الناتو الـعريب :السياقـات
والتحـديـات وفـرص النجاح

عبدالرؤف مصطفى الغنيمي

باحث سيايس يف املعهد الدويل للدراسات اإليرانية
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املقـدمـة

فـــرض تحــدي مجابهــة الرصاعــات وإدارة األزمــات التــي خلفتهــا التدخــات اإليرانيــة
يف املنطقــة الــرق أوســطية (التدخــل يف ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان وبعــض دول
الخليــج العــريب) ،عــى إدارة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب وحلفائــه اإلســراتيجيني
يف منطقــة الــرق األوســط مــن الــدول العربيــة والخليجيــة ،رضورة إعــادة النظــر يف
السياســات واإلســراتيجيات املتبعــة للتعاطــي مــع التمــدد اإليــراين الــذي قــوض حالــة
الســلم واألمــن اإلقليمــي ،بانهيــار الدولــة الوطنيــة وانتشــار الجامعــات اإلرهابيــة ،ولذلــك
تســعى اإلدارة األمريكيــة ودول الخليــج العــريب إىل تشــكيل تحالــف عســكري وســيايس (ناتــو
عــريب) يعــرف اختصــا ًرا بـــ( ،)MESAوذلــك للتصــدي للتدخــات اإليرانيــة يف املنطقــة
العربيــة ،عــى أن يكــون عمل ًيــا ضمــن املنظومــة األمريكيــة لحصــار الدولــة اإليرانيــة بجانــب
العقوبــات االقتصاديــة والضغوطــات السياســية بغيــة تعديــل ســلوك النظــام اإليــراين ،ولذلك
ســنعرض فيــا يــي ألهــداف التحالــف ،ومراحــل تطــوره ،ثــم عقبــات تدشــينه وال ســيام
مــن منظوريــن إيــراين وإرسائيــي ،وفــرص نجاحــه ،ومســتقبله يف ضــوء األوضــاع الراهنــة
املعقــدة مبنطقــة الــرق األوســط.
ً
أول :ماهية وسياقات التـحالف وأهدافه:
بــ�داية  MESA ،هــي اختصــار لـ»تحالــف الرشق األوســط االســراتيجي�Middle East Stra
 ،»tegic Allianceوتســمى أيضً ــا بـ«الناتــو العــريب» ،وهــو مقــرح أمريــي إلنشــاء تحالــف
عســكري عــريب كنســخة عربيــة مــن حلــف شــال األطلــي (الناتــو) ،بحيــث يكــون أي
اعتــداء عــى أي دولــة مــن أعضائــه مبثابــة اعتــداء عــى الــكل (مبــدأ األمــن الجامعــي)،
الــذي متــت اإلشــارة إليــه يف «إعــان الريــاض»( )1الصــادر عــن القمــة العربية-األمريكيــة-
اإلســامية التــي اســتضافتها اململكــة العربيــة الســعودية خــال يومــي  20و،2017/5/21
مبشــاركة رؤســاء وملــوك وقــادة  55دولــة ،مــن بينهــم حضــور الرئيــس األمريــي دونالــد
رئيســا للواليــات املتحــدة،
ترامــب يف أول زيــارة خارجيــة لــه بعــد تســلمه مهــام حكمــه ً
وبذلــك حظــي املقــرح بتأييــد الـــ 55دولــة املشــاركة يف القمــة.
ويضــم الناتــو العــريب حســب ترصيحــات نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريــي
لشــؤون الــرق األدىن تيــم ليندركينــغ 9 ،أعضــاء ،وهــم :الواليــات املتحــدة ،دول مجلــس
التعــاون الخليجــي (الســعودية ،اإلمــارات ،البحريــن ،ســلطنة عــان ،الكويــت ،قطــر)،
باإلضافــة إىل مــر واألردن ،وتكــون مجاالتــه عســكرية وسياســية واقتصاديــة (.)2
ويهــدف الناتــو العــريب املزمــع إطالقــه ،وفــق ليندركينــغ إىل تعزيــز التعــاون العســكري
بــن الــدول األعضــاء لبنــاء درع قــوي وصلــب ضــد الئحــة التهديــدات التــي تواجــه الخليــج
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العــريب ،ويف مقدمتهــا التهديــدات اإليرانيــة ،وتصاعــد موجــات اإلرهــاب املنطقــة ،وجلــب
األمــن واالســتقرار يف ســوريا واليمــن ودعــم العــراق( ،)3مبعنــى خلــق حالــة تــوازن قــوى،
وبنــاء قــوة ردع ومنظومــة دفاعيــة مشــركة للتصــدي للخطــر اإليــراين يف منطقــة الــرق
األوســط عــر مواجهتــه عســكريًا وسياس ـ ًيا واقتصاديًــا لوقــف التمــدد يف ســوريا والعــراق
واليمــن ولبنــان ،ومكافحــة عمليــات نقــل األســلحة بــن إيــران وميليشــياتها يف املنطقــة،
وبخاصــة األســلحة القادمــة إىل حــزب اللــه مــن ســوريا ،وتــرى واشــنطن أنــه عــى الرغــم
مــن وجــود بعــض الخالفــات بــن األعضــاء املقرتحــن فــإن التنســيق ال يبــدو مســتحيالً.
وبحســب مجلــس األمــن القومــي األمريــي ،فــإن توجهــات التحالــف تكمــن يف تدشــن
درع دفــاع جــوي مــن أنظمــة الدفــاع الجــوي يكــون مبثابــة حاميــة الــدول املشــاركة
يف التحالــف مــن الصواريــخ الباليســتية اإليرانيــة ،عــى نحــو يفقــد القــدرات اإليرانيــة
الصاروخيــة فعاليتهــا االســراتيجية والعســكرية إىل حــد كبــر ،عــى أن يكــون عمل ًيــا ضمــن
منظومــة حصــار إيــران وتحجيــم نفوذهــا اإلقليمــي مبــا يفقدهــا القــدرة عــى التصعيــد
عســكريًا.
ويرجــح الخــراء العســكريون أن مــرح عمليــات التحالــف ســيكون يف :الدائــرة الخليجية
ثــم البحــر العــريب والبحــر األحمــر والبحــر املتوســط ،ويقــول محللــون أمنيــون آخــرون إن
التحالــف ميكــن أن يتطــور إىل رشاكــة عســكرية قويــة تنســق أنظمــة الدفــاع الصاروخيــة
والتدريــب العســكري وتدابــر مكافحــة اإلرهــاب ،فضـاً عــن تعزيــز األمــن عــى املمــرات
املائية االسرتاتيجية التي تعرب من خاللها إمدادات النفط نحو مختلف أنحاء العامل(.)4

وتعــود مســألة تدشــن التحالــف إىل الواليــة األوىل مــن إدارة الرئيــس األمريــي الســابق
بــاراك أوبامــا وتحديــ ًدا بعــد انــدالع مــا يســمى بثــورات الربيــع العــريب  ،2011ولكــن
هــذا التحالــف مل يــر النــور حينئــذ نتيجــة تبنــي إدارة الرئيــس أوبامــا آنــذاك إســراتيجية

4

االنســحاب التدريجــي مــن املنطقــة الــرق أوســطية وتبنــي سياســة االتجــاه رشقًــا.
وقــد عــادت مســألة تدشــينه مــن جديــد إىل اهتاممــات السياســية األمريكيــة بوصــول
الرئيــس دونالــد ترامــب إىل ســدة الحكــم يف ينايــر  ،2017يف ســياق إســراتيجيته املغايــرة
إلســراتيجية ســلفه يف التعاطــي مــع مخططــات التموضــع اإليــراين يف املنطقــة الــرق
أوســطية ،حيــث تهــدف إســراتيجية إدارة ترامــب إىل تعديــل ســلوك النظــام اإليــراين ،مبــا
يــؤدي يف النهايــة إىل تحجيــم النفــوذ اإليــراين يف الــدول العربيــة ،ووقف برامــج الصواريخ
الباليســتية وتعديــل االتفــاق النــووي مبــا يحــرم إيــران مــن إمكانيــة اســتكامل برنامجهــا
النــووي بتخصيــب اليورانيــوم مــن جديــد  ،2025وذلــك مــن خــال ثالثــة مرتكــزات:
املرتكــز األول :حشــد وتعبئــة القــوى اإلقليميــة والدوليــة املعاديــة للســلوك اإليــراين ضــد
إيــران.
املرتكــز الثــاين :تقويــض االتفــاق النــووي واســتعادة برامــج العقوبــات االقتصاديــة األقــى
عــى إيــران.
املرتكــز الثالــث :تشــكيل التحالفــات العســكرية والسياســية لتحجيــم النفــوذ اإليــراين يف
منطقــة الــرق األوســط.
