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ت�سهده� ال�سنوات الق�دمة، هذا احلوار ميكن ت�أ�سي�سه على الروابط 

يوؤكد  ان  �س�أنه  من  وهذا  الطرفني،  بني  ب�لفعل  الق�ئمة  االمنية 

البد  اي�س�  ولكن  الوقت،  لبع�ض  املتحدة  الوالي�ت  دور  ا�ستمرار 

من ان يتم الرتكيز على اعداد دول اخلليج لال�سطالع مب�سئولية 

امنهم ب�أنف�سهم.

إيجاد مسار بناّء لمصر
القوات  قي�م  على  واخلليج  املتحدة  الوالي�ت  فعل  ردود  اختالف 

 2013 يوليو  يف  مر�سي  حممد  االإخواين  الرئي�ض  بتنحية  امل�سلحة 

املتحدة  الوالي�ت  بني  االقرتاب�ت  الختالف  �س�رخ  مث�ل  يقدم 

ال�سعوديون  �س�رع  فقد  م�رص،  يف  التغيري  لعملية  ب�لن�سبة  واخلليج 

قي�مه�  على  امل�رصية  الع�سكرية  مدح  اىل  والكويتون  واالم�ريتون 

ب��ستع�دة اال�ستقرار يف م�رص، وا�س�ر الق�دة ال�سعوديون اىل التدخل 

اخل�رجي – يف ا�س�رة اىل الوالي�ت املتحدة – تتم مواجهته، واعلنوا 

عن حزمة كبرية من املوارد ميكن ان تقدم اىل م�رص يف ح�لة قطع 

امل�س�عدات الغربية،1  فقد ق�مت الدول اخلليجية الثالث ب�حللول حمل 

الوقت  يف  مل�رص،  الرئي�سي  اخلليجي  الدعم  م�سدر  ب�عتب�رهم  قطر، 

املدنية  امل�س�عدات  بعد  ت�أخري  املتحدة  الوالي�ت  فيه  اخت�رت  الذي 

والع�سكرية، يف الوقت الذي تراقب فيه مدى التقدم نحو حكومة مدنية 

مدارة دميقراطيً�، وب�لرغم من ذلك ال ميكن اعتب�ر الوالي�ت املتحدة 

ودول اخلليج قطبني متن�ق�سني فيم� يتعلق مب�س�حلهم� مب�رص، ولكن 

احلقيقة ان كليهم� له م�سلحة قوية يف عودة �رصيعة مل�رص م�ستقرة 

�سي��سي� وذات اقت�س�د ق�در على احلي�ة واال�ستمرار.

ال�سي��سية اخل�رجية ب�لن�سبة مل�رص، ف�ن  فيم� يخ�ض ترتيب اهداف 

يف  وحلف�ئه�  املتحدة  الوالي�ت  بني  جلية  ب�سورة  ال�رصاع  احتدم 

عدم  ال�سعودية  اأعلنت  ان  بعد  خ��سة  االخرية،  ال�سهور  يف  اخلليج 

من  وقلقه�  ال�سوري،  ال�رصاع  يف  االمريكي  االقرتاب  عن  ر�س�ئه� 

االتف�ق االنتق�يل حول االأ�سلحة النووية االإيرانية واخلالف�ت احل�دة 

النواي� واالأفع�ل االمريكية  حول م�رص، ان عدم ثقة دول اخلليج يف 

اأ�س�به� نتيجة  الذي  اإرج�عه اىل االحب�ط  لي�ض �سيء جديداً، وميكن 

اإدارات به� الوالي�ت املتحدة احلرب على العراق، وهو  التي  الطريقة 

االمر الذي اأدركته دول اخلليج على انه و�سع للعراق يف نط�ق الت�أثري 

االإيراين، اال ان هذه اخلالف�ت االخرية ت�سري اىل الفجوة العميقة بني 

التوقع�ت من الدور االمريكي يف املنطقة والتزامه� ب�أمن دول اخلليج.

لن يكون هن�ك اأبدا تط�بق يف امل�س�لح بني الوالي�ت املتحدة ودول 

اخلليج، اال ان هن�ك م�س�حة كبرية للتقريب والتع�ون العملي من اجل 

التع�مل مع امل�س�لح امل�سرتكة اأينم� وجدت، لذلك ف�ن هن�ك ح�جة 

ملحة اىل اإيج�د اقرتاب ا�سرتاتيجي للعالقة، ففي الوقت الذي ترتاجع 

فيه واردات الوالي�ت املتحدة من النفط وتتن�ق�ض خم�س�س�ت وزارة 

الدف�ع االمريكية وتتزايد القدرات الدف�عية يف دول اخلليج، وت�سكك 

الراأي الع�م االمريكي  يف تدخل الوالي�ت املتحدة يف ال�رصق االأو�سط، 

الوالي�ت  ب�نه ي�سع عالق�ت  ان يظهر  يريد  الذي ال  االأبي�ض  والبيت 

املتحدة  الوالي�ت  تظل  اأولوي�ته،  ق�ئمة  على  اخلليج  مع  املتحدة 

واخلليج  ي�س�رع� مع عملية االنتق�ل ال�سي��سي واالقت�س�دي العميقة 

الطموح�ت  ومع  جهة،  من  االأو�سط  ال�رصق  منطقة  ت�سهده�  التي 

االإقليمية االإيرانية من جهة اخرى.

من اجل البن�ء على امل�س�لح امل�سرتكة، ف�ن الوالي�ت املتحدة عليه� 

ان تعمل مع �رصك�ئه� اخلليجيني على م�رصوعني حمددين:

تطوير وتنفيذ خطة متو�صطة املدى من اجل حتقيق تقدم اقت�صادي   )1

م�صتدام يف م�رص وغريها من الدول االخرى يف طور االنتقال يف 

التمويل  موؤ�س�س�ت  مع  والتع�ون  افريقيا،  و�صمال  االو�صط  ال�رصق 

الدولية والالعبني الرئي�سيني فيم� يتعلق يهذا االمر.

