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الدكتور إن جاناردان هو باحث أول في برنامج العالقات بين دول الخليج والدول اآلسيوية في أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، وُيدّرس 
 A New Gulf" مقررًا عن السياسة الخارجية للدول اآلسيوية في برنامج ماجستير للدبلوماسيين. ونشر عدة مؤلفات أكاديمية منها

 Security Architecture: Prospects and Challenges for an Asian Role; India and the Gulf: What Next?; and Boom
 Gulf’s Pivot to Asia: From 21. ومن المقرر أن ينشر كتابه القادم بعنوانst Century Gulf amid Gloom: Spirit of Possibility in
 Journal في أواخر 2020. والدكتور إن جاناردان هو أيضًا مساعد مدير التحرير في مجلة Transactional to Strategic Partnerships

.of Arabian Studies

والدول  الخليج  دول  بين  العالقات  حول  النقاش  يتطرق  ما  نادرًا   ◊
اآلسيوية لما هو أبعد من تعزيز الروابط االقتصادية. ويكشف النظر 
إلى زاوية "ماذا بعد" محاوالت لتعاون "إستراتيجي" يتيح خيارات بديلة 

ألمن الخليج. 

◊ لما كانت الواليات المتحدة األمريكية لم تعد تعتمد على الواردات 
النفطية من المنطقة وفي ضوء التحول الذي يحدث في مركز القوة 
االقتصادية من الغرب إلى الشرق على مدار العقدين الماضيين، فإن 
المصالح بعيدة المدى لدول الخليج والدول اآلسيوية - والذين يطلق 
تواصل  أن  المحتمل  غير  من   - المجانيون"  "المنتفعون  عليهم 
إمدادات  سلسلة  لتأمين  بمفردها  المتحدة  الواليات  على  اعتمادها 

الطاقة الخاصة بها. 

◊ كذلك فإن تركيز اإلدارة األمريكية مؤخرًا على "أمريكا أوالً"، في إطار 
بالوضع  االهتمام  إلى  يدعو  الذي  األمريكي  العام  الرأي  مع  التفاعل 
والعسكري  السياسي  والنفوذ  االهتمام  من  أيضًا  قلل  الداخلي، 

األمريكي في الخارج.

الخليج تفكيرًا غير تقليدي، حيث  نتيجة لذلك، تفكر بعض دول   ◊
قائمة  أمنية  شراكة  عالقات  وتقيم  إستراتيجاتها،  في  النظر  تعيد 
الباب  إغالق  دون  المؤثرة،  اآلسيوية  الدول  مع  المتعدد"  "التوازن  على 
أمام الواليات المتحدة األمريكية. وقد تكون هذه اإلستراتيجية القائمة 
احتمال حدوث  أمام  احتياطية  بمثابة خطة  التحوط  أو  التنويع  على 

المزيد من التراجع في دور الواليات المتحدة في المنطقة. 

ذلك  فإن  األقطاب،  تعدد  نحو  التوجه  فيه  يتزايد  الذي  العالم  في   ◊
واليابان،  والهند،  الصين،  ومنها  أخرى  أطراف  أمام  المجال  يفتح 
الخليج.  في  نطاقًا  أوسع  أمني  تعاون  نهج  في  للمشاركة  وروسيا، 
األفكار  إحدى  هو  المنطقة  في  الجماعي"  "األمن  لـ  الروسي  المقترح 
التي ُطرحت مؤخرًا على الطاولة وتنتظر بحثها بمزيد من التفصيل. 

اليقظة  إلى  وتشير  الجوانب،  هذه  التحليلية  النظرة  هذه  ُتحلل   ◊
2019 لحماية خطوط شحن النفط في الممرات المائية  الدولية في 
وتجادل  المتصور.  "الجماعي"  لألمن  تمهيدًا  باعتبارها  المنطقة  في 
الورقة البحثية بأن تلك البنية األمنية في الخليج تتيح للدول الغربية، 
وخصوصًا الواليات المتحدة األمريكية، المجال لمواصلة مشاركتها في 

شؤون المنطقة. 

ملخص تنفيذي
انتهاء  الذي سيظهر بعد  العالمي  النظام  أخيرًا، لم يتحدد بعد   ◊
المتشائمة في  أزمة كوفيد-19. وبينما تحوم بعض السيناريوهات 
األفق، إال أن االحتمال األقرب هو أن منحى التغيرات على مدار العقدين 
في  التباين  بعض  هناك  سيكون  وحتمًا  سيتواصل.  الماضيين 
وتيرة التغيير، غير أن التعاون من المحتمل أن يسود فوق التنافس 
قبل  ما  مرحلة  في  التطورات  وإلى  ذلك  إلى  النظر  ومع  والمواجهة. 
التحليلية  النظرة  الحسبان، فإن هذه  المنطقة في  كوفيد-19 في 

توصي بما يلي:

سياستها  في  التنويع  عملية  الخليج  دول  تواصل  أن    o
الخارجية بما يدعم استقاللها اإلستراتيجي. 

االنقسامات  لتسوية  الدبلوماسية  الخيارات  تدعم  أن    o
اإلقليمية، وخاصًة بمساعدة الدول اآلسيوية والتي تقف على 
مسافة واحدة من الخصوم الرئيسيين في منطقة الخليج. 

أن تستخدم التفاعل الثنائي مع الواليات المتحدة األمريكية،    o
الكبرى؛  واألوروبية  اآلسيوية  القوى  من  وغيرها  وروسيا، 
في  لألمن  بديلة  خيارات  استكشاف  وتشجيع  لمناقشة 

المنطقة. 

أن تدرس احتمال البدء في محادثات ثنائية بصيغة 3+3؛ في    o
والشؤون  االقتصاد،  وزارات  بين  المصالح  في  التداخل  ضوء 

الخارجية، والدفاع. 

المتنامي  العدد  مع  المشتركة"  "التمارين  نطاق  توّسع  أن    o
من شركائها اإلستراتيجيين. 

أن تبدأ محادثات المسار الثاني و/أو المسار 1.5، برؤية بعيدة    o
المدى قوامها صياغة ترتيبات أمنية تعاونية في المنطقة. 

الروسي  الجماعي  األمن  لمقترح  النقدي  بالتقييم  تقوم  أن    o
المقدم في 2019، من بين أمور أخرى. 

أن تحاول االشتراك في منظمة شانغهاي للتعاون.   o

الدكتور إن جاناردان
باحث أول، أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
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تفاصيل الموضوع

المتحــدة  الواليــات  بيــن  والمواجهــة  الخطــاب  حــدة  ارتفــاع  أظهــر 
ــذي شــمل أيضــًا هجمــات علــى بعــض المنشــآت فــي دول  ــران، وال وإي
مجلــس التعــاون الخليجــي أو بالقــرب منهــا خــالل عامــي 2019 وبدايــة 
فــي منطقــة  الغــرب  علــى  المرتكــزة  األمنيــة  البنيــة  تصــدع   ،2020
الخليــج. وأوضــح أيضــًا أن هنــاك حاجــة لضــرورة تســريع وتيــرة عمليــة 
استكشــاف آليــات بديلــة لضمــان الســلم واألمــن فــي منطقــة لهــا 
أهميــة حيويــة فــي المصالــح االقتصاديــة والسياســية الدوليــة. وهــذا 
يقــود إلــى الحديــث عــن الــدول اآلســيوية، والعديــد منهــا شــهد تحــوالً 
كبيــرًا فــي قوتــه االقتصاديــة فــي العقــود األخيــرة، ممــا ينبــئ بإمكانيــة 
حــدوث تغيــر فــي المشــهد السياســي واألمنــي العالمــي، بمــا فــي 

ــك فــي منطقــة الخليــج. ذل

فــي  النفــط  ومســتهلكي  منتجــي  أكبــر  بيــن  العالقــات  شــهدت 
ــن الماضييــن، ونمــت اقتصــادات دول  آســيا نمــوًا مطــردًا فــي العقدي
لفتــرة  الطاقــة  احتياجــات  توفيــر  خــالل  مــن  ســريعًا  نمــوًا  الخليــج 
االزدهــار االقتصــادي اآلســيوي. وتوســعت عالقــات "الصداقــة بيــن بلــدان 
الشــرق" القائمــة علــى النفــط بثبــات؛ لتمتــد إلــى التجــارة غيــر النفطيــة 
واالســتثمارات اإلســتراتيجية المتبادلــة فــي قطاعــات متنوعــة. وبالتالي 
فــإن إجمالــي قيمــة التبــادل التجــاري بيــن دول الخليج والدول اآلســيوية 
تتجــاوز بســهولة قيمــة التبــادل التجــاري بيــن دول الخليــج واالتحــاد 

األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة مجتمعيــن.1

عنــد الحديــث عــن الفتــرة المقبلــة، فمــن المنتظــر أن تواصــل العالقــات 
قطــاع  فــي  جذورهــا  ترســيخ  اآلســيوية  والــدول  الخليــج  دول  بيــن 
إلــى  التنويــع  مــع  المتجــددة،  غيــر  المصــادر  ذلــك  الطاقــة، ويشــمل 
المتحــدة  الواليــات  تعلــن  أن  وقبــل  ولهــذا  النفطــي.  غيــر  القطــاع 
األمريكيــة سياســتها بإعــادة التــوازن اإلســتراتيجي بـــ "التوجــه" نحــو 
الخليجــي وجهــت  التعــاون  فــإن دول مجلــس  بمــدة طويلــة،  آســيا 
أنظارهــا نحــو الــدول اآلســيوية كأحــد حلفــاء المســتقبل. وبالرغــم مــن 
أن هــذه العالقــات كانــت تقــوم فــي األســاس علــى أنشــطة اقتصاديــة 
تبادليــة إال أنهــا تتحــول ببــطء لتصبــح عوامــل لهــا تأثيــر علــى البيئــة 
الجيوسياســية، مــع احتمــال ظهــور ترتيبــات أمنيــة "جماعيــة" للخليــج 

فــي المســتقبل برعايــة الــدول اآلســيوية.