ويــرى متابعــون أن الدافــع الرئيــس وراء االكــراث األمريــي بــرورة إطــاق التحالــف
هــو اهتــزاز ثقــة الواليــات املتحــدة يف فعاليــة حلــف شــال األطلــي (الناتــو) وال ســيام بعــد
إعــان اإلدارة األمريكيــة أن دول حلــف الناتــو فشــلت يف اإليفــاء برفــع ميزانياتهــا األمنيــة
را سيحســب لــه خــال فــرة
والدفاعيــة ،وأن نجــاح ترامــب يف إطالقــه ســيكون إنجــازًا كبـ ً
حكمــه األوىل عــى أقــل تقديــر ،فضـ ًـا عــن كونــه ســيخلق تــوازن عســكري يجابــه خطــر
إيــران ( ،)5متوقعــن أن يكــون لــه ثــاث ســات:
السمة األوىل :اتفاقيات دفاعية لتعزيز األمن الجامعي.
الســمة الثانيــة :ميثــاق جامعــي لحجــم االنفاقــات الجامعيــة الدفاعيــة لتوســيع نطــاق
القــدرات الدفاعيــة للــدول األعضــاء.
السمة الثالثة :تكوين هيكل قيادي عسكري متكامل من الدول األعضاء.
وعــى التــو مبــارشة عــن الرئيــس األمرييك الجــرال باملشــاة البحريــة األمريكيــة املتقاعد
خاصــا لحــل األزمــة الخليجيــة وإدارة املباحثــات حــول التحالــف
انتــوين زينــي مبعوث ًــا ً
املأمــول ،وبــارشت إدارتــه إىل عقــد لقــاءات مكثفــة مــع أعضــاء التحالــف املزمــع إطالقــه،
فقــد قــام لندركينــغ يف ســبتمرب  2018بجــوالت مكوكيــة يف املنطقــة العربيــة لتهيئــة األجــواء
وللتباحــث حــول ســبل إطــاق التحالــف يف القمــة التــي ستســتضيفها الواليــات املتحــدة
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ينايــر  2019إلطــاق الناتــو العــريب ،ومل يقتــر املوقــف األمريــي عنــد هــذا الحــد؛ بــل
اجتمــع وزيــر الخارجيــة األمريــي مــع جميــع وزراء خارجيــة الــدول املقــرح مشــاركتها يف
التحالــف عــى هامــش اجتامعــات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف أكتوبــر .)6(2018
ـؤول قطريًــا مــع مســؤولني مــن دول الرباعــي العــريب
وقــد شــمل هــذا االجتــاع مسـ ً
املقاطــع لقطــر منــذ منتصــف العــام (2017الســعودية ،اإلمــارات ،البحريــن ،باإلضافــة إىل
مــر) ،دون أن تنشــب أيــة مشــادات بــن األطــراف ،ورمبــا كان ذلــك ألن االجتــاع جــرى
خلــف األبــواب املغلقــة بعي ـ ًدا عــن كامــرات اإلعــام واإلعالميــن وشاشــات التلفــاز.
واجتمــع قائــد القيــادة املركزيــة األمريكيــة الجــرال جــوزف فوتيــل مــع رؤســاء األركان
الخليجيني-مبــن فيهــم رئيــس األركان القطري-مــع نظرييهــم املــري واألردين ،باإلضافــة
إىل قائــد قــوات درع الجزيــرة املشــركة واألمــن العــام املســاعد للشــؤون العســكرية بأمانــة
دول مجلــس التعــاون ،وذلــك بالكويــت يف  ،2018/9/10للتباحــث حــول وضــع التصــور
الــازم للتحالــف ،وذكــرت مصــادر يف وزارة الدفــاع األمريكيــة (البنتاغــون) أنــه تــم أيضً ــا
التباحــث حــول وضــع خطــط ملواجهــة أيــة ظــروف طارئــة أو أيــة حــروب إقليميــة محتملــة،
وأشــارت إىل أنــه «يتــم تعيــن ضبــاط مهمتهــم متابعــة هــذه الخطــط املشــركة ،وهــو مــا
يشــكل نــواة قيــادة عســكرية مشــركة» ،وأضافــت أن «التنســيق وصــل مراحــل متقدمــة
ـض النظــر عــن التباينــات السياســية بــن حكومــات هــذه الــدول»(.)7
بغـ ّ
جــزء مــن حــوار املنامــة ،الــذي انعقــد يف أكتوبــر  2018مبملكــة البحرين مبشــاركة وزراء
دفــاع وخارجيــة دول التحالف-باســتثناء قطــر -ووزيــر الدفــاع األمريــي املســتقيل جيمــس
ـتكامل للقــاءات رؤســاء األركان للــدول األعضــاء بالكويــت للتباحــث حــول
ماتيــس ،جــاء اسـ ً
وضــع التصــور للتحالــف ،وقــد اعتــره الكثــرون مبثابــة االنطالقــة السياســية للتحالــف،
وبخاصــة بعــد إعــان وزيــر الخارجيــة الســعودي عــى هامــش فعاليــات حــوار املنامــة يــوم
 2018/10/27أن «النـزاع مــع قطــر لــن يكــون لــه تأثــر عــى تطويــر التحالــف» مضي ًفــا
«جــرى النقــاش بشــأن هــذا التحالــف مــع مســؤولني قطريــن ،ولدينــا متاريــن يف مجلــس
التعــاون الخليجــي تشــمل قطــر ،وهنــاك مســؤولون ســعوديون يف قاعــدة العديــد ،وهنــاك
تعــاون أمنــي وتعــاون عســكري يف إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي ،وتأكدنــا أنــه لــن يتأثــر
بنــزاع ســيايس مــع قطــر»( ،)8وجــاءت ترصيحــات الجبــر عــن قطــر بعــد ثالثــة أيــام مــن
ترصيحــات أعلنهــا ويل العهــد الســعودي األمــر محمــد بــن ســلامن يف منتــدى االســتثامر
الســعودي يــوم  2018/10/24قــال فيهــا «حتــى قطــر رغــم خالفاتنــا معهــم لديهــا اقتصــاد
قــوي ،وســوف تكــون مختلفــة بعــد خمــس ســنوات»(.)9
ويف كلمتــه أمــام الــدورة الـــ  73للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  25ســبتمرب
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 ،2018أكــد الرئيــس
ترامــب أن بــاده تعمــل
مــع دول الخليــج واألردن
ومــر لتكويــن تحالــف
اســراتيجي إقليمــي حتــى
تســتطيع دول الــرق األوســط أن تدفــع باالزدهــار ،واالســتقرار ،واألمــن يف جميــع أرجــاء
منطقتهــا ،ضاغطًــا ألجــل تشــكيل التحالــف بقولــه «يتعــن عــى دول املنطقــة أن تقــرر
نوعيــة املســتقبل الــذي تريــده لنفســها وألطفالهــا»( ،)10وحســب مصــادر مقربــه مــن دوائــر
صنــع القــرار األمريــي فــإن ترامــب يركــز يف إطــار التحالــف املزمــع إطالقــه عــى التعــاون
العســكري يف مجــال الدفــاع الصاروخــي والتدريــب العســكري ومكافحــة اإلرهــاب.
