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ملخص

باحث سياسي

تناقش هذه الورقة التباين املوجود يف رؤى وإسرتاتيجيات دول اخلليج يف ظل الصفات
املتميزة هلذه املنطقة ،بسبب النفط واملوقع اإلسرتاتيجي.
ويرى الباحث أن غالبية املواقف السياسية اخلليجية اتّسمت بالتوافق عىل معظم القضايا
والسيام بعد املوقف اخلليجي احلازم
العربية والدولية إىل هناية العقد األول من هذا القرن،
ّ
من غزو العراق للكويت ،لكن ظهرت يف األعوام األخرية عدة تباينات حول بعض القضايا؛
كالعالقات مع إيران ،وموقفها من ثورات الربيع العريب ،لكنها مل تصل إىل درجة هتديد
وحدة املجلس ،أو استقرار دوله وشعوبه ،إال أهنا برزت بشكل واضح خالل األعوام الثالثة
املاضية ،والسيام االختالف يف املواقف جتاه ثورات الربيع العربية ،وحول العالقات مع بعض
الدول اإلقليمية والتحدّ يات الدولية.
ُ
وختِمت الورقة بطرح خمترص يف إطار املراجعات واملعاجلات والسياسات الواجب اتباعها
لتحقيق تقارب إسرتاتيجي؛ الستكامل وحدة خليجية مفرتضة.

Gulf States ... Different Visions in Management، Will، and Strategy
Mohammed Salem Al-Rashed
ABSTRACT
Since the establishment of the Gulf Cooperation Council in 1980، its main goal
was to protect the people of the GCC states from political and military developments
in the region. Since early 1970s، due to surging oil prices and increasing demand، the
Arab Gulf has become the focus of attention of the major powers، particularly the US
and the European countries due to their high dependence on the Gulf oil.
This paper highlights the nature of the conflicting views among the GCC states
towards hot files and strategic differences regarding the management of foreign
policy، oil policy، and wealth management. It concludes with a brief presentation that
needs to be expanded in the future and it asserts some important policies that need to
be followed in order to achieve a unified Gulf region.
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منذ قيام جملس التع�اون اخلليجي يف عام
 1980واهلدف الرئيس له هو محاية ش�عوب
دول جملس التع�اون اخلليجي من التطورات
السياسية والعس�كرية التي حتدث يف املنطقة،
فاخللي�ج الع�ريب -من�ذ بداي�ة الس�بعينيات
بس�بب ارتفاع أسعار النفط ،والطلب املتزايد
علي�ه -أصب�ح حم�ط أنظ�ار ال�دول الكربى،
والس�يام الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
وال�دول األوروبية ،إذ تعتم�د صناعتها عىل
تب�وأت دوله -بحس�ب
نف�ط اخللي�ج ال�ذي ّ
عامليا يف حجم
تقري�ر حديث -املرتب�ة األوىل ًّ
الفائ�ض يف امليزان التج�اري الذي بلغ 502
بلي�ون دوالر يف ع�ام  ،2012فيام متتلك هذه
ال�دول ثل�ث االحتياطي العاملي م�ن النفط،
وأكث�ر م�ن مُخ�س االحتياط�ي العامل�ي م�ن
عامليا يف
الغ�از ،وبذلك ّ
تبوأت املرتب�ة األوىل ًّ
احتياط�ي النفط ،واملرتب�ة الثانية يف احتياطي
الغ�از ،وهو ما ّ
تبوئ املرتبة األوىل
مكنها م�ن ِّ
عاملي�ا يف إنت�اج النف�ط ،إذ بل�غ إنتاجه�ا 20
ًّ
يف املئ�ة م�ن اإلنت�اج العاملي يف ع�ام ،2013
عامليا يف إنتاج الغاز،
وجاءت يف املرتبة الثالثة ًّ
إذ بل�غ إنتاجه�ا م�ن الغ�از الطبيع�ي املس�ال
 370بليون مرت مكعب ،و ُيش�كل احتياطيها
 52يف املئ�ة من إمجايل االحتياطي�ات النفطية
لـ«أوب�ك» وإنتاجه�ا يش�كل  49يف املئة من
إمج�ايل إنت�اج دول املنظم�ة من النف�ط اخلام،
كما متثل صادراهت�ا من النفط م�ن إنتاج دول
«أوبك» أكث�ر من  50يف املئة ،وهو ما جيعلها
الق�وة الرئيس�ة املتحكم�ة يف منظم�ة أوب�ك
وتصدي�را ،ولذل�ك ي�أيت االهتمام
إنتاج�ا
ً
ً
بمنطق�ة اخلليج من هذا الباب ،وهو ما جعل
دول اخللي�ج الع�ريب (الس�عودية والكوي�ت
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وعمان) تتفق
واإلم�ارات وقط�ر والبحرين ُ
عىل إنش�اء منظومة سياسية ،حلفظ االستقرار
يف ه�ذه ال�دول ،وه�و م�ا حصل م�ن خالل
إنش�اء جملس التعاون اخلليج�ي ،الذي رأت
فيه الش�عوب اخلليجية اللبنة األوىل لتأسيس
احت�اد خليجي متكامل ،يكون مظلة سياس�ية
حيميها من األخطار اخلارجية ،ويكون طري ًقا
للتكامل الس�يايس واالقتصادي والعسكري
هلذه الدول.

اتس�مت غالبي�ة املواق�ف السياس�ية
اخلليجي�ة بالتواف�ق واالتف�اق والثب�ات عىل
معظ�م القضاي�ا العربي�ة والدولي�ة إىل هناي�ة
العق�د األول م�ن هذا الق�رن ،والس�يام بعد
موق�ف جملس التع�اون اخلليج�ي احلازم من
غ�زو الع�راق للكوي�ت ،لتصب�ح املواق�ف
اخلليجي�ة متف ًقا عليها م�ن دوله ،ومن خالل
األمان�ة العامة للمجل�س ،فأعطى ز ً
مخا وقو ًة
ملواقفه�ا ،لقوهت�ا االقتصادي�ة والسياس�ية،
واتفاقه�ا يف املواقف ذات االهتامم املشترك،
إذ أصبحت أح�د العوامل املؤثرة يف قرارات
عربية ،بس�بب وح�دة قراراهتا ،وتوحد رؤى
دوهل�ا ،حت�ى إنه بات يحُ س�ب له حس�اب يف
املواقف العربية واإلقليمية ،فنرى مس�ؤولني
م�ن العامل يتوجه�ون إىل العواص�م اخلليجية
ولقاء مس�ؤوليها ،ملا متثله م�ن ثقل اقتصادي
واس�تقرار س�يايس .لكن ظهرت يف األعوام
األخرية تباينات عدة بني دول املجلس حول
بع�ض القضاي�ا السياس�ية ،كالعالق�ات مع
إي�ران وموقفه�ا من ث�ورات الربي�ع العريب،
مل تص�ل إىل درج�ة هتدي�د وح�دة املجل�س،
أو اس�تقرار دوله وش�عوبه ،لكنه�ا برزت يف

دول الخليج ...تباين في الر�ؤى والإدارة والإرادة والإ�ستراتيجية

ش�كل واضح خالل األعوام الثالثة املاضية � ،اًأول:الخالف في الر�ؤى تجاه الملفات
والس�يام االختلاف يف املواق�ف جت�اه ربي�ع ال�ساخنة
الث�ورات العربي�ة ،وكذلك ح�ول العالقات

م�ع بع�ض ال�دول اإلقليمي�ة والتحدي�ات  )1( -الخالف في التوجهات
والإ�صالحات ال�سيا�سية
الدولية.

ويف ه�ذه الورقة نلقي الضوء عىل طبيعة
اخلالف�ات بين دول جمل�س التع�اون جت�اه
امللفات الساخنة ،واخلالفات اإلسرتاتيجية،
وكذلك اخلالفات يف إدارة ملفات السياسة
اخلارجية والسياس�ة النفطية وإدارة الثروة،
ث�م نختم بط�رح خمتصر حيتاج اىل التوس�ع
اً
مس�تقبل لرؤية املراجع�ات واملعاجلات
في�ه
والسياس�ات الواج�ب اتباعه�ا لتحقي�ق
تق�ارب إستراتيجي؛ الس�تكامل وح�دة
خليجي�ةمفرتض�ة.

ش�هدت دول جمل�س التع�اون اخلليجي
خالل العق�د األخري موجتين من اإلصالح
الس�يايس ،كانت األوىل يف مطلع التسعينيات
م�ن القرن امل�ايض ،واألخ�رى يف هناية ذلك
العق�د ومطل�ع العق�د ال�ذي يلي�ه ،وكلت�ا
املوجتين وضعت النظم السياس�ية اخلليجية
على أعت�اب مرحلة جديدة ،اجته�ت فيها إىل
حتديث نفس�ها ،بع�د أن ظلت حال�ة الركود
َ
ومتثل أبرز معامل
تس�يطر عليها عقو ًدا طويلة،
املوجة األوىل لإلصالح يف مظهرين:
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�أك�������د �أمي�������ر دول�������ة قطر خ���ل���ال �إحدى
زيارات�������ه للوالي�������ات المتح�������دة�" :إننا في
قطر ال نريد ر�ؤية الأ�سلحة النووية في
منطقة الخليج" ،وذلك من دون الإ�شارة
�صراحة �إلى �إيران
أوهلام :تأسيس جمالس للشورى (بالتعيني)
يف ال�دول الت�ي مل يكن هب�ا مؤسس�ات تقدم
نفسها عىل شكل برملانات ،وذلك عىل نحو ما
حدث يف اململكة العربية السعودية والبحرين
يف عام .1992

ابت�دا ًء م�ن ع�ام  ،2000م�ع توس�يع قاعدة
املشاركة السياسية فيها(.)2

تتبن منظومة جملس التعاون
ومع ذل�ك مل َّ
عم�ل مصفوف�ة موح�دة أو حت�ى متقارب�ة
لرس�م مس�ارات توجهاهت�ا يف اإلصالحات
السياس�ية ،مم�ا أدى إىل التامي�ز والتباي�ن يف
توجهاهت�ا السياس�ية جت�اه القضاي�ا وامللفات
الس�اخنة ،س�واء اإلقليمي�ة أم الدولية ،وهو
ما س�نعرض ل�ه يف اخلالفات اإلستراتيجية
بين دول املجل�س جت�اه التعام�ل م�ع الربيع
الع�ريب ،وامللف الن�ووي اإلي�راين ،وغريمها
من القضايا اإلقليمية.