وتتزايــد الدعــوات فــي الســنوات األخيــرة لتقــوم دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بتقييــم الوضــع، والتصــرف باســتقاللية، وصياغــة ترتيبــات 
أمنيــة مســتقبلية، دون تــرك كل شــيء للواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ــه بالرغــم مــن توســع  ــاب أمــام دول أخــرى. صحيــح أن ــك تفتــح الب وبذل
اآلســيوية،  والــدول  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  العالقــات 
ــات المتحــدة  ــه أن يحــل محــل الوالي ــي آخــر يمكن ــال يوجــد طــرف دول ف
األمريكيــة فــي المســتقبل القريــب أو حتــى المتوســط للمنطقــة، غيــر 

أن ذلــك قــد يتغيــر فــي المدييــن المتوســط إلــى البعيــد.

مــن المهــم التنويــه إلــى أنــه بينمــا لــم يعــد مجلــس التعــاون الخليجــي 
كتلــة متجانســة، إال أن كل دولــة بمفردهــا فــي أعضائــه عّبــرت عــن 

اهتمامهــا ببحــث ســيناريوهات أمنيــة بديلــة فــي المنطقــة. 

ويرجــع ذلــك إلــى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تجــد نفســها فــي 
وضــع متــأزم؛ حيــث أنهــا مضطــرة إلــى االختيــار بيــن الواليــات المتحــدة 
مــع  االختالفــات  التقليــدي ألمنهــا، وبيــن  الضامــن  األمريكيــة، وهــي 

العديــد مــن أوجــه السياســة األمريكيــة منــذ مطلــع القــرن. ويتزايــد 
اقتنــاع دول الخليــج بــأن األحــداث فــي منطقــة الشــرق األوســط تتجــاوز 
نطــاق نفــوذ الواليــات المتحــدة بمفردهــا، مثلمــا هــو واضح مــن األحداث 
والتطــورات  وغيرهــا.  وليبيــا،  وســورية،  والعــراق،  أفغانســتان،  فــي 
المتعلقــة بإيــران، علــى وجــه التحديــد، لــم تكــن قطعــًا فــي صالــح دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. وبالتبعيــة، تســود مدرســتان مــن الفكــر 
ــي فــي  ــب بتخفيــض مــدى التدخــل الدول ــى تطال فــي المنطقــة؛ األول

ــه مــع دور أكبــر للمنطقــة. شــؤون المنطقــة، والثانيــة تطالــب بزيادت

والخبــراء الذيــن يقولــون إن المخــرج مــن هــذا الوضــع المتــأزم هــو عبــر 
ــك يوحــي  ــى أن ذل ــة مــن الخليــج يشــيرون إل انســحاب القــوى الخارجي
ــذا، فــإن الشــعار  بأنهــا ســاهمت فــي خلــق األزمــات بــدالً مــن حلهــا. ول
الجديــد هــو أن "أي منظومــة دائمــة لألمــن في الخليج ال يمكن أن تنجح 
إال إذا كانــت قائمــة علــى مبــادرة إقليميــة". بيــد أن الوضــع علــى األرض، 
وال ســيما التنافــس بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران وغيــاب 
أي ترتيبــات أمنيــة أخــرى غيــر أمريكيــة، ال يســاعد حقــًا فــي االنســحاب 
الكامــل للقــوات الخارجيــة. فضــاًل عــن ذلــك، فمــن المســتبعد إمكانيــة 

إنشــاء نظــام محلــي بديــل وقابــل لالســتمرار لألمــن فــي المنطقــة.2

تدويل المنطقة

الخيــار الوحيــد فــي هــذه الحالــة هــو المزيــد مــن التدويــل لشــؤون 
لديهــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــإن  ولهــذا،  المنطقــة. 
ــة  ــة واجتماعي االســتعداد لدراســة إقامــة عالقــات سياســية، واقتصادي
ــًة مــع دول أخــرى لمواجهــة الفكــرة الســائدة  ــر متان وحتــى أمنيــة أكث
تهــم. وإلضفــاء  التــي  فقــط هــي  األمريكيــة  العســكرية  القــوة  بــأن 
الطابــع المؤسســي علــى هــذه الجهــود، كثفــت دول مجلــس التعــاون 
سياســتها  تنويــع  مــن   - االقتصــادي  التنويــع  بجانــب   - الخليجــي 

الخارجيــة. 

ففــي حــوار الخليــج 2004 فــي البحريــن، قــال ســعود الفيصــل وزيــر 
يمكــن  ال  الخليــج  ألمــن  "الضمانــات   : آنــذاك  الســعودي  الخارجيــة 
لــو كان هــذا الجانــب هــو القــوة  توفيرهــا مــن جانــب واحــد وحتــى 
العظمــى الوحيــدة فــي العالم...فالمنطقــة بحاجــة إلــى ضمانــات نابعــة 

الدولــي".3 للمجتمــع  الجماعيــة  اإلرادة  مــن 

فــي 2016، قــال الدكتــور أنــور قرقــاش، وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة 
فــي دولــة اإلمــارات: "فــي عالــم اليــوم، االســتقرار فــي المنطقــة ال يعتمــد 
علــى الــدور األمريكــي فقــط. فاألطــراف األخــرى ومنهــا روســيا، والصيــن، 
والهنــد، واالتحــاد األوروبــي أيضــًا عليهــا النهــوض بــدور هــام، ولهــذا 
فــإن سياســتنا الخارجيــة تســعى لتعزيــز العالقــات مــع هــذه األطــراف".4

وبعــد ســنوات مــن عــدم الرضــا عــن إدارة أوبامــا، تحســنت العالقــات 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
األمريكــي  لالنســحاب  وكان  ترمــب.  دونالــد  الرئيــس  إدارة  فــي ظــل 
مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة واالســتعداد للضغــط علــى 
إيــران تأثيــر إيجابــي علــى العالقــات بيــن الجانبيــن، ولكــن مســار هــذه 

العالقــات فــي المســتقبل غيــر محــدد المعالــم. 

ــة  وشــّجع هــذا الغمــوض، بجانــب التحــول فــي مركــز القــوة االقتصادي
مــن الغــرب إلــى الشــرق، دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى بنــاء 
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عالقــات مــع عــدد مــن البدائــل فــي آســيا، ومنهــا الصيــن، والهنــد، 
واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة مــن بيــن آخريــن، عــالوة علــى تركيا وروســيا. 
وهــذه الظاهــرة التــي يطلــق عليهــا "صعــود الشــرق" - حيــث التقــدم 
التكنولوجــي فــي آســيا واالرتبــاط االقتصــادي بجميــع القــارات - أضــرت 
بالقــدرات األمريكيــة واألوروبيــة فــي التأثيــر علــى العالــم كمــا كان عليــه 

الوضــع فــي الماضــي.5

وفــي إقامــة العالقــة الجديــدة، تربــط منطقــة الخليــج بيــن مصالحهــا 
االقتصاديــة واحتياجاتهــا األمنيــة. وبعيــدًا عــن أهميــة الطاقــة، تبــدي 
ربــط  علــى  والهنــد، مؤشــرات  الصيــن  اآلســيوية، وخصوصــًا  الــدول 
ومنهــا  للحــدود  العابــرة  األمنيــة  بالقضايــا  الخليــج  منطقــة  أهميــة 
علــى  وتأثيرهــا  واإلرهــاب،  والمخــدرات  والجريمــة،  األســلحة،  انتشــار 

فيهــا. الداخليــة  الســيناريوهات 

فــإن هــذا  الرهانــات علــى طــرف واحــد،  مــن وضــع كل  لذلــك وبــدالً 
"التــوازن المتعــدد" يعنــي أن عالقــات المنطقة مــع الواليات المتحدة لم 
تعــد عالقــات حصريــة. وأنــه فــي هــذا الســياق يكتســب االرتقــاء بعالقــة 
البيــع والشــراء بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول اآلســيوية 
إلــى عالقــة إســتراتيجية أهميتــه. ويبحــث الجانبــان كذلــك احتمــاالت 
إنشــاء منظومــة أمنيــة جماعيــة جديــدة، والتــي تشــارك فيهــا كل مــن 
الــدول اآلســيوية والغربيــة.6 وال يــزال مــن الســابق ألوانــه الحديــث عــن 
ذلــك، غيــر أنهــا محاولــة للبنــاء علــى العالقــة االقتصاديــة والسياســية 

المتينــة الحاليــة لصياغــة ُبعــد أمــن إســتراتيجي مســتدام. 

حالــة  فــي  ليســت  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــإن  ذلــك  ومــع 
مزاجيــة للتهــاون. وشــددت واشــنطن علــى أن "مســتقبل الشــؤون 
السياســية ســيتقرر فــي آســيا، وليــس فــي أفغانســتان أو العــراق، 
تلــك  وتطــرح  الحــدث".7  قلــب  فــي  ســتكون  المتحــدة  الواليــات  وأن 
التأكيــدات والتنافــس االقتصــادي والسياســي المتنامــي بيــن الواليــات 
المتحــدة والصيــن، وحلفائهمــا، احتمــال حــدوث تنافــس شــديد علــى 
النفــوذ وخــالف حــول المصالــح بعيــدة المــدى لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. وأثــارت عمليــة القتــل النوعيــة للجنــرال ســليماني نقاشــًا 
حــول اإلســتراتيجية الحقيقيــة لواشــنطن؛ هــل هــي الرقصــة األخيــرة 

لواشــنطن أم بدايــة جديــدة الســتعادة تفوقهــا؟ 

مجلــس  دول  أن  حقيقــة  فــإن  التطــورات،  هــذه  كل  خضــم  وفــي 
التعــاون الخليجــي حتــى لديهــا االســتعداد لدراســة بدائــل هــو تغيــر 
"إســتراتيجي" حقيقــي يحــدث فــي المنطقــة. ومــن المثيــر لالهتمــام 
بالمثــل التنويــه إلــى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تبــادر بالبحــث 
عــن خيــارات محليــة لتحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة حتــى لــو لم تكن 
قــد حققــت النتائــج المنشــودة. فالمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة 
السياســية  التطــورات  مــن  جــزء  وقطــر  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
والعســكرية الجاريــة فــي ليبيــا وســوريا بعــد االنتفاضــات العربيــة فــي 
2011، وبعدهــا فــي اليمــن. ولعبــت هــذه الــدول أيضــًا دورًا هامــًا فــي 
الحــرب المشــتركة ضــد داعــش، والتــي شــاركت فيهــا العديــد مــن 

