
 تاثير تحوالت بحرين پس از بيدارى اسالمى بر ساختار و 
سياست هاى سياسى- امنيتى شوراى همكارى خليج فارس
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چكيده:
تحوالت بحرين پس از بيدارى اسالمى آزمايش خوبى براى محك زدن توازن قدرت 
درخليج فارس و خاورميانه بود و به نظر اين تحوالت تاثيرات مهمى بر منطقه و 
بازيگران آن داشته است. شوراى همكارى خليج فارس از اين تاثيرات مستثنى 
نشان  بحرين،  در  گسترده  سطحى  در  آن  تداوم  و  اعتراضات  وقوع  است.  نبوده 
دهنده وضعيت خاص و متفاوت آن در مى ان كشورهاى عضو شوراى همكارى 
بود. وضعيتى كه بررسى آن  ريشه ها و ابعاد تحوالت اخير را واضح  تر مشخص 
مى  نمود. با توجه به اهميت تحوالت بحرين در سطح منطقه، تاثىرتحوالت آن 
كشور بر ساختار و سياست هاى سياسى- امنيتى شوراى همكارى خليج فارس 
مورد بررسى قرار گرفت. سوالى كه اين مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت 
بود از اينكه: تحوالت بحرين پس از بيدارى اسالمى بر ساختار و سياست هاى 
سياسى– امنيتى شوراى همكارى خليج فارس چه تاثيرى گذاشت؟ و در نهايت 
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مقاله مطرح كرد كه تحوالت بحرين باعث تغييرات ساختارى درشوراى همكارى 
خليج فارس از جمله بحث افزايش اعضاى آن و نيز تغييرسياست هاى سياسى-

امنيتى آن شورا گرديد.
واژه هاى كليدى: بحرين، تحوالت خاورميانه، بيدارى اسالمى، شوراى همكارى 

خليج فارس.
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مقدمه
بحرين با توجه به زمينه هاى تاريخى خاص خود در پيامد روند منطقه اى خيزش هاى 
مردمى در جهان عرب دچار بحران عميقى شد كه از ماه فوريه 2011 مى الدى تاكنون 
تداوم داشته است. اما اين بحران و پيامدهاى مربوط به آن تنها به مرزهاى اين كشور 
محدود نشده و ابعاد منطقه اى بااليى پيدا كرد. شوراى همكارى خليج فارس هر گونه 
تغيير در بحرين را از چند منظر به عنوان تهديدى براى رژيم هاى سياسى اعضاء مى  داند 
و بر اين اساس نگران خيزش مردمى دراين كشوراست. بحرين همواره بعد از استقالل، 
شاهد قيام هاى متعدد بوده است. قيام سال 1991 به اين نتيجه ختم شد كه بين امير، 
حمدبن عيسى، و احزاب مخالف توافقى درباره بازگشت تبعيديان و آزادى زندانيان سياسى 
به دست آيد. سرانجام در 4 فوريه 2002 قانون اساسى جديد به تصويب رسيد، با اين 
حال، توافق با اپوزيسيون لغو شد و امير بحرين خود را پادشاه خواند و همه امتيازاتى را 
كه داده بود پس گرفت. بر اساس قانون اساسى جديد، بحرين داراى دو پارلمان 40 نفرى 
شد كه اعضاى مجلس اول را مردم و اعضاى مجلس دوم را پادشاه تعيين مى  كند. در اين 
صورت حتى اگر مخالفان بتوانند دو سوم پارلمان منتخب را به دست آورند، پادشاه 40 
عضو پارلمان انتصابى را در مقابل آنها قرار مى  دهد. هر قانونى بايد به تصويب اكثريت اين 
80 نفر برسد و روشن است كه طرفداران پادشاه دراين حالت اكثريت را دارند. علت اصلى 
مخالفت نظام بحرين با اصالحات سياسى درهمين امر نهفته است. بيش از 70 درصد مردم 
بحرين را شيعيان تشكيل مى  دهند و دولت در يك دهه اخير، براى تغيير بافت جمعيتى، 
به بيشتر خارجى هاى مقيم اين كشور ازجمله عراقى ها،پاكستانى ها و بنگالدشى ها تابعيت 
داده است. پادشاه بحرين سعى كرده است خيزش مردم پس از بيدارى اسالمى را به 
مشكلى امنيتى تبديل كند. وجود اين مسائل و در كنار آن دخالت شوراى همكارى در 
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بحران بحرين از طرفى و حمايت قدرت هاى بزرگ از پادشاه بحرين به علت داشتن منافع 
طوالنى مدت از سوى ديگر، باعث پيچيده شدن بحران بحرين گرديده است. در اين مقاله 
بحران بحرين پس از بيدارى اسالمى و تاثير آن بر ساختار و سياست هاى سياسى-امنيتى 
شوراى همكارى خليج فارس مورد بررسى قرار مى  گيرد. سوالى كه اين مقاله به دنبال 
پاسخ به آن است عبارت است از اينكه : تحوالت بحرين پس از بيدارى اسالمى بر ساختار 
و سياست هاى سياسى– امنيتى شوراى همكارى خليج فارس چه تاثيرى گذاشت؟ فرضيه 
مقاله آن است كه تحوالت بحرين باعث تغييرات ساختارى درشوراى همكارى خليج فارس 
از جمله بحث افزايش اعضاى آن و نيز تغييرسياست هاى سياسى-امنيتى آن شورا گرديد.

1. جنبش هاى اخير خاورميانه
انقالب هاى اخير عربى مسائل زيادى را روشن كرده اند. اين انقالب ها، رخدادى بوده اند 
كه گشاينده وضعيت جديدى است. وضعيت اين كشورها را مى  توان انقالبى تعبيركرد. 
مسلم است كه هم اكنون در منطقه در يك وضعيت بحرانى هستيم. بحران نئوليبراليسم 
به عنوان يك مرحله از جهانى شدن كاپيتاليسم، بحران پايه هاى سيستم كاپيتاليستى، 
بحران تمدن غرب و هژمونى آن نشان مى  دهد كه اين مسئله تنها يك بحران به معنايى 
كه لنين1 و آنتونيو گرامشى2 تعبير مى  كردند نيست: به اين صورت كه«وضعيت انقالبى 
يعنى وقتى كه توده فرودست ديگر نمى خواهد تحت سلطه قرار گيرد و طبقه حاكمه 
موضوع  بلكه   .(Massiah, 2011: www.cetri.be) كند.»  حكومت  نمى تواند  ديگر  نيز 
اصلى عبارت است از تاييد خواسته هاى اساسى مردم: مسائل اجتماعى، رد فساد، آزادى و 
استقالل. يعنى تاييد تناقض موقعيت كنونى:گستردگى تضادهاى اجتماعى مى ان طبقات 
فرودست و اليگارشى، انفجار نابرابرى هاى اجتماعى و فساد، تضادهاى ايدئولوژيك پيرامون 
مسئله اصلى يعنى آزادى وتضادهاى اكولوژيكى پيرامون مواد خام، آب و خاك و مانند آن 
را نمى توان ناديده گرفت. اين جنبش ها نشان داده اند كه اليگارشى، طبقه حاكمه را از توده 
مردم كامال مجزا كرده است. آنها با تكيه بر پليس و سرويس هاى اطالعاتى قدرت را براى 
خود حفظ كرده اند. فساد كه نتيجه تمركز ثروت افسانه اى در دستان اليگارشى است ثمره 

1. Lenin
2. Antonio Gramcsi
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 Lakehal,2011:) ساختارى نئوليبراليسم است وبراى اقتصاد و سياست جهانى آفت است
.(118

