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املقـدمـة 

ــة  ــات اإليراني ــا التدخ ــي خلفته ــات الت ــات وإدارة األزم ــة الرصاع ــدي مجابه ــرض تح فـ
ــض دول  ــان وبع ــن ولبن ــراق واليم ــرق أوســطية )التدخــل يف ســوريا والع ــة  ال يف املنطق
ــه اإلســراتيجيني  ــب وحلفائ ــد ترام ــي دونال ــس األمري ــى إدارة الرئي ــريب(، ع ــج الع الخلي
ــر يف  ــادة النظ ــة، رضورة إع ــة والخليجي ــدول العربي ــن ال ــط م ــرق األوس ــة ال يف منطق
ــة  ــوض حال ــذي ق ــراين ال ــدد اإلي ــع التم ــي م ــة للتعاط ــراتيجيات املتبع ــات واإلس السياس
الســلم واألمــن اإلقليمــي، بانهيــار الدولــة الوطنيــة وانتشــار الجامعــات اإلرهابيــة، ولذلــك 
تســعى اإلدارة األمريكيــة ودول الخليــج العــريب إىل تشــكيل تحالــف عســكري وســيايس )ناتــو 
ــة  ــة يف املنطق ــك للتصــدي للتدخــات اإليراني ــرف اختصــاًرا بـــ)MESA(، وذل عــريب( يع
العربيــة، عــى أن يكــون عمليـًـا ضمــن املنظومــة األمريكيــة لحصــار الدولــة اإليرانيــة بجانــب 
العقوبــات االقتصاديــة والضغوطــات السياســية بغيــة تعديــل ســلوك النظــام اإليــراين، ولذلك 
ــات تدشــينه وال ســيام  ــم عقب ــف، ومراحــل تطــوره، ث ــي ألهــداف التحال ــام ي ســنعرض في
مــن منظوريــن إيــراين وإرسائيــي، وفــرص نجاحــه، ومســتقبله يف ضــوء األوضــاع الراهنــة 

املعقــدة مبنطقــة الــرق األوســط.

أوًل: ماهية وسياقات التـحالف وأهدافه: 

Middle East Stra�هــي اختصــار لـ«تحالــف الرق األوســط االســراتيجي MESA  بـــداية،
tegic Alliance«، وتســمى أيًضــا بـ»الناتــو العــريب«، وهــو مقــرح أمريــي إلنشــاء تحالــف 
ــون أي  ــث يك ــو(، بحي ــي )النات ــامل األطل ــف ش ــن حل ــة م ــخة عربي ــريب كنس ــكري ع عس
اعتــداء عــى أي دولــة مــن أعضائــه مبثابــة اعتــداء عــى الــكل )مبــدأ األمــن الجامعــي(، 
الــذي متــت اإلشــارة إليــه يف »إعــان الريــاض«)1( الصــادر عــن القمــة العربية-األمريكيــة-

ــي 20 و2017/5/21،  ــال يوم ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــتضافتها اململك ــي اس ــامية الت اإلس
مبشــاركة رؤســاء وملــوك وقــادة 55 دولــة، مــن بينهــم حضــور الرئيــس األمريــي دونالــد 
ــدة،  ــات املتح ــا  للوالي ــه رئيًس ــام حكم ــلمه مه ــد تس ــه بع ــة ل ــارة خارجي ــب يف أول زي ترام

وبذلــك حظــي املقــرح بتأييــد الـــ55 دولــة املشــاركة يف القمــة.

ــي  ــة األمري ــر الخارجي ــاعد وزي ــب مس ــات نائ ــب ترصيح ــريب حس ــو الع ــم النات ويض
ــس  ــدة، دول مجل ــات املتح ــم: الوالي ــغ، 9 أعضــاء، وه ــم ليندركين ــرق األدىن تي ــؤون ال لش
التعــاون الخليجــي )الســعودية، اإلمــارات، البحريــن، ســلطنة عــامن، الكويــت، قطــر(، 

ــة )2(. ــية واقتصادي ــكرية وسياس ــه عس ــون مجاالت ــرص واألردن، وتك ــة إىل م باإلضاف

ويهــدف الناتــو العــريب املزمــع إطاقــه، وفــق ليندركينــغ إىل تعزيــز التعــاون العســكري 
بــني 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)3(، مبعنــى خلــق حالــة تــوازن قــوى، 
وبنــاء قــوة ردع ومنظومــة دفاعيــة مشــركة للتصــدي للخطــر اإليــراين يف منطقــة الــرق 
ــا لوقــف التمــدد يف ســوريا والعــراق  األوســط عــر مواجهتــه عســكريًا وسياســيًا واقتصاديً
ــة،  ــران وميليشــياتها يف املنطق ــني إي ــل األســلحة ب ــات نق ــان، ومكافحــة عملي ــن ولبن واليم
وبخاصــة األســلحة القادمــة إىل حــزب اللــه مــن ســوريا، وتــرى واشــنطن أنــه عــى الرغــم 

مــن وجــود بعــض الخافــات بــني األعضــاء املقرحــني فــإن التنســيق ال يبــدو مســتحياً.

وبحســب مجلــس األمــن القومــي األمريــي، فــإن توجهــات التحالــف تكمــن يف تدشــني 
ــاركة  ــدول املش ــة ال ــة حامي ــون مبثاب ــوي يك ــاع الج ــة الدف ــن أنظم ــوي م ــاع ج درع دف
ــة  ــدرات اإليراني ــد الق ــو يفق ــى نح ــة، ع ــتية اإليراني ــخ الباليس ــن الصواري ــف م يف التحال
الصاروخيــة فعاليتهــا االســراتيجية والعســكرية إىل حــد كبــر، عــى أن يكــون عمليًــا ضمــن 
ــد  ــدرة عــى التصعي ــا الق ــي مبــا يفقده ــا اإلقليم ــم نفوذه ــران وتحجي ــة حصــار إي منظوم

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، فضــاً عــن تعزيــز األمــن عــى املمــرات 

املائية االسراتيجية التي تعر من خالها إمدادات النفط نحو مختلف أنحاء العامل)4(.

وتعــود مســألة تدشــني التحالــف إىل الواليــة األوىل مــن إدارة الرئيــس األمريــي الســابق 
ــن  ــريب 2011، ولك ــع الع ــورات الربي ــمى بث ــا يس ــدالع م ــد ان ــًدا بع ــا وتحدي ــاراك أوبام ب
هــذا التحالــف مل يــر النــور حينئــذ نتيجــة تبنــي إدارة الرئيــس أوبامــا آنــذاك إســراتيجية 
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ــا.  االنســحاب التدريجــي مــن املنطقــة الــرق أوســطية وتبنــي سياســة االتجــاه رشقً

ــة بوصــول  ــات السياســية األمركي ــد إىل اهتامم ــن جدي ــألة تدشــينه م ــادت مس ــد ع وق
الرئيــس دونالــد ترامــب إىل ســدة الحكــم يف ينايــر 2017، يف ســياق إســراتيجيته املغايــرة 
ــرق  ــة ال ــراين يف املنطق ــع اإلي ــات التموض ــع مخطط ــي م ــلفه يف التعاط ــراتيجية س إلس
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 
ــة اســتكامل برنامجهــا  ــران مــن إمكاني ــووي مبــا يحــرم إي ــل االتفــاق الن الباليســتية وتعدي

النــووي بتخصيــب اليورانيــوم مــن جديــد 2025، وذلــك مــن خــال ثاثــة مرتكــزات:

ــراين ضــد  ــة للســلوك اإلي ــة املعادي ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــة الق ــز األول: حشــد وتعبئ املرتك
ــران. إي

املرتكــز الثــاين: تقويــض االتفــاق النــووي واســتعادة برامــج العقوبــات االقتصاديــة األقــى 
عــى إيــران.