ــدول اآلســيوية.  ال

للقضايــا  إقليميــة  حلــول  إليجــاد  التجريبيــة  الجهــود  هــذه  وضمــن 
ونقلــت  العســكرية،  قدراتهــا  الخليــج  بعــض دول  عــززت  اإلقليميــة، 
نفســها مــن أطــراف تحصــل علــى خدمــات األمــن إلــى توفيــر األمــن. 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تحولــت  ذلــك،  عــن  وفضــاًل 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال مــن الســعي إلــى طلــب 
فــي  الوســيط  بــدور  إلــى االضطــالع  الخارجيــة  القــوى  مــن  الوســاطة 
ــا وأثيوبيــا  نزاعــات دوليــة، مثلمــا حــدث فــي اتفــاق الســالم بيــن أرتيري
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يرجــع البحــث عــن بدائــل فــي جــزء منــه إلــى إصــرار واشــنطن - بالرغــم 
مــن نصائــح دول المنطقــة المناقضــة - علــى غــزو العــراق والعجــز عــن 
الحــد مــن الفوضــى الناتجــة، وطريقــة التعامــل مــع الربيــع العربــي، 
واالتفــاق النــووي مــع إيــران. وأثــرت هــذه الحــاالت الثــالث علــى الشــواغل 
الحــرب  فــي  فالتقاعــس  الخليجــي.  التعــاون  لــدول مجلــس  األمنيــة 
الســورية والغمــوض الــذي ســاد بعــد انســحاب واشــنطن مــن االتفــاق 
النــووي مــع إيــران فــي 2018 عــزز مــن دوافــع المنطقــة للبحــث عــن 

بدائــل. 

المنطقــة  دول  شــعور  فــي  آنفــًا  المذكــورة  األســباب  تتســبب  ولــم 
باإلرهــاق مــن دور الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحســب، وإنمــا أظهــرت 
ــة االتحــاد  ــًا اإلرهــاق األمريكــي تجــاه المنطقــة. وأوضــح خطــاب حال جلي
ــدة  ــة الجدي ــا فــي 2014 السياســة األمريكي ــذي ألقــاه الرئيــس أوبام ال
وهــي أن واشــنطن ســتحد مــن تدخلهــا العســكري فــي الصراعــات 
حــول العالــم، دون إهمــال مواجهــة اإلرهــاب العالمــي. وعكســت هــذه 
السياســة علــى نحــو غيــر مباشــر الرغبــة فــي التركيــز علــى الشــؤون 

الداخليــة مقارنــة بالــدور األمريكــي الدولــي. 

وكان فــي قلــب هــذه السياســة إدراك الرئيــس أوبامــا ألســباب إضافيــة 
للتحديــات االقتصاديــة األمريكيــة بعــد األزمــة الماليــة 2008-2009 - 
وهــي المغامــرات العســكرية التــي قادتهــا إدارة الرئيــس جــورج بــوش 
األكثــر  "الحــروب  هــذه  إلــى  ُينظــر  وكان  والعــراق.  أفغانســتان  فــي 
تكلفــًة فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة" األمريكيــة، بتكلفــة قــدرت بنحــو 6 
تريليــون دوالر أمريكــي، بأنهــا ُتقّيــد الميزانيــات الفيدراليــة األمريكيــة.8

نحــو  الميــل  إلــى  أخــرى،  عوامــل  بجانــب  األمريكييــن،  ذلــك  ودفــع 
ــد مــن  ــدور األمنــي األمريكــي فــي الخــارج. وأظهــرت العدي تخفيــض ال
بــأن واشــنطن  الــرأي أن غالبيــة األمريكييــن يشــعرون  اســتطالعات 
ينبغــي "أن تعتنــي بشــؤونها علــى الصعيــد الدولــي، وتتــرك الــدول 
األخــرى تدبــر شــؤونها بمفردهــا". وكان ذلــك محــددًا بأغلبيــة ترغــب 
المشــكالت  علــى  التركيــز  مــن  "بمزيــد  واشــنطن  تقــوم  أن  فــي 

الدوليــة.9 المشــكالت  مــن  بــدالً  الوطنيــة" 

وُلخصــت هــذه المشــاعر وإدراك أوبامــا لهــا فــي تصريــح فــي 2014 
وهــي: "ليــس لمجــرد أن لدينــا أفضــل مطرقــة يعنــي أن كل مشــكلة 
تتخــذ شــكل المســمار".10 إضافــة إلــى مــا ســبق، كانــت إدارة أوبامــا 
تنظــر إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي باعتبارهــم "منتفعيــن 
مجانييــن"، وهــم بحاجــة إلــى "تقاســم" الشــرق األوســط مــع إيــران.11

ترمــب  لدونالــد  االنتخابيــة  الحملــة  شــعار  كان  البيئــة،  هــذه  وفــي 
"أمريــكا أوالً"، والــذي كان نســخة منقحــة مــن سياســة اإلدارة الســابقة، 
الرئاســية بمثابــة مؤشــر علــى أن واشــنطن  االنتخابــات  فــي  وفــوزه 
ســتواصل التركيــز علــى شــؤونها الداخليــة. ومــع هــذا، فــإن إدارة ترمب 
ربمــا تكــون قــد أدركــت أن ضعــف التأثيــر الدولــي كان أيضــًا ســببًا فــي 
صعوباتهــا االقتصاديــة. ورغبــًة منهــا فــي وقــف التدهــور، ربمــا تكــون 
إدارة ترمــب قــد زادت مــن دورهــا النشــط فــي العديــد مــن مناطــق 

ــك الشــرق األوســط.  ــم، بمــا فــي ذل العال

إدارة  أن  فيبــدو  إيــران،  ضــد  الهجوميــة  والخطــوات  الموقــف  ورغــم 
ترمــب توجــه انتباههــا إلــى الشــؤون الداخليــة فــي الفتــرة المؤديــة إلــى 
االنتخابــات الرئاســية 2020. واتضــح ذلــك جليــًا عندمــا قــال ترمــب فــي 
يونيــو 2019 إن الصيــن واليابــان وكوريــا الجنويــة تســتورد إمــدادات 
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ضخمــة مــن مــوارد الطاقــة مــن منطقــة الخليــج، وشــكك علنــًا فــي 
للــدول  الشــحن  خطــوط  نحمــي  ِلــَم  "إذن  األمريكــي:  األمنــي  الــدور 
األخــرى دون أي مقابــل. كل هــذه الــدول ينبغــي أن تحمــي ســفنها 

بنفســها...".12 

الشــؤون  مــن معهــد  كــوك  قــال ســتيف  كمــا  ذلــك،  يوحــي  وربمــا 
للخــروج.  طريقهــا  فــي  األمريكيــة  المتحــدة  "الواليــات  أن  الخارجيــة، 
القــادة فــي الريــاض، وأبوظبــي، والدوحــة، والمنامــة، ومســقط يدركــون 
المتحــدة  الواليــات  التــزام  إزاء  القلــق  يســاورهم  وهــم  يحــدث،  مــا 
الصيــن،  أبــواب  الوقت...ويطرقــون  بعــض  منــذ  بأمنهــم  األمريكيــة 

وتركيــا".13  وإيــران،  وروســيا، 
 

الساحة األمنية اآلسيوية

القــوى  لبعــض  االقتصاديــة  القــوة  الــذي تشــهده  النمــو  فــي ضــوء 
اآلســيوية الرئيســية، فمــن المحتمــل أن قوتهــا العســكرية ســتزداد 
أيضــًا. ومــن بيــن المتنافســين اآلســيويين المرشــحين للنهــوض بــدور 
محتمــل فــي ترتيبــات األمــن الجماعــي فــي الخليــج الصيــن والهنــد، 
والتــي ترتبــط بهمــا دول الخليــج بعالقــات دبلوماســية متينــة ومصالــح 
ــة ضخمــة. وحقيقــة أن كلتــا الدولتيــن لديهــا عالقــات جيــدة  اقتصادي
مــع إيــران أيضــًا يعنــي أن آســيا قــد تنهــض بــدور بنــاء علــى نحــو أكبــر 
فــي الترتيبــات األمنيــة اإلقليميــة مقارنــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.  

ومــن المقــرر أن تنهــض الصيــن والهنــد بــدور فــي أي ترتيبــات "لما بعد 
االنتفــاع المجانــي" لحمايــة مصالحهــا، وبذلــك يتقاطــع هــذا الجانــب مــع 
االحتياجــات األمنيــة لمنطقــة الخليــج. وتشــير بعــض التطــورات فــي 
كلتــا الدولتيــن والتصريحــات الصــادرة منهمــا إلــى أن احتمــال وجــود 
دور آســيوي فــي البنيــة األمنيــة فــي الخليــج يتحــول إلــى مــا يتجــاوز 

التصريحــات وذلــك فــي المــدى البعيــد.

تقتــرح  المتنامــي،  الفــراغ  لســد  محاولــة  وفــي  ســبق،  عمــا  وفضــاًل 
اليابــان، وروســيا، وتركيــا وتتبنــى أيضــًا مواقــف مثيــرة لالهتمــام. وإذا 
ُأضيفــت المبــادرات األمنيــة التــي طرحتهــا مؤخــرًا دول الخليــج إلــى 
هــذه البدائــل، فــإن هنــاك فعــاًل مؤشــرات علــى آليــة "جماعيــة" متناميــة 

ــم متعــدد األقطــاب. فــي عال

البصمة األمنية للصين

الهنــدي  المحيــط  فــإن   2025 بحلــول  أنــه  إلــى  التقديــرات  تشــير 
ومضايــق ملقــا مــن المحتمــل أن يمــر منهــا نحــو %75 مــن واردات 
الصيــن مــن الطاقــة، وذلــك يفســر الســبب وراء المعونــات الضخمــة 
وضمانــات القــروض التــي تقدمهــا الصيــن لبنــاء "تجمعــات اللؤلــؤ". 
وتهــدف محطــات المراقبــة، والمنشــآت البحريــة، والمهابــط الجويــة 
التــي تبنيهــا الصيــن أو تفكــر فــي بنائهــا لحمايــة مســار شــحن النفــط 

إلــى تقليــل مــدى اعتمــاد إمدادتهــا علــى القــوة األمريكيــة .

