعداد بالده لتوسيع العالقات مع 

الرغم من خوف السعودية من إيران، دعا الملك السعودي عبدهللا بن عبد العزيز الرئيس نحمدي نجاد إلى الحج 

 29، مما جعل  الرئيس اإليراني األول الكذي يحل بضيافة الملك السعودي.0222عام الفي 

 باطاء الخليج عن قلقهم حيال االرتسؤولون في مجلس التعاون الخليجي في مختلف ننحفي الوقت عين ، عب ر م

الح ى التضحية بمصجلس التعاون الخليجي ونن يؤدي إلكي المكثف مع إيران وإمكانية نن يهدد مصالح ميراألم

ن المراسلين إن  "ع وكانت األكاديمية اإلماراتية إبتسام الكتبي قد قالت ألحدإيران.  س من نجل سد  نهممجلال

طريق التفاوض مع إيران، تحاول الواليات المتحدة األميركية بيع )دول مجلس التعاون الخليجي.( وبعد تحييد 

                                                           

 0 عدد، 02سياسة الشرق األوسط غوين نوروهليك، " العالقات السعودية اإليرانية: التقارب الخارجي والتوطيد الداخلي،" 

  26)صيف 0220(: 002-002.
 .0202إلى شخصية ملكية إماراتية، مايو  0 العددمناقشة خاصة مع مستشار 27
 0202يناير  00"وزير ماني سابق يسلط الضوء على نهمية إيران اإلقليمية"، وكالة ننباء فارس، 28

2202000022http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=  
 ،0222ديسمبر  00"عبد هللا ونحمدي نجاد يعقدان محادثات واسعة النطاق"، نخبار عرب، 29

http://www.arabnews.com/node/306940 

http://www.arabnews.com/node/306940


إيران لعقود، تسهل الواليات المتحدة األميركية اآلن عودة إيران إلى الحياة السياسة الدولية واإلقليمية. في 

 30المنطقة بعيدا  عن واشنطن، وهكذا نمر تسهل  واشنطن نفسها." الواقع، تحاول إيران إعادة توجي  هكذه

إيراني مكثف من نن تقايض الواليات -يكيرالخليج نن  وفي حال حصل تقارب نم، تخاف دول توخي ا للدقة

كر نن  السفير اإلماراتي قد طلب وكان ذ   خدمات من إيران.الحصول على مقابل يكية مصالحهم رالمتحدة األم

اتفاقية قد تضر  "التزاما واضحا" بعدم عقد صفقة سرية مع إيران نو 0222عام نوباما في ربيع من إدارة 

ويعود هكذا الخوف إلى ما قبل وصول إدارة نوباما إلى الحكم بوقت  31.بمصالح دول مجلس التعاون الخليجي

شحين الشديد لعزم المر هسعودي رفيع الشأن مياال  للشك في سياق استنكارمحرر  ياق، بدا. وفي هكذا السطويل

تفاوض ذا . وفي مقال حمل عنوان "على ماعلى فتح حوار مع إيران 0222اطيين في نوخر العام الديمقر

 واشنطن مع إيران؟" تحد ث طارق الحميد في التفاصيل:

إيران تحتل جزرا إماراتية في الخليج العربي، ونعوانها يمزقون بيروت، ويريدون إعادة المحتل السوري 

ها، تحت الوصاية اإليرانية. وطهران تحتل قلب العراق ونطراف ، وتفعل العجب العجاب هناك، من خالل ل

 .رجال لها في السلطة

وطهران هي العمود الفقري لقوة حماس المالية، التي شقت الصف الفلسطيني، بل نصبحت إيران تتحدث 

ائلة نتخابات العالم العربي، بضخ األموال الطباسم القضية الفلسطينية ... وإيران هي التي تتدخل في كل ا

 .لفرض واقع مخالف لطبيعة تلك الدول ... طهران ندمنت زرع نعوانها في العالم العربي تحت كل الكذرائع

هل هكذا كل شيء؟ بالطبع ال! فإيران تحتضن بعضا من قيادات القاعدة، وتزعزع عالقات باكستان 

