
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وتحديات مواجهتها ةأألمريكيالسياسة  مخاطر

 دول مجمس التعاون حالة 
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الحربةي  اتعمل عمى إلحاق دول المنطقةة بمجهود ة األمريكيةالسياسة يبدو لي أن  
جةةل كلةةك تجعةةل  ةةرارات و ةةي مةةن أ. يجية واعتبةةارات ملةةالحهاوتوجهاتهةةا اتسةةترات

لمتطمبةات نجةاح  –وبالعلةابةالجرر   –كومات المنطقة  رارات تابعةة لهةا تسةتجي  ح
 .إستراتيجيتها

 مع دول الحماية الجكور التاريخية لمعال ة

مةةن الو ةةع التةةاريخي لعلةةر الحمايةةة  ,اتنطمةةق سياسةةة الو يةةات المتحةةد  وحمفا هةة 
ومةا , عامةة ربةيوفي الوطن الع الحاكمة في المنطقة األسروالتحالف البريطاني مع 

وعال ةات حمةت بموجبهةا  توعسكرية ومعا دا أمنيةتبعه بعد ا ستقالل من ترتيبات 
 .الو يات المتحد  مكان بريطانيا

 ساأسة عمى تقوم ,دول الغربية الكبرى مع دول المنطقةعال ة ال وجديُرُُ بالككر أن
لسةةمطة وحمايةةة ا األسةةرالحاكمةةة ومقاي ةةة  ةةمان اسةةتمرار حكةةم  األسةةرتفةةا م مةةع 

وا نسةجام  القةوى العظمةى فةي الغةر " ةبنلةيح" المطمقة لمحاكم مقابةل اخةك الحكةام
عطةةا  و والنفةةوك ا  تلةةادي فةةي ظةةل الوجةةود العسةةكري , مةةع رتيتهةةا اتسةةتراتيجية ا 

 . الحامية األجنبيةلمملالح ا  تلادية والتجارية لمدول  األف مية

منةةك   نفسةةها األسةةرتمرار حكةةم اسةة, و ةةد نةةت  عةةن  ةةكا التفةةا م والتحةةالف والحمايةةة
 تكةريس  ومةا تةالم مةن, بداية معا دات الحماية مةع بريطانيةا فةي القةرنين الما ةيين

لةةم يتغيةةر حاكمةةًا مةةن ولةةكلك . الةةكي أخةةك مكةةان بريطانيةةا وراد عميةةه مريكةةيألأدور لمةة
الةدول الحاميةة عمةى تغييةرم وفقةًا  توافةق أند بعة إ  ,كان أسمو  بأيحكام المنطقة 



وعمةةةى مةةةن أراد الولةةةول لمحكةةةم مةةةن أفةةةراد األسةةةر  .المناسةةة  الةةةكي تةةةرام و لألسةةةم
مباشر  أو من خةالل  القو  الحامية أن يتفا م مع , الحاكمة بالوارثة أو من خارجها

 .ويقوي عال ته بهم حمفا  ا ا ستراتيجيين

 لحكومةاتن دول الحماية اتخةكت دا مةًا المو ةف الةداعم أ إلى نا  لمالحظةاب وجديرا
ومسةةةاعي التغييةةةر السياسةةةي و طةةةت  اتلةةةالحلمنطقةةةة فةةةي مواجهاتهةةةا لحركةةةات ا

لةرم  إن, جانة  القةو  العسةكرية إلةىودبموماسةيًا  إعالميةاالمنطقة  سياسات حكومات
 .األمر

  إلةةي اسةةتمرار, ومةةن  نةةا سةةوف تةةتدي عال ةةات التبعيةةة لمو يةةات المتحةةد  وحمفا  ةةا
إلةةالح ألوجةةه  مةةن كةةل, حمفا  ةةاو  تحةةد مو يةةات المل ,ةبةةل المعيقةة ةسةةمبيال ةف االمو 

حيث نرى مريدا مةن ا عتمةاد عمةى نظةم الحكةم القا مةة , المرمنة في المنطقة الخمل
لسةةهولة التفةةا م معهةةم عمةةى حسةةا  طموحةةات  ,وتعريةةر السةةمطة المطمقةةة لمحكةةام