ويف الســياق ذاتــه ،يرجــح بعــض املتخصصــن أن القــرار األمريــي يف 2018/12/19
بــِ االنســحاب العســكري مــن ســوريا( ،)11ومــا كشــف عنــه مســؤولون عســكريون أمريكيــون
يف - 2018/9/27أن وزارة الدفــاع (البنتاغــون) ستســحب أربعــة أنظمــة مــن البطاريــات
املضــادة للطائــرات والصواريــخ مــن الــرق األوســط مــن األردن والكويــت والبحريــن(-)12
يأتيــان يف إطــار اإلســراتيجية األمريكيــة للدفــع قد ًمــا بهــذه الــدول ،وتحفيزهــا نحــو رسعــة
تدشــن التحالــف خاصــة وأن املقــرح ال يــزال قيــد املباحثــات دون التقــدم بخطــوات عمليــة
وتنفيــذه عــى أرض الواقــع؛ وذلــك نتيجــة النــدالع أزمــة املقاطعــة الرباعيــة العربيــة لقطــر،
وهــم اململكــة الســعودية واإلمــارات والبحريــن باإلضافــة إىل مــر يف  5يونيــو .2017
كــا أوفــدت اإلدارة األمريكيــة وزيــر خارجيتهــا مايــك بومبيو للــدول العربية املشــاركة يف
التحالــف املأمــول خــال الفــرة مــن  14-8ينايــر  2019لطأمنتهــا بخصــوص اإلســراتيجية
األمريكيــة ملواجهــة خطــر إيــران بعــد قــرار االنســحاب األمريــي مــن ســوريا قبــل تعديلــه
مبوافقــة إدارة ترامــب يــوم  23فربايــر  2019عــى اإلبقــاء عــى  400جنــدي أمريــي
بســوريا ،وللتنســيق التشــاور مــع الــدول العربيــة والخليجيــة لتذليــل العقبــات أمــام رسعــة
إطــاق التحالــف املأمــول ملواجهــة نشــاطات إيــران اإلقليميــة ال ســيام األزمــة الخليجيــة
بتشــديده يف أكــر مــن محطــة مــن محطــات جولتــه للــدول العربيــة عــى أهميــة وحــدة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالنســبة للناتــو العــريب املزمــع إطالقــه ،ودعا-أثنــاء محطتــه
يف مرص-الــدول العربيــة املشــاركة يف التحالــف إىل القيــام بخطــوات جديــدة منهــا تذليــل
األزمــات والتغــايض عــن الخالفــات كأحــد رضورات إطــاق التحالــف ،مؤكـ ًدا أن الواليــات
املتحــدة عازمــة عــى تخليــص ســوريا مــن النفــوذ اإليــراين قائ ـاً «حــان الوقــت ملواجهــة
آيــات اللــه»(.)13
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واســتكامالً لجهودهــا لرسعــة إطــاق التحالــف املأمــول عقــدت اإلدارة األمريكيــة إجتام ًعــا
يف واشــنطن بتاريــخ  2019/2/22ضــم مســؤولني مــن الــدول العربيــة املشــاركة يف التحالف
للتنســيق والتشــاور حــول مهمــة التحالــف ومــدى إمكانيــة تطبيــق مبــدأ األمــن الجامعــي
بــأن أي اعتــداء عــى دولــة عضــو مبثابــة اعتــداء مســلح ضــد جميــع األعضــاء .وتــرى
صحيفــة وول ســريت جورنــال األمريكيــة أن هنــاك انقســامات بــن الــدول املشــاركة يف
التحالــف حــول مهمــة التحالــف ومبــدأة ،وذلــك لعــدم إعطــاء اإلدارة األمريكيــة مبــدأ األمــن
الجامعــي أولويــة مقابــل تركيزهــا عــى عقــد صفقــات تجاريــة وتدشــن مراكــز تدريــب
عســكرية ،وهــو مــا أضعــف مــن حــاس الــدول املشــاركة نحــو إطــاق التحالــف ،فضـاً عــن
اســتمرارية أزمــة املقاطعــة العربيــة لقطــر ومقاومــة بعــض الــدول العربيــة األخــرى جهــود
ضــم إرسائيــل للتحالــف حســب الصحيفــة األمريكيــة(.)14
ثان ًيا :الرؤيـة اإليـرانـية لـفرص إطالق ونجـاح الــناتـو الـعـريب:
أجمــع ساســة ودبلوماســيون ومفكــرون إيرانيــون عــى أمريــن فيــا يخــص رؤيتهــم للناتــو
العــريب ،األول؛ يتمحــور حــول «ضآلــة فــرص والدة الناتــو العــريب» بالنظــر إىل معوقــات
تدشــينه ســواء املتعلقــة باألزمــة الخليجيــة مــع قطــر  ،2017أو املتعلقــة بتبايــن املواقــف
الخليجيــة تجــاه إيــران ،أو تلــك املتعلقــة بتبايــن أجنــدات ومصالــح وأهــداف كافــة الــدول
األعضــاء يف التحالــف تجــاه إيــران .وأن هــذا التحالــف سيشــغل العــرب بــراع عــريب-
إيــراين بــدالً مــن قضيــة الــراع العــريب اإلرسائيــي وتحويــل مصــدر التهديــد ومصــدر
الخطــر مــن إرسائيــل إىل إيــران ،لتظــل تــل أبيــب هــي القــوة املهيمنــة واملســيطرة واملتفوقــة
نوع ًيــا يف املنطقــة.
فعــى ســبيل املثــال ال الحــر وصــف املتحــدث باســم الخارجيــة االيرانيــة بهــرام قاســمي
يف  30يوليــو  2018مــروع الناتــو العــريب بالشــعارات القدميــة املتجــددة بقولــه «املوضــوع
مجــرد شــعار ليــس إال» مضي ًفــا «يف املــايض ،طرحــت بعــض املؤسســات والدوائــر الفكريــة
هــذا املوضــوع ،ولكنهــا تثــار اليــوم بصــوت أعــى»(.)15
واعتــر القائــد العــام للحــرس الثــوري اللــواء محمــد عــي جعفــري-يف إطــار تعليقــه عىل
- MESAأن تهديــدات مــن وصفهــم بأعــداء إيــران-يف إشــارة إىل التهديــدات األمريكيــة-
خاويــة وواهيــة ،مضيفًــا« :لقــد مــرت أربعــة عقــود عــى انتصــار الثــورة ،ووصلــت
تهديــدات وخطــر األعــداء ذروتهــا ،والتهديــد الوحيــد الــذي مل ميكنهــم تنفيــذه عمل ًيــا
هــو التهديــد العســكري ألنــه ســيكلفهم مث ًنــا باهظًــا جــدً ا»(..)16
بينــا اســتبعد الدبلومــايس والعضــو الســابق يف فريــق التفــاوض اإليــراين والباحــث
الزائــر يف الشــؤون األمنيــة بجامعــة «برنســتون» األمريكيــة ســيد حســن موســويان ،نجــاح
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أيــة تحالفــات عســكرية يف املنطقــة الــرق أوســطية ،مشــرًا إىل عــدة عقبــات أمــام
:)17( MESA

1.1اســتبعاده بعــض الفواعــل اإلقليميــة :كإيــران التــي متتلــك رشيطًــا ســاحل ًيا عــى
الخليــج حــوايل  ،%50والعضــو يف منظمــة الــدول املصــدرة للبــرول (األوبــك) ،والعــراق
التــي تطــل عــى الخليــج العــريب والعضــو يف األوبــك ،وتركيــا الدولــة املؤثــرة يف العــامل
اإلســامي ويف املنطقــة وقضاياهــا ،مقابــل ضــم دولتــن ال تنتميــان إلقليــم الخليــج
العــريب مثــل مــر واألردن ،كــا مل يــرا ِع التحالــف املقــرح مصالــح القــوى الكــرى
األخــرى مثــل االتحــاد األورويب والصــن والهنــد وروســيا.
2.2اســتمرارية األزمــة الخليجيــة مــع قطــر :إذ أعلنــت يف يونيــو  2017أربعــة دول
عربية-تقــع ضمــن التحالــف املزمــع إنشــاؤه-بينها ثالثــة دول خليجيــة :اململكــة العربيــة
الســعودية ،االمــارات العربيــة ،مملكــة البحريــن باإلضافــة إىل مــر ،مقاطعــة قطــر
متهمــن إياهــا بدعــم اإلرهــاب والتدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول ،مطالبــن قطــر
بقطــع العالقــات مــع إيــران ،وهــو مــا رفضتــه قطــر.
3.3تبايــن مواقــف دول الخليــج تجــاه إيـران :مــن ناحيــة تحــاول كل مــن قطــر وســلطنة
عــان والكويــت تحقيــق تــوازن نســبي يف عالقاتهــا مــع كل مــن الريــاض وطهــران،
را مــا تتبــع الحكومــة العامنيــة مســار الوســاطة بــن الواليــات املتحــدة وإيــران،
فكث ـ ً
والدوحــة بدورهــا متتلــك عالقــات مــع طهــران تعــززت بعــد أزمــة املقاطعــة الخليجيــة،
ومــن ناحيــة أخــرى تقطــع الســعودية واالمــارات والبحريــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع
إيــران منــذ االعتــداء عــى املقــار الدبلوماســية الســعودية عــام .2015
4.4التبايــن بــن الــدول األعضــاء يف التحالــف :اختالفــات شــديدة بــن أعضــاء التحالف
تجــاه قضايــا وأزمــات املنطقــة ومصــادر التهديــد والرتتيبــات األمنيــة ،وهــو مــا يجعــل
مــن أمــر انخراطهــا يف خنــدق عســكري واحــد أمـ ًرا ليــس هي ًنــا ،وذلــك نظـ ًرا الختــاف
منطلقاتهــم وأهدافهــم وأدواتهــم ومصالحهــم وأجنداتهــم ،فلــكل حلــف عقيــدة وعدو ينشــأ
ألجلــه ،واألعضــاء التســع لــكل منهــم أهــداف وعقائــد متباينــة ،فلــكل دولــة منطلــق وهدف
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ومصلحــة واجنــدة مغايــرة للدولــة األخــرى فيــا يخــص أزمــات وقضايــا وأمــن املنطقــة.