بدء حوار ا�صرتاتيجي حقيقي بني الواليات املتحدة واخلليج حول   )2

كيفية �سم�ن اأمن اخلليج يف مواجهة التحدي�ت املختلفة التي قد 

بناء شراكة أمريكية-خليجية أفضل
ديسمبر ٢٠1٣

ريتشارد ليبارون تحـليــــل

مركز رفيق الحريرى للشرق االوسط

ريتشارد ليبارون كبير باحثين في مركز رفيق الحريري للشرق االوسط

1 Saudi Foreign Minister Saud al-Faisal, for example, said that 
“To those who have announced they are cutting their aid to 
Egypt, or threatening to do that, (we say that) Arab and Muslim 
nations are rich...and will not hesitate to help Egypt.” See 
“Saudi Arabia Says Arabs Ready to Cover Cuts in Western Aid 
to Egypt,” Al Arabiya, August 19, 2013, http://english.alarabiya.
net/en/News/middle-east/201319/08//Saudi-Arabia-says-Arabs-
ready-covercuts-in-Western-aid-to-Egypt.html.
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لن  العربي مل�رص  »الدعم  ان  الببالوي  الوزراء ح�زم  رئي�ض  زايد  بن 

ي�ستمر طوياًل، وان على م�رص ان تفكر يف ابتداع حلول جديدة غري تلك 

احللول التقليدية.«4 ففي نه�ية االمر ال تعترب امل�س�عدات اخل�رجية 

الع�مل  وامن�  م�رص،  يف  االزده�ر  او  لال�ستقرار  �سواء  ا�س��سي  ع�مل 

– من  – �سواء املحلي او الدويل  احل��سم هو تن�سيط القط�ع اخل��ض 

اجل حتفيز اكرب للنمو االقت�س�دي.

البع�ض يف اخلليج يعتقد ان جزء كبري من م�س�كل م�رص االقت�س�دية 

ذات طبيعة داخلية، ومن ثم ف�ن راأ�ض م�ل ك�يف ميكن ان يتدفق اىل 

ال�رصوط املالئمة لذلك، ف�إ�س�رة بن زايد اىل  اذا و�سعت م�رص  م�رص 

االج�نب  للم�ستثمرين  توفري حم�ية مالئمة  اىل  يف ح�جة  ان م�رص 

يف م�رص تو�سح حقيقة االجم�ع يف جمتمع االعم�ل الدويل على ان 

ال�رصوط يجب ان تتح�سن ويتم حتديثه�، اذا ك�نت م�رص تريد ان تنقذ 

يف  الكويتيني  الع�ملني  احد  ا�س�ر  للك�تب  خ��ض  حوار  ففي  نف�سه�، 

القط�ع البنكي اىل ان نق�ض احلم�ية الق�نونية الالزمة للم�ستثمرين 

والتعريف�ت اجلمركية الكبرية والبريوقراطية املعوقة ومنظومة الدعم 

تخلق العديد من اوجه العجز التي ال ميكن حتمله�، وهى امور تعمل 

على نفور اال�ستثم�ر االجنبي الذي حتت�جه م�رص اكرث من اي وقت.

قد  م�رص  على  تع�قبت  التي  االنتق�لية  ال�سلط�ت  ف�ن  احلظ  ول�سوء 

ارجئت القرارات االقت�س�دية املتعلقة ب�القت�س�د من اجل اعتب�رات 

�سعبوية، واالعتم�د على م�س�عدات اخلليج ل�سنوات قد يوؤدي اىل ت�أجيل 

اال�سالح�ت االقت�س�دية املطلوبة، وهو االمر الذي ا�س�ر اليه �سلط�ن 

واو�سح  مب�رص،  اخلليج  لعالق�ت  املت�بع  االم�رتي  املحلل  الق��سمي 

الق��سمي ان دول اخلليج تريد م�رص ان تكون ح�ئط �سد �سد التو�سع 

االيراين، ولكنه� لن ت�سطيع ان تفي مبتطلب�ت هذا الدور بدون اقت�س�د 

قوي وعالق�ت جيدة مع اوروب� والوالي�ت املتحدة. 5

ايجاد ارضية مشتركة لإلصالح االقتصادي
االوروبي  االحت�د  مع  ب�لتع�ون  املتحدة  والوالي�ت  اخلليج  دول  ان 