موضوع بعدى در مورد اين جنبش ها اين است كه نسل جديد با روش خود، شعله هاى 
انقالب را مجددا برافروخته است. منظور از جوانان، اشاره به يك گروه سنى نيست كه تنها 
موقعيتى را خلق كرده و يا آنرا تغيير مى  دهد؛ بلكه اشاره به بخشى از جامعه تحصيل كرده 
دارد كه به فرار مغزها و بيكارى جوانان منتهى مى  شود. جوانان تحصيل كرده بيكار، پيوند 
جديدى مى ان بچه هاى طبقات فرودست جامعه و طبقات متوسط ايجاد مى  كنند. اين 
نسل جديد، فرهنگ سياسى جديدى مى  سازد. آنها چگونگى ارتباط مى ان ساختارهاى 
شكل هاى  اجتماعى،  شبكه هاى  از  استفاده  با  جوان  نسل  مى  دهند.  تغيير  را  اجتماعى 
جديد سازمانى را تجربه مى  كند و مى  كوشد  صورت هاى جديدى از خودسازماندهى و 
برابرى اجتماعى را تجربه كند. او مى  كوشد در موقعيت هاى مختلف، تمايز مى ان جنبش 
و فعاليت سياسى را معنا كند و يادآور اين جمله از فرانتس فانون1 است كه «هر نسل 
مى  بايست رسالت خود را پيدا كند، كه يا به آن عمل كند و يا به آن خيانت ورزد.» 
موضوع بعدى مسئله دموكراتيزه شدن در شرق است. با در نظر گرفتن مسائلى كه در اين 
منطقه از جهان رخ داده است، اين سوال مطرح مى  شود كه چگونه در يك مرحله خاص، 
مردم ديگر از انقالب و طغيان نمى ترسند؟ قيامى كه در منطقه صورت گرفت، از هويت 
ديكتاتورهايى پرده برداشت كه قدرت خود را با حمايت غرب به دست آورده و حفظ 
كرده بودند. ماحصل اين انقالب، كنارزدن نقاب ها و ايجاد آگاهى بود و پايان بخشيدن به 
ناممكن ها (Aclimandos,2013:41). دموكراتيزه شدن در اينجا نيز همانند ساير مناطق، 
در يك مقياس فرهنگى- جغرافيايى رخ مى  دهد. اما اين مقياس منطقه اى از ملى بودن 
برخى رخدادها نمى كاهد. در مقياس ملى است كه روابط با ساير دول و موسسات و جوامع 

سياسى تعريف مى  شود، با اين حال مقياس منطقه اى از اهميت ويژه اى برخوردار است.
موضوع بعدى اين است كه دوره جديد، مرحله جديدى از استعمارزدايى را ممكن 
شد.  آغاز  استعمارزدايى  مرحله  نخستين  به  شديد  حمله  با  نئوليبراليسم  مى  سازد. 
نواستعمارگرايى متشكل از قدرت هاى استعمارى پيشين بود كه بازار جهانى و دسترسى 
به مواد خام اوليه و ارزان را در انحصار خود داشتند. نواستعمارگرايى با تكيه بر رژيم هاى 
1. Frantz Fanon
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سركوب گركشورهاى تازه استقالل يافته اى صورت گرفت كه از ويرانه هاى پيوند ملى مى ان 
توده مردم و طبقه نخبگان برخاستند، تا ديگر مردم جنوب آنها را در مورد بيكارى، عدم 
امنيت، فقدان خدمات عمومى و حمايت اجتماعى مورد سوال قرار ندهند. مرحله جديد 
استعمارزدايى يعنى عبور از استقالل به مرحله اى كه مردم، خود سرنوشت خود را تعيين 
Massiah,2011:www.) كنند، همان گونه كه در اعالميه جهانى حقوق بشر آمده است

.(cetri.be

2. بحرين و تحوالت آن
اهميت  علت  به  و  است  داشته  پرفرازونشيبى  مسير  خود  تاريخ  طول  در  بحرين 
ژئوپلتيكى، منازعات بسيارى را شاهد بوده است. اين كشور بعد از جدايى از ايران روند 
پيچيده اى را طى كرده است به طورى كه حكومت پادشاهى و ديكتاتورى اقليت سنى 
بر اكثريت شيعيان اين كشور، محو دموكراسى و توسعه سياسى را باعث گرديده است. 
شكل گيرى تحوالت اخير خاورميانه، خيزش ملت اين كشور را نيز باعث گرديد. بحرين كه 
به علت حضور  در شوراى همكارى خليج فارس تحت نفوذ عربستان و ديگر كشورهاى 
عضو اين شورا بوده است با رسيدن تاثيرتحوالت بهار عربى به آن ،تاثيرات متقابلى بر 

كشورهاى عضو شورا داشته است.
بحرين از جمله كشورهاى كوچك ولى با اهميت منطقه خليج فارس است. سيستم 
سياسى اين كشور از نوع پادشاهى بوده و در 15 اوت 1971 استقالل يافت. بحرين تا قبل 

.(CIA-the world factbook-2008) از اين تاريخ، يكى از استان هاى ايران بود
بحرين از برخى جهات داراى شاخص هاى بسيار مثبت در منطقه خاورميانه است. به 
عنوان مثال در زمينه توليد آلومينيوم در منطقه خاورميانه، رتبه اول را داراست. همچنين از 
جهت نظام اقتصادى وآزادبودن آن در بين كشورهاى خليج فارس رتبه اول را دارا مى  باشد 
(ميررضوى و احمدى لفوركى، 1383: 172). بحرين همانند كويت به سمت آمريكا و كشور 
بزرگ همسايه يعنى عربستان سعودى براى محافظت در مقابل ايران روى آورده است. 
بحرين، مى زبان قسمت اعظم ناوگان پنجم نيروى دريايى امريكا است. نيروهاى نظامى 
بحرين توسط تسليحات تجهيز و توسط نيروهاى آمريكايى تعليم مى  يابند. درهمان حال، 
بحرين روابط نزديكى با ارتش عربستان و نيروهاى امنيتى آن دارد كه مى  تواند در موارد 
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اضطرارى درخواست كمك كند. آمريكا منافع استراتژيك فراوانى در بحرين دارد چرا 
ادامه  براى  ضمانت  يك  دنبال  به  و  دارد  فارس  خليج  در  ويژه اى  موقعيت  بحرين  كه 
حمايت آمريكا از طريق مى زبانى بزرگترين پايگاه نيروى دريايى آمريكا در منطقه است 
(Allison,2010:24). موقعيت استراتژيك بحرين با ايجاد ارتباط زمينى با خاك عربستان 
سعودى  از طريق احداث پل ملك فهد1 به طول 25 كيلومتر كه در سال 1986 افتتاح 
شده است، نقش موثرى را در زمينه هاى مختلف ايفا كرده است. از منظر ديگر موقعيت 
جغرافيايى خاص بحرين در خليج فارس و نقش آن به عنوان پل ارتباطى مى ان اروپا و 
خاور دور، اروپا و هند، خاوردور و شبه قاره هند، خليج فارس و كشورهاى عربى و ساير 
كشورهاى خاورميانه از گذشته تاكنون، اهميت ويژه اى به آن بخشيده است. نزديكى بحرين 
به كشورهاى ديگر عضو شوراى همكارى بر جذابيت اين كشور براى سرمايه گذارى خارجى 
و ارتباط با بازارهاى بزرگ جهانى افزوده است (ميررضوى و احمدى لفوركى، 1386: 173). 
اگرچه بحرين هنوز 60 درصد درآمد خود رااز صادرات نفت و محصوالت نفتى تامين مى  كند، 
همچنين 60 درصد درآمد دولت و 30 درصد GDP آن از طريق استخراج نفت حاصل 
مى شود؛ اما منابع نفت و گاز آن به شدت رو به پايان است. امروزه بحرين تنها با كمك هاى 
عربستان قادر به استخراج و تصفيه نفت و تامين صادرات محدود خود مى  باشد. چرا كه 
عربستان سعودى سهم مازادى از مى ادين نفتى ابوصفه را در اختيار بحرين گذاشته است  

.(Cordesman and Al-Rodhan, 2006:4)
اصالحات در بحرين همزمان با به قدرت رسيدن شيخ حمدبن عيسى آل خليفه 
آغاز گرديد. وى كه با درگذشت پدرش در سال 1999 به اميرى بحرين رسيد، دوره اى 
از اصالحات را شروع كرد. او در راستاى تحقق اين امر، يك سوم زندانيان سياسى را آزاد 
كرد و اجازه داد تبعيدشدگان بحرينى به كشور بازگردند. وى همچنين با تغيير در تركيب 
مجلس مشورتى اين كشور، چندين زن را به عضويت مجلس منصوب كرد و با تشكيل 
كميته اى 46 نفره، راه را براى تدوين منشور ملى اصالحات هموار كرد (روزنامه ايران، ش 