ــراين يف  ــوذ اإلي ــم النف ــية لتحجي ــكرية والسياس ــات العس ــكيل التحالف ــث: تش ــز الثال املرتك
ــرق األوســط. ــة ال منطق

ويــرى متابعــون أن الدافــع الرئيــس وراء االكــراث األمريــي بــرورة إطــاق التحالــف 
هــو اهتــزاز ثقــة الواليــات املتحــدة يف فعاليــة حلــف شــامل األطلــي )الناتــو( وال ســيام بعــد 
إعــان اإلدارة األمريكيــة أن دول حلــف الناتــو فشــلت يف اإليفــاء برفــع ميزانياتهــا األمنيــة 
والدفاعيــة، وأن نجــاح ترامــب يف إطاقــه ســيكون إنجــازًا كبــرًا سيحســب لــه خــال فــرة 
حكمــه األوىل عــى أقــل تقديــر، فضــًا عــن كونــه ســيخلق تــوازن عســكري يجابــه خطــر 

إيــران )5(، متوقعــني أن يكــون لــه ثــاث ســامت: 

السمة األوىل: اتفاقيات دفاعية لتعزيز األمن الجامعي.

ــاق  ــيع نط ــة لتوس ــة الدفاعي ــات الجامعي ــم االنفاق ــي لحج ــاق جامع ــة: ميث ــمة الثاني الس
ــاء. ــدول األعض ــة لل ــدرات الدفاعي الق

السمة الثالثة: تكوين هيكل قيادي عسكري متكامل من الدول األعضاء.

وعــى التــو مبــارشة عــني الرئيــس األمريي الجــرال باملشــاة البحريــة األمريكيــة املتقاعد 
ــف  ــول التحال ــات ح ــة وإدارة املباحث ــة الخليجي ــل األزم ــا لح ــا خاًص ــي مبعوثً ــوين زين انت
املأمــول، وبــارشت إدارتــه إىل عقــد لقــاءات مكثفــة مــع أعضــاء التحالــف املزمــع إطاقــه، 
فقــد قــام لندركينــغ يف ســبتمر 2018 بجــوالت مكوكيــة يف املنطقــة العربيــة لتهيئــة األجــواء 
ــدة  ــات املتح ــتضيفها الوالي ــي ستس ــة الت ــف يف القم ــاق التحال ــبل إط ــول س ــث ح وللتباح
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ينايــر 2019 إلطــاق الناتــو العــريب، ومل يقتــرص 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 2018)6(.

ــا مــع مســؤولني مــن دول الرباعــي العــريب  وقــد شــمل هــذا االجتــامع مســؤواًل قطريً
املقاطــع لقطــر منــذ منتصــف العــام 2017)الســعودية، اإلمــارات، البحريــن، باإلضافــة إىل 
مــرص(، دون أن تنشــب أيــة مشــادات بــني األطــراف، ورمبــا كان ذلــك ألن االجتــامع جــرى 

خلــف األبــواب املغلقــة بعيــًدا عــن كامــرات اإلعــام واإلعاميــني وشاشــات التلفــاز.

واجتمــع قائــد القيــادة املركزيــة األمريكيــة الجــرال جــوزف فوتيــل مــع رؤســاء األركان 
الخليجيني-مبــن فيهــم رئيــس األركان القطري-مــع نظريهــم املــرصي واألردين، باإلضافــة 
إىل قائــد قــوات درع الجزيــرة املشــركة واألمــني العــام املســاعد للشــؤون العســكرية بأمانــة 
ــور  ــع التص ــول وض ــث ح ــت يف 2018/9/10، للتباح ــك بالكوي ــاون، وذل ــس التع دول مجل
الــازم للتحالــف، وذكــرت مصــادر يف وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاغــون( أنــه تــم أيًضــا 
التباحــث حــول وضــع خطــط ملواجهــة أيــة ظــروف طارئــة أو أيــة حــروب إقليميــة محتملــة، 
وأشــارت إىل أنــه »يتــم تعيــني ضبــاط مهمتهــم متابعــة هــذه الخطــط املشــركة، وهــو مــا 
ــة  ــل متقدم ــل مراح ــيق وص ــت أن »التنس ــركة«، وأضاف ــكرية مش ــادة عس ــواة قي ــكل ن يش

بغــّض النظــر عــن التباينــات السياســية بــني حكومــات هــذه الــدول«)7(.

جــزء مــن حــوار املنامــة، الــذي انعقــد يف أكتوبــر 2018 مبملكــة البحرين مبشــاركة وزراء 
دفــاع وخارجيــة دول التحالف-باســتثناء قطــر- ووزيــر الدفــاع األمريــي املســتقيل جيمــس 
ماتيــس، جــاء اســتكاماًل للقــاءات رؤســاء األركان للــدول األعضــاء بالكويــت للتباحــث حــول 
ــف،  ــة السياســية للتحال ــة االنطاق ــرون مبثاب ــره الكث ــد اعت ــف، وق وضــع التصــور للتحال
وبخاصــة بعــد إعــان وزيــر الخارجيــة الســعودي عــى هامــش فعاليــات حــوار املنامــة يــوم 
2018/10/27  أن »النــزاع مــع قطــر لــن يكــون لــه تأثــر عــى تطويــر التحالــف« مضيًفــا 
»جــرى النقــاش بشــأن هــذا التحالــف مــع مســؤولني قطريــني، 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«)8(، وجــاءت ترصيحــات الجبــر عــن قطــر بعــد ثاثــة أيــام مــن 
ترصيحــات أعلنهــا ويل العهــد الســعودي األمــر محمــد بــن ســلامن يف منتــدى االســتثامر 
الســعودي يــوم 2018/10/24 قــال فيهــا »حتــى قطــر رغــم خالفاتنــا معهــم لديهــا اقتصــاد 

قــوي، وســوف تكــون مختلفــة بعــد خمــس ســنوات«)9(.

ــخ 25 ســبتمر  ــم املتحــدة بتاري ــة لألم ــة العام ــدورة الـــ 73 للجمعي ــام ال ــه أم ويف كلمت
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الرئيــس  أكــد   ،2018
ترامــب أن بــاده تعمــل 
مــع دول الخليــج واألردن 
ومــرص لتكويــن تحالــف 
اســراتيجي إقليمــي حتــى 

تســتطيع دول الــرق األوســط أن تدفــع باالزدهــار، واالســتقرار، واألمــن يف جميــع أرجــاء 
ــرر  ــة أن تق ــى دول املنطق ــن ع ــه »يتع ــف بقول ــكيل التحال ــل تش ــا ألج ــا، ضاغطً منطقته
نوعيــة املســتقبل الــذي تريــده لنفســها وألطفالهــا«)10(، وحســب مصــادر مقربــه مــن دوائــر 
صنــع القــرار األمريــي فــإن ترامــب يركــز يف إطــار التحالــف املزمــع إطاقــه عــى التعــاون 

العســكري يف مجــال الدفــاع الصاروخــي والتدريــب العســكري ومكافحــة اإلرهــاب.

ــي يف 2018/12/19  ــرار األمري ــني أن الق ــض املتخصص ــح بع ــه، يرج ــياق ذات ويف الس
بـــِ االنســحاب العســكري مــن ســوريا)11(، ومــا كشــف عنــه مســؤولون عســكريون أمريكيــون 
ــات  ــن البطاري ــة م ــة أنظم ــحب أربع ــون( ستس ــاع )البنتاغ يف 2018/9/27 -أن وزارة الدف
املضــادة للطائــرات والصواريــخ مــن الــرق األوســط مــن األردن والكويــت والبحريــن)12(� 
يأتيــان يف إطــار اإلســراتيجية األمريكيــة للدفــع قدًمــا 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 مــرص يف 5 يونيــو 2017.