 ،2013 فــي  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  عــن  أيضــًا  الصيــن  وأعلنــت 
والتــي تركــز علــى التواصــل والتعــاون بيــن الــدول الواقعــة أساســًا 
إيــران  فــإن  الواقــع،  وفــي  األوســط.14  الشــرق  ومنهــا  أوراســيا،  فــي  
ــق. وبالرغــم مــن أن مبــادرة  مكــون حيــوي فــي مبــادرة الحــزام والطري
الحــزام والطريــق هــي فــي األســاس أداة اقتصاديــة وال تتضمــن مكونــًا 
التبــادل  اســتغالل  يمكنهــا  المشــاركة  الــدول  أن  إال  "رســميًا"  أمنيــًا 

االقتصــادي فــي بحــث مشــاركة صينيــة مؤقتــة فــي إدارة شــؤون األمــن 
فــي المنطقــة فــي المســتقبل. ويرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أن الشــركات 
والحكومــة الصينيــة تعــززان األمــن لحمايــة اســتثماراتها، ومشــاريعها، 

ومواطنيهــا بطــول مســارات مبــادرة الحــزام والطريــق.15

وكان إنشــاء الصيــن لقاعــدة بحريــة فــي جيبوتــي، بجانــب مضيــق بــاب 
المنــدب - وهــو المضيــق الرئيــس الــذي يربــط بيــن آســيا وأوروبــا - فــي 
2017 بمثابــة "مختبــر" حــول كيفيــة اســتخدام المنشــآت العســكرية 
األجنبيــة لحمايــة مواطنيهــا ومصالحهــا التجاريــة فــي الخــارج. وقــد 
يؤثــر ذلــك علــى خطــط الصيــن إلنشــاء قواعــد أخــرى فــي الخــارج، بمــا 
ــاء جــوادر الباكســتاني.  ــك القاعــدة المزمــع إنشــاؤها فــي مين فــي ذل
وربمــا تســتخدم الصيــن قــوات المشــاة البحريــة ، والتــي تنتشــر فعــاًل 
فــي جيبوتــي، كقوتهــا األساســية  للتدخــل الســريع فــي دول مبــادرة 
الحــزام والطريــق فــي الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي. وفــي 
واحــدة مــن اإلقــرارات األولــى لهــا، قالــت وزارة الدفــاع الوطنــي بعــد عــام 
مــن إنشــاء القاعــدة البحريــة فــي جيبوتــي إن هــذه القاعــدة الجديــدة 
ستســاعد الصيــن فــي "تلبيــة المســؤوليات الدوليــة للصيــن علــى 
نحــو أفضــل، ومنهــا مكافحــة القرصنــة وحفــظ الســلم واالســتقرار فــي 

أفريقيــا والعالــم".16

ومــن بيــن األمثلــة األخــرى علــى تنامــي القــوة البحريــة الصينيــة، تبــرز 
ــًا صينيــًا رافقــت  ــى هــي أن  31 أســطوالً بحري ــة األول ــالث حــاالت. الحال ث
عــدن  خليــج  فــي  و2018   2008 بيــن  الفتــرة  فــي  ســفينة   6,600
والميــاه قبالــة الصومــال. ومــن بيــن هــذا العــدد كانــت 3,400 أو 51.5 
%مــن الســفن األجنبيــة.17 الحالــة الثانيــة هــي أن البحريــة الصينيــة كان 
لديهــا 328 ســفينة فــي 2017،  و350 ســفينة فــي 2018، و مــن 
المنتظــر أن تصــل إلــى 400 ســفينة قريبــًا. بالمقارنــة مع ما ســبق، كان 
األســطول األمريكــي 280 ســفينة فــي أوائــل 2018، ومــن المتوقــع أن 
ينخفــض جــراء القيــود المفروضــة علــى الميزانيــة.18 وأخيــرًا، وفــي إطــار 
إدراك الشــركات الصينيــة للروابــط الهامــة بيــن الشــؤون االقتصاديــة 
والسياســية واألمنيــة عبــر تطويــر الموانــئ، فإنهــا تشــارك فــي بنــاء 
وصيانــة مــا يزيــد عــن 40 مينــاء فــي نحــو 35 دولــة، ومنهــا الشــرق 

األوســط والخليــج.19

فــي  للغايــة  نشــيطة  الصيــن  أن  إلــى  األمثلــة  هــذه  تشــير  وبينمــا 
المنطقــة، فــإن المشــكلة أن الصيــن ال ترغــب فــي االنحيــاز إلــى طــرف 
دون اآلخــر فــي منطقــة تتوقــع موقفــًا واضحــًا. وفــي هــذا الســياق، فــإن 
هــذه سياســة حصيفــة؛ وهــي سياســة أثنــى عليهــا حتــى الرئيــس 
الواليــات  تكــون  أن  يمكــن  "منتفــع مجانــي...أال  الصيــن هــي  أوبامــا. 

المتحــدة كالصيــن  بعــض الشــيء؟"20

وطالمــا تبنــت الصيــن سياســة "عــدم التدخــل" فــي الشــؤون الداخليــة 
المتحــدة  الواليــات  الــذي قادتــه  الغــزو  األخــرى. فقــد عارضــت  للــدول 
األمريكيــة للعــراق فــي 2003، واســتخدمت مــع روســيا حــق الفيتــو 
لمواجهــة التحــرك إلنهــاء حكــم الرئيــس بشــار األســد فــي ســورية، ولــم 
تنضــم إلــى التحالــف المكــون مــن أكثــر مــن 60 دولــة لمحاربــة تنظيــم 
داعــش، بالرغــم مــن مصالحهــا النفطيــة فــي العــراق والتقايــر التــي 

ــون هنــاك.21 تفيــد بوجــود مســلمين صينييــن يحارب

وفــي حيــن أن الصيــن تســهم بأكبــر عــدد مــن القــوات فــي مهــام 
حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة فــي أفريقيــا مقارنــًة بــأي عضــو 
دائــم آخــر فــي مجلــس األمــن، فإنهــا تحجــم عــن القيــام بــدور فــي 
الشــرق األوســط. ويرجــع ذلــك إلــى أنهــا تشــعر أنهــا ال تــزال تنقصهــا 
"القــدرة" للقيــام بــدور القيــادة فــي تســوية النزاعــات اإلقليميــة الحاليــة. 
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غيــر أن "وثيقــة سياســة الصيــن تجــاه الــدول العربيــة" التــي صــدرت 
المنطقــة،  فــي  الصينيــة  التنميــة  إســتراتيجيات  بينــت   2016 فــي 
التعــاون لتحقيــق منافــع متبادلــة للجميــع.  وعكســت رغبتهــا فــي 
باختصــار، فــإن الوثيقــة أعــادت التأكيــد علــى التــزام الصيــن بتحقيــق 

الســالم واالســتقرار فــي الشــرق األوســط.22

وبعــد فتــرة قصيــرة مــن إعــالن هــذه الوثيقــة، قــام الرئيــس شــي جيــن 
بينــج بــأول جولــة لــه فــي دول الشــرق األوســط منــذ توليــه منصبــه. 
وبزيــارة المملكــة العربيــة الســعودية، وإيــران، ومصــر، وخصوصــًا فــي 
ــإن الصيــن برهنــت بوضــوح أن  ــر بيــن الريــاض وطهــران، ف ذروة التوت
المنطقــة هــي جــزء مــن محــور تركيزهــا اإلســتراتيجي إلــى حــد بعيــد، 

وربمــا بمــا يتجــاوز مصالحهــا التجاريــة. 

والطريــق،  الحــزام  مبــادرة  نطــاق  توســيع  إن  القــول  يمكــن  وإجمــاالً 
والتحديــث الســريع للقــوات األمنيــة، وتطويــر القــدرات البحريــة والبنيــة 
منظمــة  دور  وتنامــي  األســلحة،  صــادرات  وزيــادة  للموانــئ،  التحتيــة 
شــنغهاي للتعــاون هــي مؤشــرات علــى تنامــي االهتمــام الصينــي 
باالضطــالع بــدور سياســي وأمنــي علــى الصعيــد العالمــي، والــذي قــد 

يؤثــر علــى التطــورات فــي منطقــة الخليــج.

سياسة الِجوار الهندية

بينمــا ُيعــدُّ أمــن الطاقــة أحــد العوامــل بــكل تأكيــد، فــإن المنظــور 
والفــرص.  والطمــوح  الضــرورة  علــى  يقــوم  للهنــد  الموســع  األمنــي 
فبعــد باكســتان، والصيــن، وروســيا، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
فــإن منطقــة الخليــج هــي األولويــة التاليــة للهنــد لضمــان منــع أي 
هجــوم بحــري أو بــري ضدهــا مــن المنطقــة، ولتكــون المنطقــة بمثابــة 
قاعــدة لتحقيــق مصالــح الهنــد، ومواجهــة اإلرهــاب والتطــرف، وكذلــك 

االســتفادة مــن فــرص االســتثمار. 