 . واألمن الحقيقي في المنطقة الديمقراطية والتنمية

ندما حمل أسبا  الخمل المرمن في العال ةة و كا ما عبر عنه الرميل محمد  باش ع
 سةمطة أكثةر"بأنةه  س التعةاون وولةف الو ةعبين السمطة والمجتمع فةي دول مجمة

لمحكةام  ةي احةد  فقةد كانةت الحمايةة األجنبيةة ,"مةن عةاجر من مطمقة ومجتمةع أ ةل
إلةةى  ,فةةي المنطقةةة خمةةل العال ةةة بةةين الحةةاكم والمحكةةومالملةةادر الثالثةةة  سةةتمرار 

 .النفط توريع ريع خمل السكاني والتحكم في سياسة إعاد جان  ال
 

 تداعيات العالقة مع الواليات المتحدة

 

تحقيق ب ,في الو ت الرا ن لمو يات المتحد  وحمفا ها التبعية  كم عال ةسمحت  
نما, دون  رو "منابع النفط احتالل" دعو   الحاجةفي  و  بالتفا م  وال غط  وا 
و د كان  رو العراق لمكويت . جان  الحماية التقميدية لىإ األمنيةالمظمة  إلى

لمنظام  إ عاف من نت  عنهاوما  ,وانهيار ا تحاد السوفييتي واحتالل العراق
 تحقيق إستراتيجية إلى أدتكمها عوامل  ,الوطنية في المنطقة اتراد العربي وتأكل 



روعة و ير ملالحها المش تنأملمتحد  وحمفا ها في المنطقة و الو يات ا
 .المشروعة فيها

الشركا  التجاريين  النفط وتوظيفه كور ة تفاو ية  د  رار ىالهيمنة عم ولعل
فمم . تم  مانها في الو ع الرا ن ي من بين الملالح التي  ,لمو يات المتحد 

نما ,فقط  و المهم النفط اتإمدادعد تأمين ي استخدام النفط كور ة  غط  ألبح وا 
اللين والهند منهم إ افة إلى  ناألوربييحتى  ا  التجاريينالشركوتفاوض مع 

عهد ا متيارات ل المباشر  عود ال  كا إلى جان . من بين المكاس  ,وأمثالهما
نتاجالدور المباشر لشركات النفط الكبرى في تطوير و  تسيل و  ,الريت وتكرير وا 

 .الغار الطبيعي في المنطقةوتلنيع  
ت الو يات المتحد  لنفسها النلي  الوافر من والى جان  ور ة النفط  من
تحد  ما يريد عمى نلف الو يات الم إلىحيث يك    ,استثمارات الفوا ض النفطية

 أخر من كما يك   ربع. ثمثها ت راض الميرانية األمريكية يوجه ,تمك الفوا ض
 مالت كا إلى جان  ارتباط معا .ةفي السوق أألوربي الفوا ض النفطية لالستثمار

 .دول المنطقة بالدو ر ودعمها له وعمالت
النفطية تحلل الو يات المتحد  وحمفا ها عمى اتستراتيجية و  الملالحوالى جان  

. األمنيةوالنظم  واألجهر  األمنمعظم مشتريات السالح ال خمة وعقود شركات 
ي تحمل دول المنطقة جر  من التكاليف المالية لموجود العسكر  ي اف إلى كلك

 .ف ال عن المخاطر المترتبة عمى وجودم, فيها األجنبي
 ا عتماد عمى الو يات المتحد  مخاطر

عمى دول   سياسة الو يات المتحد  وحمفا ها عب ًا ثقيالً  ولعل أخطر ما يجعل
عمى   الطبيعة العدوانية  ووم ,أثار ا ج  الحد منويو  ,وشعوبها مجمس التعاون

حيث    ,عمى المستوى الثقافي أت لا ي هاتوجه لى إ افة إ ,ستوى العسكريالم
ونفي  يم وعقا د  ,الح ار  الغربية عمى تثبيت  يم وملالح وعقا د وجهاتهاتتقوم 