5.5تعميــق االنقســام الطائفــي الحــاد بــن الســنة والشــيعة :إدراك األعضــاء املحتملــن
بالتحالــف ملــدى تكريســه االنقســام الطائفــي الحــاد مــن املحتمــل أن يؤثــر عــى فــرص
إنشــاؤه ،إذ إن الــدول العربيــة الســنية يف منطقــة الخليــج ســتكون يف موضــع مواجهــة
ورصاع أكــر فأكــر مــع دول الجــوار الشــيعية كإيــران.
أمــا األمــر الثــاين ،فيتمحــور حــول أنــه حــال النجــاح يف إطــاق التحالــف ســيكون
يف خدمــة حاميــة املصالــح األمريكيــة يف منطقــة الــرق األوســط بشــكل عــام ،وخدمــة
األهــداف الخاصــة للرئيــس ترامــب بعقــد صفقــات التســلح مــع الــدول األعضــاء بشــكل
خــاص ،وبذلــك يكــون الرئيــس األمريــي قــد حقــق مكسبني-حســب الروايــة اإليرانيــة-
األول ،يتمثــل يف تحويــل العــبء املــايل املتعلــق باألمــن والســلم اإلقليمــي إىل دائــرة الحلفــاء
االســراتيجيني اإلقليميــن ،والثــاين ،يتمثــل يف تحقيــق مكاســب داخليــة للرئيــس ترامــب يف
االســتحقاقات االنتخابيــة بخلقــه فــرص عمــل جديــدة للمواطنــن األمريــكان مــن خــال
جنــي املليــارات مــن الــدوالرات مــن مبيعــات الســاح مبــا يخــدم االقتصــاد األمريــي.
ثالثًا :الرؤية اإلرسائيــلـية لفرص إطالق ونجاح الناتو الــعريب:
مبراجعــة األدبيــات اإلرسائيليــة تجــاه فــرص إطــاق التحالــف تبــن أن الروايــة اإلرسائيليــة
غــر الرســمية تســتبعد نجــاح الناتــو العــريب وإن كانــت تؤيــد تشــكيله وإطالقــه ونجاحــه
عــى املديــن املتوســط والقصــر ملجابهــة النفــوذ اإليــراين اإلقليمــي املتزايــد والجامعــات
اإلرهابيــة.
ففــي دراســة نرشهــا معهــد دراســات األمــن القومــي اإلرسائيــي ،شــكك الباحثــان يوئيــل
غوجنســي وكــويب ميخائيــل يف فــرص نجــاح قــوة عربيــة مشــركة فعالــة ،معتمديــن يف
تشــكيكهم عــى اإلخفاقــات العربيــة املتواليــة يف تدشــن تحالفــات فعالــة باســتثناء التحالــف
العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن ،حيــث فشــل حلــف بغــداد الــذي دعــت إىل إنشــائه
الواليــات املتحــدة يف خمســينيات القــرن املــايض ،وفشــلت الجامعــة العربيــة أيضً ــا يف
تدشــن قــوة عســكرية مشــركة ،وتعــر مــن حيــث الفاعليــة التحالــف اإلســامي العســكري
ملحاربــة اإلرهــاب الــذي أعلــن يف ديســمرب  2015بقيــادة اململكــة الســعودية.
وقلــل الباحثــان يوئيــل وكــويب مــن جــدوى اتخــاذ اإلدارة األمريكيــة مســألة «العــدو
ـا ســتخيل بــه مســؤوليتها
املشــرك إيــران» كقاعــدة صلبــة يف تشــكيل التحالــف الــذي حتـ ً
عــن الــرق األوســط حســب قولهــم ،مربريــن ذلــك بتعــدد الرصاعــات داخــل الــدول
العربيــة والتبايــن يف املواقــف تجــاه إيــران ،فضـ ًـا عــن العقبــة األجــدر واألهــم والتــي قــد
تعصــف بإطــاق التحالــف وهــي مســألة التنافــس الخفــي املحتمــل عــى قيــادة التحالــف

10

مــن األعضــاء.
وأشــار الباحــث واملســترشق يف مركــز القــدس للشــؤون العامــة بنحــاس عنبــاري يف مقال
نــره موقــع دافــار ريشــون اإلرسائيــي إىل أن تركيــا أردوغــان ســتكون عقبــة هــي األخــرى
أمــام تشــكيل الناتــو العــريب ،بالنظــر إىل تنامــي طموحاتهــا يف إعــادة إحيــاء األمجــاد
العثامنيــة ،ولذلــك فنجــاح مثــل هــذا التحالــف ســيحد مــن تلــك الطموحــات الرتكيــة التــي
تنامــت يف عهــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان.
وهــذه الرؤيــة ال تعنــي اعــراض عــى تدشــن التحالــف ،بالعكــس يــرى الباحثــان
يوئيــل وكــويب أن نجــاح التحالــف سيشــكل مصلحــة كــرى إلرسائيــل عــى املديــن القصــر
واملتوســط ملجابهــة إيــران وتحجيــم نفوذهــا املتزايــد يف املنطقــة ومســاعيها للتحــول إىل
قــوة إقليميــة رائــدة ،أو عــى األقــل ســيكون مدخـ ًـا ملشــاركة إرسائيليــة هادئــة يف املجــال
املخابــرايت ،أمــا عــى املــدى الطويــل فقــد يشــكل خطـ ًرا عــى إرسائيــل ،بعبــارة أخــرى قــد
يريــد الباحثــان أن يقــوال إنــه عــى املــدى الطويــل ســتكون هنــاك كتلــة عربيــة عســكرية
قويــة تهــدد األمــن اإلرسائيــي.
راب ًعا :فرص وإمـكانـيات نــجاح الــناتـو العريب املأمـول:
رغــم أن الواقــع اإلقليمــي برمتــه وطبيعــة العالقــات بــن الــدول العربيــة والخليجيــة وتبايــن
مواقفهــا تجــاه إيــران ،والخالفــات املحتملــة حــول القيــادة بــن األعضــاء الكبــار يف
التحالــف املأمــول ،والجــدل حــول الهــدف مــن إطالقــه ،واملعوقــات اللوجســتية لبعــض الدول
األعضــاء ،إال أن هنــاك عــد ًدا مــن األطروحــات واملقومــات الدالــة عــى فــرص النجــاح لهــذا
التحالف املأمول:

-1نجاح التعاون الخليجي يف الجانب األمني:
عــى الرغــم مــن املنعطفــات التاريخيــة التــي مــر بهــا التعــاون الخليجــي عــى املســتوى
الســيايس عــى خلفيــة تقديــم بعــض دولــه مصلحتهــا القطريــة عــى املصلحــة الجامعيــة
للــدول األعضــاء ،فــإن التجربــة الخليجيــة يف املجــال األمنــي باتــت مثـ ًـا يحتــذى ،ومنوذ ًجــا
يســتدعي للتعــاون يف مجــاالت مكافحــة اإلرهــاب والجامعــات املتطرفــة والفكــر الطائفــي،
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وإحبــاط العديــد مــن املؤامــرات والتدخــات الخارجيــة يف الــدول الخليجيــة ،وأســهمت
التهديــدات الناشــئة لــدول الخليــج ،مبــا يف ذلــك االتفــاق النــووي اإليــراين مــع الغــرب
وصعــود تنظيــم داعــش ،يف زيــادة اللحمــة بــن أعضــاء الكتلــة الخليجيــة ،ورفعــت ســقف
التحــدي إلنجــاح هــذا التكتــل.
أقــر البيــان التأســييس ملجلــس التعــاون الخليجــي -1981الــذي حافــظ عــى وجــوده
منــذ نشــأته حتــى وقتنــا الراهــن خاصــة يف ظــل فشــل معظــم التجــارب األمنيــة الجامعيــة
العربية-عــى مبــدأ األمــن الجامعــي والدفــاع املشــرك واإلســراتيجية الدفاعيــة ،ثــم إنشــاء
قــوات درع الجزيــرة  1984ويف عــام  2006جــرى تطويرهــا لتكــون قــوات درع الجزيــرة
املشــركة ،وعــززت بجهــد بحــري وجــوي وف ًقــا للمفهــوم العمليــايت املعتمــد ،وذلــك لرفــع
كفاءتهــا القتاليــة ،ومنظمــة قــوات الرشطــة الخليجيــة عــام  ،2015كــا تشــارك دول الخليــج
يف التحالفــات الدوليــة ملكافحــة االرهــاب ،فضـ ًـا عــن مشــاركتها يف التحالــف اإلســامي
العســكري ملحاربــة اإلرهــاب ،وقيــادة التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن ،فضـ ًـا
عــن مشــاركتها يف التامريــن واملنــاورات العســكرية املشــركة بشــكل دوري.