ونفغانستان. ونكثر من هكذا وذاك، بل واألخطر، نن إيران تحرك وتدير النزعة الطائفية في العالم العربي، 

 رق في بحر من الدماءوهو األمر الكذي يمنح صراعات المنطقة الغطاء الديني، بشكل جعل المنطقة كلها تغ

 .32القاتمة

                                                           
 ،0222يوليو  01مينا جاناردهان، " االنفراج األميركي اإليراني المراقب بحكذر"، إنتر برس سرفيس، 30

s.net/news.asp?idnews=43308http://www.ipsnew 
يرانية،" مركز الخليج لألبحاث، األميركية اإل نيكول ستراك، "دول مجلس التعاون الخليجي والتحدي المتمثل في المفاوضات31

 ،0222مارس  1

Http://www.grc.ae/index.php?frm_action=view_newsletter_web&frm_module=content&int_con

e=grcanalysis&show_web_list=1tent_id=60339&sec_cod 

لشرق سياسة اراجع نيضا  بول آرتز ويوريس فان دويجن، "العربية السعودية: بعد االنفراج األمريكي اإليراني: وضع حرج"، 

 (0222)خريف  0 عدد، 02 األوسط

-detente-iranian-us-after-arabia-archives/saudi-policy-east-http://www.mepc.org/journal/middle

lurch-left 
  .0222، 01نكتوبر تشرين األول/ طارق الحميد، "على ماذا تتفاوض واشنطن مع إيران؟"، الشرق األوسط )لندن(، 32

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=43308
http://www.grc.ae/index.php?frm_action=view_newsletter_web&frm_module=content&int_content_id=60339&sec_code=grcanalysis&show_web_list=1
http://www.grc.ae/index.php?frm_action=view_newsletter_web&frm_module=content&int_content_id=60339&sec_code=grcanalysis&show_web_list=1
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/saudi-arabia-after-us-iranian-detente-left-lurch
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/saudi-arabia-after-us-iranian-detente-left-lurch


ويخرج الحميد بخالصة: "التفاوض مع طهران، واإلعالن عن  اآلن، ليس إال رسالة خاطئة للنظام اإليراني، 

ومؤشرا على إطالة نمد األزمات في منطقتنا، وبال شك ننها تنبئ بمستقبل مقلق في حال وصول الديموقراطيين 

 33ا العبث السياسي."إلى البيت األبيض، حاملين معهم هكذ

ام علا ة. في ربيعمع إيران ليست عالمي ن اإلدانات التي طالت الواليات المتحدة األمريكية نظرا  الرتباطهاإ

يقة الطر من ، عب ر مجموعة  من كبار المتحاورين في اإلمارات العربية المتحدة والسعودية عن موافقتهم0202

ول هو إثنين. األ ن الموافقة حملت في طياتها تحفظينولك التي تمد فيها إدارة نوباما يدها للحكومة اإليرانية.

هو والثاني  .34خطأ كية وعود اإليرانيين، وهو ما يعتبرون يرتحاورين من نن تصدق الحكومة األمخوف الم

، 0222يناير كانون الثاني/ في  ع إيران من دون علمهم.كية صفقة ميرن نن تعقد الواليات المتحدة األمقلقهم م

"نرجوكم  ،من الديبلوماسيين الغربيين في الرياض عتجم  لمسؤول سعودي رفيع الشأن في وزارة الخارجية  قال

نوا ما سأقول . مهما كان الكذي سيناقش مع إيران، علينا نن نبقى على بينة من ! يجب على ني مفاوضات مع دو 

نن تأخكذ بعين االعتبار مصالح السعودية وإال لن نقبل بها! يجب نن يتم إعالمنا مسبقا  بما تخططون  اإليرانيين

ارة . بعد فترة قصيرة من زيدول الخليجل مثيرا للقلق بالنسبةن سنة، ال زال الموضوع وبعد نكثر م 35لقول ."

