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أيمن الدسوقي

*

معضالت األمن الجماعي في مجلس
التعاون الخليجي

تحاول هذه الورقة تفسير معضالت األمن الجماعي في منطقة الخليج العربية ،كما تتساءل
لمــاذا يظــل مجلس التعاون ،الذي دخل عقــده الرابع ،مجرد منظمة دفاعية ضعيفة .وتشــرح
الورقــة أو ًلا مفهــوم األمــن الجماعــي؛ ألنّه اإلطــار النظري لهذه الدراســة ،ثم تعــرض لمصادر
التهديد الرئيسة ألمن الخليج .وتناقش الورقة ً
أيضا أبعاد التعاون األمني والدفاعي بين دول
التنفيذيوتقــدم تحليال تفصيل ًيــا لمعضالت األمــن الجماعي في مجلــس التعاون،
الملخصالتعــاون،
مجلــس
ً
إضافة إلى مالمح هيكل الدفاع الجماعي المقترح.
* أستاذ مشارك يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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مقدمة

مفهوم األمن الجماعي

يظل امللف األمني يف منطقة الخليج العريب األكرث أهمي ًة وتعقي ًدا.
يكفي أن نتذكر أ ّن نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،يف
أيار /مايو  ،1981كانت ألسباب أمنية بحتة؛ وذلك يف ضوء التهديدات
التي مثّلتها الثورة اإليرانية ،والحرب اإليرانية  -العراقية لهذه الدول.
وقد كانت هذه التهديدات جسيم ًة إىل ح ّد أ ّن هذه الدول شعرت
بأ ّن بقاءها نفسه يف خطر ،وتحقّقت أ ّن مواجهة هذه التهديدات،
والحفاظ عىل أمنها واستقرارها ميكن أن يجريَا من خالل جهد مشرتك
يف إطار تنظيم إقليمي(((.

تتعامل نظرية األمن الجامعي مبارش ًة مع قضية كيفية تحقيق السالم،
رشا
وإرساء نظامٍ يكون فيه األمن الدويل /اإلقليمي مرتبطًا ارتباطًا مبا ً
بأمن الدول األعضاء ،وهو املفهوم الذي قامت عىل أساسه عصبة
األمم ،وتبناه الحقًا ميثاق األمم املتحدة((( .وتهتم هذه النظرية ،عىل
نح ٍو محدد ،بالجهد املتع ّدد األطراف يف التعامل مع مشكلة السالم
واألمن الدوليني .ومن مث َّة ،يُع ّرف األمن الجامعي بأنه وسيلة لحفظ
أي تهديد للسالم(((.
السالم تتضمن إجراءات جامعي ًة للتعامل مع ّ
أي
وبنا ًء عىل ذلك تتفق مجموعة من الدول يف إطا ٍر مؤسيس لردع ّ
اعتداء عىل أحدها ،أو الرد عىل الدولة املعتدية إ ْن فشل الردع(((.
رصا أساس ًّيا يف نظرية األمن الجامعي؛ من
ويُع ّد اإلطار املؤسيس عن ً
أجل محاولة إدارة القوة بنجاح(((.

ظل امللف
وبعد أكرث من ثالثة عقود عىل إنشاء مجلس التعاونّ ،
األمني مهيم ًنا عىل سياساته ،وظلّت منطقة الخليج مضطرب ًة من
الناحية األمنية؛ بسبب وجود مهددات عديدة ومرتابطة متعلّقة
مثل)
باألمن القومي لدولها .فال تزال مصادر التهديد التقليدية (إيران ً
مستمرةً .ت ُضاف إليها مهددات أمنية جديدة؛ مثل االنتشار النووي،
والقرصنة يف بحر العرب واملحيط الهندي ،واإلرهاب الدويل ،والطائفية
السياسية .ويزيد من تعقيد الوضع أ ّن امللف األمني الخليجي مد َّول؛
بسبب األهمية االقتصادية والجيوسرتاتيجية ملنطقة الخليج ،وأ ّن هذه
املنطقة مل تخترب عملية تحول األمن التي شهدتها مناطق أخرى من
العامل؛ مثل أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية خالل تسعينيات القرن
املنرصم((( .ولكن مث َّة أوضاع جديدة يختربها مجلس التعاون ،تُضفي
اكم ،أهمها تنامي الدور اإلقليمي ،بل العاملي،
عىل امللف األمني تر ً
للمجلس وأعضائه((( ،وتبلور مبادرات لتوسيعه وتطويره ليغد َو اتحا ًدا
فيدرال ًّيا(((.
1 Reyadh Alasfoor, The Gulf Cooperation Council: Its Nature and
Achievements, A Political Analysis of Regional Integration of the GCC States
1979 - 2004, Lund Political Studies 149 (Sweden: Lund University, 2007),
pp. 16 - 20, 93, 97.
2 Kristian Ulrichsen, "Internal and External Security in the Arab Gulf
States," Middle East Policy, Vo l. 16, No. 2 (Summer 2009), p. 40.
3 The Gulf Security Architecture: Partnership with the Gulf Cooperation
Council, A Majority Staff Report (Washington, 2012), pp. 3, 8, 13, 21, 26, at:
http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/746031.pdf.
 4اتضح يف ما بعد أ ّن مبادريت توسيع املجلس وتحويله إىل اتحاد فيدرايل تعكسان مبادر ًة
شخصي ًة للعاهل السعودي امللك عبد الله بن عبد العزيز ،نابع ًة من تصوره للتهديد املحيط
بدول املجلس مل يشاركه فيها سائر قادة املجلس ،ماعدا عاهل البحرين .كام أ ّن دول املجلس
تعب عن اهتاممٍ محدد بها .بل إ ّن ُعامن
األخرى مل تشاركه الرأي يف كونها فكر ًة ملحةً ،ومل ِّ
رفضت فكرة االتحاد من أساسها ،وجرى استبعاد بحثها يف قمة املجلس الـ  34بالكويت ،انظر:
F. Gregory Gause, "Prospects for a Gulf Cooperation Council Union," IISSUS, 26/ 6/ 2012, at:
http://www.iiss.org/en/events/events/archive/2012-4a49/june-7879/
prospects-for-a-gulf-cooperation-council-union-8e58.

لقد ع ّرف روبرت وكنجزبريي نظام األمن الجامعي بأنه "ترتيب تقبل
كل دولة يف النظام أ ّن أمن أحدها يه ّم الجميع ،وتوافق كلها عىل
فيه ّ
أي دولة تتورط يف
املشاركة يف ر ّد جامعي عىل العدوان"((( .لذا ،فإ ّن ّ
العدوان لن تُواجه مبقاوم ٍة من الضحية فحسب ،بل من سائر الدول
5 Kelly – Kate S. Pease, International Organizations: Perspectives on
Governance in the Twenty-First Century, 4th edn. (Boston: Pearson, 2010),
p. 16.
6 Joseph C. Ebegbulem, "The Failure of Collective Security in the Post
World Wars I and II International System," Transcience, Vol. 2, Issue 2 (2011),
p. 23.
& 7 Joseph S. Nye & David A. Welch, Understanding Global Conflict
Cooperation: Into to Theory and History, Ninth Edition (New York: Pearson,
2014), pp. 3, 121 - 148.
8 C. A. Kupchan, "The Promise of Collective Security," International
Security, Vol. 20 (Summer 1995), pp. 52 - 57.
Charles A. Kupchan & Clifford A. Kupchan, "The Promise of Collective
Security," The MIT Press.
Source: International Security, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), pp. 52 – 57, at:
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2539215
9 A. Roberts & B. Kingsbury, "Introduction: The UN's Role in International
Society since 1945," in A. Roberts and Kinsgsbury Benedict (eds.), United
Nations, Divided World (Oxford: Clarendon Press, 1993), p. 30.
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األعضاء يف النظام أيضً ا( .((1ويقوم مبدأ األمن الجامعي ،بحسب ناي
أي تهديد أو اعتداء عىل إحدى الدول املنضوية إىل
ولش ،عىل أ ّن ّ
نظام هذا األمن يُع ّد تهدي ًدا أو اعتدا ًء عليها جمي ًعا .عالو ًة عىل ذلك،
أي دولة من هذه الدول املساعدة من األخرى ،فإ ّن طلبها
إن طلبت ّ
(((1
ال ب ّد أن يُستجاب له مبارش ًة  .وعىل املنوال نفسه ،يُع ّرف آخرون
مفهوم األمن الجامعي بأنه "ترتيب بني الدول اللتزام بعض القواعد
واملبادئ من أجل الحفاظ عىل االستقرار والتضافر يف حالة الرضورة
لوقف العدوان"( ،((1أو هو ترتيب بني بعض الدول لحامية مصالحها
أي تهديد أو خطر محتمل ،من
الحيوية ،وسالمتها ،وتكاملها ض ّد ّ
خالل تجميع قواتهم(.((1

