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بــرزت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة خالل 
ــي  ــهدين اإلقليم ــرة يف املش ــوة مؤث ــة كق ــنوات املاضي الس
والعاملــي، وتنامــى دورهــا بشــكل متزايــد يف النظــام 
ــر  ــراً يف الكث ــالً ومؤث ــاً فاع ــت طرف ــث أصبح ــدويل، بحي ال
ــم  ــدول العال ــاً ل ــكاً موثوق ــة، ورشي ــا الدولي ــن القضاي م
ومنظماتــه الدوليــة يف مواجهــة التحديــات العامليــة املتنامية، 
وتعزيــز الســالم واالســتقرار والتنميــة. وبــرز هــذا الــدور 
بشــكل واضــح خــالل األزمتــن األخرتــن اللتــن شــهدهما 
ــية-  ــرب الروس ــد- 19، والح ــة كوفي ــا جائح ــم، وهم العال
األوكرانيــة. ويتنــاول هــذا املقــال مــؤرشات ومظاهــر تنامي 
الــدور الخليجــي يف النظــام الــدويل، وصــوالً إىل اســترشاف 

ــل 2023. ــام املقب ــالل الع ــدور خ ــذا ال ــتقبل ه مس

تنامي الدور الخليجي:
شــهد دور دول مجلــس التعــاون الخليجــي تناميــاً ملحوظــاً 
يف العديــد مــن امللفــات اإلقليميــة والعامليــة خــالل الســنوات 
األخــرة، مدفوعــاً بمجموعــة مــن العوامــل املهمــة؛ يأتــي يف 

مقدمتهــا مــا تتمتــع بــه هــذه الــدول مــن ثقــل اقتصــادي 
ــة.  ــة ضخم ــوارد نفطي ــن م ــا م ــر لديه ــا يتوف ــايل وم وم
فوفقــاً لبيانــات صنــدوق النقــد الــدويل وهيئــات اإلحصــاء 
ــدول الخليــج  ــة، ارتفــع الناتــج املحــي اإلجمــايل ل الخليجي
ــام 2021،  ــالل ع ــبة 18.3% خ ــة بنس ــعار الجاري باألس
ــون  ــل 1.42 تريلي ــون دوالر، مقاب ــو 1.68 تريلي ــغ نح ليبل
ــي  ــاد العامل ــبته يف االقتص ــع نس ــام 2020، لرتتف دوالر يف ع
إىل 1.75% يف العــام املــايض، ُمحتــالً املرتبــة الـــ 12 عامليــاً، 

مقارنــًة باملرتبــة الـــ 13 يف 2020. 

ــة األوىل  ــعودية يف املرتب ــة الس ــة العربي ــاءت اململك وج
بناتــج محــي إجمــايل بلــغ 833.5 مليــار دوالر، تليهــا دولــة 
اإلمــارات بناتــج محــي 410 مليــارات دوالر، ثــم قطــر بـــ 
ــار دوالر،  ــت بـــ 135.4 ملي ــار دوالر، والكوي 179.6 ملي
ــن  ــراً البحري ــار دوالر، وأخ ــان بـــ 83.7 ملي ــلطنة ُعم وس
ــق  ــا يتعل ــار دوالر. وفيم ــدره 38.9 ملي ــي ق ــج مح بنات
ــم،  ــة، الســلعة االســرتاتيجية األهــم يف العال باملــوارد النفطي
تســيطر دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى نحــو %30 

لماذا سيتصاعد دور الخليج في النظام 
الدولي 2023؟

»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــرش مــن خــالل املوقــع اإللكرتونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعالمي ــة، والتوجه ــالت املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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ــر  ــا تعت ــدة، كم ــة املؤك ــة العاملي ــات النفطي ــن االحتياطي م
مــن أكــر ُمصــدري النفــط يف العالــم، لتكــون بذلــك الالعب 

ــة. ــة العاملي ــواق الطاق ــم يف أس األه

ــاط  ــن نش ــة م ــدرات االقتصادي ــذه الق ــززت ه ــد ع وق
ودور دول الخليــج العربيــة ضمــن التكتــالت الدوليــة املهمة، 
حيــث انضمــت الســعودية إىل “مجموعــة العرشيــن”، التــي 
ــة  ــت دول ــا أصبح ــة، فيم ــادات العاملي ــر االقتص ــم أك تض
اإلمــارات مراقبــاً يف هــذه املجموعــة وشــاركت يف اجتماعاتها 
األخــرة بفاعليــة، كمــا ســمحت هــذه القــدرات االقتصاديــة 
ــاون  ــس التع ــا دول مجل ــي راكمته ــة الت ــض املالي والفوائ
ــاعدات  ــم املس ــة يف تقدي ــأدوار فاعل ــام ب ــا بالقي لحكوماته
التنمويــة واإلنســانية، وبنــاء رشاكات اقتصاديــة فاعلــة مــع 

مختلــف دول العالــم بمــا عــزز مــن دورهــا العاملــي.