 في صحيفة الحياة العربية قائال :وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون للخليج، تكذم ر كاتب عمود 

لم تجد الواليات المتحدة ضرورة للتشاور مع شركائها العرب في الملف النووي اإليراني. رفضت مطالبتهم 

باالنضمام إلى محادثات جنيف. اعتبرتهم موافقين على ما يتوصل إلي  الكبار وطهران من اتفاقات، حتى 

ة العربية كلها، نو حتى لو وصلوا في مفاوضاتهم إلى طريق مسدود لو اتفقوا على تقاسم النفوذ في المنطق

ولم يبق نمامهم سوى اللجوء إلى الحرب، واستخدام قواعدهم ونساطيلهم المنتشرة في المنطقة، وعم  الدمار 

 .36والخراب الديار العربية، وانتشرت األوبئة وامتألت األجواء باألشعة النووية المنضبة وغير المنضبة

                                                           
  المرجع نفس 33

بحسب برقيات دبلوماسية نمريكية ظهرت في األصل على الموقع الرئيسي لويكيليكس، قال نمير قطر في زيارة للسيناتور 34 

كلمة، فال تصدق سوى  022عاما  من الخبرة مع اإليرانيين، إذا قالوا  02، "باالعتماد على 0202فبراير شباط/ جون كيري في 

جون كيري اسرائيل للتنازل عن هضبة الجوالن والقدس الشرقية"، ذي كايبل )مدونة(، واحدة". جوش روجين، "ويكيليكس: يدعو 

، 0202نوفمبرتشرين الثاني/  02، السياسة الخارجية

http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2010/11/29/wikileaked_john_kerry_calls_for_israel_to_c

ede_golan_heights_and_east_jerusalem  

ن وجاء هكذا التحكذير بعد فترة وجيزة من تصريح رئيس الوزراء القطري لنائب وزير الطاقة دان بونيمان، "نن االيرانيين يككذب

تشرين  02 ،غارديانعلينا، ونحن نككذب عليهم". "برقيات السفارة األميركية: رئيس الوزراء القطري: اإليرانيون يككذبون علينا" 

 ،0202نوفمبر الثاني/ 

documents/240782-cables-embassy-http://www.guardian.co.uk/world/us 

تشرين الثاني/  02، غارديان"برقيات السفارة االمريكية: مسؤول سعودي يحكذر من تحول دول الخليج إلى دول نووية"، 35 

 .0202نوفمبر 

documents/189229-cables-embassy-http://www.guardian.co.uk/world/us 

 .0202ديسمبر، كانون األول/  00مصطفى زين، "العالقات العربية األميركية"، الحياة )لندن(، 36 

http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2010/11/29/wikileaked_john_kerry_calls_for_israel_to_cede_golan_heights_and_east_jerusalem
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2010/11/29/wikileaked_john_kerry_calls_for_israel_to_cede_golan_heights_and_east_jerusalem
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/240782
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/189229


مملوكة من مساعد وزير الدفاع السعودي وشخصية ملكية كبيرة، غالبا ما تعكس هكذه  الحياةوبما نن صحيفة 

 الصحيفة وجهات نظر السعودية الرسمية.

 

 حتواءتقييم اإل

 الخليجي، إال ننهم يعتمدون على االرتباط مع إيران على الرغم من مخاوف المسؤولين في مجلس التعاون

. كية على احتواء إيران بشكل نقوى من السابقيراألم في حين يحثون الواليات المتحدة ديةاعتيا كاستراتيجية

حت ى نن هكذه  37وترى معظم حكومات مجلس التعاون الخليجي العقوبات المفروضة على ننها غير فعالة.

موح لمسالحكومات نفسها تستمر بالتبادل التجاري القوي مع الجمهورية اإلسالمية بشكل عام ضمن الحدود ا

ويبقى االنسجام بين وجهات نظر هكذه الحكومات  38األمم المتحدة. بها التي تنص عليها العقوبات المفروضة من

وضوع مك بعض المراقبين بأن رضوخ الصين في على سبيل المثال، يشالمعلنة وغير المعلنة محط نقاش. 

