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السنة الرابعة – العدد الحادي عشر – أبريــل ٢٠٢٠

تصـ ــدر عـ ــن

الترتيبــات األمنيــة ومواجهــة الخطــر اإليرانــي
في منطقــة الخليــج العربــي

د .بن بـختي عبد احلكيم
أستاذ العلوم السياسية بكلية اﳊقوق والعلوم السياسية
بجامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان

ﺷهد العقد اﻷﺧير ،حﻀورًا مكﺜفًا للملف اإليراني في دراسات وأبحاث الﺸرق
وتصدر مختلف اﻷدبيات السياسية واﻷمنية ،إلى درجة أن قوة حﻀوره
اﻷوسﻂ،
ﱠ
ومســتوى انتﺸــاره فــي القﻀايــا اإلقليميــة فــاق كل اﻫتمــام ،بمــا فــي ذلــﻚ ملــف
الصراع الفلسطيني  -اإلسراﺋيلي ،وﻫو ما ُيف ﱠَسر مرحل ًيا بالتكلفة الكبيرة التي
بــات يفرضﻬــا الطــرف اإليراني علــى مختلــف دول المنطقــة ،جـ ﱠـراء ضلوعﻪ في
مختلف بﺆر التوتر وتﻬديده للمصالﺢ القومية العربية ،وحركة المالحة الدولية
في المنطقة ،وأمن واستقرار الدول والمجتمعات .استدعى ذلﻚ بالنسبة للدول
والفعلــي لمواجﻬة
العربيــة أكﺜــر مــن أي وقـ ٍـﺖ مﻀــى ،حتمي ـ َة التفكيــر الجــدي ِ
التﻬديد اإليراني المتنامي في منطقة الخليﺞ العربي والﺸرق اﻷوسﻂ ،فالخطر
اإليراني يتعاﻇم ،وسياساتﻪ التوسعية تسجل تنام ًيا على أكﺜر من جبﻬة ،كما أن
ومقلقة.
توازنات
منطﻖ تقاﻃﻊ المصالﺢ ﺧلﻖ
دولية جديدة ُ
ٍ
ٍ

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

43

على الرغم من تو ّفر أرضية العمل والتعاون العربي ،ممثل ًة في جامعة الدول العربية ،والتي
ً
مدخال لمِ ﻈلة األمن القومي العربي ،غير أنها بقيت عاجز ًة عن مواجهة
يُفترض أن تكون
التهديدات ومســايرة التحديات ،كما أن المﻈالت الصغرى ممثل ًة في المجالس الجهوية،
واالتحادات اإلقليمية بقيت بعيد ًة عن حجم الخطر اإليراني ال ُمحدق.
وهنــا ظهــرت محــاوالت ومبادرات عدة لتأســيس آليــات جديدة أكثر فاعليــة للح ﱢد من
ُ
تهدف هﺬه الدراسة لرصد المبادرات والترتيبات األمنية
الخطر والتهديد اإليراني ،وعليﻪ
الراميــة إلــى مواجهة هﺬا الخطر الﺬي تصاع َد بحدة خالل العقد األخير ،وال ســيما بعد
ثورات ما يسمى بـ »الربيع العربي« ،وبعد توقيع إيران االتفا َق النووي مع القوى الغربية في
عام ٢٠١٥م ،مع محاولة تقييم هﺬه المبادرات ،وبحﺚ المراحل التي ُ
تقﻒ عندها وفاعليتها
في مواجهة التهديدات اإليرانية.
ويُمكن بحﺚ إشكاليةِ الدراسة من خالل العناصر اﻵتية:
ً
أوﻻ :المقاربة اإليرانية لﻸمن في منطقة الخليﺞ العربي
ﺛانيا :خطورة المقاربة اإليرانية على أمن منطقة الخليﺞ العربي
ً
ً
ﺛالﺜا :إخفاق األُطر األمنية التقليدية ومنﻈومة األمن القومي العربي
رابعا :المقاربات اإلقليمية البديلة لمواجهة خطر إيران
ً
ﺧامسا :المقاربات األمنية ذات الطابع الدولي لمواجهة خطر إيران
ً
سادسا :تقييم المبادرات األمنية الجديدة في منطقة الخليﺞ العربي
ً
ً
أوال :المقاربة اإليرانية لﻸمن في منطقة الخليج العربي
َطـ َرح الرئيـس روحانـي مبـادرةَ ُهرمـز للسـالم أمـام الجمعيـة العامـة لﻸمـم المتحـدة فـي
٢٠١٩م ،وتصـ ﱡر طهـران علـى أن هـﺬه المبـادرة كفيلـة بأمـن واسـتقرار المنطقـة فـي الوقـت
الـﺬي تُشـ ﱢكل فيـﻪ إيـران أكبـر معضلـة أمنيـة تواجـﻪ اإلقليـم ،وبقـراءةٍ موضوعيـة للمنﻈـور
اإليرانـي لﻸمـن فـي المنطقـة ،ولمـا ُط ِـرح فـي هـﺬه المبـادرة ،يُمكـن تلخيـﺺ محـاور هـﺬه
المقاربة في العناصر اﻵتية):(١
إنشاء نﻈام إقليمي أمني جديد ،تكون فيﻪ إيران محوره وقاعدتﻪ المركزية.
اإلقرا ُر من قِ بل دول المنطقة بالنفوذ السياسي والعسكري اإليراني.
ٍ
تواجد عسكري أجنبي ،وترحيل كل القواعد العسكرية
تصفية منطقة الخليﺞ من أي
واألساطيل البحرية من الخليﺞ العربي ومن على تخوم إيران.
كب ُح ميزانيات التسلﱡح في المنطقة ،لس ﱢد الفجوة التسليحية بين إيران ودول الخليﺞ.
االعتراف بحق إيران في امتالك التكنولوجيا النووية التي تسمح لها بالتفوق النسبي،
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َ
هدف األمن القومي اإليراني.
وبلوغ مستوى الردع النووي الﺬي يعتبر
االســتقرار األمني في منطقة الخليﺞ حســﺐ المقاربة اإليرانية هو مسؤولي ٌة إقليمي ٌة
ٍ
حاجة إلى التدخل الخارجي الﺬي يُعتبر
ِصرفة ،تق ُع على عاتق دول المنطقة وحدها دون
حسﺐ المقاربة ذاتها أحد ُمهددات األمن اإلقليمي.
تُحيل القراءة الموضوعية للمقاربة األمنية اإليرانية مباشــر ًة إلى مســعى تحقيق الدولة
اإلســالمية العالمية في مرحلتها األولى ،كما أن المقاربة في أساســها تهدي ٌد ألمن الخليﺞ
والشرق األوسط أكثر من كونها ضمان ًة لالستقرار والتنمية في المنطقة ،حيﺚ إن المقاربة
ترمي في األساس إلى تحقيق األهداف الرئيسية اﻵتية:
 -١إحباط الجﻬود السعودية لترتيﺐ الوضﻊ اﻷمني في المنطقة
َ
وضابـط اإليقـاع
إذ تـدرك إيـران جيـ ًدا أن السـعودية تم ﱢثـل صمـام األمـان فـي المنطقـة،
فـي العالقـات والمبـادرات والتحالفـات العسـكرية ،وانطال ًقـا من ذلك تسـعى إيران لتطوير
عالقاتها االقتصادية والدبلوماسـية مع بعﺾ دول الخليﺞ كسـلطنة ُعمان والكويت وقطر؛
شرخ بين دول المنطقة يتس ُع مع السنين ،ويكون ً
كفيال بنسﻒ كل المبادرات
بهدف إحداث ٍ
الرامية إلى عزل إيران ومحاصرتها إقليم ًيا ،والح ﱢد من نزعتها التوسعية في المنطقة.
 -٢كسر العزلة اإلقليمية المفروضة على إيران
هاجس أصب َح يؤ ﱢرق صانع القرار اإليراني هو استمرار الحصار الدولي ،حيﺚ يهدد
إن أكبر
ٍ
هـﺬا الوضـع اسـتقرا َر النﻈـام السياسـي ويرهـن ِ
السـلم االجتماعـي الﺬي يُعتبـر أحد ركائز
البقـاء ،خاصـ ًة وأن موجـ َة الثـورات والحركات الشـعبية والطالبيـة أخﺬت تتزايد وتتصاعد
مقلق لصنَّاع القرار في إيران.
ٍ
بشكل ٍ
 -٣ترسيﺦ وتعزيز التواجد اإليراني في الخليﺞ والﺸرق اﻷوسﻂ
وذلك من خالل أخﺬ ﱢ
صك االعتراف واإلقرار الرسمي والعلني من قِ بل دول الخليﺞ بالنفوذ
ٍ
صياغـة
العسـكري والسياسـي اإليرانـي ،وهـو مـا مِ ـن شـأنﻪ أن يجـ َّر المنطقـة إلـى إعـادة
دوامـة مـن ِ
ٍ
ديمغرافيـة جﺬريـة ،ت ِ
ٍ
الصـراع اإلثنِـي والهوياتِـي ،ألن مسـأل َة
ُدخـل المنطقـة فـي
اإلقرار في هﺬه الدول ليسـت مسـأل ًة سياسـي ًة أو دبلوماسـية ،وإنما هي مسـأل ٌة اجتماعي ٌة
وهوياتية ،سرعان ما تتضح خيوطها بمجرد توقﻒ إيران عن التدخل في شؤون هﺬه الدول.
