العالقاتىالدولوةىلمجلسىالتعاونىلدولىالخلوجىالعربيى ى
(4888-4894ى) ى
د.ىصباىحدونىمولى ى
مركزىالمدتنصروةىللدراداتىالعربوةىوالدولوة ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
المقدمةى ى
تحظى منطقة الخميج العربي بأىمية كبرى في االستراتيجيات العالمية  ،نظ ارً لممكانةالمتميزة

التي تتمتع بيا ،عمى المستويين االقميمي والدولي ،سواء بحكم موقعيا الجغرافي الميم من
الناحيتين الجيوبولتيكية والجيوستراتيجية  ،والذي جعميا عامل استقطاب دائم لمقوى الدولية ،

فضالً عن امتالكيا الىم موارد لمطاقة في العصر الحديث  .فباتت ىذه المنطقة محو ارً اساسياً من
محاور الصراع والتنافس الدولي بين القوى العظمى .

تستحوذ منطقة الخميج عمى ما يقارب ثمثي من االنتاج النفطي  ،حيث ان  %52تقريباً من

استيالك النفط العالمي يتم تصديره منيا  ،كما ان اكثر االمكانات لتصدير الغاز الطبيعي في العالم
توجد في ىذه المنط قة  .لذا فأن اي تغيير او اي ىبوط مفاجئ أو حتى تدريجي في شبكات النفط
في ىذه المنطقة  ،يمكن ان يعرض االقتصاد العالمي لمخطر.

وفي ضوء ما تقدم  ،فأن الواليات المتحدة لكونيا القوة الدولية االكثر تأثي ار في السياسة

الدولية بدأت توجو انضارىا نحو الخميج العربي ،وخاصة ىناك احداث شيدتيا الساحة السياسية
آنذاك ساىمت بدورىا في تعزيز ذلك االىنمام االمريكي المتزايد منيا االنسحاب البريطاني من

المنطقة عام  ، 1641وحرب تشرين عام  1641وما ترتب عمييا من قيام الدول النفطية العربية
بحظر تصدير النفط الى الدول الداعمة لمكيان الصييوني وسقوط نظام الشاه  ،والتدخل السوفيتي
في افغانستان عام  .1646فضالَ عن اندالع الحرب العراقية االيرانية () 1655-1651
وانعكاساتيا االمنية الخطيرة عمى الخميج العربي .

وفي خضم تمك االحداث اتجيت السياسة االمريكية صوب الخميج العربي متخذة لنفسيا
نفوذاً اكثر فاعمية بعد ان ادركت بان النظرة الخميجية تؤيد تغمغميا في المنطقة حماية لدوليا ذات
االمكانات العسكرية المحدودة من اي اعتداء خارجي قد ينجم من االتحاد السوفيتي .
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اوالًى:ىالعالقاتىالخلوجوةى–ىاالمروكوةى ى
في نظرة تحميمية لطبيعة العالقة بين الطرفين  ،نجد بان الواليات المتحدة االميركية ىي اكبر

مستيمك ومستورد لمنفط في العالم  ،كما يضم مجمس التعاون اكبر الدول المنتجة والمصدرة لمنفط
عمى مستوى العالم  .وان رفاىية العالم تعتمد بصورة حيوية عمى ضمان تدفق مصادر الطاقة الى
الدول الكبرى  ،كما ان الضطراب انتاج النفط في المنطقة تاثي ارً ميماً في اسعار النفط العالمية .

وتؤثر ىذه االسعار العالمية بدورىا بصورة تمقائية في اسواق المال األمريكية التي تتاثر بيا

االقتصاديات العالمية

( ) 1

وال تقتصر المصالح االقتصادية األمريكية عمى قطاع الطاقة فقط فيناك دور ميم لمترابط
بين االصول المالية التي تشمل االرتباط بين اقتصاديات دول مجمس التعاون وقوة الدوالر
االمريكي  .فدعم دول المجمس لمدوالر االمريكي ساىم بشكل اساس في الحفاظ عمى استقراره .
ويقف ذلك الدعم خمف المكانة والمنفعة التي يحققيا الدوالر االمريكي  ،وما يرتبط بذلك من

استمرار تفوق النظام المالي االمريكي عمى المستوى العالمي .

( ) 2

ومن المظاىر االخرى المعززة لمعالقة بين الطرفين  ،وجود جالية امريكية كبيرة تضم اكثر
من خمسين الفاً من مندوبي الشركات وعائالتيم  ،وىم يعيشون ويعممون في منطقة الخميج

العربي  ،اعتماداً عمى مياراتيم العالية في مجاالت عدة مقابل مميوني امريكي عمى المستوى
الداخمي لمواليات المتحدة  ،يستمدون مصدر معيشتيم من صادرات الشركات االمريكية ومن عوائد

استثماراتيا وخدماتيا بدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية

() 3

فيما اسيمت العالقات التجارية في تقوية اواصر ذلك التعاون ،اذا ماعممنا بان من بين دول

العالم التي تزيد عمى مئتي دولة  ،ياتي ترتيب دول مجمس التعاون – الجية الشراكة التجارية مع
الواليات المتحدة االمريكية – ضمن اربع عشرة دولة  ،كما تأتي الواليات المتحدة االمريكية ضمن
أعمى خمس دول في ترتيب الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجمس  ،حيث يزيد الحجم السنوي
لمتجارة االمريكية مع دولة واحدة من دول المجمس – وىي المممكة العربية السعودية التي تعتبر

1
2

حسن توفيق ابراىيم  ،ازمة الخميج الثانية واالمن القومي العربي  ( ،القاىرة )  ، 4884ص . 98
سمطان بن خميفة بن زايد آل نييان  ،االمن الوطني لدولة االمارات العربية المتحدة في ظل الثوابت والمتغيرات

الدولية واالقميمية  ،اكاديمية ناصر العسكرية العميا  ،القاىرة  ، 4888 ،ص . 491

3

محمد الرميحي  ،امن الخميج ومجمس التعاون لدول الخميج العربية  ( ،ابو ظبي  ، 4888 ،ص . )411
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اكبر قوة اقتصادية في المنطقة – عمى الحجم الكامل لمتجارة االمريكية مع بقية السبع وعشرين
دولة من دول الشرق االوسط مجتمعة

( 4

).