 ( )2الخالف حول االتفاقية الأمنيةثانيهما :صدور أنظمة أساس�ية يف الدول الخليجية

الت�ي مل يك�ن فيها هكذا أنظمة ،على غرار ما
ح�دث يف كل من الس�عودية يف عام ،1992
وسلطنة ُعامن يف عام .)1(1996

أما املوجة األخرى لإلصالح فقد َخ َطت
يف بع�ض النظ�م السياس�ية اخلليجي�ة خطوة
أوس�ع ،باس�تكامل عملي�ة صدور الدس�اتري
الدائمة ،كام حدث يف قطر يف نيس�ان من عام
 ،2003واالجت�اه إىل االعتماد على االقرتاع
الع�ام آلي�ة لتش�كيل املجال�س الترشيعي�ة
يف بع�ض ال�دول الت�ي كان�ت تتش�كل فيه�ا
تل�ك املجال�س عن طري�ق التعيني م�ع زيادة
صالحياهت�ا ،كما ح�دث يف البحري�ن ابتدا ًء
م�ن ع�ام  ،2002أو اختيار طريق�ة انتخاب
نصف أعضاء املجلس الوطني االحتادي ،كام
ح�دث يف اإلمارات العربي�ة يف عام ،2006
وإلغ�اء ال�دور احلكوم�ي يف اختي�ار أعض�اء
تلك املجالس كام حدث ذلك يف سلطنة ُعامن
 18ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

نتيج�ة للخلاف يف التوجه�ات
واإلصالح�ات السياس�ية يف دول جمل�س
التع�اون مل تتف�ق دول املجل�س ح�ول
االتفاقي�ة األمني�ة اخلليجي�ة ،إذ رفض�ت
الكوي�ت وقطر التوقي�ع عليها ،وظل توقيع
االتفاقي�ة األمني�ة م�ن دون تفعي�ل ،فمن�ذ
االجتامع األول ل�وزراء داخلية دول جملس
التع�اون اخلليجي ،والذي عقد يف الرياض
يف فرباي�ر ُ ،1982حدّ دت مبادئ وأهداف
التع�اون األمني بني دول املجلس يف السير
نح�و توقي�ع اتفاقية أمنية ش�املة بني الدول
توص�ل إىل ه�ذه االتفاقي�ة
األعض�اء ،ومل ُي َّ
يف صيغته�ا األوىل إال يف ع�ام ،1994
ووق�ع عليه�ا وزراء داخلي�ة التع�اون ع�ام
وح�دّ دت مالحمه�ا التي هتدف إىل
ُ ،2012
محاي�ة األم�ن القوم�ي اإلقليم�ي اخلليجي،
من خلال وضع بعض الضواب�ط القانونية
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دولي�ا .ومل تدخل االتفاقية
املتع�ارف عليها ًّ
حتى اآلن حيز التنفيذ ،بس�بب رفض بعض
دول املجل�س نص�وص االتفاقي�ة؛ ملخالفة
بعضها بنود دستوره ،واعرتاضه عىل بعضها
اآلخ�ر لتهديدها أم�ن املواطنين يف دولته،
تنص االتفاقي�ة يف بعض موادها عىل
حي�ث ّ
أن تتب�ادل احلكوم�ات املعلوم�ات املتعلق�ة
باملواطنين واملقيمين .وعلى س�بيل املثال،
تن�ص امل�ادة 4على أن "تتع�اون ّ
كل دول�ة
ط�رف بإحاط�ة األط�راف األخ�رى -عند
الطل�ب -باملعلومات والبيانات الش�خصية
عن مواطني الدول�ة الطالبة أو املقيمني هبا،
يف جمال اختصاصات وزارات الداخلية"(.)3
وال تن�ص م�واد االتفاقية عىل م�ا إذا كانت
ال�دول ملزم�ة بإثب�ات أد ّل�ة تتعلق بنش�اط
إجرام�ي ،أو توف�ر قاع�دة قانوني�ة ُيتب�ا َدل
بموجبه�ا املعلوم�ات الش�خصية املتعلق�ة
باملواطنني أو املقيمني .كام ال تنص االتفاقية
عىل رضورة القيام بإج�راءات قانونية لدى
مهم�ة
املحاك�م ،وال تف�رض أي ضامن�ات ّ
حلامي�ة احل�ق يف اخلصوصي�ة ،وجتنب س�وء
اس�تخدام الس�لطة ،وه�و م�ا جيع�ل التنفيذ
خاضع�ا فق�ط لتقدي�ر وزراء الداخلي�ة يف
ً
دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي .وهك�ذا
ّ
ش�كلت االتفاقي�ة األمنية
مس�ارا للخالف
ً
بيندولجمل�سالتع�اوناخلليج�ي(.)4

 ( )3الخالف حول العالقة مع �إيرانال ش�ك أن امتلاك إيران أس�لحة نووية
من ش�أنه التأثري يف استقرار منطقة اخلليج من
زاويتني:

األوىل :تكريس اخلل�ل القائم يف موازين
الق�وى ،إذ تشير حقائق اجلغرافيا السياس�ية
إىل أن الق�وة اإليراني�ة احلالي�ة إذا م�ا أرادت
أن تتج�ه نحو جهة ما فإن مس�ارها لن يكون
الشامل أو الرشق ،ففي الرشق القوى النووية
اآلسيوية الكربى" :اهلند ،باكستان ،الصني"،
ويف الشمال روس�ياِ ،
�م ف�إن إمكانية
وم�ن َث ّ
التمدد املتاحة إليران يف اجتاه الغرب.

يض�اف إىل ه�ذا التباين معان�اة اجليوش
اخلليجية من نقص األفراد املستعدين للخدمة
يف الق�وات املس�لحة ،أو االلت�زام باحلي�اة
العس�كرية ،كما أهن�م يفتق�رون بصف�ة عامة
للخبرة القتالية ،يف الوقت ال�ذي أعلنت فيه
إيران ع�ن إجرائها جترب�ة صاروخية متطورة
(ش�هاب )3يف يولي�و  ،2005فضًل�اً ع�ن
إعلان وزارة الدف�اع اإليرانية ع�ن اعتزامها
تطوي�ر نوعين آخرين م�ن الصواري�خ ذات
التقني�ة العالية ،ومها :ش�هاب3000( 4كم)
وش�هاب5000( 5ك�م) ،باإلضاف�ة إىل م�ا
تشير إليه الدراسات العس�كرية احلديثة من
حاليا بإنتاج أكث�ر من  80يف
أن إي�ران تق�وم ًّ
املئة من أسلحتها الثقيلة.

أم�ا الثانية فه�ي :إمكانية نش�وب رصاع
عس�كري بين إي�ران واألط�راف املعني�ة
بالقضية النووية ،تنعك�س آثاره عىل املنطقة،
وبخاص�ة أن ه�ذا البديل ليس مس�تبعدً ا من
إستراتيجيات الواليات املتح�دة جتاه امللف
الن�ووي اإلي�راين ،أك�د ذلك الرئي�س بوش
بالقول" :ال نستبعد اخليار العسكري لتسوية
املل�ف الن�ووي اإلي�راين" ،وه�ذا م�ا حاول
أوباما جتنبه باالتفاق النووي الح ًقا.
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الر�ؤية الخليجية للبرنامج النووي
الإيراني:
مما ال ش�ك في�ه أن دول اخلليج تدرك أن
تطوي�ر الق�درة النووي�ة اإليرانية ُيع�دّ عاملاً
آخ�ر م�ن عوامل ع�دم االس�تقرار التي هتدد
حاليا
املنطقة ،وال يمكن توقع نتائجه ،س�واء ًّ
أم على املدى البعيد ،ويف ه�ذا اإلطار يمكن
اس�تيضاح املواق�ف اخلليجي�ة الرس�مية كما
يأيت:

على صعي�د جمل�س التع�اون اخلليج�ي
يالح�ظ أن هن�اك مطالبة خليجية م�ن إيران
بإهن�اء الربنامج النووي ،بي�د أن هذه املطالبة
ليس�ت مبارشة ،ويف هذا الص�دد قال األمني
الع�ام ملجلس التعاون اخلليجي الس�ابق عبد
الرمحن العطية" :إن الربنامج النووي اإليراين
لي�س له م�ا يبرره ،خاص�ة يف ظ�ل مطالبتنا
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للمجتم�ع ال�دويل بالعمل عىل جع�ل منطقة
الرشق األوس�ط بام فيها منطقة اخلليج خالية
من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل"
بي�د أن�ه أض�اف" :لس�نا بص�دد االختلاف
م�ع إي�ران ،فعالقاتن�ا معها طيب�ة" .وتعكس
الترصحيات الس�ابقة طبيعة التوجه اخلليجي
العام بش�أن برنام�ج إيران النووي ،إذ يتس�م
ه�ذا التوج�ه باحل�ذر الش�ديد ،وبخاصة مع
وجود الربنامج النووي اإلرسائييل ،ألن اختاذ
علنيا من برنامج
الدول اخلليجية الست موق ًفا ًّ
إيران الن�ووي قد يفرسه بعض األطراف بأنه
دعم لالحتكار اإلرسائييل للسلاح النووي.
وم�ن هن�ا كان املوقف الرس�مي اخلليجي يف
ش�كل مبادئ وعموميات من دون اإلش�ارة
إىل ط�رف بذات�ه ،ويتض�ح ذل�ك م�ن خالل
البيانات اخلتامية للقمم اخلليجية.
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إال أن بي�ان القمة التي عقدت يف الدوحة
ع�ام  1996ن�ص رصاحة عىل إي�ران ،حيث
أش�ار البيان إىل "قلق املجلس من سعي إيران
املتواصل القتناء وبناء ترس�انات من أسلحة
الدمار الش�امل ،وقدرات تس�ليحية تقليدية
وغير تقليدية تف�وق االحتياج�ات الدفاعية
املرشوعة" ،أما البيان اخلتامي ملجلس التعاون
اخلليجي عام  1997فقد عاد إىل العموميات
مرة أخرى ،حي�ث "أعرب املجلس عن قلقه
إزاء اس�تمرار برامج أس�لحة الدمار الشامل
يف املنطقة ،وطال�ب بالعمل عىل جعل منطقة
الرشق األوسط بام فيها منظمة اخلليج منطقة
خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بام فيها
األسلحة النووية" ،وقد تكرر املعنى نفسه يف
بي�انيَ قمتي ع�ام  2003و  2004مع مطالبة
إرسائيل باالنضامم إىل معاهدة منع االنتش�ار
النووي(.)5