الﺜقة
 -٤المناورة ومحاولة إعادة بناء ِ
تتبنى إيران خطا ًبا سياس ًيا دول ًيا في المرحلة األخيرة يدعو إلى تعزيز الثقة بين أطراف
وجبر الشقاق،
النﻈام اإلقليمي الخليجي ،وضرور ِة بعﺚ الحوار الخليجي بين األطراف
ِ
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وأهـم تِلـك المبـادرات مبـادرةُ ُهرمـز للسـالم في ٢٠١٩م ،إال أن المبادرات كلها كانت سـع ًيا
لطرح إيران كجزءٍ
رئيس في المعادلة اإلقليمية ،وتأكيد دورها المحوري لفرض مشورتها
ٍ
ٍ
ٍ
التواجد
إقليمية حساسـة )لبنان ،اليمن ،سـوريا ،العراق ،القضية الفلسـطينية،
ملفات
في
ُ
األمريكـي ،(...وهـي منـاورةٌ حاسـمة مـن قِ بـل النﻈـام اإليرانـي فـي خطـوةٍ تسـتهدِ ف مركـز
للدفع بها نحو
أمني جديد).(٢
ومكانة السعوديةَّ ،
ِ
وضع الشريك غير المؤثر في ٍ
نﻈام ٍ

 -٥إنﻬاء التواجد العسكري اﻷمريكي في الخليﺞ
تناقـﺾ غيـر مبـرر حيـن تؤكـد فـي مبادرتهـا األمنيـة ،وتصريحـات
تضـع إيـران نفسـها فـي
ٍ
خارجيتهـا بشـأن األمـن فـي الخليـﺞ علـى ضـرور ِة تصفيـة المنطقـة مـن التواجد العسـكري
األمريكـي ،وتر ﱢكـز إيـران علـى تصفيـة هـﺬا الوجـود فـي العـراق وميـاه الخليـﺞ ،حتـى تُفسـح
المجـال أمـام طموحاتهـا فـي تعزيـز مكانتهـا اإلقليميـة ،وفـي حيـن تُعـزز إيـران عالقاتهـا
العسكرية واألمنية مع حليفها الروسي ،وتسعى لتمكينﻪ من أجوائها في سبيل إنقاذ النﻈام
السوري ،نجدها تنتقد التعاو َن والتنسي َق األمني الخليجي  -األمريكي ،في حين قبلت هي
أن تكـون أدا ًة لخدمـة اإلسـتراتيجية الروسـية فـي المنطقـة ،وسـمحت للطائـرات الروسـية
باستخدام مجالها الجوي لقصﻒ مواقع في سوريا.
لقد م َّكن الموقع اإلســتراتيجي إليران من زيادة حدة تهديدها لمنﻈومة األمن بالشــرق
األوســط وشــمال إفريقيا ،فاإلســتراتيجية اإليرانية في بُعدها الخارجي تُراهن على القوة
الناعمــة مــن خــالل اســتهداف الشــعوب ً
بــدال مــن الحكومات ،فــي منحى جديــد يتجاوز
األُطر التقليدية الســتخدام القوة في العالقات الدولية ،ويتجلَّى ذلك بوضوح في ٍ
عدد من
الدول تشمل دو َل الخليﺞ ،وباكستان ،والهند ،والعراق ،وسوريا ،واليمن ،ولبنان ،والجزائر،
والســودان ،..فــي الوقــت الــﺬي لــم تســتغنِ فيﻪ إيــران عن إســتراتيجية القــوة الصلبة في
تفاعالتهــا اإلقليميــة والدوليــة مــن خالل ال ُمضــي في البرنامــﺞ النووي ،وزيــادة القدرات
العسكرية ،والحشد الشعبي ،والدعم العسكري واللوجستي لحزب اهلل في لبنان ،والشيعة
في العراق ،والحوثيين في اليمن ،ونﻈام األسد في سوريا.
ﺛانيا :خطورة المقاربة اإليرانية علﻰ أمن منطقة الخليج العربي
ً
مـا تقـوم بـﻪ إيـران فـي المنطقـة يُناقﺾ كافـ َة تصريحاتها عن األمن واالسـتقرار اإلقليمي،
ومقاربتها األمنية ذاتها تتم َّثل فيها التهديدات والمخاطر التي تقوم بها ،فﺈيران بسياساتها
العِ دائية وسـلوكها االسـتفزازي أصبحت خط ًرا وتهدي ًدا قائ ًما على نﻈام األمن الخليجي،
وعلـى أمـن الشـرق األوسـط بر َّمتِـﻪ ،ويمكـن تحديـد أهـم صـور التهديـدات اإليرانيـة لﻸمن
اإلقليمي على النحو اﻵتي:
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 -١النزعة العسكرية التوسعية
تقوم العقيدة العسـكرية اإليرانية على نزعةِ االسـتعالء العسـكري والتفوق اإلسـتراتيجي
اإلقليمـي ،حيـﺚ تعتبـ ُر إيـران نفسـها القـوةَ اإلقليميـة الكبـرى ،بـل والمهيمنـة فـي الخليـﺞ
العربـي ،وهـو مـا يفسـ ُر المنـاورات التدريبـات واالسـتعراضات العسـكرية المتكـررة فـي
ٍ
تهديـد صريحـة ومقصـودة إلـى دول المنطقـة،
ميـاه الخليـﺞ ،والتـي تُعـ ﱡد بمثابـة رسـائل
ٍ
منﻈومات صاروخية
استعراض
خاص ًة وأن هﺬه التدريبات والمناورات عاد ًة ما تتضمن
َ
ٍ
لعواصـم دول الخليﺞ ومصالحها
واضح كﺬلك
تهديد
مـن الطـرازات قصيـرة المـدى ،فـي
ٍ
ِ
الحيويـة بالمنطقة.
لقــد كان الخطــر العســكري اإليرانــي قائ ًما بقــوة حتى قبل ثــورة ١٩٧٩م ،حيﺚ كانت
للتوســع فــي المنطقة العربية ،وهو ما يفســ ُر
أطمــاع الشــاه محمــد رضا بهلوي واضح ًة
ّ
للجــزر اإلماراتية طنــﺐ الكبرى ،وطنــﺐ الصغــرى ،التابعتين إلمارة
االحتــالل اإليرانــي ُ
رأس الخيمــة ،وجزيــرة أبــو موســى التابعــةِ إلمارة الشــارقة ،فالتوج ُﻪ القومي التوســعي
الﺬي تبنَّاه نﻈام الشــاه قد اســتمر بنفس الح ّدة واإلصرار في نﻈام الثورة اإلســالمية،
ٍ
توظيﻒ
بثــوب جديــد ،حيــﺚ تصــ ﱡر النُخــﺐ الحاكمــة اإليرانيــة المتعاقبــة علــى
وإن كان
ٍ
ٍ
الح ّكام
مقصــود ومركــز لمتغي َري التاريﺦ والجغرافيا في الخطاب السياســي ،كما يعم ُد ُ
بشــكل ممنهﺞ حتى تﻈل
اإليرانيون إلى اســتحضار أحداث الحرب العراقية  -اإليرانية
ٍ
لوعي قومي يُبرر للحكومة تدخالتها المســتمرة والمتكررة
عالقــ ًة باألذهــان) ،(٣وتهندس
ٍ
فــي شــؤون دول الجوار ،بﺬريعةِ اســتباق الهجوم وتدمير الخطــر من مصدره ،ويُبرر في
اﻵن ذاتــﻪ الميزانيــة الضخمــة التي أصبحت عب ًﺌا على مقدرات الدولة من خالل دعمها
للجماعــات والميليشــيات والحكومــات الحليفــة ،وفــي الســياق ذاتــﻪ يصــ ﱡر المســؤولون
دفاعا عن
اإليرانيون في تصريحاتهم على أن تدخلهم المباشر في سوريا واليمن يُعتبر
ً
حدود إيران).(٤
لــم تكــن الجــزر اإلماراتيــة الحال َة الوحيــدة التي كشــفت النزع َة التوســعية اإليرانية
وخط َرهــا العســكري الجســيم على المنطقة ،فهي ال تزال تُــردد مقولة أن البحرين جزءٌ
مــن الدولــة اإليرانيــة ،وأنهــا حتــى ١٩٧٠م كانت المحافﻈة الرابعة عشــر إليــران ،لهﺬا
الســلطة في األحداث التي شهدتها البحرين عام
شــجعت إيران على تمرد الشــيعة ضد ُ
ً
صارخا على
٢٠١١م ،وهــو مــا نــددت بــﻪ الــدو ُل العربية بشــدة ،إذ اعتبرت األمر تعد ًيــا
ٍ
ٍ
واضح ومقصود
تزييــﻒ
دولــة مســتقلة ذات ســيادة ،وأن إيران تنطلــق في ادعاءاتها من
ٍ
للحقائــق التاريخيــة ،األمــر الــﺬي يتنافــى جﺬر ًيا مــع خطابــات الرغبة في تعزيــز الثقة
وتحقيق األمن واالســتقرار في المنطقة).(٥
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لقــد أدت شراســة النزعــة التوســعية اإليرانية فــي المنطقة إلى تعــ ُددِ جبهات وملفات
النزاعــات اإلقليميــة ،فــال يزال ملﻒ ترســيم الحدود العراقية  -اإليرانية عال ًقا ،ال ســيما
في جزئﻪ المتعلق بشط العرب ،وال يزال النزاع كﺬلك قائ ًما حول حقل الدرة النفطي منﺬ
ســتينيات القرن العشــرين ،والﺬي يقع الجزءُ األكبر منﻪ على الحدود الســعودية-الكويتية،
والﺬي تجدد النزا ُع حولﻪ في عام ٢٠١٥م.