واستنا ًدا إىل التعريفات السابقة ،ميكن القول إ ّن مفهوم األمن الجامعي
يشري ،يف أوسع معانيه ،إىل نظام مؤسيس (عاملي أو إقليمي) ،تتفق
أي تهديدات
فيه مجموعة من الدول يف إطا ٍر تعاهدي عىل مواجهة ّ
داخلية ألمنها القومي (من داخل النظام) ،أو خارجية (من خارج
النظام)( .((1ويتضمن ذلك املفهوم االستعداد لفرض عقوبات ،وحتى
خوض الحرب يف حالة الرضورة .فكأ ّن مبدأ األمن الجامعي يستهدف
إقامة منطقة سالم بني أعضائه من الدول ،ومواجهة األخطار الخارجية
التي تتعرض لها .ومن األفضل أن يُنظر إليه من منظور أ ّن أمن الدولة
الفرد يتحقّق من خالل اتخاذ إجراءات جامعية( .((1وقد أخذت اتفاقية
الدفاع املشرتك ملجلس التعاون (كانون األول /ديسمرب  )2000مببدأ
10 Ebegbulem, p. 23.
11 Nye & Welch, p. 121 -148.
12 Kupchan, pp. 52 - 53.
13 Ebegbulem, p. 23.
 14مثَّ ة من مييز بني األمن الجامعي والدفاع الجامعي؛ فاألول يتضمن مواجهة التهديدات
الداخلية (منوذج عصبة األمم) والثاين يتضمن ردع التهديدات الخارجية (منوذج حلف الناتو)،
انظر:
Robert E. Hunter, Building Security in the Persian Gulf (Santa Monica, Rand,
2010), pp. 93 – 94.
بيد أ ّن هذه الورقة تتبنى مفهو ًما واس ًعا لألمن الجامعي يتضمن املفهومني م ًعا.
15 Ebegbulem, pp. 23 - 24.
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الدفاع الجامعي ض ّد التهديدات الخارجية؛ مبعنى التزام الدفاع عن
أي دولة عضو يف املجلس تتعرض لتهديد أو خطر خارجي ،انطالقًا من
ّ
أي خطر
أي منها هو اعتداء عليها مجتمعةً ،وأ ّن ّ
أي اعتداء عىل ّ
أ ّن ّ
(((1
يه ّدد إحداها يه ّددها كلّها .
وعليه ،يستند مفهوم األمن الجامعي إىل فكرة مأسسة االستخدام
املــروع للقوة؛ من أجل تقليل الركون إىل مبدأ االعتامد عىل
النفس ،باملفهوم الواقعي ،ملصلحة العمل الجامعي ،بوصف ذلك
وسيل ًة للحفاظ عىل األمن القومي .كام أنه يقوم عىل أساس موافقة
الدول األعضاء عىل تزويد املنظمة املعنية باملصادر املادية والبرشية
الرضورية؛ لتشكيل قوة أمن أو هيكل أمني جامعي لردع العدوان،
أو هزميته ،واستعادة السالم( .((1ويشري الهيكل األمني إىل تنظيم
العالقات أو مأسستها بني عد ٍد من الدول؛ ما يوجد عىل األقل مست ًوى
معقول من التنبؤ مبا سوف يتخذه الفاعلون من إجر ٍ
اءات تجاه م ًدى
ً
معقول ومحتمل من األوضاع ،إضاف ًة إىل إيجاد ر ٍ
عكيس يُحاط من
افد
ٍّ
(((1
خالله مختلف أعضاء هذا الهيكل بتأثري اإلجراءات التي ات ُّخذت .
ويالحظ جوزيف ناي أ ّن مث َّة تشابهات بني مبدأ األمن الجامعي
ومبدأ توازن القوى ،وهي متمثّلة بأ ّن الدول املرتبطة بهيكلٍ للدفاع
املشرتك تحاول ردع العدوان بتطوير ائتالف القوى .ويف الحالة التي
يفشل فيها الردع ،فإ ّن هذه الدول تكون مستعد ًة الستخدام القوة.
ومع ذلك ،يركز مفهوم األمن الجامعي عىل سياسات الدول املعتدية،
ال عىل قدراتها عىل ش ّن عدوان ،كام هو الشأن يف حالة األحالف
العسكرية القامئة عىل توازن القوى(.((1

التهديدات
ما تزال الرصاعات واألزمــات هي القاعدة السائدة والحاكمة يف
منطقة الخليج ،يف حني أ ّن األمن واالستقرار هام االستثناء .ويبدو
أنها متأصلة يف البنية السياسية ومتجذرة يف الخلفية التاريخية لهذه
املنطقة( .((2وميكن تصنيف التهديدات األساسية ألمن الخليج إىل
16
الرابط:

"العمل العسكري املشرتك" ،انظر موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،عىل

http://www.gcc-sg.org/index8409.html?action=Sec-Show&ID=49
17 Ebegbulem, p. 24.
18 Hunter, 10.
19 Nye & Welch, pp. 121 -1 48.
 20عبد الخالق عبد الله ،النظام اإلقليمي الخليجي (بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات
والنرش والتوزيع ،)1998 ،ص .125
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تهديدات داخلية نابعة من دول مجلس التعاون أو عالقاتها البينية،
وأخرى إقليمية نابعة من النظام اإلقليمي الخليجي ،وثالثة خارجية
نابعة من البيئة الدولية.

التهديدات الداخلية
تُعـد مشـكلة الخلـل يف الرتكيبـة السـكانية التـي ت ُوصـف بأنهـا قنبلة
أي وقـت ،مـن أه ّم املهـددات والتحديات
زمنيـة ميكـن أن تنفجـر يف ّ
ألمـن دول مجلـس التعـاون .فنسـبة الوافديـن إىل إجمايل السـكان
يف هـذه الـدول تتزايـد تزايـ ًدا مطَّـر ًدا على مـدى السـنوات املاضيـة؛
إذ بلغـت نحـو  %38.5عـام  ،((2(2002لتصـل إىل أكثر مـن  ،%46وفقًا
ألحـدث البيانـات املتوافـرة( .((2ومـن املتوقـع أن تبلـغ هـذه النسـبة
أكثر مـن  %61بحلـول عـام  .2015بعبـارة أخـرى ،أصبـح املواطنـون
أقليـ ًة يف معظـم دول املجلـس(( ((2قطـر نحـو  ،%13واإلمـارات أقـل
مـن  ،%15والكويـت نحـو  ،%31والبحريـن نحـو  .((2()%46ويـزداد
الوضـع اختلالً  ،إذا حسـبنا نسـبة العاملـة الوافـدة إىل قـ َّوة العمـل؛
إذ يكـ ّون العمال الوافـدون األغلب ّية العظمى ،بنسـبة تفـوق الـ %90
يف بعـض الحـاالت .وهـذا الوضـع الدميوغـرايف فريـد بالنسـبة إىل كل
املقاييـس يف العـامل(.((2
أساسا بالتداعيات املرتتبة عىل
ويتمثّل التحدي األمني للعاملة الوافدة ً
لجوء بعض عنارص هذه العاملة إىل االحتجاجات واإلرضابات العاملية،
والتورط يف أعامل الشغب ومظاهر الجرمية املنظمة ،وإقامة صالت
مبافيا الخارج .والواقع أ ّن العديد من االحتجاجات واإلرضابات التي
قام بها هؤالء العامل ،يف أنحاء متفرقة من دول الخليج ،مل تؤث ِّر سلب ًّيا
يف مصالح الرشكات فحسب ،بل تعدت ذلك إىل األمن العا ّم ،وتحولت
إىل أحداث شغب شهدت تعديًا عىل املمتلكات العامة .ولعل املتابع
21 Maitha Al Shamsi, "The Imbalance in the Population Structure and its
Impact on the States of the Region," in Arabian Gulf Security: Internal and
External Challenges (Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies
and Research, 2008), p. 393.
حسب الباحث هذه النسبة املتعلقة بدول مجلس التعاون باالعتامد عىل:
22
َ
Economist Intelligence Unit Limited; The World Fact Book.
 23مريم حسن الكندري" ،الثقافة املجتمعية والتنمية يف منطقة الخليج" ،يف املوارد
البرشية والتنمية يف منطقة الخليج العريب (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ،)2009 ،ص .500 - 499
24 The Economist Intelligence Unit Limited 2014, Country Report August
2014: Bahrain, p. 15; Kuwait, p. 16; Central Intelligence Agency, The World
Fact Book: Qatar; United Arab Emirates, at:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos.
25 Al Shamsi, pp. 397 - 399.
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ألحداث االحتجاجات العاملية التي شهدتها بعض دول الخليج،
وبخاصة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،يخرج
بنتيجة مفادها أ ّن هذه االحتجاجات أخذت من ًحى تصاعديًّا سواء
من حيث عددها مقارن ًة بفرتات سابقة ،أو من حيث عدد املشاركني
كل احتجاج .ومن التحديات األمنية األخرى التي تشكّلها
أنفسهم يف ّ
العاملة الوافدة ،تورط بعض عنارصها يف مظاهر الجرمية املنظمة؛
كالتهريب بأشكاله املختلفة ،وغسيل األمــوال ،وتجارة املخدرات
والبرش .وال شك يف أ ّن استمرار تدفق هجرة هذه العاملة ،سواء عىل
نح ٍو رشعي أو غري رشعي من دون ضوابط واضحة ،وانتشار البطالة
بني عنارصها ،قد يؤ ِّدي إىل تزايد انخراطها يف أنشطة الجرمية؛ األمر
الذي ميثّل عبئًا عىل األجهزة األمنية يف مواجهة مثل هذه األعامل
والتصدي لها ،وما يستلزم ذلك من زيادة نفقات األمن الداخيل(.((2
ومن التحديات التي تواجه التقدم يف مسار التكامل األمني بني
دول املجلس وجود منازعات حدودية بينها (يرجع بعضها إىل فرتة
االستقالل) تخمد حي ًنا وتثور حي ًنا آخر؛ مثل النزاع بني السعودية
واإلمــارات ،وبني ُعامن واإلمــارات ،وبني قطر والسعودية ،وبني
السعودية والكويت(.((2
وقد شهدت منطقة الخليج والعامل العريب موج ًة من العنف السيايس
عامي 2005
والتوترات الطائفية والتحديات لسلطة الدولة يف بني
ْ
و .2007ومنذ عام  2011حتى اآلن ،ويف هذا السياق ،اكتسبت نظرية
"الهالل الشيعي" الذي ميتد من إيران ما ًّرا بالعراق ،ومملكة البحرين،
مهم يف الخطاب
واملنطقة الرشقية بالسعودية ،إىل لبنان ،شأنًا ًّ
السيايس والشعبي .ورمبا تستند هذه النظرية إىل حقائق دميوغرافية
وجيوبوليتيكية تتعلق بوجود أقليات شيعية يف دول املجلس .بل
إ ّن الشيعة يشكلون أغلبي ًة يف البحرين ،ويقطنون معظم املناطق
الغنية بالنفط يف هذه الدول .يُضاف إىل ذلك أنهم يشكلون أغلبي ًة
يف إقليم الخليج كلِّه ،مبا يف ذلك العراق وإيران( .((2وبرصف النظر عن
26 Ibid, pp. 417 - 426; Fred Lawson, "Transformations of Regional
Economic Governance in the Gulf Cooperation Council," Center for
International and Regional Studies, Occasional Paper No. 10 (2012), p. 7.
 27راشد فهيد املري" ،النظام القانوين للجرف القاري :دراسة تطبيقية عىل منطقة الخليج
العريب" ،رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،مرص  ،2010ص 50 – 9؛ وانظر أيضً ا:
Alasfoor, pp. 190 -199.
28 Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population: A Report
on the Size and Distribution of the World's Muslim Population (Washington
D.C., October 2009), p. 10.
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الجدول ()1
التوازن العسكري (مجلس التعاون وإيران )2011 -
البيان