أمــن دول الخليــج، عــالوة على منطقة الشــرق األوســط ككل، له أهمية 
بالغــة، والهنــد لديهــا االســتعداد للمســاهمة فــي اســتقرار المنطقــة 
عبــر تبــادل خبراتهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب، واألمــن البحــري، والتدريــب 
العســكري. ومنــذ أواخــر التســعينات، تطالــب الهنــد بالنظــر إلــى مــا 
هــو أبعــد مــن دول الجــوار المباشــر: "منطقــة الخليــج هــي جــزء مــن 
مجالنــا االقتصــادي الطبيعــي. وينبغــي أن نســعى إلــى إقامــة عالقــات 
اقتصاديــة متينــة مــع جميــع دول الجــوار فــي منطقــة الجــوار اآلســيوي 
ــز الرئيــس  بمعناهــا الواســع".23 فضــاًل عمــا ســبق، "فــإن محــور التركي
فــي عالقاتنــا الخارجيــة هــو ضمــان االســتقرار واألمــن فــي المنطقــة، فــي 

قــوس الــدول الــذي يمتــد مــن الخليــج إلــى شــرق آســيا".24 

ــدأت فــي  ــذي يشــهده االقتصــاد الهنــدي، فــإن الهنــد ب ومــع النمــو ال
المكونــات  اإلســتراتيجية. وأحــد  الواقعيــة  نحــو  الميــل بدرجــة أشــد 
الرئيســية لهــذا البرنامــج هــو إحــداث نقلــة نوعية في البحريــة الهندية 
لتتحــول مــن قــوة دفــاع ســاحلي فــي "الميــاه الُبنيــة" إلــى أســطول 
مهيــب لتنفيــذ العمليــات فــي "الميــاه الزرقــاء". هــدف القــوات البحريــة 
ليــس تســيير دوريــات فــي البحــار وحســب، وإنمــا امتــالك القــدرة علــى 
إنشــاء و"نشــر قــوات بحجــم الكتيبــة فــي نقــاط إســتراتيجية متنوعــة... 
]فــي[ فتــرة زمنيــة قصيــرة، وتوزيعهــا بســرعة مــن منطقــة الهبــوط 
أو اإلنــزال قبــل أي رد مؤثــر مــن العــدو". واالســتنتاج مــن ذلــك هــو 
ــز القــدرات ينطــوي علــى تصــور لتدخــل محتمــل فــي  أن برنامــج تعزي

الــدول الواقعــة فــي "مجــال نفــوذ" الهنــد. 

وإدراكًا مــن البحريــة الهنديــة لضــرورة تعزيــز التعــاون األمنــي الجماعــي 
فــي المنطقــة، فإنهــا تتبنــى النــدوة البحريــة لــدول المحيــط الهنــدي 
فــي  البحريــة  القــوات  قــادة  بيــن  الدائــم  للتواصــل  الفرصــة  إلتاحــة 
الــدول المشــاركة فــي رابطــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي. 
وحصلــت الهنــد علــى منفــذ بحــري إســتراتيجي فــي مينــاء ســابانج في 
أندونيســيا فــي 2018، وهــذا يزيــد مــن منافــذ الهنــد فــي الموانــئ 
ُعمــان،  فــي  األخــرى  الثالثــة  والموانــئ  أربعــة،  إلــى  بالخــارج  الهامــة 

وسيشــل، وإيــران.

دول  مــع  التواصــل  سياســة  وتيــرة  مــن  الهنــد  زادت   ،2014 منــذ 
الجــوار ومنهــا مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة العربيــة 
الســعودية، والبحريــن، وقطــر، وُعمــان، وشــمل ذلــك إيــران وإســرائيل 
المتحــدة، علــى  العربيــة  اإلمــارات  أبــدت دولــة  المقابــل،  أيضــًا. وفــي 
الهنــد  نهــوض  بمســاعدة  اإلســتراتيجي  "التزامهــا  المثــال  ســبيل 
لتصبــح طرفــًا إقليميــًا، وهــي اللغــة التــي كان يقتصــر اســتخدامها 

فــي الماضــي علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة".25   

المســتوى  مــن  أبوظبــي 2015  وإعــالن  الريــاض 2010  إعــالن  ورفــع 
اإلســتراتيجي لعالقــة الشــراكة إلــى المســتوى اإلســتراتيجي التالــي 
بيــن  الجديــدة  العالقــات  معالــم  وتتحــدد  اإلســتراتيجية(.  )الشــراكة 
الهنــد ودولــة اإلمــارات فــي اتفــاق "الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة" 
اتفــق  "الثنائــي،  المجــال  تتجــاوز  خطــوة  وفــي   .2017 فــي  المبــرم 
البلــدان علــى التعــاون "فــي مجالهمــا البحري المشــترك فــي منطقتي 
الخليــج والمحيــط الهنــدي"، حيــث لــدى كل منهمــا مصالــح مؤثــرة فــي 

قطاعــات الطاقــة، والتجــارة، واالســتثمارات، والمــوارد البشــرية.

وبمــا يتخطــى المجــاالت التقليديــة المتمثلــة فــي الطاقــة، والتجــارة، 
األمــن  مجالــي  فــي  جديــدة  فــرص  عــن  والبحــث  الوافــدة،  والعمالــة 
بحريــة  تماريــن  إجــراء  فــي  اإلمــارات  ودولــة  الهنــد  بــدأت  والدفــاع، 
مشــتركة فــي 2019. ومــن المرتقــب محاكاة ذلك مــع المملكة العربية 
الســعودية، بدايــة مــن 2020. ويعتبــر ذلــك مكمــاًل التفاقيتــي الدفــاع 
بيــن الهنــد وُعمــان والهنــد وقطــر فــي 2008. واالتفــاق مــع قطــر، 
والــذي يوصــف بأنــه اتفــاق "أقــل بقليــل مــن تمركــز قــوات )هنديــة(" في 
قطــر، "يضــع هيــكاًل لألمــن والتدريــب البحرييــن المشــتركين وكذلــك 

تبــادل الزيــارات".26 

وعندمــا تحــدث رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي فــي حــوار شــانجريال 
األندو-باســفيك"  فإنــه وضــع "منطقــة  فــي ســنغافورة فــي 2018، 
األمريكيتيــن"  إلــى ســواحل  أفريقيــا  "مــن ســواحل  تمتــد  والتــي   -
ــم،  ــة مــع العال وتشــمل منطقــة الخليــج - فــي قلــب العالقــات الهندي
مــن المنظوريــن االقتصــادي واألمنــي علــى حــد الســواء. وأضــاف أن 
الهنــد تدعــم األمــن الجماعــي لضمــان أن تظــل طــرق المــرور البحريــة 

ذات طابــع ســلمي ومتاحــة للجميــع".27

وزادت وتيــرة تعــاون الهنــد مــع بعــض القــوى الكبــرى. فقــد نفــذت 
الســفن الحربيــة الهنديــة واألســترالية تماريــن مشــتركة فــي خليــج 
البنغــال فــي أوائــل 2019، وأعقــب ذلــك تمريــن لمواجهــة الغواصــات 
مــع القــوات البحريــة األمريكيــة بالقــرب مــن ديجــو جارســيا. وأعلنــت 
أواخــر  البحريــة الهنديــة والفرنســية أيضــًا عــن خطــط فــي  القــوات 
المحيــط  منطقــة  فــي  منســقة  دوريــات  تســيير  فــي  للبــدء   2019

الهنــدي. 
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بيــد أن الهنــد، مثلمــا هــو الحــال مــع الصيــن، لديهــا أيضــًا خطوطهــا 
الحمــراء، والــذي تبيــن بجــالء فــي بيــان هنــدي بعــد االتفــاق مــع قطــر: 
"ســنقدم العــون لقطــر إذا طلبــت ذلــك، فــي أي شــكل كان...)ولكــن( 
لــن تضــع أي قــوات فــي أي دولــة أجنبيــة. فنحــن ال نريــد أن  الهنــد 
نحــارب حــروب شــعوب أخــرى فــي دول أجنبيــة".28 وقاومــت الهنــد، 
مثلمــا فعلــت الصيــن، االنضمــام إلــى جانــب دون اآلخــر، عبــر الحفــاظ 
ــران ودول مجلــس التعــاون  علــى عالقــات إســتراتيجية مــع كل مــن إي

ــى حــد الســواء.  الخليجــي عل

ورغــم أن الهنــد عّبــرت علنــًا عــن اهتمامهــا ببقــاء خطــوط االتصــال 
البحريــة فــي منطقــة الخليــج مفتوحــة بــدون عوائــق، فإنهــا ليــس 
لديهــا طمــوح لتصبــح ضامــن "منفــرد" ألمــن الخليــج علــى منــوال 
سياســتها  مــع  ســيتناقض  ذلــك  ألن  األمريكيــة؛  المتحــدة  الواليــات 
طويلــة األمــد القائمــة علــى تجنــب التحالفــات أو التجمعــات العســكرية، 
واالمتنــاع عــن نشــر القــوات العســكرية فــي الــدول األجنبيــة خــارج إطــار 
األمــم المتحــدة. وبصفــة أعــم، ال تفكــر الهنــد فــي المخاطــرة بإضــرار 
بــدور  للنهــوض  الســعي  عبــر  المنطقــة  فــي  األساســية  مصالحهــا 

نشــط أو طمــوح بصــورة واضحــة.

أربعــة  علــى  تقــوم  الخليــج  دول  مــع  عالقاتهــا  أن  الهنــد  وأوضحــت 
ثوابــت: "عــدم اإلمــالء، وعــدم التدخــل، وعــدم إصــدار األحــكام، وعــدم 
للهنــد  ذلــك  ويتيــح  الداخليــة".  اإلقليميــة  النزاعــات  فــي  االنحيــاز 
أن يكــون لهــا عالقــات وثيقــة فــي الوقــت نفســه مــع كل مــن إيــران 
وقطــر  وفلســطين،  وإســرائيل  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة 
والمملكــة العربيــة الســعودية. وينعكــس ذلــك فــي إســتراتيجيتها 

غربــًا": "للتفكيــر 

"إذا كانــت الجبهــة الشــرقية تقــوم علــى السياســة طويلــة األمــد، 
الوجهــة  مــن  نســبيًا  حداثــة  أكثــر  هــي  الغربيــة  الجبهــة  فــإن 
فــي  تاريخــي  حضــور  لديهــا  الهنــد  كانــت  لــو  حتــى  النظريــة، 
الخليج...)ولكــن( "التحــرك شــرقًا" يقابلــه "التفكيــر غربًا"...وفتحــت 
آفــاق الوقــود األحفــوري، وأوجــه الجــذب المتعلقــة بالحضــور القــوي 
والنمــو المرتفــع للهنــد، والتنافــس الحــاد داخــل المنطقــة فرصــًا 
جديــدة أمــام الهنــد فــي الخليج...وربمــا مــن المتوقــع أن يكــون 