وقــد لعــب التعــاون األمنــي الخليجــي دو ًرا بــارزًا يف الضغــط عىل نظــام الرئيــس العراقي
الراحــل صــدام حســن أثنــاء الغــزو العراقــي للكويــت  ،1991ولعــب دو ًرا مــن خــال قــوات
الــدرع يف إحبــاط التدخــات اإليرانيــة يف البحريــن أثنــاء املحاولــة االنقالبيــة للجامعــات
الشــيعية يف البحريــن عــى نظــام الحكــم البحرينــي أثنــاء أحــداث دوار اللؤلــؤة  ،2011ثــم
إحبــاط العديــد مــن العمليــات اإلرهابيــة والتجســس يف البحريــن والكويــت والســعودية،
مــع توقيــف العديــد مــن الخاليــا اإلرهابيــة يف دول املجلــس وتســليم املطلوبــن بــن دول
املجلــس بفضــل ترابــط العمــل األمنــي الخليجــي املشــرك ،ولكــن مــازال ينتظــر املجلــس
تنســيقًا أكــر بــن األجهــزة األمنيــة بــدول املجلــس لحاميــة أمنهــا والحفــاظ عــى اســتقرارها
وصيانــة مكتســباتها وإنجازاتهــا التنمويــة.
-2إدراك أعضاء التحالف لتقويض إيران لألمن اإلقليمي:
أ -تقويض إيران لألمن اإلقليمي:
يكشــف «الســياق اإلقليمــي الجيوســراتيجي» عــن تعاظــم التهديــد اإليــراين لألمــن اإلقليمي
كتهديــد «دائــم» «مبــارش» «واقــع»« ،تهديــد دائــم» بحكــم منطلقــات السياســة اإليرانيــة
تجــاه املنطقــة العربيــة ،وهــي منطلقــات أيديولوجيــة ،براجامتيــة ،سياســية ،تاريخيــة،
و»تهديــد مبــارش» بحكــم الجــوار الجغــرايف وقدراتهــا العســكرية خاصــة الصواريــخ
الباليســتية وتهديداتهــا املســتمرة وزرعهــا الخاليــا اإلرهابيــة التخريبيــة يف الــدول الخليجيــة
والعربيــة فضـ ًـا عــن احتاللهــا للجــزر اإلماراتيــة الثــاث ،و»تهديــد واقــع» بحكــم التحركات
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الخشــنة والناعمــة اإليرانيــة يف الخليــج العــريب واملنطقــة العربيــة واســتمرارية احتاللهــا
للجــزر العربيــة الثــاث وتدخالتهــا املتواليــة يف البحريــن والكويــت وغريهــا مــن الــدول
الخليجيــة والعربيــة.
تجــى تعاظــم التهديــد اإليــراين وتغذيــة إيــران للرصاعــات املذهبيــة بتزويــد وكالئهــا أو
حلفائهــا باملــال واملقاتلــن والســاح فيــا يســمى بـ»أزمــة الدولــة الوطنيــة» ،وباتــت بعــض
الــدول العربيــة بفعــل تعاظــم التهديــدات اإليرانيــة تشــهد ظاهرتــن مــن الــدول:
األوىل :إمــا دول تعــاين مــن االنهيــار الكلـــــي كــا هــو الحــال يف ســوريا واليمــن ،حيــث
تحولــت أزمــات هــذه الــدول إىل مــأزق غــر مســبوق تفجــرت معــه البنــى املؤسســاتية
واملجتمعيــة ،وفقــدت هــذه الــدول الســيطرة عــى حاميــة حدودهــا ،ووالدة كيانــات طائفية أو
جهويــة تعتمــد عــى اإلرهــاب واســتباحة الحــدود الجغرافيــة ،وظهــور الحــركات االنفصاليــة
عــن الدولــة املركزيــة يف العــراق وســوريا واليمــن وغريهــا ،واالعتــاد عــى أطــراف خارجية
للحفــاظ عــى النفــوذ الداخــي ،مثــل لجــوء نظــام األسد ملوســكو وطهــران ،واملعارضــة
الســورية هرولــت وراء تركيــا ،واملكــون الكــردي يف ســوريا بــات يعــول عــى واشــنطن يف
حــل جميــع مشــاكله ،متامــا مثــل فعــل أكــراد العــراق.
الثانيــة :دول تعــاين مــن االنســداد الســيايس كــا هــو الحــال يف لبنــان ،حيــث تعيــش
لبنــان أزمــة سياســية بــن مؤسســات الدولــة الرســمية املعنيــة بالحفــاظ عــى األمــن القومــي
اللبنــاين وحــزب اللــه اللبنــاين جنســية ،اإليــراين هويــة نتيجــة تغــول الحــزب املدعــوم إيران ًيا
باملــال والســاح واملقاتلــن عــى مؤسســات الدولــة ،ورفضــه إلقــاء الســاح ،وتدخلــه يف
الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة مبشــاركته يف القتــال الدائــر يف ســوريا واليمــن والعــراق
أو باستنســاخه أحــزاب أخــرى وليــدة يف البحريــن والكويــت وغريهــا لتنفيــذ األجنــدة
اإليرانيــة متجــاوزًا القــرار اللبنــاين الرســمي وأدوار مؤسســات الدولــة الرســمية املنوطــة بهــا،
ومــا ترصيــح رئيــس الــوزراء اللبنــاين املكلــف بتشــكيل الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري
يف  13نوفمــر  2018بعرقلــة حــزب اللــه لتشــكيل الحكومــة اللبنانيــة إال دليــل عــى ذلــك.
وقــد تشــكل هواجــس الــدول األعضــاء يف التحالــف املأمــول مــن مخاطــر اســتمرارية
انهيــار دول وطنيــة أخــرى باإلقليــم داف ًعــا ومرتك ـ ًزا إلطالقــه وإنجاحــه يف هــذا التوقيــت
املغايــر عــن املنعطفــات التاريخيــة املاضيــة يف عــامل تســوده التحالفــات والتكتــات الدوليــة
وأصبحــت فيــه الــدول فــرادى يف إقليــم جغــرايف معــن غــر قــادرة عــى إرســاء األمــن
اإلقليمــي وإعــادة بنــاء الدولــة فالبــد مــن التكتــل والتحالــف العــريب يف وجــه الخطــر
اإليــراين القتــاع جــزوره.
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ب-إدراك أعضاء التحالف لحجم املخاطر والتهديدات:
رغــم األطروحــات والــرؤى املتشــامئة للعديــد من املحللــن اإليرانيــن واإلرسائيليــن أو حتى
األوربيــن تجــاه فــرص إطــاق الناتــو العــريب مــن زوايــا التبايــن بــن الــدول األعضــاء
عــى قضايــا عديــدة تخــص التحالــف وال ســيام مســألة مــن يقــود التحالــف بــن القــوى
الكبــرة كاململكــة الســعودية ومــر ،إال أن توافــر عنــر اإلدراك لــدى كافــة األعضــاء تجــاه
حجــم املخاطــر وتعاظــم التهديــدات والتحديــات قــد يشــكل داف ًعــا وراء تنــازل كل عضــو عن
قــدر معــن مــن حســاباته الخاصــة لصالــح تدشــن التحالــف وإنجاحــه لحاميــة املصالــح
الجامعيــة املتمثلــة يف خلــق واســتمرارية االســتقرار الســيايس واالقتصــادي لــكل دولــة،
وحاميــة النســيج املجتمعــي مــن التمــزق ،وحاميــة األنظمــة ذاتهــا ،وتأمــن الحــدود ،وفــرض
الســيادة ،وحاميــة املكتســبات واإلنجــازات واملســرات التنمويــة مــن الضيــاع ،ولكــن هــذا
األمــر يتطلــب تفاهــات مســبقة مــن الــدول األعضــاء وتصفيــة الخالفــات الجانبيــة لصالــح
املصالــح الجامعيــة ،مثــل:
•التفاهم حول كافة القضايا وامللفات اإلقليمية.
•التفاهم حول املواقف من قضية اإلسالم السيايس.
•التفاهم حول مسألة املسافات املتباينة تجاه التهديدات اإليرانية.
•التفاهم حول توزيع األدوار حسب األوزان النسبية لكل دولة يف التحالف.
•التفاهــم حــول طبيعــة التحالــف وأهدافــه مــن بــن التصــدي إليــران أم للتهديــدات
اإلقليميــة برمتهــا.