مجلس التعاون

إيران

امليزانية العسكرية (بليون دوالر)

68.2

12

القوات النظامية (باأللف)

362.1

523

القوات شبه العسكرية (باأللف)

38.26

60 - 40

دبابات رئيسة

1656

1663

مدفعية

2107 +

8798 +

قدرات األسطول (سفن وزوارق حربية)

114

218

طائرات حربية

651

336

صواريخ باليستية

( 60؟)

175

امليزانية الواقعية إليران ترتاوح ما بني  14 - 13مليار دوالر.
تشمل غواصتني ،و 3مدمرات ،و 6فرقاطات ،و 11طوربيدًا ،و 35زورقًا رسي ًعا.
تشمل  23غواصةً ،و 112زورقًا رسي ًعا ،و 6طوربيدات ،ونحو  50زورقًا بحريًّا صغ ًريا.
تضم  20صاروخًا من نوع "سكود – ب" يُعتقد أنها بحوزة اإلمارات ،عىل الرغم من تشكيك مصادر عديدة يف ذلك.

1
2
3
4
املصدر:
The Military Balance (London: Routledge, 2012), pp. 297 - 302, 318 – 54.

تظل العدسات الطائفية مرشّ ًحا قويًّا ترى من
تقييمنا لهذه النظريةّ ،
وخصوصا يف إيران والعراق
خالله ال ُّنخب الحاكمة يف إقليم الخليج -
ً
(((2
والسعودية والبحرين  -التطورات يف املنطقة  .وت ُستخدم الطائفية
للتعبئة السياسية يف بعض دول الخليج ،وتوظفها السعودية ملقاومة
النفوذ اإليراين ،وتعتمد عليها إيران يف التدخل يف شؤون دول مجلس
التعاون ،وقد أصبحت اآلن القوة الدافعة واملبدأ املنظم للسياسة
العراقية( .((3ويُنتج ذلك كلُّه أث ًرا سلب ًّيا يف أمن الخليج( .((3واألخطر
من ذلك أ ّن انتشار الطائفية السياسية يع ُّد بيئ ًة مالمئ ًة للراديكالية

29 Ulrichsen, pp. 39 - 58; Naser Al-Tamimi, "Bridging the Gulf: What is
there to gain from a GCC Union?" Al Arabiya.net, 5/ 5/ 2013, at:
http://english.alarabiya.net/en/special-reports/bridging-the-gulf/2013/05/05/
Bridging-the-Gulf-what-is-there-to-gain-from-a-GCC-Union-.html.
 30كريستوفر هيل" ،نهاية الدولة العربية" ،الجزيرة نت ،2014 /8 /13 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/0uG97i; Alasfoor, p. 52.
31 Gause.

اإلسالمية ،وظهور حركات ُسن ّية إرهابية جديدة (تنظيم الدولة
اإلسالمية) أو تعزيز القائم منها (تنظيم القاعدة).

التهديدات اإلقليمية
تتعلق هذه التهديدات باختالل التوازن العسكري واإلسرتاتيجي يف
كل من العراق
منطقة الخليج ملصلحة إيران ،وعدم االستقرار يف ّ
واليمن ،وأخطار التنظيامت اإلرهابية .ويتضح من الجدول ( )1أ ّن
التوازن العسكري يف منطقة الخليج مختل ملصلحة إيران .ويتمثّل
هذا االختالل بعدد القوات ،وبعض أبعاد التسلح الربي ،والقدرات
العسكرية البحرية.
إ ّن بني دول مجلس التعاون وإيـران ،يف ما يتعلق ب ُنظم التسلح
اإلسرتاتيجي ،فجو ًة متزايد ًة(((3؛ إذ متتلك إيران برنام ًجا نوويًّا متطو ًرا
نسبيًّا ،قاد ًرا عىل إنتاج اليورانيوم املنخفض التخصيب .ويف الوقت
32 IHS Jane's, "Strategic Weapon System, Iran," Sentinel Security
Assessment - The Gulf States, 26/ 1/ 2012.

دراسات وأوراق تحليليّة
معضالت األمن الجماعي في مجلس التعاون الخليجي

الذي يتزايد مخزونها من هذا اإلنتاج ،تتزايد شكوك دول املجلس
يف أنه يستهدف إنتاج السالح النووي .كام أ ّن الغموض املحيط بهذا
الربنامج يع ِّزز قدرة إيران عىل الردع والتخويف .يف حني أ ّن دول
أي
أي قدرة نووية لألغراض السلمية ،وال توجد لديها ّ
املجلس ال متتلك ّ
مفاعالت ق ًوى عاملة حال ًّيا .ث ّم إ ّن إيران تحوز قدرات تسلح كياموية
وبيولوجية .وأ ّما دول املجلس ،فإنه ال يوجد دليل عىل حيازتها ملثل
هذه القدرات .ومتتلك إيران كذلك قدرات صاروخي ًة باليستي ًة كبري ًة
ومتنامي ًة (من أكرب القدرات يف الرشق األوســط) .وقد نجحت يف
الحصول عىل نُظم صاروخية باليستية كاملة من الخارج ،ويف تطوير
نُظم محلية ذات قدرات فاقت نظرياتها الكورية  -الشاملية .ولكن إذا
كانت ال ُّنظم الصاروخية اإليرانية محدودة الدقة ،فإنها قد ت ُستخدم
لرضب أهداف حرضية(.((3

وتتمثّل أبعاد التهديد اإليراين أيضً ا بالتدخل يف الشؤون الداخلية لدول
الخليج ،من خالل ش ّن حرب ال متناظرة (عمليات عسكرية منخفضة
املستوى ،أو هجامت إرهابية وتخريبية) لتخويف هذه الدول(.((3
ويف هذا الشأن ،يشري بعضهم إىل وجود شبكة إرهاب إيرانية يف
املنطقة ،تتألف من ميليشيات ،وفيالق القدس ،وهي وحدة النخبة يف
الحرس الثوري اإليراين ،والخاليا املرتبطة بها ،وإىل وجود شبكة تخابر
وتجسس يف الدول العربية التي توجد بها أقليات شيعية ،أو ج َوا ٍل
إيرانية ،ورجال دين ،ورشكات مالية وغريها من مؤسسات األعامل(.((3
ومث َّة مصدر آخر للتهديد اإليراين يتعلق بإغالق مضيق هرمز أو تعطيل
املالحة فيه .وعىل الرغم من أ ّن التهديدات اإليرانية املتكررة( ((3تدخل
33 Ibid., pp. 67 –6 8; IHS Jane's; Anthony H. Cordesman, "Iran Weakling
or Hegemon," in Arabian Gulf Security.
34 Cordesman, pp. 59 - 61.
35 Muhammad Abdul Ghaffar, Regional and International Strategy for
Gulf Security: A Perspective on the Driving Forces of Strategic Conflict and the
Regional Response (Manamah: Center for Strategic, International and Energy
Studies, 2012), pp. 6 - 7, 24 - 28.
36 Caitlin Talmadge, "Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait
of Hormuz," International Security, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008), pp. 82 – 117.
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يف باب الحرب النفسية واإلعالمية ،وحشد الرأي العا ّم يف مواجهة
الخصم أكرث من كونها تهديدات مقصودةً ،فإ ّن احتامالت تنفيذها،
تظل قامئةً .فقد ت ُقدم إيران عىل ذلك،
وإن كانت محدودة ج ًّداّ ،
إذا ما هاجمتها الواليات املتحدة األمريكية ،أو إرسائيل ،أو كلتاهام
م ًعا ،أو تع َّرض نظامها لخطر االنهيار ،أو لتحويل انتباه الرأي العا ّم
الداخيل عن أزمتها االقتصادية املتفاقمة ،إضاف ًة إىل أ ّن متطلبات
اإلغالق الهائلة رمبا تفوق عوائد امتالك قنبلة نووية( .((3بيد أ ّن إغالق
املضيق سوف تكون له آثار كارثية بالنسبة إىل اقتصاد دول املجلس
كلّها(.((3
يظل العراق مصد ًرا أساس ًّيا
وبعد انسحاب معظم القوات األمريكيةّ ،
لعدم االستقرار يف منطقة الخليج( .((3فث َّمة إرهاصات تزايدت ،بعد
سيطرت تنظيم الدولة اإلسالمية عىل مساحات واسعة من األرايض
شام ّيل العراق وسورية وإعالنه قيام "الخالفة" يف حزيران /يونيو ،2014
ّ
تدل عىل احتامل تح ُّول العراق إىل قاعدة لإلرهاب ته ّدد دول
وخصوصا منها السعودية والكويت .ومث َّة مخاوف يف بالد
املجلس،
ً
الرافدين من انفجار موجة ُعنف واسع النطاق قد تطيح الحكومة ،أو
تفيض إىل حرب أهلية بني السنة والشيعة( ،((4أو بني العرب واألكراد،
من دون الحديث عن أ ّن العراق ما بعد االنسحاب أصبح حديق ًة
خلفية للنفوذ اإليراين؛ ما أتاح له عمقًا إسرتاتيج ًّيا جعل دول املجلس
تشعر بتهديد متمثّل بإنشاء إقليم فيدرايل "شيعي" جنو ّيب العراق.
ويالحظ أ ّن مشكلة إدماج العراق يف اإلطار اإلقليمي ال تزال من دون
حل( ((4ألسباب عديدة ،من أهمها السيطرة الشيعية السياسية عىل
ٍّ
نظام الحكم يف بغداد؛ فهي يف نظر بعض الباحثني تجعل دول مجلس
التعاون أكرث قلقًا.
عالو ًة عىل ذلك ،ميثّل الوضع يف اليمن تهدي ًدا جديًّا ألمن الخليج ،وهو
يفرز تحديات ِ
وخصوصا
خطر ًة متتد آثارها إىل دول الجوار الخليجي،
ً
السعودية( ((4وسلطنة ُعــان .ويــأيت يف صــدارة هذه التحديات
نشاط تنظيم القاعدة يف أبني وزنجبار ،ومشكلة الحوثيني يف صعدة
37 "Iran claims to have launched missile capable of closing Strait of
Hormuz," Jane's Defence Weekly (August 2008).
38 Sabahat Khan, "Iranian Mining of the Strait of Hormuz: Plausibility
and Key Considerations," Inegma, Special Report No. 4 (January 2010).
39 Ulrichsen, pp. 43 - 49.
 40هيل.
41 Ibid., pp. 48, 50, 53; Hunter, 27 - 32.
42 "Economist Intelligence Unit Limited 2014," Country Report August
2014: Saudi Arabia, p. 4.
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وما حولها ،واالقتتال الطائفي بني الحوثييــن والقبائل يف الشامل
الرشقي ،ورصاعهم السيايس مع الحكومة املركزية يف صنعاء ،والقضية
الجنوبية التي ته ّدد بانفراط عقد دولة الوحدة.