كان مرتبطا بارتفاع حاد بالواردات النفطية  0202يونيو حزيران/ فرض عقوبات إضافية على إيران في 

 39وارداتها من إيران. بأشواط لصين من السعودية والتي تتخطى حاليال

ول مجلس د صواريخ باتريوت في كلة األمريكية الواليات المتحد ل سرية، نصبتفي حين بقيت التفاصي

سلحة لحكومات المنطقة في الر من األمليار دو 002التعاون الخليجي ما عدا عمان، وهي تسعى لبيع نكثر من 

من نفغانستان نسئلة حول  وات األميركية من العراق وانسحابها الوشيكيطرح خروج الق 40خالل العقد القادم.

 حول تفاهمات دفاعية ال ترقى إلى مستوىكيون يرالديبلوماسيون األميهمس . كية المتبقيةيراألموجود القوات 

 .كييردول الخليج لناحية االلتزام األمالمعاهدة الرسمية إال ننها تطمئن 

                                                           

 .0202فبراير شباط/  02)لندن(،  "، فاينانشال تايمزراجع عبير علم، "الوزير السعودي يقلل من العقوبات على إيران37 

نادر حبيبي، "تأثير العقوبات على العالقات االقتصادية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي،" مركز كراون لدراسات  38 

 ،0202نوفمبر تشرين الثاني/ الشرق األوسط، جامعة برانديز، 

http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/meb45.pdf 

دان دي لوس، "السعودية، اإلمارات العربية المتحدة على استعداد للضغط على الصين لفرض عقوبات على إيران: الواليات 39 

 ،0202مارس آذار/  00المتحدة"، وكالة األنباء الفرنسية، 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/AleqM5jLwzoSU7nqwXxbLVDEV1cbVhZtYw 

حول تمركز صواريخ باتريوت، حسن فتاح، "الدول العربية تشعر بالقلق من إيران، تزيد ترساناتها ولكن ال تزال تضغط على 40 

 ،0222فبراير شباط/  00، صحيفة نيويورك تايمزالواليات المتحدة"، 

http://www.nytimes.com/2007/02/23/world/middleeast/23gulf.html?pagewanted=print&_r=0 

 0202ديسمبر كانون األول/  2، يمزصحيفة نيويورك تااليزابيث بوميلر، "غيتس يجتمع مع ولي العهد اإلماراتي"، 

http://www.nytimes.com/2010/12/10/world/middleeast/10gates.html 

، اليونايتد برس انترناشونمريكية"، حول مبيعات األسلحة األميركية إلى المنطقة، راجع "اإلمارات تزيد مشتريات األسلحة األ

 .0202نوفمبر تشرين الثاني/  00

-arms-US-boost-2/emiratesIndustry/2010/11/1-http://www.upi.com/Business_News/Security

15931289585741/-purchases/UPI 

http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/meb45.pdf
http://www.google.com/hostednews/afp/article/AleqM5jLwzoSU7nqwXxbLVDEV1cbVhZtYw
http://www.nytimes.com/2007/02/23/world/middleeast/23gulf.html?pagewanted=print&_r=0
http://www.nytimes.com/2010/12/10/world/middleeast/10gates.html
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/11/12/emirates-boost-US-arms-purchases/UPI-15931289585741/
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/11/12/emirates-boost-US-arms-purchases/UPI-15931289585741/


لى ع يكية في ضغتهاربة جدا من الواليات المتحدة األمولكن الحكومات المحلية متعبة من التظاهر بأنها قري

واليات لإيران. وعلى ما يقول محلالن: "استخلصت دول الخليج نن معاداة إيران عبر االنحياز الكلي والعلني ل

در ني منافع مهمة بل ستؤدي على األرجح إلى خلق توترات إضافية في المستقبل." ويرى المحلالن المتحدة لن ت

إيران النووية هو في المجمل األمين  ا من نشاطاتليجي في ما خص تكذمراتهنن الناطق باسم مجلس التعاون الخ

وليس الوزراء نو حكام دول مجلس التعاون  ،العام للمجلس والكذي وصفاه بأن  "بيروقراطي في األساس"

 41الخليجي.

