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 ما بعد االضطرابات، هل من وضوح في الرؤية؟: الجلسة الثانية
 

 نيامصطفى الع

 ، مدير مركز الخليج للدراسات ممثل عبد العزيز صقر

سأحاول أن أعكس وجهات نظر مجلس التعاون الخليجي كما يراها مركز بحوث الخليج، في ما يتعلق 
من ربيع وال من  اليوم في الواقع لم يعد هناك. األولى بتأثير الربيع العربي على المنطقةتتعلق بمسألتَين، 

ل حّد أدنى من اإلصالحات، فأصبح ذلك نوعاً من الحماية فقد حاول كل نظام حماية نفسه من خال. ثورات
إذا نظرنا إلى خارطة المنطقة، . إنتهى الربيع وانتهت الثورة. نجحت إلى حّد ما األنظمة الذاتية وأظن أن

بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي، تكمن األولوية في حماية . الفوضى وليس الثورةالسائد هو نالحظ أن 
واآلن أصبح . تأثير الربيع العربي، وأظن أن ذلك قد نجح ألسباب إقتصادية واجتماعية وسياسيةالدول من 

ومشكلة أساسية بالنسبة إلينا،  هذا األمر بمثابة تحدٍّ يعّد . علينا التعامل مع تداعيات الربيع العربي في اليمن
مة مجلس التعاون الخليجي ألنه أصبح من لكنني أعتبر أن الربيع العربي لم يعد يمثل تهديداً بالنسبة إلى أنظ

وسأنتقل اآلن إلى النقاط األخرى التي طُلب منا تغطيتها في هذه . الممكن احتواء هذا التهديد والتعامل معه
 .المداخلة

 
سأبدأ باالستنتاج النهائي، وسأشرح . السؤال األول متعلق بعقيدة أوباما وتأثيرها على منطقة الشرق األوسط

ا رغبته في أن أي مبدأ في السياسة الخارجية ما عدإن الرئيس أوباما ال يمتلك . نا إلى هذا االستنتاجلماذا وصل
دون أي اعتبار للتأثيرات بعيدة المدى من ون الدخول في أي صراع أو مواجهة، وينهي فترة رئاسته من د

ن الرئيس أوباما يادات الخليجية أمعنا من إحدى القفقد س. لهذه السياسة، أي الهروب من التورط أو المواجهة
 .القيادية، بأي شكل من األشكال وال يمتلك الصفات) He is a manager not a leader(مدير وليس قائد 

ال تمتلك مسؤوليات والتزامات ولكنها ال  لدولة صغيرة سياسة الهروب والتملص من المواجهات قد تصلح
فموقع القوة يحّمل . الم اليوم وهي الواليات المتحدة األميركيةتصلح كسياسة للقوة العظمى الوحيدة في الع

ية، وال ثمن أخطاء السياسة األميركاليوم  في المنطقة نحن ندفع . منها تهّربمسؤوليات والتزامات ال يمكن ال
ن فالسياسة األميركية الخاطئة مسؤولة عن الجزء الكبير م. زو األميركي للعراقزلنا نتعامل مع نتائج الغ

من كان يعرف داعش؟ ومن كان يعرف أن في العراق جماعات إرهابية قبل الغزو األميركي . مشاكلنا اليوم
دارة الرئيس بوش اإلبن تعود للسياسة األميركية الخاطئة وإل المشكلة التي تواجهنا اليوم في المنطقةللعراق؟ 

أما إدارة أوباما . رةة المفرطة وغير الُمبرّ اتّسمت بغياب العقالنية واستخدام القو التيو خالل ثماني سنوات
وللسنوات الست الماضية، فقد اتّسمت بالسلبية المفرطة والتردد وعدم وضوح الرؤيا أو القدرة على الحسم 

تا إلى فقدان الثقة وزعزعة إستقرار األمن اإلقليمي دّ هاتين السياستين أ كلتا. وتجنب استخدام القوة بأي ثمن



ا زلنا موحتى الساعة،  أربعة عشر عاماً  فمنذ. اصة في ظل الربيع العربي وتطوراتهوتشجيع الفوضى خ
، ويمكن ةلذا فإن سياسة أوباما غارقة في التردد وعدم وضوح الرؤي. ع نتائج السياسة األميركيةنتعامل م