وهــذا مــا يفــر كلمــة األمــن العــام ملجلــس التعــاون الخليجــي الدكتــور عبداللطيــف
الزيــاين يف املؤمتــر الســنوي ( )27لصنــاع السياســة األمريكيــن باملجلــس الوطنــي للعالقات
األمريكية-العربيــة يف واشــنطن بتاريــخ  ،2018/11/31عــن مبــدأ «الرتابــط واالعتامديــة
املتبادلــة « ودوره يف بلــورة مســتقبل املنطقــة مــن خــال تطبيــق مجموعــة مــن األطــر
والشــبكات واملعايــر واآلليــات التــي تجمــع مــا بــن املصلحــة الوطنيــة أو الشــخصية واملنفعــة
اإلقليميــة ،وتغلــب التعــاون عــى الــراع أســوة بالتجربــة األوروبيــة ،وأضــاف أن «الهــدف
الســامي امل ـراد تحقيقــه مــن الرتابــط واالعتامديــة املتبادلــة والتعــاون اإلقليمــي يجــب
را إىل
أن يكــون جاذبًــا ،وأن تكــون املكاســب واملزايــا املتوقعــة ملموســة للجميــع» ،مش ـ ً
«ســلوك إي ـران املزعــزع الســتقرار وأمــن دول املنطقــة ،وإن النظــام يف إي ـران مصمــم
عــى تصديــر ثورتــه وأفــكاره الدينيــة املتطرفــة وتهديــد دول الجــوار ،منتهــكًا كافــة
املواثيــق والقوانــن الدوليــة»(.)18
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مؤرشان غاية يف األهمية يؤكدان ميض أعضاء التحالف قد ًما نحو إطالقه:
املــؤرش األول :يتعلــق بنســبة الــدول األعضــاء التــي أعلنــت تأييدهــا الرســمي إلطــاق
التحالــف مــن إجــايل عــدد األعضــاء ،حيــث أعلنــت  4مــن إجــايل  9دول تأييدها الرســمي
إلطــاق التحالــف يف ينايــر  ،2019وهــم الواليــات املتحــدة (صاحبــة املقــرح) ،الســعودية،
اإلمــارات ،البحريــن ،أمــا األعضــاء الـــ ( )5اآلخــرون فمنهــم ( ،)3وهــم مــر واألردن
وســلطنة عــان مل يعلنــوا (حتــى تاريخــه) رفضهــم أو تأييدهــم ،واالثنــان اآلخــران ،وهــا
رشا إيجاب ًيــا وليــس ســلب ًيا إذا مــا
الكويــت وقطــر ،موقفهــا غــر واضــح ،وهــذا يعــد مــؤ ً
نظرنــا إىل عــدم إبــداء الرفــض وتــم ربطــه بطبيعــة الحلــف العســكرية وحساســيته يف هــذه
املرحلــة القامتــة التــي تعيشــها املنطقــة الــرق أوســطية ،ومبشــاركتهم أيضً ــا يف كافــة
االجتامعــات املتعلقــة بالتباحــث حــول إطــاق املأمــول مــع املســؤولني األمريــكان كاملشــاركة
مث ـاً يف اجتامعــات وزيــر الخارجيــة األمريــي مايــك بومبيــو عــى هامــش اجتامعــات
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  ،2018واجتامعاتهــم مــع نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة
األمريــي لشــؤون الــرق األدىن تيــم ليندركينــغ أثنــاء جوالتــه املكوكيــة للمنطقــة العربيــة
للتباحث حول سبل تدشني التحالف خالل العام .2019

بالنســبة للواليــات املتحــدة فهــي الدولــة صاحبــة املقــرح والضاغطــة إلطالقــه يف ينايــر
 ،2019أمــا بالنســبة للســعودية فقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبــر يف
 2018/10/28دعــم وتأييــد اململكــة للتحالــف قائ ـاً «نؤيــد بقــوة تحالــف الــرق األوســط
را مــع كل دول مجلــس التعــاون ومــع
االســراتيجي ،وعقدنــا اجتامعــات يف الســعودية أخ ـ ً
مــر .النقاشــات مســتمرة ،وتركــز عــى وضــع إطــار عمــل» ،مضي ًفــا «اســتمرار النقاشــات
بــن األردن ومــر لبلــورة األفــكار ،والتوصــل إىل الهــدف األســايس ،وهــو ضــان األمــن
للمنطقــة».
وبــدوره نــوه وزيــر الخارجيــة البحرينــي عــى «أهميــة إنشــاء تحالــف الــرق األوســط
االســراتيجي كونــه سيســاهم يف تعزيــز األمــن واالزدهــار يف املنطقــة» ،مشــد ًدا عــى
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«أهميــة التحالفــات والــراكات بــن الــدول الداعمــة لالســتقرار يف املنطقــة وحلفائهــا
يف الخــارج ،لضــان االســتقرار اإلقليمــي»( ،)19ونقلــت وســائل إعــام كويتيــة عــن نائــب
وزيــر الخارجيــة خالــد الجاراللــه أن بــاده ترحــب مبقرتحــات إنشــاء التحالــف موض ًحــا أن
«أفــكارا قدمــت للكويــت تتعلــق بإنشــاء تحالــف إســراتيجي يف منطقــة الــرق األوســط،
وأن تلــك املقرتحــات تلقــى ترحي ًبــا ،ومطروحــة للدراســة مــن جانــب القيــادة الكويتيــة»(.)20
أمــا وزيــر الخارجيــة القطريــة محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاين فقــد أعلــن موقــف
غــر واضــح تجــاه القبــول أو الرفــض بقولــه« :احــرام ســيادة الــدول يجــب أن يكــون جــز ًءا
مــن سياســة أي تحالــف» ( ،)21وأمــام مؤمتــر ميونيــخ لألمــن يف  17فربايــر  2019اعتــر
وزيــر الخارجيــة القطــري أن التحالــف محكــوم بالفشــل مــا مل تحــل األزمــة الخليجيــة
رغــم قولــه «مســتعدون لالنضــام للتحالــف ونؤيــد الفكــرة طاملــا التتناقــض مــع القانــون
الــدويل»(.)22
أمــا مــر بوصفهــا دولــة لهــا وزنهــا وثقلهــا بجانــب اململكــة العربيــة الســعودية ،وإن مل
تعلــن موقفهــا ،فإنــه ميكــن فهــم دعــوة الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس خــال القمــة العربيــة
بــرم الشــيخ  2015إىل رضورة تشــكيل قــوة مشــركة لحاميــة األمــن القومــي العــريب(،)23
بأنهــا مــؤرش إيجــايب مــري تجــاه تشــكيل التحالفــات العســكرية لحاميــة الــدول العربيــة
مــن األخطــار الخارجيــة ،فضـ ًـا عــن كــون مــر مشــاركة يف التحالــف العــريب لدعــم
الرشعيــة يف اليمــن ،والتحالــف اإلســامي العســكري ملحاربــة اإلرهــاب.