ار�سية  ايج�د  اىل  م��سة  ح�جة  يف  االخريني  الدوليني  والف�علني 

االقت�س�دية  التنمية  دعم  اجل  من  م�رص،  جت�ه  ل�سي��ستهم  م�سرتكة 

هن�ك، ف�مل�س�عدات من دول اخلليج ميكن ان تعيني م�رص على تدبر 

القط�ع  ا�ستثم�رات  لي�ست ك�فية خللق  انه�  اال  الوقت،  لبع�ض  امره� 

اخل��ض التي حتت�جه�، وهذه اال�ستثم�رات لن ت�أتي اال عندم� �ستكون 

ف�ن  االمر  هذا  ولتحقيق  ايج�بية،   االقت�س�دية  واحلوافز  اال�س�رات 

من  الدويل  النقد  �سندوق  بوا�سطة  يو�سع  برن�مج  اىل  ح�جة  هن�ك 

االقت�س�د  يف  امل�ستدام  النمو  من  جديدة  لفرتة  الطريق  متهيد  اجل 

دول اخلليج ت�سع اال�ستقرار على قمة اولوي�ته�، وعلى الرغم من ان 

اىل  ت�سري  انه�  يبدو   2011 م�يو  اوب�م� يف  الرئي�ض  �سي�غة خط�ب 

اهتم�م الوالي�ت املتحدة ب�لرتكيز على دعم التطور الدميقراطي، اال 

ان الع�م امل��سي اظهر حقيقة ان االدارة غري مهتمة بدعم الدميقراطية 

قبل حتقيق اال�ستقرار يف م�رص، االمر الذي ظهر ب�سورة وا�سحة يف 

الرد الف�تر واملرتبك على ا�ستيالء القوات امل�سلحة على ال�سلطة،  فجزء 

م�رص  يف  الوعر  التحول  م�س�ر  على  املتحدة  الوالي�ت  فعل  رد  من 

وغريه� من دول االنتق�ل على مدار الع�ميني امل��سيني ك�ن تقليل 

تركيزه� على الدميقراطية، والعودة للرتكيز على م�س�حله� اجلوهرية 

املتعلقة بحفظ ا�ستقرار املنطقة، ودول اخلليج ميكن اال تكون متفقة 

مع الوالي�ت املتحدة حول ان وجود حكومة متثيلية م�سئولة هو مطلب 

الطرفني لديهم م�سلحة  ان  اال  البعيد،  ا�س��سي لال�ستقرار على املدى 

م�سرتكة يف �سم�ن �سري م�رص على م�س�ر �سلمي نحو م�س�ركة �سي��سية 

ك�ملة ومنو اقت�س�دي وا�سع ينتفع به امل�رصيني الب�سط�ء، ان االنتق�ل 

نحو ترتيب�ت اكرث اندم�جية يف م�رص �سيكون طويال و�سعب�2  يعد 

�سببً� ك�فيً� التف�ق دول اخلليج والوالي�ت املتحدة واالحت�د االوروبي 

وموؤ�س�س�ت التمويل الدولية على اقرتاب ا�س��سي لدعم عملية االنتق�ل 

من خالل �رصاكة بني هذه االطراف ولي�ض من�ف�سة. 

 المساعدات ليست الحل لمشاكل مصر
امل�رصي  االقت�س�د  ا�ستقرار  يف  اخل�رجية  امل�س�عدات  �س�همت 

تكون  ان  ميكن  ال  انه�  اال  ف��سلة،  دولة  تكون  ان  من  م�رص  ومنع 

الذي حتت�جه م�رص من اجل خلق مزيد من  للنمو  اال�س��سي  املحرك 

من  درجة  مم�ر�سة  اخل�رجية  امل�س�عدات  ت�ستطيع  وال  الوظ�ئف،3  

النفوذ ال�سي��سي املرتبط بتقدمي هذه امل�س�عدات يف بع�ض االحي�ن، 

ف�مل�س�عدات �سواء ك�نت من العرب او من الغرب هي م�سدر لال�ستي�ء 

الع�م يف م�رص، والدول اخلليجية امل�نحة ال ت�ستطيع ان تتجنب ردود 

القطرية، وطبق�  امل�س�عدات  والتي �س�حبت  ال�سلبية يف م�رص  الفعل 

لل�سفراء االمريكيني املتع�قبني ف�ن امل�س�عدات االمريكية مل يكن له� 

ت�أثري كبري على �سعور امل�رصيني جت�ه الوالي�ت املتحدة، على الرغم 

التحتية  البنية  متويل  يف  ا�ستخدامه�  مت  قد  امل�س�عدات  هذه  ان  من 

�سعب  ف�مل�رصيون  احلديثة،  الع�سكرية  معداته�  وغ�لبية  امل�رصية 

االعتم�د  تداعي�ت  من  ب�ال�ستي�ء  وي�سعرون  ت�ريخ ممتد،  ذات  عريق 

دول  تقبل  ال  االخر  اجل�نب  على  اخل�رجية.  للم�س�عدات  امل�س�حب 

اخلليج امل�نحة – حتى يف �سوء حقيقة انه� غنية – فكرة ا�ستمرار 

االمر يف  التدفق�ت اىل م�رص اىل م�ال نه�ية، وبداأوا يعربوا عن هذا 

العلن، ففي اكتوبر 2013 اخرب ن�ئب رئي�ض الوزراء االم�راتي من�سور 

2 For more detail on key political complications, see Michele 
Dunne, “Egypt’s Transition Roadmap: Main Event or Sideshow?” 
EgyptSource, Atlantic Council, November 5, 2013, http://www.
atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/egypt-s-transition-roadmap-
main-event-or-sideshow.
3  Mohsin Khan and Richard LeBaron, “What Will the Gulf’s $12 
Billion Buy in Egypt?” MENASource, Atlantic Council, July 11, 
2013, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/what-will-
the-gulfs-12-billion-buyin-egypt. 

4  “UAE Deputy Prime Minister to Beblawi: ‘Arab Support for 
Egypt Will Not Last Long,’” translation from Arabic, Al-Masry Al-
Yom, October 27, 2013. 
5 “Stability or Democracy: What do Gulf States Want for Egypt?” 
event, Atlantic Council, Washington, DC, August 20, 2013, 
http://www.atlanticcouncil.org/events/past-events/stability-or-
democracy-what-dogulf-states-want-for-egypt.
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وغري  متقطعة  ب�سورة  ي�أتي  ال�سي��سي  ف�لتغيري  امل�رصي،  لل�سعب 

منتظمة، فتمكني املواطنني واالندم�ج مع الع�مل من خالل ا�ستخدام 

بطريقة  االو�سط  ال�رصق  يف  ال�سي��سي  امل�سهد  غريا  قد  التكنولوجي� 

جعلت من امك�نية ا�ستمرار اي منوذج ديكت�توري امر �سعب للغ�ية.

يف حني ان االهتم�م اال�س��سي يجب ان يكون على م�رص، ف�ن ال�رصاكة 

البن�ءة بني الوالي�ت املتحدة واخلليج ميكن ان يتم تطبيقه� على دول 

اخري لدى الوالي�ت املتحدة ودول اخلليج م�س�لح م�سرتكة فيه�، مب� 

فيه� تون�ض واالردن واليمن، ولكن اخذاً يف االعتب�ر حجم م�رص وت�أثري 

ب�لن�سبة  متثله  الذي  املحوري  والدور  املنطقة  بقية  على  م�سريه� 

الرئي�سي  اجلهد  ف�ن  واخلليجية،  االمريكية  اال�سرتاتيجية  لالأهداف 

لالأم�م من  ي�أخذه�  ان يكون و�سع م�رص على م�س�ر م�ستدام   يجب 

خالل �رصاكة خليجية دولية. ويف الوقت نف�سه ف�ن الوالي�ت املتحدة 

وحلف�ئه� اخلليجيني يف ح�جة اىل الرتكيز على التحدي�ت الدف�عية 

واالمنية التي يواجهونه� االآن ويف ال�سنوات الق�دمة.