.(1382 ،2427
جنبش هاى مردم بحرين از زمانى آغاز شد كه انگلستان رسماً در 1892 سلطه كامل 
استعمارى خود را بر اين سرزمين برقرار كرد. انگلستان قبًال قراردادهاى گوناگونى با حكام 
1. King Fahd Causeway
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بحرين امضا كرده بود و هربار آن سرزمين را يك گام به سوى چيرگى كامل استعمار 
خويش نزديك تر مى  ساخت. نخستين سركشى و قيام عمومى مردم در مارس 1895 
بر ضد شيخ عيسى بن على رخ داد. در آن هنگام نماينده سياسى انگلستان، سرهنگ 
آرنولد ويلسن از مسقط وارد بحرين شد. ابتكارات سرهنگ ويلسن منجر به مهاجرت 
قيام كنندگان در محرم 1313 (ژوئيه 1895) به زباره در شمال باخترى قطر شد. مهاجرت 
اين گروه به زباره، سبب برخوردهاى شديدى مى ان حاكمان بحرين و شيوخ آل ثانى در 
قطر گردىد. همين برخوردها بود كه سرانجام موجب عقد قرار داد تحت الحمايگى با 

آل ثانى و تولد شيخ نشين قطر شد (كتاب سبز بحرين، 1388: 125).
اما بعد ازاستقالل بحرين در سال 1971، اولين زورآزمايى با حكومت در اوت 1979 
به  دست  منامه  قديمى  بازار  در  بحرين  شيعيان  از  نفر  به 1800  نزديك  گرفت.  انجام 
تظاهرات وسيعى زدند، واكنش دولت در مقابل اين تظاهرات، اخراج يك شيخ شيعى به 
نام «حجت االسالم سيدهادى مدرسى» در اكتبر همان سال و بازداشت و تبعيد اغلب 
مخالفين بود. در حالى كه بحرينى ها فقط خواهان احياى مجلس منحل شده و احياى 
حقوق حقه خويش بودند (فاضلى نيا، 1386: 158). با توجه به اقدامات دولت و پادشاه اين 
كشور در قبال شيعيان و نيز نبود دموكراسى وآزادى بيان، اين روزها شاهد موج عظيمى از 
اعتراضات مردمى در اين كشور مى  باشيم؛ اين اعتراضات كه از سال ها پيش آغاز شده بود 

مانند، آتش زير خاكسترى است  كه اين روزها سربرآورده است.

 3. روند تحوالت بحرين  پس از بيدارى اسالمى
تغييراتى كه از ژانويه 2011 در كشورهاى عربى رخ داد، همه ناظران را شگفت 
زده كرده است. به دنبال اين شعف اوليه مى  بايست عواقب بعدى اين تحوالت را در نظر 
گرفت و آنرا مورد بررسى قرار داد. آيا مى  توان در يك كشور عربى، يك جامعه دموكراتيك 
ساخت؟ واضح است كه اين امر بسيار دشوار خواهد بود، چرا كه اين كشورها نيازمند 
چندين سال تخريب و نوسازى بر اساس ارزش هاى عربى– اسالمى هستند. صداهاى 
برخاسته در كشورهاى عربى و درخواست براى استقرار دموكراسى يادآور فريادهايى است 
كه در اواخر دهه 50 براى درخواست استقالل شنيده مى  شد، در آن زمان استقالل به 

.(Lakehal,2011: 3) عنوان تنها راه رهايى از انحطاط و رسيدن به پيشرفت بود
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با شروع بهار عربى در خاورميانه ناآرامى هاى سياسى در بحرين نيز متاثر از تحوالت 
ديگر كشورهاى خاورميانه از جمله تونس، مصر، اردن، يمن و ليبى آغاز شد. مى دان لؤلؤ در 
منامه پايتخت بحرين نماد اعتراضات مردمى و محل تجمع معترضين بود. سياست تبعيض 
مذهبى، خفقان سياسى و درخواست عدالت اجتماعى از عمده ترين داليل شكل گيرى 
جنبش اعتراضى بحرين تلقى مى  شود. بازگشت افراد تبعىدشده، لغو ممنوعيت تشكيل 
احزاب و فعاليت هاى سياسى مذهبى، مبارزه با بيكارى، تدوين قانون اساسى جديد، آزادى 
بيان و مطبوعات و لغو سانسور مهمترين خواسته هاى سياسى مردم بحرين را تشكيل 

مى  دهند.
رژيم آل خليفه از همان ابتدا تظاهرات مسالمت آميز مردم را تاب نياورد و معترضين 
را به خاك و خون كشيد. قلع و قمع بى حدوحصر معترضين مانع از قيام مردمى نشد و 
دامنه اين اعتراضات تا جايى پيش رفت كه رژيم آل خليفه، دست به دامان كشورهاى عرب 
منطقه شد. به طورى كه عربستان و امارات نيروى نظامى براى سركوب هر چه بيشتر 
معترضين به منامه اعزام كردند. شكنجه، توقيف روزنامه ها، بازداشت رهبران مخالف و 
شليك مستقيم گلوله به معترضين از جمله روش هاى سركوب توسط رژيم آل خليفه 

محسوب مى  شود.
در خصوص روابط خارجى رژيم آل خليفه بايد به روابطى ويژه با عربستان سعودي 
و شوراى همكارى خليج فارس اشاره كرد. خاندان آل خليفه در اصل از قبايل ساكن 
سرزمين نجد عربستان هستند و پيوند سببى آل خليفه با آل سعود اين مناسبات را به اوج 
خود رسانيده است. همچنين بحرين از نظر جمعيتى داراي اكثريتى از شيعيان است كه 
مى  تواند براي عربستان كه در آن شيعيان به صورت يك اقليت تحت ظلم زندگى مى  كنند، 
خطرناك باشد. بين شيعيان بحرين و عربستان سعودي از ديرباز ارتباطاتى وجود داشته 
و هر گونه پيروزي شيعيان در بحرين مى  تواند بر امنيت ملى عربستان تأثيرگذار باشد. 
همچنين نوع حكومت در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از جمله عربستان، 
عشيرگى و خاندانى است و با بافت اجتماعى و مسائل عصر جديد تناسبى ندارد (نياكويى، 

.(256 :1390
اين رژيم ها طى ساليان اخير تحت فشار مردم كشورهايشان بوده اند. با توجه به اين 
ويژگى، اعضاى شوراى همكارى خليج فارس و در راس آن عربستان اين بيم را احساس 
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مى  كنند كه با سقوط حكومت آل خليفه، حكومت آل سعود نيز سقوط كند و يا حداقل با 
چالشى جدي مواجه شود (هاشمى نسب،1389: 32). بر اين اساس عربستان، حفظ رژيم 
آل خليفه را اولويت استراتژيك خود تعيين كرده است و با گسترش بحران در اين كشور 
به گسيل نيروهاي نظامى امنيتى خود براي سركوب شيعيان بحرينى اقدام كرد. نظاميان 
بحرين ،عربستان وامارات متحده دست به كشتار مردم زدند.در جريان اين حوادث بسيارى 
از مردم عادى كشته، زخمى و يا دستگير و مفقود شدند. درپى سركوب خشن معترضان 

شيعه و سنى همه نمايندگان شيعه پارلمان بحرين از سمت خود استعفا كردند.

