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مبادرات �إن�شاء �شبكات �أمنية �إقليمية
بقيادة ال�سعودية في ال�شرق الأو�سط
* نجم الدين أجار

 تركيا،* باحث

 تتناول هذه الدراسة مبادرات إنشاء شبكات أمنية إقليمية بقيادة اململكة:ملخص
 وتزعم الدراسة أن السبب الرئيس وراء بناء هذه،العربية السعودية يف الرشق األوسط
 ال حتقيق األمن اإلقليمي بحسب،التنظيامت األمنية هو حتقيق أمن النظام السعودي
 ومن أجل إثبات هذا الزعم ستستفيد الدراسة من اإلطار.زعم النظام السعودي
.)Balance of Threat( "طوره ستيفن والت بعنوان "توازن التهديد
ّ املفهومي الذي
وقد لوحظ أن مبادرات التحالفات الثالث التي ُح ِّللت يف هذه املقالة ركزت عىل أمن
 ورغم زعمها أهنا هتدف إىل حتقيق أمن الدول املشاركة فقد أقبلت،النظام السعودي
السعودية عىل بناء حتالفات إقليمية عىل أساس األمن ملوازنة التهديد الناجم عن دور
. وذلك بام يتوافق مع نظرية توازن التهديد التي تبناها والت،إيران
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ABSTRACT This research examines the initiatives led by Saudi Arabia to establish
regional security networks in the Middle East. The paper claims that the main reason
behind the establishment of these security organizations is not to achieve regional
security, as it claims, but to achieve the Saudi regime's security. To substantiate this
claim, the author uses Stephen Walt's conceptual framework "Balance of Threat." It
concluded that the three coalition initiatives analyzed in this paper focused on the
security of the Saudi regime, despite its claim of aiming to achieve other parties'
security. Saudi Arabia has begun to build regional alliances on the basis of security to
balance the threat posed by Iran, which is compatible with the theory of threat balance
adopted by Walt.
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 -1المدخل:

ٍ
مهم ًة أث�رت يف الرتتيب
ش�هدت الفترة التي تلت ع�ام 2010
تطورات إقليمي� ًة وعاملي ًة ّ
األمن�ي ( )security architectureيف منطق�ة الرشق األوس�ط .فمي�ل الواليات املتحدة
األمريكي�ة إىل اإلعراض عن ممارس�ة دوره�ا بوصفها ضامنًا ألمن األنظم�ة املوالية للغرب يف
منطقة الرشق األوس�ط نتيجة تغيرّ أولوياهتا السياس�ية ،وتزايد نفوذ الكتلة الشيعية الداعية إىل
التغيري واسرتجاع نفوذها بقيادة إيران مقابل الضعف الذي أصاب كتلة املحافظني عىل الوضع
الراهن بقيادة الس�عودية يف أثناء الربيع العريب -من األمور التي محلت السعودية عىل حتالفات
ٍ
ً
تنظيامت أمني ًة مشترك ًة ،مثل
حفاظا عىل أمنها .فأنش�أت هذه الكتلة بقيادة الس�عودية
إقليمية
قوات درع اجلزيرة ،وناتو العرب ،والتحالف اإلسلامي العاملي ملحاربة اإلرهاب (التحالف
اإلسلامي) ،وذل�ك للحيلول�ة دون أن متأل القوى ِ
َ
ّ
املتش�كل يف عموم
األمني
الفراغ
املنافس�ة
ّ
املنطقة .ورغم االدعاءات التي تزعم أن هذه التنظيامت األمنية املشرتكة ترمي لتحقيق املصالح
القومية للدول األعضاء؛ فإنه عند إمعان النظر يف التصورات اخلاصة بالتنمية والتهديد ،يتضح
أن اهلدف األصيل هلذه التنظيامت هو حتقيق أمن النظام السعودي.