المتحدة  الواليات  التزام  حول  استفهام  عالمات 
بالدفاع عن الخليج

»ل�ست علي يقني ب�نن� ميكن ان جنعل غ�لبية ال�سعب االمريكي - بعد 

اكرث من عقد من احلرب، وبعد م� حدث يف العراق – يقول ان اي حترك 

ع�سكري خ��سة يف ال�رصق االو�سط منطقي يف ظل غي�ب تهديد مب��رص 

او هجوم �سدن�.« الرئي�ض االمريكي اوب�م�: 8 �سبتمرب 2013 8

تبدو ت�رصيح�ت الرئي�ض االمريكي اوب�م� يف بداية اخلريف بعد عدم 

جن�حه يف احل�سول على ت�أييد الكوجنر�ض للقي�م بهجوم حمدود �سد 

اهداف يف �سوري� على انه� و�سف ب�سيط للواقع، اال انه� ت�رصيح�ت 

الع�مل  الوالي�ت حول  التزام�ت  تداعيته� على  مثرية خ��سة يف ظل 

االمريكي  الرئي�ض  ا�ستط�ع  �سديد  فبذك�ء  اخلليج،  يف  فقط  ولي�ض 

الوقوف على املزاج الع�م للجمهور االمريكي الذي ال يريد ان ي�سمع 

اي �سيء عن ال�رصق االو�سط، ف�سال عن الت�سكك الكبري بخ�سو�ض اي 

امل�سلحة  القوات  االو�سط بني ق�دة  ال�رصق  تدخل جديد يف �رصاع�ت 

واجلمهوريني،  الدميقراطيني  من  الكوجنر�ض  واع�س�ء  االمريكية 

وافغ�ن�ست�ن  العراق  يف  املتحدة  للوالي�ت  الكبرية  ف�اللتزام�ت 

اي  عنهم  ينتج  مل  ليبي�  يف  امل�سلحة  للقوات  املحدود  واال�ستخدام 

نت�ئج ميكن ان ي�سري اليه� االمريكيني بفخر، بل ان العديدين يعتقدوا 

وزادت  واثنية  ط�ئفية  �رصاع�ت  يف  تعرثت  املتحدة  الوالي�ت  ان 

بدء  على  م�رص  ي�س�عد  ان  ميكن  الربن�مج  هذا  فمثل   6 امل�رصي، 

اىل  ي�سري غ�لبية اخلرباء  االقت�س�دية، حيث  اال�سالح�ت  �سل�سلة من 

�رصورة تقليل دعم الط�قة ب�عتب�ره االجراء االكرث احل�ح�، ب�الإ�س�فة 

احلكومية  البريوقراطية  االجراءات  وتخفيف  الق�س�ئي  اال�سالح  اىل 

التع�سفية والقدمية التي تنظم اال�ستثم�ر االجنبي.

فع�اًل يف م�س�عدة م�رص  ان تلعب م�س�عدات دول اخلليج دوراً  ميكن 

الالزمة  ب�الإ�سالح�ت  القي�م  على  تت�أ�س�ض  ام�ن  �سبكة  توفري  على 

الغر�ض،  هذا  لتحقيق  توظيفه�  يتم  ان  ويجب  اال�ستثم�ر،  جلذب 

الدويل، مثل هذا  النقد  وذلك من خالل جهود دول اخلليج و�سندوق 

يج�رصرّ  فهو  اخلليجيني،  للرع�ة  املميزات  من  العديد  يحقق  االقرتاب 

و�سوف  املدى،  ومتو�سطة  ق�سرية  االقت�س�دية  االهداف  بني  الهوة 

ي�سمح للم�س�عدات اخلليجية ب�ن يتم توظيفه� ب�سورة فع�لة، وتوفري 

�سوف  االقرتاب  هذا  ان  كم�  اخلليجيني،  للم�نحني  �سي��سي  مقي��ض 

يوفر ا�سرتاتيجية خروج للم�نحني اخلليجيني، حيث �سيعود اال�ستثم�ر 

االجنبي ورا�ض امل�ل اله�رب اىل م�رص يف ا�ستج�بة لربن�مج �سندوق 

ويف  �سخمة،  خليجية  الموال  احل�جة  حدة  من  �سيخفف  مم�  النقد، 

م�س�ركة  لعودة  طريق�  ميثل  �سوف  االقرتاب  هذا  ف�ن  الوقت  نف�ض 

امل�ستثمرين االج�نب من خمتلف دول الع�مل يف االقت�س�د امل�رصي.

ابدت بع�ض دول اخلليج رغبة يف توفري مزيد من الدعم ال�ستثم�رات 

اال�ستقرار  »خطة  حول  املتحقق  الزخم  بع�ض  مع  اخل��ض  القط�ع 

بني  م�سرتكة  وم�س�ريع  الوظ�ئف  خلق  على  تركز  والتي  العربي« 

القط�ع الع�م واخل��ض يف البنية التحتية يف م�رص وغريه� من دول 

يجب  اخلليجية  اجلهود  هذه  مع  وب�لتزامن    7 املنطقة،  يف  التحول 

املرتددين  امل�نحني  ج�نب  من  مل�رص  الفنية  امل�س�عدة  ا�ستئن�ف 

دول  جهود  مع  اجلهود  هذه  وتن�سيق  املتحدة،  والوالي�ت  الغرب  يف 

اخلليج و�سندوق النقد الدويل من اجل دعم اال�سالح�ت االقت�س�دية 

املطلوبة، ويجب ان يكون امل�نحون مدفعون بهدف تخفيف اعتم�د 

اقت�س�دي  منو  حتقيق  خالل  من  اخل�رجية،  امل�س�عدات  على  م�رص 

مدفوع ب��ستثم�رات خ��سة حملية وخ�رجية.

ويج�دل البع�ض ان اداء االقت�س�د ك�ن جيداً خالل ال�سنوات االخرية 

الرتتيب�ت  حم�ك�ة  املنطقي  من  ف�نه  ولذلك  مب�رك،  حكم  من 

ال�سي��سية امل�ستقرة لل�سنوات العديدة الق�دمة، هذا ب�لطبع يعترب اه�نة 

ان مجموعات العمل التابعة للمنتدى يتمخض عنها نتائج محدودة، تدور بصورة رئيسية حول 
االشارة الى النوايا الحسنة للعمل على تطوير التنسيق في العالقات االمريكية الخليجية

6  An IMF program has been under discussion since Mubarak’s 
ouster, but the various interim military and civilian governments 
have avoided any commitments to necessary reforms.