إن مك َمن الخطر في العقيدة العسكرية اإليرانية هو أنها باتت تتصرف بمنطق الدولة
اإلمبراطورية ،وهو ما ص َّرح بﻪ علي يونسي مستشار الرئيس اإليراني حسن روحاني في
ً
قائــال إن »إيــران أصبحــت إمبراطوري ًة كما كانت عبــر التاريﺦ وعاصمتها
مــارس ٢٠١٥م
بغداد حال ًيا ،وهي مركز حضارتنا وثقافتنا ،وهو بيتنا اليوم كما في الماضي ،«...فســعي
إيران الســتعادة أمجادها اإلمبراطورية الفارســية الساســانية دفعها إلعادة مفهوم أمنها
القومــي انطال ًقــا من الخليﺞ ليصل إلى البحر األحمر والبحر المتوســط ،عبر الســيطرة
على أربع عواصم عربية هي :بغداد ،ودمشق ،وبيروت ،وصنعاء).(٦
لم يقتصر الخطر العسكري اإليراني على النزعة التوسعية والمطالبات الال مشروعة
بأقاليــم وحقــول نفطيــة عربيــة ،بــل تعــداه إلــى ما هــو أخطر مــن ذلك بكثيــر من خالل
اعتماد إســتراتيجية تجنيد الميليشــيات العســكرية وإمدادها بمختلﻒ األســلحة النوعية
والصواريﺦ ،ما ســيضر باســتقرار وأمن منطقة الشــرق األوســط بر َّمتﻪ ،إذ أشــار تقرير
مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات أن طهران تُنفق ســنو ًيا أكثر من  ١٦مليار دوالر لدعم
األنﻈمــة والميليشــيات المواليــة لهــا ،ويحصــل النﻈام الســوري على النصيــﺐ األكبر من
ذلــك) ،(٧كمــا أكــد خبــراءٌ دوليون في مجال مكافحــة اإلرهاب والجريمــة المنﻈمة بمعهد
واشــنطن لدراســات الشــرق األدنــى أن إيــران تنفق ما يقــارب المليار دوالر ســنو ًيا لدعم
اإلرهاب في الشرق األوسط).(٨
 -٢إﺛارة النعرات المﺬﻫبية وتﻬديد أمن المجتمعات في دول الجوار
ال يقـل التهديـد االجتماعـي أهميـ ًة عـن التهديـد العسـكري ،ألنـﻪ يمـس بكيـان وحاضـر
خطر على التجانس االجتماعي وعلى منﻈومة
ومستقبل الشعوب العربية ،بما يش ﱢكلﻪ من
ٍ
األفكار والقيم ،فالخطر العسكري على جسامتﻪ وأهميتﻪ يمكن احتواؤه أو تخفيﻒ ح ﱢدتﻪ
بمبـادرةٍ أمنيـة ُمحكمـة ،أمـا األمـن االجتماعـي فيص ُعﺐ تدا ُركﻪ إن اسـتحكم بدعائم البناء
االجتماعـي وقيمِ ـﻪ ومؤسسـاتﻪ ،وهـو مـا تُراهن عليﻪ إيـران من خالل توظيﻒ مفهوم القوة
مجسد ًة في اإلعالم والمﺬهبية واستخدام رؤوس المال والشعارات المؤثرة على
الناعمة
َ
سـيكولوجية الجمهور العربي الﺬي يعاني اإلحباط ،خاص ًة في الدول التي تعاني مشـاك َل
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تنموية ،األمر الﺬي يجعل هﺬا الجمهور ينسا ُق وراء شعارات الثورة ونُصرة المستضعفين
وتحريـر القـدس ،وهـو مـا يكـون سـب ًبا فـي تفكيـك وحدة المجتمـع وإثارة الفتنـة والطائفية
والمﺬهبية ،ويزيد من عﺐء هﺬه الدول ويفاقم أزماتها الحادة.
 -٣تصدير الﺜورة وإضعاف الحكومات والدول
ويُقصـد بـﻪ التهديـ ُد السياسـي ،وهـو كل مـا يُهـدد األمـن السياسـي لن ُُﻈـم الحكـم العربيـة
الحكم فيها ،وهو بﺬلك أكثر التهديدات جسـام ًة نﻈ ًرا لحجم ومسـتوى التحوالت
وفلسـفة ُ
سياسـي
خطر
ِ
الناجمـة عنـﻪ ،وفـي هـﺬا السـياق يُعتبـر مبـدأ ُ تصديـر الثـورة اإليرانيـة أهـم ٍ
ٍ
صريـح وواضـح علـى أمـن األنﻈمة السياسـية الخليجيـة ،فمشـروع اإلمبراطورية اإليرانية
ٍ
ُ
يقـوم علـى مفهـوم تصديـر نﻈريـة واليـة الفقيـﻪ ،بصيغتـﻪ األمميـة تحـت شـعار الدولـة
اإلسالمية العالمية ،والتي تم ُر بثالت مراحل هي:
أ.المرحلــة الخﻀــراء :والتــي يتــم فيهــا التوســع في البدايــة نحو العــراق ودول الخليﺞ
ً
وصوال إلى االمتداد الجغرافي من إندونيسيا إلى المغرب.
باعتبارها بوابة االنطالق،
ب.المرحلــة الحمــراء :حيــﺚ تخوض والية الفقيــﻪ معركتها في هﺬه المرحلة مع الن ُُﻈم
الماركسية واالشتراكية.
ج .المرحلة السوداء :وهي آخر معارك والية الفقيﻪ ،تشمل في مرحلتها األولى أوروبا
الغربيــة ،وتمتــد فيمــا بعد لﻺطاحة بعاصمة الواليات المتحــدة األمريكية لتقام بعد ذلك
والية الفقيﻪ الكونية تحت قيادة المرشد اإليراني الﺬي يضطل ُع بمهام األنبياء وال ُرسل في
تحقيق العدل والسالم اإلنساني).(٩
لقــد كشــﻒ الموقــﻒ اإليرانــي المفاجــﺊ مــن ثورات مــا يســمى بـ»الربيــع العربي« عن
مدى الخطر السياســي إليران حينما وصفتها بأنها امتدا ٌد للثورة اإليرانية ،وأنها صحوةٌ
إســالمية في المنطقة ،كما أطلق عليها المرشــد اإليراني األعلى علي خامنﺌي ،وذلك في
ٍ
محاولة لتوظيفها للت ّرويﺞ لنموذجها الثوري ،بل إنها سعت جاهد ًة إلى تحريﺾ الجماعات
)(١٠
الشــيعية الموالية لها في مملكة البحرين إلى الثورة ضد النﻈام  .وعلى المســتوى ذاتﻪ
كل من الكويت واإلمارات العربية المتحدة والمملكة
جس النبﺾ في ٍ
تنته ُﺞ إيران سياس َة ﱢ
العربيــة الســعودية لبحــﺚ إمكانيــة إشــعال فتيــل التمــ ﱡرد في هــﺬه الدول وتكــرار الحدث
اللبناني في ثمانينيات القرن الماضي).(١١
 -٤اﻻﺧتراقات اﻻستخباراتية وشن الﻬجمات السيبرانية
يفسـر
إن السـعي المتـالك المعلومـة هـو أسـاس بنـاء اإلسـتراتيجيات الناجحـة ،وهـو مـا ّ
َ
الشـغﻒ اإليرانـي لتكثيـﻒ شـبكات وخاليـا التجسـس واالسـتخبارات فـي مسـعى الحصولِ
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ٍ
ٍ
ٍ
ومعلومـات دقيقـة عن الصفقـات والقدرات
وملفـات
معلومـات عسـكرية واقتصاديـة،
علـى
ٍ
مفارقـة
العسـكرية واالتفاقيـات السـرية والمنشـﺂت العسـكرية األمريكيـة بالمنطقـة؛ وفـي
ٍ
شـبكات للتجسـس عبر العالم ،تجاه ُر
عجيبة وعلى غير عادة الدول المتطورة التي تدير
تجسـس واسـعة تشـمل دول
إيـران علنًـا بﺈشـرافها الرسـمي والمخابراتـي علـى شـبكة
ٍ
اطـالع تـام علـى مختلـﻒ المخططـات
الخليـﺞ والعديـد مـن الـدول العربيـة ،وبأنهـا علـى
ٍ
والبرامﺞ العسـكرية واالقتصادية والسياسـية لدول المنطقة ،وهو ما يُعتبر انتها ًكا سـاف ًرا
لسـيادة الدول وأمنها المعلوماتي ،وتأتي الكويت على رأس الدول األكثر اخترا ًقا من قِ بل
تشـكيل
االسـتخبارات اإليرانيـة ،حيـﺚ تـم اإلعـالن فـي سـبتمبر ٢٠١٢م عـن تفكِ يـك أكبـر
ٍ
ً
رتـﺐ
جاسوسـي عرفتـﻪ الكويـت يضـم ٣٩
ضابطـا مـن الحـرس الثـوري ،و ٥٨عضـ ًوا مـن ٍ
ٍ
تنصت وتجسس متطورة ،إضاف ًة إلى أسلحة وقنابل إيرانية
مختلفة ،كما تم ضبط أجهزة
ُ
ٍ
خليـة أخرى ُعرفت باسـم بـ»خليـة ال َعبدلي«،
الكشـﻒ عـن
الصنـع ،وفـي ٢٠١٥م ،تـم كﺬلـك
ُ
وقـد ُز ﱢودت هـي األخـرى بأحـدث المعـدات للتواصـل مع االسـتخبارات اإليرانيـة ،مدعوم ًة
ٍ
بتسليح عالي الجودة من
أسلحة خفيفة ومتفجرات).(١٢
ٍ
لقــد أصبحــت المحاكمــات المتعلقــة بتفكِ يــك شــبكات التجســس والتخابــر لمصلحة
الحــرس الثــوري اإليرانــي في منطقــة الخليﺞ أمــ ًرا مألو ًفا ج ًدا ،الوضع الﺬي يُشــير إلى
كثافــة العمــل االســتخباراتي اإليرانــي ،ومــدى التهديد الﺬي باتت تُشــ ﱢكل ُﻪ إيــران بنزعتها
التوسعية الشرسة ،وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتمويل اإلرهاب واإلخالل بأمن
المنطقة واستقرارها.
 -٥تﻬديد حرية المالحة الدولية وضرب حركة التجارة
يشـكل البعـد اإلسـتراتيجي للمنطقـة بممراتهـا ومضايقهـا البحريـة أحـد أهـم أوراق
ٍ
لضغوط سياسـية
المسـاومة والضغـط لـدى صانـع القـرار اإليراني ،فكلَّما تع َّرضت إيران
ٍ
وبشـكل صريـح بعرقلةِ حركـة المالحة في الممرات
عقوبـات اقتصاديـة تُهـدد مباشـر ًة
أو
ٍ
ً
صارخـا لمبـادئ القانـون الدولـي ،ال سـيما »اتفاقيـة
والمضايـق ،وهـو مـا يعتبـر انتهـا ًكا
مونتيغوبـاي« فـي عـام ١٩٨٢م التـي َفصلـت فـي حرية المالحة عبـر المضايق الدولية من
خالل اإلشـارة إلى المرور العابر باعتباره ح ًقا دول ًيا ال يجوز انتها ُكﻪ).(١٣
صنّــاع القــرار اإليرانيــون جيــ ًدا تبعــات القيــام باســتهداف الســفن التجاريــة
يُــدرك ُ
والعسكرية عبر المضايق ،ويعلمون جي ًدا ردةَ فِ عل المجتمع الدولي إزاء االنتهاك العلني
والعمدي لحرية المالحة في المنطقة ،واعتبا ًرا لﺬلك لجأت إيران إلى انتهاج إستراتيجية
دعم الميليشــيات المســلحة من أجل تأجيﺞ النزاعات في المنطقة واســتهداف الســفن
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ٍ
وخطــر كبيرين على حرية
تهديد
وناقــالت النفــط فــي البحر األحمر ومياه الخليــﺞ ،في
ٍ
المالحــة فــي المنطقة ،وهي اإلســتراتيجية التــي تضمن إليران ممارســ َة ضغوطها على
ٍ
ٍ
أنشطة تخريبية
تبعات جنائية ،ألن األحدات أثبتﺚ صعوبة إثبات التُهم في
المنطقة دون
ً
ٍ
ٍ
وإرهابية من هﺬا النوع ،خاص ًة في ظل ٍ
لحركات إرهابية
نشاطا عال ًيا
إقليمية تشه ُد
بيﺌة
ٍ
ٍ
عسكرية مختلفة.
