
 ) وتأثیرھا في أمن دول الخلیج2015-2002اإلیرانیة (-العالقات األمریكیة تطور
نقطة تحول في العالقات األمریكیة تجاه المنطقة العربیة، وخاصة  2001مثلت أحداث سبتمبر 

بالنسبة للمملكة العربیة السعودیة التي عبرت عن عدم ارتیاحھا من الوجود العسكري 
، مما دفع بالقوات األمریكیة لبحث بدائلھا في 2002ینایر  األمریكي على أراضیھا في شھر

 [1]المنطقة.
ومنذ ذلك الحین أخذت مراكز البحث األمریكیة تدعو إلى تبني إستراتیجیة جدیدة تتعامل مع 

األمریكي وتوظیف التعددیة اإلثنیة والدینیة  المنطقة العربیة من منظور األمن القومي
بالمائة من  61والمذھبیة في المنطقة لخدمة مصالحھا، حیث صرحت إحدى الدراسات أن 

ملیون نسمة ھم من الشیعة (وھو مجموع  81,3سكان منطقة الخلیج العربي البالغ عددھم 
 ربیة)، واستنتجت الدراسةسكان كل من: إیران والعراق ودول مجلس التعاون لدول الخلیج الع

أن التعاون معشیعة الخلیج العربي وتمكینھم من تولي نظم الحكم واإلدارة یصب في المصلحة 
 [2]اإلستراتیجیة للوالیات المتحدة األمریكیة.

تیجیة األمریكیة تجاه منطقة الخلیج العربي على وفي غضون العقد الماضي؛ تأسست اإلسترا
 مجموعة من المعطیات الخاطئة، ومن أبرزھا:

 یمثل الشیعة أغلبیة سكانیة في منطقة الخلیج العربي.  -1

یشكل التعاون بین المنظمات الشیعیة وأمریكا في حكم العراق قاعدة لبناء تعاون   -2
 ن واالستقرار في منطقة الخلیج العربي.أكبر یھدف إلى تنسیق المواقف وتحقیق األم

على الرغم من وجود خالفات أساسیة مع إیران حول برنامجھا النووي؛ إال أنھ   -3
من الممكن التعاون معھا في حمایة مصالح الطرفین في الخلیج العربي على نفس النسق 

 الذي تعاونت فیھ الدولتان في كل من العراق وأفغانستان.

على المصالح األمریكیة بمنطقة الخلیج العربي في ثالثة عناصر  یتمثل الخطر  -4
ھي: الجماعات "السنیة" المتطرفة، والفكر الوھابي المتشدد، وأنظمة الحكم الملكي 

 ذات الطابع الشمولي.

وفي سعیھم للتماھي مع توجھات اإلدارة األمریكیة؛ طرح الباحثون المقربون من دوائر اتخاذ 
واشنطن عدة مشاریع للمحافظة على مصالحھم في المنطقة من خالل  القرار السیاسي في

تمكین المنظمات "الشیعیة" من مؤسسات اإلدارة والحكم، وذلك عبر محاولة فرض مشروع 
إصالحي یعزز مبادئ:"تداول السلطة"، وضمان "الحریات العامة"، وتقلیص صالحیات 

 األسر الحاكمة في المنطقة.

برز مراحل تطور اإلستراتیجیة األمریكیة تجاه إیران والجماعات وتستعرض ھذه الدراسة أ
وحتى إعالن التوصل إلى اتفاق نووي مع إیران في  2002المرتبطة بھا في المنطقة منذ عام 

 ، ومن ثم تقدم بعض التوصیات للتعامل مع مخاطر ھذه السیاسة.2015شھر یولیو 

 ):2009-2002ات الشیعیة المرتبطة بإیران (* تطور العالقة بین اإلدارة األمریكیة والمنظم



نقطة فارقة في التعاون األمني  2002مثّل مؤتمر لندن الذي نظمھ زلماي خلیل زاد في دیسمبر 
والسیاسي بین اإلدارة األمریكیة والمعارضة العراقیة المرتبطة بإیران متمثلة في: "المجلس 

عقاب ذلك المؤتمر عقد أقطاب المعارضة األعلى للثورة اإلسالمیة"، و"حزب الدعوة"؛ ففي أ
العراقیة لقاءات عدة مع مسؤولین بالخارجیة األمریكیة في شیكاغو، ومنذ ذلك الحین بدأت 
تترسخ العالقة بین الزعامات الشیعة المرتبطة بإیران وأجھزة االستخبارات الغربیة في 

ن تولي مؤسسات الحكم في المراحل التمھیدیة لإلطاحة بنظام صدام حسین ومن ثم تمكینھم م
 [3]العراق.

نقطة تحول في المنطقة العربیة، حیث تم اعتماد  2003وشكل الغزو األمریكي للعراق عام 
العرقي  منظام سیاسي یقوم على تقسیم الحكم بین األكراد والشیعة والسنة، وأصبح االنقسا

 والطائفي في المحافظات العراقیة أمراً ال یمكن تجاھلھ على أرض الواقع.

ومنذ ذلك الحین ارتبط المشروع األمریكي في الشرق األوسط بترجیح كفة المنظمات الشیعیة 
المرتبطة بإیران، والدعوة إلى زیادة تمثیلھا في أنظمة اإلدارة والحكم، وذلك بعد أن قام 

دور األكبر في تدمیر القدرات العسكریة العراقیة والتي كانت تمثل آلة الردع في األمریكان بال
 وجھ إیران ومشروعھا التوسعي.

تبنت اإلدارة األمریكیة سیاسة "دعم  2007و 2003وفي المرحلة الممتدة ما بین عامي 
یذ ى تنفالدیمقراطیة" في الشرق األوسط باعتبارھا أحد أھم ركائز أمنھا القومي، وبادرت إل

دورات تدریبیة ومحاضرات تثقیفیة وجلسات حواریة تستھدف المعارضة الشیعیة المرتبطة 
 بإیران في دول الخلیج العربیة.