ويف اإلطار نفس�ه ج�اءت مواقف الدول
اخلليجي�ة الس�ت م�ن الربنام�ج الن�ووي
اإلي�راين ،فم�ن خلال اس�تقراء الترصحيات
اخلليجي�ة الرس�مية يالح�ظ أن هن�اك موق ًفا
رس�ميا
خليجي�ا معلنً�ا إزاء برنام�ج إي�ران
ًّ
ًّ
الن�ووي مفاده رفض امتالك إي�ران لقدرات
نووي�ة ،إال أن ه�ذا املوق�ف مل يتخ�ذ جان�ب
التح�رك العميل ،حت�ى إنه دور تل�ك الدول
خلال زي�ارة جون بولت�ون للمنطق�ة اقترص
على امل�داوالت واملناقش�ات م�ع اجلان�ب
األمريكي ،مع إمكاني�ة قيام بعض األطراف
بدور الوس�اطة بني طهران وواشنطن لتأمني
املحادثات بينهام(.)6

وتعك�س ترصحيات املس�ؤولني يف بعض
ال�دول اخلليجي�ة مواق�ف تل�ك ال�دول من
املل�ف الن�ووي اإلي�راين ،إذ يق�ول الوزي�ر
العامنية يوس�ف بن
املس�ؤول ع�ن اخلارجي�ة ُ
علوي" :نحن ضد أي نش�اط يستهدف إنتاج
أس�لحة نووية يف املنطقة ،أو أي أسلحة دمار
ش�امل أخ�رى يف اخلليج ،نحن دول ليس�ت
كبيرة ،وبالت�ايل ينبغ�ي أن ننأى بأنفس�نا حمن
أي رصاع بني الكبار" ،وأضاف أن "الربنامج
الن�ووي اإلي�راين هدف�ه س�لمي؛ ألن إي�ران
تس�عى إىل إنتاج طاق�ة كهربائي�ة بحدود 20
ألف ميغاوات".
وح�ول املعنى نفس�ه أكد أمير دولة قطر
خلال إح�دى زيارات�ه للوالي�ات املتح�دة:

�أف�������ادت وكال�������ة رويت�������رز اً
نقل عن م�س��������ؤول
�س�������عودي �أن اتفاق �إيران الن�������ووي مع القوى
الدولية �سيجعل من ال�شرق الأو�سط "جزءًا
�أكثر خطورة من العالم"
"إننا يف قطر ال نريد رؤية األس�لحة النووية
يف منطق�ة اخلليج" ،وذلك من دون اإلش�ارة
رصاحة إىل إيران(.)7

كام كانت مواقف دولة الكويت الرسمية

والش�عبية أكث�ر ح�دة ،فف�ي ترصي�ح لوزير
اخلارجية الكويتي السابق الشيخ حممد صباح

خطرا
الس�امل الصباح أف�اد أن "إيران تش�كل ً

إستراتيجيا بعي�د املدى على دول اخلليج يف
ًّ
ض�وء تطويرها أس�لحة دمار ش�امل" مضي ًفا
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أن "هذه مسألة خطرية" ،ومن جانبها ناقشت
جلن�ة ش�ؤون البيئ�ة يف جملس األم�ة الكويتي
تقاري�ر بش�أن املخاط�ر البيئي�ة الت�ي يمثله�ا
املفاعل النووي اإليراين يف منطقة بوشهر.

وبالنظر إىل هذه الترصحيات ،فقد حدث
حت�ول يف ه�ذه املواقف بعد توقي�ع الواليات
املتح�دة االمريكية اتفاق اإلط�ار النووي مع
إيران عىل النحو اآليت:
حي�ث أعل�ن وزراء خارجية دول جملس
التع�اون اخلليج�ي الس�ت دعمه�م التف�اق
الدول الغربية مع إيران ،حول برنامج طهران
النووي.

وي�أيت ه�ذا الدع�م بع�د وع�د أمريك�ي
بنق�ل أس�لحة أرسع ،ومش�اركة املعلوم�ات
االستخبارية بشكل أفضل.

وق�ال خال�د العطي�ة وزي�ر اخلارجي�ة
القطري" :إن االتفاق م�ع إيران ،مثّل أفضل
اخلي�ارات من أج�ل اس�تقرار املنطقة .ونحن
واثق�ون من أن اجله�ود بذلت جلع�ل املنطقة
مستقرة جدًّ ا وآمنة جدًّ ا".
وأت�ى حدي�ث العطي�ة بعد حمادث�ات مع
وزي�ر اخلارجي�ة األمريك�ي ج�ون كيري،
الذي زار الدوحة لطمأنة دول اخلليج بش�أن
االتفاق النووي مع إيران.

والتق�ى ج�ون كيري ب�وزراء خارجي�ة
دول جمل�س التع�اون اخلليجي الس�تة ،وقال
إنه وال�وزراء اخلليجيني اتفق�وا عىل أن تنفيذ
بنود اتفاق إيران النووي بالكامل سيسهم يف
زيادة أمن املنطقة.
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تاريخ ًيّا ،توجد م�شكلتان حدوديتان
بي�������ن الإم�������ارات وال�س�������عودية ،هما:
النزاع ح�������ول واح�������ة البريمي بين
�أبوظبي وال�سعودية وعُ مان ،والنزاع
حول خور العيديد ،وكانت �أطرافه
�أبوظبي وقطر وال�سعودية
وقال�ت الواليات املتح�دة :إن االتفاق

غرض�ه من�ع طه�ران م�ن احلص�ول على

أس�لحة نووية ،يف مقاب�ل ختفيف العقوبات

عليه�ا.

وأفادت وكالة األنباء اإلماراتية أن رئيس

اإلم�ارات ورئيس وزرائها بعث�ا برقيتَي هتنئة

للرئيس اإليراين حس�ن روحاين بالتوصل إىل
االتفاقي�ة النووي�ة ،معبرِّ َ ْي ِن ع�ن أملهام يف أن
تُس�هم االتفاقية يف تعزيز األمن واالس�تقرار
يف املنطقة.

أ ّما الس�عودية فقد أف�ادت وكالة رويرتز

نقًل�اً عن مس�ؤول س�عودي أن اتف�اق إيران
الن�ووي م�ع الق�وى الدولي�ة س�يجعل م�ن

الشرق األوس�ط "ج�ز ًءا أكث�ر خط�ورة من
الع�امل" ،وأص�در جمل�س الوزراء الس�عودي
بيا ًن�ا جاء فيه أن ه�ذا االتفاق يمكن أن يمثل
«خطوة أولية يف اجتاه التوصل إىل حل ش�امل

للربنام�ج النووي اإليراين ،فيما إذا أفىض إىل

وخصوصا
إزالة مجيع أسلحة الدمار الشامل،
ً
السلاح الن�ووي يف منطقة الرشق األوس�ط

واخلليج العريب»(.)8
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أم�ا العاه�ل البحرين�ي املل�ك مح�د ب�ن
وجهه�ا إىل
رح�ب يف برقي�ة ّ
خليف�ة ،فق�د ّ
روح�اين باالتف�اق ،معر ًب�ا ع�ن أمل�ه يف أن
ُيس� ِهم يف ترس�يخ دعائ�م األم�ن وتثبي�ت
ركائز االس�تقرار يف املنطقة ،وحتسني وتطوير
العالقات بني دوهلا.
وقال�ت وكالة األنب�اء الكويتي�ة :إن أمري
الكوي�ت" ،أعرب عن أمله يف أن ُيس�هم هذا
االتفاق يف تعزيز األمن والسالم يف املنطقة".

ويق�ول الدكت�ور عب�د اهلل الش�اجيي:
"الالف�ت أن�ه مل يص�در ع�ن األمان�ة العامة
ملجل�س التع�اون اخلليج�ي بي�ان يعّب�رّ ع�ن
موق�ف مجاعي من االتف�اق النووي .واضح
موح�د حول
أن�ه ال يوج�د موق�ف خليجي ّ
االتف�اق ال�ذي وصف�ه م�ن
يس�وق ل�ه م�ن
ّ
أمريكيين وأوروبيين وإيرانيين بالتارخيي،
بينام تصفه قيادات الكونغرس باخلطأ"(.)9

 ( )4الخالفات الحدودية والنزاعاتالنفطية
معظ�م دول اخللي�ج نت�اج الق�رن
العرشي�ن ،حدوده�ا ُر ِس�مت إىل ح�دٍّ كبري
م�ن قبل ق�وى خارجي�ة ،والت�ي بقيت حمل
خلاف حتى بداي�ة العقد الثاين م�ن القرن
احلادي والعرشين .فباإلضافة إىل العالقات
املع ّقدة والنزاعات احلدودية واإلقليمية مع
إي�ران ،وإىل حدٍّ معّي�نّ مع الع�راق واليمن
ً
أيض�ا -ف�إن ج�ز ًءا م�ن التحدّ ي�ات األمنية
الت�ي تواجهها دول اخللي�ج مرتبطة بالذات
بالعالق�اتفيمابينه�ا.