بين الواليات المتحدة األميركية ودول مجلس التعاون الخليجي هو  على نصعدة عدة، إن التعاون األكثر جكذبا  

يب تصقل تمارين التدر بإحتواء إيران. قال عالقة ل  على اإلطاليمكن لدول الخليج نن تد عي نن  التعاون الكذي 

ع ل معلى العم جلس التعاون الخليجي وتحسن قدرتهاالمشتركة البرية والبحرية المهارات العسكرية لدول م

 كتلك التي ،. وهكذه نيضا هي حال العمليات خارج المنطقةكية والشركاء الغربيينيريات المتحدة األمالوال

 .اختبرتها القوات اإلماراتية حين عملت في نفغانستان ومثلها القوات اإلمارتية والقطرية حين عملت في ليبيا

على سبيل المثال، تحاجج دول الخليج بأن عندما يستخدم تمرين معني باألزمات سيناريو الهجوم الداخلي 

 ما بإبقاء الواليات المتحدةالتمرين غير مرتبط بإيران. تتشارك دول مجلس التعاون الخليجي جميعها اهتما

كية قريبة ومن الصعب تخيل نن تسعى ني من الدول األصغر إلى إنهاء الوجود األميركي على نرضها يراألم

ونعظم استثمار خليجي يهدف إلى استدامة الوجود  كية في المنطقة.يرمتالية األحتى بعد إنتهاء العمليات الق

 يانة والتدريب لمدةكي هو ربما شراء نظم األسلحة ألن ني نظام نسلحة ضخم يتطلب حاجة كبيرة للصيراألم

ي ل فشراء هكذه المعدات، باإلضافة إلى تمركز القوات األميركية المطونن . وترى بعض دول الخليج طويلة

كة أسالك شائات األمريكية في نوروبا الغربية كخدمت القوالمنطقة، على نن  بوليصة تأمين هامة. وكما است  

 .السيئة اإليرانية كية الخليج من الممارساتيرات األمتعيق التقدم السوفييتي، ككذلك تحمي القول

 

 تقييم الردع 

من البيانات واالتفاقات من نجل  مالئمة، اعتمد صن اع السياسة األمريكيين على مجموعة السنواتعلى مر 

زانيات في عالم الميتحديدا ضح لنا طمأنة الحلفاء في دول مجلس التعاون الخليجي وردع النشاط اإليراني. يت  

عض ة نو جناح جوي. ففي ببكثير من نشر مجموعة ضاربة نو كتيب نقلاللجوء إلى الخطابات تكلفة نن  المقي دة

طرحت وزيرة -0222عام الومؤخرا  في  0222نثناء الحملة االنتخابية الرئاسية لعام -المناسبات البارزة 

 مارساتمالخارجية كلينتون إمكانية توفير المزيد من الضمانات الرسمية لحلفائها في الخليج في إطار الرد على ال

ابق جيمس بيكر إلى نبعد من ذلك، مقترحا  إعادة توجي  الواليات المتحدة وذهب وزير الخارجية الس 42اإليرانية.

                                                           

، ورقة عمل، )واشنطن العاصمة: مركز دول الخليج العربي في ظل التحدي النووي اإليرانياميل الحكيم وماتيو ليجرينزي، 41 

 .02-2( ، 0222مايو نيار/  02هنري ستيمسون، 

؛ انديرا الكشمانان"، 0222مايو  9، واشنطن بوستغلين كسلر، "المحللون منقسمون بشأن خطة كلينتون للدفاع العربي"، 42 

 .0222يوليو تموز/  00"تقول كلينتون نن الواليات المتحدة تعمل على مظلة الدفاع الخليجية،" بلومبرغ، 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a4dFxvZRBdCg 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a4dFxvZRBdCg


ية الواليات المتحدة حول البرنا مج النووي االيراني. وبحسب لصواريخها النووية نحو إيران كدليل على جد 

 43." قد يكون هؤالء غير تقليديين ومجانين، لكن ليس لدرجة نن يرغبوا بنسف وجودهم عن وج  األرض"بيكر

ونضاف، "سيتوجب علينا حينها توسيع مظلتنا النووية لتشمل المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وإسرائيل 

 44بالطبع "، في حين نؤيد ككذلك فرض نشد العقوبات على إيران وبدء الحوار المباشر.