 .األمر الكي يتدي إلى لدام الح ارات, األخرىالح ارات وملالح 



 ةةرا    إلةةى ,المثيةةر لمجةةدل  الح ةةارات بلةةدام  نتجتةةون  ةةوليعةةود  ,وفةةي تقةةديري
في بدايةة علةر القطبيةة الواحةد  لتوجهات النخ  الغربية التي ولمت لمحكم د يقة 

 نةاك بةدا مةن لةراعها مةع الح ةارات  والتي لم يكن, بعد انهيار ا تحاد السوفييتي
 ,بشةكل خةاص الح ةار  اللةينيةو  اتسةالميةالقةادم مةع الح ةار   أآلخري ولدامها

   .ومقاومة يبديا ا من رفض أن لما يتو ع 

 أيةن إلةىكةي افهةم  اآلخةرينكنت ابحث عن معرفة مةا يريةدم الغةر  مةن  إنني وأككر
 إعا ةةةةةمنةةةةه عنةةةد نعةةةةومي شومسةةةةكي فةةةي كتابةةةةه  فوجةةةدت شةةةةي ا, نحةةةن سةةةةا رون

 .الديمقراطية

سةةمالي بةةين الغةةر  الرأ ومةةن ثةةم الحةةر  البةةارد  العنيةةفاللةةراع  يفسةةر شومسةةكي
 إلةةى ,دى سةةبعة عقةةودعمةةى مةة اشةةتراكيةنظةةم شةةابهه مةةن ومةةا   ا تحةةاد السةةوفييتيو 

 الغةةر  والتةةي تتمثةةل فةةي حةةدد ا  يالحمةةرا  التةةلمخطةةوط  تمةةك الةةنظم محاولةةة تجةةاور
الداخميةةة  األسةةواقحمايةةة  إلةةىالتوجةةه   أولهةةا: األخةةرىثالثةةة ممنوعةةات عمةةى الةةدول 

عا ةةة  أسةةواق التةةي يجةةد فيهةةا الغةةر  مجةةا  لتلةةريف منتجاتةةه فةةي ,تجةةار حريةةة ال وا 
مكانية اتنتاج عمى نطاق واسع ن تقدمه التقنيمستفيدا م ,األخرىالدول   ثانيهةا .وا 

حيث وجدت  ,ومشاركته المباشر  لالستثمار المباشر الغربي حرية انتقال رأس المال
 وحسةم يتمثةل فةي الو ةوف بشةد  ثالثها .موارد وفرص لالستثمار في أي دولة كانت

تةةه العسةةكرية سةةعى لتنميةةة رادع عسةةكري يعيةةق اسةةتخدام الغةةر  لقو ت لةةة ةةد كةةل دو 
 .دون ردع المتفو ة حين يشا 

 ةد أدى  ,المتحةد التبعية لمو يات  ير المتكافئ بل إن التحالف ويت ح مما سبق  
دول المنطقة ومو عهةا ا سةتراتيجي لخدمةة سياسةات عدوانيةة  إمكانياتتوظيف إلى 
وألةبحت  ةكم  .ليس من ملةمحة حكةام المنطقةة وشةعوبها معةاداتهم اآلخرينتجام 

كمةةا أن اللةةراع . رانتبعيةةة اليةةوم تنةةكر بمخةةاطر جمةةة فةةي حالةةة ا عتةةدا  عمةةى إيةةال
نةةافس  يمنةةة القةةادم بةةين الو يةةات المتحةةد  واللةةين لمنعهةةا مةةن أن تكةةون  طبةةا ي



 نيةةة   ةةي طرسةةوف يعةةرض المنطقةةة إلةةى مخةةا ,ن عةةامالقطةة  الواحةةد منةةك عشةةري
 .عنها

قةة لمةرد عمةى األعمةال العسةكرية و كم المخةاطر   تتو ةف فقةط عمةى تعةرض المنط 
نما تت من مخاطر لحية وبي ية  لوجةود أسةمحة , المنطمقة من ميا ها وأرا يها وا 