4.شوراى همكارى خليج فارس و بحران بحرين
شوراى همكارى خليج فارس با تاكيد بر اين هدف كه كشورهاى كوچك با پيوستن 
امكانات خود به يكديگر بتوانند در مسائل امنيتى، بيش از پيش متكى به خود باشند، 
تاسيس شد. در مقدمه اساسنامه شوراى همكارى از ارزش هاى مشترك، تشابهات نظام هاى 
سياسى، بستگى دينى و سرنوشت مشترك دولت هاى عرب خليج فارس سخن به مى ان 
آمده است (www.gcc-sg.org). در اجالسى كه در سال 1981 در ابوظبى تشكيل شد 
همه كشورهاى عضو تاكيد كردند كه مسئوليت حفظ ثبات و امنيت منطقه با كشورهاى 
منطقه است. آنها مخالفت خود را با هرگونه دخالت خارجى، به ويژه حضور ناوگان خارجى 
و  تاسيس پايگاه هاى خارجى در منطقه اعالم كردند. همچنين تاكيد كردند، وجود شوراى 
همكارى به منزله تهديدكننده نظامى عليه هيچ كشور ديگرى نيست. از جمله اهداف اصلى 
تشكيل چنين سازمانى، همكارى و حمايت متقابل اعضاء در مقابل تهديدهاى خارجى و 
http://peace-ipsc.org/:1390 ،هماهنگى سياست هاى دفاعى بين اعضا است (بخشى

fa). بااين حال دولت هاى شوراى همكارى خليج فارس در سطوح نظامى، اقتصادى و 
سياسى كارنامه اى آكنده از ناكامى دارند. اعضاى اين شورا فاقد سياست خارجى واحدى 
بوده و تاكنون نيز به سياست هاى مالى و اقتصادى واحدى دست نيافته اند ؛حتى انديشه 
پول واحد را هم بارها به تأخير انداخته و بر سر اتحاد گمركى اختالف نظردارند. اغلب 
اختالفات مرزى نيز تاكنون الينحل باقى مانده است. ساختارهاى قبيله گرايانه وغلبه منافع 
www.).افراد وخانواده هاى خاندان سلطنتى نقش مهمى در تشديد اختالفات مذكور دارند

.(presstv.ir
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مهمترين محوري كه نوع موضع گيري شوراي همكاري خليج فارس در قبال تحوالت 
ترتيبات موجود منطقه در ابعاد  منطقه پيرامون آن شكل مى  گيرد حفظ ساختارها و 
گوناگون سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي است. از اين رو هر تحولي كه برهم زننده 
وضعيت موجود تلقي گردد با واكنش اين نهاد محافظه كار عربي روبرو خواهد شد. نمونه 
بارز آن قيام مردم بحرين عليه خاندان آل خليفه بوده است. جديت و قاطعيت سران شوراي 
همكاري خليج فارس در برخورد با خيزش هاي شيعي در يمن و بحرين در سال هاي 
گذشته و حال حاضر نشان مي دهد كه برخي كشورهاي عضو به ويژه عربستان سعودي، 
شكل گرفتن كانون هاي مقاومت شيعي در منطقه را بسان بزرگترين تهديدهاي امنيتي 
انگاشته و سعي كرده اند تا با استفاده از اهرم هايي مانند بزرگ نمايي آنچه فتنه طايفه اي يا 
مذهبي خوانده مي شود و نيز سياست هايي نظير ايران هراسي (به عنوان اصلي ترين منبع 
الهام جنبش هاي شيعي) عملكرد خود را توجيه نمايند. هرچند از ويژگى هاي سياست 
و  مسائل  مورد  در  اعضا  نظربين  اختالف  وجود  فارس،  خليج  همكاري  شوراي  خارجى 
تحوالت منطقه اي و بين المللى است؛ با اين حال، هنگامى كه كشورهاي عضو اين شورا با 
تهديدي مشترك مواجه شوند، انسجام و هماهنگى مى ان آنها افزايش مى  يابد. از آنجايى 
كه خيزش مردمى بحرين، بقاى يكى از حكومت هاى شوراى همكارى خليج فارس را در 
معرض چالش قرار داد، اعضاى اين شورا به محوريت عربستان سعودى سعى كردند در 
قالب شوراى همكارى خليج فارس رويكرد يكپارچه، واحد و قاطعانه اى را در قبال بحران 
بحرين اتخاذ نمايند. واكنش كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در قبال قيام مردم 
بحرين واكنشى تهاجمى و فعاالنه بود و با توجه به افزايش نفوذ و تسلط عربستان سعودي 
در شوراي همكاري خليج فارس درمقطع كنونى، همگرايى و هماهنگى بين اعضا در مورد 
تحوالت بحرين افزايش يافته است. بر اين اساس با آغاز اعتراضات مردمى در بحرين، اين 
شورا حمايت قاطعانه خود را از رژيم آل خليفه اعالم كرد و مقامات كشورهاي عضو به 
خصوص سعودي ها، بحرين را به عنوان خط قرمزي براي گسترش قيام هاي مردمى دانسته 
و بيان كردند كه در صورت لزوم وارد عمل خواهند شد. اما مسأله اي كه واكنش شوراي 
همكاري را بسيار تشديد كرد، احساس تهديد شديد از امكان سقوط رژيم آل خليفه بود، 
مساله اى كه مى  تواند ساختار حكومتى و ساختار قدرت در سطح منطقه را تغيير دهد. 
همچنين مجاورت جغرافيايى بحرين با اين كشورها و احتمال سرايت اعتراضات به آنها 
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و به هم خوردن نظم و شرايط داخلى شورا در صورت سقوط رژيم آل خليفه، پيامدهاي 
منطقه اي نامطلوبى براي اين كشورها خواهد داشت (اسدى ، 1390: 17).

خليج  همكارى  شوراى  سياسى-امنيتى  سياست هاى  بر  بحرين  تحوالت  تاثير   .5
فارس

على رغم وجود تفاوت هاى غيرقابل انكار در ويژگى هاى كشورهاى شوراى همكارى 
بسيارى برخوردار  مشترك  از ويژگى هاى  كشورها  اين  داشت  اذعان  بايد  فارس،  خليج 
هستند كه باعث شده بتوان تاثير تحوالت بحرين را برتمام اين كشورها مشاهده كرد. در 
هر صورت تمام اين كشورها از حكومت هاى پادشاهى و موروثى برخوردارند كه در دوران 
جديد، عمر چنين حكومت هايى به سر آمده و مدل هاى ديگر حكومتى جاى آنها را گرفته 
است. از اين رو مشروعيت و مقبوليت اين نوع حكومت ها در بين ملت ها از چالش هاى 
بسيارى برخوردار است. همچنين اين كشورها كم و بيش داراى منافع يك سان در سياست 

خارجى خود هستند كه تحوالت بحرين، اين منافع را نيز با چالش مواجه كرد.
پس از گذشت بيش از سى سال از تشكيل شوراى همكارى خليج فارس، اكنون اين 
شورا با خواسته هاى داخلى و منطقه اى روبرو شده است كه مى  تواند در تهيه طرح هاى 
هم پيمانى برون مرزى و سياست هاى داخلى تأثيرگذار باشد. از آغاز سال گذشته شوراى 
همكارى بطور جدى كوشش كرد از رسيدن انقالب هاى عربى به مرزهايش جلوگيرى كند 
اما  نتوانست انقالب بحرين را سركوب نمايد. اين امر به گسترش خطرات داخلى در شورا 
انجاميد. با وجود دخالت عربستان براى سركوب اين انقالب و اختصاص دادن 20 مى ليارد 
دالر براى كمك به بحرين، تهديد بروز انقالب و يا ناآرامى همچنان در داخل اين كشورها 
پابرجاست و شايد بتوان گفت كه نشانه هاى روشن آن در كشورهاى ديگر شورا بجز بحرين 
هم بسيار نمايان است. در خصوص تاثير تحوالت بحرين بر سياست هاى شوراى همكارى 
خليج فارس، مى  توان به دودسته سياست هاى  امنيتى و سياست هاى سياسى-تبليغاتى 

اشاره كرد.