. تأثيرا  قويا  على سلوك إيرانلو اعتبر اإليرانيون نن هكذا البيان ذو مصداقية، ألحدثت اإلجراءات المفترضة 

إال نن  ليس من الواضح نن دول مجلس التعاون الخليجي ستعتبر التزام الواليات المتحدة الرادع ذا مصداقية: 

ية التزامها حماية وقع األفعف ال نقوى من األقوال. في الواقع، عجزت الواليات المتحدة عن إقناع فرنسا بجد 

ومع استمرار  45دفع بفرنسا إلى تطوير سالح نووي خاص بها. األمر الكذيباردة، نوروبا الغربية في الحرب ال

ورود التقارير التي تظهر دعم الخليج العربي للتطرف ومعاداة الواليات المتحدة في بقية العالم اإلسالمي، تبرز 

، لو حصل ذلكبعض التساؤالت: "هل ستتدخل الواليات المتحدة فعال  لمساعدة هكذا الحليف الغامض؟ وحتى 

العام نجح تحليل بريطاني صادر في  46هل سيساند الرني العام األمريكي هكذه السياسات على المدى الطويل؟"

في تفسير هكذه المسألة عندما نشار بوضوح إلى نن "الشكوك حول الموثوقية األمريكية قد تحد من  0221

  47الحماس السعودي".

ريحات الواليات تص استثارة، فقد يتمثل الوضع األكثر إثارة للقلق في نما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي

يران، مع ننها ال تمثل التزامات الواليات المتحدة الثابتة. ويشير ميتشل ريس إلى نن  في الثمانينات، إلالمتحدة 

هم للخطر. ي يعرضاعتبر األوروبيون الغربيون نن النزاع المتصاعد القائم بين إدارة ريغان واالتحاد السوفيات

ويشير ريس ككذلك إلى نن التعبير عن موقف نمريكي نوضح تجاه إيران من شأن  تسليط الضوء على اعتماد 

الحكومات على الواليات المتحدة والعداء للسلطة اإلسالمية النظيرة، ما يقو ض شرعية الحكومات الداخلية. 

 48وكال النتيجتين ستكون مدمرة للحكومات اإلقليمية.
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سعى ، ومع ذلك، تواضحة وصريحةكون تنكثر إقناعا  عندما  االردع في ننه ةيساسي الواقع، تتمثل مشكلة في

مسارها بين جماهيرها والجمهور اإلقليمي وحلفائها. في هكذا السياق،  حركالغموض فيما ت وراءدول الخليج 

 :0222عام الحكذرت دراسة صادرة عن مؤسسة راند في 

الكذي ينظر للمملكة العربية السعودية على ننها تتبنى المواجهة مع إيران ويتوقع إن النموذج األميركي 

من الرياض نن تضع كافة مقاليد النفوذ تحت تصرفها، ال يعكس الواقع اإلقليمي نو نمط التفاعل بين 

ط من االلتزامات وتجنب اتخاذ القرارات السياسية  الدولتين. ففي الواقع، تميل الرياض إلى التحو 

واالحتفاظ بخيارات بديلة متعددة، بخاصة في سياق ما تعتبره سياسات غير متناسقة وغامضة تعتمدها 

 49الواليات المتحدة تجاه إيران.

وفي سياق الشكوك التقليدية التي تحيط باالتفاقات الدولية التي تسعى إلى ضمان األمن في الخليج، يشير جيمس 

ووي في المنطقة تتضاءل والتوق إلى "تبني موقف نووي نكثر غموضا " راسيل إلى نن حوافز تقييد النشاط الن

ويبدو نن إيران نفسها تنتهج موقفا  نوويا  غامضا . ففي التصريحات العلنية، يتبنى المسؤولون في إدارة  50يتزايد.