وبعد خمس سنوات من النشاط المكثف لبرامج دعم الدیمقراطیة، الحظ الباحث األمریكي 
مج قد ضعف دورھا، ماكسمیالن أن األحزاب السنیة التي تعاملت بحذر وریبة مع ھذه البرا

بینما انتعش نشاط المنظمات الشیعیة التي تجاوبت مع برامج دعم الدیمقراطیة وكانت المستفید 
األكبر منھا، حیث نظمت زیارات رسمیة لزعماء الجماعات المتطرفة مع مسؤولین أمریكیین 
 وأعضاء في الكونغرس، وتم ربطھم بالصحافة الغربیة والمنظمات الحقوقیة الرسمیة

 [4]واألھلیة.
تحدثت مجلة "میدل إیست بولیسي" عن انتشار مشاعر القلق في البلدان  2007وبحلول عام 

العربیة من تنامي الجماعات المتطرفة المتعاطفة مع إیران، وتردد الحدیث عن خطورة المد 
لسان قادة كل من: األردن، ومصر، والمملكة العربیة السعودیة، والبحرین، إال  اإلیراني على

أن اإلدارة األمریكیة لم تأخذ ھذه التحذیرات على محمل الجد، بل ادعت أن حكام الخلیج 
"السنة" یبالغون في الحدیث عن الخطر اإلیراني دون وجود أي دلیل على وجود خالیا إیرانیة 

 [5]منتصف التسعینیات! نشطة في بالدھم منذ
وفي الفترة التي كانت تواجھ دول الخلیج العربي تصعیداً من قبل إیران والمنظمات الشیعیة 

ً ملحوظاً؛ ففي األشھر األخیر-المحلیة، كانت العالقات األمریكیة من  ةاإلیرانیة تشھد تحسنا
رئاستھ رفع جورج بوش مستوى العالقة مع إیران عن طریق إجراء حوارات غیر مباشرة، 

 [6].2008وعبّر أحمدي نجاد عن ترحیبھ بالحوار مع اإلدارة األمریكیة في شھر یولیو 



یة أن كشفت عن تفاصیل اجتماعات سریة كان یقوم بھا وما لبثت صحیفة لوتون السویسر
-2003ممثلون عن حكومتي واشنطن وطھران في العاصمة السویسریة جنیف خالل الفترة 

، وذلك بھدف: "مد جسور غیر رسمیة للحوار بین إیران والوالیات المتحدة 2009
 تفاقیات أوسلو"." والتي تستلھم فكرھا من ا2األمریكیة،ضمن مبادرة یطلق علیھا "تراك

وأشارت الصحیفة إلى أن الجلسة األخیرة من ھذه المبادرة قد تم عقدھا في الفترة الممتدة ما 
، وذلك في سریة تامة بسبب طابعھا غیر المعلن، وشارك فیھا عضو 2009مارس  8و 6بین 

عالقات لمن الحكومة اإلیرانیة ودبلوماسیون مرموقون، وجاء خبر التسریب ھذا لیؤكد انتقال ا
 اإلیرانیة إلى مرحلة جدیدة من التنسیق والتعاون في ظل إدارة باراك أوباما الجدیدة.-األمریكیة

 ):2012-2009* الفترة األولى إلدارة أوباما وسیاسة التقارب مع إیران (
أخذت وتیرة التقارب بین واشنطن وطھران تتطور بسرعة أكبر في ظل إدارة باراك أوباما، 

لتبني الحزب الدیمقراطي إستراتیجیة جدیدة تجاه إیران؛حیث صرح روبیرت وذلك نتیجة 
بأنھ یمكن التفاوض المباشر مع  2009غیتس وزیر الدفاع األمریكي السابق في شھر مایو 

إیران بھدف تحسین األوضاع األمنیة في المنطقة، وأدى ذلك التصریح إلى استیاء واسع في 
 لعربیة بامتعاض شدید من استبعادھا عن تلك المبادرة.العالم العربي حیث شعرت الدول ا

وما لبثت مراكز الفكر األمریكي أن التقطت توجھات اإلدارة الجدیدة فأخذت تنتج مادة مكثفة 
حول ممیزات التقارب مع إیران مستعینة باللوبي اإلیراني النشط في واشنطن، ومن أبرز 

الذي نشر دراسات عدة أشار فیھا إلى أن الوالیات المتحدة ھي التي  [7]أقطابھ ولي نصر،
تقف خلف سیاسة تمكین الشیعة في العالم العربي، إذ كان لھا الفضل في تأسیس: "أول 

شیعي في العراق"، وقد فرض ذلك علیھا وضع سیاسة جدیدة للتعامل مع الشیعة  عربي كیان
 في المنطقة الممتدة ما بین لبنان وباكستان.

ورأى نصر أن مصالح الوالیات المتحدة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بتمكین الشیعة في ھذه المنطقة، 
ا أي خطر إستراتیجي على الوالیات المتحدة األمریكیة، بل الجماعات السنیة فالشیعة لم یشكلو

كالقاعدة وطالبان والفكر الوھابي یمثلون الخطر الحقیقي على المصالح األمریكیة، مما یحتم 
على اإلدارة األمریكیة أن تعمل على تمكین الشیعة وحمایتھم، خاصة وأن السیستاني یعتبر 

مشروع الدیمقراطي األمریكي في العراق التي أصبحت أول دولة عربیة من أكبر الداعمین لل
یعین فیھا رئیس وزراء شیعي بصفة رسمیة، مؤكداً على أھمیة دور المنظمات الشیعیة في 
تحجیم خطر التطرف السني الذي:"ینبع من السعودیة والفكر الوھابي"، ونبھ نصر إلى أن 

 قدر أعلى من التعددیة والتداول السلمي للسلطة.الدول التي تخضع للحكم الشیعي تتمتع ب

وفي الفترة نفسھا نشرت مجلة الطاقة دراسة ردیفة للباحث اإلستراتیجي جیمس لي بعنوان: 
تأثیر الشیعي على الشؤون توقع فیھا زیادة ال [8]"اإلسالم الشیعي والنفط كعامل جیوسیاسي"،

السیاسیة واالقتصادیة في الخلیج العربي، خاصة وأن إیران "الشیعیة" ھي الدولة األكبر في 
المنطقة وتمارس نفوذاً على األقلیات الشیعیة في دول الخلیج العربي، مؤكداً على ضرورة 

 التعامل مع التشیع كمكون أساسي في المنطقة العربیة.
دعا  [9]توصیات الباحث أ. بینات الذي نشر دراسة في مجلة "فورین بولیسي"ووافقھ في ھذه ال

فیھا إلى إعادة النظر في سیاسة واشنطن تجاه طھران، إذ إن مصلحتھا القومیة تقتضي التعاون 



الخلیج العربي، وذلك باالستناد إلى عالقة التعاون التي  مع إیران لترتیب األوضاع األمنیة في
، وعلى حكم صدام حسین في 2001قامت بین الطرفین منذ القضاء على حكم طالبان عام 

، مشیراً إلى أن الوالیات المتحدة وإیران ال تزاالن قادرتین على تنسیق 2003العراق عام 
خر في العراق وأفغانستان، ویمكن تعزیز مواقفھما الخارجیة واعتراف كل منھما بمصالح اآل

عالقة التعاون ھذه للتوصل إلى إستراتیجیة أمنیة مناسبة للطرفین في الخلیج العربي من خالل 
 "الدبلوماسیة الھادئة".