كــام أوفــدت اإلدارة األمريكيــة وزيــر خارجيتهــا مايــك بومبيو للــدول العربية املشــاركة يف 
التحالــف املأمــول خــال الفــرة مــن 8�14 ينايــر 2019 لطأمنتهــا بخصــوص اإلســراتيجية 
األمريكيــة ملواجهــة خطــر إيــران بعــد قــرار االنســحاب األمريــي مــن ســوريا قبــل تعديلــه 
ــي  ــدي أمري ــى 400 جن ــاء ع ــى اإلبق ــر 2019 ع ــوم 23 فراي ــب ي ــة إدارة ترام مبوافق
بســوريا، وللتنســيق التشــاور مــع الــدول العربيــة والخليجيــة لتذليــل العقبــات أمــام رسعــة 
ــة  ــة الخليجي ــيام األزم ــة ال س ــران اإلقليمي ــاطات إي ــة نش ــول ملواجه ــف املأم ــاق التحال إط
بتشــديده يف أكــر مــن محطــة مــن محطــات جولتــه للــدول العربيــة عــى أهميــة وحــدة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالنســبة للناتــو العــريب املزمــع إطاقــه، ودعا-أثنــاء محطتــه 
يف مرص-الــدول العربيــة املشــاركة يف التحالــف إىل القيــام بخطــوات جديــدة منهــا تذليــل 
األزمــات والتغــايض عــن  الخافــات كأحــد رضورات إطــاق التحالــف، مؤكــًدا أن الواليــات 
املتحــدة عازمــة عــى تخليــص ســوريا مــن النفــوذ اإليــراين قائــاً »حــان الوقــت ملواجهــة 

آيــات اللــه«)13(.
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واســتكامالً لجهودهــا لرعــة إطــاق التحالــف املأمــول عقــدت اإلدارة األمريكيــة إجتامًعــا 
يف واشــنطن بتاريــخ 2019/2/22 ضــم مســؤولني مــن الــدول العربيــة املشــاركة يف التحالف 
ــدأ األمــن الجامعــي  ــق مب ــة تطبي للتنســيق والتشــاور حــول مهمــة التحالــف ومــدى إمكاني
ــرى  ــاء. وت ــع األعض ــد جمي ــلح ض ــداء مس ــة اعت ــو مبثاب ــة عض ــى دول ــداء ع ــأن أي اعت ب
ــدول املشــاركة يف  ــاك انقســامات بــني ال ــة أن هن ــال األمريكي صحيفــة وول ســريت جورن
التحالــف حــول مهمــة التحالــف ومبــدأة، وذلــك لعــدم إعطــاء اإلدارة األمريكيــة مبــدأ األمــن 
ــب  ــة وتدشــني مراكــز تدري ــل تركيزهــا عــى عقــد صفقــات تجاري ــة مقاب الجامعــي أولوي
عســكرية، وهــو مــا أضعــف مــن حــامس الــدول املشــاركة نحــو إطــاق التحالــف، فضــاً عــن 
اســتمرارية أزمــة املقاطعــة العربيــة لقطــر ومقاومــة بعــض الــدول العربيــة األخــرى جهــود 

ضــم إرسائيــل للتحالــف حســب الصحيفــة األمريكيــة)14(.

ثانًيا: الرؤيـة اإليـرانـية لـفرص إطالق ونجـاح الــناتـو الـعـريب:

أجمــع ساســة ودبلوماســيون ومفكــرون إيرانيــون عــى أمريــن فيــام يخــص رؤيتهــم للناتــو 
العــريب، األول؛ يتمحــور حــول »ضآلــة فــرص والدة الناتــو العــريب« بالنظــر إىل معوقــات 
ــف  ــن املواق ــة بتباي ــر 2017، أو املتعلق ــع قط ــة م ــة الخليجي ــة باألزم ــواء املتعلق ــينه س تدش
الخليجيــة تجــاه إيــران، أو تلــك املتعلقــة بتبايــن أجنــدات ومصالــح وأهــداف كافــة الــدول 
ــف سيشــغل العــرب بــرصاع عــريب- ــران. وأن هــذا التحال ــف تجــاه إي األعضــاء يف التحال
ــد ومصــدر  ــل مصــدر التهدي ــة الــرصاع العــريب اإلرسائيــي وتحوي ــدالً مــن قضي ــراين ب إي
الخطــر مــن إرسائيــل إىل إيــران، لتظــل تــل أبيــب هــي القــوة املهيمنــة واملســيطرة واملتفوقــة 

ــا يف املنطقــة. نوعيً

فعــى ســبيل املثــال ال الحــرص وصــف املتحــدث باســم الخارجيــة االيرانيــة بهــرام قاســمي 
يف 30 يوليــو 2018 مــروع الناتــو العــريب بالشــعارات القدميــة املتجــددة بقولــه »املوضــوع 
مجــرد شــعار ليــس إال« مضيًفــا »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 عى 
MESA -أن تهديــدات مــن وصفهــم بأعــداء إيــران-يف إشــارة إىل التهديــدات األمريكيــة-
ــت  ــورة، ووصل ــار الث ــى انتص ــود ع ــة عق ــرت أربع ــد م ــا: »لق ــة، مضيًف ــة وواهي خاوي
تهديــدات وخطــر األعــداء ذروتهــا، والتهديــد الوحيــد الــذي مل ميكنهــم تنفيــذه عملًيــا 

ــا جــًدا«)16(.. ــا باهظً هــو التهديــد العســكري ألنــه ســيكلفهم مثًن

ــث  ــراين والباح ــاوض اإلي ــق التف ــابق يف فري ــو الس ــايس والعض ــتبعد الدبلوم ــام اس بين
الزائــر يف الشــؤون األمنيــة بجامعــة »برنســتون« األمريكيــة ســيد حســني موســويان، نجــاح 
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ــام  ــات أم ــدة عقب ــرًا إىل ع ــطية، مش ــرق أوس ــة ال ــكرية يف املنطق ــات عس ــة تحالف أي

:)17(  MESA

ــى . 1 ــاحليًا ع ــا س ــك رشيطً ــي متتل ــران الت ــة: كإي ــل اإلقليمي ــض الفواع ــتبعاده بع اس
الخليــج حــوايل 50%، والعضــو يف منظمــة الــدول املصــدرة للبــرول )األوبــك(، والعــراق 
التــي تطــل عــى الخليــج العــريب والعضــو يف األوبــك، وتركيــا الدولــة املؤثــرة يف العــامل 
ــج  ــم الخلي ــان إلقلي ــني ال تنتمي ــم دولت ــل ض ــا، مقاب ــة وقضاياه ــامي ويف املنطق اإلس
ــرى  ــوى الك ــح الق ــرح مصال ــف املق ــراِع التحال ــام مل ي ــل مــرص واألردن، ك ــريب مث الع

ــيا. ــد وروس ــاد األورويب والصــني والهن ــل االتح األخــرى مث

ــة دول . 2 ــو 2017 أربع ــت يف يوني ــر: إذ أعلن ــع قط ــة م ــة الخليجي ــتمرارية األزم اس
ــة  ــة العربي ــة: اململك ــة دول خليجي ــاؤه-بينها ثاث ــع إنش ــف املزم ــن التحال ــع ضم عربية-تق
ــر  ــة قط ــرص، مقاطع ــة إىل م ــن باإلضاف ــة البحري ــة، مملك ــارات العربي ــعودية، االم الس
متهمــني إياهــا بدعــم اإلرهــاب والتدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول، مطالبــني قطــر 

ــه قطــر. ــا رفضت ــران، وهــو م ــات مــع إي بقطــع العاق

تبايــن مواقــف دول الخليــج تجــاه إيــران: مــن ناحيــة تحــاول كل مــن قطــر وســلطنة . 3
ــران،  ــاض وطه ــوازن نســبي يف عاقاتهــام مــع كل مــن الري ــق ت ــت تحقي عــامن والكوي
ــران،  ــدة وإي ــات املتح ــني الوالي ــاطة ب ــار الوس ــة مس ــة العامني ــع الحكوم ــا تتب ــرًا م فكث
ــة،  ــك عاقــات مــع طهــران تعــززت بعــد أزمــة املقاطعــة الخليجي والدوحــة بدورهــا متتل
ــة أخــرى تقطــع الســعودية واالمــارات والبحريــن عاقاتهــا الدبلوماســية مــع  ومــن ناحي

ــداء عــى املقــار الدبلوماســية الســعودية عــام 2015.  ــذ االعت إيــران من

التبايــن بــن الــدول األعضــاء يف التحالــف: اختافــات شــديدة بــني أعضــاء التحالف . 4
ــل  ــة، وهــو مــا يجع ــات األمني ــد والرتيب ــا وأزمــات املنطقــة ومصــادر التهدي تجــاه قضاي
مــن أمــر انخراطهــا يف خنــدق عســكري واحــد أمــرًا ليــس هيًنــا، وذلــك نظــرًا 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 فيــام يخــص أزمــات وقضايــا وأمــن املنطقــة.

