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 دتقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربيةم
 ية الخليجيةقليمقراءة للبيئة اإل

 
 د. خضر عباس عطوانأ.م.و د.لمى مضر االمارة

 جامعة النكرينكلية العلوم الديادية/
 

 
 المقدمة

)التوقيع عمى ميثاؽ تأسيسه( في ابػو  1981 تعاوف لدوؿ الخميج العربية عاـنشأ مجمس ال
السػػػعوديةن ن وقطػػػرن و والب،ػػػريفالعربيػػػة المت،ػػػد ن  اإلمػػػارا وؿ خميجيػػػة )ظبػػػين مػػػف قبػػػؿ سػػػ  د

الكويػ ن وسػمطنة عمػاف(ذ  ػذد الػدوؿ لاػا سػماتاا الخايػة مػف ،يػس نظماػا السياسػية والث افيػة و 
 واالقتياديةن ويفة التواجد عمى الخميج العربيذ

: ،ربػػي ماػاأ شػاد المجمػس التعػاطي مػػع ت،ػديا  بػارز  لعػؿ  2008-1981وخػلؿ الفتػر  
ية لمعراؽذ فضل عػف عػدـ اسػت رار اسػعار مريكالخميج االولى والثانيةن وا،تلؿ الواليا  المت،د  األ

موارد ػػا االقتيػػادية فػػي السػػوؽ العالميػػةن عػػلو  عمػػى بػػروز تاديػػدا  متشػػابكة داخميػػة )،ركػػا  
قميممتشػػدد ( و  لواليػػا  المت،ػػد  وسياسػػا  العػػراؽ(ن ودوليػػة )سياسػػا  ا ا  االيرانيػػةطمو،ػػاليػػة )ا 

ية(ذ واتي،  فرية لت ييـ اداء المجمػس مػف خػلؿ تتبػع انجازاتػه وريػد  لياتػه فػي التعامػؿ مريكاأل
شػعو  دولػهن وتزيػد  تػهمكنػه مػف زيػاد  قدر تمع الت،ديا  التي واجاتهن والتعاطي مع البدائؿ التػي 

 اـذإقميممف معدال  رفا يتاـ واست رار 
قادتػه لمم،افظػة عمػى ب ائػه واسػتمرارد ،تػى ال تخفػ  ديناميتػهن السياسية لدى  راد توافر اإل  ذ1

 جاػػز األ إنشػػاءالسياسػػية  ػػي  راد وكػػاف مػػف ابػػرز افليػػا  فػػي  ػػذا اليػػدد الدالػػة عمػػى اإل 
 جتماعا  ال مة لمزعماء الخميجييفذالمختمفةن وجعؿ اجتماعاتاا دوريةن وبضمناا ا

 ية والدوليةذمقميالتنسيؽ في التعاطي مع ال ضايا الم،مية واإل ذ2

ر قياداتػػػه ب،جػػػـ الت،ػػػديا  المشػػػتركةن والميػػػير المشػػػترؾن وضػػػرورا  التضػػػامف ااستشػػػع ذ3
 الخميجي بيدد اذ

التنسػػيؽ المشػػترؾ بػػيف أو  اف خطػػوا  الت ػػار  :انػػه فػػي الم ابػػؿن ،سػػب  عمػػى المجمػػساال 
الواقػػع  اف كمػػا يػػراد لػػه كطمػػومنأو  دولػػه ال زالػػ  م،ػػدود  وبطيئػػةن دوف الطمػػوم م ارنػػة بمػػا اريػػد
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يفػػػرض متطمبػػػا  تشػػػكؿ ت،ػػػديا امػػػاـ المجمػػػس ودولػػػهن وباتػػػ  تفػػػرض  ايػػػب  يقميمػػػالػػػداخمي واإل
ضرورا  في ا،ػداس تنسػيؽ اكبػر فيمػا بيناػان وخيويػا مسػالة ال،ركػا  المتشػدد  ذا  األنشػطة 

ين ووضػػػع قميمػػػية ومشػػػروعاا السياسػػػي اإلسػػػلماإل إيػػػرافالعػػػابر  لم،ػػػدودن وطمو،ػػػا  جماوريػػػة 
،يس لو،ظ انه ال يوجد اتفاؽ فيما بيف تمؾ الدوؿ عمى التعػاطي مػع  ػذا الواقػع عمػى ن،ػو  العراؽ؛

 والتعاوف الثلسذ نشاءيعكس ع ود اإل 
التعاطي مع مشكمة قائمةن ما  و مست بؿ مجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػيج إلى  ما ت دـ يدفعنا

يػة جديػد  فػي إقميمترتيبػا   سإ،ػداية بات  تفرض ضغوط ومطال  ن،و إقميمبيئة  إطارالعربية في 
 المنط ة؟

اف تغيػر البيئػػة الم،يطػة بمجمػس التعػػاوف لػدوؿ الخمػيج العربيػػة  :افتػيون،ػف نفتػرض  نػػا 
)متغير مست ؿ(ن بات  تفرض )متغيػر تػابع( عمػى دولػه ضػرور  اعػاد  يػياظة التنظػيـ الم سسػين 

 مست بؿ المتوسطذأي المجمسن اذا ما اراد المجمس ودوله استمرار فاعميته خلؿ ال
التػػي سػػت ثر فػػي يػػياظة مسػػت بؿ مجمػػس أو  مػػا  ػػي المتغيػػرا  المػػ ثر  وعميػػه نتسػػاءؿ:

ومػػا  ػػي اال،تمػػاال  المطرو،ػػة امػػاـ المجمػػس خػػلؿ المسػػت بؿ  التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة؟
،ػػدوس ايػػا مناػػا؟ وايػػا مناػػا  إمكانيػػةالمتوسػػط؟ مػػا الػػذي يػػدفع ل،ػػدوس كػػل مناػػا؟ ومػػا الػػذي يعيػػؽ 

 الخميجين مف ،يس كمفه السياسية واالقتيادية؟ اإلطاريشكؿ بديل م بوال في 
  ي:و م،اور أساسيةن ثلثة إلى  وفي ضوء ذلؾنسي سـ الب،س

 
 لدول الخليج العربية   في واقع مجلس التعاون ةقراء: أوال
 نشأ  مجمس التعاوف لخميجي-1

وزراء خارجية دوؿ منط ة الخميج بدأ  المشاورا  ،وؿ مسالة التعاوف الخميجي في م تمر 
الب،ريفن قطرن العربية السعوديةن الكوي ن  العربية المت،د  المممكةن اإلمارا العربي بيف كؿ مف )

يرافسمطنة ُعمافذ فضل عف العراؽ و  السياسية في المنط ة و ي  األ،داس(ن وذلؾ نتيجة تطورا  ا 
ن وتـ ع د قميـطاولة الن اش بيف دوؿ اإلالتطورا  التي طر،  مسالة أمف الخميج العربي عمى 

1976 ذا الم تمر في مس ط خلؿ عاـ 
ذ اال انه عمى الرظـ مف الت ار  في التوجاا  ،وؿ (12)

مسالة امف الخميجن فاف  ذا الت ار  لـ يتمخض عنه اي نوع مف انواع الت،الفا  بيف دوؿ  ذد 
                                                 

اٌلول . العابً، بٌاوت مجلة المستقبل .ً العابً المتوازنستااتٌجفإاد حمدي بسٌسو: مجلس التعاون الخلٌجً وآفاق التوجه اإل- 1
 .39، ص1981
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يراف رأتا اف مس ولية األمف ت ع عمى عاتؽ دوؿ المنط ة بالدرجة األساسذ  المنط ةذ فالعراؽ وا 
ورأ  باقي الدوؿ الخميجيةن وبدرجا  متفاوتةن اف ت، يؽ األمف واالست رار يتطم  الب،س عف 
،مفاء في النظاـ اإلقميمي والدولي بيفته الخيار الو،يد لت، يؽ األمف اإلقميميذ وقد شكم  

الرئيسة ال،ائمة دوف ايجاد نوع مف التنسيؽ الخلفا  السياسية بيف إيراف والعراؽ ا،د المعوقا  
 ذ(3)بيف دوؿ المنط ة ،وؿ مسالة األمف الخميجي

و،دس خلؿ نااية ع د سبعينيا  ال رف العشريف تغيير سياسي في إيراف) الثور  االيرانية 
وتغيير نظاـ ال،كـ(ن والذي ادى إلى انايار مبدأ نيكسوف ال ائـ عمى االعتماد عمى ال وى 

مية )سياسة العموديف( لضماف است رار اإلقميـن وال،تواء أخطار الراديكالية والم،افظة عمى اإلقمي
ذ (4)سعودي ال،تواء الخطر اإليراني-الميال  الغربية في اإلقميـن وظار بدال منه )تفا ـ( عراقي

ـ ومف ثـ جاء التطور الثاني في اال،داس والمتمثؿ في التدخؿ السوفيتي في افغانستاف في عا
ذ و و األمر (5)كـ مف منابع النفط 800الذي جعؿ ال وا  السوفيتية عمى بعد ما ي ار   1979

الذي رأ  فيه دوؿ الخميج العربية تاديدا مباشرا لاا وعدته خطو  سوفيتية اولى لمت،رؾ تجاد 
دس و و ال، 1980ذ وجاء التطور الثالسن متمثؿ بال،ر  العراقية اإليرانية في ايموؿ (6)الخميج

الذي اشغؿ ال وتاف اإلقميميتاف الرئيستافن ويار   ناؾ فرية اماـ دوؿ الخميج العربية األخرىن 
التي تتماثؿ في نظماا السياسية واالقتيادية واالجتماعية لتشكيؿ تكتؿ إقميمي في مواجاة 

 الت،ديا  المشتركة ال يكوف العراؽ أو إيراف طرفا فيااذ
                                                 

بٌن الدولتٌن لم تساهم فً تهٌئة االجواء اإلقلٌمٌة إلنشاء تكتل إقلٌمً ٌضم  1975وحتى مسالة توقٌع اتفاقٌة الجزائا فً عام - 3
طااف الخلٌجٌة إلنشاء حلف عسكاي إقلٌمً مهب الاٌح اذ لم تقبله األ 1976جمٌع دول المنطقة. فقد ذهب اقتااح إٌاان فً عام 

؛ باستثناء سلطنة ُعمان ؛ وٌاجع بعض المحللٌن ذلك إلى تخوف هذه الدول من ان قبول ذلك الحلف سٌضفً شاعٌة على األخاى
هٌمنة إٌاان السٌاسٌة والعسكاٌة على المنطقة، بٌنما اأى آخاون بان العامل الائٌس وااء االقتااح اإلٌاانً هو الحد من 

المنافسة فً المنطقة مثل قٌام المملكة العابٌة السعودٌة بالدعوة إلى إنشاء خط انابٌب للنفط ٌابط  األخاىٌة توجهات الدول اإلقلٌم
السعودٌة والكوٌت والعااق وسلطنة ُعمان لنقل النفط إلى خلٌج ُعمان والذي اأت إٌاان فٌه إضعاف لهٌمنتها على منطقة الخلٌج 

ذلك ونظا إلٌه على انه  1976)عباس هوٌدا( اثناء زٌااته لدول المنطقة فً نٌسان  حٌن انتقد ائٌس الوزااء اإلٌاانً آنذاك
حسن حمدان العلكٌم: األمن واالستقااا فً منطقة الخلٌج العابً:دااسة استشاافٌة، إخالل بالتوازن اإلقلٌمً فً الخلٌج. انظا، 