إلى االعتراف بفشل العقوبات االقتصادیة في  دعت فیھا [10]كما نشرتمؤسسة "راند"دراسة،
إیقاف البرنامج النووي اإلیراني، وحثت اإلدارة األمریكیة على تبني سیاسة جدیدة تتلخص 
في: "تقدیم حوافز لطھران إلقناعھا بعدم إنتاج سالح نووي، وذلك من خالل التقلیل من التھدید 

 ھران".العسكري وتخفیف قبضة العقوبات االقتصادیة على ط
وفي مقابل أطروحات التعاون والتھدئة مع طھران؛ دعا عدد من المسؤولین في واشنطن إلى 
تبني سیاسة أكثر تشدداً تجاه الریاض، ونشرتصحیفة "وول ستریت جورنال" مقاالً عبرت 
فیھ عن قلق اإلدارة األمریكیة من التحركات العسكریة والدبلوماسیة السعودیة ضد طھران 

بصورة سلبیة على سیاسة واشنطن في التنسیق مع إیران دبلوماسیاً والتعاون معھا  ألنھا تؤثر
 [11]في المحافظة على أمن الخلیج.

ون ؛ تكشفت مالمح التعا2011ولدى اندالع االحتجاجات الشعبیة في بعض الدول العربیة عام 
األمریكي اإلیراني في دعم المعارضة الشیعیة في الخلیج العربي؛ حیث نظمتم ؤسسات دعم 
الدیمقراطیة األمریكیة دورات متقدمة للمعارضة الطائفیة المرتبطة بإیران في مجال استخدام 
شبكات التواصل االجتماعي لتألیب الرأي العام ضد أنظمة الحكم الخلیجي، كما انخرط زعماء 

لجماعات الرادیكالیة في برنامج "قادة الدیمقراطیة" الذي رعتھ وزارة الخارجیة ھذه ا
 [12]األمریكیة، وشارك فیھ معارضون مرتبطون بإیران.

ھ شبكات دعم الذي تلقتویمكن تتبع عالقات التنسیق والتعاون بین واشنطن وطھران من خالل ال
المعارضة الرادیكالیة في الخلیج العربي عبر مؤسسات دعم الدیمقراطیة األمریكیة كمبادرة 

بالتعاون -) الذي نظم NDI) والمعھد الوطني الدیمقراطي (MEPIسیاسات الشرق األوسط (
 .2011حملة عدائیة ضد دول الخلیج العربي عام  -)USIPمع المنظمة األمریكیة للسالم (

وفي تعلیق على النشاط الذي قامت بھ مؤسسات دعم الدیمقراطیة األمریكیة ضد أنظمة الحكم 
)؛ كتب رون نیكسون مقاالً في IRI) و(NDI) و(MEPIفي الخلیج العربي وعلى رأسھا: (

صحیفة نیویورك تایمز أشار فیھ إلى حصول ھذه المجموعات على مبالغ وتدریب من قبل 
 [13]لتمكین األقلیات في ھذه الدول. اإلدارة األمریكیة

 ):2015-2013* اإلدارة الثانیة ألوباما وانتقال المفاوضات إلى مرحلة العلن (
عاون لة التتمیزت اإلدارة الثانیة ألوباما باالنتقال من مرحلة "الدبلوماسیة الھادئة" إلى مرح

المعلن مع نظام طھران وخاصة فیما یتعلق بالشأنین: السوري والعراقي، واستبعاد سیاسة 
التھدید العسكري في معالجة الملف النووي اإلیراني، حیث نشرت مؤسسة "راند" تقریراً 
لحساب سالح الجو األمریكي تحت عنوان: "مستقبل إیران النووي: االختیارات الحرجة 

مریكیة"، ومثلت ھذه الدراسة تغیراً في الرؤیة األمریكیة إزاء احتواء إیران؛ حیث لإلدارة األ
ً بفشل العقوبات االقتصادیة في إیقاف البرنامج النووي اإلیراني  ً ضمنیا تضمن اعترافا



وضرورة تبني سیاسة جدیدة تجاه إیران عبر: "تقدیم الحوافز إلقناع طھران بالتخلي عن فكرة 
 ي، والتخفیف من العقوبات االقتصادیة والتخلي عنمفھوم التھدید العسكري"!إنتاج سالح نوو

اإلیرانیة دفعة قویة لدى تولي حسن روحاني الرئاسة في الثالث من -وتلقت العالقات األمریكیة
 حیث دشن عھده بمبادرة للتقارب مع واشنطن. 2013أغسطس 

بإرسال رسالة ودیة إلى نظیره ورد الرئیس األمریكي باراك أوباما على ھذه المبادرة 
اإلیراني، ثم أتبعھا بخطاب آخر إلى روحاني یطالبھ فیھا بكتابھ تعھد نصي یعلن فیھ أن بالده 
ال ترغب في إنتاج أسلحة نوویة تمھیداً للتفاوض المباشر وتحقیق انفراجة في العالقات الثنائیة 

 بین البلدین.

جواد ظریف دوراً محوریاً في تعزیز التقارب  وفي ھذه األثناء مارس وزیر الخارجیة محمد
بین واشنطن وطھران، مستنداً إلى رصید عالقاتھ القویة مع المسؤولین األمریكیین أثناء عملھ 

، وشغلھ منصب نائب وزیر الخارجیة اإلیراني 1982مندوباً لبالده في األمم المتحدة منذ عام 
األمیركي تریتا بارسي بأنھ أحد -إلیراني، وقد وصفھ رئیس المجلس ا2002-1992في الفترة 

والتي أطلق  2003المھندسین األساسیین لخطة حل الملفات العالقة بین أمریكا وإیران عام 
 علیھا اسم: "الصفقة الكبرى".

) عن وجود تحول 2014أبریل  20وعلى إثر ھذه المراسالت تحدثت دراسة لمعھد واشنطن (
الدور اإلیراني في المنطقة، أشارت الدراسة إلى وجود  في المواقف األمریكیة تجاه تقییم

توجھات جدیدة لدى البیت األبیض نحو صیاغة إستراتیجیة أمنیة شاملة للمنطقة بالتفاھم مع 
إیران، وظھرت نبرة التحول األمریكي في تصریح وزیر الخارجیة األمریكي لدى زیارتھ 

زب هللا" اللبناني للمساعدة على وضع عندما دعا إیران و"ح 2014بیروت مطلع شھر یونیو 
 حد للنزاع في سوریا.

) حول جولة مفاوضات أجرتھا 2014أبریل  29أمني غربي معلومات مفصلة ( موقع وسرب
هللا"، بھدف التعاون في محاربة: "قوى التطرف السني"، وأشار  اإلدارة األمریكیة مع "حزب

التقریر إلى أن جھاز االستخبارات المركزیة األمریكیة بات مقتنعاً بأن الحزب قد یكون مفیداً 
في صیاغة معادلة أمنیة تقتضي محاربة الجماعات الجھادیة باعتبارھا الخطر األكبر الذي 

 سواء. یھدد أمن واشنطن وطھران على حد
وأكد التقریر أن أول جلستین من المفاوضات ُعقدتا بین ممثلین عن االستخبارات المركزیة 
األمریكیة ومندوبین عن "حزب هللا" في قبرص، وتم االتفاق بین الفریقین على خطوط 
عریضة لمواجھة الجماعات المتطرفة، وأُسندت إلى السفیر األمریكي في بیروت "دیفید ھیل" 

 ق االجتماعات وصیاغة نقاط االتفاق بین الطرفین.مھمة تنسی

في ھذه األثناء بدا من الواضح أن رؤیة اإلدارة األمریكیة تنسجم مع الطرح اإلیراني في مجال 
تمكین األقلیات؛ حیث حثت دراسة لمركز "راند" وزارة الدفاع األمریكیة على إعداد خطط 

دایتون  غرافیتھا السیاسیة على نسق اتفاقیةفوریة لتقسیم المنطقة ووضع ترتیبات نھائیة لج
) وذلك بالتزامن مع وجود القوات األمریكیة واإلیرانیة جنباً إلى جنب في 1995دیسمبر  14(

 المعارك الدائرة بآمرلي وسنجار شمال العراق.