تعميــق االنقســام الطائفــي الحــاد بــن الســنة والشــيعة: إدراك األعضــاء املحتملــني . 5
بالتحالــف ملــدى تكريســه االنقســام الطائفــي الحــاد مــن املحتمــل أن يؤثــر عــى فــرص 
ــة  ــج ســتكون يف موضــع مواجه ــة الخلي ــة الســنية يف منطق ــدول العربي إنشــاؤه، إذ إن ال

ورصاع أكــر فأكــر مــع دول الجــوار الشــيعية كإيــران.

ــيكون  ــف س ــاق التحال ــاح يف إط ــال النج ــه ح ــول أن ــور ح ــاين، فيتمح ــر الث ــا األم أم
ــة  ــة الــرق األوســط بشــكل عــام، وخدم ــة يف منطق ــح األمريكي ــة املصال يف خدمــة حامي
ــكل  ــاء بش ــدول األعض ــع ال ــلح م ــات التس ــد صفق ــب بعق ــس ترام ــة للرئي ــداف الخاص األه
ــة- ــة اإليراني ــب الرواي ــق مكسبني-حس ــد حق ــي ق ــس األمري ــون الرئي ــك يك ــاص، وبذل خ
األول، يتمثــل يف تحويــل العــبء املــايل املتعلــق باألمــن والســلم اإلقليمــي إىل دائــرة الحلفــاء 
االســراتيجيني اإلقليميــني، والثــاين، يتمثــل يف تحقيــق مكاســب داخليــة للرئيــس ترامــب يف 
ــكان مــن خــال  ــني األمري ــدة للمواطن ــه فــرص عمــل جدي ــة بخلق االســتحقاقات االنتخابي

ــارات مــن الــدوالرات مــن مبيعــات الســاح مبــا يخــدم االقتصــاد األمريــي. جنــي امللي

ثالًثا: الرؤية اإلرسائيــلـية لفرص إطالق ونجاح الناتو الــعريب:

مبراجعــة األدبيــات اإلرسائيليــة تجــاه فــرص إطــاق التحالــف تبــني أن الروايــة اإلرسائيليــة 
غــر الرســمية تســتبعد نجــاح الناتــو العــريب وإن كانــت تؤيــد تشــكيله وإطاقــه ونجاحــه 
عــى املديــني املتوســط والقصــر ملجابهــة النفــوذ اإليــراين اإلقليمــي املتزايــد والجامعــات 

اإلرهابيــة.

ففــي دراســة نرهــا معهــد دراســات األمــن القومــي اإلرسائيــي، شــكك الباحثــان يوئيــل 
ــة، معتمديــن يف  ــة مشــركة فعال ــل يف فــرص نجــاح قــوة عربي غوجنســي وكــويب ميخائي
تشــكيكهم عــى اإلخفاقــات العربيــة املتواليــة يف تدشــني تحالفــات فعالــة باســتثناء التحالــف 
ــائه  ــت إىل إنش ــذي دع ــداد ال ــف بغ ــل حل ــث فش ــن، حي ــة يف اليم ــم الرعي ــريب لدع الع
ــا يف  ــة أيًض ــة العربي ــلت الجامع ــايض، وفش ــرن امل ــينيات الق ــدة يف خمس ــات املتح الوالي
تدشــني قــوة عســكرية مشــركة، وتعــر مــن حيــث الفاعليــة التحالــف اإلســامي العســكري 

ملحاربــة اإلرهــاب الــذي أعلــن يف ديســمر 2015 بقيــادة اململكــة الســعودية.

ــدو  ــألة »الع ــة مس ــاذ اإلدارة األمريكي ــدوى اتخ ــن ج ــويب م ــل وك ــان يوئي ــل الباحث وقل
املشــرك إيــران« كقاعــدة صلبــة يف تشــكيل التحالــف الــذي حتــاًم ســتخي بــه مســؤوليتها 
ــدول  ــل ال ــات داخ ــدد الرصاع ــك بتع ــن ذل ــم، مرري ــب قوله ــط حس ــرق األوس ــن ال ع
العربيــة والتبايــن يف املواقــف تجــاه إيــران، فضــًا عــن العقبــة األجــدر واألهــم والتــي قــد 
ــادة التحالــف  تعصــف بإطــاق التحالــف وهــي مســألة التنافــس الخفــي املحتمــل عــى قي
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مــن األعضــاء.

وأشــار الباحــث واملســترق يف مركــز القــدس للشــؤون العامــة بنحــاس عنبــاري يف مقال 
نــره موقــع دافــار ريشــون اإلرسائيــي إىل أن تركيــا أردوغــان ســتكون عقبــة هــي األخــرى 
ــاد  ــاء األمج ــادة إحي ــا يف إع ــي طموحاته ــر إىل تنام ــريب، بالنظ ــو الع ــكيل النات ــام تش أم
العثامنيــة، ولذلــك فنجــاح مثــل هــذا التحالــف ســيحد مــن تلــك الطموحــات الركيــة التــي 

تنامــت يف عهــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان.

ــان  ــرى الباحث ــس ي ــف، بالعك ــني التحال ــى تدش ــراض ع ــي اع ــة ال تعن ــذه الرؤي وه
يوئيــل وكــويب أن نجــاح التحالــف سيشــكل مصلحــة كــرى إلرسائيــل عــى املديــني القصــر 
ــاعيها للتحــول إىل  ــة ومس ــد يف املنطق ــا املتزاي ــم نفوذه ــران وتحجي ــة إي واملتوســط ملجابه
قــوة إقليميــة رائــدة، أو عــى األقــل ســيكون مدخــًا ملشــاركة إرسائيليــة هادئــة يف املجــال 
املخابــرايت، أمــا عــى املــدى الطويــل فقــد يشــكل خطــرًا عــى إرسائيــل، بعبــارة أخــرى قــد 
ــة عربيــة عســكرية  يريــد الباحثــان أن يقــوال إنــه عــى املــدى الطويــل ســتكون هنــاك كتل

ــة تهــدد األمــن اإلرسائيــي. قوي

رابًعا: فرص وإمـكانـيات نــجاح الــناتـو العريب املأمـول: 

رغــم أن الواقــع اإلقليمــي برمتــه وطبيعــة العاقــات بــني الــدول العربيــة والخليجيــة وتبايــن 
ــات املحتملــة حــول القيــادة بــني األعضــاء الكبــار يف  مواقفهــا تجــاه إيــران، والخاف
التحالــف املأمــول، والجــدل حــول الهــدف مــن إطاقــه، واملعوقــات اللوجســتية لبعــض الدول 
األعضــاء، إال أن هنــاك عــدًدا مــن األطروحــات واملقومــات الدالــة عــى فــرص النجــاح لهــذا 

التحالف املأمول:

1-نجاح التعاون الخليجي يف الجانب األمني: 

ــاون الخليجــي عــى املســتوى  ــا التع ــي مــر به ــة الت عــى الرغــم مــن املنعطفــات التاريخي
ــة  ــة عــى املصلحــة الجامعي ــا القطري ــه مصلحته ــم بعــض دول ــة تقدي الســيايس عــى خلفي
للــدول األعضــاء، فــإن التجربــة الخليجيــة يف املجــال األمنــي باتــت مثــًا يحتــذى، ومنوذًجــا 
يســتدعي للتعــاون يف مجــاالت مكافحــة اإلرهــاب والجامعــات املتطرفــة والفكــر الطائفــي، 
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ــهمت  ــة، وأس ــدول الخليجي ــة يف ال ــات الخارجي ــرات والتدخ ــن املؤام ــد م ــاط العدي وإحب
ــرب  ــع الغ ــراين م ــووي اإلي ــاق الن ــك االتف ــج، مبــا يف ذل ــدول الخلي ــدات الناشــئة ل التهدي
وصعــود تنظيــم داعــش، يف زيــادة اللحمــة بــني أعضــاء الكتلــة الخليجيــة، ورفعــت ســقف 

التحــدي إلنجــاح هــذا التكتــل.