وميليشيات
ال شك يكلﱢﻒ الخطر اإليراني دو َل الخليﺞ خسائ َر مادي ًة جسيمة ،وأعبا ًء مالي ًة ضخمة
تراجع واضح في معدالت
ج َّراء ســباق التســلﱡح الﺬي تشــهده المنطقة ،وهو ما أسف َر عن
ٍ
ُ
يضاف إليها أعباءُ الصراعات المســلحة في المنطقة،
النمو االقتصادي لدول المنطقة،
ً
فضال عن مخاطر أخرى تتعل ُق بﺈضعاف وزعزعة مناخ االســتثمار في
والحرب بالوكالة،
ُ
المنطقة ج َّراء النشــاط المكثﻒ للميليشــيات العســكرية المدعومةِ من إيران ،والتي كان
ُ
اســتهداف منشأة نفطية في بقيق بالسعودية في سبتمبر ٢٠١٩م.
آخر فصول نشــاطها
 -٦دعم الميليﺸـيات وتصدير اﻷسـلحة
لقـد اشـترط مجلـس األمـن فـي موافقتـﻪ علـى االتفـاق النـووي ال ُمبـرم بيـن إيـران والـدول
ً
ٍ
نقـل للسـالح بشـتى أنواعـﻪ
شـامال علـى أي
الغربيـة فـي ٢٠١٥م ،حﻈـ ًرا
بيـع أو ٍ
إمـداد أو ٍ
ٍ
وصـ َدر بشـأن
الخفيـﻒ والثقيـل خـارج الحـدود اإليرانيـة دو َن
موافقـة مـن مجلـس األمـنَ ،
خـاص بﺈيـران يحمـل الرقـم  ٢٢٣١فـي ٢٠١٥م ،وعلـى الرغـم مـن ذلـك تواص ُل
ذلـك قـرا ٌر
ٌ
ٍ
صـارخ لقـرارات
انتهـاك
إيـران إمداداتهـا العسـكرية ألكثـر مـن جبهـة فـي المنطقـة فـي
ٍ
مجلس األمن.
ُ
ِ
تكتــﻒ إيــران بانتهــاك القــرارات األممية ،بــل ذهبت إلى أبعد مــن ذلك من خالل
لــم
عالقتها المباشرة بدعم وتمويل اإلرهاب ،واإلشراف على العديد من الميليشيات واألذ ُرع
المســلحة والتنﻈيمــات اإلرهابيــة الخطيــرة فــي المنطقــة ،مثــل ميليشــيات الحوثي في
اليمن ،والحشــد الشــعبي في العراق ،وحزب اهلل في لبنان ،وسرايا األشتر في البحرين،
وبعــﺾ التنﻈيمات المســلحة في فلســطين) ،(١٤وهو ما ينافــي القانون الدولي واألعراف
واالتفاقيــات المتعلقــة بمكافحة اإلرهاب ،والتي ال تزال إيران تر ُفﺾ االنضمام إليها.
لقد كشﻒ تقرير وزارة الخزانة األمريكية الصادر في ٢٠١٨م ،حج َم الخطر اإليراني
في الشــرق األوســط ،حيﺚ اتُهمت إيران مباشــر ًة بسوء اســتغالل النﻈام المالي العالمي
لدعــم وتمويــل اإلرهــاب ،وانتهــاك حقــوق اإلنســان ودعــم النﻈــام الســوري ،واســتغالل
ألغراض غير مشروعة ،وإخفاء التعامالت واستخدام المعادن النفيسة
الشحن التجاري
ٍ
)(١٥
فــي المعامــالت المشــبوهة وغير الشــرعية  ،هــﺬا في الوقت الﺬي يســ ّوق فيﻪ النﻈام
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وتبييــﺾ للتعامالت غير المشــروعة
كتبريــر
اإليرانــي إلــى مزاعــم االقتصــاد المقــاوم،
ٍ
ٍ
التــي يقــوم بهــا ،والتي ســمحت لــﻪ بﺈنقاذ جزءٍ مــن اقتصــاده المتدهور جــ َّراء العقوبات
الدولية المفروضة عليﻪ).(١٦
ﺛالثا :إخفاق ُ
ً
األﻃر األمنية التقليدية ومنﻈومة األمن القومي العربي
شـ َّك َك العديد من المفكرين السياسـيين واألمنيين ،وعلى رأسـهم أمين هويدي منﺬ مطلع
بحجـة أن األمـر أبع ُد ما
أمـن
تسـعينيات القـرن العشـرين فـي مسـألة وجـود ٍ
قومـي عربـيُ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وإرادات
قناعات
قائم علـى
مشـروع
طمـوح قومـي ،بـل يتعداه إلى
يرتبـط بفكـرةٍ أو
ٍ
ٍ
مجسـد ٍ
ٍ
سياسية حقيقية ،أما بالنسبة لمن دافعوا عن المشروع فهم ً
أيضا لم يكن باألمر المفاجﺊ
لديهـم عجـ ُز هـﺬا النﻈـام األمنـي العربـي عن ص ﱢد ومواجهة الخطـر اإليراني المتنامي في
منطقة الخليﺞ العربي والشرق األوسط ،والمؤسسات المنبثقة عن هﺬا النﻈام بدت هشة
علـى مسـتوى األفـكار واﻵليـات التنفيﺬيـة ،سـواء المجالـس الجهويـة ،أو ال َمﻈلـة ال ُكبـرى
واضحا في
الراعية لهﺬا األمن ممثل ًة في جامعة الدول العربية) ،(١٧فجميعها لديها عجزًا
ً
ً
وفشـال فـي تجميـع اإلرادات القُطريـة
آليـة التك ﱡيـﻒ مـع التحديـات والرهانـات المعاصـرة،
ٍ
لتشـكيلِ إرادةٍ
بشـكل
قوميـة عربيـة لمواجهـة التحديـات والتهديـدات ومناقشـة القضايـا
ٍ
يحقُق استجاب ًة تلي ُق وتتناسﺐ مع حجم المخاطر األمنية المعاصرة ،وعلى رأسها الخطر
اإليراني في منطقة الخليﺞ.
ســبﺐ فشــل مﻈلــة األمــن القومي العربي ال يرجــع إلى نقﺺ الهيــاكل أو النصوص
إن
َ
التنﻈيميــة فــي ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة ،ألن معاهــدةَ الدفــاع المشــترك والتعاون
تأسســت فــي ١٩٥٠م ،ودخلــت حيــ َز التنفيــﺬ فــي ١٩٥٢م ،وأنشــأت
االقتصــادي العربــي ّ
المعاهدةُ منﻈمتين مهمتين من حيﺚ التســمية هما؛ مجلس الدفاع المشــترك ،والمجلس
االقتصــادي الــﺬي ُع ﱢدل إلــى المجلس االقتصادي واالجتماعي فــي ١٩٨٠م) .(١٨لكن واقع
وأمن إقليمي،
دفاع مشترك أو حتى
استقرار ٍ
ٍ
األمن اإلقليمي العربي كان بعي ًدا ُك َّل البُعد عن ٍ
ٍ
تهديد إقليمي ،وتميزت اإلســتراتيجيات
فقــد شــ َّكلت الجيــوش العربية فيما بينها مصد َر
بالتضارب واالختالف الشديدين لدرجة الفوضى.
تفسر بالمقاربات القانونية
إن مسألة العجز الوظيفي لمﻈلة األمن القومي العربي ال َّ
ٍ
ٍ
سلوكية وظيفية ،ألن ما يفترض أن تكون مﻈلة لﻸمن
بمقاربة
تفسر
المؤسسية بقدر ما َّ
ّ
ٍ
لعقود مضت قواع َد العمل الجماعي الضامنة ألدائها الوظيفي،
القومي العربي ،تجاهلت
ٍ
لعقود من الزمن بخصائﺺ هي:
وتم ّي َز أداؤها
ص َّعﺐ من مهمة
 -١عــدم االتفــاق علــى وحدة المصالح ومصــادر التهديد ،األمر الــﺬي َ
ضبط أولويات األجندة األمنية العربية.
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 -٢ضعﻒ اإلرادة القومية مقارن ًة مع اإلرادات القُطرية.
 -٣انتقــال مســتوى الخالف في الرأي إلى مســتوى القطيعة والعِ ــداء ،وهو ما أ ّثر على
ِ
فاعلية المبادرات والتوصيات.
ٍ
ٍ
سياسية وأمنية لتوزيع األدوار اإلقليمية.
خارطة
 -٤غياب
 -٥على الرغم من وجود المنبهات األمنية )االســتيطان اإلســرائيلي ،الخطر اإليراني،
الحــركات اإلســالمية المتطرفة ،اإلرهاب ،الركود االقتصــادي ،التدخل التركي ،الجريمة
المنﻈمــةَّ (...إال أن وتيــرةَ العمــل واالتصــال البينــي بقيــت بعيــد ًة ج ًدا عن مســايرة حجم
التهديدات األمنية اإلقليمية فيما يتعل ُق بتحديد األهداف وصياغة اإلستراتيجيات.
ٌ
وضعﻒ شديد في إدارة األزمات اإلقليمية.
 -٦غياب الوعي النخبوي،
)(١٩
 -٧التنافس على الزعامة ،وخوف الدول الصغيرة من الدول الكبرى .