 اإلیراني في طوره الجدید:-* مالمح التعاون األمریكي
اني یأخذ أبعاداً أمنیة وعسكریة، وأخرى سیاسیة اإلیر-بدأ التعاون األمریكي 2014في عام 

 یمكن تفصیلھا فیما یأتي:

 التعاون السیاسي:-1
تظھر مالمح التعاون السیاسي بین واشنطن وطھران في الدعم الذي تتلقاه الجماعات الطائفیة 
المتطرفة المرتبطة بالنظام اإلیراني، حیث یمثل "المركز اإلسالمي" بمسجد دیترویت في 

ة میتشیغن نواة لنشاط "حزب هللا" اللبناني و"حزب هللا العراقي" وغیرھا من الجماعات والی
التي تتخذ من مدینة دیترویت قاعدة لنشاطھا في أمریكا الشمالیة، وقد أعید بناء المسجد عام 

 ملیون دوالر. 15لیصبح أكبر مسجد في الوالیات المتحدة بتكلفة قدرھا  2005

ً بالتعاون مع مؤسسات حقوقیة ویرعى بعض المنسوبین  ً واسعا ً سیاسیا لھذا المركز نشاطا
) لحقوق Frontline) الكندي لتعلیم حقوق اإلنسان ومنظمة (Equitasمرموقة مثل برنامج (

اإلنسان، ومنظمة العفو الدولیة، وھیومن رایتس ووتش، ومنظمة أطباء بال حدود، والبرلمان 
ویتمتع الناشطون الشیعة في ھذا المركز بتمویل  األوروبي، ومنظمة صحفیین بال حدود،

 National Endowment forالسخي من الوقف القومي األمریكي للدیمقراطیة (
Democracy) ولجنة حقوق اإلنسان في الكونغرس األمریكي (Congressional 

Human Rights Commission ولدیھم عالقة وثیقة بلجنة حقوق اإلنسان في البرلمان ،(
بریطاني حیث عقدوا فعالیات مشتركة بین أعضاء الكونغرس األمریكي ومجلس اللوردات ال

، بحضور شخصیات شیعیة مدعومة من قبل إیران مثل 2013-2011البریطاني في الفترة 
 حمزة الحسن وسعید الشھابي.

كما یحظى العدید من الباحثین الغربیین بتمویل إیراني سخي نظیر انتقاد مؤسسات الحكم 
واإلدارة في دول مجلس التعاون، وباألخص منھم باحثو جامعة درم برئاسة كریستوفر 
دیفیدسون مؤلف كتاب: "االنھیار القادم لألنظمة الملكیة في الخلیج" والذي یتمتع بعضویة 

) وقد نشر أربعة كتب أخرى، في الفترة RUSIالمعھد الملكي للدراسات الدفاعیة واألمنیة (
 ل الشؤون السیاسیة واالقتصادیة في الخلیج العربي بصورة سلبیة.، تتناو2005-2011

وقد فجرت الصحافة البریطانیة فضیحة من العیار الثقیل عندما نشرت تقاریر مفصلة حول 
المبالغ التي تلقاھا دیفیدسون من السفارة األمریكیة ومن الحرس الثوري اإلیراني على حد 

فعالیات تجمع شخصیات دینیة إیرانیة بدعم من  سواء، وذلك بھدف:"إجراء دراسات وعقد
 واشنطن".

وباإلضافة إلى التمویل األمریكي؛ أقر كریستوفر دیفیدسون بأن الجامعة قد تلقت أمواالً من 
الحرس الثوري اإلیراني، وكذلك من السفارة اإلیرانیة في لندن وذلك بھدف: "عقد فعالیات 

 ومختلف مؤسسات الحكم في إیران".تھدف إلى تقریب وجھات النظر بین الغرب 

وأشارت صحیفة "غاردیان" إلى أنھ على الرغم من ادعاء دیفیدسونأن ھذه البرامج تھدف إلى 
تعزیز الدیمقراطیة وتشجیع الحكومة اإلیرانیة إلى دعم الحریات العامة واحترام حقوق 

ع إلطالق، بل یقوم (ماإلنسان؛ إال أن دیفیدسون في الواقع ال ینتقد الحكم في إیران على ا



مجموعة من طالبھ) بشن حمالت إعالمیة ضد دول الخلیج العربیة، ویبشر في اإلعالم الغربي 
 بقرب "سقوط األنظمة الخلیجیة".

جدیر بالذكر أن العدید من طالب دیفیدسون یساھمون في الحمالت التي تشنھا قناة "بریس 
قة طانیة لندن مقراً لھا، ویعملون بصورة وثیتسي في" اإلیرانیة التي تتخذ من العاصمة البری

 مع المعارضة الشیعیة التي تقیم في مكاتب ومؤسسات تملكھا السفارة اإلیرانیة بلندن.

 التعاون الدبلوماسي:-2
تعمل طھران على تثبیت دورھا الجدید كقوة مركزیة تھیمن على بغداد ودمشق وبیروت 

 لیمي عبر تبني: "الدبلوماسیة اإلیجابیة" الھادفة إلىوصنعاء، وتبدي استعدادھا للقیام بدور إق
 إنشاء منظومة أمنیة تعاونیة بین إیران والغرب، وھو األمر الذي تشجعھ واشنطن.

ففي غضون األشھر الماضیة نشطت الدبلوماسیة األمریكیة في تعزیز دور إیران اإلقلیمي 
نظام دمشق بالتخلي عن سالحھ والثناء على دورھا في محاربة "داعش" ونجاحھا في إقناع 

الكیمیائي، وفي الوقت ذاتھ یبث اإلعالم األمریكي مادة خصبة حول إمكانیة استثمار عالقات 
التعاون مع إیران لنزع فتیل األزمات التي تعصف بالمنطقة، والعمل على تحویل إیران من 

أمنیة جدیدة تبنى على  "دولة مارقة" إلى عامل توازن إقلیمي یمكنّھا من االندماج في منظومة
أنقاض الجمھوریات البائدة في مرحلة الربیع العربي، وتقوم ھذه اإلستراتیجیة على 
الدبلوماسیة التصاعدیة، التي تستثمر فرص التعاون اإلقلیمي لبناء العالقات وتحقیق المزید 

 من المنجزات.