ويبقى اإلرهاب والتطرف املرتبط به ،ونشاطات تنظيم القاعدة يف
رئيسا لدول الخليج.
شبه الجزيرة العربية عىل نح ٍو ّ
خاصًّ ،
هم أمن ًّيا ً
وال يقترص التطرف الذي يُفيض إىل العنف السيايس يف دول الخليج
السنيّة فحسب ،بل يشمل أيضً ا جامعات
عىل الجامعات الراديكالية ُ
شيعي ًة متطرف ًة يُنسب إليها معظم أعامل العنف .وقد اختربت دول
الخليج ع ّدة محاوالت لقلب نُظم الحكمُ ،رصدت منها  71محاول ًة
يف الفرتة  .2004 - 1979وعىل الرغم من أ ّن قيادة تنظيم القاعدة
مستقرة ونشطة يف اليمن ،فإ ّن التنظيم يستهدف منطقة الخليج
كلّها .ويكمن خطر هذا التنظيم يف طبيعة األهداف التي ينتقيها لش ّن
هجامته ،ومن أهمها القوات النظامية ،والبنية التحتية لصناعة النفط،
وناقالت النفط ،والقواعد العسكرية الغربية يف دول املجلس(.((4

التهديدات الخارجية
مثّل "الربيع العريب" تهدي ًدا جديًّا للوضع اإلقليمي الراهن ،وتوازنات
القوى يف املنطقة .ويف بدايته (عام  ،)2011كان مث َّة إدراك مشرتك
لطبيعة التهديد وجديته؛ ما دفع دول املجلس إىل العمل املشرتك
يف اليمن ،وليبيا ،وسورية ،ويف مرص أيضً ا .وقد حمل قادة املجلس
وعبوا عن خشيتهم من انتقال عدواه إىل
تصو ًرا سلب ًّيا للربيع العريبّ ،
دولهم برتكيبتها السكانية املختلة (وهو ما حدث يف حالة البحرين
عىل األقل)؛ ما قد يفيض إىل تأثريات ِ
خطرة ج ًّدا متعلّقة باالستقرار
السيايس والتنمية االقتصادية( .((4فقد شهدت مملكة البحرين
43 Alasfoor, pp. 95 - 96, 101 - 106; Helem Chapin Metz, Persian Gulf
States: A Country Study (Washington: the Library of Congress, 1993), at:
;http://countrystudies.us/persian-gulf-states/
ممدوح أنيس فتحي ،الحركات اإلسالمية والتطرف واإلرهــاب يف دول مجلس التعاون
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2007 ،ص .96 - 60
44 Hunter.
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احتجاجات واسعةً ،عــام  ،2011جرى قمعها من خالل التدخل
العسكري لدول املجلس ،عىل نحو ما سيتضح الحقًا .غري أ ّن هذه
االحتجاجات أ ّدت إىل توسيع ال ُهوة يف العائلة الحاكمة بني التيار
اإلصالحي والتيار املحافظ ،وإىل زيادة ح ّدة التوترات الطائفية بني
السنة والشيعة يف اململكة واملنطقة بأرسها(.((4
ُّ
عالو ًة عىل ذلك ،ساهم الربيع العريب يف اختالل موازين القوة يف
اإلقليم ،ويف تغيري طبيعة التهديدات التي تواجه املنطقة .فقد أ ّدت
االضطرابات العربية إىل زيادة اختالل ميزان القوة ملصلحة إيران،
وتركيا ،وإرسائيل ،وإعادة تشكيل التحالفات اإلقليمية أكرث من مرة.
وهكذا وجدت دول املجلس نفسها  -ماعدا قطر  -يف معسك ٍر واحد
دول وحركات
مع مرص واألردن ،ض ّد معسكر تتزعمه تركيا يضم ً
إسالميةً ،ويف مواجهة معسكر ثالث يضم إيران وحزب الله وسورية.
وأ ّمــا قطر ،فقد استغلت االضطرابات لتستمر يف تثبيت نفسها
مرك َز ق َّو ٍة إقليمي ٍة .وال تزال الحرب األهلية يف سورية واالضطرابات
السياسية والعسكرية يف ليبيا واليمن تخلق تداعيات كبرية عىل
األمن اإلقليمي؛ من ناحية انتشار السالح ،وزيادة االحتقان الطائفي،
والسامح للمنظامت اإلرهابية بإعادة االنتشار والتمركز يف املنطقة،
أو التخندق يف مناطق معينة يف هذه الدول خارج نطاق السيطرة
الحكومية( .((4وهو ما حدث بالفعل يف اليمن (تنظيم القاعدة)،
وسورية ،والعراق (جبهة النرصة والدولة اإلسالمية).
ويُشكِّل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام تهدي ًدا إقليم ًّيا
متناميًا .فالتنظيم يسيطر عىل مساحات واسعة من سورية والعراق،
مبا يف ذلك مدينة املوصل ،وهي املدينة العراقية الثانية من حيث
عدد السكان .وهذا التنظيم الذي أعلن عن قيام "الخالفة اإلسالمية"،
يحاول متديد نفوذه يف البلدين ،ويه ّدد باجتياح بغداد ،ويشتبك يف
أعامل عدائية مع القوات العراقية ،والبيشمركة الكردية ،وامليليشيات
واملتطوعني من الشيعة .وترصد أجهزة االستخبارات الدولية تدفق
أعداد من مقاتيل تنظيم القاعدة والتنظيامت السلفية الراديكالية
األخرى ،عىل نح ٍو متزايد ،من اليمن ،واألردن ،وبلدان أخرى؛ لاللتحاق
وفضل عن ذلك ،مث َّة خطر متمثّل بتمدد نفوذ
ً
بـ "الدولة اإلسالمية".
التنظيم إىل دول مجلس التعاون ،وال سيام السعودية والكويت.
45 Thomas Juneau, Competing Visions of the State: Political and Security
Trends in the Arab World and the Middle East Highlights from the Conference
(Canadian Security Intelligence Service, Ottawa, 2012).
 46هيل؛ وانظر أيضً اAl-Tamimi. :
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وهكذا ،مل ي ُعد تنظيم الدولة اإلسالمية مشكل ًة إقليمي ًة فحسب ،بل
أصبح مشكل ًة دولي ًة أيضً ا(.((4
وال يزال التهديد اإلرسائييل ميثّل أ ّول التهديدات بالنسبة إىل األمن
اإلقليمي كلِّه ،ال بالنسبة إىل أمن دول مجلس التعاون وحدها .ويتمثّل
هذا التهديد برتسانة أسلحة نووية متطورة (من  200إىل  500قنبلة
نووية متنوعة الحجم) ،ووسائل إيصالها (صواريخ متوسطة املدى أو
أي هجوم إرسائييل.
بعيدة املدى)؛ ما يضع ّ
كل الدول العربية يف مدى ّ
ويشري املحللون إىل أ ّن هذه األسلحة ليست من أجل الردع أو التخويف
فحسب ،بل إنها من أجل االستخدام يف حالة الرضورة أيضً ا( .((4كام أ ّن
التهديد اإلرسائييل إ ْن و ّجه رضب ًة عسكري ًة إلجهاض الربنامج النووي
اإليراين ،ترت ّبت عىل ذلك ،بالنسبة إىل دول الخليج ،آثار ذات ِ
خطر
شديد ،ليس أقلها استهداف الصواريخ الباليستية اإليرانية ،أو فيالق
واملصالح الغربي َة يف هذه الدول.
الحرس الثوري ،القواع َد
َ