1-5. سياست هاى  امنيتى شوراى همكارى خليج فارس
در عرصه امنيتى، مهمترين اقدام، ورود نيروهاي شوراي همكاري خليج فارس به 
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بحرين با عنوان نيروهاي سپر جزيره براي حمايت از رژيم آل خليفه بود. بيش از 1000 
نيروي سعودي  و 500 نيروي اماراتى به بحرين اعزام شدند، اما تعداد اين نيروها حتى تا 
5000 نفرنيز برآورد مى  شود. ورود اين نيروها به بحرين در قالب موافقت نامه دفاع مشترك 
سپرجزيره اعالم شد و دبيركل شوراي همكاري بيان كرد حمايت و كمك كشورهاي شورا 
از رهبري و مردم بحرين در راستاي صلح و ثبات اين دولت ها است. البته حضور نيروهاي 
عربستان سعودي در بحرين بى سابقه نيست و در سال 1996 نيز نيروهاي سعودي براي 
مقابله با اعتراضاتى مشابه، به بحرين اعزام شدند. با اين حال، در آن مقطع نيروهاي 

.( www.bbc.co.uk) سعودي به طور كامل وارد خاك بحرين نشده بودند
قيام  و  تحوالت  قبال  در  فارس  خليج  همكاري  شوراي  امنيتى  رفتارهاي  ساير  از 
مردم بحرين مى  توان به اقدامات امنيتى كنترلى و محدودكننده اي اشاره كرد كه درتمام 
كشورهاي اين شورا انجام داده اند و اغلب به عنوان سياستى پيش گيرانه محسوب مى  شود. 
طرح اخراج اتباع كشورهاي لبنان و سوريه از عربستان سعودي از سوي وزارت كشور 
عربستان، به خصوص تصميم هاي كنترلى و امنيتى شوراي همكاري كه بخش عمده 
آن به ايران و اتباع آن معطوف است، دراين راستا قابل ارزيابى است. اجالس شوراي 
همكاري خليج فارس در رياض در ماه مارس  تصميم هاي مهمى در اين راستا از جمله 
تشديد مراقبت هاي كنترلى در مرزها نسبت به تردد افراد به ويژه از سوي ايران، كنترل 
اتباع كشورهايى مانند ايران، لبنان و سوريه و كنترل نهادها و مؤسسات مختلف اتخاذ كرد. 
عالوه بر اين، گزارش هايى مبنى بر تصميم شوراي همكاري براي اخراج نيروي كار ايرانى 

.(www.asriran.com) انتشاريافت. 
در خصوص رويكردها و واكنش هاي امنيتى شوراي همكاري خليج فارس در قبال 
تحوالت بحرين سه مؤلفه عمده تأثيرگذار بوده است. نخست، بخش عمده اي از اقدامات 
و رفتارهاي امنيتى اين شورا در جهت بازسازي وجهه، توانمندي و انسجام امنيتى آن بوده 
است تا بتواند براي مقابله با آسيب پذيري هاي داخلى در نتيجه جنبش هاي مردمى اخير از 
نوعى انسجام و اعتبار براي اتخاذ اقدامات الزم برخوردار باشد. دومين مسأله، نگرانى هاي 
شديد اعضاي شورا ازتحوالت و ضعف هاي درونى و تالش براي كنترل شرايط و ممانعت 
از تحركات سازمانه و بازيگرانى است كه مى  توانند با بهره گيري از اين ضعف ها به ايجاد 
بحران هاي وسيع درونى كمك كنند. سومين مؤلفه مهم در رفتارهاي امنيتى شوراي 
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همكاري نوعى تالش براي برجسته سازي وگسترش ابعاد تبليغاتى و رسانه اي مسائل و 
امور امنيتى براي معطوف كردن قيام مردمى و تحوالت منطقه اي به عناصر خارجى و در 
نتيجه بسترسازي براي اقدام امنيتى در بحرين از جمله رفتار ذيل عنوان نيروهاي سپر 

جزيره بوده است (اسدى، 1390: 20).

2-5. سياست هاى سياسى–تبليغاتى  شوراى همكارى خليج فارس
رويكرد و اقدامات سياسى-ديپلماتيك و تبليغاتى كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس درخصوص قيام مردمى بحرين بر دو مسأله اصلى متمركز بوده است. يكى، 
تالش براي نشان دادن تحوالت به عنوان موضوعى گسترده و منطقه اي بين شورا و ايران و 
در واقع، مطرح ساختن قيام مردمى در راستاي اهداف و سياست هاي ايران و دوم، مطرح 
ساختن قيام مردمى بحرين به عنوان قيام فرقه اي و شيعى به خصوص در عرصه تبليغاتى 
و رسانه اى. همان گونه كه تشريح شد، اين محورها و اهداف از سوي حكومت آل خليفه 
نيز مورد تأكيد است و مى  توان شاهد نوعى انسجام و هماهنگى رفتاري بين شورا در قالب 
سازمانى آن و حكومت بحرين بود. اين هماهنگى نيز عمدتا از تسلط سياست هاي عربستان 

سعودي در شوراي همكاري و تبعيت ويژه آل خليفه از سعودي ها ناشى مى  شود .
در عرصه رسانه اي و تبليغاتى شبكه هاى رسانه اي شورا به خصوص دو شبكه اصلى 
العربيه و الجزيره در راستاي اهداف و طرح هاي سياسى اين شورا سعى كردند تصوير خاص 
خود را از تحوالت بحرين ارائه دهند. همان گونه كه اشاره شد، وابسته نشان دادن اعتراضات 
به خارج و ايران همچنين شيعى و فرقه اي مطرح كردن اعتراضات، محور اصلى برنامه هاي 
رسانه اي بو. در واقع تحرك كشورهاى شوراى همكارى در بحرين و مطرح ساختن تهديد 
ايران و مقابله با معترضان و مخالفان بحرينى، همگى در چارچوب استراتژى تبليغاتى 
شورا و به ويژه عربستان قابل تبيين است. پرداخت كمك هاى مالى و سپس سركوب، 
متحول ساختن تمركز بر مطالبات معترضان به تهديد خارجى و مقاومت حداكثرى در 
برابر فشارهاى خارجى براى انجام اصالحات و وادار ساختن كشورهاى شوراى همكارى به 
همراهى با استراتژى سعودى، جملگى از اجزاى استراتژى نوظهور شورا مى  باشد.كشورهاى 
عضو شورا سعى كردند تا با القاء اين موضوع كه اعتراضات در بحرين جنبه فرقه اى و 
منطقه اى دارد و به خصوص باعث گسترش نفوذ ايران در منطقه مى  شود، منابع بازيگران 

 تاثير تحوالت 
بحرين پس از 
بيدارى اسالمى بر 
ساختار و
سياست هاى 
سياسى-



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،
شماره نوزدهم

بهار 1395

101

منطقه اى و قدرت هاى بين المللى را براى حمايت از حكومت آل خليفه بسيج نمايند و از 
اين طريق بحران بحرين را مهار نمايند. اين اقدام به خصوص در جهت افزايش حمايت 
غرب و به خصوص آمريكا از آل خليفه و ممانعت از هر گونه دگرگونى سياسى مهم در 

بحرين بود كه تا حدى نيز موفق عمل كرد.

6. مداخله شوراى همكارى خليج فارس در بحرين
بايد اذعان داشت كه بعد از تحوالت اخير در جهان عرب، بحرين در محور نخست 
جهان بينى سياسى كشورهاى شوراى همكارى قرار گرفته و از جمله فورى ترين مسايل 
سياست خارجى كشورهاى شوراى همكارى، حفظ امنيت و ثبات اين كشور است، زيرا 
شوراى  افزون بر قرار داشتن در محور نخست چيدمان  سياست خارجِى امنيت محورِ 
همكارى، بحرين  از جمله كشورهاى شوراى همكارى است كه از نظر امنيتى كامال به 
رياض وابسته است. به عالوه بحرين به صورت دروازه اى ظاهر شده كه دگرگونى هاى 
جهان عرب را وارد خليج فارس مى  سازد ؛ لذا بستن اين دروازه براى مصون نگه داشتن 
محور نخست از نظر شوراى همكارى ضرورى است. تحركات مختلف شوراى همكارى در 
بحران 2011 بحرين از اين منظر قابل تبيين است. بحرين بالفاصله پس از سقوط مبارك 
در مصر، به دروازة ورود دگرگونى هاى مردمى جهان عرب به كشورهاى محافظه كار خليج 
فارس تبديل شد. اين دروازه البته پيش از تسرى دگرگونى ها به ساير كشورهاى شوراى 
همكارى، بسته شد. خاندان آل خليفه به دو جناح طرفدار مدارا و گفتگو با مخالفان و 
طرفدار سركوب آنان تقسيم مى  شوند كه در رأس جناح مى انه رو و گفتگوطلب آن، پادشاه 
و وليعهد بحرين قرار دارند. اما جناح خواستار سركوب كه در رأس آن نخست  وزير اين 
كشور قرار دارد، با «امير نايف»1 وليعهد متوفى عربستان، و جناح سركوب گر آل سعود 
روابط نزديكى داشته و از آغاز بحران خواستار سركوب معترضان بودند. باتوجه به اين دو 
جناح ، نخست وزير قطر براى حل اوضاع بحرين، پيشنهادى چهار ماده اى ارائه داد . متقاعد 
كردن شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه، نخست وزير بحرين به كناره گيرى از سمتش 
يك سال بعد از امضاى توافقنامه آشتى ملى بين شيخ حمد شاه بحرين و معارضان شيعه 