إن ِ
منطــق التهديــدات في العالقات الدولية يقوم على عدم صالحية األُطر والترتيبات
َّ
األمنيــة التقليديــة فــي مواجهــة التهديــدات الجديــدة ما لــم تُ َك ّيــﻒ وظائﻒ هــﺬه األبنية
نجح فيﻪ حلﻒ
والمؤسسات التقليدية مع طبيعة الﻈروف والمتغيرات المستجدة ،وهو ما َ
الناتــو ً
مثــال بعــد نهاية الحرب الباردة وتحويل مها ﱢمﻪ إلــى حماية مصالح أعضائﻪ ورعاية
حقــوق اإلنســان واألمــن والســالم الدوليين ،بعدمــا كان موج ًهــا لص ﱢد الخطر الســوفيتي
ِ
وحلﻒ وارسو ،هﺬه القدرة في التكيﻒ لم تتو ّفر في مﻈلةِ األمن القومي العربي لمواجهة
ٍ
مقاربات
فرض ضرورة البحﺚ عن
التهديدات والمخاطر اإلقليمية الجديدة ،األمر الﺬي
َ
ٍ
ٍ
أمنيــة جديــدة أكث َر فاعليــة في التصــدي للتهديدات المعاصرة ،وعلى رأســها
ومبــادرات
التهدي ُد اإليراني المتنامي في المنطقة.
ِ
قوات درع الجزيرة في إيقاف التهديدات اإليرانية الســتقرار البحرين
وباســتثناء نجاح
نجاحا مه ًما لمفهوم الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون
جسد
ً
في ٢٠١١م ،األمر الﺬي َّ
لــدول الخليــﺞ العربيــة بقيادةٍ ســعودية ،فــﺈن تطورات األحــداث فيما بعــد أظهرت وجود
ٍ
ٍ
وتحديــات أمنيــة بــات يفرضهــا الوجــود اإليرانــي فــي المنطقة ،األمــر الﺬي
إشــكاليات
ٍ
وأبعاد جديدةٍ ومختلفة.
وبمنﻈور
استدعى تعاط ًيا أمن ًيا أوس َع نطا ًقا
ٍ
رابعا :المقاربات اإلقليمية البديلة لمواجهة خطر إيران
ً
وأهم هﺬه المبادرات هي كاﻵتي:
 -١الناتو الخليجي
يرجـع تاريـﺦ هـﺬا المشـروع األمنـي إلـى نهايـة عـام ٢٠١٣م ،حيـﺚ اقترحـت دول مجلـس
مشـروعا لل ﱢدفـاع المشـترك يضـ ُم مجلـس التعـاون واألردن
التعـاون لـدول الخليـﺞ العربيـة
ً
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والمغـرب ،وذلـك تحـت قيـادةٍ سـعوديةَ .ه َ
أمنـي إقليمـي
ـدف المشـرو ُع إلـى إنشـاء
ٍ
هيـكل ٍ
لمواجهة التهديدات األمنية في المنطقة ،خاص ًة بعد ثورات ما يسمى بـ »الربيع العربي«
وانفـالت الوضـع األمنـي ،وتنامـي الخطـر اإليرانـي فـي اليمـن وسـوريا ،وزيـادة التهديدات
للسالح عبر الحدود التي لم تصبح آمنة،
الال ُمتماثلة ،كزياد ِة ِحدة االتجار غير الشرعي ّ
وزياد ِة ِحدة الحركات اإلسالمية المتطرفة والمسلحة.
تقــدم يُﺬ َكر؛
أي
علــى الرغــم مــن التوقيــت المهــم للمبادرةَّ ،إال أن المشــروع لــم يحقق َّ
ٍ
نﻈ ًرا إلى شــدة تعقيد الملفات األولية المطروحة للنّقاشِ ،
وحدة االنقســام في المواقﻒ،
خاص ًة فيما يتعلَّق بموقﻒ دول مجلس التعاون لدول الخليﺞ العربية من التهديد اإليراني
للمنطقــة ،إذ فــي الوقت الﺬي تعتب ُر الســعودي ُة واإلمارات إيرا َن مصــد َر الخطر والتهديد
ٍ
تحالﻒ
الخوض فــي أي
الرئيــس فــي الخليــﺞ والشــرق األوســط ،تمتن ُع عمان وقطــر عن
ِ
توجهات السياســةِ الخارجيــة ألعضاء هﺬا
ضــد إيــران ،إضاف ًة إلــى ذلك أظهرت
موج ٍــﻪ
ُ
َّ
َّ
واضحــا بشــأنِ الموقﻒ من جماعة اإلخوان المســلمين ،والتــي تُصنّفها
المشــروع تباينًــا
ً
الســعودية واإلمــارات فــي خانــة مصــادر التهديــد األمني ،في حيــن ال تراهــا دو ٌل أخرى
ً
وصــوال إلى اختالف المواقﻒ بشــأن القضية الســورية ،وعــدم التح ﱡمس المغربي
كﺬلــك،
ٍ
أرضية للعمل المشترك ،واختالف العقيدة العسكرية
واألردني للمبادرة ،عالو ًة عن غياب
لدول هﺬا المشروع األمني).(٢٠
 -٢تحالف دعم الﺸرعية في اليمن
تأسـس التحالـﻒ فـي مـارس ٢٠١٥م ،وشـ َّكل نقلـ ًة نوعيـ ًة فـي توجهات السياسـة الخارجية
شـن التحالـﻒ حملـ ًة عسـكرية قادتهـا المملكـة العربيـة السـعودية
لـدول الخليـﺞ ،حيـﺚُ
َّ
دول فـي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا ،وترجع
بمشـاركة ودعـم أكثـر مـن عشـر ٍ
حدتﻪ بعد ضعﻒ
أسـباب التحالـﻒ إلـى التواجـد اإليرانـي ال ُمقلـق في اليمن ،والـﺬي زادت َّ
الحكومـة المركزيـة فـي صنعـاء منـﺬ ٢٠١١م ،لتسـتغل إيـران الوضـع بمـا تمثلـﻪ اليمـن مـن
ٍ
االنتشـار
فرصـة سـهلةِ المنـال ومنخفضـةِ التكاليـﻒ مقارنـ ًة بلبنـان والعـراق فـي مسـعى
ِ
)(٢١
ِ
والضغط على المملكة العربية السعودية تحدي ًدا .
تحــول كبير فــي توجهات السياســة
لقــد أســهمت كثافــة األحــداث والتهديــدات إلــى
ٍ
الخارجيــة الســعودية ،كمــا زاد الوضــع مــن قناعتها بضرورة التدخل العســكري الحاســم
للح ﱢد من التنامي الخطير لجماعة الحوثيين المتمردة ،والتي باتت خط ًرا إقليم ًيا حقيق ًيا
بعد تهديدها لحركةِ المالحة في البحر األحمر وخليﺞ عدن ومضيق باب المندب).(٢٢
استهل التحالﻒ تدخُ لﻪ العسكري في اليمن بتاريﺦ  ٢٥مارس ٢٠١٥م في أولى عملياتﻪ
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ٍ
طائرات مقاتلة من مصر والمغرب واألردن
التي ُسميت بـ»عاصفة الحزم« ،وذلك بمشاركة
استُبعِ دت الح ًقا في
والسودان واإلمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر التي ْ
٢٠١٧م ،كمــا ســاهمت الصومــال من خالل فتح مجالها الجــوي ومياهها اإلقليمية ووضع
سفن حربية
قواعدها العسكرية تحت تصرف التحالﻒ ،من جهتها شاركت باكستان بتوفير ٍ
لمســاعدة التحالﻒ في تشــديد الحﻈر على األســلحة الموجهة إلى الحوثيين ،واســتفا َد
ُ
لوجســتي ُمهم مــن الواليات المتحــدة األمريكية ،من خــالل الموافقة
دعــم
التحالــﻒ مــن ٍ
ٍ
على بيع األســلحة والمســاعدة االســتخباراتية ،وتزويــد الطائرات المقاتلة جــ ًوا بالوقود،
والمساهمة المباشرة في مركز القيادة والسيطرة المسؤول عن الضربات الجوية).(٢٣
انتهﺞ التحالﻒ إســتراتيجي َة المراحل في ّ
تدخالتﻪ العســكرية باليمن من أجل التقييم
المرحلي والتكيﻒ مع المســتجدات ،حيﺚ تم اإلعالن في  ٢١أبريل ٢٠١٥م عن الشــروع
ٍ
عملية ثانية ُســميت بـ »إعادة األمل« ،ووضع التحالﻒ ضمن أولوياتﻪ في هﺬه الحملة
في
َ
ووقﻒ زحﻒ الحوثيين ،وش ﱢل حركتهم من خالل استهداف مطار صنعاء،
حماي َة المدنيين
وفــي  ١٤يوليــو ٢٠١٥م َشــ َرع التحالــﻒ في ثالﺚ عمل ّياتﻪ تحت مســمى »الســهم الﺬهبي«
والتي كانت باألســاس عملي ًة برية تحت غطاءٍ
قوات يمنية تم
جوي وبحري ،شــاركت فيها
ٌ
ٍ
تدريبها في الســعودية ،انطلقت العملية من عدن بمﺌات المد َّرعات والدبابات الســعودية
واإلماراتية ،واستطاعت إخرا َج الحوثيين من عدن وأجزاءٍ واسعة من المحافﻈات الجنوبية
ً
شماال الستعادة السيطرة
قوات أخرى انطال ًقا من السعودية
تقدمت فيﻪ
ٌ
في الوقت الﺬي َّ
)(٢٤
علــى محافﻈتــي مــأرب والجــوف  .تم َّثلت أهداف التحالــﻒ المعلنة في إخمــاد التم ﱡرد
الحوثــي وعــودة الشــرعية اليمنيــة ممثلة في الرئيــس عبد ربﻪ منصور هــادي ،وبنا ًء على
ذلك قام التحالﻒ بتزويد المقاتلين اليمنيين المؤيدين لهادي بالســالح والعتاد العســكري
التدريﺐ العســكري الضروري على
المﺌات من المقاتلين اليمنيين من
الالزم ،كما اســتفاد
ِ
ُ
ِ
صنوف األسلحة والمعدات الحديثة.
 -٣القوة العربية المﺸتركة
ظهرت هﺬه المبادرة في أبريل ٢٠١٥م ،ضمن مخرجات القمة العربية السادسة والعشرين
التـي انعقـدت بشـرم الشـيﺦ ،حيـﺚ وبالنﻈـر إلـى توقيـت ومالبسـات إعالنها فـﺈن المبادرة
ٍ
اعتُبرت خطو ًة مهمة في مسعى تأسيس قوةٍ
عربية مشتركة لمواجهة التهديدات اإلقليمية،
وعلى رأسها اإلرهاب والخطر اإليراني المتنامي في المنطقة.