إن التط�ورات الت�ي جرت على الصعيدي�ن اإلقليمي والعامل�ي ،يف الفرتة الت�ي تلت عام
مهم ٍة من حيث الرتتيب األمني اإلقليمي
 ،2010أطلقت مرحل ًة من شأهنا أن تفيض إىل نتائج ّ
يف منطق�ة الشرق األوس�ط .وأول هذه التطورات ه�و أن الواليات املتح�دة األمريكية ختلت
ع�ن الدور الذي تؤ ّديه يف منطقة الرشق األوس�ط منذ احلرب العاملي�ة الثانية ،والذي يتمثل يف
كوهن�ا الضامن األس�ايس لألمن اإلقليمي يف الرشق األوس�ط .فالوالي�ات املتحدة األمريكية
الت�ي اجته�ت إىل منطق�ة آس�يا– املحي�ط اهل�ادئ للحدّ م�ن هتديدات الصين املتصاع�دة التي
اس�تطاعت التخ ّلص من االعتامد عىل موارد الطاقة يف منطقة الرشق األوس�ط مع اندالع ثورة
الغ�از الصخري -اخت�ارت عدم االكرتاث باألزم�ات اإلقليمية يف ه�ذه املرحلة عىل التدخل
العسكري املبارش ،خال ًفا للسياسات التي كانت تتبعها ساب ًقا .وثاين هذه التطورات هو احلراك
الش�عبي ال�ذي ب�دأ يف تون�س يف ديس�مرب /كان�ون األول  ،2010وأ ّثر يف معظم دول شمال
وس ِّ�مي فيام بعد "بالربيع العريب".
إفريقي ،ودول منطقة الرشق األوس�ط خالل وقت قصريُ ،
وانتهى هذا احلراك الش�عبي بإس�قاط األنظمة الديكتاتورية يف ٍّ
كل من تونس ،ومرص ،وليبيا،
واليمن ،وانتهى باحلروب األهلية يف ٍّ
كل من ليبيا واليمن وسوريا .وقد حصل حراك شعبي يف
البحرين ً
أيضا ،لكن تدخل جملس التعاون اخلليجي حافظ عىل وجود نظام محد بن عيس�ى آل
خليفة .أما يف اليمن التي بدأ فيها التدخل العسكري يف مارس /آذار عام  2015عىل يد قوات
التحالف الذي يضم دول جملس التعاون اخلليجي ،بقيادة اململكة العربية الس�عودية -فتستمر
فيه الرصاعات بني احلوثيني وحكومة عبد ربه منصور هادي املوالية للس�عودية ،منذ هناية عام
.2018
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السنية/
كانت منطقة الرشق األوس�ط حتى فرتة الربيع العريب منقس�م ًة إىل كتلتني :الكتلة
ّ
اختصارا)؛
(الوهابي�ة) املحافظ�ة على الوض�ع الراه�ن بزعامة الس�عودية (الكتل�ة املحافظ�ة
ً
والكتل�ة الش�يعية /الداعية إىل التغيري واسترجاع نفوذها بزعامة إيران (الكتلة االسترجاعية
مرتبط قبل كل ٍ
ٌ
يشء بشكل العالقة التي تبنيها ٌّ
كل من
اختصارا) .والتنافس بني هاتني الكتلتني
ً
السعودية وإيران مع الغرب ،وبوجهة نظرمها يف الوضع الراهن الذي ت َُع ِّر ُفه أمريكا وإرسائيل.
فالكتلة املحافظة بزعامة النظام الس�عودي تطور عالقات طيب�ة مع الغرب ،و َتعدّ احلفاظ عىل
فه أمريكا وحليفتها الرئيس�ة يف املنطقة إرسائيل -مادة أساس�ية يف
ُعر ُ
الوض�ع الراهن -الذي ت ِّ
ٍ
عالقات عدواني ًة
سياس�تها اخلارجية ،يف حني تطور الكتلة الشيعية االسرتجاعية بزعامة إيران
ُعرفه أمريكا وحليفتها الرئيس�ة يف املنطقة
م�ع الغ�رب ،و َت ُعدّ معارض�ة الوضع الراهن ال�ذي ت ّ
إرسائيل -ماد ًة أساسي ًة يف سياستها اخلارجية.
ٍ
ألسباب
يف أعقاب عام  2010اس�تطاعت إيران بس�ط نفوذها يف عموم الرشق األوسط؛
ٍ
عدي�دة ،منها :ختيل أمريكا ع�ن أداء دورها الضامن لألمن يف املنطق�ة ،وفقدان النفوذ الوطني
يف دول املنطقة املوالية للكتلة املحافظة (مرص ،اليمن ،البحرين) ،ومن َث ّم فراغ الس�لطة الذي
حصل يف املنطقة عامة .وحرب إرسائيل مع حزب اهلل عام  ،2006والتطورات التي حصلت
ٍ
بنفوذ من ش�أنه أن يؤثر
يف أثن�اء اهلج�وم اإلرسائييل عىل غزة ع�ام  2009جعلت إيران حتظى