ــوده  ــى وج ــظ ع ــذي حاف ــي 1981-ال ــاون الخليج ــس التع ــيي ملجل ــان التأس ــر البي أق
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 1984 ويف عــام 2006 جــرى تطويرهــا لتكــون قــوات درع الجزيــرة 
ــك لرفــع  ــايت املعتمــد، وذل ــا للمفهــوم العملي املشــركة، وعــززت بجهــد بحــري وجــوي وفًق
كفاءتهــا القتاليــة، ومنظمــة قــوات الرطــة الخليجيــة عــام 2015، كــام تشــارك دول الخليــج 
يف التحالفــات الدوليــة ملكافحــة االرهــاب، فضــًا عــن مشــاركتها يف التحالــف اإلســامي 
العســكري ملحاربــة اإلرهــاب، وقيــادة التحالــف العــريب لدعــم الرعيــة يف اليمــن، فضــًا 

عــن مشــاركتها يف التامريــن واملنــاورات العســكرية املشــركة بشــكل دوري.

وقــد لعــب التعــاون األمنــي الخليجــي دوًرا بــارزًا يف الضغــط عى نظــام الرئيــس العراقي 
الراحــل صــدام حســني أثنــاء الغــزو العراقــي للكويــت 1991، ولعــب دوًرا مــن خــال قــوات 
الــدرع يف إحبــاط التدخــات اإليرانيــة يف البحريــن أثنــاء املحاولــة االنقابيــة للجامعــات 
الشــيعية يف البحريــن عــى نظــام الحكــم البحرينــي أثنــاء أحــداث دوار اللؤلــؤة 2011، ثــم 
ــعودية،  ــت والس ــن والكوي ــس يف البحري ــة والتجس ــات اإلرهابي ــن العملي ــد م ــاط العدي إحب
مــع توقيــف العديــد مــن الخايــا اإلرهابيــة يف دول املجلــس وتســليم املطلوبــني بــني دول 
ــس  ــازال ينتظــر املجل ــن م ــي الخليجــي املشــرك، ولك ــل األمن ــط العم ــس بفضــل تراب املجل
تنســيًقا أكــر بــني األجهــزة األمنيــة بــدول املجلــس لحاميــة أمنهــا والحفــاظ عــى اســتقرارها 

وصيانــة مكتســباتها وإنجازاتهــا التنمويــة.

2-إدراك أعضاء التحالف لتقويض إيران لألمن اإلقليمي: 

أ- تقويض إيران لألمن اإلقليمي:

يكشــف »الســياق اإلقليمــي الجيوســراتيجي« عــن تعاظــم التهديــد اإليــراين لألمــن اإلقليمي 
ــة  كتهديــد »دائــم« »مبــارش« »واقــع«، »تهديــد دائــم« بحكــم منطلقــات السياســة اإليراني
تجــاه املنطقــة العربيــة، وهــي منطلقــات أيديولوجيــة، براجامتيــة، سياســية، تاريخيــة، 
و«تهديــد مبــارش« بحكــم الجــوار الجغــرايف وقدراتهــا العســكرية خاصــة الصواريــخ 
الباليســتية وتهديداتهــا املســتمرة وزرعهــا الخايــا اإلرهابيــة التخريبيــة يف الــدول الخليجيــة 
والعربيــة فضــًا عــن احتالهــا للجــزر اإلماراتيــة الثــاث، و«تهديــد واقــع« بحكــم التحركات 
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ــا  ــة واســتمرارية احتاله ــة العربي ــريب واملنطق ــج الع ــة يف الخلي ــة اإليراني الخشــنة والناعم
ــدول  ــن والكويــت وغرهــا مــن ال ــة يف البحري ــة الثــاث وتدخاتهــا املتوالي للجــزر العربي

ــة.  ــة والعربي الخليجي

تجــى تعاظــم التهديــد اإليــراين وتغذيــة إيــران للرصاعــات املذهبيــة بتزويــد وكائهــا أو 
حلفائهــا باملــال واملقاتلــني والســاح فيــام يســمى بـ«أزمــة الدولــة الوطنيــة«، وباتــت بعــض 

الــدول العربيــة بفعــل تعاظــم التهديــدات اإليرانيــة تشــهد ظاهرتــني مــن الــدول:

 األوىل: إمــا دول تعــاين مــن االنهيــار الكلـــــي كــام هــو الحــال يف ســوريا واليمــن، حيــث 
ــاتية  ــى املؤسس ــه البن ــرت مع ــبوق تفج ــر مس ــأزق غ ــدول إىل م ــذه ال ــات ه ــت أزم تحول
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 وغرهــا، واالعتــامد عــى أطــراف خارجية 
ــة  ــران، واملعارض ــكو وطه ــام األسد ملوس ــوء نظ ــل لج ــي، مث ــوذ الداخ ــى النف ــاظ ع للحف
الســورية هرولــت وراء تركيــا، واملكــون الكــردي يف ســوريا بــات يعــول عــى واشــنطن يف 

حــل جميــع مشــاكله، متامــا مثــل فعــل أكــراد العــراق.

ــش  ــث تعي ــان، حي ــال يف لبن ــو الح ــام ه ــيايس ك ــداد الس ــن االنس ــاين م ــة: دول تع الثاني
لبنــان أزمــة سياســية بــني مؤسســات الدولــة الرســمية املعنيــة بالحفــاظ عــى األمــن القومــي 
اللبنــاين وحــزب اللــه اللبنــاين جنســية، اإليــراين هويــة نتيجــة تغــول الحــزب املدعــوم إيرانيًا 
ــه يف  ــاح، وتدخل ــاء الس ــه إلق ــة، ورفض ــات الدول ــى مؤسس ــني ع ــاح واملقاتل ــال والس بامل
الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة مبشــاركته يف القتــال الدائــر يف ســوريا واليمــن والعــراق 
ــدة  ــذ األجن ــا لتنفي ــت وغره ــن والكوي ــدة يف البحري ــرى ولي ــزاب أخ ــاخه أح أو باستنس
اإليرانيــة متجــاوزًا القــرار اللبنــاين الرســمي وأدوار مؤسســات الدولــة الرســمية املنوطــة بهــا، 
ومــا ترصيــح رئيــس الــوزراء اللبنــاين املكلــف بتشــكيل الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري 
يف 13 نوفمــر 2018 بعرقلــة حــزب اللــه لتشــكيل الحكومــة اللبنانيــة إال دليــل عــى ذلــك.

ــف املأمــول مــن مخاطــر اســتمرارية  ــدول األعضــاء يف التحال ــد تشــكل هواجــس ال وق
ــا ومرتكــزًا إلطاقــه وإنجاحــه يف هــذا التوقيــت  انهيــار دول وطنيــة أخــرى باإلقليــم دافًع
املغايــر عــن املنعطفــات التاريخيــة املاضيــة يف عــامل تســوده التحالفــات والتكتــات الدوليــة 
وأصبحــت فيــه الــدول فــرادى يف إقليــم جغــرايف معــني غــر قــادرة عــى إرســاء األمــن 
ــر  ــه الخط ــريب يف وج ــف الع ــل والتحال ــن التكت ــد م ــة فاب ــاء الدول ــادة بن ــي وإع اإلقليم

اإليــراين القتــاع جــزوره.
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ب-إدراك أعضاء التحالف لحجم املخاطر والتهديدات:

رغــم األطروحــات والــرؤى املتشــامئة للعديــد من املحللــني اإليرانيــني واإلرسائيليــني أو حتى 
ــا التبايــن بــني الــدول األعضــاء  األوربيــني تجــاه فــرص إطــاق الناتــو العــريب مــن زواي
ــا عديــدة تخــص التحالــف وال ســيام مســألة مــن يقــود التحالــف بــني القــوى  عــى قضاي
الكبــرة كاململكــة الســعودية ومــرص، إال أن توافــر عنــرص اإلدراك لــدى كافــة األعضــاء تجــاه 
حجــم املخاطــر وتعاظــم التهديــدات والتحديــات قــد يشــكل دافًعــا وراء تنــازل كل عضــو عن 
قــدر معــني مــن حســاباته الخاصــة لصالــح تدشــني التحالــف وإنجاحــه لحاميــة املصالــح 
ــة،  ــكل دول ــادي ل ــيايس واالقتص ــتقرار الس ــتمرارية االس ــق واس ــة يف خل ــة املتمثل الجامعي
وحاميــة النســيج املجتمعــي مــن التمــزق، وحاميــة األنظمــة ذاتهــا، وتأمــني الحــدود، وفــرض 
ــاع، ولكــن هــذا  ــة مــن الضي ــة املكتســبات واإلنجــازات واملســرات التنموي الســيادة، وحامي
األمــر يتطلــب تفاهــامت مســبقة مــن الــدول األعضــاء وتصفيــة الخافــات الجانبيــة لصالــح 

املصالــح الجامعيــة، مثــل:

التفاهم حول كافة القضايا وامللفات اإلقليمية.	 