 .34، ص1999، ٌناٌا 3ٌة، العدد ستااتٌجسلسلة قضاٌا خلٌجٌة، الماكز العابً للدااسات اإل
وعلى الاغم من المحاوالت التً قام بها الطاف االعابً لتخفٌف حدة التوتا مع إٌاان والتً توجت بزٌااة الملك خالد بن     

فان القلق اإلٌاانً حدا بحكومة الشاه إلى تقدٌم عاض بإنشاء منظمة إقلٌمٌة ال  1976عبد العزٌز عاهل السعودٌة آنذاك فً اٌاا 
انس  انظا، وانفضت جمٌع االجتماعات السابقة من دون اي إجااءات وطوٌت الفكاة مإقتاً. .إٌاان مقابل الغاء المشاوعتضم 

 .6، ص1978، 4مجلة المستقبل العابً، بٌاوت، العدد  .ً فً الخلٌجماٌكالدوا السعودي فً دعم الوجود األ :مصطفى كامل
ذاك، اغبتها فً التخلً عن سٌاسة الشاه تجاه منطقة الخلٌج العابً وعدم اغبتها فً حٌث اعلنت الحكومة اإلٌاانٌة الجدٌدة آن- 4

صفقة اسلحة كان قد طلبها الشاه من الوالٌات المتحدة األماٌكٌة كانت قد قدات  1979أداء دوا شاطً الخلٌج، وإلغاءها فً اذاا 
حة اخاى سبق لنظام الشاه اباامها مع الوالٌات المتحدة ملٌون دوالا. وفً آب من نفس العام اعلنت الغاءها صفقة اسل 756بـ 

 .35سبق ذكاه،ص مصدا .حسن حمدان العلكٌمملٌااات دوالا. انظا،  9تبلغ قٌمتها حوالً 
 .39سبق ذكاه،ص مصدا .فإاد حسن بسٌسو- 5
البصاة، منشواات دااسات مجلس التعاون لدول الخلٌج العابٌة :دااسة سٌاسٌة ) :احمد عبد القادا مخلصانظا للتفاصٌل - 6

 .77(ن ص 1986الخلٌج العابً، 
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يج الرظبة في ال ياـ بمنظومة لمتعاوفن وتم  المواف ة عمى فكر  اف ما ت دـ اوجد لدى دوؿ الخم
انشاء التجمعن وجرى االعداد لورقة عمؿ انشاء مجمس لمتعاوف طر،  في اجتماعا  جانبية 

ذ وجرى التوقيع باال،رؼ االولى عمى النظاـ 1981لم مة اإلسلمية في الطائؼ في كانوف الثاني 
ن والذي 1981راء الخارجية في مس ط بسمطنة ُعماف في اذار األساسي لممجمس خلؿ م تمر لوز 

لمتيديؽ عميهن واالعلف رسميا  1981/ايار/25عرض فيما بعد عمى م تمر قمة في ابو ظبي في 
ذ و كذا انشأ المجمس ن في األساس بدوافع (7)عف قياـ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية

انشائه بعد بروز انماط مف التاديدا  األمنية عمى اثر  دفاعيةن وبعبار  اوض ن جاء  فكر -أمنية
اإليرانيةن ولـ تشمؿ -ن ثـ نشو  ال،ر  العراقية1979تغيير النظاـ السياسي في إيراف عاـ 

عضوية العراؽ تجنبا مف نا،ية الستفزاز إيراف وخشية مف  يمنة العراؽن الدولتاف األكبر واألكثر 
 مف نا،ية ثانيةذث ل مف دوؿ الخميج الس  جميعًا 

والواقع اف الدوؿ األطراؼ في  ذا المجمس كاف لاا أ دافاان و،كم  بظروؼ ،تى توافؽ عمى 
اخراج العضوية بالمظار الذي انتا  اليهن وعدـ ضـ إيراف و/ أو العراؽن و/ أو اليمف إليهذ فاذد 

اكبر مع باقي األطراؼ الثلثة كان  بالنسبة لدوؿ المجمس ت،وي عناير ظير منسجمة بشكؿ 
اإليرانية في ،ينهذ مما اتام فرية لوجاة نظر -األعضاءذ فضل عف تداعيا  ال،ر  العراقية

 المممكة العربية السعودية في اف تفرض نفساا م ارنة بالر يتيف العراقية واإليرانيةذ

 

 واقع أداء المجلس -2
رية يل،ظن اف المجمس عود  إلى واقع المجمسن في ابعادد السياسية واالقتيادية والعسك

استطاع سياسيا اف ي، ؽ تواف ا  مامة بيف أعضاءد استنادا إلى ارس الم وما  والميير 
المشترؾن وطبيعة الت،ديا  التي تواجه دوله وت،ديدا مناا ت،ديا  التعاطي مع قضايا شرعية نظـ 

تشدد ن واالطماع ال،كـ وتشابه نظـ ال،كـ ال بمية والعائمية ن فضًل عف تمدد ال،ركا  الم
اإليرانيةنذذذ وال ينؼ الكلـ المت دـ وجود تباينا  بيف مواقؼ أعضاءدن كما ظار في التعاطي مع 

ن اال اناا تباينا  ،ير  و،دد  ضمنا مجاؿ الخلؼ 2003-1991ال ضية العراقية خلؿ الفتر  
 المسموم به بيف األطراؼ المعنيةذ 

                                                 

وحددت عضوٌته باألسماء، ولم ٌتضمن نظامه االساس أي مادة تخص العضوٌة الجدٌدة. اذ جاء فً مطلع واقة العمل المشتاك - 7
للواقع التااٌخً والثقافً  التً تبنتها قمة ابو ظبً )ان ظهوا مجلس التعاون لدول الخلٌج العابٌة إلى حٌز الوجود ٌعنً استجابة

واالقتصادي والسٌاسً واإلستااتٌجً الذي مات وتما به منطقة الخلٌج العابً، وهو اشد ما ٌكون الحاحا فً الوقت الحالً، 
حسن عبد هللا البزاز: مجلس التعاون الخلٌجً بعد عقد، مجلة الخلٌج  انظا،اكثا منه فً اي وقت مضى لصالح شعب المنطقة(. 

 .43ص. 1993، 2-1العدد  .البصاة، ماكز دااسات الخلٌج العابً العابً،
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جميعا أعضاء في اكثر مف تنظيـ: جامعة الدوؿ  واقتياديان يل،ظ اف الدوؿ األطراؼ
العربيةن االوبؾن االوابؾن ويفرض التنظيميف األخيريف ب،كـ طبيعة العوائد التي تعتمد عمياا دوؿ 

 المجمس تنظيما وتنسي ا في المواقؼ المشتركة تجاد سوؽ الطاقة العالميذ
تيؿ بعد إلى مر،مة الو،د   اما عمى اليعيد االقتيادي الداخمي فل زال  دوؿ المجمس لـ

الن دية أو السوؽ المشتركةن انما  ي في طور التنسيؽ رظـ مضي ما ي ار  مف ع ديف عمى 
 تأسيس المجمسذ 

ويطرم  نا التسا ؿ التالي:  ؿ استطاع مجمس التعاوف الخميجي اف يكفؿ امف دوله 
 طعي  و كلذذ فدوؿ مجمس باالعتماد عمى ال درا  الذاتية لمدوؿ المّنظمة إليه؟ والجوا  ال

التعاوف لـ تتمكفن ،تى االفن مف بناء قو  عسكرية تكوف قادر  عمى الدفاع عف سياد  الدوؿ 
األعضاء أو ،تى مواجاة اي عدواف إلى ،يف ويوؿ االمدادا  الخارجيةن ويعود ذلؾ إلى عد  

 اسبا  نوجز ا في:
 تعاني مناا الدوؿ األعضاء عدـ التناس  بيف المسا،ة والموارد و،جـ السكاف التي 
 عدـ وجود ع يد  عسكرية لمدوؿ األعضاء 

 االعتماد الكمي عمى الخارج في بناء ال وا  المسم،ة 
  تعدد ميادر السلمن وعمى الرظـ مف ايجابيا  ذلؾ لكي ال تيب  دوؿ المجمس

جميعاا تابعة لدولة وا،د ن اال اف مسالة دمج قوا  الدوؿ األعضاء في ،الة 
   لف تكوف مامة سامةاالزما

  المظمة االمنية االمريكية ن فمعظـ االسم،ة التي تشترياا دوؿ مجمس التعاوف مف
الواليا  المت،د  تتبعاا شروط أمريكية قاسيةن كما اناا تن ياا ال درا  الاجومية 

 ويشرؼ عمياا في عدد مف ال،اال  فنيوف أمريكيوفذ 
ى معالجة ن اط الضعؼ  ذد التي واكب  وعمى الرظـ مف ذلؾ لـ تسع دوؿ المجمس إل

مسير  المجمس ولـ تمّكنه مف ت، يؽ ا دافهن وعوضا عف إنشاء قو  عسكرية مو،د  سع   ذد 
 ذ (8)الدوؿ إلى توقيع اتفاقيا  ،ماية مع ال وى الكبرى

                                                 

من البدٌهٌات المعاوفة ان المنطقة عموما، ومنطقة الخلٌج خصوصا تحضى باهتمام من قبل القوى الكباى. وتكمن القٌمة - 8
ٌج العابً إجماال أهمٌة إستااتٌجٌة اإلستااتٌجٌة لدول المجلس )تحدٌدا( فً قضاٌا الطاقة والموقع اإلستااتٌجً. فلموقع منطقة الخل

المحٌط  :العمٌد البحاي الاكن عبد الوهاب القصابلتفاصٌل هذه األهمٌة انظا بوصفها تقع فً منطقة القلب لمنطقة الشاق األوسط. 
 .52-32. ص (2222. بٌت الحكمة .)بغداد 1. طالهندي وتؤثٌاه فً السٌاسات الدولٌة واإلقلٌمٌة

% (  مزززن مجمزززل 2781، أي مزززا نسزززبته  )  2226ملٌزززاا بامٌزززل مإكزززد وفقزززا إلحصزززاءات عزززام  48484وتختززززن دول المجلزززس 
  386ملٌزاا بامٌزل. والواضزح ان الوالٌزات المتحزدة األماٌكٌزة قامزت باسزتٌااد مزا كمٌتزه  133187االحتٌاطً العالمً من الزنفط البزالغ 
ملٌون بامٌل/ ٌوم ( إلى الصزٌن؛ هزذا فضزال  189التحاد األواوبً و ) ملٌون بامٌل/ ٌوم( ل  682ملٌون بامٌل/ٌوم من المنطقة، و ) 
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ويعود السب  في ذلؾ إلى اعتبارا  مختمفة لعؿ ا ماا الخلفا  التي ال تزاؿ قائمة بيف دوؿ 
جمسن و،الة عدـ الث ة التي تسود العلقا  الثنائيةذ ويمكف ارجاع االمتناع عف تطوير قو  الم

 :(9)درع الجزير  التي كان  قائمة في الع د الماضي أو إنشاء قو  مو،د  إلى عد  اسبا  مناا
مشكمة ال ياد  والت،كـ والتخوؼ مف تعزيز  يمنة المممكة العربية السعودية عمى ب ية دوؿ -أ

 لمجمسن وباالخص الدوؿ االيغر ،جمًا واقؿ سكانًا ذا
انه في ،الة اندالع ازمة بيف دولتيف أو اكثر مف أعضاء المجمس فكيؼ يمكف االستعانة - 

 باذد ال و  وكيؼ سيكوف موقؼ افراد ان
عدـ الث ة في نوايا بعضاـ البعض وسعي كؿ دولة في بناء قواتاا الذاتية مما ادى إلى -ج