ٍ
تــم االتفــاق بيــن أطراف المبادرة على تشــكيل قوةٍ
عســكرية عاليةِ الجــودة مكونة من
جندي من نُخبة الق َّوات الخاصة في مصر واألردن والسودان والمغرب ودول
أربعين ألﻒ
ٍ
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الخليﺞ ،وقوة جوية مكونة من ألﻒ عنصر ،وقوة بحرية من خمسة آالف جندي ،باإلضافة
جندي من الق َّوات البرية ،على أن تتكفَّل المملكة العربية السعودية باألعباء
إلى  ٣٥ألﻒ
ٍ
المالية وتكاليﻒ التسلﱡح والعتاد ،فيما تتولى مصر دعم التحالﻒ بمعﻈم المقاتلين ،وجا َء
في فحوى المبادرة أن يكون مق ﱡر هﺬه القوة في القاهرة تحت قيادةٍ سعودية ،مع إمكانية
ٍ
كعديد مــن الترتيبات
التنــاوب المصــري الســعودي على الرئاســة الح ًقــاَّ ،إال أن المبادرة
الســابقة لم ت َر النور؛ بســبﺐ عدم التزام األطراف ،وضعﻒ اإلرادة السياســية ،وتضا ُرب
الرؤى ،واختالف التص ّورات المتعلقة بمصادر التهديد لدى أطراف المبادرة).(٢٥
خامﺴا :المقاربات األمنية ذات الطابع الدولي لمواجهة خطر إيران
ً
ويمكن اإلشارة إلى أه ّمها على النحو اﻵتي:
 -١التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرﻫاب
ُ
التحالـﻒ فـي ديسـمبر ٢٠١٥م بمبـادرةٍ مـن ولـي العهـد السـعودي األميـر محمـد بـن
نشـأ
سـلمان ،ويضـ ُم التحالـﻒ  ٤١دولـ ًة إسـالمية ،وقـد ع َقـ َد أولـى اجتماعاتـﻪ بالريـاض فـي
مـارس ٢٠١٦م ،ويهـدف إلـى تنسـيق الجهـود ضـد التطـ ّرف واإلرهـاب فـي سـوريا والعـراق
وليبيـا ومصـر وأفغانسـتان؛ ويقـوم التحالـﻒ علـى تنسـيق الجهـود الفكريـة واإلعالميـة
توجهاتـﻪ وأُطروحاتﻪ على
والعسـكرية لمكافحـة اإلرهـاب وأنمـاط تمويلـﻪ ،وهـو يعتمد في ّ
نفس إستراتيجية األُمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب).(٢٦
 -٢تحالف الﺸرق اﻷوسﻂ اإلستراتيجي
يُعرف التحالﻒ اختصا ًرا بكلمة »ميسا«  MESAويسمى رمز ًيا بالناتو العربي ،ترج ُع فكرتﻪ
ُ
أطـراف القمـة علـى ضـرور ِة عقـدِ
العمليـة إلـى قمـة الريـاض سـنة ٢٠١٧م) ،(٢٧حيـﺚ اتفـق
اجتمـاع سـنوي بقصـدِ تنسـيق الجهـود ورفـع مسـتوى التعـاون األمنـي والطاقـوي لمواجهـة
ٍ
)(٢٨
التهديدات األمنية ،وتعزيز التعاون االقتصادي .
أما عن الجﺬور الفكرية لمشروع الناتو العربي فتعود إلى المفكر األمني مايكل فالين-
 Michael Flynnوالمــؤرخ مايــكل ليــدن Michael Ledeen -فــي كتابهمــا ال ُمعنــون بـ »ميدان
القتــال :كيــﻒ ننتصــر فــي الحرب العالميــة ضد اإلســالم الراديكالي وحلفائــﻪ« والصادر
ض الكتاب ٍ
وتفصيل كبيرين في صفحاتﻪ الـ  ٢٠٨مدى
بدقة
يعر ُ
ٍ
فــي يوليــو ٢٠١٦م ،حيــﺚ ِ
الخطر اإليراني في منطقة الخليﺞ العربي والشرق األوسط عمو ًما ،وبنا ًء على ذلك يرى
فالين أن الواليات المتحدة األمريكية لن تستطيع لوحدِ ها التص ّدي لخطر وتهديد إيران
ٍ
يســتوج ُﺐ تأســيس ٍ
إشــراف أمريكي يض ُم
حلﻒ إقليمي تحت
في المدى القريﺐ ،وهو ما
ِ
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ً
كال مــن دول مجلــس التعــاون واألردن ومصر ،تحت مســمى »حلﻒ الخليﺞ العربي والبحر
األحمر«.
بعد أفكار فالين والمبادرة الســعودية ســنة ٢٠١٧م ،ش َّكلت فعاليات التدريﺐ المشترك
»درع العرب« التي استضافتها مصر في الفترة الممتدة بين  ٠٦-٠٣نوفمبر ٢٠١٨م خطو ًة
كل من دول مجلس التعاون ومصر واألردن ،وحضور
مهمة في مســعى تعزيز العالقة بين ٍ
كل من المغرب ولبنان كمراقبين ،وقد جرت فعاليات التدريﺐ بالقاعدة العسكرية »محمد
ٍ
نجيــﺐ« فــي الواجهــة المتوســطية لمصــر ،بحضور عناص َر مــن القوات البحريــة والبرية
والجوية ،والقوات الخاصة للدول المشاركة.
ســعت الخارجيــة األمريكيــة في االجتماع الثانــي في ٢٠١٨م ،إلــى تكثيﻒ االتصاالت
ٍ
لقمــة تض ُم دو َل الخليﺞ والواليات المتحدة ومصر
والزيــارات الدبلوماســية بهدف التهيﺌة
مساعي وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو ،ومساعده
واألردن في يناير ٢٠١٩مَّ ،إال أن
َ
لشؤون الشرق األوسط تيموثي ليندركينﻎ لم تُكلَّل بالنجاح ،وزاد األمر تعقي ًدا بعد التراجع
المصري والتر ُدد األردني ،وتص ُدع الصﻒ الخليجي ،وعدم التح ّ ُمس العماني لهﺬا ِ
الحلﻒ
ضد إيران.
بحجةِ أنﻪ موج ٌﻪ باألساس َّ
 -٣الﺸراكة اإلستراتيجية بين حلف الناتو ودول الخليﺞ العربي )مبادرة إسطنبول(
بعد نهاية الحرب الباردة بدأ حلﻒ شمال األطلسي يتك ّي ُ
ﻒ مع المتغيرات الدولية ،باالنتقال
تنﻈيـم عسـكري ِصـرف َمهمتُـﻪ الدفـاع عن غرب أوروبا ومنطقة شـمال األطلسـي إلى
مـن
ٍ
ٍ
ٍ
قـوةٍ
وسياسـية عالميـة َمه ّمتُهـا تحقيـ ُق هيمنـةِ قـوى العالـم الرأسـمالي الغربـي،
عسـكرية
تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية ،وعلى ضوء هﺬا التحول تغيرت طبيعة المخاطر
والتهديدات ومعها الخُ طط واإلستراتيجيات).(٢٩
ينتهجها مع البيﺌة األمنية الجديدة
إن سياسة التكيﻒ التي بات حلﻒ شمال األطلسي
ُ
ّ
ِ
وتدخالتﻪ المستقبلية،
نطاقات اهتماماتﻪ
في العالم ،جعلت الشرق األوسط يندر ُج ضمن
ُ
إســتراتيجي
نهﺞ
خاص ًة وأن هﺬا الحلﻒ أصب َح بعد قمة واشــنطن ١٩٩٩م،
ينشــط وف َق ٍ
ٍ
جديــد يقــوم على التحــول من مهمة الدفاع عن جغرافية ِ
الحلــﻒ إلى الدفاع عن مصالح
ّ
الحلــﻒ وأعضائﻪ عبر العالم ،وعدم ارتباط تحــركات ِ
شــركاء ِ
وتدخالتﻪ بقرارات
الحلﻒ
)(٣٠
مجلس األمن الدولي .
ترجع بدايات الحوار الخليجي-األطلســي إلى ندوة الدوحة في أبريل ٢٠٠٤م ،تحت
عنــوان »تحــوالت الناتــو وأمن الخليﺞ« ،ثم تلتها الندوة التي عقدها قســم الدبلوماســية
العامة بالناتو في روما في مارس ٢٠٠٥م ،تحت عنوان »الناتو وإقليم الشــرق األوســط
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الموســع« ،ثــم النــدوة المنعقــدة في الدوحــة في نوفمبــر ٢٠٠٥م ،تحت عنــوان »الناتو
َّ
والشرق األوسط الكبير« ،على أن أهم الندوات على اإلطالق كانت ندوة إسطنبول في
يونيو ٢٠٠٤م ،والتي تُعتب ُر الركيزةَ األساسية لبرنامﺞ التعاون بين الناتو ودول الخليﺞ،
كانت المبادرة موجه ًة ظاهر ًيا وإعالم ًيا لكل دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقياَّ ،إال
أن عنوانهــا الفِ علــي كان دو َل مجلــس التعــاون ،كما جا َء في أدبيات ِ
وخطابات مهندســي
المبادرة.
أن أمــن الخليــﺞ وإن كان مســؤولي َة دولــﻪِ فهــو ً
أيضــا
أهــداف المبــادرة تنطلــق مــن َّ
مسؤولي ُة الدول الكبرى) ،(٣١وبحسﺐ النائﺐ األول لـــوزير الخارجيـــة القطـــري محمـــد بن
عبـــدااهلل الرميحي »فﺈن مبادرة إســطنبول تهدف لتأســيس الشــراكة اإلســتراتيجية بين
وحلــﻒ الناتو ،أما عن القضايا والتحدياتَّ ،
دول الخليــﺞ ِ
فلخصها الرميحي في اإلرهاب،
وأســلحة الدمار الشــامل ،والدولِ المارقة ،واالتجار بالبشر ،وتجارة المخ ﱢدرات ،والقضية
الفلســطينية ،وهو األمر الﺬي دفع بالســكرتير العام جنس ســتلتنبرغJens Stoltenberg-
ً
ً
ٍ
بصفة مباشــرة
فاعال معن ًيا
قائــال إن »الناتو ليــس
للتعليــق بشــأن القضيــة الفلســطينية،
نطاق
حل على
ٍ
بالصراع الفلسطيني-اإلســرائيلي ،وأنها مســألة كبيرة وعميقة تحتاج إلى ٍ
ّ
)(٣٢
دولي أكبر ،وليست من مهام الحلﻒ« .