اعترف مساعد وزیر ؛ 2014ینایر  16وفي مقابلة لھ مع موقع "ألمونیتور" یوم الخمیس 
الخارجیة األمریكي ویلیام بیرنز أن اإلدارة األمریكیة قد أقامت عالقات سریة بنّاءة مع إیران، 
وقام الطرفان بتشكیل رؤیة للدور اإلیجابي الذي یمكن أن تمارسھ حكومة روحاني في المرحلة 

ي لدور اإلیجابي الذالمقبلة؛ وأكد بیرنز أنھ أجرى اتصاالت سریة مع اإلیرانیین لمناقشة ا
یمكن أن تمارسھ إیران في المرحلة المقبلة، مشیراً إلى قیام مسؤولین أمریكیین بإجراء 
اتصاالت دوریة مع نظرائھم اإلیرانیین عبر "الھاتف والفاكس" بسریة تامة خالل الفترة 
 يالماضیة، وأثنى على فریق روحاني وظریف وتفھمھم للقلق األمریكي من ظاھرة : "تنام

 دور جماعات التشدد السني ومخاطر امتدادھا في المنطقة".

 التعاون العسكري:-3
سرب المسؤول السابق عن الملف السوري في وزارة الخارجیة األمیركیة فردریك ھوف في 

إیرانیة ُعقدت في األشھر -تفاصیل سلسلة اجتماعات سریة أمریكیة 2015شھر مارس 
ي مواجھة المخاطر األمنیة المشتركة بین واشنطن وطھران، الماضیة لمناقشة الدور اإلیراني ف

وتحدث ھوف عن أھمیة الجولة الخامسة التي انتھت في شھر فبرایر الماضي واتفق الطرفان 
 فیھا على تقییم المخاطر التي یمكن أن تواجھھا المنطقة إذا انھار النظام السوري.

لق لشیا "حزب هللا" العراقي المرتبط بفیوتأتي تسریبات ھوف بالتزامن مع ظھور أرتال من می
القدس في مقاطع مصورة وھي مزودة بأسلحة ومعدات أمریكیة ثقیلة من ضمنھا دبابات من 

) Humvees) و(M113(  ) وناقالت جنود من طرازM1 Abrams tankطراز (



)، وذلك في ظل تردد Mine-Resistant Ambush Protected vehicles MRAPو(
ول میلشیات شیعیة على أسلحة أمریكیة مثل: "عصائب الحق" و"منظمة الحدیث عن حص

بدر" و"كتائب الیوم الموعود" والتي تقوم بعملیات قتالیة في العراق وسوریا تحت إشراف 
 اللواء قاسم سلیماني قائد فیلق القدس.

 ةوكان موقع "بلومبیرغ" قد نشر معلومات خطیرة حول وقوع األسلحة التي ترسلھا اإلدار
األمریكیة إلى الجیش العراقي بید المیلشیات المرتبطة بإیران، ونقل الموقع عن مسؤول رفیع 
في اإلدارة األمریكیة قولھ: "إن اإلدارة األمریكیة تدرك أن األلویة المشكلة حدیثاً في الجیش 
العراقي تتكون من میلشیات تعمل تحت إمرة فیلق القدس اإلیراني، ولكنھم یغضون الطرف 

 ن ذلك".ع

وأكد السیناتور جون مكاین أن الجیش األمریكي یعلم بأن القیادة العراقیة قد سلمت المیلشیات 
التابعة إلیران كثیراً من المعدات واألسلحة التي قامت واشنطن بشحنھا للجیش العراقي، وذلك 
 العتقادھم أن الجیش العراقي سیحتاج إلى وقت طویل وتدریب شاق حتى یصل إلى مستوى

 الجھوزیة القتالیة، في حین أن عامل الوقت ال یساعد على ذلك.

وفي تعلیقھ على تلك التسریبات؛ أقر الضابط المتقاعد في جھاز االستخبارات المركزیة 
األمریكیة، مایك فلین، بصعوبة تتبع مصیر األسلحة والمعدات األمریكیة المرسلة إلى الجیش 

سلحة والذخیرة إلى بغداد فإن آلیة التصرف بھا تصبح العراقي، مؤكداً أنھ بمجرد تسلیم األ
مجھولة بالنسبة لألمریكان وخاصة فیما یتعلق بشحنات األسلحة الخفیفة والذخیرة والمبالغ 

 النقدیة.

وكانت وزارة الدفاع األمریكیة قد أكدت تسلیم الجیش العراقي عشرة آالف بندقیة من طراز 
ملیون دوالر في األسبوع األخیر من  17,9حوالي  وإمدادات عسكریة أخرى بقیمة 16-إم

شھر فبرایر الماضي، وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونیل ستیف وارن إن عشرة آالف 
ألف مظروف ذخیرة أرسلت أیضا إلى العراق، وقد ظھرت الكثیر من ھذه  100منظار و

 ا.األسلحة بید میلیشیات عراقیة وإیرانیة تقاتل في العراق وسوری

 ):2015* إعالن االتفاق النووي بین إیران ومجموعة الدول الست في فیینا (یولیو 
في خضم األجواء االحتفالیة الغربیة بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إیران في فیینا مع مجموعة 

"، شرعت دول مجلس التعاون في تقدیر حجم األضرار المترتبة على ھذه 1+5الدول الست "
ً للدبلوماسیة الخفیة التي مارستھا إیران مع االتفاقیة التي  یبدو أن معظم بنودھا تأتي تتویجا

 الغرب خالل العقد المنصرم.

ویمكن القول بأن اإلنجاز األكبر لھذه االتفاقیة یتمثل في دخول إیران نادي الدول النوویة في 
لمیة، حیث ظل برنامج "سلمي" واعتراف األمم المتحدة بھا كدولة تمتلك قدرات نوویة س

نجحت طھران في إقناع الدول الغربیة بالموافقة على استمرار أنشطة منشآتھا النوویة 
واالحتفاظ بحقھا في التخصیب، إضافة إلى حفظ البنى التحتیة النوویة اإلیرانیة، دون المساس 
بأجھزة الطرد المركزي، واستمرار أنشطة البحث والتطویر فیما یتعلق بأجھزة الطرد 

یة والمتطورة، مما یمھد لتحولھا إلى أحد أھم الدول المنتجة للطاقة النوویة، وخاصة الرئیس



فیما یتعلق بالیورانیوم المخصب والماء الثقیل، واالحتفاظ بحقھا في دخول األسواق العالمیة 
 وإلغاء جمیع القیود على تصدیر وتورید المواد النوویة.