7 For more details on the Arab Stabilization Plan, see 
http://www.arabplan.org/.

8 Barack Obama, interview by Gwen Ifill, Newshour, PBS, 
September 9, 2013, http://www.pbs.org/newshour/bb/white_
house/july-dec13/obama_0909-.html.
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ميثل تهديداً للم�س�لح اال�سرتاتيجية االمريكية، فعلى �سبيل املث�ل مزيد 

من امل�س�ركة يف حتمل العبء �سوف ينعك�ض على واقع التج�رة الدولية، 

وهذا يف حد ذاته ال ميثل انتق��سً� من العالق�ت الدف�عية بني الوالي�ت 

املتحدة واخلليج، ان انخراط مزيد من القوى يف حم�ية طرق نقل البرتول 

ميكن ان يزيد من درجة احلم�ية لكل من دول اخلليج وم�ستهلكي النفط.

مزيد  حتميل  يف  ت�ستمر  ان  عليه�  االخرى  هى  التع�ون  جمل�ض  دول 

من االعب�ء من اجل امنه�، ومن اجل ان يقوموا بهذه املهمة ف�نهم 

يف ح�جة اىل تكنولوجي�ت ونظم ا�سلحة حديثة، ولكن اجلهد االكرب 

هذه  متتلكه�  التي  الدف�عية  النظم  بني  التن�سيق  على  يركز  ان  يجب 

الدول، هذا االقرتاح مع انه يبدو ب�سيط ن�سبيً�، اال ان العداوات بني دول 

الرئي�سية واالعتم�د  لل�سيطرة على ا�سوله�  الوطنية  اخلليج والدوافع 

على الوالي�ت املتحدة، كله� عوامل توؤدي اىل عدم امك�نية التع�ون 

عن  املتقطع  احلديث  ان  بينهم،  فيم�  امل�سرتك  والتخطيط  الدف�عي 

جمل�ض  دول  بني  العميقة  االختالف�ت  على  يغطي  اخلليجي  االحت�د 

التي  العدوانية  درجة  حول  االختالف  فيه�  مب�  اخلليجي،  التع�ون 

يجب ان تت�سم به� �سي��سة املجل�ض جت�ه ايران، وهن�ك اي�س� اختالف 

القوات اخلليجية،  الفنية املتعلقة ب�لقي�دة والتحكم يف  حول االمور 

ف�لطريق للو�سول اىل قوات خليجية م�سرتكة فع�لة م� يزال طويال، 

زي�دة  اجل  من  عمله  الذي ميكن  اي�س�  الكثري  هن�ك  يزال  م�  انه  اال 

القدرات الفردية لكل دولة خليجية على حدة.

لو ف�سلت املف�و�س�ت مع ايران او لو متكنت من احل�سول على القدرات 

�سيكون عليهم مواجهة  الوالي�ت املتحدة ودول اخلليج  النووية، ف�ن 

متعلق  قرار  اتخ�ذ  اىل  ح�جة  يف  �ستكون  ف�ل�سعودية  كبرية،  قرارات 

مبدى امك�نية ال�سعي للح�سول على ال�سالح النووي، 11  ويبدو انه من 

غري املحتمل ان ي�سمح الراي الع�م يف الوالي�ت املتحدة او ال�سعودية 

ب�تف�ق ي�سمح للوالي�ت املتحدة بتزويد دول اخلليج مبظلة نووية، وهو 

االمر الذي �سيحد من خي�رات الدولتني يف ح�لة وقوع هجوم.

انهم �سوف  الوقت ي�سمع االمريكيون ب��ستمرار  من حدته�، يف نف�ض 

يتحررون من االعتم�د على البرتول الق�دم من ال�رصق االو�سط.

وبو�سع اعتب�رات تعقيدات ال�سي��سية الداخلية التي ظهرت مع القرار 

بعدم ا�ستخدام القوة الع�سكرية �سد النظ�م ال�سوري، ف�نه من الوا�سح 

ان التزام الوالي�ت املتحدة  ب�أمن اخلليج ال ميكن اعتب�ره امر ال لب�ض 

االآن  الوا�سح  من  فلي�ض  ال�س�بق،  يف  االفرتا�ض  يتم  ك�ن  كم�  فيه، 

التزام  وتتطلب  املنطقة  ت�سهده�  ان  ميكن  التي  ال�رصاع�ت  م�هية 

القوات االمريكية، خ��سة اذا ك�نت القرارات املتعلقة بهذا االلتزام يف 

ح�جة ملرجعية الكوجنر�ض ال�سي��سية او الق�نونية، ف�لرتدد الوا�سح 

من ج�نب الرئي�ض يف القي�م بعمل ع�سكري يف �سوري� مت تف�سريه من 

ن�حية  مرتدد  التزام  انه  على  وخ�رجه  اخلليج  يف  العديدين  ج�نب 

اأمنهم، واأي�س� لي�ض من الوا�سح م�هية اي هجوم ايراين على اخلليج 

ومع�قبته�،  الهجوم  ل�سد  تتدخل  املتحدة  الوالي�ت  يجعل  ان  ميكن 

فق�دة اخلليج ي�س�ألون انف�سهم هل هجوم اره�بي ايراين على ارا�سيهم 

هل  املث�ل  �سبيل  على  او  للتحرك؟  املتحدة  الوالي�ت  يدفع  ان  ميكن 

هجوم �س�روخي �سغري وغري فع�ل ميكن ان يدفع الوالي�ت املتحدة 

ايل القي�م برد قوي من اجل الدف�ع عن حلف�ئه� اخلليجيني؟

ان نق�ض الو�سوح حول ح�الت ا�ستخدام الوالي�ت للقوة يتداخل ب�سورة 

الدف�ع  و�رصك�ت  االمريكية  امل�سلحة  القوات  نفوذ  زي�دة  مع  معقد 

االمريكية يف دول اخلليج ب�سورة منفردة،  خ��سة مع وجود عدد من 

االتف�قي�ت الدف�عية، ووجود قواعد ع�سكرية يف اربعة من �ست دول يف 

جمل�ض التع�ون اخلليجي، فمن اجل م�س�عدة دول اخلليج على مواجهة 

بقدرات  اخلليج  دول  بتزويد  املتحدة  الوالي�ت  ق�مت  االيراين  اخلطر 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ان  لدرجة  ومعقدة،  جديدة  كبرية  دف�عية 