املــؤرش الثــاين :يتمثــل يف مشــاركة كافــة الــدول األعضــاء خاصــة الــدول الخليجيــة والعربيــة
مبــن فيهــم قطــر رغــم أزمــة مقاطعتهــا مــن أربعــة مــن أعضــاء بالتحالــف املأمــول وهــم
الســعودية واإلمــارات والبحريــن باإلضافــة إىل مــر يف كافــة التامريــن واملنــاورات
العســكرية املشــركة التــي أجريــت خــال العــام  ،2018وأبرزهــا:
 -1التمريــن العســكري (درع العــرب :)1-اســتضافته مــر خــال الفرتة مــن 2018/11/6-3
 ،وهــو التدريــب العســكري املشــرك األكــر مــن نوعهــا يف املنطقــة ،مبشــاركة قــوات  8دول
عربيــة (مــر والســعودية واإلمــارات والكويــت والبحريــن واألردن ،واملغــرب ولبنــان بصفــة
مراقــب) ،بقاعــدة محمــد نجيــب العســكرية ومناطــق التدريبــات الجويــة والبحريــة املشــركة
بنطــاق البحــر املتوســط (.)24
 -2التمريــن العســكري (النجــم الســاطع :)2018وهــو متريــن عســكري مــري أمريــي
مشــرك ،اســتضافته مــر خــال الفــرة مــن  8إىل  20ســبتمرب  2018مبجمــع مياديــن
التدريــب القتــايل يف قاعــدة محمــد نجيــب العســكرية ،مبشــاركة قــوات مــن مــر
والســعودية واإلمــارات والواليــات املتحــدة واليونــان واألردن وبريطانيــا وإيطاليــا وفرنســا
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و( )16دولــة أخــرى بصفــة مراقــب(.)25
 -3التمريــن العســكري «درع الخليــج املشــرك :»1-اســتضافته اململكــة الســعودية خــال
شــهر أبريــل  ،2018وهــو التمريــن األكــر مــن نوعــه ،مــن حيــث عــدد الــدول املشــاركة
والعتــاد العســكري النوعــي املســتخدم فيــه ،إذ يصنــف كأحــد أكــر عمليــة حشــد للقــوات
املتنوعــة ،مبشــاركة  24دولــة عربيــة وغربيــة بينهــا الســعودية ومــر واألردن واإلمــارات
وقطــر والبحريــن والكويــت وســلطنة عــان والســودان والواليــات املتحــدة وأفغانســتان
وباكســتان وبريطانيــا وتركيــا وماليزيــا ،وتضمــن التمريــن نوعــن مختلفــن مــن العمليــات
العســكرية شــملت عمليــات الحــرب النظاميــة وهــي العمليــات العســكرية التقليديــة وقــد
نفــذت مــن خــال عمليــات الدفــاع الســاحيل ،إضافــة إىل عمليــات الحــرب غــر النظاميــة
التــي تــم تنفيذهــا مــن خــال عمليــات التطويــق واالقتحــام للقــرى واملنشــآت الصناعيــة
وتطهريهــا مــن العنــارص املعاديــة (.)26
 -3املظلة األمريكية وتحويل فكرة التحالف لواقع فعيل:
رغــم ربــط بعــض املحللــن بــن دعــوة الواليــات املتحــدة لتشــكيل الناتــو العــريب  2019مــع
دعوتهــا لتشــكيل حلــف بغــداد عــام  ،1954إال أنــه ميكــن القــول أن يف الخمســينيات كان
هنــاك نظــام دويل ثنــايئ القطبيــة بــن الواليــات املتحــدة واالتحــاد الســوفيتي الســابق مــا
يحــد مــن قــدرة الواليــات املتحــدة آنــذاك ،بينــا يف الوقــت الراهــن مــا زالــت الواليــات
املتحــدة ترتبــع فــوق عــرش النظــام الــدويل األحــادي القطبيــة وإن كان هنــاك أقطــاب
أخــرى تنافســها عــى قمــة هــرم النظــام الــدويل ،ولكنهــا مــا زالــت منفــردة بالنظــام الدويل
بحكــم قدراتهــا العســكرية وامتالكهــا أقــوى جيــوش العــامل ،وانتشــار أســاطيلها العســكرية
وبوارجهــا الحربيــة حــول العــامل ،وبحكــم قدراتهــا االقتصاديــة األوىل عامل ًيــا ،وقدراتهــا
السياســية والثقافيــة األوىل عامليًــا ،أضــف إىل ذلــك عالقاتهــا اإلســراتيجية واملتميــزة مــع
كامــل أعضــاء التحالــف املأمــول.
رغــم حديث-أيضً ا-بعــض املتابعــن عــن األثــر الســلبي لقــرار االنســحاب العســكري
األمريــي مــن ســوريا ،عــى منظومــة حصــار الواليــات املتحــدة إليــران لتعديــل ســلوك
النظــام اإليــراين ،إال أن هنــاك العديــد مــن املحللــن قــد اعتــروا أن القــرار األمريــي
باالنســحاب مــن ســوريا عامــل تحفيــزي قــوي يصــب يف صالــح الضغــط عــى الــدول
األعضــاء لرسعــة تشــكيل التحالــف وإطالقــه للقيــام مبهامــه يف التصــدي للخطــر اإليــراين
والجامعــات اإلرهابيــة يف املنطقــة الــرق أوســطية.
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خامسا :السيناريوهات املتوقعة تجاه التحالف املأمول:
ً
يف ضــوء محــاور الدراســة املتمثلــة يف ماهـــية التـحالــــف وأهدافــه وســاته ،ثــم الرؤيتــن
اإليـرانـــية واإلرسائيليــة لـــفرص إطـــاق ونجــاح الــــناتو الـعـربـــي املزمــع إنشــاؤه ،وفــرص
نجاحــه ،ميكننــا طــرح الســيناريوهات اآلتيــة:
الســيناريو األول :التأجيــل حتــى التجميــد :ويدعــم هــذا الســيناريو عــدة شــواهد :منهــا
مــا يتعلــق بتبايــن وجهــات نظــر الــدول األعضــاء حــول شــكل القــوة املقرتحــة ووظائفهــا
وأهدافهــا وطريقــة عملهــا وهيــكل قيادتهــا ،وحســابات كل عضــو واعتباراتــه الداخليــة
والخارجيــة عنــد االنضــام للتحالــف ذي الطبيعــة العســكرية.
ويف الســياق ذاتــه ،تقــف الــدول األعضــاء عــى «مســافات متباينــة مــن إيــران» ،فعــى
ســبيل املثــال أربعــة دول مــن أعضــاء التحالــف تقطــع عالقاتهــا مــع إيــران ،وهــي الســعودية
ومــر واإلمــارات والبحريــن ،والكويــت خفضــت عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران عــى
خلفيــة خليــة العبــديل ،وذلــك يف الوقــت الــذي متتلــك فيــه الدوحــة عالقــات جيــدة مــع
طهــران ،واتبــاع ســلطنة عــان مبــدأ الحيــاد يف سياســتها الخارجيــة ،بعبــارة أخــرى تــرى
الريــاض أن طهــران هــي مصــدر التهديــد الرئيــس عــى األمــن الخليجــي والعــريب م ًعــا
مبشــاريعها التوســعية ومخططاتهــا االســتعامرية ،بينــا الدوحــة والكويــت بدرجــة أقــل ال
تتفــق مــع الريــاض عــى الخطــر اإليــراين بنفــس املنظــور الســعودي ،وعواصــم خليجيــة
أخــرى تقــف عــى الحيــاد مثــل مســقط.
كــا أن معانــاة بعــض دول مجلــس التعــاون خاصــة الصغــرة مــن «عقــدة الفروقــات يف
ـا ال بــأس بــه مــن الخالفــات تجــاه بعــض القضايــا اإلقليميــة
األوزان النســبية» ،وتوافــر كـ ً
والدوليــة ،حيــث ال تــزال دول الخليــج غــر متفقــة عــى عــدة قضايــا مشــركة :مثــل مــن هم
األعــداء ومــن هــم الخصــوم ومــا هــي التهديــدات التــي تواجــه دول املجلــس ومصادرهــا،
ومــا زالــت أيضً ــا الخالفــات البينيــة تجــاه قضيــة اإلســام الســيايس التــي ال تراهــا قطــر
تهديـ ًدا بينــا تراهــا الســعودية واإلمــارات تهديـ ًدا لنظاميهــا ،واســتمرارية أزمــة املقاطعــة
الخليجيــة لقطــر.
أيضً ــا هنــاك شــواهد تتعلــق باهتــزاز الثقــة يف اإلدارة األمريكيــة فيــا يتعلــق مبنظومــة
حصــار إيــران عقــب االنســحاب العســكري األمريــي املتــرع واملفاجــئ مــن ســوريا يف
توقيــت دقيــق متــر بــه األزمــة الســورية مــا أدى إىل اســتقالة وزيــر دفاعــه جيمــس ماتيــس
واملبعــوث األمريــي للتحالــف الــدويل ملحاربــة داعــش بريــت ماكغــورك.
فضـ ًـا عــن كل مــا ســبق ،يكمــن يف العقــل الجمعــي العــريب التجــارب التاريخيــة الســيئة
فيــا يتعلــق بتشــكيل التحالفــات العســكرية يف املنطقــة العربيــة ،وحتــى بعــض املقرتحــات
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والتجــارب الحديثــة إلنشــاء هيــاكل أمنيــة إقليميــة ملجابهــة التهديــدات األمنيــة بعــد انــدالع
مــا يســمى بثــورات الربيــع العــريب  2011مــا زالــت تــراوح مكانهــا ،مثــل املقــرح الخليجــي
«الناتــو الخليجــي عــام  »2013للدفــاع املشــرك مــن دول مجلــس التعــاون إضافــة إىل
األردن واملغــرب ،تحــت قيــادة ســعودية ،واملقــرح املــري عــام  2015لتدشــن «القــوة
العربيــة املشــركة» ملواجهــة تحديــات األمــن اإلقليمــي.
أضــف إىل ذلــك االنقســامات بــن الــدول املشــاركة حــول مســاعي النضــام إرسائيــل
للتحالــف ومبــدأ األمــن الجامعــي كمبــدأ رئيــي للتحالــف عــى غــرار مبــدأ األمــن الجامعي
لحلــف الناتــو فضـاً عــن تقديــم كل مــن املبعــوث األمريــي لحــل األزمــة الخليجيــة وإدارة
املباحثــات حــول التحالــف ،واملســؤول الكبــر يف البيــت األبيــض ومديــر شــؤون الخليــج
مبجلــس األمــن القومــي األمريــي كريســن فونتــروز ،اســتقالتيهام مــن منصبيهــا خــال
ينايــر  ،2019إلدراكهــا بعــدم القــدرة عــى حــل األزمــة الخليجيــة يف ضــوء الخالفــات
املســتعصية وعــدم اســتعداد دول الرباعــي العــريب لقبــول الوســاطة لتذليــل األزمــة ،وهــو مــا
قــد يعرقــل جهــود إطــاق التحالــف.