ذلــك محــور تركيــز رئيــس للدبلوماســية الهنديــة".29

اليابان وكوريا الجنوبية

فــي  وإيــران  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  التوتــر  خضــم  فــي 
ديســمبر 2019، اعتمــدت اليابــان خطــة مثيــرة للجــدل إلرســال قواتهــا 
البحريــة إلــى الشــرق األوســط لضمــان ســالمة ناقالتهــا النفطيــة. ومــا 
الواليــات  أحــد حلفــاء  اليابــان هــي  بالرغــم مــن أن  أنــه  االنتبــاه  يثيــر 
المتحــدة األمريكيــة، إال أن الســفن اليابانيــة لــن تكــون جــزءًا مــن أي 
تحالــف تقــوده الواليــات المتحــدة فــي الممــرات المائيــة فــي المنطقــة، 
وبذلــك فإنهــا تضمــن الحيــاد بيــن إيــران والــدول العربيــة المجــاورة 

لهــا.30

وتزيــد اليابــان -  وهــي فــي خضــم مراجعــة كبــرى لسياســات الدفــاع 
وتحديــث  جديــدة  أســلحة  شــراء  ذلــك  ويشــمل  فيهــا  "الســلمي" 
ترســانة األســلحة الموجــودة - تزيــد مــن عالقاتهــا الدبلوماســية. ورغــم 
أن الجهــود اليابانيــة لــم تــؤٍد إلــى أي نتيجــة، فــإن اليابــان ســعت إلــى 
التوســط فــي النــزاع اإلقليمــي، والــذي تشــارك فيــه الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، حيــث زار رئيــس الــوزراء شــينزوا آبــي إيــران فــي يونيــو 2019 

ــر 2020. ــدول العربيــة المنافســة لهــا فــي يناي وال

لحفــظ  بعثــات  الحاضــر  الوقــت  فــي  أيضــًا  الجنوبيــة  كوريــا  وتنفــذ 
الســالم، وإعــادة اإلعمــار، ومكافحــة القرصنــة، والتدريــب. وتســتخدم 
ــة اإلمــارات، علــى ســبيل المثــال، بعضــًا مــن هــذه القــدرات. فمنــذ  دول
ــة مــن نحــو 130 أخــًا مــن قــوات الوحــدات  2011، تقــوم كتيبــة مكون
الكوريــة بالتنــاوب كل عــام لتدريــب نظرائهــا مــن القــوات اإلماراتيــة. 
مــن منتجــات  الجنوبيــة  الكوريــة  الصــادرات  زادت  ذلــك،  عــالوة علــى 
الصناعــات الدفاعيــة إلــى دولــة اإلمــارات فــي الفتــرة مــن 2011 إلــى 

2016 لتصــل إلــى 31 مليــار دوالر أمريكــي.31

روسيا وتركيا تنظران إلى الشرق أيًضا

فــي تطــور آخــر بعيــد التأثيــر، انضمــت الصيــن إلــى روســيا وإيــران فــي 
إجــراء أول تمريــن بحــري ثالثــي مشــترك فــي ديســمبر 2019. وقبلهــا 
بعــدة أشــهر، دعمــت الصيــن مقترحــًا روســيًا للبحــث عــن منظومــة 
تزايــد  الخطــوة فــي خضــم  الخليــج. وجــاءت  أمنيــة بديلــة لمنطقــة 
التوتــر بيــن إيــران والواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية، والــذي أدى إلــى شــن هجمــات علــى ســفن نفطيــة فــي 
الممــرات المائيــة للمنطقــة، وإســقاط طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار، 
وهجمــات علــى منشــآت أرامكــو فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
ومصــادرة متبادلــة للناقــالت النفطيــة، ممــا أســفر عــن تكثيــف التواجــد 

العســكري الدولــي متعــدد األطــراف فــي ميــاه الخليــج.

وينــص المقتــرح الروســي علــى إنشــاء "تحالــف لمكافحــة اإلرهــاب )مــن( 
كل األطــراف أصحــاب المصلحــة"، بمــا فــي ذلــك دول الخليــج، وروســيا، 
والهنــد، وغيرهــا.  األوروبــي،  واالتحــاد  المتحــدة،  والواليــات  والصيــن، 
تراعــي  وشــاملة"  "عالميــة  أمنيــة  بمنظومــة  المطالبــة  ويتضمــن 
"مصالــح كافــة األطــراف اإلقليميــة وغيرهــا مــن األطــراف المشــاركة، 
العســكرية واالقتصاديــة  األبعــاد  األمــن، ومنهــا  فــي جميــع مجــاالت 

والطاقــة".32

ومــا هــو أكثــر إثــارة لالهتمــام هــو أن بعــض التقاريــر تشــير إلــى أن إيــران 
تــدرس منــح "حقــوق رســو لروســيا فــي مينائيهــا فــي بنــدر بوشــهر 
وشــبهار"، وهــو مــا يقتضــي تعديــاًل دســتوريًا.33 والحجــة األساســية 
التــي تتبناهــا روســيا هــي أنهــا تســعى إلقامــة عالقــات طيبــة مــع 
كل األطــراف المعنيــة.34 ويصــدق القــول نفســه علــى الصيــن والهنــد 

ــة.  ــا الجنوبي ــان وكوري والياب

وفــي حيــن أن روســيا ربمــا تكــون قــد نظــرت إلــى ذلــك باعتبــاره بديــاًل 
للمنظومــة األمنيــة المرتكــزة علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــإن 
ــو أنهــا تتعامــل مــع ذلــك باعتبــاره نهجــًا متعــدد  الصيــن بــدت كمــا ل
األطــراف بإشــراك قــوات غيــر قتاليــة فقــط. ونظــر بعــض الباحثيــن إلــى 
ذلــك بوصفــه "تفضيــاًل الســتمرار قيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
لحفــظ األمــن فــي الخليــج".35 وتــرى الصيــن أن ذلــك يســمح لهــا بالبقــاء 
الخليجيــة  المعســكرات  بيــن  الجاريــة  التوتــرات  فــي  الحيــاد  علــى 

المختلفــة. 

وفــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه منطقــة الخليــج أصــاًل مــن معضلــة 
التنافــس بيــن الســعودية وإيــران، ُأضيفــت موجــة جديــدة مــن التوتــر 
النشــط  التركــي  االهتمــام  أعقــاب  فــي  الماضــي  العقــد  مــدار  علــى 
بالمنطقــة. فبعــد االنحيــاز التركــي الواضــح مــع قطــر عقــب المقاطعــة 
فــي 2017، تصدعــت العالقــات بيــن تركيــا وبيــن المملكــة العربيــة 
ابتعادهــا  يتزايــد  التــي  تركيــا،  وأقامــت  اإلمــارات.  الســعودية ودولــة 
عــن أوروبــا وتتحــول أنظارهــا إلــى الشــرق، قاعــدة عســكرية جديــدة 
مناقضــة  وليبيــا  فــي ســورية  نشــطة  بــأدوار  )وتضطلــع  قطــر  فــي 
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للتحــركات األمريكيــة والســعودية اإلماراتيــة(، مــا تســبب فــي اتهامــات 
التــي  والدينيــة  السياســية  قيادتهــا  الســتعادة  نوايــا  لديهــا  بأنهــا 
كانــت لديهــا فــي فتــرة األمبروطوريــة العثمانيــة، وخاصــة فــي العالــم 

العربــي. 

مــال  رأس  اكتســاب  أنقــرة  محاولــة  بعــد  الجوانــب  هــذه  واتضحــت 
فــي  خاشــقجي  جمــال  الســعودي  الصحفــي  مقتــل  مــن  سياســي 
أســطنبول فــي 2018. ورغــم أن تركيــا مــن المحتمــل أن تحــد مــن 
نفــوذ إيــران بدرجــة مــا، وهــو مــا يفتــح المجــال أمــام احتمــال التعــاون 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية، والــذي ســيحدث علــى األرجــح بعــد 
الوفــاق مــع قطــر، فــإن دورهــا مــن المحتمــل أن ُيعّقــد العالقــات الدوليــة 
فــي منطقــة الخليــج.36 غيــر أن طموحاتهــا وتحركاتها كقوة عســكرية 
إقليميــة لــن تختفــي، وهــذا األمــر يثيــر قلقــًا شــديدًا لبعــض أعضــاء 

مجلــس التعــاون الخليجــي. 

الدور االستباقي لدول الخليج 

فــي ســيناريو األمــن القائــم علــى التنويــع فــي عالــم متعــدد األقطــاب، 
قامــت دول الخليــج بــدور اســتباقي أيضــًا. فغــرب المحيــط الهنــدي، 
بــاب  ومضيــق  األحمــر،  والبحــر  الســويس،  قنــاة  فيــه  يوجــد  والــذي 
هــو  والخليــج  ُعمــان،  وخليــج  العــرب،  وبحــر  عــدن،  وخليــج  المنــدب، 
المســرح الجديــد للتنافــس اإلقليمــي. حيــث تســعى العديــد مــن دول 
الخليــج، ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة اإلمــارات، وقطــر، 
وُعمــان، وإيــران إلــى توســيع نفوذهــا الجيوسياســي فــي منطقــة هــي 

ــا، والخليــج، وجنــوب آســيا.  مفتــرق طــرق بيــن شــرق أفريقي

وفــي وســط االحتــكاكات بيــن الســعودية وإيــران، هنــاك أيضــًا تنافــس 
ــة مجــاالت جيوإســتراتيجية وهــي:  بيــن دول الخليــج نفســها فــي ثالث
والمضايــق.  العســكرية،  والقواعــد  واالتفاقــات  التجاريــة،  الموانــئ 
علــى  واتضــح  العربــي،  الخليــج  دول  بيــن  التنافــس  ذلــك  وكشــف 
ســبيل المثــال فــي دعــم الصومــال لقطــر فــي الخــالف الــذي حــدث بيــن 

دول الخليــج فــي 2017 ووقــوف المالديــف ضدهــا.37

اقتصاديــة خاصــة  وإنشــاء مناطــق  ويعنــي تطويــر موانــئ جديــدة 
ــة  جديــدة مثــل الدقــم فــي ُعمــان ومدينــة الملــك عبــد اهلل االقتصادي
ونيــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية منافســًة لمنشــآت مشــابهة 
موجــودة بالفعــل فــي المنطقــة. والمنافســة علــى إنشــاء القواعــد 
العســكرية أكثــر حــدًة ممــا ســبق. ويشــمل ذلــك اهتمــام الســعودية 
بجيبوتــي؛ والقاعــدة اإلماراتيــة فــي عصــب فــي إريتريــا والدفــع باتجــاه 
العســكري  والتعــاون  الصومــال،  بــأرض  بربــرة  فــي  قواعــد  إنشــاء 
فــي  التركيــة  والقواعــد  تنزانيــا؛  فــي  إيــران  مــع سيشــل؛ وتحــركات 
قطــر والصومــال )وبــذل جهــود باتجــاه ذلــك فــي الســودان(. وأدت 
بالتحــركات  ينبــض  ظــل  األمنــي  المســرح  أن  إلــى  الخطــوات  هــذه 

اإلســتراتيجية.