األعضاء بشكؿ ظير مباشر في سباؽ التسم  ؛ ويتض  ذلؾ في االرتفاع  دخوؿ الدوؿ
% مف الميزانية السنوية و ذا 30الاائؿ في موازنة ال وا  المسم،ة التي أيب،  تتجاوز 

بالضرور  ياتي عمى ،سا  االنفاؽ عمى المشاريع التنموية األخرىذ اذ بمغ االنفاؽ 
ويعتبر معدؿ نيي  الفرد مف االنفاؽ العسكري  مميار دوالرن 3339العسكري لدوؿ المجمس 

في البمداف العربية الخميجية مف اعمى المعدال  في العالـن وال يعكس ذلؾ بالطبع معيار 
نسبي لدرجة ال و  العسكرية ب در ما يعكس يغر عدد السكاف م ارنة ب،جـ الموارد المالية 

 الضخمة المخيية لإلنفاؽ العسكريذ 
د التسمي،ي الاائؿ لمجمس التعاوف يمكف اف يكوف م يدا اذا ما فكر  ومع ذلؾ فاف ال،ش

دوؿ المجمس بروية اكثر ب،ثا عف امناا ال، ي ين الذي البد واف ينشا وي،تضف في وا،د  مف 
اثنيف: اما مف قبؿ األمف العربي الشامؿذ أو إنشاء تكتؿ إقميمي جديد يضـ العراؽ وجماورية 

اليمف عنوانه وم،ورد امف ،وض منط ة الخميج العربي والجزير  إيراف اإلسلمية فضًل عف 
الف اليمف  ي عمؽ الخميج االستراتيجيذ وليس بالسعي وراء االجنبي لم،يوؿ عمى –العربية 

،مايته التي سوؼ لف ي دماا عند ال،اجة إلياا اال بأثماف مرتفعةن أو عندما تستدعي ميال،ه 
 ذلؾذ

 مدتقبل مجلس التعاونثانيا،المتغيرات المؤثرة في 

                                                                                                                                                                      

% ( مزن احتٌزاطً الغزاز 483ملٌاا متا مكعب مإكد مزن الغزاز الطبٌعزً وفقزا لزذات اإلحصزاء، أو لمزا نسزبته )  41345عن امتالكها 
ا، التقاٌزا اإلحصزائً السزنوي لعزام انظزتالٌون متا مكعزب، وٌمزا مجمزل هزذا عبزا مضزٌق هامزز.  18881الطبٌعً العالمٌة البالغة 
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اناا شديد  التطورن ولذلؾ اقتنع الكثيروف اناا  كماشديد  التع يد  المتغيرا  األمنية تعتبر
ن فعمى الرظـ مف تغير نظاـ ال،كـ في العراؽ والذي كاف يمثؿ االياـستظؿ كذلؾ أو اشد كمما مر  

-نظاـ جماوري ثوري  و،تى قبؿ ذلؾ لكونه دخوله الكوي  اثر  الخميجيةمف وجاة النظر –
وسيادتاا واست للاان وبالرظـ مف ظاور طابع أو توجه يدؿ عمى نوع مف  ألمناا مباشراتاديدا 
فضل  الثور  الياا بتيديروالذي  دد يومًا نفي بعض توجاا  النظاـ اإليراني ال،اكـ  الع لنية

ن دية الجزر االماراتية الثلس لاا عف المطالبا  االيرانية بيف ال،يف واالخر بالب،ريف وادعاء ا بعائ
التعاوف الخميجي سواء  مجمسزاؿ  و الم ثر األوؿ عمى تيرفا  دوؿ  اال اف الااجس األمني ال

خميجية والمدعومة ،س  ما يتبيف  دولةبفعؿ مف إيراف أو بفعؿ التفجيرا  التي تشاد ا اكثر مف 
 واألكثريعوبة  األكثر و  األمنيؼ وسيب ى المم  ذا تنظيـ ال اعد ذ مفمف بعض الت، ي ا  

ن وممؼ الو،د  االقتياديكالممؼ  بعد ا الممفا  األخرىن وستأتيتع يدان  األكثرأ مية وكذلؾ 
   ممؼ العلقا  مع ب ية الدوؿ سواء العربية أو ظير العربيةذ عفوالتكامؿن فضل 

 ذد المجاال  فاناا التعاوني فيما بيناا في  الجان واف سع  دوؿ المجمس لتطوير  و،تى
في ت،ويؿ علقاتاا البينية إلى تنظيـ إقميمي فعاؿ   مبررالزال  تعاني مف قيور واض  وظير 

متشاباة فضل عف التاديد المشترؾذ فما زاؿ المواطف الخميجي  وث افة وت اليدذا  انظمة   لدوؿ
ل عف عدـ تبني نظاـ الب،رية أو البرية مد  قبؿ اف يسم  له بالدخوؿن فض المنافذي ؼ عند 

  إيجاد األقؿمجمس التعاوف أو عمى  إطارالشخيية في التن ؿ مف دولة الخرى داخؿ  البطاقة
عمى امؿ اف  سفر مو،د لمواطني دوؿ المجمسن أو ،تى تبني عممة مو،د  لدوؿ المجمس جواز

  ذ 2010يتـ ذلؾ عاـ 
وجود ،الة مف الخلفا  مف  نفسااعمى ما ت دـن اف دوؿ مجمس التعاوف تعاني  يزيد

ونشير  اف يفجر العلقا  بيف دوؿ الخميجن يمكفالبينيةن مثؿ خلفا  ال،دود التي تعد بمثابة لغـ 
الب،ريفن والتي مممكة السعودية وقطرن وما بيف قطر و  العربيةإلى ذلؾ الخلفا  بيف المممكة 

الدولية لمب  فيه بداًل مف وجود تياعد  إلى مستوى المواجاةن ثـ ا،يؿ الممؼ إلى م،كمة العدؿ 
المجمس ن  ال طرية لدى دوؿ النزعةعف تجذر  فضلمع  ذد الخلفا ؛   لمتعامؿالية خميجية 

بمعنى السعي لتناوؿ اظم  ال ضايا وف ا لسياسا  قطريةن وليس لسياسا  يجري تنسي اا ضمف 
  ذ(10)مجمس التعاوفن وت،ديدا في قضايا الممؼ األمني

                                                 

تحدٌات المعاصاة. على اقتصادٌات دول مجلس التعاون الخلٌجً، ندوة الدولة القومٌة وال األمنًلمى مضا االمااة:تؤثٌا البعد -10
 .6(. ص 2224)بٌاوت. مإسسة انطون سعادة. تموز 
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يواجه دوؿ مجمس التعاوف الخميجين و ي رظـ اف المجمس قاـ عمى   خرت،دي   نالؾ
المااجريف السيما مف جنو   مفأساس االنسجاـ في النسيج االجتماعي اال اف نسبة عالية 

فيما عدا المممكة العربية السعودية  وربماشرؽ  سيان اثر  بشكؿ كبير عمى النسيج االجتماعين 
مواطني تفوؽ نسبة الداخمي لوجود جاليا   لمتاديدكماا معرضة  ب ية الدوؿاف إلى ،دًا مان ف

 إطارربما بتوسيع  نبجدية اليجاد ،ؿ ل،الة عدـ التجانس النظرن مما ينبغي معه األيمييفالدولة 
  دواًل عربية في الجوارذ ليضـمجمس التعاوف الخميجي 

التعاوف الخميجي فاف إنشاء مجمس  عمىوبالرظـ مف مرور اكثر مف ع ديف ونيؼ  وبالتالي
أساسا  أنشئت، يؽ الادؼ األمني الذي  مفاالنجازا  ال تزاؿ دوف المستوى اذ لـ يتمكف المجمس 

يتجاوز  وال الادؼ االقتيادي الذي ال،ؽ بهن ف،جـ التبادؿ التجاري البيني ال نمف اجمه
 ذوذلؾ يعود للسبا  ذ(11)9%

 ضعؼ قاعدتاا االنتاجيةذ ذ1

 ذ تباطئ عممية التنويع ذ2

 ،رص دوله عمى ،ماية يناعتاا الناشئة ذ ذ3

 تدني معدال  ال،ماية الكمركية ازاء الواردا  االجنبيةذ ذ4

لشراء اسم،ة ومعدا  تنفيذًا  العسكرين-األمني الجان لتي تنفؽ عمى افالمبالغ  وبالم ابؿ
قد   لتمبية متطمبا  تسمي  قواتاا المسم،ة الوطنيةن لو كان بالضرور وليس  نإلراد  سياسية

دوؿ الخميج وب ية الدوؿ العربية  عمىبعمميا  تمويؿ واستثمار في الدوؿ العربية لعاد    استغم
الدوؿ العربية تتمتع بايدي عاممة  بعضفل يخفى عمى ا،د اف  نالؾ  الكثير مف الخيرا نب

مناخ ملئـ  وجودخبرا  ت نيةن فضل عف  ذا عممية   لملكا فضل عف امتلكاا  نرخيية
الكثير مف المشكل   ل،م  نساعد عمى الزراعةن وثروا  طبيعية ومعدنية تساعد عمى اليناعةم

سواء عمى اليعيد الداخمي أو  األمنيةوربما اولاا المسالة  نالتي تعاني مناا اليوـ دوؿ الخميج
لتي التي يعاني مناا الشبا  في الخميجن وا البطالةالخارجيذذ ويتـ ،ؿ ولو جزء بسيط مف مشكمة 

 ذ أو مست بؿن و و ما يدفعاـ لمتوجه ن،و التطرؼ أو االنفل  طمومباـ ليكونوا تائايف بل  أود 
ذلؾ يج  اف ال نترؾ الموـ ي ع كمه عمى دوؿ المجمسن فاذد الدوؿ وجد  نفساا  مع لكف

وقميمة السكاف وضعيفة ال در  العسكريةن مع وجود قوتيف إقميميتيف تممكاف مف  ضعيفةدوال 

                                                 

.ص 8/3(. الجدول 2227. )ابو ظبً. جامعة الدول العابً وآخاون. 2227انظا،التقاٌا االقتصادي العابً الموحد لعام -11
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 اتيف  افالعسكرية والبشرية و،تى الثرو  التي تممكاا دوؿ الخميجن ويزيد عمى ذلؾ  إلمكانيا ا
الذي يعيشه العراؽ لف  الوضعإلى اف  اإلشار الدولتيف لاما طمو،ا  إقميمية كبير ذذ و نا البد مف 

ن الف العراؽ ةمف النا،ية اإلستراتيجي المنط ةالعاـ في العلقا   ي ثر اال بشكؿ م،دود عمى إطار
 (12) قد وقع ت،  المظمة األمريكية عمى ظرار دوؿ الخميج األخرىذ

دوؿ الخميج تعاني مف ن ص واض  في المجاؿ الدفاعي والعسكري بالرظـ مف كؿ  ب ي  ل د
 وموضوعيةذاتية  ألسبا  التي تم تاا جيوشاا واستعانتاا بالخبر  والت نية الغربيةذ التدريبا 

مكانية االستيعا  ومف ثـ تعداد ال وا  المسم،ة تتعمؽ بعدد السكا  وماامااذ كميتاايو ف وا 
وعمى  الغربيةت دـ ترافؽ مع وجود ميال  ،يوية لم وى اما عمى المستوى اإلقميمين فما 

العربي إلى المجوء  الخميجرأساا الواليا  المت،د  األمريكيةذ كؿ  ذد العوامؿ وظير ا دفع  دوؿ 
   ذ إلى ال وى الخارجية

نضيؼ شيئا جديدا اذا قمنا اف ظيا  الموقؼ العربي لمتوجه ن،و المُّ،مة الوا،د   ال ولعمنا
 الدوؿعف ظيا  اإلراد  ال، ي ية سواء بالنسبة لدوؿ الخميج العربي نفسه اـ لدى ب ية  فضل