نم بھ الحكومة اإلیرانیة؛ شرع اإلعالم الرسمي وباإلضافة إلى اإلنجاز "النووي" الذي تتر
اإلیراني في الیوم التالي إلعالن االتفاق إلى تعداد المزایا االقتصادیة والتي تتمثل في إلغاء 
كافة أنواع الحظر االقتصادي والمالي والمصرفي والنفطي، واإلفراج عن عشرات الملیارات 

لسیولة في األسواق اإلیرانیة جراء رفع من الدوالرات، وإمكانیة ضخ كمیة ھائلة من ا
العقوبات االقتصادیة التي كانت مفروضة على البنك المركزي اإلیراني وشركة النقل البحري 
اإلیرانیة وشركة النفط الوطنیة، والشركة النقل النفطیة والشركات التابعة لھا، والخطوط 

د، وإتاحة المجال لدخول الجویة اإلیرانیة والكثیر من المؤسسات والمصارف في البال
الشركات اإلیرانیة في األسواق العالمیة والقطاعات التجاریة والتقنیة والمالیة وقطاعات 

 الطاقة.

لكن الجانب األخطر في ھذه االتفاقیة على أمن دول مجلس التعاون یتمثل في عدول الدول 
رض قیود یستیة، مقابل فالغربیة عن المطالبة بوقف برنامج إیران في تطویر الصواریخ البال

محدود على تصمیم صواریخ قادرة على حمل السالح النووي، وما یترتب على ذلك من إلغاء 
حظر التسلح على إیران، واستبدالھ ببعض القیود، وفسح المجال أمام تورید أو تصدیر أسلحة 

نوات، خمس سمتطورة، ومن ثم التعھد بإلغاء القیود كاملة عن استیراد وتصدیر األسلحة بعد 
ونقلت وكاالت إعالمیة غربیة عن مسؤولین إیرانیین قولھم: إن "حظر السالح سیرفع وستحل 
محلھ قیود جدیدة، وسیمكن لطھران أن تستورد وتصدر أسلحة على أساس كل حالة على 

 "."حدة
 * المخاطر الكامنة في االتفاقیة النوویةوتأثیرھا على أمن دول مجلس التعاون:

ه الدراسة تطور عالقة اإلدارة األمریكیة مع إیران ابتداء من مرحلة استعرضت ھذ
االجتماعات السریة، مروراً بالتفاوض العلني، وانتھاء بالتعاون السیاسي والعسكري القائم 

 على تحدید المخاطر المشتركة.

ومن خالل استقراء دراسات مجلس العالقات الخارجیة األمریكي یمكن تحدید أبرز مالمح 
 تعاون بین واشنطن وطھران في النقاط التالیة:ال

 المحافظة على المكتسبات المشتركة في العراق          -

 تعزیز التعاون األمني في آسیا الوسطى          -

 محاربة الجماعات المسلحة السنیة          -

بیة لعرترسیخ نظم الحكم الفیدرالیة وتوطید الالمركزیة في الجمھوریات ا          -
 المتداعیة

 تمكین األقلیات في البلدان العربیة من مؤسسات الحكم واإلدارة المحلیة          -

 التعاون االقتصادي وخاصة في موارد الطاقة وتأمین المعابر البحریة          -



إال إنھ ال بد من التأكید على أن عالقات التعاون ھذه تقوم على محاولة دفع إیران لممارسة 
ر "إیجابي" والعمل على احتوائھا وتوظیفھا في خدمة المصالح األمریكیة في المنطقة، وال دو

ترقى ھذه العالقات إلى مستوى التكامل أو تشكیل منظومة أمنیة ضد القوى المنافسة، إذ إن 
السیاسة األمریكیة ال تزال ترتكز على مفھوم "االحتواء المزدوج" واعتماد التدرج والمرحلیة 

 قیق األھداف.في تح

ط اإلیراني في النقا-وبناء على ھذه المعطیات فإنھ یمكن تحدید أھم مخاطر التعاون األمریكي
 التالیة:

 أوالً؛ تعزیز النفوذ اإلیراني في الخلیج العربي من خالل تأسیس نظم فیدرالیة:
طرحت مؤسسات أمریكیة مقربة من دوائر اتخاذ القرار في وزارتي الخارجیة والدفاع 
األمریكیتین فكرة إعادة رسم الخارطة العربیة، حیث انصب االھتمام األكبر على استنساخ 
التجربة العراقیة وإعادة تطبیقھا في الخلیج العربي، إذ یمكن منح الشیعة دولة ممتدة من جنوب 
البصرة إلى البحرین مروراً بالمنطقة الشرقیة، وقد استقطبت ھذه المخططات اھتمام عدد من 

 .2007-2002المسؤولین األمریكیین في الفترة  كبار

 ثانیاً؛ تمكین المنظمات الشیعیة المرتبطة بإیران تحت شعار اإلصالح السیاسي:
تبنت اإلدارة األمریكیة السابقة سیاسة تعزیز اإلصالح السیاسي في البالد العربي كخیار 

زا خارجیتھ كوندولی إستراتیجي، وورد ذلك على لسان الرئیس السابق جورج بوش ووزیرة
رایس، وسارت إدارة أوباما فیما بعد على النسق نفسھ، وترتكز ھذه السیاسة على إعادة صیاغة 
األنظمة السیاسیة في دول الخلیج العربي من خالل إضعاف األسر الحاكمة وزیادة التمثیل 

؛ ظھرت 2007و 2003السیاسي لألقلیات الشیعیة المرتبطة بإیران. وفي الفترة الممتدة ما بین 
العدید من الدراسات التي تحث على تمكین الشیعة في الخلیج العربي، واعتبار أنھم یمثلون 
األغلبیة السكانیة ودعوة اإلدارة األمریكیة إلى التفاوض المباشر معھم وتمكینھم من أجھزة 

 اإلدارة والحكم.

 امج تعزیز الدیمقراطیة:ثالثاً؛ التدخل في الشؤون الداخلیة لدول مجلس التعاون عبر بر
؛ بدت مالمح التعاون بین اإلدارة األمریكیة 2014و 2007في الفترة الممتدة ما بین 

والمنظمات الشیعیة واضحة للعیان، حیث بدأت الدول العربیة تشعر بخطورة ھذه العالقة على 
بة لمطالأمنھا واستقرارھا، في حین أخذت األقلیات الشیعیة تتقدم بأطروحات أكثر جرأة ل

 بالحكم الذاتي أو االنفصال السیاسي، وحتى بتشكیل حكم شیعي في الخلیج العربي.

وفي ھذه الفترة نجحت المنظمات الشیعیة في التغلغل داخل مؤسسات صنع القرار الغربي 
وتمكنت من توصیل منظومة من األفكار المتعلقة بالحقوق والحریات وزیادة التمثیل السیاسي، 

 یة أبناء الطائفة في المنطقة.واحترام خصوص

 رابعاً: المخاطر اإلستراتیجیة
یتردد الحدیث في اآلونة األخیرة عن امتداد النفوذ اإلیراني لیشمل معابر التجارة العالمیة 
والمضائق البحریة الرئیسیة وموارد الطاقة، ویمكن العثور على كم كبیر من الدراسات التي 



رة تعزیز العالقات مع شیعة المنطقة بھدف تأمین موارد صنفھا باحثون أمریكیون حول ضرو
 الطاقة األحفوریة في جنوب العراق والمنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة.