إســتراتيجية ُعمــان بالســماح لــكل أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي 
المحيــط الهنــدي - الصيــن، والهنــد، والواليــات المتحــدة، والمملكــة 
المتحــدة - بفتــح موانــئ هــو اتجــاه جديــد. ويشــير إلــى أن دول الخليــج 
تســعى لتطبيــق إســتراتيجية جديــدة لتحقيــق التــوازن فــي مصالحهــا 
أو دعــم االســتقالل اإلســتراتيجي أو حتــى التحــوط مــن حــدوث تغييرات 

مفاجئــة.

وتســتعرض إيــران أيضــًا بنشــاط حضورهــا فــي الميــاه اإلقليميــة فــي 
المنطقــة. حيــث تعاونــت مــع الهنــد إلطــالق المرحلة األولى مــن الميناء 
اإلســتراتيجي فــي شــهبار فــي 2017، ويهــدف ذلــك إلــى إنشــاء ممــر 
تجــاري متعــدد األغــراض يربــط بيــن الهنــد وآســيا الوســطى. وحصلــت 
ــر مينــاء  ــات المتحــدة األمريكيــة لتطوي الهنــد علــى تنــازالت مــن الوالي
شــهبار، بالرغــم مــن العقوبــات المفروضــة علــى إيــران. وفضــاًل عمــا 
ســبق، اشــتركت إيــران فــي أواخــر 2019 فــي تماريــن بحريــة مشــتركة 

مــع روســيا والصيــن. 

خياراتهــا  تنويــع  فــي  رغبتهمــا  والســعودية  اإلمــارات  دولــة  وأبــدت 
األمنيــة ليــس فقــط مــن خــالل عالقــات الشــراكة اإلســتراتيجية مــع دول 
ــة، وإنمــا بالســعي النشــط للحصــول  ــات المتحــدة األمريكي ــر الوالي غي
علــى تجهيــزات عســكرية حديثــة ودعــم صناعاتهــا الدفاعيــة المحليــة 
مــن خــالل الدخــول فــي عالقــات شــراكة مــع شــركات دفاعيــة دوليــة. 

ودعــا انتقــال دولــة اإلمــارات البطــئ ولكــن بخطــى واثقــة مــن قــوة 
"ناعمــة" إلــى قــوة "ذكيــة" عبــر اإلنفــاق الدفاعــي المتواصــل والمكثــف، 
 - اإلقليمــي  االســتقرار  تحقيــق  فــي  العســكرية  المشــاركة  وكذلــك 
دعــا وزيــر الدفــاع األمريكــي الســابق جيمــس ماتيــس إلــى أن يطلــق 
عليهــا "إســبرطة الصغــرى". فــي 2019، علــى ســبيل المثــال، أعلنــت 
دولــة اإلمــارات أنهــا ستنشــيء صندوقــًا لتنميــة الصناعــات األمنيــة 
لتلبيــة  إنتــاج األســلحة  إلــى دعــم قطــاع  والدفاعيــة، والــذي يهــدف 

االحتياجــات المحليــة وللتصديــر أيضــًا.  

ومــن بيــن المبــادرات اإلســتراتيجية األخــرى إنشــاء كيــان أمنــي إقليمــي 
لحمايــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن فــي 2018 لتعزيــز التعــاون بيــن 
ســبع دول آســيوية وأفريقيــة. ويشــمل هــذا التجمــع فــي عضويتــه 
المملكــة العربيــة الســعودية، ومصــر، واألردن، وجيبوتــي، والصومــال، 
والســودان، واليمــن، ويرمــي إلــى تأميــن مصالــح الشــحن اإلقليميــة 

والدوليــة.38

المتعلقــة  للقواعــد  األمريكــي  الكونجــرس  تضييــق  ومــع  وأخيــرًا، 
ببيــع بعــض األســلحة )وخصوصــًا الطائــرات المســيرة المســلحة( إلــى 
المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات، تقدمــت الصيــن وروســيا 
لالســتفادة مــن ذلــك. واســتخدمت دولــة اإلمــارات والســعودية طائــرات 
مســيرة صينيــة فــي اليمــن.39 وتتعــاون دولــة اإلمــارات والســعودية 

ــرة هجوميــة خفيفــة.40  أيضــًا إلنتــاج طائ

إضافــة إلــى مــا ســبق، وبعــد فتــرة مــن التوتــر، ظهــرت مؤشــرات علــى 
ــة اإلمــارات  ــد ومعــدل فــي أواخــر 2019 عندمــا ســحبت دول نهــج جدي
بحرييــن  مســؤولين  مــع  لقــاءات  فــي  ودخلــت  اليمــن  مــن  قواتهــا 
إيرانييــن، وهــو أول حــوار مــن نوعــه منــذ 2013. ورغــم أن حكومــة 
دولــة اإلمــارات شــددت علــى أنــه ال عالقــة بيــن هذيــن الخطوتيــن، فــإن 
إيــران خــالل  إلــى  هــذه التطــورات والمســاعدات اإلنســانية اإلماراتيــة 
أزمــة وبــاء كوفيــد-19 خففــت حــدة التوتــر فــي المنطقــة. ويشــدد 
النهــج الجديــد علــى "الدبلوماســية الجماعيــة" بــدالً مــن التصعيــد فــي 
التوتــر.41 وذكــرت الكثيــر مــن التقاريــر أن العــراق يحــاول التوســط بيــن 

الســعودية وإيــران لتخفيــف حــدة التوتــر بينهمــا.42
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بالرغــم مــن التباطــؤ االقتصــادي العالمــي، فــإن قضايــا الطاقــة مــن 
المــدى  بعيــدة  السياســية  االقتصــادات  علــى  تؤثــر  أن  المحتمــل 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وترســم معالــم الشــؤون الدوليــة 
بيــن  الجديــدة  الدبلوماســية  جوهــر  ويقــوم  القادمــة.  العقــود  فــي 
دول الخليــج والــدول اآلســيوية علــى ترســيخ التعــاون بيــن منتجــي 
ومســتوردي النفــط. وتعتبــر المشــاغل السياســة واألمنيــة المشــتركة 
علــى الجانبيــن بمثابــة أرضيــة مشــتركة مثاليــة لالنخــراط فــي مبــادرات 

واالســتقرار.  للســالم 

يعتمد هذا التقييم على المحاور اآلتية:

دول  بيــن  العابــر  التعامــل  أو  المجــردة  والشــراء  البيــع  عالقــة   .1
البعيــد. المــدى  علــى  مســتدامة  غيــر  اآلســيوية  والــدول  الخليــج 

ســتنظر دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى آســيا بجديــة إذا   .2
التجــارة. يتجــاوز  فيمــا  المشــاركة  فــي  ترغــب  األخيــرة  كانــت 

تناقــص االهتمــام والنفــوذ األمريكــي فــي المنطقــة - بحســب مــا   .3
يتضــح مــن سياســتي "التوجــه إلــى آســيا" و"أمريــكا أوالً" - تفــرض 
ضــرورة البحــث عــن ســيناريوهات بديلــة ألمــن الخليــج، لحمايــة 

مصالــح المنتجيــن والمســتهلكين.

يمكــن  اآلســيوية  للقــوى  المتناميــة  العســكرية  القــدرات   .4
اســتغاللها كبدائــل ضمــن منظومــة أمــن جماعي أشــمل تشــارك 
األوروبيــة. والقــوى  وروســيا،  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  فيهــا 

مجلــس  لــدول  األساســيين  الشــركاء  مــن  العديــد  كان  لمــا   .5
التعــاون الخليجــي فــي آســيا شــركاء إســتراتيجيون إليــران أيضــًا، 
ــاء فــي أي  فإنهــم ربمــا يكــون لديهــم القــدرة للنهــوض بــدور بّن
وبذلــك  وإيــران،  الســعودية  بيــن  للوفــاق  مســتقبلية  محاولــة 
المنطقــة.  فــي  واالســتقرار  الســالم  فــي  المســاهمة  يمكنهــم 

ــت منظومــة األمــن  ــك، فــإن الســؤال المطــروح هــو مــا إذا كان ومــع ذل
الجماعــي المدعومــة مــن الــدول اآلســيوية ســتنجح فــي المســاهمة 
فــي األمــن والتعــاون والنمــو أم ســتثير الشــك والريبــة. هنــاك عائقــان 
الســعودية  االحتــكاكات  أن  هــو  األول  الشــأن.  هــذا  فــي  رئيســيان 
اإلماراتيــة مــع إيــران تعنــي أن  المجــال محــدود للمضــي قدمــًا فــي 
هــذه العمليــة فــي الوقــت الحاضــر. الثانــي هــو غيــاب التوافــق المالئــم 
أيضــًا لتحقيــق هــذه العمليــة جــراء التنافــس بيــن الهنــد وباكســتان، 
وكوريــا  اليابــان  بيــن  والتوتــر  والصيــن،  الهنــد  بيــن  والتنافــس 

الجنوبيــة، ورفــض العديــد مــن هــذه الــدول للعمــل مــع الصيــن. 