لذلك يمكن القول بان العامل االقتصادي ساىم بشكل فعال في تعزيز اواصر العالقات بين

الطرفين  ،وخاصة اذا ادركنا بان الواليات المتحدة نظرت الى دول المجمس عمى انيا السوق الذي
يمدىا بالنفط بالسعر المعقول .

من جانب اخر شكل التعاون العسكري مظي ارً اخر من مظاىر التعاون بين الطرفين وان دول

المجمس أدركت خطورة التوجيات والطموحات االقميمية لبعض دول المنطقة في الطموحات
التوسعية وىذه من االسباب التي دفعتيا لتعزيز العالقات مع الواليات المتحدة لمواحية ىذة
التحديات  .حيث يتفوق – العراق وايران – في الجوانب الثالثة عمى االمكانات الجماعية لدول
المجمس

()5

.

فضالً عن ذلك  ،ىناك اعتقاد سائد لدى دول المجمس بان بغداد وطيران قد تسعيان لمثأر

من اليزيمة التي تعرضت ليما قواتيما المسمحة في الحرب االيرانية – العراقية ، 1655- 1651
وازمة الخميج الثانية 1661 – 1661

( ) 6

.

وانطالقاً مما تقدم ادراك قادة المجمس بأن ىناك قصور في القدرات

الدفاعية

والجماعية لصد التيديدات الحالية والمستقبمية بفاعمية تامة  ،مما منحيم ذلك حاف ازً اكبر في

تعزيز بناءىا العسكري اذ اقدمت تمك الدول عمى تطوير موانئيا البحرية ومطاراتيا ومنشاتيما
العسكرية البرية ودخوليا في سباق تسمح لتعزيز قدراتيا العسكرية بكميات كبيرة من المعدات

الدفاعية الحديثة  ،وتأتي في مقدمتيا الطائرات ،ومما يؤكد طبيعة تمك العالقات اقدام المممكة
العربية السعودية بالسماح لقوات التحالف باستخدام مطاراتيا بعد عام  1661لتنفيذ عممية مراقبة
لمناطق الجنوب في العراق  ،لحماية اراضييا  ،وضمان عدم تحرك القوات الموجودة شمال خط

الطول  13نحو المنطقة الواقعة عمى جنوبو

4
5

() 7

محمد الرميحي  ،المصدر نفسو  ،ص . 411

صبا حسين مولى  ،النظام السياسي في العراق والعالقات مع مجمس التعاون لدول الخميج العربي  ،بحث غير
منشور مقدم الى ( مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية )  ،الجامعة المستنصرية –  ، 9118ص 9

.

6
7

محمد جابر االنصاري  ،امن الخميج من المنظور الوطني  ( ،ابو ظبي  ، ) 4881 ،ص . 41

جون ديوك انتوني  ،تعزيز الدفاع الخميجي  ( ،ابو ظبي  ، ) 4888 ،ص . 481
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وبرز التواجد العسكري االمريكي عمى الساحة الخميجية وبشكل واضح خالل السنوات
االخيرة من الحرب العراقية االيرانية  ،حيث اخذت البحرية االمريكية عمى عاتقيا حماية السفن
الكويتية من ىجمات القوارب االيرانية وعرفت ىذه المرحمة بـ " حرب الناقالت "

()8

 .كما مثل

دخول العراق الى الكويت فرصة ذىبية لمواليات المتحدة لمتواجد العسكري الفعمي والمباشر في

الخميج .

() 9

وركزت الواليات المتحدة قواتيا في دول الخميج حيث دخمت الكويت في اتفاقية لتعاون

دفاعي مع الواليات المتحدة االميركية ومع الدول االعضاء االربع الدائمة في مجمس االمن التابع
لالمم المتحدة وىي الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا االتحادية .

( ) 10

وركزت الواليات المتحدة قواتيا في دول الخميج حيث تممك دولة الكويت منشأت تضم
معدات متمركزة مسبقاً لمجيش االمريكي تكفي لتسميح قوة بحجم لواء  ،الستخداميا عند الحاجة

في حالة تعرضيا لتيديد اخر من العراق  ،او في حالة تعرضيا آلي ىجوم من قبل ايران .

وتستضيف دولة الكويت ايضاً بعثة االمم المتحدة لمراقبة الحدود العراقية لكويتية ()UNIKOM
وىي بعثة مكمفة بضمان الحدود التي تم ترسيميا بين الدولتين ،وتعد الحدود بينيما اول حدود في

التاريخ تضمنيا منظمة دولية

( ) 11

.

وعالوة عمى ذلك فأن دولة االمارات العربية اول دولة في مجمس التعاون لدول الخميج
العربي تستضيف في عام  1651تمارين عسكرية بمشاركة جميع دول المجمس  ،وقد كانت تمك
التمارين االضخم في تاريخ العالم العربي  ،فقد استمرت لمدة ثالثة اسابيع متتالية  ،وشاركت فييا

وحدات من القوات المسمحة لكل دولة من دول المجمس ،وتم نشر تمك الوحدات عمى ارض دولة
االمارات  ،حيث تدربت عمى المقاومة الميدانية االساسية  ،وزادت خبرتيا العممية في التعرف عمى

ىياكل القيادة والسيطرة لدى كل منيا

( ) 12

 .وكان لتمك التدريبات عدة اىداف من اىميا ارسال

8

عبد الرضا اسيري  ،الكويت في السياسة الدولية المعاصرة  ،انجازات  ،اخفاقات وتحديات ( الكويت ) 4883 ،

9

المصدر نفسو .