يل من األعمال القل(  too little too late ق األوسط على أنها قائمة على مبدأتفسير معظم خطواته في الشر
 . ، مما ال يولّد أي نتائج إيجابية بل نتائج سلبية واضحة تعقّد المشكلة)في وقت متأخر

 
لماذا تدّخل داعش . ول المسائل األساسية في المنطقةحمع السياسة األميركية لدينا في الخليج خالفات عميقة 

 ؟نفسها الطريقةبني ال يُفهم اإليرا رس الثوريفي سوريا يُعّد جريمة، وتدخل ميليشيات حزب هللا اللبناني والح
لماذا تتعايش السياسة األميركية مع تدخل حزب هللا في سوريا وال تتعايش مع تدخل األطراف األخرى؟ لماذا 

مانية سنوات عليها؟ طوال ث ال تعترضارس بالعلن طائفية داعش مرفوضة وطائفية النظام العراقي التي تُم
لماذا يتجول . دة داعمة لسياسة نوري المالكي الطائفية التي أوصلت العراق إلى الهاويةكانت الواليات المتح

بحرية أمام كاميرات التلفزة في المدن العراقية والسورية، وسليماني  قاسم الجنرالقائد فيلق القدس اإليراني 
 َحق من قبل الطائرات األميركية؟ ُمال هوغير

 
 we: يبدو أن مبدأ أوباما يقوم على التالي. ا التي طُلب منّا التحدث عنهالكن دعوني أعود إلى عقيدة أوبام

will engage but we will preserve all our capabilities، نحن سنتواصل مع األطراف لكننا  أي
الجملة الكاملة عليها أن . في اعتقادنا في منطقة الخليج، إن هذه الجملة ناقصة. سنحافظ على جميع قدراتنا

 we will engage but we will preserve all our capabilities, yet we will: تكون كالتالي
never use these capabilities . تجربتنا مع الرئيس أوباما تُظهر أنه ليس على استعداد الستخدام هذه

. في سوريا من قبل النظام السوري السالح الكيميائيواالمتحان األساسي كان في قضية استخدام . القدرات
وضعها بنفسه  وضعها بل هو من نطلب منهلم  نحن. طوط الحمراء ُوضعت من قبل الرئيس أوباما نفسهالخ

هو أخذ السالح من  تم عندما استُخدم الكيميائيولكن كل ما . ي يغير قواعد اللعبةخدام الكيميائأن است معلناً 
ذكر الرئيس . هناك إذا أزمة ثقة كبيرة مع السياسة األميركية في المنطقة. "عفا هللا عما مضى"القاتل والقول 

المصالح األساسية في المنطقة ال تتمثل بالنفط بل بأن يعيش الجميع في سالم وبأال يتم االعتداء "أن أوباما 
ي أنه في الوقت ولكن الحقيقة ه. وكل الشعارات األخرى "على حلفائنا، وأال تقع على األطفال براميل متفجرة

الذي كان يطلق فيه أوباما هذه الشعارات، كانت دول الخليج ُمهددة من النفوذ اإليراني في اليمن، وكانت 
يب التي وريا مشكلة نازحين، ويبدو أن األسالفي س. سورياالبراميل المتفجرة تقع على األطفال والنساء في 
تلك هي الرسالة التي ننقلها في كامب . فعالة تي ذكرها ليسيعتمدها الرئيس األميركي لحماية هذه المصالح الت

بما قاله الرئيس أوباما  ةهناك نقطة أخرى متعلق. دايفيد أو في إطار زيارات المسؤولين األميركيين للمنطقة
وجوابنا على ذلك هو أنه ولألسف، بسبب سياسة أوباما، . فكرة أن إيران غير قابلة للردع ليست بواقعية حول
من  سياستك وترددك وموقفك المتساهل هو ما جعل أيها الرئيس أوباما، إن. حت إيران غير قابلة للردعأصب

 . يمكن ردع إيران في حال تم اعتماد سياسية حقيقية. إيران غير قابلة للردع
 

رار السياسة أنه ال يمكن استم أوال في الخليج، نعتبر. بالمستقبل والتي تتعلق ةالثاني لمسألةآلن إلى اأنتقل ا
سياسة أوباما، ألنها ستجلب مزيداً من التدهور األمني والسياسي، وتعّمق أزمة الثقة أي األميركية الراهنة، 