ربية الع الدوؿالعربية األخرىن فالكؿ يتجه ن،و تاميف ميال،ه ال طرية الخاية واف عمى ،سا  
 ذ(13)األخرى

و نا لدينا افتي في المتغير اإلقميمي: الدوؿ العربيةن العراؽن إيرافذ ولف نتناوؿ مواقؼ 
تركيا أو باكستاف أو الاندذ ولنسأؿ التسا ؿ التالين مف سي ثر إقميميا في مست بؿ مجمس 

 التعاوفن وكيؼ وبماذا سي ثر؟ ولماذا؟  
  مف قبيؿ: العراؽ بمد مطؿ عمى الخميج العربين أوؿ ما يطرم  نا العراؽن ب،كـ متغيرا

لمعراؽ يل  ث افية واجتماعية تاريخية مع دوؿ المجمسن لمعراؽ ميال  اقتيادية مع دوؿ 
المجمسن كما اف المظمة األمريكية قد تدفع كل ما العراؽ ودوؿ المجمس إلى الت ار  في وق  

ؽ مع جماورية إيراف قد تدفعه إلى اتخاذ ال،ؽن بيد اف يل  بعض ال وى المتنفذ  في العرا
مواقؼ ال ترضي دوؿ الخميج العربيةذ فاو عمى اقؿ ت دير لف يكوف متمسكا باإلطار ال ومي 
العربين كما  انهن في الوق  نفسهن لف يدخؿ في معادال  ت،  الفتا  مذ بيةذ وال،ييمة اف 

ت بمية لممنط ةن ويكاد ال ي خر فعمه العراؽ لف يكوف بعيدا عف التأثير في يياظة الخارطة المس

                                                 

 .6ص  ابق.. مصدا سعلى اقتصادٌات دول مجلس التعاون الخلٌجً األمنًلمى مضا االمااة:تؤثٌا البعد -12
لمى مضا االمااة، المغٌاات الداخلٌة والخااجٌة فً اوسٌا االتحادٌة وتاثاها على توجهاتها تجاه منطقة الخلٌج العابً، ماكز -13

 113ص ، 2225االمااات للدااسات والبحوث االستااتٌجٌة، الطبعة االولى،
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سوى افت ارد إلى وضوم في الر ى السياسية التي ست،كـ مشروع الدولةن جراء عدـ االست رار 
 الناجـ عف ظيا  الث ة في األساس عمى خمفيا  الوالء والتاريخ والطمع في إدار  السمطة والمواردذ

طرم ب،كـ متغيرا  مف قبيؿ: إيراف ثـ لدينا ايضا جماورية إيراف في الجان  افخرن وت
مطمة عمى الخميج العربين ولاا يل  ث افية مع دوؿ المجمسن كما لاا ميال  اقتيادية مع 
دولهن وإليراف مشروع سياسي تسعى لت، ي هن ولدياا مف عناير ال و  ما يعيناا عمى ذلؾن و ي 

م   ذد الت اطعا  لف تعفى مناا مت اطعة مع الواليا  المت،د  األمريكية في بعض ال ضايان واظ
دوؿ المجمسن كما اف إيراف قد ضمن  الموقؼ الرسمي لمعراؽ مف عدـ التدخؿ إلى الضد مناا في 
أي سياسا  إقميمية خلؿ المست بؿ المنظورذ و،ييمة كؿ ما ت دـن اف مست بؿ المجمس لف يعؼ 

عزال أو ماادنًةذ ولكؿ موقؼ مناا  مف ضرورا  النظر إلى ميال  إيراف وتطمعاتاان اما ا،تواءا أو
 اشتراطاته وتداعياته عميااذ

يب ى لدينا طرؼ / أطراؼ ثالثة ست ثر عمى مست بؿ المجمسن ويتمثؿ في العمؽ العربين 
ولعؿ أ ـ أطرافه  ي: اليمفن ميرن وكل ما يشتركاف في اعتبار دوؿ الخميج العربية عمؽ 

ف تتطمع إلى االنضماـ إلى مجمس التعاوف و ذا ظير إستراتيجين اال اناما يختمفاف كوف اليم
موجود لدى ميرذ وكل مان وبالت،ديد في ،الة إضافة اليمف كعضو اف يزيد نسبة مواطني دوؿ 
المجمس عمى ،سا  الوافديفن واف يوجد بيئة بشرية تساعد عمى الدفاع عف المجمسن وجو ر 

ث افي بيف أنظمة ال،كـ لدى الطرفيفن و،جـ  التعامؿ مع المعضمة اليمنية يكمف في وجود اختلؼ
 المشاكؿ والت،ديا  الداخمية في اليمفذ

 
وعالميان تبرز الواليا  المت،د  األمريكية ك و  لاا تأثير ا في ،اضر ومست بؿ أي تشكيؿ 
أو تنظيـ أو دولة في اجمالي منط ة الشرؽ األوسطن وبضمناا منط ة الخميج العربيذ ويل،ظن 

ملتاا مع المنط ة تضع في اعتبار ا رسـ سياسا  طويمة االجؿن وت يـ علقا  واسعة في تعاانه 
تعامم  الواليا  المت،د  مع  وقدمع دولااذ وتجم  قواتاا العسكرية إلى أو بال ر  مف المنط ةذ 

   :(14)المنط ة )قضايا / دوؿ( بسياسا  ذا  اتجا يف
ى وضع كافة المتغيرا  الم ثر  في ،اال  بمعن ناالتجاد االوؿ: امتلؾ مفاتي  المنط ة

است رار المنط ة أو عدمه في قبضتاا وسيطرتاا ب،يس يتي  لاا ذلؾ مجاال واسعا لم،ركة في 

                                                 

ة. ماكز الدااسات القانونٌة والسٌاسٌة/ جامعة النهاٌن. الخلٌج العابً ومستقبل القطبٌة الدولٌانظا، د.خضا عباس عطوان: -14
 .2225شتاء 
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االوقا  المناسبة سواء ن،و زياد  التعامل  االيجابية فياا أو ن،و اثار  المنط ة سمبا خدمة 
الم،افظة عمى ن سة ع ود ت ريبا نج،  فين وعمى مدى خماألمريكيةاف السياسة  (15) لميال،ااذ

ليس ذلؾ  العسكرية واالقتياديةذو ن بابعادد السياسية المختمفة اإلقميميالوضع اإلقميمي لمنظاـ 
الوضع اإلستراتيجي   دعمكما  ذ(16)الغاء ا،تماال  التعاوف اإلقميمي،س  بؿ وتمكن  مف 

بشتى الوسائؿ  اإلقميميةذ واخيران عمم ؽ لسياستاا التوسعية عمى ،سا  ال، و بتأييد اإلسرائيؿ 
   بإسرائيؿذ إقميميلم،يوؿ عمى اعتراؼ 

واف  أ،اديةناالتجاد الثاني: ايياؿ رسالة إلى الدوؿ األخرى مفاد ا اف ال طبية ال تزاؿ 
ال وى األخرى ال تمتمؾ اوراقا كافية لمتعامؿ مع قضايا ومناطؽ العالـ ال،ساسةن أي المنط ة 

 األمروفي  ذا ذذ وقضايا اذ وليس لدياا اإلراد  عمى فعؿ ذلؾط ة الخميج بالذا  ومنالعربية 
ة تعبير عمى كوف السيطر  عمى المنط ة يماد السبؿ لت، يؽ قطبية األطراؼ الفاعمة في السياس

نظرا لممكاس  العديد  التي تست،وذ عمياا ال و  المايمنة مف المنط ةذ وما عدا ا يوفر  نالدولية
 ئيمة للرت اء بالمرتبة الدوليةذفريا ض

جراءا ل د اسام  سياسا   في ال،ركة  دوؿ المنط ةفي ت ييد ،رية  الواليا  المت،د  وا 
 اإلقميميةالسياسية الدوليةذ و،تى البينية كذلؾذ ضاعؼ مف اثر  ذا المتغير عدـ تأ يؿ الموارد 

  ذاإلقميميةتمبية متطمبا  الغايا  وال ضايا  ليال 
 دي ادوارا ياداء ادوارا دولية فاعمة انما كانوا طرفا تابعا دوؿ المنط ة ستطع تانلـ وتاريخي

المواقع  ااتممكب البينية والدوليةذ ااذيمية في اإلستراتيجيا  الدوليةذ اذ اثر  بريطانيا في علقات
 يميةاإلقمال ضايا  أمرنا يؾ عف كوناا الطرؼ ال،اسـ في ت رير  نالمركزية في  ذد العلقا 

رأي في يياظة تمؾ العلقا  أو في ت،ديد مسارا  قضايا اذ  لدوؿ المنط ةالمييريةذ ولـ يكف 
  أو ،تى في رسـ يور  مست بماـذ

مشابهن  اعتراؼ دولي ضمانا أو يرا،ة ب بوؿ دورو ومنذ فتر  ليس  بال يير  يوجد ت بؿ واسع 
المييريةذذ وايب   الخميج قضايا منط ة ازاء األمريكية الواليا  المت،د  لكف  ذد المر  مف قبؿ

تجاوزد أو عدـ تيور وجوددذ ورظـ ذلؾ فاف استمرار تمتعاان أي  دوؿ المنط ةمف اليعوبة عمى 

                                                 

ٌة فً الوطن العابً"، فً د. غسان سالمة واخاون: السٌاسة ماٌكً للسٌاسة األستااتٌجد.بكا مصباح تنٌاة: " التطوا اإل-(15)
 . 97(. ص. 1991. )بٌاوت. ماكز دااسات الوحدة العابٌة.  3ٌة والعاب. طماٌكاأل
ان مجلس التعاون لدول الخلٌج العابٌة كان قد انشؤ كآلٌة مإسسٌة لتطوٌا العالقات الخلٌجٌة بمنؤى عن إلى  هب البعضٌذ- 16

صالح الااجحً: العالقات السعودٌة الخلٌجٌة، فً كتاب السٌاسة  ، انظا،1982ٌة جااء حابهما ٌاانالتدخالت العااقٌة اإل
ص ص . (ـه1419 ائة عام. مجموعة باحثٌن. )الاٌاض. وزااة الخااجٌة السعودٌة.الخااجٌة للمملكة العابٌة السعودٌة فً م

 ٌة.ماٌكهذا المجلس قد حضً فً اقل تقدٌا على عدم معااضة الوالٌات المتحدة األ إنشاءان إلى  .، نحن ننظا135-136
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قترف ب درتاا عمى ت،مؿ كمؼ تنفيذ دور ا الرياديذ االواليا  المت،د ن بالمزايا التي تدر ا المنط ة 
تدريجي له قد ييؿ إلى ا،تماؿ تجاوزدذ واقتضى  إلى تغيي  ن مست بلنودوف ذلؾ سي دي ال،اؿ

 :(17)اال تماـ العتباريف  ما إعطاءمناا ذلؾ 
واف تضمف عدـ خروج التفاعل   ككؿذ اف تب ى راعية لمعمميا  السياسية الجارية في المنط ة-أ

السياسية عف نطاؽ سيطرتاان واال فاف االتجا ا  وال وى الدافعة ن،و ضرور  ت، يؽ التعاوف 
ن وت ميص اف لـ يكف نبذ االعتماد عمى ال وى العربي-اإلقميمي أو ،تى التعاوف الخميجي