 ،ص . 19

10
11
12

حسين توفيق ابراىيم ،المصدر السابق  ،ص . 98

جون ديوك انتوني  ،المصدر السابق  ،ص . 481

مايكل بالمر  ،ترجمة نبيل زكريا  ،طرابمس الخميج تاريخ توسع الدور االمريكي في الخميج العربي 4933م –

 4881م ( ،القاىرة  ، ) 4881 ،ص ص . 431- 431
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رسالة أقميمية بأن دول المجمس ال تنوي االعتماد عمى الدول الصديقة والحمفاء الخارجيين فقط ،

بقدر تعمق االمر بالتعامل مع التيديدات التي تجابو سيادتيا الوطنية(. )13

وفي اطار الجيود المبذولة من قبل االمارات العربية المتحدة لتعزيز عالقاتيا مع الواليات

المتحدة اقدمت عام  1661عمى توقيع اتفاقية دفاع مشترك معيا تضمن تحقيق اتفاق مشترك بين
الطرفين في المجاالت العسكرية ،كما وقعت دولة االمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي
عام  1661مع الواليات المتحدة االمريكية .

ونظ ارً لموقع سمطنة عمان االستراتيجي  ،بحكم اشرافيا عمى ممرات الشحن الواقعة في

مض يق ىرمز  ،والتي تمر عبرىا صادرات الخميج من النفط والغاز والحركة البحرية االخرى في

المياه التابعة ليا .وادراكاً لمسؤوليتيا في القيام بما في وسعيا لضمان سالمة مضيق ىرمز

والدفاع عنو  ،أحتمت سمطنة عمان أولويو أستراتيجية في السياسة االمريكية ،حيث وقعت اتفاقية

تعاون دفاعي مع الواليات المتحدة االمريكية عام  ، 1651وبذلك سبقت دول المجمس االخرى
بعقد كامل في ىذا المجال

( ) 14

.

كما كانت السمطنة اول دولة من دول المجمس توافق عمى -:

 -1استضافة مناورات التدريب العسكري المشترك مع القوات المسمحة االمريكية والمشاركة
فييا .
 -5التمركز المسبق لمعدات دفاعية امريكية تزيد قيمتيا عمى مميار دوالر امريكي  ،وذلك
الستخداميا في حالة نشوب ازمة تتطمب نشر القوات االمريكية في المنطقة .

 -1تحديث حظائر الطائرات المتوافرة عمى ارضيا  ،وتمديد طول مدارج ىبوط واقالع الطائرات
()15

لتستوعب طائرات القصف والطائرات االمريكية المقاتمة ذات المدى البعيد.

فضالً عن ذلك خاطرت سمطنة عمان خالل الحرب العراقية – االيرنية ،بمنح الطيارين

االمريكيين حق اليبوط االضطراري فانقذت حياة اولئك الطيارين الذين كانوا معرضين
لمموت في حال سقوط طائراتيم في المحيط.
13
14

( ) 16

سمطان بن خميفة بن زايد آل نييان  ،المصدر السابق  ،ص . 489

ف  .جريجوري غور الثالث  ،العالقات بين دول مجمس التعاون الخميجي والواليات المتحدة االمريكية  ،مركز

الخميج لالبحاث ( دبي  . ) 9111 ،ينظر الكتاب عمى الموقع االلكتروني .
WWW.Gulf Research Center.com
15

بيجت قرني  ،عمي الدين ىالل  " .السياسات الخارجية لمدول العربية "  ،القاىرة  ،ط ، 4881 4ص . 448
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فيما استفادت البحرين من موقعيا الجغرافي المميز كجزيرة في مياه الخميج لتقديم
خدماتيا كميناء لالسطول الخامس االمريكي الذي يعمل قائدة تحت امرة القائد العام لمقيادة
المركزية االمريكية بصفة مباشرة  .وتتولى القيادة المركزية المسؤولية الكمية عن ضمان الدفاع
( 17

عن منطقة مجمس التعاون

)

 .كما استضافت البحرين مقر الفريق المتعدد الجنسيات

والمكمف من قبل مجمس االمن التابع لالمم المتحدة بالبحث وتجريد العراق من اسمحة الدمار
الشامل .

ويعد ىذان المثاالن نموذجاً لمكيفية التي تتيح الصغر دولة من دول مجمس التعاون لدول

الخميج العربية واقميا تطو ارً من الناحية العسكرية  ،ان تؤدي دو ارً ايجابياً من خالل المساىمة في

مجيود الدفاع عن المنطقة .

( ) 18

وساىمت قطر بالتضامن مع الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وفرنسا في بناء

اليياكل واالنظمة االكثر فاعمية  ،التي صممت لدعم امكانيات السالم واالستقرار في المنطقة عمى
المدى القريب والبعيد  .اذ وافقت عمى تمركز لمعدات بحجم لواء من الجيش االمريكي  ،كوسيمة
لتسييل رد الفعل االمريكي االكثر سرعة في حال القيام باي اعتداء مستقبمي عمى دول الخميج

()19

.

كما استضافت قطر تمارين عسكرية كبيرة بمشاركة القوات الجوية االمريكية ووحدات من
االمريكية  .ونفذت مع الواليات المتحدة االمريكية

قوات التدخل السريع التابعة لمشاة البحرية

مناورات عسكرية ثنائية اكثر من اي دولتين في المنطقة

( ) 20

.