التفاهم حول املواقف من قضية اإلسام السيايس.	 

التفاهم حول مسألة املسافات املتباينة تجاه التهديدات اإليرانية.	 

التفاهم حول توزيع األدوار حسب األوزان النسبية لكل دولة يف التحالف.	 

ــدات 	  ــران أم للتهدي ــف وأهدافــه مــن بــني التصــدي إلي ــة التحال التفاهــم حــول طبيع

ــا. ــة برمته اإلقليمي

ــف  ــور عبداللطي ــاون الخليجــي الدكت ــس التع ــام ملجل ــة األمــني الع ــا يفــر كلم وهــذا م

الزيــاين يف املؤمتــر الســنوي )27( لصنــاع السياســة األمريكيــني باملجلــس الوطنــي للعاقات 

ــة  ــط واالعتامدي ــدأ »الراب ــن مب ــخ 2018/11/31، ع ــنطن بتاري ــة يف واش األمريكية-العربي

ــر  ــن األط ــة م ــق مجموع ــال تطبي ــن خ ــة م ــتقبل املنطق ــورة مس ــة » ودوره يف بل املتبادل

والشــبكات واملعايــر واآلليــات التــي تجمــع مــا بــني املصلحــة الوطنيــة أو الشــخصية واملنفعــة 

اإلقليميــة، وتغلــب التعــاون عــى الــرصاع أســوة بالتجربــة األوروبيــة، وأضــاف أن »الهــدف 

ــاون اإلقليمــي يجــب  ــة والتع ــة املتبادل ــط واالعتامدي ــه مــن الرتاب ــراد تحقيق الســامي امل

ــرًا إىل  ــع«، مش ــة للجمي ــة ملموس ــا املتوقع ــب واملزاي ــون املكاس ــا، وأن تك ــون جاذبً أن يك

ــران مصمــم  ــران املزعــزع الســتقرار وأمــن دول املنطقــة، وإن النظــام يف إي »ســلوك إي

ــة  ــكًا كاف ــوار، منته ــد دول الج ــة وتهدي ــة املتطرف ــكاره الديني ــه وأف ــر ثورت ــى تصدي ع

ــة«)18(. ــق والقوانــن الدولي املواثي
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مؤرشان غاية يف األهمية يؤكدان ميض أعضاء التحالف قدًما نحو إطالقه:

املــؤرش األول: يتعلــق بنســبة الــدول األعضــاء التــي أعلنــت تأييدهــا الرســمي إلطــاق 
التحالــف مــن إجــاميل عــدد األعضــاء، حيــث أعلنــت 4 مــن إجــاميل 9 دول تأييدها الرســمي 
إلطــاق التحالــف يف ينايــر 2019، وهــم الواليــات املتحــدة )صاحبــة املقــرح(، الســعودية، 
ــرص واألردن  ــم م ــم )3(، وه ــرون فمنه ــاء الـــ )5( اآلخ ــا األعض ــن، أم ــارات، البحري اإلم
وســلطنة عــامن مل يعلنــوا )حتــى تاريخــه( رفضهــم أو تأييدهــم، واالثنــان اآلخــران، وهــام 
ــا وليــس ســلبيًا إذا مــا  الكويــت وقطــر، موقفهــام غــر واضــح، وهــذا يعــد مــؤرًشا إيجابيً
نظرنــا إىل عــدم إبــداء الرفــض وتــم ربطــه بطبيعــة الحلــف العســكرية وحساســيته يف هــذه 
ــة  ــا يف كاف ــاركتهم أيًض ــطية، ومبش ــرق أوس ــة ال ــها املنطق ــي تعيش ــة الت ــة القامت املرحل
االجتامعــات املتعلقــة بالتباحــث حــول إطــاق املأمــول مــع املســؤولني األمريــكان كاملشــاركة 
ــو عــى هامــش اجتامعــات  ــك بومبي ــي ماي ــة األمري ــر الخارجي ــاً يف اجتامعــات وزي مث
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 2018، واجتامعاتهــم مــع نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
ــة  ــة للمنطقــة العربي ــه املكوكي ــاء جوالت ــغ أثن ــم ليندركين األمريــي لشــؤون الــرق األدىن تي

للتباحث حول سبل تدشني التحالف خال العام 2019.

بالنســبة للواليــات املتحــدة فهــي الدولــة صاحبــة املقــرح والضاغطــة إلطاقــه يف ينايــر 
ــر يف  ــادل الجب ــعودي ع ــة الس ــر الخارجي ــن وزي ــد أعل ــعودية فق ــبة للس ــا بالنس 2019، أم
2018/10/28 دعــم وتأييــد اململكــة للتحالــف قائــاً »نؤيــد بقــوة تحالــف الــرق األوســط 
االســراتيجي، وعقدنــا اجتامعــات يف الســعودية أخــرًا مــع كل دول مجلــس التعــاون ومــع 
مــرص. النقاشــات مســتمرة، وتركــز عــى وضــع إطــار عمــل«، مضيًفــا »اســتمرار النقاشــات 
بــني األردن ومــرص لبلــورة األفــكار، والتوصــل إىل الهــدف األســايس، وهــو ضــامن األمــن 

للمنطقــة«.

وبــدوره نــوه وزيــر الخارجيــة البحرينــي عــى »أهميــة إنشــاء تحالــف الــرق األوســط 
ــى  ــدًدا ع ــة«، مش ــار يف املنطق ــن واالزده ــز األم ــاهم يف تعزي ــه سيس ــراتيجي كون االس
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ــا  ــة وحلفائه ــتقرار يف املنطق ــة لاس ــدول الداعم ــني ال ــراكات ب ــات وال ــة التحالف »أهمي
ــب  ــة عــن نائ ــت وســائل إعــام كويتي يف الخــارج، لضــامن االســتقرار اإلقليمــي«)19(، ونقل
وزيــر الخارجيــة خالــد الجاراللــه أن بــاده ترحــب مبقرحــات إنشــاء التحالــف موضًحــا أن 
»أفــكارا قدمــت للكويــت تتعلــق بإنشــاء تحالــف إســراتيجي يف منطقــة الــرق األوســط، 
وأن تلــك املقرحــات تلقــى ترحيبًــا، ومطروحــة للدراســة مــن جانــب القيــادة الكويتيــة«)20(.

ــن موقــف  ــد الرحمــن آل ثــاين فقــد أعل ــة محمــد بــن عب ــة القطري أمــا وزيــر الخارجي
غــر واضــح تجــاه القبــول أو الرفــض بقولــه: »احــرام ســيادة الــدول يجــب أن يكــون جــزًءا 
ــر 2019 اعتــر  ــخ لألمــن يف 17 فراي مــن سياســة أي تحالــف« )21(، وأمــام مؤمتــر ميوني
ــة  ــة الخليجي ــل األزم ــا مل تح ــل م ــوم بالفش ــف محك ــري أن التحال ــة القط ــر الخارجي وزي
رغــم قولــه »مســتعدون لانضــامم للتحالــف ونؤيــد الفكــرة طاملــا التتناقــض مــع القانــون 

ــدويل«)22(. ال

أمــا مــرص بوصفهــا دولــة لهــا وزنهــا وثقلهــا بجانــب اململكــة العربيــة الســعودية، وإن مل 
تعلــن موقفهــا، فإنــه ميكــن فهــم دعــوة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي خــال القمــة العربيــة 
بــرم الشــيخ 2015 إىل رضورة تشــكيل قــوة مشــركة لحاميــة األمــن القومــي العــريب)23(، 
بأنهــا مــؤرش إيجــايب مــرصي تجــاه تشــكيل التحالفــات العســكرية لحاميــة الــدول العربيــة 
ــم  ــريب لدع ــف الع ــون مــرص مشــاركة يف التحال ــة، فضــًا عــن ك ــن األخطــار الخارجي م

الرعيــة 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 مــرص يف كافــة التامريــن واملنــاورات 

العســكرية املشــركة التــي أجريــت خــال العــام 2018، وأبرزهــا:

1- التمريــن العســكري )درع العــرب-1(: اســتضافته مــرص خــال الفرة مــن 3�2018/11/6
، وهــو التدريــب العســكري املشــرك األكــر مــن نوعهــا يف املنطقــة، مبشــاركة قــوات 8 دول 
عربيــة )مــرص والســعودية واإلمــارات والكويــت والبحريــن واألردن، واملغــرب ولبنــان بصفــة 
مراقــب(، بقاعــدة محمــد نجيــب العســكرية ومناطــق التدريبــات الجويــة والبحريــة املشــركة 

بنطــاق البحــر املتوســط )24(.