واالم�رات العربية املتحدة على �سبيل املث�ل  يتب�هوا بقدراتهم اجلوية 

الوالي�ت  9  كم� تزود  القوات اجلوية االيرانية،  انه� تفوق  التي يبدو 

املتحدة اخلليج ب�لبنية التحتية الفنية ل�سواريخ الدف�ع اجلوي، ولكن 

يف ظل غي�ب نظ�م خليجي مرتبط ب�لك�مل ببع�سه البع�ض ومتحكم 

فيه من ج�نب القوات امل�سلحة لدول اخلليج، وب�لرغم من وجود هذه 

االمريكيني  امل�سئولني  ف�ن  الدف�عية،  والروابط  االمريكية  املعدات 

التزام  ال�سكوك علن� حول  انهم يف ح�جة اىل تبديد  الب�رزين ي�سعروا 

الهجوم اخل�رجي، فهن�ك  ب�لدف�ع عن اخلليج �سد  الوالي�ت املتحدة 

دليل على ان العالق�ت مع احللف�ء اخلليجيني ت�سعف.

لم تعد مسئولية الواليات المتحدة وحدها
مع احتم�لية ا�ستمرار انخف��ض نفق�ت الدف�ع االمريكية، ف�ن احل�جة 

اىل م�س�همة امل�ستوردين االخرين لنفط اخلليج يف �سم�ن امن م�سيق 

هرمز ا�سبحت اكرث اهمية، ففي ظل حقيقة ان اكرث من 85% من النفط 

اخل�م الذي مير عرب امل�سيق يذهب اىل اال�سواق االآ�سيوية، 10  ا�سبح 

من غري املعقول ان تقوم قوات البحرية االمريكية بت�أمني امدادات النفط 

للم�ستوردين االخرين بدون مق�بل، ف�أمن تدفق الط�قة من دول اخلليج 

ميكن ويجب ان يكون م�سئولية دولية م�سرتكة على نط�ق وا�سع، فهي 

لي�ست مب�راة �سفرية، فتجول ال�سفن ال�سينية يف اخلليج لي�ض ب�ل�رصورة 

9  Documentation about the arms buildup in the Gulf can be 
found in reports by the Congressional Research Service, http://
www.fas.org/sgp/crs/mideast/index.html; Anthony Cordesman, et 
al., US-Iranian Strategic

Competition: The Gulf Military Balance-I (Washington, DC: 
CSIS, January 6,2013), http://csis.org/files/publication/120221_
Iran_Gulf_MilBal_ConvAsym.pdf; Cordesman and Bryan Gold, 
The Gulf Military Balance Volume II: The Missile and Nuclear 
Dimensions and Options for Deterrence, Defense, Containment, 
and Preventive Strikes (Washington, DC: CSIS, July 2013), http://
csis.org/files/publication/120222_Iran_Gulf_Mil_Bal_II_WMD.pdf
10 US Energy Administration, World Oil Transit Chokepoints, 
August 22, 2012, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/
World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf. Japan, India, South 
Korea, and China are the main users of oil that transits the Strait 
of Hormuz.
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لدول جمل�ض التع�ون اخلليجي يف البحرين، والعمل على اال�ستمرار يف 

تطوير وحدة تخطيط الدف�ع يف جمل�ض التع�ون اخلليجي. 12 

التي  التوقع�ت  قدر  على  يكن  مل  االن  حتى  املنتدى  ان  من  وب�لرغم 

للقي�م بهذه امله�م  اداة مفيدة  ان يكون  انه ميكن  اال  ان�س�ئه،  واكبت 

فمن  اال�سرتاتيجي،  التخطيط  يف  االنخراط  اىل  و�سوال  اال�سرتاتيجية، 

خالل بع�ض االهتم�م والرتكيز ميكن ان ي�س�هم املنتدى يف م�س�عدة 

الوالي�ت املتحدة على تو�سيح التزام�ته�، وبن�ء مت��سك اكرب لقدرات 

الردع لدول اخلليج، واال�ستج�بة للمخ�طر الن��سئة �سواء ك�نت ق�دمة من 

القوى االقليمية او التهديدات الع�برة للحدود مثل احلرب االلكرتونية.

ان امل�سلحة اال�س��سية التي ك�نت تقود امل�سئولني االمريكيني يف �سعيهم 

التن�سيق  تعظيم  اىل  احل�جة  اخلليج هى  دول  التع�ون مع  اىل حت�سني 

القوات امل�سلحة لدول اخلليج من اجل ردع او اال�ستج�بة للتهديد  بني 

االيراين، �ستكون هن�ك ح�جة اىل هذا التن�سيق ب�رصف النظر عن خمرج�ت 

املح�دث�ت النووية، اال ان دول اخلليج بطيئة يف دمج منظم�ت الدف�ع 

الوالي�ت  تربط  وترتيب�ت  ثن�ئية  دف�عية  التزام�ت  هن�ك  وال�سواريخ، 

املتحدة بكل دولة خليجية على حدة ولي�ض دول جمل�ض التع�ن اخلليجي 

كوحدة امنية جم�عية فع�لة، وقد ك�نت الوالي�ت املتحدة را�سية بهذا 

االقرتاب الثن�ئي مع دول اخلليج، اال ان هذا االمر ال ميكن الدف�ع عنه بعد 

االن، خ��سة يف ظل تراجع املوارد االمريكية، وكجزء من املراجعة ال�س�ملة 

اىل  �سوف حتت�ج  املتحدة  الوالي�ت  الدف�عي مع اخلليج ف�ن  للتع�ون 

توجيه مزيد من االهتم�م بفكرة االحت�د اخلليجي واخل�س�ئ�ض املحددة 

له، مت�م� كم� ك�نت له� م�سلحة قوية يف تنمية املجتمع االوروبي بعد 

احلرب الع�ملية الث�نية والذي انتهى االن ب�إن�س�ء االحت�د االوروب. 