كان من الطبيعي في ظل التعاون العسكري ان تزايد االنفاق المالي لدول المجمس في ىذا
االتجاه ،مما جعمو عرضة لالنتقادات  ،فقد وصف احدى الباحثين االنفاق المتنامي لمقطاع

16

المصدر نفسو  ،ص . 491

17

عبيدلي العبيدي  ،العالقات الخميجية االمريكية  " ،الوسط البحرينية " صحيفة  ،البحرين  ،العدد( ، ) 9111

18

جون ديوك انتوني  ،المصدر السابق  ،ص . 913

. 9119
19
20

جون ديوك انتوني  ،المصدر السابق  ،ص . 911

وليم رو  ،مالمح الدبموماسية والسياسة الدفاعية لدولة االمارات العربية المتحدة ( ،ابوظبي ، )9113،ص139

.
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العسكري بانو يحرم الطبقات الفقيرة  ،من الدعم الحكومي الخاص بالغذاء والتعميم والصحة

()21

كما

اشار باحث اخر اال ان وجود ضمان عسكري وقوات امريكية في المنطقة يحتم عمى الدول
الخميجية  ،زيادة نفقاتيا الدفاعية

( ) 22

في حين اكد باحث ثالث  ،الى ان انفاق الدول العربية

عمى السالح لم يكن بالضرورة موجياً ضد اسرائيل  ،بل شابو في بعض االحيان سمات سباق
تسمح ثنائي بين الدول العربية نفسيا  ،او بينيا وبين جاراتيا غير العربية كما حدث .

وفي مقارنة بين االنفاق الدفاعي من جية وسياسة االىتمام المتزايد بتعداد الجنود من جية

اخرى  ،نالحظ بان الدول الخميجية قد زادت من تعداد جيوشيا بين عامي  1661و 5111من
( ) 23

 14175جندي  ،الى  5147111جندي ،خالل عشر سنوات

.

وبمعنى اخر  ،فان صانعي القرار في الدول الخميجية حاولوا تحقيق الموازنة في االنفاق
الدفاعي بزيادة تعداد الجنود الال ان االنفاق الدفاعي مازال يستحوذ عمى نسبة كبيرة من اجمالي

الناتج المحمي السنوي في ىذه الدول ليتراوح ما بين  % 171في االمارات الى  %1575في كل من
عمان والمممكة العربية السعودية .

( ) 24

ومع ان ىذه الدول تتمتع بميزة نسبية في مجال الطيران مقارنة بكل من ايران والعراق  ،الال

ان تحجيم قواتيا المسمحة مجتمعة التساوي اال  %24من حجم القوات المسمحة االيرانية ،
وحوالي نصف حجم القوات المسمحة العراقية  .لذا فان الفجوة االستراتيجية بين ىذه الدول دفعيا
الى تعزيز قواتيا العسكرية من جية وزيادة اىتماميا بوجود القوات االمريكية من جية اخرى .

(

) 25

واخير يمكن القول بان النفط ىو العامل المييمن عمى تيسير العالقات بين الطرفين ،عمى
الرغم من محاوالت دول المجمس الست توسيع نطاق اىتمامات الواليات المتحدة في المنطقة

ليشمل زيادة حجم االستثمارات الثنائية  ،وكذلك التأثير عمى سياستيا اتجاه القضايا العربية .

 -21مجمس التعاون لدول الخميج العربي عمى مشارف القرن الحادي والعشرين ،ط( ،9ابو ظبي ،4888 ،ص
.991

22محمد الرميحي  ،المصدر السابق  ،ص 499
23

انطوني زيتي  ،تاثير السياسة االمريكية في امن الخميج  .وجية نظر عسكرية  ،فصل من كتاب الخميج "

تحديات المستقبل  ،اصدار مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية  ( ،ابو ظبي ، ) 9111 ،

ص. 413
24
25

المصدر نفسو  ،ص . 411

المصدر نفسو .
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ثانواى:العالقاتىالخلوجوةى_االوروبوةى .ى
تميزت العالقات الخميجية – االوروبية بالجيدة  ،سيما وان االخيرة أرادت منيا تحقيق
ىدفين  ،االول ضمان استمرار تدفق النفط الخميجي الى مرافقيا الصناعية لتجاوز االزمة النفطية
التي حدثت عام  ، 1641اما اليدف الثاني فيو تجاوز التبعية النفطية التي كانت تمارسيا
الواليات المتحدة االميركية عمى الدول االوروبية من خالل ىيمنتيا عمى ابار النفط الخميجية

( )26

.
فمنذ عام  1646قامت اكثر من شركة مساىمة بين الشركات السعودية والشركات االلمانية

 ،بعقد اتفاقات تجارية حفزت بدورىا الدول الخميجية االخرى لتحذو حذوىا ،اذ اقدمت الكويت عمى
شراء  %51من اسيم الشركات االوروبية التي تعمل في تجارة المعادن في مدينة فرانكفورت
االلمانية

() 27

.

اما عن موقف االتحاد االوروبي من قيام مجمس التعاون الخميجي  ،فقد عبر االتحاد

االوربي عن موقفو الداعم لمجمس التعاون لدول الخميج العربي منذ المراحل االولى لنشأتو عام
 ، 1651بعد التراجع الذي اصاب العالقات العربية – االوربية عمى مستوى الجامعة العربية  ،مما
ىيئ االسباب الالزمة لتحقيق تعاون خميجي – اوربي مبني عمى اساس قيام اي تكتل اقميمي بين

دول الخميج العربي سيعمل في المستقبل عمى تعزيز العالقات االوروبية الخميجية  ،فضالً عن
تعزيز القدرات الدفاعية واالمنية بين دول الخميج العربية .

وفي اطار التعاون االوروبي – الخميجي عممت الدول الخميجية الغنية بالثروة النفطية

(السعودية  ،الكويت  ،االمارات) عمى تمويل عمميات التنمية والمعونات االوربية لمبمدان الفقيرة في

افريقيا عن طريق الية " التمويل المشترك " وبمغ حجم التمويل الخميجي حوالي ثمث قيمة وتكاليف
تمك المشاريع المشتركة

( ) 28

.