على الرغ�م م�ن أن معظ�م اخلالف�ات
احلدودي�ة بين ال�دول امل َلكي�ة الس�ت ق�د
س�ويت على ال�ورق بين األرس احلاكم�ة،
إال أهن�ا تع�ود م�رة تل�و األخ�رى ّ
لتذك�ر
بالتأثير الس�لبي هلذه اخلالفات على طبيعة
العالق�اتفيمابينه�ا.

معظمه�ا واجهت أو تواج�ه حتى اآلونة
نزاعا حدود ًّيا بر ًّيا أو بحر ًّيا فيام بينها،
األخرية ً
وق�د نش�أ هذا بصفة رئيس�ة ع�ن الطموح يف
الس�يطرة عىل حقول النفط يف مناطق مل ترسم
حدودها بش�كل جي�د ،ونتيج�ة خلصومات
تارخيي�ة متك�ررة ،وم�ن املش�كالت القائم�ة
ح�ول ترس�يم احل�دود يف مناط�ق صحراوية
وقبلية(.)10

قطر و البحرين
كانت هناك خالفات بني قطر والبحرين،
حي�ث طالبتا بالس�يادة عىل جزر ح�وار التي
فعليا البحرين منذ عام ،1930
تسيطر عليها ًّ
وكذلك عىل مدينة الزبارة يف الطرف الشمايل
حاليا
لش�به جزيرة قط�ر التي تس�يطر عليه�ا ًّ
دوليا.
قطر ،وقد ُح َّل هذا النزاع ًّ

قطر و ال�سعودية
قط�ر والس�عودية تتنازعان على املنطقة
الت�ي منحته�ا دول�ة اإلم�ارات للس�عودية
بموج�ب اتفاق بينهام ع�ام  ،1974والذي
حي�رم قط�ر م�ن االنتق�ال البري إىل دول�ة
اإلمارات ،وهي منطقة خوفوس ،التي ت َُعدّ
افرتاضيا بطبقات م�ن النفط ،مما أدى
غني�ة
ًّ
إىل وقوع ح�وادث حدودية بينهام يف أكتوبر
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 1992وم�ارس  ،1994قت�ل خالهلا عدد

م�نالقطريين.

الإمارات وال�سعودية
تارخيي�ا ،توجد مش�كلتان حدوديتان بني
ًّ

اس�تقر الوض�ع احلدودي بين اإلمارات
ّ

والس�عودية ،وفق ما أقرته اتفاقية جدة طوال
فترة حكم الش�يخ زايد لإلم�ارات .ويف عام

 ،2005اعرتض�ت الس�عودية على مشروع

إنشاء جرس بحري ،كان من املفرتض أن يربط

اإلم�ارات والس�عودية ،مه�ا :الن�زاع ح�ول

بين أرايض اإلمارات وقط�ر ،بحجة أنه يمر

وعامن ،والنزاع ح�ول خور العيديد ،وكانت
ُ

أ ّدى ذل�ك إىل أزم�ة يف العالقات اإلماراتية-

ويف أغس�طس ُ ،1974و ِّقع�ت اتفاقي�ة

ويف مطل�ع ع�ام  ،2006أص�درت

واح�ة الربيم�ي بين أبوظب�ي والس�عودية

فوق مياهها اإلقليمي�ة يف خور العيديد ،وقد

أطرافه أبوظبي وقطر والسعودية.

السعودية(.)11

جدة للح�دود بني اململكة العربية الس�عودية
واإلمارات العربية املتحدة .وبموجبها ُح ِسم

تابعا للمياه اإلقليمية
َيظهر فيها خور العيديد ً

التس�ع على ُعمان (ثالث ق�رى) وأب�و ظبي

بري بني اإلم�ارات وقطر ،األم�ر الذي أ ّدى

الن�زاع ح�ول واح�ة الربيم�ي بتوزي�ع ُقراها

(س�ت قرى) .وق�د أقرت س�لطنة ُعامن هبذه

االتفاقية بعد عام .1990
 24ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

اإلم�ارات يف كتاهبا الس�نوي خرائط جديدة

اإلماراتي�ة ،ويظه�ر كذل�ك وج�ود اتص�ال

جم�د ًدا إىل أزم�ة يف العالق�ات بين اإلمارات
والسعودية.
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ويف أغس�طس  ،2009أوقفت السعودية
دخ�ول املواطنين اإلماراتيين إىل أراضيه�ا
باس�تخدام بطاق�ات اهلوية وف�ق املعمول به،
احتجاج�ا منه�ا على قي�ام اإلم�ارات بتغيري
ً
خريطته�ا اجلغرافي�ة املوجودة على بطاقات
هوية مواطنيها ،حيث شملت اخلريطة منطقة
العيديد ضمن األرايض اإلماراتية.

كادت األزم�ة بين البلدي�ن تص�ل م�رة
أخ�رى إىل مرحل�ة حرج�ة ،عندم�ا أطل�ق
زورق�ان تابع�ان لق�وات ح�رس احل�دود
اإلماراتي�ة يف ش�هر م�ارس  2010النار عىل
زورق س�عودي يف خور العيدي�د ،واحتجزا
اثنني من أفراد حرس احلدود السعودي.
وق�د تبع ذلك زيارة قام هبا حممد بن زايد
آل هني�ان ،ويل عه�د أبوظب�ي ،نائ�ب القائ�د
األعلى للق�وات املس�لحة ،ورئي�س اللجن�ة
احلدودي�ة املكلف�ة بالنزاع�ات احلدودي�ة مع
اململك�ة العربي�ة الس�عودية -إىل الس�عودية
لبح�ث األزمة م�ع املس�ؤولني الس�عوديني.
وبذل�ك ،يمكن القول :إن املس�ألة احلدودية
ألق�ت بظالهل�ا الكثيف�ة على العالق�ات
اإلماراتي�ة -الس�عودية منذ بداي�ة فرتة حكم
الش�يخ خليفة وحتى اآلن ،بشكل جيعل هذا
امللف من أكثر امللفات خطورة عىل العالقات
املستقبلية بني البلدين(.)12

ال�سعودية والكويت
دخل�ت اخلالف�ات الس�عودية الكويتي�ة
بش�أن حقول النف�ط والغاز مرحل�ة جديدة،
حين امت�دت إىل حق�ل غ�از ال�درة يف مي�اه
رص فيه مس�ؤولو البلدين
اخلليج ،يف وق�ت ُي ّ

على التقلي�ل م�ن ش�أن تل�ك اخلالف�ات،
ويرجعوهنا إىل أسباب فنية.

وق�د اتس�عت اخلالفات بني بينهام بش�أن

حق�ول النفط والغ�از يف حقل غ�از الدرة يف
مياه اخلليج ،بعد أيام عىل ظهور خالف بشأن

حقل اخلفجي الواق�ع يف املنطقة املحايدة بني

البلدي�ن اللذين يتقاسمان بالتس�اوي إنتاجه
يوميا.
املقدّ ر بنحو  700ألف برميل ًّ

وذك�رت صح�ف كويتية أن الس�عوديني
رصون عىل حتويل إنتاج احلقل أولاً إىل جممع
ُي ّ

اخلفج�ي النفطي قبل اقتس�امه بين البلدين،

في ال�س�������نوات الأخيرة ب�������د�أت دولة الإمارات
بناء �س�������ور على الحدود م�������ع عُ مان كمعوّق
�أمن�������ي يمنع عمليات التهري�������ب والنزوح غير
الم�شروعة
ُرص الكويت عىل أخ�ذ حصتها مبارشة
بينما ت ّ
من حقل الدرة.

ويثير حق�ل ال�درة يف شمال اخللي�ج

خالف�ات أوس�ع ،حيث تق�ول إي�ران إن هلا

حص�ة يف احلق�ل ،إال أن اخلبراء يؤكدون أن
احلقل كاملاً يقع يف املياه اإلقليمية الس�عودية
والكويتية(.)13

و ُيق�دَّ ر خمزون احلق�ل بنح�و  200مليار

متر مكعب من الغاز الطبيعي .وكان اإلنتاج
يف حق�ل غ�از الدرة ق�د توقف من�ذ أكثر من
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ال�سعودية والكويت ت�ش�������تركان في العديد
من الملفات بتن�س�������يق تام ،منها ملف اليمن
والتحال�������ف الدولي �ض�������د تنظي�������م "الدولة
الإ�سالمية"
سنة ،بسبب خالف بني البلدين وفق صحيفة
الرأي الكويتية.

ويأيت هذا اخللاف بعد خالف آخر حني
ق�رارا من جان�ب واحد،
اخت�ذت الس�عودية
ً
بالتوقف عن اس�تثامر حق�ل اخلفجي النفطي
املشترك ال�ذي يق�ع يف املنطقة املحاي�دة بني
السعودية والكويت.

ُعمان ثالث ق�رى ودول�ة اإلم�ارات القرى
الست املتبقية.

بعد ذلك بثالث�ة أعوام يف نوفمرب 1977
أعط�ت ُعمان الن�زاع بينها وبني إم�ارة رأس
اخليمة ،وهي إمارة من س�بع إمارات تتشكل
منه�ا دول�ة اإلم�ارات املتح�دة ،والت�ي تقع
علنيا.
بالقرب من شبه جزيرة مسندم -بعدً ا ًّ

قطاع�ا بط�ول 16كل�م
الم�س
الن�زاع
ُ
ً
َ
بالق�رب من مضي�ق هرمز ،حيث اكتش�فت
ومهمةُ .عامن أرس�لت
في�ه حقول نفط كبرية
ّ
ق�وات مش�اة وس�فينة حربي�ة ملطالب�ة رأس
اخليمة ب�أن تتوقف عن اس�تخراج النفط من
املنطقة.