 .دمار شامل فيها

 خيارات حكومات المنطقة ومحددات إرادتها

فةةي  ةةو  سياسةةات الو يةةات  ,المتاحةةة لحكومةةات المنطقةةة محةةددات الخيةةارات مةةا 
جيةةر  رار ةةا بمةةا تالسةةاعية إلةةى و , ى المنطقةةةهيمنةةة عمةةملا, وحمفا هةةا  ةةكم المتحةةد 

 .الشعو بلرف النظر عن ملالح  ,يخدم ملالح الو يات المتحد  وحمفا  ا

والقةيم  في البداية  بد من التأكيد عمى أن حكام المنطقة من حيث التكوين النفسي 
و ةم يشةعرون  .طمعةات العامةة   يختمفةون كأشةخاص عةن بقيةة المةواطنينتوربما ال

كا أتيحةةت وا  . سةةة المقاي ةةة لهةةا أحكامهةةاكةةأفراد ولكةةن سيا وربمةةا ال ةةيق  ةةغوطبال
كةن أن ن السامع   يجد فر ا كبيرا بةين كالمهةم ومةا يمفرلة ألجموس مع أحد م فإ

الكةالم  ولكن كلك ,المستقبمية ماوتداعياته وات ميمي يقوله عن تردي الو ع العربي
وربمةةا  ."جبنةةي أشةةوف أفعالةةك أتعجةة أسةةمع كالمةةك يع" ينطبةةق عميةةه القةةول السةةا ر

مك  المفار ة بسب  شد  ال غط الخارجي و يا  الطم  األ مي الفعةال عمةى تتكون 
لى أن ينمو كلك الطمة  األ مةي عمةى اتلةالح بالقةدر الةكي يحسة  لةه  .اتلالح وا 

إن  ةةةو أراد   ةةةغط الخةةةارجويسةةةتطيع أن يوظفةةةه كمبةةةرر لتخفيةةةف  الحةةةاكم حسةةةا 
اكم ا ةل بكثيةر لن يتغير وتكمفة تمبية ال غط الخارجي عمى الحةفإن الو ع  ,الفكاك

 .  هتجهاو م من تكمفة 

الةةدول التةةي تفةةرض " نلةةيحة "  ولعمنةةا نتةةككر  حةةا ت معةةدود  خةةالف فيهةةا الحكةةام 
يم عمى تجاوراتهم  طا  التعت الحماية ونرع وكان عقابهم رفع حمايتها عمى بمدانهم

 .بطريقة أو بأخرى مولو  لعرل بع ه وسمطتهم المطمقة



وجةةديٌر بالمالحظةةة أن أراد  الحكةةام تتةةأثر بحالةةة النهةةوض العربةةي والوفةةاق الشةةعبي 
يةةار لمملةةالح الحكةةام فةةي مقاومةةة الهيمنةةة وا نح إراد كانةةت  و ةةد. عمةةى اتلةةالح
, تماسةةكاً  أكثةةروالنظةةام العربةةي  أف ةةلن الو ةةع العربةةي عنةةدما كةةا الوطنيةةة ا ةةوي 
ون استجابة الحكام لممطال  الوطنية ممحوظةة حتةى وان وككلك تك. والعكس لحيح
ن الشةع  وجماعاتةه موحةدي أفةرادعنةدما يكةون , حركةات وطنيةة  يةاماعتر ت عمى 

 4691ومثةال كلةك  طةر عةام  .ن أجةل تحقيقهةافي مطالبهم وملرين عمى العمل م
عندما كان المجمس الوطني ومجمةس  واتمارات 0111وعام  4691والبحرين عام 

 .منتلف السبعينيات را  فعالين فيالور 

حكومةةات المنطقةةة  إمكانيةةة م مةةن ر بةةال شةةير إلةةى أنةةهيةةة اليةةوم تالوا ع النظةةر   ولكةةن
فةةان الحكةةام يخشةةون رفةةع  طةةا  الحمايةةة  ,نظريةةا مطةةامع الةةدول الحاميةةة الحةةد مةةن

م اكةتواجةه الح التةيمن  نا فإن أتشةكالية  .حسا  ألفويعممون له  شخليا عنهم
واللةدق  ألفراد والجماعات التي تنشد التغير أن تتوحد فةي األخةك بيةد متحتاج من أ