ومع ان العالقات الخميجية – االوروبية شابيا نوع من التراجع أثر قرار االتحاد عام 1651

بفرض تعريفة كمركية عالية عمى صادرات المنتجات البتروكيمياوية من دول الخميج العربي
وخاصة المنتجات السعودية  ،لذلك عممت االخيرة بشكل فاعل عمى تخفيض نسبتيا  ،من خالل

26

ادموند رونر  ،من ييدد منطقة الخميج العربي  ،ترجمة محمد شوقي خميفة  ( ،البصرة  ، 4893 ،ص . )31

 27قضايا الخميج العربي  ،سمسمة الدراسات االستراتيجية  ( ،بيروت  ، ) 4893ص . 39
Saleh Ai-Mani, the Euro –Arab Dialogue , Astudy in Associative Diplomacy, 28
London:Frances Printer, 1983 , 82
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دور وكيل وزارة الخارجية السعودية لمشؤون االقتصادية انذاك – مأمون كردي – في أقناع الجانب
االوروبي بتخفيض التعريفة الكمركية  ،كما لجأت السعودية الى مجمس التعاون لدول الخميج
العربي لدعميما في مطمبيا ىذا  ،وقد نجحت في تشكيل لجنة خاصة داخل االمانة العامة
لممجمس لمتابعة موضوع التعاون االقتصادي الثنائي مع االتحاد االوروبي  .واىم انجاز ليذه

()29

المجنة ابرام اتفاقية تعاون ثنائي بين االتحاد ودول مجمس التعاون في اواخر عام 1655

وانطوت بنودىا عمى اتفاق اقتصادي حدد المعالم العامة القامة منطقة حرة اقتصادية مستقبمية

بينيما ،

واتفاق شراكة سياسية يتضمن انشاء مجمس مشترك من وزراء خارجية الطرفين

يجتمعون بشكل دوري لمناقشة المواضيع االقتصادية الخاصة بدوليما

( ) 30

.

وما يؤخذ عمى ىذا االتفاق  ،بان االتحاد االوروبي قد حصل عمى تعيد خميجي بتصدير كل
ما تحتاجو دول االتحاد من نفط وطاقة من منطقة الخميج العربي  ،في حين لم تتمكن الصادرات

البتروكيمياوية الخميجية من الحصول عمى تخفيضات كمركية ،حيث عطل االتحاد االوربي اي
محاولة النشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين  ،مما وصف اتفاق  1655بانو يسير عمى قدم
واحدة

( ) 31

.

كما شيدت العالقات مراحل من التحسن في التسعينات اثر موقف االتحاد االوربي الرافض

لدخول القوات العراقية الى الكويت عام  ، 1661وتمثل الموقف في بادئ االمر بالدعم المالي ثم
تطور الى الدعم العسكري لقوات الحمفاء وكمثال عمى ذلك  ،ارسال المانيا ( ) 15طائرة مقاتمة ،

و(  ) 2كاسحات الغام  ،ومركبات استطالع كيميائية وسفن وطائرات لتكون تحت قيادة القوات
االمريكية  ،فضالً عن قياميا بتزويد االدارة االمريكية سفنناً ذات استخدامات مزدوجة لنقل القوات
االمريكية الى منطقة الخميج العربي

( ) 32

 .واستمر التحسن في تمك العالقات سيما بحمول عام

 1664وافقت دول االتحاد االوربي عمى خفض التعريفة الكمركية عمى الواردات الخميجية بمقدار
النصف تقريباً  .االمر الذي اثر بشكل مباشر في زيادة الصادرات البتروكيمياوية الخميجية لدول

االتحاد االوروبي  ،خاصة اذا عممنا بان التعريفة تقمصت من حدود  %11الى حدود ، %372
عبد المة أبو ركبة  ،العالقات الخميجية االوربية  ، 9113-4899ط ( 4الكويت ، 9111 ،

29

ص . 11
30

سايمون ىند رسون " التوجو الجديد ..دول الخميج المتحفظة واالستراتيجية االمريكية  ،مقالة عمى الموقع التالي

:
31
32

httn://www.islamonline.net
سايمون ىندرسون  ،المصدرالسابق .

طمعت احمد مسمم  ،الوجود العسكري االجنبي في الوطن العربي  ،ط ( 9بيروت ، ) 4889 ،

419

ص 913

كما ابرمت دول المجمس اتفاقاً اقتصادياً مع دول ( االفتا )  ، 1666وىي الدول االوروبية التي ال

تنتمي الى االتحاد االوروبي  ،تم بموجبو تخفيض التعريفة المفروضة من ىذه الدول عمى

الصادرات الخميجية من البتروكيمياوية ومن المنتجات النفطية المكررة

( ) 33

.

ومع تزايد االىمية النفطية لمنطقة الخميج العربي  ،وخاصة بعد زيادة اسعار النفط ،

آبدى االتحاد االوربي رغبتو بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين  ،لتطبيع عالقاتيما بشكل
سياسي واقتصادي  ،من خالل ارتباط الدول الخميجية باقتصاديات منطقة اليورو ،التي قد تخفف

من حدة اعتماد اقتصاديات الدولة العربية الفقيرة عمى المعونات االوربية  ،كما اقترح  -الجانب

االوروبي – تقميص العوائق التجارية بين الجانبين والتعاون في مجال االستثمار  ،خاصة في
استثمار الطاقة والغاز في كل من قطر والمممكة العربية السعودية

() 34

.

ومن جية اخرى  ،ترى دول االتحاد االوربي ان اقامة منطقة تجارة حرة سيؤدي الى تقوية

المؤسسات الداخمية في دول المجمس  ،لكون ىذه المعادلة االقتصادية تتطمب طبقاً لمبدأ السوق

الحرة توفر مؤسسات اقتصادية ومالية قادرة عمى مجاراة متطمبات السوق االوربي بكل احتياجاتو ،

وىو ما شرعت فيو دول المجمس في السنوات االخيرة

( ) 35

.

مع االخذ بنظر االعتبار امتالك دول مجمس التعاون الخميجي اكثر االسواق المالية تطو ارً

في العالم العربي  .ويعود ذلك الى اسباب عدة اىميا :حجم الثروة النفطية التي يمتمكيا في

الم نطقة والعالم  ،والتبادل التجاري الحر مع معظم دول العالم  ،وتوفر درجة استقرار في العمالت ،
واالنفتاح عمى االقتصاد االقميمي والدولي الذي يتطمب التمويل الذي تممكو دول مجمس التعاون

بسبب الفائض المالي اليائل الذي يوفره تصدير النفط

( ) 36

.