وو ّق�ع البل�دان قب�ل نح�و  50عا ًما عىل
اتفاق تقاس�م إنت�اج املنطقة املحاي�دة ،حيث
تعمل رشك�ة أرامكو عن اجلانب الس�عودي
والرشكة الكويتية لنفط اخلليج عن الكويت.

يف الس�نوات األخيرة ب�دأت دول�ة
اإلم�ارات بن�اء س�ور على احلدود م�ع ُعامن
كمع�وق أمن�ي يمن�ع عملي�ات التهري�ب
ّ
والنزوح غري املرشوعة.

ويبل�غ إنت�اج املنطق�ة املحاي�دة الت�ي
يس�تثمرها البل�دان ح�وايل  700ألف برميل
يوميا ،توزع بالتساوي بينهام .لكن مسؤولني
ًّ
كويتيين ق ّلل�وا م�ن أمهي�ة اخللاف املتعل�ق
بالتوقف عن اإلنتاج.

مجيع االتفاقيات التي ُو ِّقع عليها لتس�وية
احل�دود بينها كانت ثنائية .غ�اب دور جملس
فعالة ّ
حلل
التع�اون اخلليجي بصفة مؤسس�ية ّ
النزاعات ،اللجان التي ّ
شكلت هلذا الغرض
فعالة ،يف احلقيقة حتولت إىل ُنزُ ل
تبينّ أهنا غري ّ
للقاءات التي ت َّ
إعالميا.
ُغطى
ًّ

وق�ام أمير الكوي�ت بزي�ارة مفاجئ�ة إىل
الس�عودية اس�تغرقت بضع س�اعات ،ع َّللها
املراقبون بمحاولة تطويق اخلالفات النفطية،
يف ظ�ل ع�دم إعط�اء تفاصي�ل رس�مية ع�ن
الزيارة.

ُعمَان و الإمارات

َح ُّ
النزاع حول واحة الربيمي بني ُعامن
�ل
ِ
منح
ودولة اإلمارات والس�عودية يف َ 1974
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النزاع�ات احلدودي�ة الداخلي�ة يف جملس
التع�اون والت�ي ق�ادت إىل ع�دة ح�وادث
حدودية كام ذكرنا -تبدو كأن الدول املتداخلة
فيها عىل استعداد حللها بوسائل دبلوماسية.

يف كل األح�وال مس�ألة ترس�يم احل�دود
س�تكون مالزمة للسياس�ة يف دول اخلليج يف
املس�تقبل ً
أيضا ،وس�تزيد م�ن الصعوبة أمام

دول الخليج ...تباين في الر�ؤى والإدارة والإرادة والإ�ستراتيجية

الدول العربية يف منطقة اخلليج للعمل بشكل
مجاعي يف مواجهة التحدي اإليراين(.)14

 ( )5الخالف حول منظومة الدفاعالأمني للخليج:
مل تستطع دول جملس التعاون اخلليجي أن
تنشئ منظومة دفاع أمني مشرتك فعالة؛ بسبب
االعتامد عىل الواليات املتحدة وحلفائها ،من
دون االعتماد على البنية اخلليجي�ة ،رغم أن
مجي�ع الظ�روف واملعطي�ات تؤك�د الرضورة
القصوى إلنش�ائها؛ وذل�ك وف ًقا لترصحيات
األمين الع�ام ملجلس التعاون ل�دول اخلليج
العربي�ة عبداللطيف الزياين خلال فعاليات
ال�دورة الـ 13ملجلس الدفاع املشترك لدول
جملس التع�اون اخلليج�ي 2014/11/12
ال�ذي ق�ال" :إن مجي�ع الظ�روف واملعطيات
تؤكد الرضورة القصوى إلنش�اء هذه القوة،
ملا هلا من دور فعال يف استكامل منظومة الدفاع
املشرتك واإلسهام يف تقديم الدعم واملساندة
املطلوبة للحفاظ عىل األم�ن البحري ومحاية
املصالح احليوية لدول املجلس".

وقال ً
أيض�ا :إن موافقة ق�ادة دول جملس
التعاون عىل إنش�اء القيادة العسكرية املوحدة
لدول املجلس "متثل نقلة نوعية ملسرية العمل
العسكري املشترك بني دول املجلس" معر ًبا
ع�ن تطلع�ه ألن تش�كل تل�ك القي�ادة على
أرض الواق�ع ،وتس�تكمل مجي�ع عنارصه�ا
ووحداهتا.
كذل�ك تس�بب غي�اب تنس�يق املواق�ف
والسياس�ات واخلط�ط الدفاعي�ة بين دول
املجل�س اخلليجي جت�اه األخط�ار التي حتيط

هبا -يف عدم تنفيذ توصيات قادة دول اخلليج
يف اس�تمرار اجله�ود لتعزي�ز مسيرة التعاون
املشترك ،والسعي لتثبيت قواعد كيان جملس
التع�اون اخلليجي ،وتقوي�ة دعائمه ،وحتقيق
طموحات وتطلعات ش�عوبه ،وانسجا ًما مع
متطلبات املرحلة اجلديدة من العمل املشرتك
بتكوين منظومة دفاع أمني مشرتك(.)15

 -التن�سيق الأمني في عا�صفة الحزم:

ش�اركت ُ
دول جمل�س التع�اون اخلليجي
الس�عودي َة يف الرضب�ات اجلوي�ة األوىل الت�ي
وجهته�ا الطائ�رات الس�عودية ملعاقل مجاعة
احلوث�ي باليم�ن- ،ما عدا ُعمان -حيث بلغ
املش�اركة املعلن�ة يف العملية يف موجتها
إمجايل
َ
األوىل  185طائ�رة مقاتل�ة ،بينه�ا  100م�ن
السعودية التي حتشد ً
أيضا  150ألف مقاتل،
ووحدات بحرية عىل اس�تعداد للمشاركة إذا
تطورت العملية العسكرية .وشارك يف املوجة
األوىل من اهلجوم -إضافة إىل السعودية -كل
من اإلمارات ب�ـ 30مقاتلة ،والكويت بـ15
والبحري�ن ب�ـ ،15بينام ش�اركت قط�ر بـ10
طائرات(.)16

جتدر اإلش�ارة إىل أن السعودية والكويت
تشتركان يف العدي�د م�ن امللف�ات بتنس�يق
ت�ام ،منه�ا مل�ف اليم�ن والتحال�ف الدويل
ضد تنظي�م "الدولة اإلسلامية" ،كام يبحث
اجلانب�ان بش�كل مس�تمر من خلال زيارات
املهم�ة ،التي
مكوكي�ة العدي�دَ م�ن امللف�ات ّ
خصوص�ا التنس�يق األمن�ي
خت�ص املنطق�ة،
ً
والعسكري وحماربة اإلرهاب ،حيث تشارك
كل من الكويت والسعودية بفعالية يف احللف
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ال�دويل ض�د تنظي�م "الدول�ة اإلسلامية"،
إضافة إىل دول خليجية وعربية أخرى(.)17

وفيما يتعلق بالدور اإلم�ارايت يف عاصفة
احل�زم كش�ف الس�يايس الكويت�ي الش�هري
وعض�و جمل�س األمة الس�ابق ن�ارص الدويلة
ع�ن تفاصي�ل خطرية ومثيرة بش�أن عاصفة
احلزم التي تقودها اململكة العربية الس�عودية
ض�د معاق�ل احلوثيين يف اليمن ،مؤك�دً ا أن
عربي�ا آخر ـ رف�ض اإلفصاح
مصر وحلي ًفا ًّ
ً
غامضا إلحباط عاصفة احلزم
دورا
عنه ـ َّأديا ً
ضد احلوثيني(.)18

ثانيًا:الخالفات في الإ�ستراتيجية
 (� )1إ�ستراتيجية التعامل معالثورات العربية
ج�اء تأثير الربيع الع�ريب يف دول اخلليج
وعامن
متفاو ًت�ا .إذ نج�د تأثيره يف البحري�ن ُ
س�لبيا ،بينام جت ّنب�ت قطر واإلم�ارات العربية
ًّ
ّ
املتحدة الوقوع يف مشكالت خطرية ،وظلت
الس�عودية يف موقع ما يف الوسط ،ثم رسعان
ما حس�مت أمرها باخت�اذ إج�راءات وقائية،
وقد اس�تطاعت الكويت بوس�اطة إجراءات
حمدّ دة احتواء الشارع الكويتي.

وعلى صعي�د إستراتيجية التعام�ل م�ع
ث�ورات الربيع العريب نج�د أن دول املجلس
اختلفت يف تعاطيها معها ،فنجد قطر انحازت
تكون حمور
إىل ثورات الربيع العريب ،يف حني ّ
وتكت�ل ملواجه�ة تأثيرات هذه الث�ورات يف
كل من الس�عودية واإلمارات ،وكان املوقف
البحرين�ي منس�جماً معهما ،وه�ذا التباين يف
املوقف اخلليجي كان له كلفته اإلستراتيجية
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على ح�ارض دول اخللي�ج ومس�تقبله ،حيث
وق�ف بعضه�ا ض�د خي�ارات الش�عوب
العربية ،وتدخل يف شؤوهنا الداخلية ،وأنفق
املليارات من دون مالحظة أن ذلك أسهم يف
مت�دد إيران .املفارق�ة أن املوقف اخلليجي من
ّ
ث�ورات الربيع العريب يس�تند إىل مجلة خماوف
غري حقيقية ،وغري موضوعية ً
أيضا ،بارتكازه
َ
أش�عل ه�ذه الث�ورات
على فرضي�ة أن َم�ن
ووض�ع إطاره�ا التنظيم�ي ه�م اإلخ�وان
املس�لمون ،وأهنم يس�عون لتصدير الثورات
إىل دول اخللي�جِ ،
وم�ن َث ّم فه�م هيددون أمن
األنظمة اخلليجية واستقرارها ،وهذا مل يثبت
عمليا ّ
قط!
ًّ
وقد انعكست اإلستراتيجية التباينية بني
دول اخللي�ج عىل طبيع�ة العالقات فيام بينها،
وكادت تعص�ف بمجلس التعاون اخلليجي،
لوال مبادرة املصاحلة التي قادها أمري الكويت
وتبنتها الس�عودية وجتاوب�ت معها األطراف
اخلليجية.