ائل ة )بدال  من وسنوباما الرني القائل بأن حكومة إيران لم تتخكذ قرارا  نهائيا  في مسألة تطوير األسلحة النووي

. وفي حين نن الغموض يحافظ على حدة التوتر، يبدو نن القوى الضعيفة نسبيا  تقد ر الغموض 51تطويرها فحسب(

 النووي كوسيلة للحفاظ على حرية التصرف.

 

 ستنتاجات: اإل

لكل من دول مجلس التعاون الخليجي. تحيط بعض الشكوك بمحورية الواليات المتحدة في اإلطار األمني 

فالتحالف األميركي هو الكذي يحميها من قوة بعض الحلفاء اإلقليميين الساحقة ويقيها قوة الخصوم اإلقليميين 

تشرة على المناألسواق إلى المدمرة ويضمن نن النفط والغاز، اللكذين يشكالن عصب الحياة بالنسبة لها، يصالن 

تشعر هكذه البلدان نفسها بالقلق حيال الواليات المتحدة؛ فمثل القوارب الصغيرة التي نعالي البحار. ومع ذلك، 

ن متتقاذفها السفن الكبيرة، تخشى هكذه الحكومات فقدان السيطرة على تصرفات اآلخرين؛ ومع ذلك تعاني 

التي ة يكيعواقب تلك التصرفات. وبهدف التعامل مع ضعفها الملموس، تسعى إلى اعتماد السياسات الدينام

تطمئن اإليرانيين واألميركيين على حد سواء وال تهدد نيا  منهم، في حين تسمح لهكذه البلدان باالحتفاظ بقدرة 

 الدفاع عن نفسها. إن  توازن صعب ومربك فعال ، لكن ليس نمامها ني خيار آخر.
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ت ديناميكية مماثلة. وفي حين شدد من المقلق إذا ، بالنسبة لهكذه الحكومات، نن تتبنى الواليات المتحدة سياسة

ى إلإدارة بوش بحرص على الضربة التي ستصيب إيران التي تطور السالح النووي، سعت إدارة نوباما 

توظيف مزيج نفضل بكثير، يجمع بين الحوار المحتمل والعمل الجماعي والحل. وفي حين نن ني نهج مماثل 

ثير لس التعاون الخليجي نفسها، يبدو ذلك مقلقا  بالنسبة لها، ألن  ييشب  في نواح كثيرة النهج التي تتبع  دول مج

بعدا  معقدا  آخر لألمن اإلقليمي والدولي، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي استكشاف  وعبوره بأمان. 

ات ءفتنكذر دول مجلس التعاون الخليجي بالخطر الكذي يهددها سرا  وعالنية، مبدية قلقها الكبير حيال اجرا

 الواليات المتحدة التي إما ستقودها إلى الحرب نم تتركها عرضة لرحمة إيران التوسعية. 

ومع ذلك، ليس نمام دول مجلس التعاون الخليجي سوى عدد قليل من الخيارات. في حين نن نكبر الشكوك حول 

سا فرن-األمنية المتنوعة اجراءات الواليات المتحدة قد تدفعها نحو المحافظة على مجموعة نوسع من العالقات

 من تلكني  تتمكنلن –والمملكة المتحدة وروسيا والهند يمكن نن تلعب ندوارا  محتملة صغيرة )ولكن هامة( 

 ة.، سواء الجماعية نو المنفصلنن يحل محل الواليات المتحدة في استراتيجيتهامن العالقات نو ني مزيج بينها 

ون الخليجي على ميلها إلى الغموض، ال سيما في غياب ني قوة إقليمية من المرجح نال تحافظ دول مجلس التعا

يمكنها ردع إيران من تلقاء نفسها. وبالتالي، يتبين نن تفهم الواليات المتحدة السليم للغموض واستعدادها للتغلب 

ك دة السلوعلي  عند الضرورة، هو ربما نفضل ما يمكن نن نأمل ، في الوقت الكذي تدير في  الواليات المتح

 اإليراني في العقود المقبلة.

 