Rody wilson .EV-GCCRelation : Towards aFreeTrade Agreement and Beyond” 33
Research Groupon European Affairs and the Bertels man Foundation , Conference
on EU-GCC Relations , Frank FRONT , Germany , sep3-5 , 2000
34

العالقات الخميجية االوروبية  ...االولوية لالقتصاد  ،مقالة من اعداد مركز النخبة لمدراسات – القاىرة ،

سبتمبر  . 9111 ،ينظر الموقع التالي -:
35
36

httn://www.islamonline.net

المصدر نفسو .

عبد اهلل باعبود  ،العالقات السياسية واالقتصادية بين االتحاد االوربي ودول الخميج  :تقييم وتوصيات بشأن
السياسات  .ينظر الموقع التالي -:
httn://www.culfResearhcenter
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ولتعزيز التعاون بين الجانبين فقد قام االتحاد االوروبي بتقديم كل التسييالت واالستشارات
والخبرة الالزمة لتعزيز التكامل في السوق المالي الخميجي  ،عبر تاسيس تعاون في تشريعات
المصارف والوساطات المالية اليجاد قواسم مشتركة في اطار المصالح الثنائية بينيما في ىذا
المجال  ،مع ايجاد تعاون بين بنك االتحاد االوربي والبنوك المركزية لدول المجمس في ضوء
الخبرات السابقة التي يتمتع بيا االتحاد في االدارة المالية  ،مع دعم استخدام اليورو كعممة
احتياطية وتجارية واستثمارية في اسواق المال الخميجية

( ) 37

.

االهموةىاالقتصادوةىللعالقاتىالخلوجوةى–ىاالوروبوة .ى
ادرك االوربيون اىمية النفط الستمرار عمل النظام االقتصادي بدول االتحاد  ،خاصة اذ
عممنا بأن  % 41من واردات االتحاد االوروبي وتاتي من دول مجمس التعاون الخميجي ،كما يعد
ىذا القطاع مجاالً حيوياً الستثمار الشركات االوروبية  ،فضالً عن فرض االتحاد االوروبي ضرائب

عمى النفط المستورد تصل الى  %4731من سعر برميل النفط المكرر  ،مما يزيد من المكاسب
االقتصادية الستيراد النفط من الخميج.

(

38

)

 .كما تستأثر دول مجمس التعاون باستثمارات

ضخمة في دول االتحاد تصل الى  %21من االستثمارات الخميجية في الخارج  ،الى جانب
استفادة موازين مدفوعات الدول االوروبية من صادراتيا غير المنظورة الى دول المجمس والمتمثمة
في تحويالت القوى العاممة االوربية في منطقة الخميج من اجور  ،وسياحة خميجية في دول

االتحاد االوروبي وخدمات االستثمار والمقاوالت التي توفرىا المؤسسات االوروبية لدول المجمس
والخدمات المصرفية والصحة .

ومن الجدير بالذكر  ،تعاني دول المجمس ككتمة اقتصادية تراجعا مطرودا في حجم صادراتيا من

النفط والمواد الخام والمصنعة الى االتحاد االوروبي  .فبينما كان حجم صادرات المجمس الى دول
االتحاد عام  )%14 ( 1656من اجمالي حجم الصادرات الكمي  ،انخفض بشكل مقارن ليصل

( )%11عام  .1666اما واردات دول المجمس من االتحاد االوروبي فقد بمغ %21من مجموع
واردات دول المجمس  ،ويعني ذلك عج از في ميزان المدفوعات مجمس التعاون مع االتحاد يصل

الى  14مميار دوالر في السنة " . "39
37

المصدر نفسو .

38سمطان بن خميفة بن زايد آل نييان  ،المصدر السابق  ،ص . 481

 38مجمس التعاون لدول الخميج العربية  ،االمانة العامة  ،النشرة االقتصادية  ،العدد الخامس عشر 911،

،جدول  ، 48ص 2 . 911
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وتفسر ىذا التراجع الى اتباع االتحاد سياسة تفميص الواردات من دول المجمس بتعويضيا

باستي ارد الغاز والنفط من روسيا واالعتماد عمى امدادات ايرانية وليبية وجزائرية " . "40

وبعد احداث عام  ، 1661عدت دول المجمس سوقاً لمسالح العالمي  ،لذلك سعت دول

االتحاد الى اال ستفادة من ىذه االسواق من خالل توقيع عقود لبيع اسمحة بمميارات الدوالرات الى
دول المجمس

( ) 41

 .فعمى سبيل المثال ال الحصر تم عقد صفقة اسمحة ما بين شركة ىتشيل

االلمانية لصناعة االسمحة والمممكة العربية السعودية ،بيع خالليا (  ) 13مصفحة المانية من

طراز ( فوكس ) الى السعودية عام  ، 1661بمغت قيمتيا االجمالية نحو ( ) 113مميون مارك

الماني  ،اي ما يعادل ( ) 555مميون دوالر امريكي  .وفي النصف الثاني من عقد التسعينات
وافقت الحكومة االلمانية عمى تزويد السعودية بـ (  ) 1511قاذفة صواريخ مضادة

)42

.

لمدروع

(

وعمى المنوال ذاتو  ،بمغت قيمة النفقات العسكرية العامة لدولة االمارات العربية المتحدة

نحو ( ) 475مميار دوالر  ،كان اغمب صفقاتيا مع المانيا وباقي دول االتحاد االوروبي ( فرنسا ،
بريطانيا  ،ايطاليا ) بقيمة قدرىا نحو ( )176مميار دوالر  ،كما جيز االتحاد االوربي االمارات

العربية المتحدة خالل االعوام  1664-1663بـ ( ) 15طائرة تدريب عسكرية من نوع ( تي اي
) 112

( ) 43

يتضح مما تقدم بان المصالح المشتركة بين المجمس واالتحاد االوروبي حتمت التعاون

المش ترك بينيما في مجاالت عدة  ،بشرط مراعاة مصالح الطرفين  ،خاصة االتحاد االوربي كان

اكثر ادراكاً لحقيقة مفادىا ان الدول الخميجية دول ال زالت نامية تسعى الى تحقيق التنمية في
بمدانيا ،وتعزيز مصادر دخميا وتخفيف االعتماد عمى اإليرادات النفطية من خالل تطوير قطاعاتيا

االنتاجية غير النفطية .