الترتيبات األمنية الخليجية
المشتركة
مل َّا كان الهاجس ،أو التهديد األمني ،وراء تأسيس مجلس التعاون؛ كان
من الطبيعي أن تنخرط دوله يف ترتيبات أمنية لضامن أمنها الجامعي.
أي لجان يف بداية تأسيس املجلس
وعىل الرغم من عدم تشكيل ّ
للتعامل مع ملف األمن ،فقد أكدت قمته األوىل ،يف أيار /مايو ،1981
عزم دول املجلس عىل الدفاع عن أمنها واستقاللها ،وج ْعل اإلقليم
خال ًيا من الرصاعات الدولية .وبعد أربعة أشهر ،اجتمع رؤساء
أركان القوات املسلحة لدول أعضاء املجلس الستة من أجل مناقشة
" 47تنظيم الدولة اإلسالمية" ،الجزيرة نت ،2014 /6 /14 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/sEkfJu
48 John Steinbach, "The Israeli Nuclear Weapons Program," in Nuclear
Energy in the Gulf (Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and
Research, 2009), pp. 215 - 230.
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التعاون العسكري .وبعد سنة من إنشائه ،ق ّرر املجلس تأسيس قوات
مهتم،
"درع الجزيرة"( .((4ووفقًا لعد ٍد من الخرباء ،كان هذا املجلس ً
أساسا؛ فترصف
خالل الفرتة األوىل من تطوره ( ،)1993-1981باألمن ً
كأنه تحالف أمني ،ليعود إىل طبيعته وأهدافه التي تتصل معظمها
بالتكامل االقتصادي والسيايس(.((5

قوات "درع الجزيرة"
أُ ِّسست "درع الجزيرة" عام  ،1982خالل الحرب اإليرانية  -العراقية،
من قوات برية تنتمي إىل دول مجلس التعاون؛ بهدف م ْنع انتقال
أي دولة من دول املجلس .ومن
الـراع بني إيـران والعراق إىل ّ
أجل تحقيق هذا الهدف ،جرى تحديد املوقع املالئم لتمركز هذه
القوات ،فكان يف شام ّيل السعودية عىل مسافة قريبة من الحدود
السعودية  -الكويتية ،يف منطقة حفر الباطن .بيد أ ّن الهدف األوسع
من هذه الدرع قد متثّل بتعزيز قدرات الردع والدفاع لدى الدول
األعضاء( .((5وقد بدأت هذه القوات عملها بتنفيذ تدريبات مشرتكة
يف ترشين األول /أكتوبر  1983يف اإلمارات .غري أنّها دخلت حال ًة من
الكمون النسبي بعد انتهاء الحرب اإليرانية  -العراقية(.((5
لقد تطور عدد قوات "درع الجزيرة" التي تتكون من كتيبتني
إحداهام سعودية واألخرى من سائر دول املجلس ،والتي يقودها
جـرال سعودي ،من خمسة آالف جندي معظمهم من الجيش
السعودي ،عام  ،1986إىل عرشة آالف بعد عرشة أعوام .ث ّم أُعلن عن
زيادة عدد هذه الدرع إىل  22ألف مقاتل عام  ،2002من دون أن
ومم
تتوافر تفاصيل عن إمكانات هذه القوات وقدراتها العسكريةّ .
يالحظ ،يف ما يتعلق بهذه الدرع ،وجود خالفات بني دول املجلس
بشأن تطويرها(.((5

49 Metz.
50 Alasfoor, p. 221.
51 John Duke Anthony, "The Intervention in Bahrain through the Lenses
of its Supporters," National Council on US-Arab Relations, 30/ 6/ 2001, at:
http://ncusar.org/publications/Publications/2011-06-30-Intervention-inBahrain.pdf
52 David Michael Priess, "Collective Security in the Gulf: An Analysis of
the Development of the Gulf Cooperation Council and Regional Security as
a Function of the Council," Honors Projects, Paper 12, p. 29, at:
http://digitalcommons.iwu.edu/polisci_honproj/12
53 Anthony; "Gulf Countries agree to boost Defence Co-operation," Jane's
Defence Weekly, 6/ 11/ 2008.
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وقد شاركت قوات "درع الجزيرة" يف حرب الخليج الثانية عام .1991
وعام  ،2003أُعلن عن نرش وحدات عسكرية تابعة لـ "درع الجزيرة"
أي تداعيات قد ترتتب عىل
يف الكويت ،بناء عىل طلبها ،احرت ًاسا من ّ
ش ّن هجوم أمرييك محتمل عىل العراق .وبعد سقوط نظام صدام
حسني ،أعربت ُعامن ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2005عن انتفاء
الحاجة إىل"درع الجزيرة" ،وأنه ال يوجد دور لالتفاقات الدفاعية يف
القرن الحادي والعرشين ،وأ ّن عىل دول املجلس الرتكيز عىل التنمية
االقتصادية .وقد أثار املوقف العامين سلسل ًة من التفاعالت داخل
مجلس التعاون ،انتهت باالتفاق ،يف أيار /مايو  ،2008عىل تفكيك
"درع الجزيرة" (وليس حلّها) ،ومتركز وحداتها العسكرية يف بلدانها
األصلية ،مع تأكيد أ ّن هذه الوحدات التي أُعيدت إىل أوطانها ستظل
التجاوب مع املسؤوليات األمنية والدفاعية الخاصة بدول
ملتزم ًة
َ
مجلس التعاون ،وأ ّن األهداف اإلسرتاتيجية التي تتعلّق بالدفاع عن
النفس ،والتي كانت وراء تأسيس "درع الجزيرة" ،ال تزال موجودةً،
غري أنها أصبحت تُوظف عند الحاجة(.((5
ويف مارس  ،2011استعانت البحرين بقوات "درع الجزيرة" لتأمني
املنشآت اإلسرتاتيجية ومواجهة االضطرابات الداخلية ،وذلك عقب
احتجاجات شعبية واسعة لقوى املعارضة ،وسلسلة من محاوالت
فاشلة لقمعها من خالل قوات األمن البحرينية .وقد بلغ عدد ق َّوات
التدخل أكرث من  1700فرد ( 1200سعودي ،و 500إمارايت ،إضاف ًة
إىل قوات قطرية وبحرية كويتية غري محددة) ،فبدا أ ّن السعودية
هيمنت عىل عملية التدخل بأكملها(.((5
ويُعد هذا األمر أ ّول توظيف لـ "درع الجزيرة" من أجل مساعدة
إحدى الحكومات عىل مواجهة تهديد داخيل ،عىل الرغم من تأكيد
البحرين والسعودية أ ّن غرض توظيف هذه القوات هو حامية
املنشآت الحيوية أو مواجهة "الخطر اإليراين"( .((5وأشار بعض الخرباء
حق الدفاع عن
إىل أ ّن التدخل الخليجي يف البحرين
متوافق مع ّ
ٌ
وتطبيق عميل التفاقية
النفس الذي أقره ميثاق األمم املتحدة،
ٌ
الدفاع املشرتك بني دول املجلس (كانون األول /ديسمرب ،)2000
 54أحمد شكارة ،مصادر التهديد لدول الخليج العربية وسياسات األمن لديها (أبوظبي:
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2010 ،ص 9 - 11؛ وانظر أيضً ا:
Anthony; "GCC dismantles Peninsula Shield," Foreign Policy, 17/ 6/ 2006.
;55 The Military Balance 2012, p. 318
وانظر أيضً ا" :اإلمارات تقرر إرسال قوة أمنية للمساهمة يف حفظ األمن والنظام بالبحرين"،
الرشق األوسط.2011 /3 /15 ،
56 Anthony.
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وترجم ٌة للسبب األسايس إلنشاء "درع الجزيرة"( .((5ومع ذلك ،ميكن
القول إ ّن تدخل هذه القوات يف البحرين مل يكن تطبيقًا التفاقية
الدفاع املشرتك؛ ألنه مل يكن مث َّة خطر خارجي مه ّدد لدولة البحرين،
لتقص
كام أثبتت يف ما بعد اللجنة التي عينها العاهل البحريني ِّ
الحقائق( ،((5كام أنه ال يوجد يف االتفاقية ،أو غريها ،ما يتيح لدول
املجلس إمكانية التدخل ملساعدة دولة عض ٍو من أجل مواجهة
اضطرابات داخلية(.((5