ملةةمحة المنطقةةة وبمةةدانها وشةةعوبها مةةن حةةاكم  لمةةا فيةةه ,واللةةراحة فةةي مةةواجهتهم
     .ومحكوم

 ألةا عمةم الةدرس مةن مةا تأنةه " جمع كنةت مةن  ةمنهم  أمامو د ككر احد الحكام 
  أسةالفه فقةد تعةرض بعةض . لحاميةالدول ا" نليحة " ى عم من الحكام المعتر ين

توجهةاتهم مةع مةا تنتظةرم الةدول  تفختمادور م عندما عن الحكم وتهميش   لا لإل
كا. الحامية منهم  "النلةيحة" إلةىالمقاي ة التي ي منها مةن يسةتمع  ثمن أ فنا وا 
والمةةةال العةةةام مقابةةةل  الشةةةأنيةةةدم فةةةي التلةةةرف المطمةةةق فةةةي  بةةةإطالق ,مةةةن الحكةةةام

, لنظةةام حكمةةه األمنيةةةالتةةي تقةةدم المظمةةة  ي ةةو  الحاميةةة ةات الدولةةاسةةتجابته لمتطمبةة
نةةدرك محةةددات خيةةارات  و, عميةةة منعمةةم مغريةةات بقةةا  الو ةةع عمةةى مةةا  ةةوو  فإننةةا

 عف المجتمعات وعدم  ةدر  الجماعةات السةاعية لمتغييةر  استمرارالحكام في  و  
فاعمةةة تجعةةل عمةةى تنميةةة  واسةةمها الوطنيةةة المشةةتركة وتوحيةةد مطالبهةةا فةةي حركةةة 

 يأخةةك ا فةةي ا عتبةةار عنةةد تحديةةد الخيةةارات واتخةةاك القةةرارات العامةةة والخةةارج الحةةاكم
 .المتثر  عميها



 الوفاق مدخل التغيير 

ة وحقيقةةة ا عتمةةاد المتبةةادل بةةين جةةود الهيمنةةة الخارجيةةو  نةةي عةةن القةةول أن  و 
خارجيةةةةة ميم بالهيمنةةةةة الداخميةةةةة واللتسةةةةيجةةةة  أ  يعنةةةةي ا ,وبةةةةين الحكةةةةام أطرافهةةةةا

لةةيس خيةةارًا لشةةعو  المنطقةةة التةةي  ةةاعت عميهةةا فةةرص  فةةكلك. امةةوا سةةتكانة له
بسةب  " تنميةة ال ةياع " يتعرض بع ةها لتةداعيات كما  .حتى أ نالتنمية الحميد  

أتمارات و طةر  الخمل السكاني في تفا م األخصاستمرار أوجه الخمل المرمنة وعمى 
تسةير توطين لكل من يشتري أو ينتفع بعقةار و تدخل مرحمة ال بدأت  التي ,والبحرين

مجتمةع متعةدد الثقافةات والةديانات  إلةىتمهد لالنتقةال ومن ثم . اسنغافور نموكج  إلى
فةي  األلةمين   يمثةل المةواطنين, لغته ا نجميرية ومجتمعةه معسةكر عمةل واألعراق
ايةةة ترفةةع عنهةةا الحم بمجةةرد أن يتراجةةع دور ةةا , امشةةية  ةةعيفة أ ميةةةسةةوا   بمةةد م

 .والقانونية التي تتمتع بها في الو ت الحا ر اتدارية

شةعو  المنطقةة ات المسةتقبل  ةادم وأسةوأ خيةار والحقيقة التي   جدال فيهةا  ةي أن 
بةالر م مةن كةل  ن تتحةرك لتةامين ملةير ابةل يجة  عميهةا أ, تقف متفرجةة عميةه نأ

  ةةدراتها ةنميةةوت األلةةميةوكسةة  المسةةتقبل للةةالح اسةةتمرار مجتمعاتهةةا  ,المثبطةةات
لممنطقة ويعمل  اتسالمية –لتكون التيار الر يسي الكي يحافظ عمى الهوية العربية 