ن عمى اإلقميميةن ن وؿ اناا قد تست ر وت،تؿ مواقع مت دمة في وضع وتنفيذ السياسا  األجنبية
عرقمة تبمور تمؾ  األخير ن،و ي ثر سمبا عمى ميال  الواليا  المت،د  فيااذ و نان استطاع  

الرسمية  اإلقميمية اإلراد  وظيا  نواسعة إقميميةا ا ن مستثمر  فرية وجود خلفا  االتج
 نلتجاوز ا

عدـ السمام باتساع ادوار ال وى الدولية األخرى تجاد قضايا المنط ةن خارج دائر  ما مسموم - 
 ذذذ األمريكي فياا في اقيى مدى التأثيربه أمريكياذ ومف ثـ ب اء 
يا  المت،د  ت دـ ر يتاا لممنط ة في المر،مة الرا نة وال ادمةن ازاء ذلؾن اخذ  الوال

ولكيفية التعامؿ مع ال وى المنافسة لااذ ويار  تجد اف افضؿ وسيمة في ذلؾ  و باعتماد 
وبذلؾ تضمف وجود سياسا   ذذذاسالي  ت وـ عمى تعزيز مركزيتاا في التفاعل  الدولية لممنط ة

 االقؿذ واستطاع  بفعؿ ذلؾ جعؿ العلقة بيف اضلع المثمس دولية في اطار ما تسم  به في
تترش  مف خلؿ ما ت بؿ وما تعترؼ  ي به؛  (ن الواليا  المت،د ن ال وى األخرىالخميج منط ة)

طالما اف علقا  ال وى في النظاـ العالمي الرا ف ال تغري األطراؼ الدولية األخرى في  ذا المثمس 
عف االدوار األمريكيةذ كما نجد اف ال وى األخرى لـ تشكؿ لاا بعد  عمى ممارسة ادوار مست مة

 ذ العربي الخميج ميال  واض،ة تدافع عناا في منط ة
 اعمى الناوض بادائاالعربية  دوؿ الخميجوفي اطار  ذا التفاعؿ لـ يكف مستغربا عدـ قدر    

ى األخرىذ أو ،تى ن،و تمؾ ال و  االدولي إلى مستوى يتناظـ واأل مية التي تعطياا لا اودور 
مشاركة اكثر سعة فياا مف تمؾ  افياا ميال  ،يويةن والتي تفرض عميا ااال،داس الدولية التي لا

طالما اف امكانا  اعاد  تأ يؿ الموارد ذاتيا ظير  ذذذمثؿ السياسا  البترولية المشاركة المت،  ةذ

                                                 

مجلة قضاٌا إلى  بحث مقدم ٌة؟الخلٌج العابً والقوى الكباى، هل ٌمكن إٌجاد حٌز للفاعلانظا، د.خضا عباس عطوان: -17
 .2228بغداد(. أٌلول -كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة النهاٌنسٌاسٌة، )
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ال تزاؿ ظير مست ر  عمى خيار استثمار مية اإلقميواف اإلراد    (18) متوافر  في المر،مة الرا نةذ
عند مستوى خيار ت،ييد اثار ا  التنافس واليراع الدولييف فيما بيف ال وى الكبرىن أو في االقؿ

  (19) عمى المنط ةذ
و نان تطرم قضية استمرار أو عدـ استمرار مجمس التعاوف الخميجي خلؿ المست بؿ 

ع لنية  خيارا   عمى دوؿ الخميج العربي اف تتوجه ن،و أيب المتوسط بفعؿ البيئة في اعلدذ اذ
اماـ العالـ ككتمة سياسية  والتيرؼ نترفع ال،واجز بيناا وتزيد مف عرى االنسجاـ وااللت،اـ

لكي يضفي لاا ذلؾ نسبة مف الميداقية واال،تراـ و،تى الايبة مف جان  دوؿ  وا،د اقتيادية 
بطري ة ت،وي الت،ديا  الناجمة عف استبعاد العراؽ و/او وعمياا ايضا اف تفكر  األخرىذ العالـ

اليمفن و/ أو إيراف عف عضوية أي تنظيـ ياتـ بامف ،وض الخميج العربين أو بأمف منط ة 
 الخميج العربي ككؿذ

 
 ثالثا،احتماالت المدتقبل

نطرم  نا تسا ؿ مفاددن ما الذي سي وؿ اليه مست بؿ مجمس التعاوف الخميجي؟ بمعنػى مػا 
ي المشػػا د التػػي سػػينفت  عمياػػا المجمػػس؟ و ػػؿ تسػػم  البيئػػا  الػػثلس: الم،ميػػةن واإلقميميػػةن  ػػ

والعالميةن باستمرارد؟ اـ اناا ستفرض عميه ضغوط مف اجؿ تعديؿ عضػويته ونشػاطه؟ اـ ستضػغط 
مف اجؿ إنااءد؟ وما  ي البدائؿ المتا،ة اماـ ال يػادا  الخميجيػة فػي التعػاطي مػع مػا ت ػدـ؟ واياػا 

كثػر فائػد ن أو اياػػا اقػؿ كمفػة سياسػػية عمياػا؟ ومػا  ػػي االعتبػارا  التػي سػػت،كـ اختيػار ا،ػد تمػػؾ ا
 البدائؿ؟ 

                                                 

ان التهدٌد الذي تعٌشه المنطقة بشكل عام ٌعزى إلى: مشكالت الحدود الباٌة والبحاٌة، خاصة إلى  مثال تذهب الاإٌة السعودٌة- 18
بنزعتها التوسعٌة وتوجهاتها النووٌة ، والتوجهات غٌا المستقاة  إٌاان ان هناك عدم قناعة واضا بالحدود القائمة، ومشكلة

للعااق، ومشكلة سباق التسلح فً المنطقة الذي ٌزٌد من حجم االنفاق العسكاي، وٌجلب عدم استقااا داخلً وخااجً لدول 
حدة. انظا، خالد بن سلطان بن عبد العزٌز المنطقة، ومشكلة السلوكٌات اإلساائٌلٌة التً تلقً تاٌٌدا غٌا محدود من الوالٌات المت

(. 1997ٌة. ستااتٌجللدااسات والبحوث اإل اإلماااتال سعود: امن منطقة الخلٌج العابً من منظوا وطنً.) ابو ظبً. ماكز 
ً، قلٌمإامن  اقامة منطقة دفاع /إلى  ٌة، وهً منذ فتاة الشاه تسعىإقلٌمفانها تاى نفسها كؤكبا قوة  إٌااناما  .14-11ص ص

من القواعد العسكاٌة األجنبٌة. انظا، عبد الجلٌل ماهون: امن الخلٌج بعد الحاب الباادة. )بٌاوت. داا النهاا  قلٌمواخالء اإل
  . 229-221(.ص ص1997للنشا.

على العالقات  ً المهٌمن الذي تاجم فً االدعاء بملكٌة بعض دول الخلٌج ٌلقً بظاللهقلٌمبلعب الدوا اإل االٌاانً الطموحان  - 19
ٌة مع الدول العابٌة الخلٌجٌة.. انظا، جمال زكاٌا قاسم: ٌاانالعالقات اإل فً ان ٌسود الشك وعدم الثقةإلى  الخلٌجٌة وقد ادى ذلك

للدااسات والبحوث  اإلماااتحاب الخلٌج.) ابو ظبً. ماكز إلى  مشكالت االمن فً الخلٌج العابً منذ االنسحاب الباٌطانً
ٌة فً ماحلة ما بعد الحاب الباادة قلٌماإل –استثماا التغٌاات الدولٌة إٌاان إلى وقد سعت  .9-8( ص ص1997 ٌة.ستااتٌجاإل

ً. انظا، محمد احمد ال حامد: امن الخلٌج وانعكاساته على دول مجلس التعاون لدول قلٌمللحصول على اكبا قٌمة لدواها اإل
 .17-16(. ص ص1997ٌة.ستااتٌجدااسات والبحوث اإللل اإلماااتالخلٌج العابٌة. )ابو ظبً. ماكز 
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 ذد المنط ة عمى وجه  ودوؿأيب  العالـ عمومان  2003عاـ  ا،تلؿ العراؽ الفعمي بعد
الت،ديد يسيروف بمنعطؼ خطير يفرض عمى دوؿ المجمس خطوا  فعالة لمم،افظة عمى امنه 

 المفتو،ة اماـ دوؿ مجمس التعاوف لخميجي بػ: الخيارا مثؿ توت راردذذواست 
 الم،افظة عمى الوضع ال ائـ واالعتماد عمى الغير في ت، يؽ  في االستمرار

  اإلقميمياألمف واالست رار اظم  عناير ومفردا  
 وت،ويمه إلى تجمع إقميمي  دتطوير الغاء المجمس أو السعي ل خلؿمف  التغيير

  اوسعذ

موضوعية مف جان  المجمس لمختمؼ المتغيرا   مواكبةاف توسيع اطر المجمس يشكؿ 
ن،يس اف وجود كياف إقميمي قوي ومتناظـ في سياسته  األوسطالسياسية واالقتيادية في الشرؽ 
 لاواستثمار طاقا  المنط ة وثرواتاا الطبيعية والبشرية   فيوم، ؽ لطمو،ا  شعوبه ورشيد 

لم،يمولة دوف  وضامفمف مف ت مبا  اال،داس  ماا  الجان  و  مف ظيردن جدير بالب اء اكثر
ن ورائاابويل  ال ضرور  لاا وال نفع يرتجى مف  المنط ةاالنفراد باتخاذ قرار ا،ادي الجان  يادد  

 عضويةطبيعين مثمما توسع نطاؽ  أمريعد  يالخميجالتعاوف اف توسيع نطاؽ عضوية مجمس 
إلى عضويتهن  (اشتراكيةالتي كان  بمدانًا ) دوؿ شرقي أوروبا ووسطاا ماـبانضاالت،اد األوروبي 

 : يستوع  اكثر مف يور  الخياروكذلؾ توسيع عضوية ،مؼ شماؿ االطمسي ذ و ذا 
ولنأتي افف إلى اال،تماال  أو المشا د لنجزئاان ثـ لننظر إلى البدائؿ المطرو،ة اماـ دوؿ 

 المجمسذ
 

 ية المجلساالحتمال األول:ادتمرار
فيما يتعمؽ بمشاد االستمرارية: ل د تغير  الظروؼ التي سم،  باستمرار المجمس لمفتر  
قميميا وأيب،  دوؿ المنط ة في بيئة ذا   الساب ة وذلؾ نتيجة طبيعة الظروؼ المستجد  داخميا وا 

اا بروز ديناميا  عالية جدا عمياا اف تواكباان وت،ديا  ومخاطر عمياا اف تتعامؿ معاان وأ م
 تاديدا  المشروع اإليراني بأعمدته:

 الجان  المذ بين 
 سباؽ التسم ن وتغيير توازنا  ال وىن 
 س،  العراؽ مف المعادال  المتواف ة مع السياسا  واألطرو،ا  ال ومية العربيةذ 

 وبروز التاديدا  الداخميةن المتمثمة بػ:
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 إلى اعتماد العنؼ في مخاطبة  األفكار وال،ركا  المتشدد  في فاـ اإلسلـن والداعية
 الميال  والوجود الغربييفن و ي في طبيعتاا ،ركا  ذا  نشاط عابر لم،دودن

  الضغوط مف اجؿ ،سـ مسالة شرعية األنظمة ال،اكمةن ومسالة تداوؿ السمطةن
 والطمو،ا  السياسية لألجياؿ الجديد ذ

إلقميمين باعتبارد ا،د المداخؿ ي ابمه تزايد تدخؿ الواليا  المت،د  األمريكية في الشأف ا
الستمرار  يمنتاا عالميان ،تى عد  طرفا والعبا م،ميا وليس خارجيان ب،كـ انتشار ا وتعم اا 