ــي  ــن عســكري مــرصي أمري ــن العســكري )النجــم الســاطع2018(: وهــو متري 2- التمري
ــن  ــع ميادي ــن 8 إىل 20 ســبتمر 2018 مبجم ــرة م مشــرك، اســتضافته مــرص خــال الف
التدريــب القتــايل يف قاعــدة محمــد نجيــب العســكرية، مبشــاركة قــوات مــن مــرص 
ــا وفرنســا  ــا وإيطالي ــان واألردن وبريطاني ــات املتحــدة واليون والســعودية واإلمــارات والوالي

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9
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ــب)25(. ــة مراق ــرى بصف ــة أخ و)16( دول

ــة الســعودية خــال  ــج املشــرتك-1«: اســتضافته اململك ــن العســكري »درع الخلي 3- التمري
ــدول املشــاركة  ــث عــدد ال ــن األكــر مــن نوعــه، مــن حي ــل 2018، وهــو التمري شــهر أبري
ــة حشــد للقــوات  ــف كأحــد أكــر عملي ــه، إذ يصن ــاد العســكري النوعــي املســتخدم في والعت
ــا الســعودية ومــرص واألردن واإلمــارات  ــة بينه ــة وغربي ــة عربي املتنوعــة، مبشــاركة 24 دول
ــتان  ــدة وأفغانس ــات املتح ــودان والوالي ــامن والس ــلطنة ع ــت وس ــن والكوي ــر والبحري وقط
وباكســتان وبريطانيــا وتركيــا وماليزيــا، وتضمــن التمريــن نوعــني مختلفــني مــن العمليــات 
ــد  ــة وق ــكرية التقليدي ــات العس ــي العملي ــة وه ــرب النظامي ــات الح ــكرية شــملت عملي العس
نفــذت مــن خــال عمليــات الدفــاع الســاحي، إضافــة إىل عمليــات الحــرب غــر النظاميــة 
ــة  ــق واالقتحــام للقــرى واملنشــآت الصناعي ــات التطوي ــم تنفيذهــا مــن خــال عملي ــي ت الت

ــة )26(. ــارص املعادي ــا مــن العن وتطهريه

3- املظلة األمريكية وتحويل فكرة التحالف لواقع فعيل:

رغــم ربــط بعــض املحللــني بــني دعــوة الواليــات املتحــدة لتشــكيل الناتــو العــريب 2019 مــع 

ــه ميكــن القــول أن يف الخمســينيات كان  ــداد عــام 1954، إال أن ــف بغ ــا لتشــكيل حل دعوته

هنــاك نظــام دويل ثنــايئ القطبيــة بــني الواليــات املتحــدة واالتحــاد الســوفيتي الســابق مــام 

يحــد مــن قــدرة الواليــات املتحــدة آنــذاك، بينــام يف الوقــت الراهــن مــا زالــت الواليــات 

ــاك أقطــاب  ــة وإن كان هن ــدويل األحــادي القطبي ــوق عــرش النظــام ال ــع ف املتحــدة ترب

أخــرى تنافســها عــى قمــة هــرم النظــام الــدويل، ولكنهــا مــا زالــت منفــردة بالنظــام الدويل 

بحكــم قدراتهــا العســكرية وامتاكهــا أقــوى جيــوش العــامل، وانتشــار أســاطيلها العســكرية 

ــا  ــا، وقدراته ــة األوىل عامليً ــا االقتصادي ــم قدراته ــامل، وبحك ــول الع ــة ح ــا الحربي وبوارجه

ــا، أضــف إىل ذلــك عاقاتهــا اإلســراتيجية واملتميــزة مــع  السياســية والثقافيــة األوىل عامليً

كامــل أعضــاء التحالــف املأمــول.

ــكري  ــحاب العس ــرار االنس ــلبي لق ــر الس ــن األث ــني ع ــض املتابع ــم حديث-أيًضا-بع رغ

ــلوك  ــل س ــران لتعدي ــدة إلي ــات املتح ــار الوالي ــة حص ــى منظوم ــوريا، ع ــن س ــي م األمري

ــي  ــرار األمري ــروا أن الق ــد اعت ــني ق ــن املحلل ــد م ــاك العدي ــراين، إال أن هن ــام اإلي النظ

ــدول  ــى ال ــط ع ــح الضغ ــب يف صال ــوي يص ــزي ق ــل تحفي ــوريا عام ــن س ــحاب م باالنس

األعضــاء لرعــة تشــكيل التحالــف وإطاقــه للقيــام مبهامــه يف التصــدي للخطــر اإليــراين 

ــطية. ــرق أوس ــة ال ــة يف املنطق ــات اإلرهابي والجامع
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خامًسا: السيناريوهات املتوقعة تجاه التحالف املأمول:

يف ضــوء محــاور الدراســة املتمثلــة يف ماهـــية التـحالــــف وأهدافــه وســامته، ثــم الرؤيتــني 
اإليـرانـــية واإلرسائيليــة لـــفرص إطـــاق ونجــاح الــــناتو الـعـربـــي املزمــع إنشــاؤه، وفــرص 

نجاحــه، ميكننــا طــرح الســيناريوهات اآلتيــة:

ــا  ــواهد: منه ــدة ش ــيناريو ع ــذا الس ــم ه ــد: ويدع ــى التجمي ــل حت ــيناريو األول: التأجي الس
ــدول األعضــاء حــول شــكل القــوة املقرحــة ووظائفهــا  ــق بتبايــن وجهــات نظــر ال مــا يتعل
ــة  ــه الداخلي ــو واعتبارات ــابات كل عض ــا، وحس ــكل قيادته ــا وهي ــة عمله ــا وطريق وأهدافه

ــكرية. ــة العس ــف ذي الطبيع ــامم للتحال ــد االنض ــة عن والخارجي

ويف الســياق ذاتــه، تقــف الــدول األعضــاء عــى »مســافات متباينــة مــن إيــران«، فعــى 
ســبيل املثــال أربعــة دول مــن أعضــاء التحالــف تقطــع عاقاتهــا مــع إيــران، وهــي الســعودية 
ومــرص واإلمــارات والبحريــن، والكويــت خفضــت عاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران عــى 
خلفيــة خليــة العبــديل، وذلــك يف الوقــت الــذي متتلــك فيــه الدوحــة عاقــات جيــدة مــع 
طهــران، واتبــاع ســلطنة عــامن مبــدأ الحيــاد يف سياســتها الخارجيــة، بعبــارة أخــرى تــرى 
ــا  ــريب مًع ــس عــى األمــن الخليجــي والع ــد الرئي ــران هــي مصــدر التهدي ــاض أن طه الري
ــل ال  ــت بدرجــة أق ــام الدوحــة والكوي ــا االســتعامرية، بين مبشــاريعها التوســعية ومخططاته
ــة  ــراين بنفــس املنظــور الســعودي، وعواصــم خليجي ــاض عــى الخطــر اإلي ــق مــع الري تتف

أخــرى تقــف عــى الحيــاد مثــل مســقط.