الســيناريو الثــاين :إطــاق التحالــف بــدون فاعليــة :ويــدور هــذا الســيناريو حــول إطــاق
التحالــف بكامــل أعضائــه بــدون فاعليــة كامــل أعضائــه ،نتيجــة إدراك األعضــاء بخطــورة
األوضــاع بعــد قــرار االنســحاب العســكري األمريــي مــن ســوريا أو للضغــط األمريــي ذاتــه
بغيــة تشــكيل التحالــف للتصــدي للخطــر اإليــراين ،ويدعــم هــذا الســيناريو عــدة شــواهد:
منهــا مــا يتعلــق بنجــاح الــدول العربيــة واإلســامية يف تدشــن بعــض التحالفــات العســكرية
والسياســية التــي مــا زالــت يف مراحلهــا األوىل مثــل التحالــف اإلســامي العســكري ملحاربــة
اإلرهــاب بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية ،هــذه فضـ ًـا عــن عــدم حســم الخالفــات بــن
الــدول األعضــاء تجــاه امللفــات والقضايــا اإلقليميــة وال ســيام قضيــة اإلســام الســيايس
وقضيــة التهديــدات اإليرانيــة ،وعــدم التوصــل إىل صيغــة تــريض الجميــع فيــا يتعلــق
بطبيعــة الحلــف وأغراضــه وقيادتــه.
الســيناريو الثالــث :اإلطــاق بعــدد معني/كامــل أعضائــه بفاعليــة :ويــدور هــذا الســيناريو
حــول إمكانيــة إطــاق التحالــف إمــا بعــدد معــن مــن أعضائــه مثــل الســعودية ومــر
واإلمــارات والبحريــن واالردن والواليــات املتحــدة أو بكامــل أعضائــه ،ويدعم هذا الســيناريو
عــدة شــواهد :منهــا مــا يتعلــق بنجــاح الــدول الخليجيــة يف تدشــن بعــض التحالفــات
العســكرية الفاعلــة لحاميــة األمــن اإلقليمــي مثــل التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف
اليمــن بقيــادة الســعودية ،الــذي لعــب دو ًرا بــارزًا-وال يزال-يلعــب الــدور األكــر يف نجــاح
الحكومــة الرشعيــة بقيــادة الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي يف اســرداد أكــر مــن
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 %85مــن األرايض اليمنيــة مــن أيــاد الحوثيــن املدعومــن مــن إيــران وإفشــال املخطــط
اإليــراين يف الســيطرة عــى املعادلــة اليمنيــة ،حيــث تتبنــى إيــران مخطــط توســعي قــوض
األمــن اإلقليمــي.
ومنهــا مــا يتعلــق بنجــاح التجــارب الخليجيــة التعاونيــة يف املجــال األمنــي منــذ نشــأة
مجلــس التعــاون يف مثانينيــات القــرن املنــرم ،خاصــة يف مجــاالت مكافحــة اإلرهــاب
وتســليم املطلوبــن وتفكيــك الخاليــا اإلرهابيــة وحاميــة الــدول الخليجيــة مــن املؤامــرات
الخارجيــة االيرانيــة ،مثــل وأد املحاولــة اإليرانيــة لالنقــاب عــى نظــام الحكــم يف البحريــن
بإرســال قــوات الــدرع لحاميتهــا عــام  ،2011ودعــم الكويــت والبحريــن ضــد عمليــات
التجســس اإليرانيــة املتواليــة.
دالئــل عديــدة عــى نجــاح التجــارب الخليجيــة يف املجــال أمنيــة منهــا ترصيحــات وزيــر
الخارجيــة الســعودي الســفري عــادل الجبــر بــأن التباينــات السياســية بــن الــدول الخليجيــة
مل تؤثــر عــى تدشــن التحالفــات العســكرية مبــا فيهــا التباينــات مــع قطــر ،ومشــاركة
الــدول الخليجيــة والعربيــة األعضــاء يف العديــد مــن التامريــن العســكرية املشــركة مبــا
فيهــم قطــر خــال العــام  2018مثــل درع العــرب ،1-النجــم الســاطع ، 2018درع الخليــج
املشــرك ،1-ومشــاركة كافــة الــدول األعضــاء مبــا فيهــم قطــر يف كافــة اللقــاءات ســواء يف
عــى هامــش اجتامعــات األمــم املتحــدة أو اللقــاءات التــي جمعــت مســؤويل ووزراء الــدول
األعضــاء لوضــع التصــورات واألطــر واألهــداف إلطــاق التحالــف يف ينايــر .2019
ومنهــا أيضً ــا مــا يتعلــق بتعاظــم الخطــر اإليــراين يف املنطقــة العربيــة عــى نحــو قــوض
األمــن اإلقليمــي بشــكل غــر مســبوق أدى إىل نتائــج كارثيــة يف املنطقــة العربيــة منهــا أزمــة
الدولــة الوطنيــة املتمثلــة يف انهيــار دول عربيــة مثــل ســوريا وخلــق حــاالت انســداد ســيايس
يف بعــض الــدول العربيــة مثــل لبنــان والعــراق وأزمــات ممتــدة كــا هــو الحــال يف اليمــن،
واســترشاء الظاهــرة اإلرهابيــة يف الــدول العربيــة كســوريا والعــراق واليمــن ،وأزمــة النــزوح
الجامعــي غــر املنظــم ســواء إىل الــدول العربيــة أو األوروبيــة ،وســباق التســلح والرصاعــات
اإلقليميــة بــن الفواعــل اإلقليميــة ،وتفاقــم األزمــات اإلنســانية ،فضـ ًـا عــن تهديــد أمــن
املالحــة البحريــة عنــد مضيقــي هرمــز وبــاب املنــدب الــذي مــن شــأنه التأثــر يف حركــة
التجــارة الدوليــة مــن مــرور الســفن التجاريــة والســلع اإلســراتيجية كالنفــط مــن الــدول
املصــدرة إىل الــدول املســتوردة يف الــدول الصناعيــة الغربيــة
ونختــم بأنــه رغــم أن الســيناريو الثالــث (اإلطــاق بعــدد معني/كامــل أعضائــه بفاعليــة)
هــو األقــرب لكــن يف ضــوء التحــوالت الرسيعــة التــي يشــهدها اإلقليــم والعــامل م ًعــا نتيجــة
تعقــد أزماتــه وتعــدد رصاعاتــه وتبــدل تحالفاتــه بصــورة غــر مســبوقة ،بــات مــن الصعوبــة
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مبــكان الرتجيــح الحاســم ألي مــن الســيناريوهات ،فالعــامل اليــوم بــات مثقـ ًـا باألزمــات
والرصاعــات املمتــدة ،فضـ ًـا عــن كــرة صعــود السياســيني املتقلبــن ذوي القــرارات املفاجئة
إىل ســدة الحكــم يف عواصــم صنــع القــرار املؤثــرة يف الشــؤون والقضايــا الدوليــة.
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2DFF7aw/ly.bit//:https ،2018/12/20
( )22ســبوتنيك عــريب ،الخارجيــة القطريــة« :الناتــو العــريب» سيفشــل يف حــال مل تحــل األزمــة الخليجيــة،2019/2/17 ،
تاريــخ االطــاع2IhgTG0/ly.bit//:https ،2019/2/20 :
( )23هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة ،قمــة رشم الشــيخ تقــر تشــكيل قــوة عســكرية عربيــة مشــركة ،29/3/2015 ،تاريــخ
االطــاعhttps://bbc.in/2QT1dfO ،2018/12/20 :
( )24الصفحــة الرســمية للمتحــدث العســكري للقــوات املســلحة املرصيــة ،مــر تســتضيف كــرى التدريبــات العربيــة
املشــركة باملنطقــة ،مشــاركة عــى فيــس بــوكhttps://bit.ly/2Ae9HEa ،2018/10/31 ،
( )25العربيــة نــت ،مبشــاركة الســعودية ..مــر تســتضيف أكــر منــاورات يف املنطقــة ،2018/9/9 ،تاريــخ االطــاع:
https://bit.ly/2T8T5EQ ،2018/12/25
( )26وكالــة األنبــاء الســعودية ،عــام  /درع الخليــج املشــرك 1ينهــي اســتعدادات الربوفــة النهائيــة 14 ،أبريــل  ،2018تاريــخ
االطالعhttps://bit.ly/2GEP9KA،https://bit.ly/2EJH5FH ،2018/12/25 :