 وارتباطاا بال ضايا اإلقميميةذ 
ازاء ذلؾن لف يكوف اماـ دوؿ المجمس اال الخيار بيف اثنيف: التفكؾ أو التوسع استجابة 

 يطة بالمجمسذلمتطمبا  البيئا  الثلس الم،
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 االحتمال الثاني:تفكك مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 فيما يتعمؽ بالتفكؾ فانه يتضمف بذاته مشاديف افتراضييف: 

االوؿ: يتمثؿ ب،دوس انس،ا  لدولة/ انس،ا  الكثر مف دولةن و ذا ما يمكف ويفه باالنس،ا  
ب،رينين ذذ تعجز المنظومة -يقطرين أو قطر -الجزئيذ مثل في ،الة ،دوس خلؼ سعودي

الخميجية ال،الية عف استيعابهن االمر الذي يدفع قطرن أو الب،ريف إلى االنس،ا  مف المجمسذ 
والب،س عف بدائؿ اخرىذ مثلن االرتباط مع الواليا  المت،د  األمريكية بعلقا  ت،الؼ و،ماية 

ا  امنية في علقا  ت،الؼ واسعذ أو ربما تنفيؿ سمطنة عماف عف المجمسن وتب،س عف ضمان
 مع الواليا  المت،د  األمريكية أو مع المممكة المت،د ذ

لمواطنيف األيمييفن عمى او قد تزداد مطالبا  الوافديف والم يميف الذيف باتوا باعداد تفوؽ ا
ن،و يثير فوضى سياسية في دوؿ مثؿ اإلمارا  وقطر والب،ريف والكوي ذ وربما بالسيطر  الفعمية 
عمى السمطة السياسية في ا،د أو مجموعة مف تمؾ الدوؿن ويفرضوف بالتالي انس،ابا لاا مف 

ال انه في المست بؿ البعيد قد ال ادمة ا 10المجمسذ و ذا األمر واف كاف مستبعدا خلؿ االعواـ الػ 
يكوف مطرو،ان ألسبا  اقماا رظبا  دولية بالتدخؿ في الشأف الخميجين وفرض واقع جديد عميهذ 

 او ،تى خمؿ في التركيبة السكانية بشكؿ يميؿ ليال  الوافديف ذ
اما ثاني تمؾ المشا د فاو ،دوس تفكؾ عاـ لمنظومة مجمس التعاوف الخميجين و ذا لف 

 ال بفعؿ ا،د المتغيرا  التالية أو ،دوثاا مجتمعة: ي،دس ا
 تفكؾ المممكة العربية السعودية جراء أ،داس ياخبة في ال سـ الشرقي مناان 
   تزايد الخلفا  بيف دوؿ المجمس بسب  قضايا ظير قابمة لم،سـ: اقتياديةن ،دودن ،ركا

مين ب،يس تعجز دوؿ متشدد  ذا  نشاط عابر لم،دودن تدخل  في الشأف السياسي الداخ
 المجمس عف ،ماا أو إيجاد  لية ل،ماان

  اف يتزايد الضغط الدولي )الواليا  المت،د  األمريكية مثلن أو ،تى باقي ال وى الكبرى( مف
اجؿ إنااء وجود المجمسن اما ت،  طائؿ ال،اجة لموارد الطاقة وبالتالي إيجاد ارتباطا  

ال وى الكبرى بتمؾ الموارد مف ظير تنسيؽذ بمعنى  منفرد  بكؿ دولة خميجية يمكناا تزويد
اليراع عمى الموارد والسعي لمايمنة عمياا عبر فرض األمر الواقعن أو سعيا إليجاد 

 منظومة إقميمية أوسع ت،مي وتنسؽ وتنظـ ا،تياجا  ال وى الكبرى مف موارد الطاقةذ 
  

 االحتمال الثالث:تودع المجلس
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الخيرن أي ضرورا  توسع مجمس التعاوف الخميجيذ و ذا  نا سنكوف اماـ اال،تماؿ ا
 اال،تماؿ يطرم ثلثة مشا دن لكؿ مناا قراءته المختمفة:

االوؿ: و التوسع الم،دود بضـ العراؽ و/ أو اليمفن كميا أو جزئياذ بمعنى اف ييب / 
 ييب،ا عضواف كامؿ/ كامل العضوية في المجمسن بكؿ ما يعنيه ذلؾ مف تغيرا  في بعض
الخيوييا  التي طغ  عمى شكؿ المجمس السابؽذ أو اف ييب / ييب،ا عضوا مراقبا في 

 ذ (20)مجاال  سياسية وامنيةن وكامؿ / كامل العضوية في مجاال  رياضية واقتيادية وث افية
وثاني تمؾ المشا د  و بضـ إيراف إلى المجمسن بمعنى اعاد  يياظة المكوف ال ومي 

واظاار تنظيـ جديد بدال عنهن بفعؿ االختلؼ الث افي والسياسي وال ومي والسياسي لممجمس ككؿن 
بيف كل مف إيراف ودوؿ المجمسن ويكاد ال يجمعاما بروابط واسعة سوى كوناـ مطميف عمى 

 ،وض الخميج العربين ولاـ ا تماما  بتنظيـ انتاج واسعار الطاقةذ  
ير  اف إلى عضوية المجمسن وبالتالي والمشاد األخير  و ضـ كل مف العراؽ واليمف وا 

ت تضي الضرور  بؿ ت،تـ اعاد  اخراج التنظيـ اإلقميمي الخميجي عمى ن،و يمبي اوضاعا سياسية 
واقتيادية وث افية وقومية جديد ن فل يعود  ناؾ مستساغ لمجان  التضامني في عمؿ التنظيـ 

لتي ستفرض ذاتاا مف خلؿ ا،داس الجديدن وال التسميةن وال  ليا  العمؿن بؿ اف الميم،ة  ي ا
ت ار  عاـ في المشاريع والر ى لتأميف است رار المنظومة الجديد ن وتعزيز وضعاا الدولينوظار  

 ( 21)اكثر مف دعو  لتكاتؼ دوؿ االقاليـ بييغ مختمفة

ولنأ  إلى أوضاع كل مف الدوؿ الثلس لنل،ظ ما لاا وما عمياا اذا ما انضم  إلى 
 المجمس:

سيما مع تغير نظاـ الالعراؽ فاف له فائد  كبير  في ،اؿ دخوله إلى المجمس  يخص فيما
والذي كاف يختمؼ في توجااته مف ،يس كونه نظاـ ثوري راديكالي اليتلئـ مع  السابؽال،كـ 
مف النا،ية  لم مؽدوؿ الخميج الم،افظةن فضل عف انه ُعد مف اكثر الدوؿ المسببة  توجاا 

                                                 

. 2228انظا، د.خضا عباس عطوان: هل ٌمكن صٌاغة سٌاسة عااقٌة خلٌجٌة إٌجابٌة؟ مجلة آااء )دبً(. ع/سبتمبا -20
 .2226أكتوبا، . مجلة آااء. دول مجلس التعاون الخلٌجًإلى  انضمام الٌمن :أحمد الماشدوكذلك،

ٌة تضم الدول العابٌة إقلٌممنظمة  إلى إنشاء وزٌا خااجٌة البحاٌن خالد آل خلٌفة ٌدعو(:  ااغدة داغاملقاء )تم بوساطة  انظا،-21
والعااق وتاكٌا  إٌاان ٌة منإقلٌم. وكذلك، التقاٌا، شبكة 7. ص2228/ 12/ 1. اللندنٌة الحٌاةصحٌفة  .وتاكٌا إٌاانوإساائٌل و

 .12853العدد  2228اغسطس  15الجمعـة اللندنٌة )طبعة بغداد(.  وسطودول عابٌة لألمن وتنسٌق السٌاسات. صحٌفة الشاق األ
العدل.  التوجه لمحكمةأو  ل الجزا الثالثالمفاوضات إلنهاء احتال وانظا كذلك مثال، تقاٌا، وزٌا إماااتً من طهاان: إما

 .2ص .12838العدد  2228تموز  31لخمٌـس اللندنٌة )طبعة بغداد(. ا وسطالشاق األ
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 1990في عاـ  ألراضياا دخولهمس التعاوف الخميجي السيما لدولة الكوي  بعد  األمنية لدوؿ مج
  ذ(22)وا،تللاا

التعاوف الخميجين اذ بمغ   مجمسالعراؽ اف يضيؼ ث ؿ سكاني كبير لدعـ دوؿ  يستطيع
ث ؿ  إضافةما سيمثؿ  و وذ  (23) (2832213180 )2008تموز نسبة سكانه ،س  ت ديرا  

 قوىطب ة انتمجينسا راقية وعمالة في العراؽن و ي  توفر ذا فضل عف سكاني لدوؿ المجمسن 
المتا،ة لدوؿ المجمس مف  بالبدائؿعاممة م  مة عمميا وعمميا توفر معينا ذا كمؼ مع ولة قياسا 

  و،ضاريةذ وي،يةعمالة ظير عربية مع ما يراف اا مف مشاكؿ اجتماعية 
استثمارية خيبة في ،الة تاميف  مجاال قي ميداف االستثمار يتضمف االقتياد العرا وفي

والتي يتوقع اف تكفماا اتفاقا   نالوافد  إليه االمواؿاست رارد وت، يؽ الضماف المطمو  لر وس 
اعة واليناعة والسيا،ة مجاال  ذا  افاؽ  ائمة ر الز  قطاعا االنضماـ إلى المجمس وتمثؿ 

 للستثمارذ
دعما تفاوضيا اضافيا القتياديا   سيوفرمس التعاوف عمى ذلؾ اف انضماـ العراؽ إلى مج يزيد

  والدولية األخرىذ اإلقميميةدوؿ المجمس م ابؿ التكتل  االقتيادية 
أو اعاد  ترسيـ  باألراضي والمطالبةاف انضماـ العراؽ لممجمس سيلشي نزعة العداء  كما

 األساسيةؾ الشروط فضل عف اف العراؽ يمم ذبينه وبيف كؿ مف الكوي  والسعودية ال،دود
إطللته عمى الخميج العربين و و امر يمتاز به عمى  و ولمجمس التعاوف الخميجي  النضمامه

شاف  مف ولعؿن و و امر يمتاز به عف إيرافذ عر اظم  سكانه مف الاليمفن فضل عف كونه بمد 
امتداددن  ةرقع ذد الخطو  المست، ة تعزيز وضع المجمس كمنظمة إقميمية لمتعاوفن وتوسيع 

يستااف به لمدوؿ الخميجية العربيةن كما اف السوؽ العراقية  فالعراؽ يمثؿ عم ا إستراتيجيًا ال
ينضـ إلى االتفاقية االقتيادية  عندمايمكناا اف تكوف جزءا مف السوؽ الخميجيةن بؿ اف العراؽ 

يا اماـ ت، يؽ مطم  مواردد سيفت  المجاؿ جد وتنوعالخميجية المو،د  فانه بامكاناته الكبير  
الدوؿ األعضاء ،اليا في مجمس التعاوف اليمكناا اف  وافالتكامؿ االقتيادي المنشودن سيما 

ن ما دام  جميعاا تعتمد عمى المورد النفطي و،ددن ولكف بيناات، ؽ التكامؿ االقتيادي فيما 

                                                 

ة الخلٌجٌة". صحٌفة الصباح األمنٌٌة فً ضوء المنظومة ستااتٌجانظا مثال،د.منعم صاحً العماا:"العااق،استقااء الخٌااات اإل-22
 .7. ص2226آذاا  18. 789ٌة. العدد جإستااتٌ)بغداد(، ملحق آفاق 