كــام أن معانــاة بعــض دول مجلــس التعــاون خاصــة الصغــرة مــن »عقــدة الفروقــات يف 
األوزان النســبية«، وتوافــر كــاًم ال بــأس بــه مــن الخافــات تجــاه بعــض القضايــا اإلقليميــة 
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 أيًضــا الخافــات البينيــة تجــاه قضيــة اإلســام الســيايس التــي ال تراهــا قطــر 
تهديــًدا بينــام تراهــا الســعودية واإلمــارات تهديــًدا لنظاميهــام، واســتمرارية أزمــة املقاطعــة 

الخليجيــة لقطــر.

أيًضــا هنــاك شــواهد تتعلــق باهتــزاز الثقــة يف اإلدارة األمريكيــة فيــام يتعلــق مبنظومــة 
ــران عقــب االنســحاب العســكري األمريــي املتــرع واملفاجــئ مــن ســوريا يف  حصــار إي
توقيــت دقيــق متــر بــه األزمــة الســورية مــام أدى إىل اســتقالة وزيــر دفاعــه جيمــس ماتيــس 

واملبعــوث األمريــي للتحالــف الــدويل ملحاربــة داعــش بريــت ماكغــورك.

فضــًا عــن كل مــا ســبق، يكمــن يف العقــل الجمعــي العــريب التجــارب التاريخيــة الســيئة 
فيــام يتعلــق بتشــكيل التحالفــات العســكرية يف املنطقــة العربيــة، وحتــى بعــض املقرحــات 
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والتجــارب الحديثــة إلنشــاء هيــاكل أمنيــة إقليميــة ملجابهــة التهديــدات األمنيــة بعــد انــدالع 
مــا يســمى بثــورات الربيــع العــريب 2011 مــا زالــت تــراوح مكانهــا، مثــل املقــرح الخليجــي 
ــة إىل  ــاون إضاف ــس التع ــن دول مجل ــرك م ــاع املش ــام 2013« للدف ــي ع ــو الخليج »النات
ــوة  ــني »الق ــام 2015 لتدش ــرصي ع ــرح امل ــعودية، واملق ــادة س ــت قي ــرب، تح األردن واملغ

العربيــة املشــركة« ملواجهــة تحديــات األمــن اإلقليمــي.

ــل  ــدول املشــاركة حــول مســاعي النضــامم إرسائي ــك االنقســامات بــني ال أضــف إىل ذل
للتحالــف ومبــدأ األمــن الجامعــي كمبــدأ رئيــي للتحالــف عــى غــرار مبــدأ األمــن الجامعي 
لحلــف الناتــو فضــاً عــن تقديــم كل مــن املبعــوث األمريــي لحــل األزمــة الخليجيــة وإدارة 
ــج  ــر شــؤون الخلي ــض ومدي ــت األبي ــر يف البي ــؤول الكب ــف، واملس ــات حــول التحال املباحث
مبجلــس األمــن القومــي األمريــي كرســن فونتــروز، اســتقالتيهام مــن منصبيهــام خــال 
ــات  ــوء الخاف ــة يف ض ــة الخليجي ــل األزم ــى ح ــدرة ع ــدم الق ــام بع ــر 2019، إلدراكه يناي
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 تدشــني بعــض التحالفــات العســكرية 
والسياســية التــي مــا زالــت يف مراحلهــا األوىل مثــل التحالــف اإلســامي العســكري ملحاربــة 
اإلرهــاب بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية، هــذه فضــًا عــن عــدم حســم الخافــات بــني 
ــيايس  ــام الس ــة اإلس ــيام قضي ــة وال س ــا اإلقليمي ــات والقضاي ــاه امللف ــاء تج ــدول األعض ال
ــق  ــام يتعل ــع في ــريض الجمي ــة ت ــل إىل صيغ ــدم التوص ــة، وع ــدات اإليراني ــة التهدي وقضي

بطبيعــة الحلــف وأغراضــه وقيادتــه.

الســيناريو الثالــث: اإلطــاق بعــدد معني/كامــل أعضائــه بفاعليــة: ويــدور هــذا الســيناريو 
ــعودية ومــرص  ــل الس ــه مث ــن أعضائ ــني م ــدد مع ــا بع ــف إم ــة إطــاق التحال حــول إمكاني
واإلمــارات والبحريــن واالردن والواليــات املتحــدة أو بكامــل أعضائــه، ويدعم هذا الســيناريو 
ــات  ــض التحالف ــني بع ــة يف تدش ــدول الخليجي ــاح ال ــق بنج ــا يتعل ــا م ــواهد: منه ــدة ش ع
ــة يف  ــم الرعي ــريب لدع ــف الع ــل التحال ــي مث ــن اإلقليم ــة األم ــة لحامي ــكرية الفاعل العس
اليمــن بقيــادة الســعودية، الــذي لعــب دوًرا بــارزًا-وال يزال-يلعــب الــدور األكــر يف نجــاح 
الحكومــة الرعيــة بقيــادة الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي يف اســرداد أكــر مــن 



19
85% مــن األرايض اليمنيــة مــن أيــاد الحوثيــني املدعومــني مــن إيــران وإفشــال املخطــط 
اإليــراين يف الســيطرة عــى املعادلــة اليمنيــة، حيــث تتبنــى إيــران مخطــط توســعي قــوض 

األمــن اإلقليمــي.

ــذ نشــأة  ــي من ــة يف املجــال األمن ــة التعاوني ــق بنجــاح التجــارب الخليجي ــا يتعل ــا م ومنه
ــرصم، خاصــة يف مجــاالت مكافحــة اإلرهــاب  ــرن املن ــات الق ــاون يف مثانيني ــس التع مجل
ــة مــن املؤامــرات  ــدول الخليجي ــة ال ــة وحامي ــا اإلرهابي ــك الخاي وتســليم املطلوبــني وتفكي
الخارجيــة االيرانيــة، مثــل وأد املحاولــة اإليرانيــة لانقــاب عــى نظــام الحكــم يف البحريــن 
ــات  ــد عملي ــن ض ــت والبحري ــم الكوي ــام 2011، ودع ــا ع ــدرع لحاميته ــوات ال ــال ق بإرس

ــة. ــة املتوالي التجســس اإليراني

دالئــل عديــدة عــى نجــاح التجــارب الخليجيــة يف املجــال أمنيــة منهــا ترصيحــات وزيــر 
الخارجيــة الســعودي الســفر عــادل الجبــر بــأن التباينــات السياســية بــني الــدول الخليجيــة 
ــاركة  ــر، ومش ــع قط ــات م ــا التباين ــا فيه ــكرية مب ــات العس ــني التحالف ــى تدش ــر ع مل تؤث
ــكرية املشــركة مبــا  ــن العس ــن التامري ــد م ــة األعضــاء يف العدي ــة والعربي ــدول الخليجي ال
فيهــم قطــر خــال العــام 2018 مثــل درع العــرب-1، النجــم الســاطع2018  ، درع 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 أيًضــا 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 كــام هــو الحــال يف اليمــن، 
واســتراء الظاهــرة اإلرهابيــة يف الــدول العربيــة كســوريا والعــراق واليمــن، وأزمــة النــزوح 
الجامعــي غــر املنظــم ســواء إىل الــدول العربيــة أو األوروبيــة، وســباق التســلح والرصاعــات 
ــد أمــن  ــة، وتفاقــم األزمــات اإلنســانية، فضــًا عــن تهدي ــة بــني الفواعــل اإلقليمي اإلقليمي
املاحــة البحريــة عنــد مضيقــي هرمــز وبــاب املنــدب الــذي مــن شــأنه التأثــر يف حركــة 
ــة مــن مــرور الســفن التجاريــة والســلع اإلســراتيجية كالنفــط مــن الــدول  التجــارة الدولي

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 الريعــة التــي يشــهدها اإلقليــم والعــامل مًعــا نتيجــة 
تعقــد أزماتــه وتعــدد رصاعاتــه وتبــدل تحالفاتــه بصــورة غــر مســبوقة، بــات مــن الصعوبــة 

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9
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مبــكان الرجيــح الحاســم ألي مــن الســيناريوهات، فالعــامل اليــوم بــات مثقــًا باألزمــات 
والرصاعــات املمتــدة، فضــًا عــن كــرة صعــود السياســيني املتقلبــني ذوي القــرارات املفاجئة 

إىل ســدة الحكــم يف عواصــم صنــع القــرار املؤثــرة يف الشــؤون والقضايــا الدوليــة.
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