كما دعت بعض الدراسات التابعة لجھاز االستخبارات المركزیة والكونغرس األمریكي إلى 
دة ن في لبنان والبحرین لقربھما من قیاتعزیز التعاون بین الجماعات الشیعیة التابعة إلیرا

األسطولین األمریكیین الخامس في الخلیج العربي والسادس شرقي المتوسط، إضافة إلى 
ضرورة االعتراف بالنفوذ اإلیراني المتنامي بالقرب من مضیقي ھرمز وباب المندب، وال 

لتعاون أمام حزمة اإلیراني سیضع دول مجلس ا-شك في أن ھذا النمط من التعاون األمریكي
 من المخاطر اإلستراتیجیة الكامنة.

 خامساً: المخاطر االقتصادیة
ال تزال ارتدادات انخفاض أسعار النفط تتصدر النشرات االقتصادیة، حیث یحتدم الجدل حول 
مسببات تدھور سوق النفط وانعكاساتھ على مستقبل المنطقة، إال أن التوجھات األمریكیة لرفع 

مریكیة عن إیران وتالعب واشنطن بأسعار النفط من خالل وقف عملیات التنقیب العقوبات األ
وضخ كمیات كبیرة من احتیاطیھا في السوق قد أسھم في انخفاض األسعار وأفقد أوبیك القدرة 

 على التحكم في األسعار.

إن فوبالنظر إلى العملیات العسكریة اإلیرانیة التي تتمتع بدعم أمریكي في العراق وسوریا 
دول مجلس التعاون تجد نفسھا الیوم أمام إشكالیات اقتصادیة خطیرة، وخاصة فیما یتعلق 
باألمن الغذائي وأمن طرق التجارة، وتتضاعف المخاطر في ظل الدعم اإلیراني للمتمردین 

 الحوثیین الذین یسعون إلى بسط سیطرتھم على مضیقي عدن وھرمز وبحر العرب.

اسة رفع العقوبات األمریكیة االقتصادیة عن إیران ستمكن طھران وعلى الصعید نفسھ فإن سی
من ضخ المزید من الدعم للمیلشیات الطائفیة العابرة للحدود، وتشكل عملیة وقف امتداد ھذه 
الجماعات استنزافاً اقتصادیاً ھائالً القتصادیات دول مجلس التعاون التي تجد نفسھا مضطرة 

 ف المد اإلیراني في العراق وسوریا ولبنان والیمن.إلى دفع التكالیف الباھظة لوق

 سادساً: المخاطر اإلیدیولوجیة
تشكل تحدیات الھویة الوطنیة واإلقلیمیة أكبر مھدد ألمن دول المنطقة، حیث یحتدم الصراع 
الداخلي بین القوى اإلسالمیة واللیبرالیة في الجمھوریات المتداعیة، في حین تتناقض مواقف 

تعاون في سیاسات الدعم والتمویل، مما یعزز المشھد االنقسامي ویضاعف دول مجلس ال
 المخاطر األمنیة على دول الخلیج العربیة.

ى اعتبار اإلیرانیة عل-إال أن المشكلة األكبر بالنسبة لھذه الدول تكمن في التوافقات األمریكیة
كل كاز العقیدة القتالیة لالوھابي" مصدر التطرف واإلرھاب في المنطقة، وارت-اإلسالم "السني

 من واشنطن وطھران على تصنیف الفكر الوھابي (بمختلف فروعھ) المھدد األكبر ألمنھما.

؛ انخرطت مراكز الفكر األمریكیة واألوروبیة في شن حملة شعواء 2001ومنذ أحداث سبتمبر 
عم یث یتزضد المملكة العربیة السعودیة واتھامھا بتمویل الجماعات السنیة المتطرفة، ح

المنظر الفكري للدیمقراطیین برنارد لویس وعراب السیاسة الخارجیة األمریكیة ھنري 



كیسنجر الحملة ضد المملكة العربیة السعودیة والدعوة إلى الضغط علیھا عبر مختلف الوسائل 
 المتاحة وتقسیمھا على أسس إثنیة وطائفیة.

 إلى أداة ضغط إقلیمي على دول المجلسسابعاً: شرعنة برامج التسلح اإلیرانیة وتحویلھا 

حذرت مصادر عسكریة من مخاطر رفع الحظر المفروض على بیع األسلحة إلیران وتأثیر 
ذلك على زعزعة األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، خاصة وأن المفاوضین 

یراً" من  صغاإلیرانیین قد نجحوا في اعتبار السماح إلیران بشراء األسلحة المتطورة "تنازالً 
 أجل التوصل إلى اتفاق تاریخي!

واعتبر بعض المحللین الغربیین السماح إلیران بالمحافظة على ترسانتھا الصاروخیة 
ً للشروط اإلیرانیة، مستھجنین دعوة بعض الجھات األمریكیة إلى السماح إلیران  استسالما

لمتطرف وإنشاء شراكة بالحصول على أسلحة متطورة للمساعدة في قتال تنظیم الدولة ا
 إیرانیة في محاربة اإلرھاب.-أمریكیة

وأشار تقریر نشره موقع "دیلي بیست" إلى أن رفع الحظر عن األسلحة، وخاصة الروسیة 
والصینیة، من شأنھ تزوید إیران بصواریخ بالیستیة متطورة وطائرات من دون طیار تستطیع 

تفاقیة ستعزز قدرة الحرس الثوري من خاللھا تھدید مضیق ھرمز، خاصة وأن ھذه اال
اإلیراني على دعم الجماعات التابعة لھ في المنطقة مثل "حزب هللا" والحوثیین، مما یشكل 

 .تھدیداً مباشراً لمضیق باب المندب وقناة السویس
وحذر مایكل آیزنشتات مدیر برنامج الدراسات العسكریة واألمنیة في معھد واشنطن في تقریر 

، من مخاطر "شرعنة" برنامج التسلح الصاروخي اإلیراني 2015یولیو  6خ نشر لھ بتاری
صاروخ بالیستي  800مقابل التخلي عن البرنامج النووي، مشیراً إلى امتالك إیران أكثر من 

قصیر ومتوسط المدى، بما في ذلك الصواریخ التي تعمل على مرحلة واحدة بالوقود السائل 
-500كم)، و"قیام" ( 500" (2كم)، و"شھاب  300ا " (مدى كل منھ1كصواریخ "شھاب 

كم)، وتستطیع جمیعھا  2000-1500كم)، و"قدر" (  1300-1000" (3كم)، و"شھاب  750
 تقریباً إصابة أي ھدف في الخلیج العربي.