ٍ
مركز ِ
للحلﻒ في المنطقة بالكويت في
أول
تدشين
إلى
الحلﻒ
توصل
من
الرغم
على
ٍ
ِ
مجاالت ِحفﻆ
يناير ٢٠١٧م؛ بهدف تعزيز التعاون والتشــاور ،ورفع مســتوى التنســيق في
السالم واألمن والدفاع ،ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل كما جاء على لِسان أمينﻪ
تعارض المبادرة ،ألنها ال تأخﺬ
العامَّ ،إال أن القوى الرئيســية الفاعلة في الخليﺞ ال تزال
ُ
باالعتبار مصالحها األساسية.
 -٤التحالف الدولي ﻷمن وحماية حرية المالحة البحرية
يُطلـق عليـﻪ ً
أيضـا اسـم التحالـﻒ الدولـي ألمـن وحمايـة المالحـة البحرية وضمان سـالمة
ٌ
تحالـﻒ دولـي نشـأ فـي نوفمبـر ٢٠١٩م ،ويقـ ُع مقـ ﱡره فـي البحرين،
الممـرات البحريـة ،هـو
ُ
ويهـدف إلـى حمايـة وتأميـن المالحـة البحريـة مـن الهجمـات والقرصنـة في ميـاه الخليﺞ،
ً
ووصوال إلى باب المندب في البحر األحمر ،والعمل
مرو ًرا بمضيق ُهرمز نحو بحر عمان
)(٣٣
مـن أجـل تعزيـز التدفـق الحـ ﱢر للتجـارة ،وردع التهديـدات التـي تواجـﻪ السـفن  ،يتكـون
دول إلى جانﺐ الواليات المتحدة ،هي :السعودية ،واإلمارات ،والبحرين،
التحالﻒ من ست ٍ
)(٣٤
وبريطانيا ،وأستراليا ،وألبانيا .
ٍ
عسكري دولي لحماية أمن المالحة البحرية في مياه الخليﺞ
تحالﻒ
تعود فكرة تشكيل
ٍ
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السلوك العدواني اإليراني غير المسبوق على
العربي وممراتﻪ إلى شهر يوليو ٢٠١٩م ،بعد ُ
)(٣٥
ناقــالت النفــط في مياه الخليﺞ ،وذلك على خلفية تشــديد العقوبات األمريكية عليها ،
حيــﺚ تســارعت وتيــرة الخالف والتوتر بين إيران والواليــات المتحدة األمريكية منﺬ مايو
٢٠١٩م ،حيــن قامــت الواليــات المتحــدة بﺈرســال حاملــة طائــرات وقاذفــات إلى الشــرق
األوسط ،لتُعلن إيران مباشر ًة بعد ذلك الشرو َع في تخفيﻒ بعﺾ القيود المفروضة على
ٍ
معلومات تُفيد بتخطيط
برنامجهــا النــووي ،قبل أن تتوصل االســتخبارات األمريكية إلــى
لهجمات على حركة المالحة في الخليﺞ ،وهو ما تم ً
ٍ
إيران
فعال فيما بعد).(٣٦
ونﻈــ ًرا لﻸهميــة اإلســتراتيجية الكبيــرة للمنطقــةَ ،شــ َرعت الواليــات المتحــدة
األمريكيــة فــي االتصــال والتباحــﺚ مــع أكثــر مــن ســتين دولــ ًة حــول العالم مــن بينها
ألمانيــا ،وبريطانيــا ،وفرنســا ،والنرويــﺞ ،واليابــان ،وكوريــا الجنوبيــة ودو ٌل أخــرى؛
للمشــاركة فــي المبــادرة ومناقشــة آلياتهــا) ،(٣٧لضمان ســالمة المالحة فــي أحد أهم
الممــرات البحريــة ،إذ مــا يزيــد عــن ثُلــﺚ النفــط المنقــول بح ًرا فــي العالم يمــ ﱡر عب َر
مضيــق ُهرمــز الــﺬي هــ ّددت إيــران مرا ًرا بغلقِ ــﻪ ،لكن الجهــود األمريكية لــم توفق في
ٍ
كبيــر من الدول لحداثة الفكرة ،ولعدم اســتعدادها لالنخراط في أي
عــدد
اســتقطاب
ٍ
مفتوح بالمنطقة.
نــزاع
ٍ
ٍ
على الرغم من تحفّﻆ العديد من الدول بشــأن المشــروعَّ ،إال أنﻪ ونﻈ ًرا لجســامة
بمهمتــﻪ في  ٠٧نوفمبــر ٢٠١٩م ،بقيــادةٍ أمريكية في
التهديــد َشــ َرع التحالــﻒ رســم ًيا
َّ
ٍ
ٍ
واضحة ج ًدا ع َّب َر عنها قائد القيادة المركزية
وبأهداف
البحرين وعضوية ســت دول،
للقــوات البحريــة األمريكيــة فــي الشــرق األوســط جيــم مالــوي ،Jim Malloy-بقولﻪ إن
»الهــدف المحــوري هــو االلتزام بال ﱢدفــاع الجماعي المشــترك على الهجمــات التي قد
تطــا ُل ُســفن أعضــاء التحالــﻒ ،وأن التركيبــة العملياتيــة تقــو ُم علــى مبــدأ التعامل مع
).(٣٨
التهديــد وليس التهديد«
وعلــى عكــس جميع المبادرات والمقاربات األمنية الســابقة يُعتب ُر التحالﻒ الدولي
ألمــن وحمايــة المالحــة البحريــة ،المبــادرةَ الوحيــدة التــي تــم تجســيدها ميدان ًيا من
ٍ
ٍ
بحرية دوليــة ُمتعددة الجنســيات ) (١٩ IMXفي
منــاورات
خــالل الشــروع مباشــر ًة في
الفتــرة الممتــدة مــن  ٢٦أكتوبــر إلــى  ١٤نوفمبــر ٢٠١٩م ،بمشــاركة  ٥٦دولــة وســت
ٍ
منﻈمــات دوليــة ،وهــي بﺬلــك أكبــر منــاورةٍ بحريــة دوليــة فــي العالــم من حيــﺚ عدد
كل من شــمال الخليــﺞ العربي،
المشــاركين .انطلقــت المنــاورات بقيــادةٍ أمريكيــة فــي ٍ
تعددت تصريحــات قيادة
وخليجــي عمــان والعقبــة ،وبحــر العرب ،وســواحل جيبوتــيَّ .
التحالــﻒ والمواقــﻒ الدبلوماســية الدوليــة بشــأن األهــداف الحقيقيــة للتحالــﻒَّ ،إال
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أن الهــدف الرئيســي منــﻪ هــو وضــ ُع ٍ
حــد للخطــر اإليرانــي المتنامــي بالمنطقة ،وهو
َّ
المفســر النضمام
المدخل لفهم عدم انضمام ألمانيا وفرنســا وقطر و ُعمان ،والمتغير
ﱢ
الســعودية واإلمارات خاص ًة بعد تع ﱡرض منشــﺂت أرامكو النفطية للهجوم في منتصﻒ
ســبتمبر ٢٠١٩م فــي محافﻈــة بقيق وهجرة خريﺺ ،والﺬي تبنَّــاه المتمردون اليمنيون
ٍ
وتخطيــط إيرانييــن ،لتبقــى هــﺬه المقاربــة أنج َح المبــادرات وأكثرهــا فاعلي ًة
بتمويــل
ٍ
فــي الواقــع للحــدِ مــن التنامــي الخطيــر للتهديــد اإليرانــي فــي المنطقة ،خاصــ ًة بعد
وسفن الشــحن في مياه الخليﺞ).(٣٩
اســتهداف المنشــﺂت البترولية السعودية ُ
سادسا :تقييم المبادرات األمنية الجديدة في منطقة الخليج العربي
ً
برزت العدي ُد من اإلشكاليات المرتبطة ببعﺾ المبادرات ذات الطابع اإلقليمي أو الدولي
التي طرحتها الدول ،ويمكن اإلشارةُ إلى أهم تِلك اإلشكاليات على النحو اﻵتي:
تراجﻊ مظلة الحماية اﻷمريكية وعودة التنافس الدولي إلى المنطقة
ُ -١
لـم يعـد لـدى الواليـات المتحـدة الحماسـة نفسـها التي كانت في السـابق لدعـم المبادرات
األمنية ِ
سحﺐ ق ّواتها
وحفﻆ التوازُنات في المنطقة ،حيﺚ اتجهت الواليات المتحدة نح َو
ِ
وإعـاد ِة تمركـز بعضهـا فـي إطـار ٍ
التموضع على المسـرح
رؤيـة إسـتراتيجيٍ ة شـاملة إلعـاد ِة
ُ
الدولـي ،وذلـك فـي إطـار سياسـاتها للتَّوجـﻪ شـر ًقا لمواجهة الخطر الصينـي .الفراغ الﺬي
تركتـﻪ الواليـات المتحـدة خلفهـا تـ َرك السـاحة أمـام بعـﺾ القـوى الدوليـة المنافسـة ،وقد
ٍ
بعالقات
اسـتفادت إيـران مـن وجـود بعـﺾ هـﺬه القـوى كروسـيا والصيـن التـي تتمت ُع معهـا
واقع أكثـر تعقي ًدا ،غاب
جيـدة ،وبالتالـي فـﺈن الترتيبـات األمنيـة الجديـدة باتـت تتعامل مع ٍ
تلعـﺐ فيـﻪ قـوى دوليـة متعـددة أدوا ًرا
فيـﻪ التأثيـر األمريكـي والغربـي ،وفـي الوقـت نفسـﻪ
ُ
متنافسـة ال تخدم مسـاعي االسـتقرار الﺬي ترغﺐ بﻪ الدول ،وأ ّولها الصين وروسـيا ،وهو
ٍ
ترتيبات أمنية جديدة.