 (� )2إ�ستراتيجية التعامل معالحوثيين في اليمن
أم�ا يف اليم�ن فق�د تب ّن�ت دول اخللي�ج
سياس�ة مغاي�رة بع�د املب�ادرة الت�ي أدت إىل
االتفاقية الت�ي احتُويت هبا ثورة اليمن ،لكن
التف�اف بع�ض ال�دول اخلليجي�ة بتحالفه�ا
م�ع احلوثيني أو مع حليف املب�ادرة اخلليجية
الرئيس املخلوع علي عبد اهلل صالح -أوجد
حتول
كارثة شبيهة باألوضاع يف العراق الذي ّ
من ٍ
ٍ
ٍ
دولة
إقليمية إىل جمرد دويلة طائفية،
عربية
خاضعة لألجندات اإليرانية...
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إذ س�عت حكومة أب�و ظب�ي إىل التدخل
يف الش�أن اليمن�ي ال�ذي ُيع�دّ جم�الاً حيو ًّي�ا
اسرتاتيجيا لألمن القومي السعودي،
وعم ًقا
ًّ
ومنطقة اخلليج كلها -س�عت ه�ذه احلكومة
إىل دع�م جبهة الرئيس املخل�وع عيل عبد اهلل
صال�ح وإس�ناده ،بع�د منح�ه احلصان�ة التي
مؤثرا يف املشهد السيايس
استفاد منها يف بقائه ً
اليمن�ي ،م�ن خلال أدوات نظام�ه الس�ابق
وخصوصا
يف مؤسس�ات الدول�ة املختلف�ة،
ً
األمنية والعسكرية(.)19

وبفض�ل الدع�م اإلم�ارايت ه�ذا ،ع�اود
صال�ح نش�اطه الس�يايس ،ولك�ن ه�ذه املرة
ٍ
ٍ
ب�أدوات
وواجه�ات جديدة ومغاي�رة ،ممثل ًة
بجامعة احلوثي "الشيعية" املس ّلحة التي مدّ ها

صالح بكل الدعم واإلس�ناد الذي وصل إىل
حد متكين هذه اجلامع�ة م�ن كل اإلمكانات
األمنية والعسكرية التي نهُ ِبت من مؤسسات
اجليش واألمن ،كاحلرس اجلمهوري واألمن
القوم�ي واملركزي ،من خلال أقاربه وأبنائه
الذي�ن كانوا عىل رأس هذه املؤسس�ات ،ويف
مقدمتهم نجله أمحد ،الذي كان قائدً ا للحرس
اجلمهوري ،ولكن املوقف اخلليجي تغيرّ بعد
انقالب احلوثي عىل الرشعية والتهامه معظم
املحافظات اليمنية ،إذ قادت السعودية حتال ًفا
عربي�ا يض�م عشر دول بينه�ا دول جمل�س
ًّ
مس�مى عاصفة احلزم
حتت
اخلليجي
التعاون
ّ
لوق�ف التم�دد احلوث�ي يف اليم�ن ،وعمدت
مؤخ�را إىل تس�ليح املقاوم�ة الش�عبية اليمنية
ً
عىل األرض السرتداد املحافظات التي سيطر
عليه�ا احلوث�ي ،بع�د تدمري قوهتا العس�كرية
وخمازن أس�لحتها جو ًّيا ،وبدأت تظهر نتائج

تس�ليح املعارضة اليمنية واملقاومة الشعبية يف
كبح مجاح احلوثيني يف اليمن(.)20

يف غض�ون ذل�ك اس�تأنفت العاصم�ة
العامنية مسقط مساعيها إلجياد تسوية سياسية
ُ
لألزمة اليمنية ،وأعاد مراقبون خطوة مسقط
للمرونة التي أبدهتا ميليشيا احلوثي وميليشيا
الرئي�س اليمني الس�ابق عيل عب�د اهلل صالح
بعد اكتس�اح املقاوم�ة اليمنية هلما يف املعارك
األخرية ،وترجيح كفتها جم�د ًدا عىل اخلارطة
يف البالد.
وكان�ت طائ�رة ُعامني�ة ق�د انطلق�ت من
مطار صنعاء ال�دويل ،وأق ّلت وفدً ا من مجاعة
احلوث�ي وحلفائه�م ،إىل مس�قط ،الس�بت
 ،2015/8/15للمش�اركة يف حمادث�ات
سياسية يرشف عليها املبعوث األممي إسامعيل
ولد الشيخ ،وتشارك فيها أطراف يمنية مؤيدة
(.)21
للرئيس عبد ربه منصور هادي

ووف ًقا ملا نقلته الرشق االوس�ط فقد شدّ د
وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري ،خالل
مؤمت�ر صحايف مع نظيره اإليط�ايل يف روما،
عىل أن املخ�رج الوحيد لألزمة اليمنية يكمن
يف الوسائل السياس�ية ،ومن خالل خمرجات
احلوار الوطن�ي اليمني ،واملب�ادرة اخلليجية،
والقرارات الدولية ذات الصلة.
ولكن ثم�ة خالفات خليجي�ة حول حل
األزم�ة اليمنية ،حيث يتس�اءل حم ّللون :هل
يك�ون عداء اإلمارات حلزب التجمع اليمني
لإلصلاح بس�بب انتامئ�ه جلامع�ة اإلخ�وان
املس�لمنيَ -مدخلاً لاللتفاف عىل املكاس�ب
العس�كرية الت�ي حققته�ا املقاوم�ة الش�عبية
اليمني�ة على األرض وحتريره�ا العدي�د من
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امل�دن اجلنوبي�ة ،وتأخير حتري�ر صنع�اء؟
فهن�اك م�ؤرشات تؤك�د وجود فج�وة كبرية
يف املواق�ف جت�اه حتري�ر العاصم�ة واخلروج
اآلم�ن للمخلوع علي عبد اهلل صال�ح وعبد
امللك احلوثي زعيم الطائفة احلوثية "الش�يعية
ّ
املس�لحة" ،بين أبوظبي وخالد بح�اح نائب
ِ
وموقف الرياض
الرئيس اليمني من ناحي�ة،
واملقاوم�ة الش�عبية من ناحية أخرى ،وس�ط
ضبابية وعدم وضوح موقف الرئيس اليمني
عبد ربه هادي بحسب مراقبني(.)22

 (� )3إ�ستراتيجية التعامل مع النظامالعراقي
انتكس�ت العالقات اخلليجي�ة -العراقية
يف ع�ام  1990على خلفي�ة الغ�زو العراق�ي
للكوي�ت ،ودام�ت ه�ذه االنتكاس�ة أكث�ر
م�ن عقدي�ن ،بس�بب تبع�ات ه�ذا الغ�زو
وإفرازاته .والسيام امللفات العالقة بني بغداد
والكويت.
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ِ
املؤس�ف أخفق�ت سياس�ة دول
وم�ن
جمل�س التع�اون وإستراتيجيتها جت�اه
الع�راق ،إذ مل تتخذ ه�ذه الدول خطوات
ج�ادة الحتض�ان الع�راق اجلدي�د بع�د
س�قوط ص�دام حسين ،والتح�ول نح�و
إي�ران ،وخ�روج االحتلال األمريك�ي
من�ه؛ لئال يقع فريس�ة للطائفي�ة واملذهبية،
ولئلا يظ�ل الق�رار في�ه مرهو ًن�ا باإلرادة
اإليرانية ،وتصبح بغ�داد ضمن العواصم
األرب�ع الت�ي تس�يطر عليه�ا إي�ران م�ع
بريوت ودمش�ق وصنعاء!!
وحي�ث ال توج�د إستراتيجية خليجي�ة
موح�دة جتاه العراق فإن متدد احلالة الطائفية،
ً
مبارشا
ريا
ومتدد داعش يف العراق س�يؤثر تأث ً
يف اس�تقرار دول اخللي�ج ،ول�ن ينف�ع دول
اخلليج أهنا دعم�ت التحالف األمريكي ضد
داع�ش ،وإنما جت�ب مراجعة ذل�ك ،ووضع
إسرتاتيجية مناسبة له.
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 (� )4إ�ستراتيجية التعامل معالنووي الإيراني
س�بق أن أرشن�ا إىل تباي�ن توجهات دول
جملس التعاون السياس�ية واإلسرتاتيجية جتاه
امللف النووي اإلي�راين ،ويف إطار التطورات
املتعلق�ة بالربنام�ج الن�ووي اإلي�راين ،دائًم�اً
م�ا ُيثار تس�اؤل بش�أن آلي�ة ال�ردع اخلليجي
وتطبيقاهتا املحتملة يف مواجهة القدرة النووية
اإليراني�ة املحتمل�ة .ويف واق�ع األم�ر ،مل يعد
ً
مرتبطا بمس�تقبل املفاوضات
ه�ذا التس�اؤل
بين إي�ران والغ�رب خلال الفترة القادمة.
فخربة املفاوض�ات الغربية مع إي�ران منذ أن
ُوصل
بدأت،
م�رورا باالتفاق املرحيل الذي ت ِّ
ً
إلي�ه يف  24نوفمبر امل�ايض  ،2013وصولاً
حاليا
إىل مفاوض�ات احل�ل النهائ�ي اجلاري�ة ًّ
يس�مى باتف�اق اإلط�ار الن�ووي -تؤكد
فيام ّ
أن إيران لي�س لدهيا اس�تعداد لقبول الرشط
اخل�اص بوق�ف أنش�طة ختصي�ب اليورانيوم
على أراضيه�ا .وعلى الرغ�م م�ن إنكاره�ا
املس�تمر وجود اهتامم لدهيا بامتالك أس�لحة
نووي�ة ،أو الق�درة على إنتاجه�ا ،فإهن�ا عىل
األقل تويل أمهية قص�وى المتالك "قدرات"
التس�لح النووي ،مم�ا س�يدفعها إىل اإلرصار
عىل االحتف�اظ بحدّ أدنى من نس�بة ختصيب
اليوراني�وم ،بحي�ث تتمك�ن م�ن رف�ع ه�ذه
النسبة متى قررت امتالك السالح النووي.
وقد توصلت إيران وجمموعة ( ،)1+5إىل
اتفاق حول برنامج طهران النووي ،بعد أكثر
من عرش س�نوات من املفاوض�ات املتقطعة،
يسمح ملفتيش األمم املتحدة بمراقبة وتفتيش
بع�ض املواقع العس�كرية اإليراني�ة ،وفرض