كمــا أصبحــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مرسحــاً 
الســتضافة العديــد مــن الفعاليــات الدوليــة املهمــة، حيــث 
أصبحــت اإلمــارات أول دولــة يف الــرشق األوســط وأفريقيــا 
تســتضيف معــرض “إكســبو 2020 دبــي”، وتمكنــت مــن 
ــد  ــرض املمت ــخ املع ــرة األوىل يف تاري ــة للم ــع 191 دول جم
ــة كأس  ــر بطول ــتضافت قط ــك اس ــاً. كذل ــى 170 عام ع
ــاً، إىل  ــط أيض ــرشق األوس ــة يف ال ــم 2022، كأول دول العال
جانــب العــرشات مــن الفعاليــات الدوليــة املهمــة األخــرى، 

ــم يف دول هــذه املنطقــة. ــي تعكــس ثقــة العال والت

ــة  ــن مكان ــززت م ــي ع ــاً الت ــل أيض ــن العوام ــن ب وم
ــات  ــبكة العالق ــي، ش ــاون الخليج ــس التع ودور دول مجل
ــدول يف بنائهــا  ــي نجحــت هــذه ال ــة الواســعة الت الخارجي
مــع القــوى الدوليــة املختلفــة، بشــكل جعــل منهــا رشيــكاً 
موثوقــاً للعالــم كلــه، بفضــل سياســاتها الخارجيــة 
املتوازنــة والحكيمــة، إىل جانــب مــا تتمتــع بــه مــن 
اســتقرار ســيايس وأمنــي مقارنــًة بــدول املنطقــة املحيطــة 
والعالــم ككل، وهــو األمــر الــذي ســمح لهــا بقيــادة النظــام 
ــذي مــر العقــد املــايض بواحــدة مــن  اإلقليمــي العربــي ال
ــة  ــل بفاعلي ــن التعام ــت م ــه، وتمكن ــة وأزمات ــوأ مراحل أس
ــدرات  ــة يف ق ــن الثق ــزز م ــا ع ــة، مم ــه املختلف ــع أزمات م

ــج. ــات دول الخلي وسياس

ولـم يقتـر األمـر فقـط عـى عنـارص القـوة املاديـة، 
بـل نجحـت دول الخليـج يف تعزيـز عنـارص قوتهـا الناعمة، 
حيـث جـاءت دولة اإلمـارات يف املرتبـة العارشة عامليـاً واألوىل 
إقليميـاً يف قـوة التأثـر، وفـق مـؤرش القـوة الناعمـة العاملي 
لعـام 2022، لتعـزز مكانتها كواحـدة من أكـر دول املنطقة 
والعالـم، مـن حيـث التأثـر اإليجابي والسـمعة الطيبـة. كما 
تملـك السـعودية قـوة ناعمة كبـرة داخـل العالم اإلسـالمي 

نابعـة مـن كونهـا حاضنـة للحرمـن الرشيفن.

ــي  ــدور املتنام ــرز ال ــرة، ب ــوام األخ ــال األع وخ
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي يف العديــد مــن 
املظاهــر، التــي يصعــب حرصهــا هنــا، ولكــن يمكــن 
التوقــف عنــد ثــاث أزمــات دوليــة رئيســية، كان لــدول 

ــايل: ــا، كالت ــرز فيه ــدور األب ــج ال الخلي

1- جائحــة كوفيــد- 19، حيــث كان لــدول املنطقــة، خاصًة 
ــود  ــم جه ــل يف دع ــا الفاع ــعودية، دوره ــارات والس اإلم
ــور  ــم كل ص ــالل تقدي ــن خ ــاً م ــة عاملي ــة الجائح مواجه
ــة،  ــأة الجائح ــت وط ــي عان ــدول الت ــاندة لل ــم واملس الدع
ــعودية  ــة والس ــة اإلماراتي ــل اإلغاث ــت قواف ــث تحرك حي
والخليجيــة األخــرى لتصــل إىل العديــد مــن الــدول، وهــي 
مواقــف أشــادت بهــا جميــع املنظمــات اإلنســانية والصحية 