ما يمثل تحد ًيا حقيق ًيا أمام أي
 -٢التباين في تحديد مستوى التﻬديدات اإليرانية
حيـﺚ تختلـﻒ وجهـات نﻈـر الـدول المشـاركة فـي هـﺬه المبـادرات فـي تصنيـﻒ مسـتويات
التهديـدات اإليرانيـة علـى المسـتوى الفـردي ،وقـد انعكـس ذلـك علـى فاعليةِ
ونجـاح بعﺾ
ِ
ُ
الخالف موجو ٌد على المستوى الخليجي ،على سبيل المثال تقييم
المبادرات األمنية ،هﺬا
منخفﺾ مقارن ًة بوجهةِ النﻈر السعودية واإلماراتية ،كما
قطر و ُعمان للتهديدات اإليرانية
ٌ
أن الكويت لها تقدي ٌر مختلﻒ لحساسية عالقاتها مع طهران ،وربما هﺬا َّ
عطل آلي َة مجلس
نموذجـا إيجاب ًيـا للتعـاون والتوافق على مسـتوى مواجهة
التعـاون األمنيـة التـي طالمـا كانـت
ً
60

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ • اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ • اﻟﻌﺪد اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ • أﺑﺮﻳﻞ 2020

الترتيبات األمنية ومواجهة اﳋطر اإليراني في منطقة اﳋليﺞ العربي

انضمام قطر
عـدم
ِ
التهديـدات األمنيـة منـﺬ تدشـين المجلـس ،وقـد َظ َهـر أثـ ُر مـا سـبق في ِ
و ُعمان إلى التحالﻒ الدولي لحماية ح ﱢرية المالحة في الخليﺞ.
وبتقييــم آخــر للتهديــدات اإليرانيــة تنﻈــ ُر دو ٌل كمصــر واألردن والمغرب ،وهــي الدو ُل
ٍ
ً
انخراطــا فــي المبــادرات المطروحة إقليم ًيــا ودول ًيا للتهديــدات اإليرانية
العربيــة األكثــ ُر
منﻈور جيو-سياســي ،حيــﺚ تق ُع هﺬه الدول بعي ًدا عن التهديدات األمنية والعســكرية
مــن
ٍ
المباشرة التي تمثلها إيران ،لهﺬا فﺈنها أق ُل حماس ًة لالنخراط في الترتيبات الجديدة.
وعلــى المســتوى الدولى يُرى التبايُن في العالقــات مع إيران ،وفي النﻈر إلى المخاطر
التي تمثلها فﺈن ً
دوال مثل ألمانيا وفرنســا لم تنضم إلى التحالﻒ الدولي لحماية المالحة
ٍ
بمبادرات على المستوى األوروبي ،وذلك على خلفية
وفضلت أن تقو َم
البحرية في الخليﺞَّ ،
الخالف مع الواليات المتحدة حول السياسية األمريكية تجاهَ إيران.
 -٣التركيز على مواجﻬة التﻬديدات اﻷمنية
تُر ﱢكـز غالبيـة المبـادرات المطروحـة علـى مواجهـة التهديـدات العسـكرية واألمنيـة ،بينمـا
فبعـﺾ الـدول فـي المنطقـة تواجـ ُﻪ َخ َطـر تغلّغـل إيـران
تتجاهـ ُل مصـاد َر التهديـد األخـرى،
ُ
وتأثيرهـا علـى اسـتقرارها وعلـى وحـدة أراضيهـا وسـالمة مكوناتهـا االجتماعيـة ،كمـا هـو
الحال في العراق على سبيل المثال ،فيما يقتص ُر االهتما ُم بالتعامل مع هﺬه التهديدات من
جانـﺐ بعـﺾ األطـراف المعنيـة بمواجهةِ خطر إيـران كالواليات المتحدة والمملكة العربية
أي ٍ
آلية جماعية ،تقليدية كانت أو مستجدة لمواجهة هﺬا الخطر.
السعودية ،دو َن تفعيل ﱢ
لكن عندما تع َّرضت مصالح الدول الكبرى للخطر على خلفية استهداف حرية المالحة
فــي الخليــﺞ وقيــام إيــران باحتجاز ومهاجمــة بعﺾ البوارج ،ســارعت القــوى الكبرى إلى
ٍ
تحالﻒ أخﺬ طري َق ُﻪ نحو العمل خالل أسابيع ،فيما المنطقة تتأذى وت ُع ّمها الفوضى
تدشين
وينتشــ ُر بها اإلرهاب وتنهار فيها الدول ،بينما تعجز كافة المبادرات عن الح ﱢد من ُســلوك
إيران وتهديداتها المتنوعة االجتماعية والسياسية والثقافية والسيبرانية.
 -٤اﻻفتقار إلى التعاون وﻏياب الرؤية اإلستراتيجية الجماعية
َهجـة لمواجهـة الخطـر اإليرانـي
علـى ال َّرغـم مـن أهميـة وتعـ ّدد المبـادرات األمنيـة ال ُمنت َ
فـي منطقـة الخليـﺞ ،والتـي ع َّبـرت فـي ُمعﻈمهـا عن الحرص السـعودي علـى أمن المنطقة
مقاربات َّ
ٍ
هشة تفتق ُر إلى التعاون الكافي،
أن الواقع َك َشﻒ عن
واستقرارها السياسيَّ ،إال َّ
والرؤية اإلستراتيجية الجماعية ،كما اتَّسمت المبادرات في ُمجملها بعدم التزام األطراف
باألدوار والوظائﻒ المنوطة بهم إلنجاحها.
أن
تُواج ُﻪ الدو ُل العربية ودو ُل الخليﺞ على وجﻪ الخُ صوص خط ًرا إيران ًيا جســي ًماَّ ،إال َّ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

61

أغلَﺐ الترتيبات والمقاربات األمنية -باستثناء التحالﻒ الدولي ألمن وحماية حرية المالحة
مؤشــر على ضمانِ األمن القومي ،فالمبادرات
تفوق إســتراتيجي أو
البحرية -لم تُحقّق أي ٍ
ٍ
يجســدها
علــى تع ّ ُددهــا تفتقــ ُر إلى الحماســة الالزمة ،واإلرادة السياســية الحقيقية التي ّ
بــاألدوار المنوطــة بهــم ،والتي تَتَناســﺐ عــاد ًة مع حجم الــدول ومركزها
التــزا ُم األطــراف
ِ
اإلقليمي.
تعدد الترتيبات اﻷمنية ُ
وتعﺜر بعﻀﻬا
 -٥ﱡ
ٍ
أن دو َل المنطقة ما تزال بصدد بلورة
طر ُح
مبادرات عديدة خالل فترةٍ قصيرة يُشـير إلى َّ
أمنية موحدة ،وأنها في مرحلةِ
ٍ
ٍ
أن بعﺾ المبادرات قد
رؤية
ٍ
اختبار لهﺬه المبادرات ،ورغم َّ
ٍ
مبادرات أخرى لم ت َر النور ،فعلى سبيل المثال على الرغم من وضوح
نجحت غير أن هناك
ِ
التحالﻒ الدولي لمحاربةِ اإلرهاب ،وشرعيتﻪ الدولية واإلقليمية واتّساع عضويتﻪ،
أهداف
َّإال أنﻪ لم يقُم بال ّدور البارز على المستوى اإلقليمي ،عدا بعﺾ االجتماعات التي تناولت
تطو َر األوضاع في المنطقة ،حيﺚ ُق ﱢدر للتحالﻒ أن يرثَ
ِ
خالفات المبادرات السابقة.
خالﺻـــة
ِ
التحالﻒ الدولي فـي مياه الخليﺞ في
نجـاح بعـﺾ المبـادرات األمنيـة مِ ثل
علـى الرغـم مـن
ِ
ِ
تحالـﻒ دعم
ونجـاح
خطـر تعـ ﱡرض إيـران لح ﱢريـة المالحـة وتهديـد ناقِ ـالت النفـط،
تحييـد
ِ
ِ
الشـرعية فـي اليمـن جزئ ًيـا فـي ِ
وقـﻒ تمـ ﱡدد جماعـة أنصـار اهلل الحوثـي وسـيطرتها علـى
صعوبـات وتح ﱢد ٍ
ٍ
يـات ،وبعضهـا لـم يـ َر
اليمـن ،فـﺈن العديـ َد مـن المبـادرات األخـرى واجهـت
النـور ،فـي ٍ
السـلوك العدوانـي اإليرانـي فـي الخليـﺞ العربـي ،ويتزايد
وقـت تتزايـ ُد مخاطـر ُ
التدخل في مِ لفات الشـرق األوسـط للدفع بها إلى المزيد من التعقيد ،ما يُكلﱢﻒ المنطقة
خسائ َر مادية وبشرية كبيرة على المنﻈورين القريﺐ والمتوسط ،لهﺬا فﺈن األم َر يستدعي
ٍ
مراجع ًة إسـتراتيجي ًة فورية لتحديد ُمتغيرات الكبح للدفع بمبادرةٍ
أمنية إقليمية ،وهو ما
ٍ
ٍ
خليجية
إستراتيجية
استنتاجﻪ من أسباب فشل المقاربات السابقة ،إذ ال يُمكن ألي
يُمكن
ُ
الفهـم الحقيقي والعميق لمقاربة األمن اإليرانية،
أو عربيـة مواجهـ َة الخطـر اإليرانـي دو َن
ِ
والعمل بالخطط المضادة من خالل التركيز على العناصر اﻵتية:
 -١إعــادةُ مفهــوم األمــن اإلقليمــي بمراجعــةِ األولويات وتوحيــدِ المواقﻒ بشــأنِ القضايا
الحساسة ،وعلى رأسها الخط ُر اإليراني في المنطقة.
ٍ
كجبهــة واحــدة فــي
 -٢ضــرورةُ مراجعــة األدوار اإلقليميــة للــدولِ العربيــة للعمــلِ
مواجهــة التهديــدات الخارجيــة والتح ﱢديــات الداخليــة ،األمــ ُر الــﺬي يقتضــي ُمعالج َة ك ﱢل
الخالفات اإلقليمية.
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حضور
ناجح لص ﱢد الخطــر اإليراني دو َن
أمــن إقليمي ،وتواز ٍُن
عســكري ِ
 -٣ال يُمكــن بنــاءُ ٍ
ٍ
ٍ
عسكري وأمني للقوى الغربية ذات المصلحة اإلستراتيجية في المنطقة ،وخاص ًة الواليات
ٍ
المتحدة وبريطانيا.
 -٤األخطا ُر األمنية ال تُعال ُﺞ دائ ًما بسياسةِ األحالف ،وإنما يُمكن اعتما ُد النﻈرية الوظيفية
َ
ٍ
كمقاربة لحشدِ المواقﻒ العربية
صاغها أرنست هاس
الجديدة في التكا ُمل الدولي ،كما
ٍ
ربح لﻸطراف ،يُمكن تطويره الح ًقا لمبادرةٍ
أمنية قوية.
في
مشروع ُم ٍ
ٍ
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