حظر عىل توريد األس�لحة إليران ،ملدة مخس

سنوات.

ويس�مح االتف�اق إلي�ران بمواصل�ة

عملي�ات التخصي�ب بكمي�ات حم�دودة،
واس�تخدام أجهزة الط�رد املركزي ألغراض

البحث العلمي.

يف ظل وض�ع كهذا ،يقفز تس�اؤل رئيس

هن�ا ،وهو :ماذا بوس�ع دول جمل�س التعاون
اخلليجي أن تفعل؟ ورغم أن اإلجابة عادة ما

تنصرف إىل رضورة امتالك دول اخلليج آلية

لردع وحتييد تأثري الق�درات النووية اإليرانية
املحتملة ،فإنه ال توجد إجابات ش�افية بشأن

ماهية هذا الردع وخياراته.

�إن دول مجل�س التعاون بالرغم من �أنها تن�ضوي
�ض�������من منظومة ومظل�������ة خليجية واحدة �إال
�أنها لم ت�س�������تطع تحقيق حلم الوحدة ب�ش�������كل
حقيقي على كل الم�ستويات
من املتوقع أن تتعامل الدول اخلليجية مع

إي�ران يف مرحل�ة م�ا بعد االتفاق على النحو
اآليت:

أ -اس�تمرار دول خليجي�ة ،وحتدي�دً ا

الس�عودية واإلم�ارات ،يف اتب�اع سياس�ات

أحادي�ة م�ن ش�أهنا ،يف بع�ض احل�االت ،أن

تتع�ارض م�ع مصال�ح الوالي�ات املتح�دة،
وذل�ك انطال ًق�ا م�ن إدراك ع�دد م�ن دول

اخللي�ج أهنا ص�ارت فواعل رئيس�ة يف ميزان
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الق�وى يف اإلقلي�م ،ال جم�رد ط�رف يف لعب�ة
توازن املصالح.
ب -تنويع دول اخلليج حتالفاهتا الدولية،
كاالجتاه مثلاً إلقامة عالقات أوسع مع روسيا
وفرنس�ا لتك�ون وس�يلة ملوازن�ة العالق�ات
األمريكي�ة اإليرانية ،وذل�ك يف الوقت الذي
صارت فيه واش�نطن مقتنعة ب�أن اعتامدها يف
سياس�اهتا جتاه املنطقة على حتالفاهتا العربية مل
يعد كاف ًيا.

ً
ثالثا :الخالفات في الإدارة:

كام أرشنا س�اب ًقا فإن دول جملس التعاون
بالرغ�م م�ن أهن�ا تنض�وي ضم�ن منظوم�ة
ومظل�ة خليجي�ة واح�دة إال أهن�ا مل تس�تطع
حتقيق حل�م الوحدة بش�كل حقيقي عىل كل
املس�تويات ،رغ�م وح�دة اإلقلي�م واإلرث
التارخي�ي ووح�دة الدي�ن واملصير وتقارب
الطبيعة اجليوسياس�ية ،وحتى وحدة املخاطر
الت�ي هت�دد أمنه�ا ،ووصل�ت اخلالف�ات فيام
بينه�ا إىل اخللاف يف إدارة امللف�ات الداخلية
واخلارجية ،ولعل أبرز مالمح هذا االختالف
يف اإلدارة وجود ثالثة ملفات حيوية ،وهي:
 -إدارة ملفات السياسة اخلارجية.

 -إدارة السياسة النفطية

 -إدارة الثروة وتوزيعها.

 الإخفاق في التفاهم على نموذجوحدوي خليجي.
بع�د مضي أكث�ر م�ن  30س�نة م�ن عمر
تأس�يس املجلس يف  25ماي�و  .1981يذكر
ن�ص
أن االنتق�ال ملرحل�ة االحت�اد كان ق�د ّ
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بع��������ض دول الخلي�������ج كالكويت ت�ش�������هد ً
حراكا �سيا�س������� ًّيا
كبي ًرا ،وهناك �سعي لتو�سيع مجل�س ال�شورى في �سلطنة
عمان ،والو�ض�������ع ال�سيا�س�������ي في البحرين من المنتظر �أن
يف�ضي �إلى �إ�صالحات �سيا�سية جديدة مع بقاء الحال كما
هو عليه في كل من الإمارات وقطر وبع�ض الإ�ص���ل���احات
في ال�سعودية بعد ت�سلم الملك �سلمان للحكم
عليه النظام األس�ايس للمجلس يف ديباجته:
تضم الدول الس�ت ،هتدف
«صيغ�ة تعاوني�ة ّ
إىل حتقي�ق التنس�يق والتكام�ل والرتاب�ط بني
دوهلم يف مجيع امليادين وصولاً إىل وحدهتا».

يف ع�ام  2011س�عت اململك�ة العربي�ة
السعودية إلقناع دول جملس التعاون اخلليجي
بتطوير مرشوع "املجل�س" إىل "احتاد" ترتقي
في�ه الص�ورة إىل مش�هد تك�ون في�ه للجميع
هوية واحدة وقيادة مركزية واحدة.

ورغ�م س�عي الس�عودية وإحلاحه�ا عىل
حسم موضوع االحتاد اخلليجي ،فإن عوامل
كثرية أدت إىل ع�دم حتقيق تلك اإلرادة حتى
رحي�ل امللك عب�د اهلل يف يناير/كان�ون الثاين
 ،2015ورغ�م أن املوضوع بح�دّ ذاته يمثل
طموحا عمي ًقا لش�عوب دول جملس التعاون
ً
طيل�ة أكث�ر من ثالث�ة عقود من الزم�ن ،وأنه
يفضي يف هناي�ة املط�اف إىل وح�دة جتعل من
دول صغيرة مه�ددة بعنارص كثيرة ،جيعلها
دولة أو كيا ًنا موحدً ا ذا قوة اقتصادية وبرشية
وعس�كرية وأمني�ة متقدم�ة ،رغ�م ذلك فإن
املرشوع مل ير النور بسبب عدم موافقة سلطنة
عامن حينها ،وتلوحيها باالنسحاب من جملس
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التعاون اخلليج�ي ،إذا طرح هذا املوضوع يف
قمم اخلليج.
البع�ض اآلخ�ر رس�م صيغ�ة أخ�رى
للتصور اجلديد لالحتاد اخلليجي جتس�دت يف
االندماج حت�ت مفه�وم الكونفدرالية ،األمر
الذي س�يطرح حتد ًيا لكل دولة وطموحاهتا،
خصوصا عىل الصعيد الداخيل أو اإلقليمي.
ً
كام س�يظهر مدى اجلدي�ة والرغبة احلقيقية يف
تنفي�ذ التوجه�ات ،واس�تيعاب التح�والت
وإج�راء إصالح�ات سياس�ية واقتصادي�ة
واجتامعي�ة متزامن�ة م�ع التن�ازل ع�ن
الصالحيات الس�يادية يف الدف�اع واالقتصاد
والنفط والسياسات اخلارجية(.)23

وهو ما مل يتحقق حتى اآلن ،فقد أخفقت
دول جمل�س التعاون يف التفاه�م عىل نموذج
موح�دة
وح�دوي خليج�ي يصن�ع سياس�ة ّ
لدول املجلس يف إدارة امللفات السابقة ،وهو
ما يفسر االختالفات احلاصل�ة حول الكثري
من قضايا السياسة اخلارجية ،فضلاً عن عدم
االتفاق حت�ى حول االتفاقي�ة األمنية التي مل
توقع عليها معظم دول جملس التعاون.