ويقتضــي التغلــب علــى هــذه التحديــات االســتمرار فــي طــرح هــذه 
الثانــي  المســار  دبلوماســية  اجتماعــات  مــن  سلســلة  عبــر  القضايــا 
أو المســار 1.5 والتــي تشــارك فيهــا فــي البدايــة الصيــن، والهنــد، 
واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، وعــدد محــدود مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. وقــد يتــم توســيع ذلــك فــي مرحلــة الحقــة ليشــمل المزيــد 
مــن دول الخليــج، والقــوى اآلســيوية واألوروبيــة، عــالوة علــى روســيا 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة. وفــي حيــن أن النتيجــة هــي أبعــد مــا 
تكــون عــن النتيجــة المضمونــة، فــإن البحــث المتواصــل لمثــل هــذه 
وهــو  الخليــج،  ألمــن  "جماعيــًا"  نهجــًا  األقــل  علــى  يعكــس  الفكــرة 

قضيــة الســاعة. 

إحجــام القــوى اآلســيوية الرئيســية عــن اتخــاذ الخطــوة األولــى مفهــوم. 
وهــم ربمــا يغامــرون بالتقاعــس. ويمكــن أن يكونــوا يفكــرون ويقولون 
لمــاذا نســتثمر فــي تنظيــف الفوضــى التــي خلقتهــا الــدول الغربيــة. 
الكثيــر  لديهــا  يــزال  ال  والهنــد،  الصيــن  وخاصــة  اآلســيوية،  الــدول 
التــي ينبغــي مواجهتهــا. ونظــرًا لتعدادهــا  المحليــة  مــن القضايــا 
ــع  ــدًة عــن تحقيــق الرخــاء لجمي ــزال بعي الســكاني الضخــم، فإنهــا ال ت
ومــن  السياســي.  الســتقرارها  عنــه  غنــى  ال  وهــذا  المجتمــع،  فئــات 
المحتمــل أن يشــجع التباطــؤ االقتصــادي العالمــي أيضــًا علــى الســلوك 
مــن  كذلــك  تعلمــت  اآلســيوية  والــدول  المغامــر.  وليــس  المحافــظ 

"مغامــرات" أمريــكا فــي المنطقــة.

ــدول اآلســيوية يمكنهــا  ــإن التأكيــد علــى أن ال وفــي هــذا الســياق، ف
النهــوض بــدور إيجابــي فــي حــل معضلــة الخليــج ينبــع مــن العوامــل 

التاليــة: 

النجاح االقتصادي اآلسيوي قد يتأثر بتطور التوتر في الخليج.   .1

ال يوجــد حــل عســكري للخــالف بيــن دول الخليــج وإيــران، ســواء   .2
بوجــود الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو بدونهــا، والدبلوماســية 

هــي الطريــق الوحيــد للمضــي قدمــًا. 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة ال يمكنهــا التوســط فــي أي وفــاق   .3
وإيــران.  الخليــج  دول  بيــن 

أخيــرًا المصالــح االقتصاديــة اآلســيوية مــع كال الطرفيــن وتأثيرهــا   .4
الــدول  يجعــل  المنطقــة  فــي  المتنامــي  واألمنــي  السياســي 
اآلســيوية فــي موقــع أفضــل يؤهلهــا للتوســط فــي محــاوالت 

المتنازعيــن.  الخليجييــن  الطرفيــن  بيــن  الســالم 

وقــد حظيــت ضــرورة واحتمــال المشــاركة األوســع للــدول اآلســيوية 
حيــث  أيضــًا.  األمريكييــن  الخبــراء  مــن  بدعــم  الخليــج  شــؤون  فــي 
قــال الدبلوماســي الســابق تشــاس فريمــان "أنــه بــدون تنســيق بيــن 
األوروبــي،  األمريكيــة، وروســيا، والصيــن، واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات 
والهنــد، والحلفــاء المســلمين )الســعودية، وتركيــا، وإيــران(" ال يمكــن 
أن تحقــق أي إســتراتيجية النتيجــة المنشــودة فــي الشــرق األوســط.43

وأضــاف تومــاس بيكرينــج، وهــو دبلوماســي آخــر متقاعــد، أن دعــم 
واشــنطن ألحــد الطرفيــن المتحاربيــن فــي الخليــج يعنــي أنــه ال يمكــن 

التوصــل إلــى حــل ســلمي.44

أي مبــادرة  فــي  قــد تســهم  فــإن آســيا  األســباب،  وفــي ضــوء هــذه 
األقــل.  علــى  زاويتيــن  مــن  المنطقــة  فــي  المســتقبل  فــي  للســالم 
األولــى هــو أن انضمامهــا إلــى المنظومــة األمنيــة فــي المنطقــة قــد 
يســاعد فــي تســاوي الفــرص والمســاهمة فــي تخفيــف حــدة التوتــر 
بيــن الخصــوم الرئيســيين فــي الخليــج. وســيضيف ذلــك أيضــًا إلــى 
نزيــه  كوســيط  والوســاطة  للتوفيــق  الدبلوماســية  قنواتهــا  قــوة 

للســالم. 

الثانيــة هــو أنــه بعــد أن أصبــح الغريمــان التقليديــان الهنــد وباكســتان 
أعضــاًء فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون، فــإن إيــران وواحــدة أو اثنتيــن 
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي - الســعودية و/أو دولــة اإلمــارات 
- قــد يصبحــان العضويــن التالييــن. ويمكــن أن يضيــف ذلــك إلــى قــوة 

الدبلوماســية والســالم فــي المنطقــة. 
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وأخيــرًا، مــن المهــم للغايــة التنويــه إلــى أنــه فــي الســيناريو الحالــي 
"فــإن مفهــوم تــوازن القــوى التقليــدي القائــم علــى الواقعيــة ال يصلــح؛ 
ألن طبيعــة التنافس...ليســت مباشــرة...فالرابحون والخاســرون فــي 
هــذا التنافــس ســيتحددون إلــى حــد بعيــد علــى أســاس القــدرة علــى 
ــإن األمــن  ــة". ولهــذا "ف الدخــول فــي تحالفــات وقــدرات الحــرب الهجين

ــة".45 ــا همــا الغاي الجماعــي واالســتقرار اإلقليمــي ينبغــي أن يكون

وبــرزت الطبيعــة المتغيــرة فــي اليقظــة الدوليــة فــي 2019 لحمايــة 
شــحن النفــط فــي الممــرات المائيــة فــي المنطقــة. فبجانــب بعــض 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أرســلت الهنــد، والصيــن، واليابــان، 
وكوريــا الجنوبيــة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبريطانيــا وغيرهــا 
ســفنًا ســواء ضمــن تجمعــات أو بمفردهــا لحمايــة مصالحهــا، والــذي قد 
يكــون تمهيــدًا لألمــن الجماعــي المتصــور فــي عالــم متعــدد األقطــاب.

بيــد أن ذلــك ال يوحــي بــأن هــذا هــو نهايــة المطــاف لواشــنطن فــي 
ســيناريو األمــن فــي المنطقــة، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك ستشــعر 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بأنهــا أكثــر أمنًا إذا تضمنــت الترتيبات 
مــن  بــدالً  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مشــاركة  الجديــدة  األمنيــة 
مظلــة قــوى أخــرى، والتــي تحتفــظ بعالقــات طيبــة مــع إيــران. ولذلــك، 
ــدول الخليــج هــو  ــد ل ــى المــدى البعي ــل األفضــل عل ربمــا يكــون البدي
منظومــة أمــن جماعــي تقودهــا الــدول اآلســيوية، والتــي لهــا مصالــح 
اقتصاديــة وأمنيــة أوســع فــي المنطقــة، ولكــن بمشــاركة الواليــات 

المتحــدة وروســيا وبعــض القــوى األوروبيــة أيضــًا.

وأخيــرًا، لــم يتحــدد بعــد النظــام العالمــي الــذي ســيظهر بعــد انتهــاء 
أزمــة كوفيــد-19. وبينمــا تحــوم بعــض الســيناريوهات المتشــائمة 
علــى  التغييــرات  منحــى  أن  هــو  األقــرب  االحتمــال  أن  إال  األفــق،  فــي 
مــدار العقديــن الماضييــن ســيتواصل. وحتمــًا ســيكون هنــاك بعــض 
التبايــن فــي وتيــرة التغييــر، غيــر أن التعــاون مــن المحتمــل أن يســود 
فــوق التنافــس والمواجهــة. ومــع النظــر إلــى ذلــك وإلــى التطــورات فــي 
مرحلــة مــا قبــل كوفيــد-19 فــي المنطقــة فــي الحســبان، فــإن هــذه 

النظــرة التحليليــة توصــي بمــا يلــي:

أن تواصــل دول الخليــج عمليــة التنويــع فــي سياســتها الخارجيــة   •
اإلســتراتيجي.  اســتقاللها  يدعــم  بمــا 

أن تعــزز الخيــارات الدبلوماســية لتســوية االنقســامات اإلقليميــة،   •
وخاصــًة بمســاعدة الــدول اآلســيوية والتــي تقــف علــى مســافة 

واحــدة مــن الخصــوم الرئيســيين فــي منطقــة الخليــج. 

أن تســتخدم التفاعــل الثنائــي مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة،   •
الكبــرى،  واألوروبيــة  اآلســيوية  القــوى  مــن  وغيرهــا  وروســيا، 
فــي  لألمــن  بديلــة  خيــارات  استكشــاف  وتشــجيع  لمناقشــة 

 . لمنطقــة ا

أن تــدرس احتمــال البــدء فــي محادثــات ثنائيــة بصيغــة 3+3؛ فــي   •
ضــوء التداخــل فــي المصالــح بيــن وزارات االقتصــاد، والشــؤون 

والدفــاع.  الخارجيــة، 

أن توّســع نطــاق "التماريــن المشــتركة" مــع العــدد المتنامــي مــن   •
اإلســتراتيجيين.  شــركائها 

أن تبــدأ محادثــات المســار الثانــي و/أو المســار 1.5، برؤيــة بعيــدة   •
المــدى قوامهــا صياغــة ترتيبــات أمنيــة تعاونيــة فــي المنطقــة. 

النقــدي لمقتــرح األمــن الجماعــي الروســي  أن تقــوم بالتقييــم   •
.2019 فــي  المقــدم 

أن تحــاول االشــتراك فــي منظمــة شــانغهاي للتعــاون، علــى األقــل   •
بصفــة مراقــب.
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