ــة. ــة العاملي ــة الصح ــها منظم ــى رأس وع

ــاون  ــس التع ــت دول مجل ــة، إذ تبن ــرب األوكراني 2- الح
الخليجــي سياســة خارجيــة محايــدة، وهــو مــا أّهــل دولــة 
ــة  ــاً يف محاول ــيطاً نزيه ــون وس ــعودية لتك ــارات والس اإلم
احتــواء هــذه األزمــة ووقــف الحــرب، حيــث قــام صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة “حفظــه اللــه”، بزيــارة إىل روســيا ولقــاء الرئيــس 
فالديمــر بوتــن للوســاطة وإيجــاد حــل للــراع، وهــو مــا 
ــا  ــة، كم ــج عام ــارات ودول الخلي ــي لإلم ــدور العامل ــد ال أك
ــادل  ــاق لتب ــل التف ــعودية يف التوص ــود الس ــت الجه نجح

ــا. ــيا وأوكراني ــن روس األرسى ب

3- تغر املنـاخ، وهذ األزمة التي بـدأت آثارها تظهر بوضوح 
يف السـنوات األخـرة، حيـث وقفـت دول الخليـج، ال سـيما 
السـعودية واإلمـارات، موقـف الـدول املسـؤولة والحريصـة 
عـى مواجهـة التحديـات العامليـة، فتعـددت املبـادرات التـي 
أعلنتهـا الدولتـان، ومـن بينها وضـع اسـرتاتيجيات لتحقيق 
والواليـات  اإلمـارات  دولـة  أعلنـت  فيمـا  املناخـي.  الحيـاد 
املتحـدة األمريكيـة، يف مطلـع نوفمـر 2022، عـن رشاكتهما 
االسـرتاتيجية السـتثمار 100 مليـار دوالر يف تنفيذ مرشوعات 
للطاقـة النظيفـة تبلغ طاقتها اإلنتاجيـة 100 جيجاوات يف كل 
مـن دولـة اإلمـارات والواليات املتحـدة ومختلف أنحـاء العالم 

.2035 عـام  بحلول 

وبالتــايل، فــإن هــذه األزمــات الثــالث أظهــرت بوضــوح 
ــدت  ــة، وأك ــج العربي ــدول الخلي ــي ل ــي املتنام ــدور العامل ال

أهميتهــا يف مواجهــة التحديــات العامليــة املشــرتكة.

توقعات 2023:
ــدي  ــاه التصاع ــذا االتج ــتمر ه ــع أن يس ــن امُلتوق م
للــدور الخليجــي يف النظــام الــدويل خــال العــام 2023، 
وذلــك باالســتناد إىل مجموعــة مــن الحقائــق، وأبرزهــا 

مــا يــي:
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ـــة  ـــات االقتصادي ـــم األزم ـــا، تفاق ـــتمرار، وربم 1- اس
الروســـية-  الحـــرب  عـــن  الناجمـــة  العامليـــة 
األوكرانيـــة، وتبعـــات جائحـــة كوفيـــد- 19 التـــي ال 
تـــزال مســـتمرة، بمـــا يف ذلـــك مخاطـــر التضخـــم، 
والكســـاد العاملـــي. ويف هـــذه الحالـــة، فـــإن دول 
ـــة  ـــدرات اقتصادي ـــن ق ـــه م ـــا تمتلك ـــة، بم ـــج العربي الخلي
وفوائـــض ماليـــة كبـــرة، ســـيكون لهـــا دور أكـــر يف 
محاولـــة مواجهـــة هـــذه األزمـــات، بالرغـــم مـــن أنهـــا 
ــر يف  ــا دور أكـ ــيكون لهـ ــا سـ ــا. كمـ ــر بهـ ــد تتأثـ قـ
تنظيـــم وضبـــط أســـواق الطاقـــة العامليـــة، ال ســـيما يف 
ـــذه  ـــى ه ـــة ع ـــة األوكراني ـــرة لألزم ـــات الكب ـــل التداعي ظ
األســـواق واملســـاعي الغربيـــة لفـــرض عقوبـــات عـــى 

النفـــط والغـــاز الروســـين.