23- World Factbook,http://www.cia.gov/cia. 
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مثؿ العراؽ عضوا يكوف بمد نفطي وزراعي وفيه أساس لتطور يناعي  عندماسيكوف ممكنًا  األمر
 ذ(24)في تمؾ االتفاقية وطرفافي  ذا المجمس 

ذلؾ ربما سيساعد عمى إنشاء  يكؿ إقميمي سميـن فضل عف انه سيوسع التشابؾ  اف
واجتماعي عمى أساس المنافع  اقتيادياالقتيادي لعدد مف الدوؿ المجاور  وي، ؽ ترابط 

   واقتياديذ سياسيالمتبادلة ويمثؿ ذلؾ مست بل قاعد  است رار 
ينطوي عمى عدد مف االفاؽ  الخميجيفاف انضماـ العراؽ لمجمس التعاوف   خرجان   ومف

دوؿ الخميج خاية واف  ذد السوؽ كان   لمنتجا المتمثمة بالسوؽ الكبير  التي يوفر ا العراؽ 
السمعية والخدمية التي تستطيع بعض  المفردا وعمى مدى ع ديف مف الزمف متعطشة لجميع 

  ذلاا تأميناالو،دا  االنتاجية لدوؿ الخميج ا
ظريبان فالعراؽ و،تى في ظؿ   أمرادخوؿ العراؽ كعضو في مجمس التعاوف ال يعد  اف

 قبؿ نث افية ورياضيةمنظما  خميجية   وقبؿ دخوله الكوي ن كاف عضوًا في عد السابؽ النظاـ
كل مف العراؽ ودوؿ الخميج  واال ـ مف كؿ ذلؾن  و اف د عضويته فياا أوفيمه منااذيتجم

العربية األخرى بات  ت،  المظمة اإلستراتيجية األمريكيةذ و ذد المظمة قد تجد ضرورا  في 
 ربطاما ضمف منظومة أو تكتؿ إقميمي معيفذ 

التعاوف الخميجين و ي معوقا   مجمستب ى  نالؾ ت،ديا  تواجه دخوؿ العراؽ إلى  لكف
 الخميج العربي السيما الكوي ذ دوؿوالثاني خاص ببعض ذا  بعديف األوؿ خاص بالعراؽ 

المباشر لم وا  األمريكيةن فضل  واال،تلؿن فاف وضعه ال،الي ت،  السيطر   يخص العراؽ ففيما
 األمني الداخمين يزيد عمى ذلؾ معانا  اقتيادد و،تىعف وجود ،الة مف عدـ االست رار السياسي 

 ترت ن فضل عف 2003اعيا  السياسا  الساب ة عمى عاـ الذي دمر  بنيته الت،تية بفعؿ تد
  ذ تعويضا  مالية؛ و بسب  شراء ترسانا  مف االسم،ةتمؾ التداعيا  ن اظمباا جراء مديونية 

ي ابماا توجس خميجي مف ،جـ التغمغؿ االيراني داخؿ العراؽن وعدـ ت ديـ العراؽ لم شرا  
اذا ما استطاع   وبالتاليسيسمكاا مست بلذ  تكفي وتطمأف دوؿ الخميج مف االتجا ا  التي

 ك و ال،كومة العراقية مف معالجة وتجاوز  ذد المياع  استطاع العراؽ اف يناض ويستعيد دورد 
 (25) ضع العربيذو إقميميةن لكف  ذد المر  قو  إقميمية داعمة ومعزز  لمموقؼ وال

                                                 

 .6ص  . مصدا سابق.على اقتصادٌات دول مجلس التعاون الخلٌجً األمنًلمى مضا االمااة:تؤثٌا البعد -24
ااق على دول مجلس التعاون فً الع األمنًد.عبد هللا خلٌفة الشاٌجً:العااق وأمن منطقة الخلٌج العابً، تداعٌات الوضع -25

 .153-152. ص ص19/2228الخلٌجً. المجلة العابٌة للعلوم السٌاسٌة )بٌاوت(. ع/
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ج عف ذلؾ مف وجود روم وما نت لمكوي الثانينمتعمؽ بترسبا  ا،تلؿ العراؽ  البعد
الكوي ذذ فالى ،د االف وبعد س وط النظاـ  لدولةوعدـ انسجاـ لكؿ ما  و عراقي بالنسبة  عدائيةن

دخوؿ الجيش العراقي لمكوي ن مازال   ناؾ دعوا   فيالسابؽ الذي كاف  و السب  الرئيس 
ما  وي ذذذ وبالتالي اذاتذكر باف الشع  العراقي ظزا الك الداخميكويتية عمى االقؿ عمى اليعيد 

تجاوز ما اا التعاوف وايجاد منظمة إقميمية فاعمة عمي لمجمسدخوؿ العراؽ اد  األطراؼ المعنية ار 
التسام  وايجاد خط مشترؾ لترسيخ المود  وزياد   مفذذذ فل بد الجرام،يؿ والتعالي عمى كؿ 
  اطر التعاوف واالتفاؽذ

ؾ ايضا مف شأنه تعزيز مكانة مجمس التعاوفن فاف ذل دخوؿ اليمفن خيارما يخص   اما
ذذ (26) (2330133367) 2008،تى تموز البعد السكاني اذ ي در عدد سكاف اليمف  ت ويةمف خلؿ 

ة اذ سيمكف دخوؿ اليمف إلى مجمس التعاوف مف توسيع اطلل يإستراتيجعف تأثير  فضل
فاليمف كمنط ة  الم،يط الانديذ عمى با  المند  والتوسع في االطللة عمىن الب،رية المجمس

 التعويؿاعد دخوؿ اليمف عمى ايجاد عمالة رخيية وي مؿ مف كما يسجغرافية مامة لدرجة كبير ذ 
إلى المجمس سيكوف عامؿ است رار وسيساعد عمى فت   اليمفانضماـ  افعمى االيدي االجنبيةذ 

  ر مجازفا  االستثمارذمف مخاط سي مؿفي المنط ة نفساان االمر الذي  االستثمارمجاؿ 
ن اذ سي ع عمى عاتؽ المجمس ليمفنضماـ اال  وسياسي اقتيادي يب ى  نالؾ ت،دي لكف

الخميجيةذفاليمف بوضعه ال،الي يمثؿ عبئًا  الدوؿرفع المستوى االقتيادي لميمف ليلئـ مثيمه في 
ةن إلى جان  عدـ الكبير بيف اليمف والدوؿ الخميجي لمتفاو اقتياديا عمى مجمس التعاوف وذلؾ 

ياديا  الخميجيةن فاندماج االقتياد اليمني في االقتياد تفي االق للندماجت  ؿ االقتياد اليمني 
 معإلى اعاد  يياظة وتعديؿ لمكثير مف ال وانييف والتشريعا  اليمنية بما يتواءـ  ي،تاجالخميجي 

ي ابؿ ذلؾن اف  ف طويمة نسبيًاذتكو قدالتشريعا  الخميجية المت اربة والذي ي،تاج لفتر  زمنية 
السياسية تختمؼ نوعما عما موجود في دوؿ المجمسن وا ماا طبيعة نظاـ ال،كـ -البيئة الث افية

في اليمفن والواقع ال بمي فيااذونفس الشيء يمكف اف ييدؽ عمى العراؽ يضاؼ اليه واقع 
 اال،تلؿ االجنبي ذ 

مس التعاوف الخميجي في التعاطي مع اشكاليا  وازاء كؿ ما ت دـن تطرم بدائؿ اماـ دوؿ مج
 المست بؿ المتوسطن المتا،ة أو الممكنة مناان ولعؿ ا ماا البدائؿ التالية:

 تغيير طبيعة ووظيفة المجمسن -أ
                                                 

26- WorldFactbook,http://www.cia.gov/cia 
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 التوسعنفي العضويةن- 
 االنفتام عمى قوى إقميمية اخرى وا ماا باكستاف لغرض زياد  معدال  االست رارن-ج
 وى دولية اخرى لغرض زياد  معدال  االست رارناالنفتام عمى ق-د
 تعزيز العلقا  مع الواليا  المت،د ذ- ػ

 ولنأتي إلى ت،ميؿ كل مناان
 تغيير طبيعة ووظيفة المجمسن و نا لدينا بديميف:-أ
اما االندماج فيما بيناا بفدرالية أو كونفدراليةن بما ينطوي عميه ذلؾ مف تو،يد بخطوط عريضة -

سياسية ولمسياسا  الخارجية والدفاعيةنوستكوف ك و  قادر  عمى ممارسة سياسا  لمعممية ال
يراف؛  التعايش في م،يط توجد فيه كؿ مف العراؽ وا 

او اف تمجأ إلى تغيير طبيعة مجمس التعاوفن مف كونه قائـ عمى اعتبارا  التضامف التي نشأ -
ادي اليهن إلى تنظيـ قائـ عمى اسس عمياان مف خلؿ اال تماـ بالعامؿ األمني ثـ اضيؼ االقتي

ميم،يةن و نا بامكانه ضـ العراؽ واليمف إلى تكويناته وتشكيلته دوف ،ساسية سياسية أو 
امنية طالما اف التنظيـ سيكوف مجرد  ليا  لمتنسيؽ والتنظيـ و،سـ الخلفا  اكثر منه التعاطي 

 ما  االسياف وااليبؾ وظير اذمع اعتبارا  السياد  الي دولة منه؛،اله في ذلؾ ،اؿ تنظي
التوسع في العضوية: وفي اقؿ ت دير يمكف لدوؿ المجمس ضـ كل مف العراؽ واليمف أو - 

ا،د ما جزئيا إلى عضوية المجمسن في التشكيل  ظير ال م ةن أو ظير ال،ساسةذ مثل االلعا  
ـ ايا مناما أو كل ما عمى الرياضيةن أو االجتماعا  االقتياديةن أو التعميميةنويوال اما إلى ض

اسس قومية إلى المجمسن أو اعاد  يياظة المجمس عمى اسس ميم،ية جديد ن ب،يس يكوف 
 ادا  تنسيؽ مواقؼ سياسية واقتيادية بيف أعضاءدذ 

ويمكف لدوؿ المجمس اف تنظر في  ذد اال،تماال  مع أو دوف النظر في اال،تماؿ الثالسن 
جمس التعاوفذ بمعنى اف تستبعد فكر  ضـ العراؽ و/ أو اليمفن المتعمؽ بانضماـ إيراف إلى م

وتنظر إلى ضـ جماورية إيراف لذاتاا ف،س ذ وسواء ،يؿ التغيير في تشكيمة المجمس بالشكؿ 
الكمي أو تـ النظر في خيار ضـ إيراف لو،د ا فانه سيكوف لدينا بعض الواقعن والتي قد تبرز اثناء 

 طرم  كذا مشادذ
مف مف كؿ الت،ديا  التي ت،وؿ دوف دخوؿ العراؽ أو اليمف ضمف دوؿ  الرظـ وعمى

ايجابيًا في تعزيز  سيساـن اال اف تجاوز  ذد المياع  ةالخميج العربي لدوؿمجمس التعاوف 
نشاء  يتميز بعرى وثي ة و و ما  نوكياف وا،د تجمعوت وية فرص التعاوف والتكامؿ في المنط ة وا 
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 ت،دياف تتيرؼ  ذد الدوؿ وكاناا كياف وا،د في مواجاة اي  مف -اف وجد  اإلراد -سي وؿ
  خارجيذ