40المصدر نفسو
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بشارة خضر  ،اوربا وبمدان الخميج العربية الشركاء االباعد  ( ،بيروت  ، ) 4881 ،ص . 919
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ولذلك فان دول مجمس التعاون مطالبة باعادة النظر في استراتيجية التعاون مع االتحاد
االوروبي في المجاالت االقتصادية والتجارية ووضع سياسات سميمة لمتعاون من شأنيا ان تحقق
شراكة إستراتيجية حقيقية تفضي الى عالقات متوازنة ومتكافئة في المستقبل .

ثالثا :عالقات دول المجمس مع روسيا والصين واليابان

تنبع اىمية الخميج العربي بالنسبة لروسيا من عامل القرب الجغرافي وطبيعتو كممر حيوي
لسمعة حيوية استراتيجية ىي النفط  .كما ان المنطقة تمثل محو ار ميما لمتفاعل السياسي بين

روسيا والقوى الك برى وخاصة الواليات المتحدة  .ىذه الحقيقة ترجمت نفسيا بوضوح لتشير الى
العالقة االيجابية بين الطرفين .
لذا فأن روسيا قد سعت الى كسب صداقة دول المجمس رغم التناقضات االيديموجية القائمة
بينيما بيدف اقامة نفوذ متميز في منطقة الخميج العربي ليضع حداً لمنفوذ االمريكي ،فروسيا
()44

ادركت مدى الخطر الذي يمثمة التمدد االمريكي وانفرادىا في عالقاتيا مع دول الخميج العربي

 .فضالً عن ذلك حاجتيا الماسة الى النفط وخاصة اذا عممنا افتقار روسيا الى القدرة التقنية في

مجال البحث والتنقيب عن النفط واستخراجو من حقول سيبيريا ،بسبب بعد تمك الحقول  ،وصعوبة
الوصول الييا  ،وقساوة ظروف العمل فييا  ،وحاجتيا الى رؤوس اموال ضخمة الستثمارىا  ،كميا

امور جعمت من نفط ىذه المنطقة ذو كمفة عالية ومجدية اقتصادياً  .وقد تفاعمت الحاجة اليو،

مع حاجة اخرى ىي بناء عالقات اقتصادية وتجارية وواسعة بيدف تحقيق أمرين أوليا الحصول
عمى المواد االولية وثانييا استثمار العالقات التجارية الغراض االفادة المالية لمحصول عمى

المردود االقتصادي فضالً عن توظيف العالقة التجارية والمساعدات الخارجية من اجل بناء وجود
سياسي يساىم في الحد من التاثير الغربي في حركة الدول التي تتعامل معيا روسيا.

()45

ان ىذا االدراك البعاد المصالح الروسية ىو الذي يدفعيا باتجاه تطوير عالقاتيا السياسية مع

اقطار الخميج العربي انطالقاَ لعالقات اقتصادية اوسع  .فتم تبادل التمثيل الدبموماسي مع كل من
سمطنة عمان ودولة االمارات العربية المتحدة  ،وفي شباط عام  1655قام اول مسؤول سوفيتي
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تعد منطقة الخميج العربي منطقة ميمة لروسيا لقربيا من الحدود الجنوبية التي ال تبعد سوى (4111كم. )9
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بزيارة السعودية  ،وتم اعادة العالقات الدبموماسية بين البمدين في  14أيمول  . 1661وال شك
عودة العالقات تمثل تطو ارً ميماً عمى المستويين االقميمي والدولي .

( )46

ويمكن القول بان عالقات روسيا االقتصادية مع دول الخميج العربي تتوزع عمى ثالثة

ميادين ىي النفط والغاز  ،والمشاركة في تطوير البنية التحتية  ،وتصدير االسمحة والتقنيات
العسكرية  .فعمى سبيل المثال الالحصر في اذار عام  1664كانت دولة االمارات العربية المتحدة
اول دولة عربية تشكل لجنة حكومية مشتركة مع روسيا  ،لمتعاون التجاري واالقتصادي  .بمغ

حجم التبادل التجاري بين الطرفين عام  411(5112مميون دوالر) صعودا من  521مميون دوالر
()47

عام  ، 5115ليصل  51341عام .5113

وفي العاشر من ايمول  5114قام الرئيس الروسي فالديمير بوتين بزيارة لدولة االمارات
وىي االولى لرئيس روسي .وقد تمخض عن تمك الزيارة توقيع اتفاقية حكومية حول تسوية

مسألة الديون المستحفة عمى الجانب الروسي والبالغة آنذاك (311مميون دوالر).

وفي ايمول 5116بدأت شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية بمد خط انبوب غاز بطول
511كم،ليربط انبوب الغاز الجديد ميناء الطويمة (ابوظبي) عمى ساحل الخميج العربي بميناء

الفجيرة (امارة الفجيرة )عمى خميج عمان .وحسب تصريح لمشركة  ،فقد جرى توقيع العقد الذي
( )48

يشمل التصميم وتجييز المواد والمعدات واإلنشاء بكمفة 111مميونة دوالر

.