طريق الى االمام
الروابط االمريكية اخلليجية لي�ست يف ازمة، لكنه� و�سلت اىل مرحلة 

اجل  ابداعية من  التفكري يف طرق  يقت�سي �رصورة  الذي  الت�أكل  من 

حتقيق تقدم فيه�، ف�لتغيري �سوف ي�أتي حتمً� مدفوعً� بتغري تدفق�ت 

النفط والقيود على املوازنة االمريكية وتن�مي الدور ال�سيني وتطوير 

االآن  والقرار  اقوى،  ب�سورة  اخلليج  دول  يف  امل�سلحة  القوات  قدرات 

ترك  اإم�  يف  اخلليجيني  و�رصك�ئه�  املتحدة  الوالي�ت  من  كل  يد  يف 

هذا التغري يحدث دون تدخل، او التدخل يف امل�سكلة من اجل ا�س�فة 

اهتم�م  يتطلب  م�رصوع  وهذا  العالقة،  هذه  يف  جديدة  دين�مي�ت 

فقط  ولي�ض  الق�دمة،  ال�سنوات  مدار  على  ع�يل  م�ستوى  على  امريكي 

اجتم�ع�ت هن� او هن�ك  لتقدمي بعد التطمين�ت والتعهدات، ف�لتو�سل 

اىل اقرتاب جديد لكل من اأمن اخلليج وحتفيز التقدم االقت�س�دي يف 

ن��سجة  خليجية-امريكية  عالقة  تنمية  اىل  يوؤدي  ان  ميكن  م�رص 

ودائمة، يكون له� ت�أثريات ايج�بية يف جميع انح�ء ال�رصق االو�سط.

بدء حوار استراتيجي حقيقي حول الدفاع عن الخليج
ان االآلي�ت اال�ست�س�رية متعددة االطراف التي يتم توظيفه� االآن بني دول 

املو�سوع�ت  �سبكة  ك�فية ملواجهة  لي�ست  املتحدة  والوالي�ت  اخلليج 

املذكورة اعاله، ف�ملح�دث�ت االآن تعرب عن تكتيك�ت اكرث من كونه� 

ا�سرتاتيجية منطلقة من ار�سية الرتكيز على �سوري� او ايران او العراق او 

مك�فحة االره�ب او نظم ا�سلحة معينة، ف�لوالي�ت املتحدة ودول اخلليج 

يجب ان ي�رصعوا يف بدء �سل�سلة من احلوارات املنتظمة حول امل�ستقبل 

بعيد املدى لدور الوالي�ت املتحدة يف اخلليج، وحول االعب�ء التي يجب 

ان تتحمله� دول اخلليج بنف�سه�، والتع�ون حول امل�س�كل االقليمية التي 

تتعدي حدود االقرتاب املنق�سم الق�ئم ح�لي�، فهذا اخلليط من االتف�قي�ت 

الثن�ئية والتف�هم�ت التكتيكية واالعتم�د على البرتول، ب�الإ�س�فة اىل 

العالق�ت ال�سخ�سية التي تعترب ع�مل مت��سك يف العالق�ت االمريكية 

اخلليجية منذ ان ق�بل الرئي�ض فرانكلني روزفلت امللك ال�سعودي ابن 

�سعود يف ع�م 1945 يجب ان يتم مراجعته� وحتديثه�.

اخلليجيني  ال�رصك�ء  ان  اال  املنطقة،  على  اال�سلحة  تدفق  من  ب�لرغم 

م� يزالوا يف ح�جة اىل الوالي�ت املتحد ك�س�من للدف�ع عنهم، وعدم 

ففي  ال�سني،  او  رو�سي�  او  اوروب�  مع  مم�ثلة  ترتيب�ت  اىل  ال�سعي 

اخل�رجية  وزيرة  ق�مت  االطراف  متعدد  التع�ون  لتعميق  حم�ولة 

منتدى  ب�إن�س�ء  اخلليجيني  ونظرائه�  كلينتون  هيالري  االمريكية 

م�ر�ض  يف  اخلليجي  التع�ون  جمل�ض  لدول  اال�سرتاتيجي  التع�ون 

2002، املنتدى يت�سمن لق�ءات دورية بني وزراء خ�رجية الوالي�ت 

اجتم�ع�ت  ه�م�ض  على  اخلليجي  التع�ون  جمل�ض  ودول  املتحدة 

اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة، ويركز املنتدى وجمموع�ت عمله على 

مو�سوع�ت مك�فحة االره�ب و�سواريخ الدف�ع الب�لي�ستية ومك�فحة 

االنت�س�ر النووي واالمن البحري والت�سغيل البيني ملنظوم�ت الدف�ع 

اخلليجية، اال انه حتى االن هذه االجتم�ع�ت الوزارية يتم ا�ستهالكه� 

ان  كم�  ال�سورية،  االزمة  مع  حدث  مثلم�  امللتهبة  املو�سوع�ت  يف 

حمدودة،  نت�ئج  عنه�  يتمخ�ض  للمنتدى  الت�بعة  العمل  جمموع�ت 

على  للعمل  احل�سنة  النواي�  اىل  اال�س�رة  حول  رئي�سية  ب�سورة  تدور 

�سواريخ  حول  اخلليجية  االمريكية  العالق�ت  يف  التن�سيق  تطوير 

الدف�ع الب�لي�ستية وتو�سيع القدرات البحرية ملركز العملي�ت البحرية 

11  One route for Saudi acquisition of nuclear weapons capability 
would be to obtain it from Pakistan. This idea, which has 
received more attention lately, harkens back to the idea of either 
Egypt or Saudi Arabia becoming the custodians of the “Islamic 
bomb.”
12  US Department of State, “Joint Communiqué From the Third 
Ministerial Meeting for the U.S.-GCC Strategic Cooperation 
Forum,” September 26, 2013, http://www.state.gov/r/pa/prs/
ps/2013214834/09/.htm.