1.  Nayef bin Abdul- Aziz
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بحرينى از جمله مفاد طرح پيشنهادى شيخ حمد بن جاسم آل ثانى1، نخست وزير و وزير 
امور خارجه قطر است. عالوه بر اين معارضان شيعه بحرينى الزم است كه از درخواست 
خود براى تشكيل نظام مشروطه سلطنتى در اين كشور صرف نظر كرده و به درخواست 

براى اصالحات بويژه درباره فعاليت سياسى و انتخابات بسنده كنند. 
اين طرح پيشنهادى تاكيد مى  كند كه اگر نخست وزير بحرين از كناره گيرى خوددارى 
كند، در آن صورت اعضاى شوراى همكارى خليح فارس نشستى فورى را براى حمايت از 
شاه بحرين و وليعهد وى برگزار خواهند كرد. همچنين وجود توافق از پيش صورت گرفته 
با سعودى ها امرى ضرورى براى گام برداشتن در زمينه اجراى مفاد باال دانسته شده است. 
اولويت هاى پيشنهادى ، الزم است كه به سعودى ها امكان ايفاى نقش فعالى را در اداره 
امور امنيتى و نظامى در بحرين بدهد و در مقابل آنها نخست وزير بحرين را به كناره گيرى 

از قدرت متقاعد كنند كه با روند اصالحات در بحرين مخالفت نكند.
براى شوراى همكارى، امنيت و ثبات در بحرين از جنبه هاى متعددى حايز اهميت 
است. پشتيبانى از رژيم حاكم بر بحرين به معناى حمايت از تمامى پادشاهى هاى خليج 
فارس، فرستادن پيامى روشن به جمعيت شيعى خويش و مهار نفوذ ايران در خليج فارس 
مى  باشد (Ottawey, 2011). هم چنان كه آنتونى كردسمن2 مى  نويسد: «عربستان سعودى 
پل ملك فهد ميان بحرين و سرزمين سعودى را بيشتر براى تضمين امنيت اين جزيره 
 .(Cordesman, 2011) «در برابر شورش هاى داخلى و تهديد مورد ادعاى ايران ساخت
با اين حال سعودى ها به دليل تمركز بر احتمال تسرى گسترده اعتراضات به درون 
عربستان، به مدت سه هفته از آغاز بحران بحرين، در آن مداخله نكردند. در اين مى ان 
گزارش هايى در ارتباط با اولتيماتوم عربستان به حكومت بحرين، منتشر شد. بر مبناى اين 
اوليتماتوم، سعودى ها دو هفته به پادشاه و وليعهد بحرين فرصت دادند تا بحران را از طريق 
گفتگو با مخالفان مرتفع سازند. اما سپرى شدن اين دو هفته و عدم رسيدن به توافق، 
موجب مداخله شوراى همكارى و عربستان مى  شود. مداخله در بحرين به وضوح استراتژى 
كشورهاى شوراى همكارى را به نمايش مىگذارد. پس از بى ثمرماندن مشوق هاى شوراى 
همكارى براى رفع بحران بحرين و ساكت كردن معترضان، مداخله در چارچوب نهادى 

1.  Hamad bin Jassim bin Jaber bin Muhammad Al Thani
2.  Anthony H .Cordesman
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شورا آغاز مى  شود و ادعاى تهديد ايران عليه بحرين مطرح و در رسانه هاى عربى پررنگ 
مى شود. به عالوه مداخله در بحرين اصوال براى رويارويى با خواست تغيير معترضان صورت 
  مى گيرد. البته برخى برآنند كه نيروهاى بحرينى توان سركوب اعتراضات را داشتند، زيرا 
بحرينى ها اصال از نيروهاى ضدشورش خود بهره نگرفتند، اما اعزام نيروهاى سپر جزيره 
به اصرار عربستان و با هدف ارسال پيام هايى به رقباى منطقه اى ايران صورت گرفت. 
(احمديان، 1391: 89). پس از گذشت روز خشم عربستان و نيز پايان اولتيماتوم مورد 
ادعا، نيروهاى عربستان و امارات، زير چتر شوراى همكارى خليج فارس، وارد بحرين شده 
و به سركوب معترضان پرداختند. در اين ميان سعودى ها با تكيه بر رسانه هاى منطقه اى 
خويش و در راستاى توجيه مداخلة سپر جزيره، بحرين را مورد تهديد مداخله ايران نشان 
مى  دادند و ورود نيروهاى سپر جزيره به بحرين را بر اين مبنا توجيه مى  كردند. اين امر 
در راستاى توجيه حقوقى ورود نيروها به بحرين صورت مى  گرفت، زيرا بنا بر اساسنامة 
سپر جزيره، اعضا تنها در برابر تهديد خارجى مجوز مداخله به سود كشور مورد تهديد 
را مى  يافتند. اما كويت اعالم كرد به دليل عدم وجود تهديد خارجى، حاضر به اعزام نيرو 
نيست و قطر و عمان نيز در اين مداخله شركت نكردند. بدين ترتيب مبناى حقوقى مورد 

ادعاى عربستان براى مداخله در بحرين، به نوعى از سوى برخى اعضاى شورا رد شد.

7.تاثير تحوالت بحرين بر ساختار شوراى همكارى خليج فارس 
1-7. شوراى همكارى، امكان يا امتناع كنفدراليسم عربى

بحث اتحاد ميان كشورهاى خليج فارس به يك موضوع اساسى براى بسيارى از 
تصميم گيران سياسى در كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس تبديل شده است. عربستان 
سعودى به بحرين و ديگر كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس پيشنهادى مبنى 
بر تشكيل اتحاديه داده است. پيشنهادى كه بيش از آن كه بوى اتحاديه از آن استشمام 
شود، از نگرانى عربستان سعودى از بهم خوردن موازنه و تعادل محيط پيرامونى وخود 
حكايت دارد. اعالم الحاق مجمع الجزاير بحرين به عربستان در چارچوب طرح كنفدراليسم 
عربى پس از شدت تحوالت، در منابع سياسى و رسانه اى انعكاس پيدا كرده است. اين 
ابتكار كه از سوى خاندان حاكم بحرين طرح ريزى شده، بيانگر نگرانى آل خليفه از بروز 
تغيير واقعى در اين كشور است. در همين راستا افزايش تبادل پيام ها بين پادشاه بحرين 
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و همتاى سعودى خود حكايت از آن دارد كه طرفين درباره چارچوب كنفدراليسم به 
توافق رسيدند. مداخله عربستان در بحرين تحت عنوان نيروهاى موسوم به سپر جزيره، 
عربستان را به فكر ايجاد كنفدراليسمى متشكل از كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس به 
مركزيت عربستان انداخته است. شوراى همكارى خليج فارس وارد بررسى پروژه اى شد 
كه براساس آن شوراى همكارى يك سياست واحد در تمامى زمينه هاى سياست خارجى، 
دفاعى و امنيتى با توجه به استقالل و تماميت ارضى كشورهاى عضو اتخاذ كند تا بتواند 
در برابر آنچه ادعاى نفوذ روزافزون و تهديدهاى امنيتى ايران گفته شده، ايستادگى كند. 
ولى مسئله اين است كه آيا زمينه هاى الزم براى تشكيل چنين اتحاديه اى وجوددارد؟ آيا 
مسئله كنفدراليسم با آرام شدن تحوالت همچنان در دستور كار كشورهاى عضو شورا قرار 