الخالصة أ ّن "درع الجزيرة" ذات قيمة محدودة من الناحية العسكرية؛
فهي ليست قادر ًة عىل التصدي لعدوان واسع النطاق .بل إ ّن مدار
املنطق الذي حكم تأسيسها يف املقام األول عىل أنه يف حالة حدوث
أي دولة من دول املجلس ،سوف تعمد قوات الدرع إىل
هجوم عىل ّ
إشغال العدو حتى تأيت قوات كبرية من الواليات املتحدة تحدي ًدا .وقد
كشف الغزو العراقي للكويت عام  1990مدى ضعف الرتتيبات األمنية
لدول املجلس .فلم تكد مت ّر أيام حتى استعانت هذه الدول بالواليات
أي هجوم عراقي
املتحدة ،ودول غربية أخرى؛ للدفاع عن السعودية ض ّد ّ
محتمل( .((6ومل تقم قوات دول مجلس التعاون ،سواء كانت من "درع
الجزيرة" أو الوحدات املنفصلة ،إلّ بدور ثانوي ،أو هاميش ،يف عملية
"عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت من الغزو العراقي( .((6ويستنتج
بعضهم أ ّن "درع الجزيرة" هي تحالف ظاهري من دون تكاملٍ حقيقي
بني القوات املسلحة لدول املجلس ،وأ ّن لتوظيف جنود أجانب ضمن
وحدات الدول املشاركة فيها أث ًرا سلبيًّا يف فعاليتها(.((6
" 57خبري عسكري :تدخل قوات درع الجزيرة يأيت يف إطار معاهدة الدفاع املشرتك لدول
الخليج" ،الرشق األوسط.2011 /3 /15 ،
58 The Gulf Security Architecture, pp. 4 - 13.
59 "Saudi-led Force arrives in Bahrain to quell Protests," Jane's Defence
Weekly, 16/ 3/ 2011.
60 Priess.
61 The Gulf Security Architecture, pp. 8, 22.
62 Priess.
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اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس
التعاون
أخذت هذه االتفاقية مببدأ الدفاع الجامعي ض ّد األخطار الخارجية
نصت عىل عزم الدول األعضاء عىل
التي تته ّدد دول املجلس ،وقد َّ
تعزيز التعاون العسكري يف ما بينها ،ورفع قدراتها الذاتية والجامعية،
وإقامة صناعة عسكرية ،وتكثيف التدريبات املشرتكة ،واستكامل
تشكيل "درع الجزيرة" وزيادة قدراتها .واشتملت هذه االتفاقية
كذلك عىل إنشاء مجلس للدفاع املشرتك ،ولجنة عسكرية عليا تنبثق
منه ،تضم رؤساء أركان القوات املسلحة يف الدول الست(.((6
وكان توقيع االتفاقية خطو ًة يف االتجاه الصحيح لتعزيز الخطط
الدفاعية الخليجية املشرتكة ،عىل نح ٍو يساعد دول املجلس عىل خلق
هيكل للدفاع الجامعي ،والتخيل تدريجيًّا عن الحامية الخارجية.
بيد أ ّن هذه االتفاقية ،ماعدا مجلس الدفاع املشرتك واللجنة
ٍ
اجتامعات شكلية ،مل ت ْ َِب
العسكرية العليا اللذين يلتئامن دوريًّا يف
مؤسسات لرتجمة بنودها عىل أرض الواقع .وإذا كان قادة املجلس
تشكيل "قيادة عسكرية
َ
قد أقروا ،يف كانون األول /ديسمرب ،2012
موحدة"( ،((6وهو اقرتاح موجود منذ انتهاء حرب تحرير الكويت،
فإ ّن هذه القيادة مل تَ َر النور بعدِ .أضف إىل ذلك أنه مل يَ ْج ِر تعزيز
قدرات "درع الجزيرة" ،بل إ ّن ما جرى هو تفكيكها ،وعدم تنفيذ
الخطط الخاصة بتطوير قدرتها يف مجال إنتاج األسلحة ،عىل الرغم
من محاولة إحياء ترتيب سابق مع مرص إلنشاء صناعة سالح
وفضل عن ذلك ،ال توجد سياسة مشرتكة يف رشاء السالح
ً
عربية(.((6
من الخارج( .((6ومن مثّ ة زادت االتفاقات األمنية مع الدول الغربية،
وازداد معها الوجود العسكري الغريب ،واألمرييك بخاصة ،من خالل
قواعد وتسهيالت عسكرية وغريها ،يف دول مجلس التعاون كلّها(.((6
وبعد ما يقرب من مثانية أعوام عىل توقيع االتفاقية ،وبالتحديد يف
كانون األول /ديسمرب  ،2009أُق ّرت إسرتاتيجية دفاعية لدول مجلس
التعاون تحدد رؤية هذه الدول بشأن تطوير إمكاناتها الدفاعية من
خالل البناء الذايت والعمل املشرتك ،وصولً إىل التكامل الدفاعي .وهي
شامل للبيئة األمنية ،مبا يف ذلك املهددات،
تقييم إسرتاتيجيًّا ً
تتضمن ً
" 63العمل العسكري املشرتك".
" 64قمة الكويت تقر قيادة عسكرية موحدة" ،االتحاد.2013 /12 /11 ،

65 Metz.
66 Hunter.
67 The Gulf Security Architecture, pp. 9 - 19.
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والتحديات ،واملخاطر ،وتعريفًا باألهداف الدفاعية اإلسرتاتيجية
ووسائل تحقيقها(.((6
بيد أ ّن هذه اإلسرتاتيجية ،وإن ظلت أساسي ًة يف اتجاه تكوين عقيدة
عسكرية مشرتكة ُمفارقة للواقع ،يف ضوء تباين إدراك دول املجلس
للتهديدات األساسية التي تواجهها ،فإنه مث َّة مستويات مختلفة إلدراك
التهديد بني هذه الدول ،لذلك اختلفت سياساتها تجاه طبيعة هذه
التهديدات ،وال سيام تلك املتعلّقة بإيران ،أو اليمن؛ ما يجعل من
املستحيل تب ِّني تقارب إقليمي ملواجهتها( ،((6ذلك أ ّن قطر و ُعامن
تفضالن استيعاب إيران ،بدلً من تحديها ،وإقامة عالقات مفتوحة
وتعاون معها ،واالحتفاظ يف الوقت نفسه بعالقات طيبة مع الواليات
املتحدة والغرب( ،((7يف الوقت الذي تنأى فيه الكويت واإلمارات عن
املواجهة مع إيران .ومن ناحي ٍة أخرى ،ال تزال السعودية  -تساندها
متمسك ًة بالغرض األسايس إلنشاء املجلس املتمثل
يف ذلك البحرين ِّ -
(((7
بتكوين جبهة موحدة ض ّد إيران .
أضف إىل ذلك أنّه مث َّة مستويات مختلفة إلدراك التهديد بني دول
ْ
الخليج؛ فعندما يوجد إدراك مشرتك الرتفاع وترية التهديد ،يتغاىض
أعضاء املجلس عن خالفاتهم البينية ،وتتغاىض الدول الصغرية عن
حساسياتها إزاء مسألة السيادة؛ فيكون العمل املشرتك .وقد حصل
ذلك إبَّان الغزو العراقي للكويت ،ويف بداية "الربيع العريب" .ولكن
عندما يكون مستوى التهديد منخفضً ا ،تظهر الخالفات بني دول
املجلس وحساسية "السيادة" ،ويصبح التعاون املشرتك صع ًبا(،((7
وقد اتضح هذا األمر يف سياسات دول املجلس تجاه تطورات "الربيع
العريب" بعد عامه األول(.((7

" 68العمل العسكري املشرتك".
 69عبد املنعم املشاط ،أمن الخليج العريب :دراسة يف اإلدراك والسياسات (القاهرة :مركز
البحوث والدراسات السياسية.)1994 ،
70 Hunter., pp. 19 - 20; Ulrichsen, p. 46.
71 Alasfoor., p. 101., Madawi Al-Rasheed, "Omani rejection of GCC
union adds insult to injury for Saudi Arabia," Al-Monitor, 9/ 12/ 2013, at:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/oman-rejects-gccunion-insults-saudi-arabia.html#
72 Gause.
73 Gause; Abdulkhaleq Abdulla, "The Urgency of Political Reform in the
Arab Gulf States," Paper presented at Whither the Gulf?: Accomplishments,
Challenges & Dangers, Organized by the Middle East Institute (Singapore:
May 19 - 20, 2011).
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التدريبات العسكرية والمشروعات
الدفاعية المشتركة
كل سنتني ،تدريبات
وفقًا لألمانة العامة ملجلس التعاون( ،((7تجريّ ،
برية بني دول املجلس مبشاركة ق َّوة "درع الجزيرة" ،وتدريبات بحرية
وجوية مشرتكة عىل نح ٍو ثنايئ ،أو ثاليث ،أو أكرث ،سنويًّا أو دوريًّا.
غري أ ّن ما يُالحظ بشأن هذه التدريبات كونها ذات أعداد قليلة(.((7
وأ ّما بالنسبة إىل املشاريع املشرتكة ،فهي تتعلق بربط مراكز عمليات
القوات الجوية والدفاع الجوي بدول املجلس ،وإنشاء مركز تنسيق
لألمن البحري يف البحرين( ،((7ووضع مناهج عسكرية مشرتكة.
فعام  ،1995أُ ِق َّر مرشو َعا "حزام التعاون" و"االتصاالت املؤ ّمنة" .فأ ّما
مرشوع "حزام التعاون" الذي بدأ تشغيله يف نهاية عام  ،2001فهو
يهدف إىل الربط اآليل بني مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع
الجوي يف دول املجلس بشبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر( .((7وأ ّما
مرشوع "االتصاالت املؤ ّمنة" الذي بدأ تشغيله يف منتصف عام ،2000
فيهدف إىل ربط القوات املسلحة يف دول املجلس بشبكة اتصاالت
مؤ ّمنة .غري أنه ال تتوافر معلومات دقيقة متعلقة مبدى التطور
بشأن هذا املرشوع منذ ذلك الحني .عالو ًة عىل ذلكُ ،و ِّحدت يف دول
املجلس مناهج دورات عسكرية عديدة ملدارس التدريب العسكري
ومراكزها .ويف عام  ،2011أق ّر مجلس الدفاع املشرتك إنشاء مركز
تنسيق لألمن البحري يف البحرين ،بيد أنه مل يُنفَّذ بع ُد .واألمر نفسه
ينطبق عىل قرار إنشاء ق َّوة بحرية مشرتكة(.((7
ويشمل التعاون العسكري بني دول املجلس مجاالت عديد ًة أخرى،
أبرزها االستخبارات العسكرية ،واملساحة العسكرية ،والخدمات
الطبية ،واالتصاالت ،والقوات الجوية ،والقوات البحرية ،واألمن
البيئي ،وغري ذلك(.((7
74

"العمل العسكري املشرتك".