وبقدر تعمق االمر بالعالقات الصينية – الخميجية  ،فثمة حقائق اساسية البد من االشارة

الييا عند تقيمنا لطبيعتيا تنبع من ،ادراك الصين بان منطقة الخميج ىي منطقة حيوية لمواليات
المتحدة االمريكية  ،وىي تؤمن بذلك وتضع في اعتبارىا الحذر الشديد في اية مقاربة ليذه
المنطقة عمى ان التتقاطع مع ىذه المصالح الخاصة لالخيرة الواضح باىمية المنطقة القتصادىا
واستعدادىا الستخدام القوة لتأمينيا  .كما ان الصين ال ترى في التواجد االجنبي فييا او في

االتفاقيات الدفاعية بين المنطقة والعديد من القوى الكبرى في العالم ما ييدد مصالحيا بشكل
مباشر  .من ىنا  ،وفي ضوء ذلك فان مقاربة الصين تجاه المنطقة ستكون من مدخل اقتصادي
يحقق ليا عممية التوازن مع القوى الدولية واالقميمية عمى ان تكون مصاحبة بجيد دبموماسي
46

عمر عن الرجال  ،العالقات السعودية – السوفيتية  ،السياسة الدولية  ،مجمة  ،العدد (، 4884 ، )413
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يقيم عالقات طبيعية مع كل دول الخميج العربي كافة ،سيما وان التوقعات تؤكد تزايد النمو في
االقتصاد الصيني بوتائر متقدمة وىذا يعني حاجتو الماسة اكبر الى الطاقة من النفط والغاز
الطبيعي وبذلك يصبح نفط الخميج العربي عامل ميم في اقتصاد الصين مما ينبغي خمق المناخ

المالئم لتأمين تدفقو باستمرار .

امـــــا اليابـــــان فأنيـــــا تعـــــاني مـــــن نقـــــص فـــــي مجـــــال الطاقـــــة فبـــــرغم قـــــوة اقتصـــــادىا
وحجــــــــــم ســــــــــكانيا اال ان نقــــــــــص مصــــــــــادر الطاقــــــــــة يشــــــــــكل عائقــــــــــا امــــــــــام نيضــــــــــتيا
المســـــــــتقبمية وتطمعاتيـــــــــا االقتصـــــــــادية  ،وتعـــــــــد ميمـــــــــة تـــــــــأمين مصـــــــــادر الطاقـــــــــة مـــــــــن

المســـــــــائل االساســـــــــية والميمـــــــــة التـــــــــي تتبناىـــــــــا اليابـــــــــان وتضـــــــــعيا عمـــــــــى رأس ســـــــــمم

اولوياتيا السياسية واالقتصادية(.)49

ومن جيو اخرى تمتمك دول الخميج العربية اكبر احتياطي نفطي في العالم وليذه المعطيات

كا ن من الطبيعي ان تتجو السياسة اليابانية نحو العمل المشترك مع دول المجمس لتأسيس عالقة

شراكة تقوم عمى اسس المصالح المتبادلة حيث يمثل النفط عامال رئيسا في تحديد مالمح الشراكة
بين الطرفين  ،واليقتصر االمر عمى النفط ،فقد اندفعت اليابان نحو اقامة عالقة أقوى واغنى مع
دول المجمس من خالل رفع حجم استثماراتيا وتوسيع دائرة التواصل لتوثيق العالقات والتعاون

حيث تستيمك اليابان %15من حجم صادرات نفط دول مجمس التعاون .ووصل حجم الصادرات
الى اليابان عام  1666ما يقارب 1444بميون دوالر  .اما واردات دول المجمس من اليابان فتصل

الى %6من مجموع واردات مجمس التعاون التي وصمت في العام نفسو الى  442بميون دوالر(.)50

كما ان تمك العالقات تحددت ايضاً من ارتباط اليابان الوثيق بالواليات المتحدة االمريكية ،

والتي يصفيا المسؤولون اليابانيون بأنيا تشكل محو ارً اساسياً لمسياسة الخارجية لكال

الدولتين(. )51

49

عبد الخبير محمود عطا ،اليابان واعتبارات المصمجةالقومية " ،السياسة الدولية"،مجمة  ،العدد،4881 ،419
ص.441

50

مجمس التعاون لدول الخميج العربية  ،االمانة العامة ،النشرة االقتصادية  ،العدد الخامس عشر  ،9111،جدول

51

المصدر نفسو ،ص.441
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الخاتمـة ى
ان الموقع الجغرافي لمخميج العربي ،واعتباره منطقة أمداد رئيسية لمنفط والغاز.جعميا محط

أنظار عالمية بل تعدى األمر الن يكون ىناك تنافس بين الدول لالستحواذ عمى امتياز واستثمار
لمحقول النفطية والغازية  ،وخاصة وان إحصاءات شركة النفط البريطانية عام  5111أشارت بأن
ىذه المنطقة ستبقى منطقة تصدير نفط وغاز في األمد المنظور  .فمنطقة الخميج العربي تحتوي

عمى %32من احتياطي النفط العالمي ،و %1145من االحتياط العالمي لمغاز .اما في جانب
الطمب فتمثل الواليات المتحدة حوالي  %52من حجم الطمب العالمي عمى النفط  ،أما أوروبا
فتمثل %51من حجم ىذا الطمب  ،تمييا اليابان  ،%11واستراليا .%12لذلك يمكن القول بأن
اإلنتاج الخميجي ىو المييمن عمى نمط االستيالك النفطي العالمي خالل العشرين عاما المقبمة .
وفي ضوء ما ذكر أعاله ،أتسمت العالقة بين دول مجمس التعاون الست وبقية مناطق
العالم بالمنفعة ،بمعنى تزويد تمك الدول بالنفط مقابل المحافظة عمى امن واستقرار المنطقة ،

وسط عواصف وحروب إقميمية تقع بين فترة وأخرى  ،وتكمف سكان المنطقة الكثير من اإلفراد
والمال والفرص المفقودة لتنمية اقتصادىا وبناء قطاعاتيا المدنية.

وأخي ار يمكن القول ،أن أىم عامل يحكم مستقبل المنطقة ىو زيادة االستثمارات األجنبية

فييا  ،والعمل عمى تقميص إنفاق دوليا في المجال العسكري.
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