"، 2كما نجحت إیران في اختبار صواریخ تعمل على مرحلتین بالوقود الصلب اسمھا "سجیل 
یلومتر، إضافة على برنامجھا الدؤوب لتطویر صواریخ بالستیة مضادة ویتجاوز مداھا ألفي ك

" و 1للسفن الحربیة، وتشمل: صاروخ "خلیج فارس" ومشتقاتھ وھما: صاروخا "ھرمز 
كم، كما كشفت إیران مؤخراً عن صاروخ  300"، واللذان یبلغ مداھما نحو 2"ھرمز 

عتمد الھندسة العكسیة لنسخ صاروخ "سومار" األرضي من طراز كروز (االنسیابي)، والذي ی
 كیلومتر. 3000و 2500" الروسي، ویتراوح مداه ما بین 55-"رادوغا كیھ إیتش

جدیر بالذكر أن معظم الصواریخ اإلیرانیة قابلة لإلطالق من منصات متحركة، ویقع معظمھا 
رات دفي حقول الصوامع التي تتمركز بشكل رئیسي في الشمال الغربي مما یجعل سائر الق

العسكریة والبنى التحتیة لدول مجلس التعاون تحت التھدید الصاروخي اإلیراني المباشر، مع 
 اعتراف الدول الغربیة بھذه التقنیات المتطورة ومباركتھا.



 * الخیارات المتاحة:
تمثل التطورات المحلیة واإلقلیمیة حزمة من الفرص الكامنة في التعامل مع سیاسة التقارب 

اإلیراني؛ إذ قدمت عملیة انتقال السلطة في المملكة العربیة السعودیة عقب وفاة -األمریكي
الملك عبد هللا بن عبد العزیز أنموذجاً للتحول الدبلوماسي دون إثارة عواصف إقلیمیة ومھدت 
لالنتقال الھادئ من جیل األبناء إلى جیل األحفاد دون اندالع صراع داخلي كما كانت تتوقع 

 األمریكیة. مراكز الفكر

وبالنظر إلى ما تتمیز بھ السیاسة األمریكیة من مرونة تتیح لھا مجال التأقلم مع التطورات، 
فإنھ ال بد من التأكید على وجود إطار واسع للتحرك اإلقلیمي وممارسة الضغوط السیاسیة 

خلیج الالتي تؤثر على مراكز اتخاذ القرار في واشنطن، فاإلدارة األمریكیة تتعامل مع دول 
العربي كأكبر سوق للسالح وال ترغب في خسارتھ دفعة واحدة لصالح نظام طھران، بل 
ترغب واشنطن في المحافظة على التوازنات اإلقلیمیة، وھو أمر یصعب التكھن بإمكانیة 

 اإلیراني.-استمراره في ظل حنق دول مجلس التعاون وامتعاضھا من التقارب األمریكي

ات كثیرة للتأثیر بید الریاض وحلفائھا، وخاصة فیما یتعلق بالضغط ال شك في أن ھناك أدو
االقتصادي؛ إذ ال تزال منطقة الخلیج العربي تصنف كثاني أفضل قطاع اقتصادي في العالم، 
كما أنھا تتحكم بموارد الطاقة وتستحوذ على الحصة األكبر من احتیاط النفط العالمي، وینظر 

 صادي في عملیة إعمار الجمھوریات المتداعیة.إلیھا على أنھا الضامن االقت

وسیكون من الصعب على واشنطن أن تبیع حلفاءھا دفعة واحدة أو أن تعمل على تقسیم المنطقة 
بصورة فجائیة، خاصة وأن تقاریر االستخبارات المركزیة والبنتاغون تؤكد على ضرورة 

ى ي مواجھة المتغیرات الكبرتعزیز التحالف العسكري واالقتصادي مع دول مجلس التعاون ف
 في المنطقة.

وعلى الرغم من العالقات التاریخیة الوطیدة؛ إال أن سیاسة التقارب األمریكي مع طھران قد 
فتحت مجال التكھنات حول إمكانیة استمرار ھذه العالقات على النسق نفسھ، وإمكانیة الدفع 

 مكن أن یعود بعواقب وخیمة علىبالعالقات التاریخیة مع الریاض نحو تمایز إستراتیجي ی
 المنطقة بأسرھا.

وبالنظر إلى ھذه المتغیرات یمكن تحدید حزمة الخیارات المتاحة لدول مجلس التعاون في 
 النقاط التالیة:

مثلت قضایا الحریات العامة  تعزیز الجبھة الداخلیة ومعالجة الشأن الداخلي:      -1
یة طالة والتنمیة منافذ خطیرة للجماعات الطائفوالتمثیل السیاسي ومشكالت الشباب والب

عبر الدعوة إلى تغییر مؤسسات الحكم والتدخل الخارجي من بوابة حقوق اإلنسان 
ودعم الدیمقراطیة، وال شك في أن تبني مشروع إصالح سیاسي واجتماعي واقتصادي 

ط اغشامل سیسھم في معالجة المشاكل الداخلیة ویغلق أبواب التدخل الخارجي الض
 باتجاه الفیدرالیة والالمركزیة وتمكین األقلیات.

أسھمت حالة التنازع  حل المشاكل الخلیجیة العالقة ودعم العمل المشترك:      -2
الخلیجي وتورط بعض دول مجلس التعاون في دوامة االستقطاب اإلقلیمي في إضعاف 



دید األمن أن الخلیجي وتھاإلیراني في الش-الجبھة الخلیجیة وفتح بوابة التدخل األمریكي
المشترك، ومع اإلشادة بالتوجھات الجدیدة للحكم في الریاض لمعالجة ھذه الخالفات 
ودفع دول مجلس التعاون لالھتمام بالقضایا المصیریة، إال أنھ ال بد من بذل جھود أكبر 

 بھدف خدمة األمن اإلقلیمي ومعالجة المھددات المشتركة.
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ومصر والدول العربیة في مجموعة تفاھمات عسكریة واستخباراتیة واقتصادیة تحافظ 
 على أمن ھذه الدول وتواجھ المخاطر المشتركة

ً في ھذه السیاسة من       -4 سیاسة االتجاه شرقاً: قطعت دول مجلس التعاون شوطا
ح مجال التعاون السیاسي واالقتصادي مع القوى الرئیسة في آسیا وعلى رأسھا خالل فت

روسیا والصین والھند ودول جنوب شرق آسیا، إال أن ھذه الدول ال تزال غیر مستعدة 
للتورط في نزاعات المنطقة، وقد تحتاج ھذه السیاسة إلى وقت لیس بالقصیر إلنضاج 

 منة الغربیة.مفھوم التعاون الشرقي في مواجھة الھی
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جادة لدى بعض دول مجلس التعاون في تمویل وتسلیح ودعم القوى القبلیة 
والمجموعات السنیة التي تواجھ المد اإلیراني في كل من العراق وسوریا والیمن، وال 

مریكیة األ-ون لھا أثر بالغ في إفشال التفاھمات اإلیرانیةشك في أن ھذه التوجھات سیك
 .واستنزاف أطراف الصراع

	