ــة  ــة دول ــورة خاص ــج، وبص ــدول الخلي ــيكون ل 2- س
ــرات  ــرة التغ ــة ظاه ــر يف مواجه ــارات، دور أك اإلم
ــدد،  ــذا الص ــة يف ه ــود العاملي ــادة الجه ــة وقي املناخي
ــراف يف  ــر األط ــال مؤتم ــة أعم ــتضيف الدول ــا تس عندم
ــاخ يف  ــر املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم اتفاقي
ــة  ــتعد دول ــوب 28”. وتس ــن “ك ــة والعرشي ــه الثامن دورت
اإلمــارات منــذ اآلن مــن أجــل أن تكــون هــذه الــدورة هــي 
ــرة  ــة ظاه ــة ملواجه ــود األممي ــن الجه ــرز ضم ــم واألب األه

ــي. ــي العامل ــر املناخ التغ

ــد  ــا، إىل مزي ــج، أو بعضه ــم دول الخلي ــا تنض 3- ربم
مــن التكتــات الدوليــة الصاعــدة، مــع ســعي العديــد 
ــات  ــذه التكت ــتقطابها له ــة إىل اس ــوى الدولي ــن الق م
لاســتفادة مــن القــدرات املتوفــرة لديهــا. فــإىل جانــب 
“مجموعــة العرشيــن” التــي تتمتــع الســعودية بعضويتهــا 
وتشــارك اإلمــارات يف اجتماعاتهــا، هنــاك تكتــل “بريكــس 
ــي  ــس” والت ــة “بريك ــع ملجموع ــع موس ــو تجم ــس” وه بل
ــام  ــل لالنضم ــوات بالفع ــج دع ــض دول الخلي ــت بع تلق
ــس  ــارز يف مجل ــي الب ــدور اإلمارات ــاً ال ــاك أيض ــه، وهن ل

األمــن الــدويل، وهــذا بــدوره ســيعزز مــن الــدور العاملــي 
ــة. للمنطق

4- مـع اسـتمرار وتعقد الحـرب الروسـية – األوكرانية، 
الـرصاع  حسـم  عـى  الطرفـن  مـن  أي  قـدرة  وعـدم 
عسـكرياً، ربمـا يكون هنـاك مجال أكـر ملواصلة جهود 
الوسـاطة الخليجية يف هـذا امللف، وسـتكون فرص تحقيق 
اخـرتاق خليجـي يف هـذا الصدد أكر، مـا يعزز مـن دور دول 

املنطقـة، خاصـًة دولـة اإلمارات.

ــر  ــي دوراً أك ــاون الخليج ــس التع ــب دول مجل 5- تلع
ــامح  ــى التس ــض ع ــي تح ــم الت ــر القي ــز ون يف تعزي
خطابــات  ومواجهــة  اآلخــر  وقبــول  واالنفتــاح 
الكراهيــة، وهــو مــا ســيعزز مــن دورهــا يف تحقيــق األمــن 

ــي. ــي والعامل ــتقرار اإلقليم واالس

6- ســتواصل دول مجلــس التعــاون الخليجــي جهودها 
ــاءة  ــراتيجية بن ــة اس ــات رشاك ــاء عاق ــال بن يف مج
ــوازن  ــن الت ــار م ــة، يف إط ــوى الدولي ــف الق ــع مختل م
الهــادف للحفــاظ عــى املصالــح الوطنيــة والخليجيــة، وهــو 
ــا  ــي يف القضاي ــراط الخليج ــن االنخ ــداً م ــي مزي ــا يعن م
ــارة  ــو دول الق ــر نح ــاه أكث ــون االتج ــا يك ــة. وربم العاملي
ــوى  ــع الق ــات م ــز العالق ــة تعزي ــع مواصل ــة، م األفريقي

ــة. ــيوية والغربي اآلس

ــي  ــة الت ــة الطموح ــط التنموي ــأن الخط ــن ش 7- م
ــتثمار يف  ــى االس ــا ع ــج، وتركيزه ــا دول الخلي تتبناه
ــزز  ــة، أن تع ــا الحديث ــريف والتكنولوجي ــاد املع االقتص
ــدور  ــوة ال ــم ق ــن ث ــي، وم ــاد الخليج ــوة االقتص ــن ق م

ــدويل. ــام ال ــي يف النظ الخليج

االتجاهــات  إن  القــول  يمكــن  عــام،  بشــكل 
ــر  ــوح إىل دور أك ــر بوض ــام 2023 تش ــتقبلية لع املس
ــل  ــر يمث ــو أم ــدويل، وه ــام ال ــج يف النظ ــدول الخلي ل
ــة. ــة الحكيم ــة والتنموي ــاتها الخارجي ــاً لسياس نتاج
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