 ركا بإيران مستقبالً،النقطة الثانية تتعلق بطبيعة عالقة أمي. األميركية العالم العربي والواليات المتحدةبين 
ة إيران التوسعية والتدّخلية سيحدد مدى التزام دول الخليج ومدى موقف الواليات المتحدة تجاه سياسحيث أن 

 ال يمكننا محاربة توسع. العالقة هنا ثالثية األبعاد. قدرتنا على مواجهة جماعة التطرف واإلرهاب السني
ثمن . ع إيران في نفس الوقت، في ظل تراخي أميركي تجاه سياسة إيران التوسعيةداعش وأمثاله وتوسّ  تنظيم

اربة داعش وجماعة التطرف سيكون التزام الواليات  المتحدة بدعم الجهود الحتواء سياسة التوسع مح
النقطة األخرى متعلقة بوجوب تغيير النظرة األميركية إلى موضوع اإلرهاب الشيعي . والهيمنة اإليرانية



، ومحاربة اإلرهاب الشيعي ستراتيجية اإلقليميةوممارسات الميليشيات الطائفية المرتبطة بسياسة إيران اال
 . سس محاربة اإلرهاب السني السلفيعلى نفس أ

 
موقف دول مجلس التعاون تجاه . غير مقبولة بأي شكل من األشكالإن السياسة اإلنتقائية في تحديد األعداء 

ملف سية لول المجلس تدعم أي تسوية سياإن د: نووي مع إيران يتلخص في ما يليإحتمال التوصل إلى اتفاق 
العمل . البدائل خطيرة جداً . ماسية والتوصل إلى اتفاق ديبلوماسي هو من مصلحتنالوالنووي بالوسائل الديب

لتوصل إلى اتفاق برأينا الحل الوحيد هو ا .اقتصادية على إيران لن يكون مجدياً فرض قيود . العسكري خطر
مع  وافق دولي إلنجاز اتفاق سياسيود توقف المسيرة في حال وجال تستطيع دول المجلس . سياسي مع إيران

قد تتمكن دول المجلس من االعتراض ولكنها تدرك تماماً أنها عاجزة عن إيقاف هذا االتفاق في حال . إيران
إن دول المجلس تأمل بأن تتمكن الضغوط داخل الكونغرس األميركي من ضمان إتفاقية . وجود توافق دولي

فاق النووي لب بجميع الحقوق التي سيضمنها االتتطاووية عسكرية، كما ت نتمنع إيران فعلياً من تطوير قدرا
ستعمل على تطوير برامج نووية مع إيران بجميع الحقوق النووية، كما أنها ستطالب بالتعادل وإليران، 

ي لى دفع عجلة االنتشار النووي ففاالتفاق مع إيران سيقود حقيقةً إ. مشابهة لما ضمنته اإلتفاقية إليران
 والسياسة الخارجية التي ستعتمد والتي ترة ما بعد أوبامايرة متعلقة بفالنقطة األخ. المنطقة، وليس العكس

من  ستؤثر على التزام العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي بحماية المصالح األميركية في المنطقة
 . مقابل ال شيء بعد اآلنلن نضحي  .عدمه

 
حكم بمظهر العالقة مع أميركا وهي إستقاللية القرار االستراتيجي السعودي الخليجي، هناك ظاهرة جديدة ستت

هذا النهج وأعطيكم مثاالً على  فهذه ستكون السمة التي ستطبع المستقبل، وهناك أمثلة برزت مؤخراً تشير إلى
كبير   أميركي رفض التدخل السعودي الخليجي في البحرين لم يتم بموافقة أو دعم أميركي، وكان هناك: كذل

 ملكن القيادات الخليجية قررت تجاوز القرار األميركي وعد. ليلة دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين
لم يتم  ناك اعتراض أميركي كبيركان ه. مناألمر نفسه ينطبق على التدخل العسكري في الي. االهتمام به

هناك ظاهرة جديدة ستتحكم بمستقبل العالقة بين  .في اليمنإال بعد بداية عملية التدخل الواليات المتحدة  إعالم
. وهي إستقاللية القرار اإلستراتيجي الخليجي والسعوديكما قلت الواليات المتحدة األميركية والخليج 

 . سأتوقف اآلن ألفتح المجال ألي مناقشة حول هذا الموضوع
  