ل د ،دث  في إيراف سمسمة  نإلى مجمس التعاوف الخميجي إيرافانضماـ  خياروفيما يتعمؽ ب
النظاـ وتوجااتهن مع تعديؿ في إستراتيجيةن بؿ وتطوير في نظرية  شكؿمف التغييرا ن سواء في 

 يكفمع المستجدا ذذ اال اف اتجاد النظاـ اإليراني إلى الواقعية لـ  لءـيتن بما ذاتااوالية الف يه 
دوؿ  معطيا يعني التخمي عف االفكار األساسية التي قاـ عمياان وانما م،اولة الت ار  مع 

ذ  و،تى يمكف اف تكوف عممية الخميجن ومف ا ـ  ذد الم،اوال  الدعو  إلى و،د  العالـ اإلسلمي
 جمس مشروطة او م،دود  ذ انضماـ ايراف لمم

سمبية عمى دوؿ  بآثار يأتياف  ويمكف،ديفن  الت ار  اإليراني الخميجي سلم ذو اف
النه ال شؾ يسعى لت، يؽ ميال،ه ولو عمى  نالخميج اذا ترك  المبادر  في يد الطرؼ اإليراني
ع ولةن الف كان  مبادراته تبدو في يور  م ولو،سا  بعض أو كؿ دوؿ الخميج العربيةن ،تى 

لميال،هذذذ وبالتالي   األولويةإلى الوضع الذي يعطي  اليور لديه ال در  عمى االنت اؿ مف  ذد 
 يتطم ن و و ما األخيرمجمس التعاوف الخميجي زماـ المبادر  خدمة ليال   ذا  اخذ  ضرور 

اف  ومراعا التنسيؽ الواعي بيف دوؿ المجمس والتمسؾ بالو،د  الفكرية وو،د  الميال  بيناا 
عمى  إيرافبضوابط تمنع ت، ؽ ميم،ة لطرؼ خميجي مع  يكوف  ذا الت ار  تدريجيا وم نناً 

 متعادلة ال يف ا ،سا  طرؼ خميجي  خرن وتجعؿ كافة اليف ا  اإليرانية مع اية دولة خميجية 
بيف يفسد العلقا   سوؼت دي إلى اثار  ،ساسية أو سوء ظف لدى دولة خميجية اخرىن الف  ذا 

الخميجين ولذلؾ فمف الضروري اف تتفؽ -الدوؿ الخميجية وسوؼ يفسد بالتالي الت ار  اإليراني
تجاد كؿ دولة مف دوؿ الخميج  اإليرانيدوؿ مجمس التعاوف عمى الدراسة وت ويـ خطوا  الت ار  

وي دـ الفعؿ التي ينبغي اف تتخذ ،يالاان  ردودواثار ا المست بمية عمى المجمس ودولهن وكذلؾ 
يرافن ،تى تدرؾ إيراف اف ت، ؽ  المعم ةالمبادرا  ل،موؿ واقعية لممشاكؿ  بيف دوؿ الخميج وا 

ر ف ب،ؿ المشاكؿ المعم ةن و ذا الت ار  ما  و اال وسيمة لت، يؽ  الدوؿالت ار  الكامؿ مع  ذد 
ية أو تدرؾ إيراف ايضا اف  ذا الت ار  لف يكوف عمى ،سا  اية دولة عرب و،تى ذا الادؼن 

  مف دوؿ الخميجذ لدولةيدي ة 
لخميجين بسب  استمرار اإمكانية قبوؿ انضماـ إيراف إلى مجمس التعاوف  نستبعداننا   اال

ب ية دوؿ مجمس التعاوف السيما واناا تير عمى اعتبار  عمىالخشية مف الايمنة اإليرانية 
لعربين فضل عف كوف إيراف دولة ت بؿ ابدا بتسميته بالخميج ا وال افارسي اخميج العربي الخميج
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يمنع  ال افمف نا،ية النسيج االجتماعي م ارنة بدوؿ مجمس التعاوفذذذ لكف ما ت دـ البد  تختمؼ
قو  تبطف عداًء  اعتبار امف ضرور  مشاركة إيراف في مسالة ال،فاظ عمى امف المنط ة بدال مف 

يخدـ دوؿ الخميج   ال ن و و ماإيرانيخفيا وبالتالي يتيم  عر  الخميج تجاد اي موقؼ أو توجه 
ممكنة باستخداـ  فتر يخدـ الميال  األمريكية في المنط ةنالتي ستضمف ب ائاا الطوؿ  ما ب در

 التاديد اإليراني وتخويؼ دوؿ المنط ة بااذ
خيار  انالؾاالنفتام عمى قوى إقميمية أخرى وا ماا باكستاف لغرض زياد  معدال  االست رارن ف-ج

 التعاوفبد مف اخذد بنظر االعتبار و و ا،تماؿ التياعد بالعلقا  بيف دوؿ مجمس ال  خر
مما يمثؿ  روبا إلى االماـ ن سياسي/ اقيادي( الخميجي والباكستاف إلى مستوى تعاقدي )أمني /

اإليراني ذلؾ الف  نالؾ الكثير  /العراقيمف ع د  الت،دي التاريخية المستعيية المتعم ة بالتاديد 
والتي تعود باسباباا إلى ث ؿ الجالية  الخميجالميال  المشتركة بيف الباكستاف ودوؿ مف 

 قية الردع الباكستانيذا/التجارية ال ديمة وميد االقتياديةالباكستانية في الخميج والعلئؽ 

عمى بعض ال وى  التعويؿ خياراالنفتام عمى قوى دولية أخرى لغرض زياد  معدال  االست رارن -د
دولية تنافس الواليا   قو سيما تمؾ التي يمكف اف تت،وؿ مست بل إلى اللية الياعد : الدو 

 الدوؿمتعدد االقطا ن ولعؿ ا ـ تمؾ  لعالـن وتفس  المجاؿ األمورالمت،د  األمريكية في كثير مف 
يتعارض كثير مف ميال،ه مع  التيالييف واالت،اد األوروبي ب ياد  فرنسا والمانيا و  روسيا  ي

ما يساعد دوؿ المجمس مف التخمص تدريجيا مف مشكمة  و وميال  الواليا  المت،د  األمريكيةن 
األمريكي فياان ويتخمص  ذا المجمس مف ا،تكار الايمنة  الوجودعدـ االست رار الناتجة عف 

دوؿ العالـ وليس لمواليا   لكؿ  نالؾ إمكانية لوجود ، ي ي وفاعؿ وتيب ن هاألمريكية عمي
قاـ ونشأ بمباركة أمريكية وتسب  بوجود ا  مثمماد  ف ط؛ وبالتالي ييب   ذا المجمس المت،

ن فانه سيكوف  و نفسه ايضا مف يعيف عمى اضعاؼ بأخرىالمباشر في المنط ة بطري ة أو 
  ذالمجمس قائما عمى مباركة دولية أوسع ن وسيكوفالوجود األمريكي فياا شيئا فشيئا

ديا  ايضان فاذد ال وى لاا ميال  ذا  طبيعة خاية مع الواليا   ذا الخيار له ت، اف اال
ت،اوؿ ت وية ن فضل عف اف كؿ مف روسيا والييف مثل تعاني مف مشاكؿ داخميةن روسيا المت،د 

في  ذ(27)فضل عف اف مجاال  ،ركتاا الرئيسة اوروبا وليس الخميجن وضعاا الداخمي واالقميمي 
الست لؿ عف الييفذذ اما إلكماؿ اف وم،اوال   ذد االخير  تايوا مشكمة،يف الييف لدياا 

 نت وية مركز ما عمى اليعيد األوروبي افاف  اتيف الدولتيف ت،بذ والمانيافرنسا إلى  بالنسبة
                                                 

 وما بعدها . 22لمزٌد من التفاصٌل انظا : لمى مضا االمااة، المتغٌاات الداخلٌة والخااجٌة ، ص  -27
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سيما واف  ذا االت،اد كما ال ذاختلؼأو   ذا االت،اد لمواجاة اي مشكمة وت ويةوم،اولة دعـ 
  ذاألخرىؾ مف الميال  ما  و مختمؼ عف مف الدوؿ تمم العديدنعمـ يضـ 

لفتر  ليس  بال يير   سيب ىالخيار الذي نرى بانه  اماتعزيز العلقا  مع الواليا  المت،د ن - ػ
اف تظؿ الواليا  المت،د  ال ط   المتوقعي بمع  دور أساسين فمف مريكفاو استمرار العامؿ األ

فيه   اتأثير ويستمر  في العراؽن ك،ميؼ سياسين تواجد افي العلقا  الدولية وسيستمر رئيس ال
 ايميؿ الواليا  المت،د  لتولي إلى  ن وسيستمر ا تماماا بالمنط ة ما سي دينسبيالفتر  طويمة 

 نسابؽ لاا ال ت،ديا اف ا،تلؿ العراؽ خمؼ لدى الخميجييف  ترتيبا  امنية في المنط ة بنفسااذ
وسن،  لاا الفرية  ذمنازعبل  قميـفي اإلوجبه سيد  ا بمأمريكاماـ ت،ديا  جديد  أيب،   فاـ

لفتر  عمى نشر اسمو  التعاطي مع العراؽ في  وبد  اكثر ايراران قميـلتفرض  يمنتاا عمى اإل
ككؿذ اال اف اضطرا  الوضع في العراؽ بسب  المعطيا  الداخمية  وسطمنط ة الشرؽ األ 

الكبير )بابعادد االقتيادية  وسطالشرؽ األ  ية جعماا تراجع مرا،ؿ مشروعاا في اقامةقميمواإل
والتعميمية والسياسية(ن وتجمدد خلؿ  ذد المر،مة النه سينطوي عمى تداعيا  مف اليع  الت،كـ 

ذ يان بفعؿ التداخؿ التاريخي والديني والمذ بي وال ومي وال بمي وااليديولوجي والسياسيإقميمباا 
 ذ سابؽ لااال معضمةضع مجمس التعاوف اماـ و ما ذلؾن 
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 الخاتمة
ت وـ بػاالت،اد فيما بيناا الف ذلؾ  افما ت دـ يتطم  مف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي  اف

مف خلؿ ال ضاء عمى الخلفا  بيف ن المنط ةالذي يمكف اف ي وـ عميه امف  ساسو،دد  و األ
أو  ل،دوديةخاية في مسائؿ الخلفا  ا نمستوىادنى إلى  عمى االقؿ خفضااأو   ذد الدوؿ

لمميير المشترؾ   نالؾ ادراؾ مشترؾ بيف  ذد الدوؿ يوجدالسياسيةذذ و و امر لف يتاتى ما لـ 
العالميذذ سيما بعد ادراؾ دوؿ الخميج األمف  بعيد المدى وبما ال يتعارض معاألمف  لمعنىو 

ال،ر  دوؿ الخميج دوف استثناء والتي كان  متمثمة ب كؿوبسب  مف التجار  التي مر  عمى 
ومف ثـ ما ل، تاا مف ،ر  الخميج الثانية ن السمبية عمى  ذد الدوؿ وانعكاساتااية يرانالعراقية اإل

 ميال،هي مكثؼ في  ذد المنط ة ل،ماية أمريكالعراؽ لمكوي  والذي ترت  عميه وجود  دخوؿاثر 
  ذاداعيا  وت ا تأثير و الوضع في النااية مف ا،تلؿ مباشر لمعراؽ إليه  وما  ؿن ال،يوية

ذذ و ذد امور ال يمكف ،ماا اال بتجاوز ذية عمى دوؿ مجمس التعاوف الخميجياال،تلؿ السمب
 سمبيا  الماضي والتعامؿ مع المعطيا  الجديد  بروم وع مية متفت،ة ذ 

 