مى  گيرد؟ 
پس از تحوالت اخير منطقه به ويژه دربحرين و تهديدهايى كه برخى كشورهاى 
منطقه خليج فارس مدعى بودند كه از نفوذ ايران متوجه آنهاست، بسيارى از رهبران 
كشورهاى عضو شوراى همكارى به فكر تشكيل مجموعه اى بر اساس كنفدراليسم افتادند 
تا به زعم آنها بتوانند در برابر تهديدهاى موجود بايستند. اين اتحاديه فقط در بحث هاى 
امنيتى متمركز نخواهد شد، بلكه تمامى زمينه ها، به ويژه بخش هاى مشترك كشورها را 
نيز شامل مى  شود. در سال هاى گذشته مطالبات بسيارى براى تاسيس چنين منظومه اى 
وجود داشت، اما حوادث اخير بحرين باعث شد تا تقاضا براى تاسيس منظومه كنفدراليسم 
دو چندان شود. براساس اين پروژه كشورهاى شوراى همكارى نظامى كنفدرال را در پيش 
مى  گيرند كه بر اساس آن سياست خارجى، دفاعى و امنيتى واحدى اتخاذ مى  شود كه براى 
همه كشورهاى عضو شورا الزم االجرا است كه به زعم آنها مى  تواند استقالل و تماميت 
ارضى آنها را تضمين كند. در همين رابطه قرار است سپر دفاع جزيره، كه نيروى واحد 
شورا محسوب مى  شود و براى نخستين بار در تاريخ شوراى همكارى در تحوالت بحرين 
وارد عمل شد، وظيفه دفاعى شورا را بر عهده بگيرد و در حكم نيروهاى ضربتى در منطقه 
وارد عمل شود. قرار است اختيارات و امكانات بيشترى در اختيار اين سازمان نظامى قرار 
داده شود تا در برابر هر گونه تهديد منطقه اى و بين المللى بتواند فورا وارد عمل شود. اما 
مسئله اين است كه بسيارى از كارشناسان معتقدند كه زمينه هاى الزم براى ايجاد چنين 
نهادى وجود ندارد و در برخى موارد حتى اختالف ها به اندازه اى گسترده است كه امكان 
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ايجاد چنين اتحاديه اى را غيرممكن مى  سازد (كرمى،1391).
بحرين بيش ازهر كشورى اصرار دارد كه اتحاديه كنفدرالى تشكيل شود. به گونه اى 
كه مجلس نمايندگان آن در يك نشست فوق العاده طرح كنفدراليسم شورا را تصويب كرد. 
در بيانيه مجلس ملى بحرين آمده است: «بحرين موقعيت استراتژيكى دارد، ازثروت هاى 
طبيعى بسيارى برخوردار است و مركز مالى منطقه محسوب مى  شود از اين رو مورد 
طمع ديگر كشورها است، عالوه بر آن خطرهاى امنيتى بسيارى آن را تهديد مى  كند. از 
آن رو كه بحرين، كيان شوراى همكارى به حساب مى  آيد، منامه بسيار اصرار دارد كه 
www.) «اتحاديه كنفدراليسم فورا تشكيل شود تا بتواند در برابر اين تهديدها بايستد

irandiplomacy.ir) ماهيت اين اتحاديه هنوز مشخص نيست ، اما وزير اطالعات بحرين 

، سميرا رجب1، در گفتگويى بيان نمود كه اين اتحاديه مدلى از اتحاديه اروپا خواهد بود.

كويتى ها در رأس معترضان به كنفدراليسم و حتى افزايش اعضاى شوراى همكارى هستند.
كويت كشورى است كه حداقل دمكراسى در آن رعايت مى  شود ولى در ديگر كشورهاى 
عضو شورا چنين چيزى حاكم نيست. يا مثال در امارات متحده عربى سيستم باز اقتصاد 
جهانى حاكم است و همه مراودات بانكى و بين بانكى آن كامال براساس اقتصاد باز است، 
در حالى كه در عربستان سعودى تالش مى  شود كه مراودات اقتصادى همگى منطبق با 
اصول شرع باشد؛ در اين صورت چگونه مى  توان براى كل اعضاى شورا يك نسخه پيچيد؟

در هر صورت مى  توان گفت ايجاد كنفدراليسم عربى بيشتر مورد اهتمام كشورهايى 
است كه از تغيير در جوامع خود ورسيدن بهار عربى نگرانند. بر كسى پوشيده نيست كه 
پيشنهاد تشكيل اتحاديه از سوى عربستان به ديگر كشورهاى عربى، بيم از رسيدن مرحله 
تغيير به جوامع كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس است. ايجاد كنفدراليسم با عربستان 
يا ديگر كشورهاى عربى براى يكپارچه شدن، اقدامى در جهت تهديد مخالفان بحرينى 
يا قرار دادن آنها در برابر مجموعه اى بسيار بزرگ ازاهل تسنن در منطقه مى  باشد. اين 
طرح شامل يكپارچه كردن سياست هاى امنيتى، دفاعى و خارجى است، به صورتى كه 
يك وزارت امورخارجه براى سازماندهى روابط شوراى همكارى با ديگر كشورها ايجاد مى  
شود، و هركدام از كشورهاى عضو فقط يك سفارتخانه در كشورهاى ديگر خواهند داشت، 
و پاسپورت تهايى يكپارچه براى همه شهروندان كشورهاى عضو اختصاص مى  يابد. ايجاد 
1.  Samira Rajab
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كنفدراليسم براى كشورهاى شوراى همكارى در چارچوب دغدغه هاى بحرين و عربستان 
و تا حدودى امارات مطرح شده است، اما با توجه به عدم توافق كشورهاى عضو اين شورا، 
عربستان نمى تواند زمينه را براى ايجاد آن فراهم كند. مطرح شدن كنفدراليسم نتيجه 
اتفاقات اخير بحرين و نگرانى هاى ناشى از آن است. تا قبل از اين نه حرفى از كنفدراليسم 
بود و نه حرفى ازاعضاى جديد. تحوالت اخير بحرين موجب شد تا اين مسئله با شتاب 
بيشترى مطرح شود. اما آنچه كه مشخص است، اين است كه هر گونه طرح امنيتى در 
قالب اتحاديه و كنفدراليسم بدون مشاركت ساير كشورهاى خليج فارس چون ايران و 
عراق كه از وزن قابل توجهى برخوردارند، موفقيت طرح را با ترديد روبرو مى  سازد و نه 
تنها نمى تواند كمكى به بهبود ثبات در منطقه كند، بلكه زمينه هاى تنش را نيز افزايش 
مى  دهد، به خصوص اينكه با توجه به سياست خارجى ايران كه خواهان ايجاد فضاى تعامل 
بهتر با همه كشورها است، نمى توان با تحركات فردى كشورهاى عضو شوراى همكارى به 

فكر تاسيس چنين اتحاديه اى افتاد.

2-7. شوراى همكارى خليج فارس و طرح باشگاه پادشاهان 
رسيدن خيزش هاى مردمى به بحرين و كشورهاى شوراى همكارى، اين كشورها را 
نسبت به دو موضوع حساس كرد؛ مسئله اول اينكه اياالت متحده آنها را مانند تونس و مصر 
تنها خواهد گذاشت، به خصوص كه اياالت متحده مى  بايست از بين ارزش ها (دموكراسى، 
آزادى) و منافع خود (نفت و پايگاه هاى نظامى) يكى را انتخاب كند. مسئله دوم، اينكه روند 
فعلى كه در جريان است دير يا زود منجر به سقوط حكومت هاى پادشاهى مى  شود. بنابراين 
شوراى همكارى خليج فارس، بالفاصله در صدد برآمد تا نسبت به تهديدات ايجاد شده، به 
اتخاذ راهكارهاى جديد بپردازد. مجموع مواضع شوراى همكارى در قبال خيزش هاى عرب 
باعث شده تا از تشكيل جبهه اى با عنوان باشگاه سلطنتى ضدانقالب به رهبرى عربستان 
نام برده  شود. بنابر اين پيشنهاد، باشگاه درصدد عضوگيرى جديد و توسعه جغرافيايى 
انسانى و امنيتى خويش برآمده است. عربستان به دو كشور اردن و مراكش پيشنهاد داده تا 
به شوراى همكارى خليج فارس بپيوندند. هدف از اين پيشنهاد بسيار  واضح است. عربستان 
قصد دارد نظام هاى پادشاهى عربى را درمقابل موج خيزش هاى مردمى حفظ كند و از 
توان آنها براى هم افزايى و تكامل امنيتى و پركردن شكاف هاى اقتصادى يكديگر استفاده 
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كند. پيشنهاد پيوستن مغرب و اردن به شوراى همكارى خليج فارس، على رغم اينكه اين 
كشورها در خليج فارس واقع نشده اند، حكايت از نگرانى پادشاهى هاى عربى و به خصوص 
عربستان سعودى در مقابل درگيرشدن يكى از اعضا در خيزش هاى مردمى اخير است. 
دولت هاى شوراى همكارى خليج فارس به اعراب و جهان اعالم كردند كه پادشاهى يك 
شكل پايدار از حكومت در منطقه است و از آنجايى كه آنها با تهديدهاى مشابهى مواجه 
هستند كه وضع موجود را به چالش مى  كشد؛ بنابراين بايد با يكديگر متحد شوند. به نظر 
مى  رسد كه اين تحوالت باعث بهم نزديك شدن و اتحاد صفوف داخل شوراى همكارى و 
وحدت تازه در مى ان آنها شده است. آنچه براى عربستان به عنوان مهمترين عضو شورا در 
عرصه روابط خارجى مهم بوده، حفظ ثبات منطقه اى در راستاى حفظ ثبات داخلى است. 
اين تاكيد را مى  توان بخشى از ويژگى كلى و هميشگى سياست خارجى دولت سعودى به 
حساب آورد. سعودى ها هم در سطح منطقه و هم در سطح حكومتى، از بى نظمى و آنچه 