75 Metz, pp. 43 - 49.
" 76توصية باملوافقة عىل إنشاء مركز تنسيق لألمن البحري يف البحرين" ،الخليج،
.2011 /10 /20
77 Hunter, pp. 132 - 139.
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هيكل الدفاع الجماعي لمجلس
التعاون :معضالت ومقترحات
أبانت خربة مجلس التعاون عن نجاحه يف احتواء الضغائن التاريخية
والشكوك املتبادلة والرصاعات القامئة بني أعضائه الست؛ فلقد كفل
أي عض ٍو آخر ،أو
أي عض ٍو من أعضائه باالعتداء عىل ِّ
عدم قيام ِّ
مشاركة طرف ثالث يف االعتداء .واألمر نفسه ينطبق عىل محاولة
تغيري نُظم الحكم بالقوة .فكأ ّن املجلس قد أدرك ،إىل ح ّد كبري ،نجا ًحا
يف إقامة منطقة سالم بني أعضائه ،وهو نجاح ميثّل أحد أه ّم ركائز
مفهوم األمن الجامعي .ويف الحقيقة ،كان املجلس الذي جاءت نشأته
هادئ ًة وسلميةً ،محاول ًة ناجع ًة للتكيف مع حقائق الحقبة ما بعد
االستعامرية(.((8
عىل الرغم من ذلك ،مل يتحقّق سوى تق ُّدم محدود يف ما يتعلق
بالتهديدات املستمرة التي ظلَّت تواجه دول مجلس التعاون منذ
إنشائه .فقد فهمت دول املجلس كث ًريا من هذه التهديدات عىل أنها
موجهة إىل رشعيتها السياسية واستقرارها الداخيل أكرث من كونها
تهديدات ألمنها املادي ،وجرى َص ْوغ سياسات املواجهة وفقًا لذلك(.((8
ولهذا نفهم أ ّن التعاون يف مجال األمن الداخيل بني دول املجلس أكرث
تقد ًما من التعاون يف مجال الدفاع الجامعي( .((8فال تزال الرتتيبات
يف مجال األمن الجامعي غري متطورة ،وغري قادرة عىل إقرار املعادلة
األمنية املناسبة التي تجلب االستقرار ،ومتنع تجدد األزمات واندالع
الحروب يف املنطقة .ويغلب عىل هذه الرتتيبات الطابع الشكيل(((8؛
مبعنى أ ّن االتفاقيات ،والسياسات ،واإلسرتاتيجيات ،موجودة ومدبجة،
ولكنها تحتاج إىل ترجمة عىل أرض الواقع.
والخالصة أ ّن مجلس التعاون منظمة ضعيفة يف ما يتعلق بالتعاون
الدفاعي( ،((8ويعود ذلك  -إضاف ًة إىل ما سبق ِذكره  -إىل تركيز دوله
عىل أمنها الداخيل وحامية مكتسباتها الوطنية .ومن مث َّة ،تح َّول
نظام األمن الجامعي املنشود إىل مجموعة نُظم أمنية ذاتية ،تساهم
Alasfoor, p. 220.
Ulrichsen, pp. 51 - 54.
Hunter., pp. 15 - 17; Alasfoor, pp. 93 - 96, 108.
Ibid, pp. 145 - 147.
Alasfoor, p. 224.
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دراسات وأوراق تحليليّة
معضالت األمن الجماعي في مجلس التعاون الخليجي

كل دولة من خاللها يف العمل الجامعي ،وفق منظورها وإمكاناتها،
ّ
مساهم ًة ال تتعارض مع مسؤولياتها يف حامية أمنها واستقرارها.
ويُلخص بعضهم ما يراه معضل ًة أمني ًة تقليدي ًة لدول الخليج يف أنها
تجد نفسها ،عىل نح ٍو أو آخر ،يف سباق تسلح مع جريانها ،وبخاصة
إيران وإرسائيل .وقد بلغ اإلنفاق العسكري لدول الخليج ،عام ،2012
مست ًوى غري مسبوق (نحو  79بليون دوالر) .وبصفة عا ّمة ،فإ ّن
معضلة األمن بالنسبة إىل هذه الدول مركبة من ع ّدة عوامل؛ إذ
يني ،وأحيانًا الشك يف ما بينها ،والسياسات
تشمل ضعف التنسيق ال َب ِّ
املراوغة ملصدري السالح من جهة الدول والرشكات التي تحاول زيادة
مبيعاتها الخاصة لهذه الدول ،واالنقسام بني الشيعة والسنة ،وزيادة
النزعة الطائفية يف النظام اإلقليمي الخليجي ،ونقص املوارد البرشية
والقدرات العسكرية املحدودة لدول مجلس التعاون(.((8
وتظل الخالفات السياسية بني دول مجلس التعاون هي املعوقات
الرئيسة التي تحول دون تطوير نظام األمن الجامعي يف ما بينها،
حتى يف ما يتعلق بتبادل املعلومات الدفاعية ،والتعاون يف التدريب،
فضل عن تطوير املجلس يف
واإلمداد اللوجستي ،والبنية التحتيةً ،
ح ّد ذاته .وترتبط هذه الخالفات بقضايا عديدة؛ مثل قضايا الحدود،
واملوقف من إيران ،وتطوير عمل مجلس التعاون يف املجالني السيايس
واالقتصادي( ،((8ومعضلة السيادة والهيمنة (حساسية الدول الصغرية
تجاه مسألة السيادة ،والخوف من الهيمنة السعودية( .)((8وحتى
التدخل العسكري الخليجي يف مملكة البحرين  -من دون الدخول
يف الجدل املتعلق بتقييمه  -وإن أثبت نجاعته ،فهو مل يَ ْج ِر ضمن
إطار جاهز وقائم للتعامل الرسيع والف ّعال مع مثل هذه التهديدات.
ويتصل أحدث فصول الخالفات بني دول املجلس بتباين وجهات
نظر األُرس الحاكمة والحكومات تجاه تطورات "الربيع العريب" .وقد
وصلت الخالفات البينية إىل درجة غري مسبوقة متثّلت بسحب سفراء
اإلمــارات والسعودية والبحرين من قطر ،يف آذار /مــارس 2014؛
بدعوى تدخلها يف الشؤون الداخلية لتلك الدول ،وعدم التزامها
النظام األسايس ملجلس التعاون واالتفاقات األمنية املوقّعة بني دوله،
وإعالن أبوظبي عن كشفها خلية تجسس قطرية يف اإلمارات(.((8
85 "Defense, Security Intelligence & Analysis," Jane's Defence Budgets.
86 Metz, pp. 25 -2 8.
87 Hunter, pp. 23 -2 8.
" 88السعودية واإلمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر" ،الحياة2014 /3 /6 ،؛
وانظر أيضً ا" :انفراجة قريبة يف الخالف الخليجي" ،العريب الجديد.2014 /7 /29 ،
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إ ّن تدويل قضية أمن الخليج العريب وأزماته بصفة عامة  -بسبب
األهمية اإلسرتاتيجية واالقتصادية للمنطقة – قد ساهم يف إرجاء تنفيذ
االتفاقيات الدفاعية بني دول مجلس التعاون أو تعطيله .فقد خلص
خاص ،ألمن
رياض العصفور إىل وجود ضامنة غربية ،أمريكية عىل نح ٍو ّ
ظل الغرب عىل إميانه بأ ّن ذلك من مصالحه القومية ،أو
الخليج طاملا ّ
(((8
عىل األقل ال يتعارض مع مصالحه  .ومن الناحية التاريخية ،تعتمد
ال ُّنظم الخليجية يف حاميتها ،منذ قرون من الزمن ،عىل ق ًوى خارجية،
وهو الدور الذي قامت به الواليات املتحدة منذ رحيل الربيطانيني عن
املنطقة عام  .1971وقد نشأت ال ُّنظم من هذه التبعية التاريخية(.((9
وما يزال التعاون األمني بني دول املجلس يعتمد ،عىل نح ٍو كبري ،عىل
الواليات املتحدة التي ظلّت هي املحور الرئيس الذي تدور حوله
عملية تنظيم البنية األمنية داخل منطقة مجلس التعاون( .((9ولكن
يحاج يف أ ّن الوجود العسكري األمرييك يف املنطقة عطّل مجلس
مث َّة من ّ
(((9
أي دور يف مسألة أمن املنطقة ؛ بالنظر إىل أ ّن هذه
التعاون من أداء ّ
الدول كلّها قد انخرطت يف اتفاقات أمنية ثنائية مع الواليات املتحدة،
وغريها من القوى الغربية( .((9فعىل الرغم من أ ّن مجلس التعاون
أصبح الع ًبا إقليم ًّيا أكرث استقاللي ًة وفاعليةً ،فام تزال الواليات املتحدة
متثّل القوة الحاسمة لضامن استقرار املنطقة.