كما أن اعتماد دول اخللي�ج الع�ريب على
احلامي�ة األمريكي�ة والغربي�ة عمو ًم�ا حدّ من
قدرهت�ا عىل اس�تنباط الرؤية الت�ي متكنها من
حتقيق حلم الوحدة بإجياد صيغ تعتمد التدرج
الزمن�ي والوظيف�ي املعتم�د على مش�اركة
اجلميع بكل عناوين املس�ؤولية يف مؤسسات
ووزارات وهيئات دولة االحتاد ،ووفق صيغ
قانونية ودستورية ملزمة للجميع(.)24
إىل ذل�ك تبرز ع�دة مس�ائل تش�كل
عقبات رئيس�ة أمام حتقيق نموذج وحدوي

أكث�ر فاعلي�ة م�ن النموذج احل�ايل بني دول
املجل�س ،وم�ن هذه املس�ائل :هل س�يقوم
االحت�اد عىل مب�ادئ دس�تورية مس�تقاة من
دس�اتري الدول الس�ت بالتواف�ق؟ واذا كان
ه�ذا فدس�اتري ال�دول اخلليجي�ة متباين�ة
وخمتلفة
خصوصا عىل مس�توى املؤسس�ات
ً
الدس�تورية ،وتوزي�ع الس�لطات .لك�ن
آخري�ن يرون أن املعاهدة س�تتضمن مبادئ
وقوانين بمثاب�ة دس�تور خليج�ي جدي�د
يس�عى للمصلح�ة العام�ة .وهنا الس�ؤال:
إىل أي م�دى تتف�ق دول جمل�س التع�اون
يف مصال�ح مشتركة ،م�ع العل�م أن هن�اك
اتفاقي�ات بينية ن�ص عليها ،ومل تر النور إىل
اآلن ،وعىل س�بيل املثال االحتاد النقدي؟

بع�ض دول اخللي�ج كالكوي�ت تش�هد
ً
حراكا
ريا ،وهناك س�عي لتوس�يع
سياس�يا كب ً
ًّ
جمل�س الش�ورى يف س�لطنة عمان ،والوضع
الس�يايس يف البحرين من املنتظر أن يفيض إىل
إصالحات سياسية جديدة مع بقاء احلال كام
ه�و عليه يف كل من اإلم�ارات وقطر وبعض
اإلصالحات يف الس�عودية بعد تس�لم امللك
س�لامن للحك�م .ه�ذا التباي�ن اىل أي م�دى
سيؤدي إىل توافق؟
وهناك ثالثة خماط�ر حتدق بدول اخلليج:
االنس�حاب األمريكي من الع�راق ،االتفاق
الن�ووي اإليراين وما يس�تتبعه من تداعيات.
أ ّم�ا اخلط�ر الثال�ث فيتمث�ل يف إخف�اق دول
اجل�وار اخلليج�ي اقتصاد ًّي�ا
وسياس�يا
وأمنيا
ًّ
ًّ
م�ع وج�ود خطر حمدق ب�دول اخللي�ج ،مثل
تنظيم الدولة اإلسلامية (داع�ش) الذي قد
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توترا وتداعيات هتدد السلم االجتامعي �إ�ستراتيجية الإرادة:
خيلق ً
لدول اخلليج.

 المعالجات والمراجعاتبع�د م�ا س�بق عرض�ه م�ن رص�د لتباين
واختلاف ال�رؤى اخلليجي�ة على مس�توى
اإلدارة واإلرادة واإلستراتيجية ،نقترح
فرضي�ا أن تتبن�ى دول املجل�س جمموع�ة
ًّ
خيارات إستراتيجية تعيد تصويب املسار بام
حيقق وحدهتا ومحاية أمنها من خالل جمموعة
من املراجعات واملعاجلات تتلخص فيام يأيت:

 معاجل�ات امللف�اتأمني�ا
ًّ
ش�موليا ال ًّ
فقط.
 توظي�ف األم�وال اخلليجي�ة بش�كلصحيح يف السياسة واإلسرتاتيجية.
 -توزيع الثروة ،ومنع مسببات الثورة.

 -قيادة حقيقية لقوة عسكرية مشرتكة.

 بن�اء منهجي�ة توافقي�ة يف اإلصلاحمسمى امللكية الديمقراطية.
السيايس حتت ّ

 اخت�اذ إج�راءات حقيقي�ة الس�تيعابتأسيس�ا للمواطن�ة ،وبعيدً ا
الطائفة الش�يعية
ً
عن االستقطاب اإليراين.

 معاجل�ة الديموغرافي�ة الس�كانيةباملخ�زون اليمن�ي والعريب يف مناط�ق الندرة
الس�كانية اخلليجي�ة وف�ق منهجي�ة وخمط�ط
مستقبيل للتنمية املستدامة.
 ط�رح مب�ادرة إلع�ادة تش�كيل األمنالعريب ،بمبادرة خليجية قائمة عىل االستقرار
والتنمية والتش�اركية والتواف�ق الوطني ،مع
نبذ فكرة االحرتاب الوطني داخل املنطقة.
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لتطبيقاملعاجلاتالسابقةووضعاملراجعات
قيد التنفيذ يستلزم إرادة حقيقية نحو تصحيح
املسار من خالل اإلجابة عن التساؤل اآليت:
 كي�ف تواج�ه دول اخللي�ج التحدياتواملخاطر وتستثمر الفرص املتاحة؟

وتكم�ن اإلجاب�ة ع�ن ه�ذا التس�اؤل يف
املصفوفة اآلتية:

 .1تش�كيل اإلرادة اإلستراتيجية وبن�اء
الق�وة العس�كرية التكاملي�ة حت�ى تس�تطيع
ف�رض إرادهت�ا وحتس�ن تفاوضها ،بتأس�يس
املجلس األعىل للجيش اخلليجي ،واستجامع
الق�وة األمنية العس�كرية حتت قي�ادة ميدانية
واحدة.

 .2إعادة ترتيب التموضع اإلستراتيجي
عىل البحار وخطوط النقل التجاري (اخلليج
الع�ريب– البح�ر األمح�ر– البح�ر األبي�ض
املتوسط).
 .3التحال�ف اإلستراتيجي م�ع تركي�ا
للتوازن مع إرسائيل وإيران.
 .4إنشاء األدوات اإلسرتاتيجية:

 1إنشاء اهليئة العليا لألمن اإلسرتاتيجيلدول اخلليج (السياس�ات األمنية الدفاعية–
السياسة النفطية– السياسات االقتصادية).
 2هيئ�ة املعلوم�ات اإلستراتيجيةومراكز التفكري.

 3االجت�اه نحو بن�اء خطوات اإلصالحالس�يايس ،واملش�اركة الش�عبية يف الق�رار
السيايس "امللكية الديمقراطية"

الهوامش والمراجع:
 -1اإلصالح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي
بين المح ّفزات
والمعوقات ،د.همسة قحطان خلف
ّ
الجميلي ،دار الجنان للنشر والتوزيع.
 -2الطريق نحو االتحاد الخليجي ،صحيفة الرأي
الكويتيةhttp://goo.gl/lBtS4X ،
 -3االتفاقية األمنية الخليجية والجدل القائم ،خالد
عبدالله الزيارة ،الشروق القطرية.
 -4حقيقة الخالف الخليجي وما وراء الكواليس ،صباح
http://www.elaph.com/Web/
التركي،
/opinion/2014
 -5االتفاق النووي اإليراني وتداعياته اإلستراتيجية،
المركز القومي لدراسات الشرق األوسطhttp:// ،
ncmes.org/ar/events/169
 -6مختارات إيرانية العدد (( )62بتصرف).
h t t p ://w w w .a l b a i n a h .n e t /I n d e x .
aspx?function=Item&id=8645&lang
 -7مواقف دول الخليج متباينة إزاء االتفاق النووي
اإلي��ران��يCCTV ،العربيةhttp://goo.gl/ .
zlSnmN
 -8دول الخليج تدعم اتفاق إيران النووي بعد ضمانات
أمريكية BBC ،العربيةhttp://goo.gl/k90QU3 ،
 -9الرد الخليجي على االتفاق النووي ،موقع الخليج
الجديد ،مقال للدكتور عبد الله الشايجيhttp://goo. ،
gl/9EGyWV
 -10مشكالت الحدود السياسية في شبه الجزيرة
العربية ...دراسة تاريخية سياسية قانونية ،د.فتحي العفيفي،
المركز األكاديمي للدراسات اإلستراتيجية ،القاهرة،
 ،2000ص.92 ،91
 -11صراع الواحات والنفط :هموم الخليج العربي بين
 ،1971 1968رياض نجيب الريس ،دار النهار ،بيروت،
 ،1973ص.48

 -12دالالت التوتر الحدودي بين اإلمارات والسعودية،
بالل عبدالله ،مجلة السياسة الدولية ،يناير .2011
 -13خالف نفطي جديد بين السعودية والكويت حول
حقل الدرة البحري ،صحيفة العرب اللندنيةhttp:// ،
goo.gl/JbEKrl
 -14التنافس والخالفات الحدودية بين دول مجلس
التعاون الخليجي ،مركز الناطور للدراسات واألبحاث،
يؤال جوزنسكي( باختصار).
 -15الدفاع المشترك الخليجي .محدودية التعاون في
ظل التدويل ،د.أحمد إبراهيم محمود ،السياسة الدولية،
العدد 172أبريل  2008المجلد  ،43األهرام ،القاهرة،
ص.156
" -16عاصفة الحزم" :الدول المشاركة والداعمة وحجم
القوات ،الجزيرة نتhttp://goo.gl/zsDO5t ،
 -17ترسيخ التنسيق السعودي الكويتي في عاصفة الحزم،
إيالفhttp://goo.gl/WnLbh6 ،
 -18الخليج ومأزق الحوثية ،نبيل البكيري ،مجلة
مقاربات الدولية
 -19يد اإلمارات الخفية في اليمن ،مجلة شؤون خليجية،
العدد األربعونhttp://goo.gl/0lf0Mk ،
 -20الدور المشبوه لإلمارات في إحباط عاصفة الحزم،
وسر تمجيد خلفان لـ«صالح» ،الخبر اإللكترونية،
http://goo.gl/IwK9gh
 -21سبب استئناف مسقط إليجاد حل سياسي ألزمة
اليمن وموقف السعودية ،موقع اليمن السعيدhttp:// ،
goo.gl/TdMaeY
 -22المرجع السابق
 -23التكامل االق��ت��ص��ادي الخليجي يصطدم
http://moheet.
السياسي"،
بـ"التباين
2091536/22/06/com/2014
 -24الحتمية اإلستراتيجية لـ"االتحاد" الخليجي ،فارس
الخطاب ،الجزيرة نتhttp://goo.gl/xG7pyD ،
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