قابل پيش ينى نيست، به شدت دورى مى  جويند.
عراق و يمن نيز تالش دارند به شوراى همكارى بپيوندند كه تاكنون با عضويت 
آنها موافقت نشده است. موافقت با انضمام اردن و مراكش پس از درخواست هاى رسمى 
پادشاهان اين دو كشور از شوراى همكارى خليج فارس حاصل شده است. به اعتقاد آنها 
اين دو كشور پس از آن كه شاهد خيزش هاى مردمى در منطقه شدند، براى اين كه بتوانند 
حكومت هاى پادشاهى خود را از فروپاشى احتمالى نجات دهند تقاضاى عضويت در شوراى 
همكارى دادند. البته اين رويكرد ظاهرا دو طرفه است. يعنى اين كه كشورهاى شوراى 
همكارى نيز احساس مشابهى دارند و براى اين كه بتوانند خود را از گزند انقالب هاى 
مردمى كه سراسر منطقه عربى را در بر گرفته، نجات دهند به فكر گسترش و توسعه شورا 
و يافتن هم پيمانان جديد افتاده اند. به ويژه اين كه جبهه اعتدالى منطقه پس از انقالب 
تونس و مصر فروپاشيده وكشورهاى به جا مانده از جبهه اعتدال خود را تنها و بى پشتوانه 
احساس مى  كنند. در عين حال انضمام كشورهاى مراكش و اردن از زاويه امنيتى نيز 
مورد توجه قرار گرفته است. كارشناسان امنيتى و نظامى معتقدند كه تجربه امنيتى و 
نظامى اردن و مراكش از عوامل پذيرفتن آنها در جمع كشورهاى شوراى همكارى است. 
در حالى كه مردم كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس عموماً و تا حد نسبى از 
رفاه برخوردارند، كشورهاى اردن و مراكش كه از توان اقتصادى پايين، توسعه اقتصادى 



108

كم و رفاه عمومى پايينى برخوردارند، ممكن است به وضعيت اقتصادى و رفاهى كشورهاى 
اين شورا ضربه بزنند. مصر و تونس به رغم رقابتى كه با عربستان سعودى، كشور كليدى 
شوراى همكارى داشتند، اما از حاميان اصلى شوراى همكارى محسوب مى  شدند. به ويژه 
در بحث هاى امنيتى و جنگ با تروريسم كه سبب شده بود تونس مقر دائمى وزراى كشور 
اتحاديه عرب از جمله شوراى همكارى خليج فارس و قاهره مركز رايزنى هاى ديپلماتيك 

جامعه عربى شود.

نتيجه
در دهه اخير، تحوالت و روندهاى مهم بين المللى كه تأثيرات شگرفى بر اكثر مناطق 
جهان داشته است، بر كشورهاى خليج فارس نيز مؤثر بوده است. با وجود برخى ويژگى ها 
و مسايل سنتى و ساختارى در مورد كشورهاى عربى خليج فارس، روندها و شرايط نوين 
جهانى، مسايل داخلى و سياست خارجى اين كشورها را حداقل در بخش عمده اى از 

جنبه ها تحت تأثير قرار داده است. 
با آغاز اعتراضات در كشورهاى عربى، تسرى اين موج به كشورهاى عضو شوراى 
همكارى خليج فارس پيش بينى مى  شد. با اين حال به دليل برخوردارى اكثر اين كشورها 
از توان مالى باال، شيوة مقابلة آنها با اعتراضات متفاوت از كشورهاى غير رانتير بود. عربستان 
از جمله كشورهايى بود كه تجمعاتى اعتراض آميز به خود ديد. رژيم سعودى با آميزه اى از 
رشوه و سركوب، توانست بر خطر گسترش و فراگيرى اين تجمعات فائق آيد. با اين حال 
در كشورهاى اطراف عربستان، قيام هاى مردمى تأثيرات ژرفى بر نظام هاى بحرين و يمن 
گذاشت و رياض از ترس تسرى اين دگرگونى ها به خاك خود، به مداخله در بحرين و طرح 

ابتكارى براى مرتفع ساختن بحران در يمن پرداخت.
در واقع دو دورة مشخص در تعامل عربستان با اعتراضات خاورميانه قابل تفكيك 
است: نخست دوره اى كه عربستان در قبال بحران مصر واكنش نشان مى  داد و در تالش بود 
از گسترش اعتراضات داخلى جلوگيرى كند؛ و دوم دوره اى كه رياض فعاالنه براى مقابله 
با قيام هاى عربى در كشورهاى همجوار وارد عمل شد. مداخله در بحرين، ابتكار شوراى 
همكارى براى يمن و طرح پيوستن اردن و مراكش به اين شورا در راستاى استراتژى در 

حال ظهور عربستان براى مقابله با قيام هاى عربى صورت گرفت.
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با توجه به اينكه جهت گيرى هاى آمريكا و عربستان نسبت به تحوالت در برخى از 
كشورهاى عربى منطقه در تناقض است، اين احتمال وجود دارد كه اين استراتژى نوين 
رياض، موجب تقابل عربستان با سياست هاى اتخاذ شده از سوى واشنگتن در برخى از 
كشورها شود. اياالت متحده به وضوح در سخنرانى  مى  2011 اوباما در مورد «بهار عربى»، 
از سياست پيشين خود – كه در ژوئن 2009 در قاهره مطرح شد و بر مبناى آن اياالت 
متحده دستورالعمل آزادى بوش را كنار گذاشت – به سود قيام هاى عربى كه اين بار در 
جهت منافع واشنگتن ارزيابى مى  شود، عبور كرد. اين امر مى  تواند موجب چالش جديد در 
روابط با اياالت متحده شود. اين چالش و برونداد آن مى  تواند تأثير منفى بر روابط ديرپاى 
واشنگتن – رياض بگذارد و اين امر احتماالت چندى را پيش روى چينش و توازن نيروها 
در خاورميانة آينده قرار مى  دهد. طبعاً اين تضاد استراتژيك بين دو متحد ديرين – به 
رغم تالش بسيار دو طرف ـ نمى تواند براى مدتى طوالنى مخفى باقى بماند. با بروز اين 

اختالفات، آيندة روابط واشنگتن ـ رياض طبعاً متفاوت از گذشتة آن خواهد بود.
بحران بحرين پس از بيدارى اسالمى باعث تغييرات ساختارى در شوراى همكارى 
خليج فارس از جمله بحث افزايش اعضاى آن و همچنين تغيير سياست هاى سياسى-

امنيتى براى كنترل و حفظ وضع موجود در آن كشور شد. اين مسئله مداخله نظامى در 
بحرين را به دنبال داشت تا بتواند با سركوب جنبش مردمى بحرين مانع سقوط نظام 

پادشاهى محافظه كارانه در آن كشور شود. *
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