يعمل مركز رفيق احلريري للشرق األوسط على جمع األصوات من أمريكا الشمالية وأوروبا معاً مع خبراء من الشرق األوسط، حيث يهدف إلى تشجيع حوار حول السياسات 
ذات الصلة مبستقبل االقليم في ظل هذه اللحظة التاريخية من التحول السياسي، وينتج املركز حتليالت محايدة وتوصيات خالقة للسياسات حول التغيير السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي في الدول العربية، كما يعمل على بناء مجموعات تأثير حول املوضوعات احليوية. 
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هذه الورقة هى جزء من تعاون مشترك حول العالقات االمريكية الخليجية بين مركز رفيق الحريري للشرق األوسط في المجلس االطلنطي ومركز برنت سكوكروفت لألمن الدولي.



iNTERiM CHAiRMAN
*Brent Scowcroft

PRESiDENT AND CEo
*Frederick Kempe

ViCE CHAiRS
*Robert J. Abernethy
*Richard Edelman
*C. Boyden Gray
*Richard L. Lawson
*Virginia A. Mulberger
*W. DeVier Pierson
*John Studzinski

TREASuRER 
*Brian C. McK. Henderson

SECRETARY
*Walter B. Slocombe

DiRECToRS
Stephane Abrial
Odeh Aburdene
Timothy D. Adams
*Michael Ansari
Richard L. Armitage
*Adrienne Arsht
*David D. Aufhauser
Elizabeth F. Bagley
Ralph Bahna
Sheila Bair
Lisa B. Barry
*Rafic Bizri
*Thomas L. Blair
Julia Chang Bloch
Francis Bouchard
R. Nicholas Burns
*Richard R. Burt
Michael Calvey
James E. Cartwright
Daniel W. Christman
Wesley K. Clark
John Craddock
David W. Craig
Tom Craren
*Ralph D. Crosby, Jr. 
Thomas M. Culligan
Gregory R. Dahlberg
*Paula J. Dobriansky
Christopher J. Dodd
 Markus Dohle
Lacey Neuhaus Dorn
Conrado Dornier
Patrick J. Durkin

Thomas J. Edelman
Thomas J. Egan, Jr.
Stuart E. Eizenstat
Julie Finley
Lawrence P. Fisher, II
Alan H. Fleischmann
Michèle Flournoy
*Ronald M. Freeman
*Robert S. Gelbard
Richard L. Gelfond
Edmund P. Giambastiani, Jr.
*Sherri W. Goodman
John A. Gordon
*Stephen J. Hadley
Mikael Hagström
Ian Hague
Frank Haun
Rita E. Hauser
Michael V. Hayden
Annette Heuser
Marten H.A. van Heuven
Marillyn Hewson 
Jonas Hjelm 
*Mary L. Howell
Robert E. Hunter
Robert L. Hutchings
Wolfgang Ischinger
Deborah James
Robert Jeffrey
*James L. Jones, Jr.
George A. Joulwan
Stephen R. Kappes
Francis J. Kelly, Jr.
Zalmay M. Khalilzad 
Robert M. Kimmitt
Roger Kirk
Henry A. Kissinger
Franklin D. Kramer
Philip Lader
David Levy
Henrik Liljegren
*Jan M. Lodal
*George Lund
*John D. Macomber
Izzat Majeed
 Fouad Makhzoumi 
Wendy W. Makins
Mian M. Mansha
William E. Mayer
Eric D.K. Melby
Franklin C. Miller
*Judith A. Miller
*Alexander V. Mirtchev
Obie L. Moore
*George E. Moose

Georgette Mosbacher
Bruce Mosler
Sean O’Keefe
Hilda Ochoa-Brillembourg
Philip A. Odeen
Ahmet Oren
Ana Palacio
*Thomas R. Pickering
*Andrew Prozes
Arnold L. Punaro
Kirk A. Radke
Joseph W. Ralston
Teresa M. Ressel
Jeffrey A. Rosen
Charles O. Rossotti
Stanley O. Roth
Michael L. Ryan
Harry Sachinis
William O. Schmieder
John P. Schmitz
Kiron K. Skinner
Anne-Marie Slaughter
Alan J. Spence
John M. Spratt, Jr.
Richard J.A. Steele
James B. Steinberg
*Paula Stern
William H. Taft, IV
John S. Tanner 
Peter J. Tanous
*Ellen O. Tauscher
Clyde C. Tuggle
Paul Twomey
Henry G. Ulrich, III
Enzo Viscusi
Charles F. Wald
Jay Walker
Michael F. Walsh
Mark R. Warner
 J. Robinson West
John C. Whitehead
David A. Wilson
Maciej Witucki
R. James Woolsey
Mary C. Yates
Dov S. Zakheim

HoNoRARY DiRECToRS
David C. Acheson
Madeleine K. Albright
James A. Baker, III
Harold Brown 
Frank C. Carlucci, III
Robert M. Gates
Michael G. Mullen

William J. Perry
Colin L. Powell
Condoleezza Rice
Edward L. Rowny
James R. Schlesinger 
George P. Shultz
John W. Warner
William H. Webster

LiFETiME DiRECToRS
Carol C. Adelman
Lucy Wilson Benson
Daniel J. Callahan, III 
Kenneth W. Dam
Stanley Ebner
Barbara Hackman Franklin
Chas W. Freeman
Carlton W. Fulford, Jr.
Geraldine S. Kunstadter
James P. McCarthy
Jack N. Merritt 
William Y. Smith 
Marjorie Scardino
Ronald P. Verdicchio
Carl E. Vuono
Togo D. West, Jr.     

RAFiK HARiRi
CENTER
ADViSoRY
CouNCiL
Bahaa Hariri^
Hanan Ashrawi
Shaukat Aziz^
Richard Edelman^
Ashraf Ghani^
Ray Irani^
Wolfgang Ischinger
Hisham Kassem
Frederick Kempe
Aleksander Kwasniewski^
Javier Solana

* Executive Committee 
Members
^International Advisory Board 
Members
List as of April 24, 2013

Atlantic Council Board of Directors