89 Alasfoor, pp. 222 - 223.
90 The Gulf Security Architecture, p. 3.
91 Ahmed M. Al-Azemi, Prospects for a Gulf Cooperation Security
Structure (United States: Army War College, 1997), pp. 17 - 18; Abdul
Ghaffar, pp. 44 - 13, 20, 23 - 25.
 92عبد الله العامدي" ،مجلس التعاون الخليجي :هاجس األمن يتعاظم" ،الجزيرة نت،
 ،2004 /10 /3عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EE94EC95-F8CC-43ED-8BE7CEB6C4558E47.htm
93 Ulrichsen, pp. 43 - 47.
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وتُثار بشأن الضامنات األمنية للقوى الخارجية ،واحتامل تغيري الدول
الغربية سياساتها والتزاماتها األمنية يف املنطقة ،تساؤالت تتعلق بأ ّن
الدول الغربية ،وعىل رأسها الواليات املتحدة ،مل ت ُعد موضع ثقة،
أو أ ّن قدراتها عىل التأثري الفعال فُقدت أو قلَّت ،أو أنها تنحاز إىل
مصالحها الذاتية التي قد تتعارض مع مصالح دول مجلس التعاون(.((9
ومث َّة إمكان آخر متمثّل بأن يخلق الوجود العسكري األجنبي رأيًا
عا ًّما خليج ًّيا مضا ًّدا .بعبارة أخرى ،ميكن أن يكون الوجود العسكري
األجنبي باعثًا عىل عدم االستقرار؛ نتيجة تزايد موجة العداء والكراهية
لكل ما هو أمرييك بالنسبة إىل أغلبية شعوب املنطقة(.((9
ّ
نخلص إىل رضورة إقامة هيكل أمني جامعي بني دول مجلس التعاون،
من أجل مواجهة التهديدات املتع ّددة واملتنوعة ألمنها؛ أل ّن الهياكل
األمنية الخليجية القامئة غري مف َّعلة ،أو ألنها ال تكفي للتعامل مع
هذه التهديدات .وتدرك دول املجلس عدم كفاية التنسيق والتعاون
بينها ملواجهة التحديات القامئة واملقبلة التي ته ّدد استقرارها وأمنها
ومكتسباتها ،وهي التي متتلك قدرات سياسية ،ورشعية واقتصادية،
تُؤهلها لتطوير هيكل لألمن الجامعي( .((9كام أ ّن تزايد دور املجلس،
بوصفه منظم ًة إقليميةً ،وتزايد أدوار أعضائه عىل الساحتني اإلقليمية
والدولية ،وتح ُّول مركز الثقل اإلقليمي إىل منطقة الخليج ،مبنزلة
فرصة ورضورة ،يف آنٍ ٍ
واحد ،لتطوير مثل هذا الهيكل(.((9
أي هيكل ألمن الخليج ،ينبغي أن يكفل حامي ًة لألطراف
وليك ينجح ّ
املشاركة ض ّد مـ ًدى واســع من التهديدات والتحديات القامئة
واملحتملة ،سواء كانت داخلي ًة (من داخل النظام األمني ملجلس
التعاون) ،أو إقليمي ًة (من منطقة الخليج) ،أو خارجي ًة (من خارج
املنطقة) .وال ب ّد من أن يتضمن كذلك تبنيًا لسياسة مستقلة بشأن
الردع اإلسرتاتيجي ،قد تكون أه ّم عنارصه مذهب دفاعي واضح
تجاه التهديدات اإلقليمية يشتمل عىل اتفاق عىل طبيعة التهديدات
ومستوياتها ،وكيفية مواجهتها ،وتبادل املعلومات األمنية ،وتنسيق
القدرات العسكرية ،وتفعيل اتفاقية الدفاع املشرتك عام ،2000
وزيادة أعداد "درع الجزيرة" ،وتحديث قدراتها ،وتوسيع دورها

.Juneau؛ 129ص ،يدامعلا 94

 95العامدي ،ص .129
" 96الفيصل :التهديد يفرض صيغة اتحادية للتعاون الخليجي" ،العربية نت،
 ،2012 /4 /28عىل الرابط:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/04/28/210883.html; Alasfoor, p. 224.
97 The Gulf Security Architecture, p. 21.

يف األمن الجامعي لدول املجلس ،لتصبح نوا ًة لجيش خليجي(.((9
وكانت ُعامن قد عرضت خط ًة ُعرفت بـ "الجيش الخليجي املوحد"
عام  ،1991لتشكيل قوة دفاع مشرتكة ،قوامها  100ألف جندي(.((9
وعىل الرغم من أ ّن هذه الخطة قد طُرحت جان ًبا يف ذلك الحني ،فإ ّن
إعادة التفكري فيها غدت أم ًرا بالغ األهمية.
وال ب ّد أن يُبنى هيكل األمن الجامعي عىل القدرات الدفاعية لدول
املجلس .فكام يتضح من الجدول ( ،)1تعادل ميزانية الدفاع لهذه
الدول من خمسة إىل سبعة أضعاف ميزانية إيرانية العسكرية .بل إ ّن
ميزانية الدفاع السعودية (نحو  50بليون دوالر) وحدها ،تبلغ أكرث
من أربعة أضعاف نظريتها اإليرانية .وبالنسبة إىل القوات النظامية،
متتلك دول املجلس نحو  360ألف جندي نظامي ،وهو عدد يحتاج
إىل زيادة ،ليصل إىل نصف مليون عىل األقل .ومع تطبيق التجنيد
اإلجباري يف دول املجلس ،رمبا ميكن تحقيق هذا الهدف.
ومتتلك دول مجلس التعاون عد ًدا كب ًريا من دبابات القتال الرئيسة
ولعل ما مييزها أنها أكرث تطو ًرا من
يعادل تقري ًبا ما متتلكه إيرانّ ،
نظرياتها اإليرانية .أ ّما القدرات البحرية لدول هذا املجلس ،فهي يف
حاجة إىل زيادة عددها وتحسني معداتها؛ بسبب امتداد شواطئ دول
كل الساحل الغريب للخليج ،ومعظم الساحل
مجلس التعاون عىل ّ
الرشقي للبحر األحمر ،وأجزاء من املحيط الهندي ،وبسبب ضعف
قدرتها التنافسية مقارن ًة بالقدرات البحرية اإليرانية ،والقدرات
البحرية للدول األجنبية التي لها وجود بحري يف الخليج.

ووفقًا لتقرير التوازن العسكري  ،2012متتلك دول مجلس التعاون
نحو  651طائر ًة حربي ًة قادرة عىل القتال ،مقابل امتالك إيران
 336طائرةً .ويُالحظ أ ّن معظم املقاتالت الخليجية من طرازات
حديثة ،مقارن ًة بنظرياتها اإليرانية العتيقة واملتدهورة التي جرى رشاء
98 Hunter, pp. 25 - 30.
99 "Gulf Countries agree to boost Defence Co-operation".
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معظمها قبل الثورة ،أو االستيالء عليها بعد لجوء طيارين عراقيني إىل
إيران أثناء حرب الخليج الثانية ،والتي تحيط الشكوك بجاهزية عدد
كبري منها للخدمة (نحو نصفها تقريبًا)(.((10
غري أ ّن املشكلة الكربى ،بالنسبة إىل دول املجلس ،تتمثّل ب ُنظم التسلح
اإلسرتاتيجي ،وبخاصة القدرات الصاروخية الباليستية؛ ذلك أ ّن هذه
الدول ال متتلك قدر ًة باليستي ًة يُعت ّد بها .فامعدا السعودية التي متتلك
أي دولة
 40صاروخًا صين ًّيا متوسط املدى من طراز  ،CSS-2ال تحوز ّ
من دول املجلس قدرات باليستيةً .ومن مث َّة ،يجدر بهذه الدول
أن تعمد إىل رشاء نُظم صاروخية وتطويرها .كام يجدر بها تقوية
دفاعاتها الجوية برشاء مزيد من بطاريات صواريخ باتريوت للدفاع
ض ّد القدرات الصاروخية الباليستية املتنامية إليران.
وينبغي أن تكون مث ّة سياسة مشرتكة لرشاء األسلحة بني دول املجلس.
كام أنه ينبغي أن تبادر هذه الدول إىل تأسيس شبكة قيادة وتحكم
واتصاالت واستخبارات مشرتكة؛ بهدف توحيد عملية الدفاع .وميكن
أن تتوىل هيئة األركان السعودية قيادة هذه الشبكة .فال ب ّد لهذه
أي هيكل أمني مشرتك ،مبرتبة قيادية؛ بالنظر
الدولة من االضطالع ،يف ّ
توصل
إىل قدراتها االقتصادية والعسكرية ودورها اإلقليمي .وقد َّ
بعض الدارسني إىل أنه كلام زادت قدرات الدولة املركزية يف عملية
التكامل ،زادت وترية عملية التكامل بني الدول األعضاء(.((10

طول الساحل الغريب للخليج من أجل تأمني الخط املالحي لناقالت
النفط والسفن التجارية ،وحامية دول املنطقة من تهديدات إيران
الصاروخية الباليستية(.((10

خاتمة
بوجه عا ّم ،عندما ينظر املرء إىل الفرتة التي أُ ِّسس فيها مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،فإ ّن إنجازاته التي حقّقها ت ُع ُّد مميز ًة نسب ًّيا.
فقد تنبأ مراقبون كثريون بانهياره الرسيع ،وهو اآلن يف عقده الرابع
من التعاون والتكامل .ومن منظور األمن الجامعي ،نجح مجلس
التعاون يف عملية تحويل مجموعة من القبائل والشعوب املتحاربة
إىل أحد أكرث التجمعات اإلقليمية سلمي ًة يف العامل.
يظل مجلس التعاون منظم ًة ضعيف ًة باملعنى
عىل الرغم من ذلكّ ،
أي وقت
العسكري .ومن مث َّة ،فإ ّن هذه الدول يف حاجة ،أكرث من ّ
مىض ،إىل تطوير هيكلٍ ف َّعال لألمن الجامعي يكون ذا مواصفات
خاصة تؤهله للدفاع عنها ض ّد األخطار والتهديدات الخارجية،
وخصوصا أ ّن االعتامد عىل الدول الغربية مل يضمن األمن يف منطقة
ً
الخليج .وقد يكون من املجدي ،يف هذا الشأن ،تفعيل االتفاقات
والسياسات واإلسرتاتيجيات القامئة بالفعل بني دول املجلس يف املجال
الدفاعي ،ودمجها يف إطار هيكل موحد.

ويجدر بدول املجلس الرشوع يف تنفيذ ع ّدة خطط؛ وذلك بإقامة
شبكة دفاع جوي لحامية حقول النفط ،وإقامة درع صاروخية عىل

ومن منظور القدرات ،يبدو أ ّن مجلس التعاون الخليجي لديه من
املوارد السياسية واالقتصادية لبناء هيكل لألمن الجامعي .أ ّما من
منظور اإلنجاز وخربة التكامل ،فقد أثبتت دول املجلس قدرتها
عىل تحقيق من ٍّو وتنمي ٍة يف املجال االقتصادي ،ومست ًوى معقو ٍل من
التكامل االقتصادي .وميكنها تحقيق ذلك يف املجال الدفاعي .وأ ّما من
منظور الفُرص ،فليس مث َّة أفضل من البيئة اإلقليمية الراهنة لتطوير
الهيكل األمني املنشود.

100 Cordesman, pp. 53 - 58.
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