 . من خالل عممية تنمية حميد  ةعمى تامين مستقبل األجيال المتعا ب

المنطقةةة لخطةةور  الو ةةع الةةكي  أبنةةا والجماعةةات مةةن  األفةةراد إدراكمةةن  نةةا فةةان 
و يات المتحد  وحمفا ها وفي طار السةمطة تتعرض له المنطقة في  و  سياسات ال

يوجة  عمةيهم التفكيةر , المطمقة لحكامهةا ومحةددات خيةاراتهم تجةام القةوى الخارجيةة
و ةةرورات تةةامين ملةةير أألمةةن والنمةةا   تعةةاطيهم مةةع متطمبةةات أسةةمو العميةةق فةةي 

 . الجامعة عمى  ويتهم ظمجتمعاتهم والحفا

والجماعةةةات التةةةي تنشةةةد  اتفةةةراد فةةةقايتو  نبعةةةد أ إ  لةةةن يكةةةون فةةةاعال اتدراكو ةةةكا 
عمةةى  واسةةم وطنيةةة مشةةتركة  -عمةةى المسةةتوى األ مةةي والمسةةتوى الرسةةمي-التغييةةر

تةدعو  حركةة. طةاق مجمةس التعةاوننتسمح بنمو حركةة وطنيةة فةي كةل دولةة وعمةى 



 فةي اتحةاد فةدرالي ديمقراطةي ربمةا عمةى نمةوكج ماليريةا مجمس التعاون تجسيد  إلى
 لإللةةالحمشةةروعا  مةةن اجةةل تحقيةةق كلةةك تتبنةةى و ,الديمقراطيةةةمةةن حيةةث الوحةةد  و 
 مشةةروعا يبةدأ مةةن تلةةحيح أوجةةه الخمةل المرمنةةة فةةي المنطقةةة. الجةكري مةةن الةةداخل

 الخمةل السةكاني  م اتفة ثانيةاً في خمةل العال ةة بةين السةمطة والمجتمةع و  أو  ةوالمتمثم
األمنةي الخمةل  رابعةاً و  فطواستمرار ا عتماد عمى لادرات الن الخمل ا  تلادي ثالثاو 

لمةدول الغربيةة لةاحبة الملةالح  وتجيةر  رار ةا مةن المنطقةةأ الكي يتمثةل فةي تمةريم
 .المشروعة و ير المشروعة في المنطقة والعالم

اتجةةةام و . كسةةة  المسةةةتقبل وتةةةأمين الملةةةير  ةةةرور  حيويةةةة لشةةةعو  المنطقةةةة  إن
: اأولهة: الثةة فةاعمينفةي  ةو  األدوار التةي سةوف يمعبهةا ث المستقبل سوف يتحةدد

 . شعو  المنطقة: اوثالثه .القوى الخارجية: اوثانيه .الحكومات

 الشةةعور بةةالعجر نتيجةة ألسةبا  تاريخيةةة , ةةو دور الشةةعو  والةدور ال ةةعيف حاليةاً 
سةب  بو  ,لةى الملةالح الشخلةية ال ةيقةا نلةراف إ ومن ثم  والقابمية لالستسالم

بةين التوجهةات  نمية  واسم وطنية مشةتركةوالعجر عن ت وتفرق الكممة شقاق الفكر
 . طيافهمابكافة أ اتسالمية والتوجهات الوطنية

وعمةةى سةةرا  القةةوم أن يتحممةةوا مسةة ولياتهم , اسةةتنهاض دور الشةةعو  وعمينةةا واجةة 
بةين اتفةراد والجماعةات  الشةقاق بنبك تكون لكلك التحرك الناجعة البدايةو . التاريخية

والتوافةةق عمةةى  واسةةم  مقاربةةة التوجهةةات عمةةى العمةةلومةةن ثةةم  ,التةةي تنشةةد التغيةةر
 ألةالحية من اجل تفعيل دور شعو  المنطقة وتنمية حركات وطنيةة ,وطنية جامعة
يةةد الخيةةارات واتخةةاك القةةرارات دكم ويأخةةك ا الخةةارج فةةي ا عتبةةار عنةةد تحايأخةةك ا الحةة

 .العامة
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