يف ق�رارات احل�رب والس�لم يف املنطقة .علاو ًة عىل ذلكّ ،
ش�كل وقوع العراق حتت س�يطرة
ّ
مل�ف (بروفيل)
عنصرا آخر دعم
إي�ران بع�د االنس�حاب العس�كري األمريكي م�ن العراق
ً
إي�ران املتصاع�د ُق َبي�ل الربيع الع�ريب .ومع ان�دالع الربيع الع�ريب ع�ام  ،2010قطعت إيران
مس�اف ًة كبري ًة لبس�ط نفوذها يف عموم املنطقة بام يتعارض ومصالح النظام الس�عودي .يف هذه
ممرا بر ًّيا إىل البحر
املرحلة أحكمت إيران نفوذها يف سوريا ،إضاف ًة إىل نفوذها يف العراق ،وبنت ًّ
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األبيض املتوس�ط ،ومن َثم وصلت إىل لبنان ،وعملت عىل زعزعة اس�تقرار األنظمة يف منطقة
اخللي�ج مستعمل� ًة نفوذها السيايس لدى العنارص الش�يعية يف هذه املنطق�ة ،ودعمت احلوثيني
الذي�ن أس�قطوا نظام علي عبد اهلل صالح ،احللي�ف السعودي يف اليمن .وبدأت إيران ّ
تش�كل
ٍ
مليشيات مسلح ًة صغري ًة
ريا ألمن النظام السعودي ،والسيام حني استطاعت تشكيل
هتديدً ا كب ً
ٍ
ومؤ ِّث�ر ًة من عنارص موالية هلا ،مثل احلش�د الش�عبي يف العراق ،وح�زب اهلل يف لبنان ،وأنصار
اهلل (احلوثيني) يف اليمن ،واس�تطاعت أن ّ
تسخر هذه املليش�يات التي خربت احلروب لتحقيق
مصاحله�ا الوطنية بش�كلٍ فعال .وهن�اك التهديد اآلخر املتو ِّلد من إيران وهو سياس�ات إيران
جراء تطوي�ر تكنولوجيا
يف التس ُّل�ح ،فق�د ازداد إحس�اس النظام السعودي بالتهدي�د اإليراين ّ
الصواريخ البالستية ،والنش�اط الن�ووي الذي ظهر عام
كان � ��ت منطقة ال�ش � ��رق الأو�سط حت � ��ى فترة الربي � ��ع العربي  2002وال�ذي مل ُيو َق�ف رغم كل العقوب�ات املفروضة
ً
منق�سمة �إلى كتلتين :الكتلة ال�سن ّية( /الوهابية) المحافظة عليه�ا؛ ل�ذا تش�كيل التنظيمات األمنية اإلقليمي�ة ،مثل
عل � ��ى الو�ضع الراه � ��ن بزعامة ال�سعودي � ��ة (الكتلة المحافظة التحال�ف اإلسلامي ،ونات�و الع�رب ،وق�وات درع
اجلزي�رة ،بزعام�ة النظ�ام السعودي؛ ألج�ل التوازن مع
اخت�صا ًرا) والكتل � ��ة ال�شيعية /الداعية �إلى التغيير وا�سترجاع
ه�ذه التهدي�دات الت�ي ظه�رت نتيج�ة املكاس�ب الت�ي
نفوذها بزعامة �إيران (الكتلة اال�سترجاعية اخت�صا ًرا)
ح ّققته�ا الق�وى االسترجاعية الداعي�ة للتغيير ،وتغيرّ
أولويات السياسة اخلارجية األمريكية.
هي�دف ه�ذا البحث إىل دراس�ة هذه التنظيامت األمنية املتش�كلة من قب�ل النظام السعودي
تبعا للتطورات اجلارية عىل الصعيدين اإلقليمي
مللء الفراغ األمني يف منطقة الرشق األوسطً ،
والعامل�ي .فه�ذا البحث يزع�م أن السبب الرئيس لبن�اء هذه التنظيامت األمني�ة هو حتقيق أمن
النظ�ام السع�ودي ،ال حتقيق األم�ن اإلقليمي ،كام يزع�م النظام السعودي .وم�ن أجل إثبات
طوره س�تيفن والت بعن�وان "توازن التهديد"
هذا الزعم ُس�يستفاد من اإلطار املفهومي الذي ّ
(.)balance of thereat

 .2الإطار المفهومي:
ثم�ة هنج�ان نظر ّيان يف التخصص�ات ذات الصلة بالعالقات الدولي�ة احلقيقة التي تدرس
الترصف�ات التحالفي�ة لالعبني السياس�يني ،وسياس�ات الق�وى العظمى ،مه�ا :نظرية "توازن
الق�وى" ( )Balance of Powerلكيني�ث والتز ،ونظرية "ت�وازن التهديد" (Balance of
 )Threatلستيفن والت .والفارق األكرب بني هذين النهجني يكمن يف اإلجابة املختلفة الذي
هن�ج عن السؤال اآليت" :هل ت�ر ّد الدول عىل القوى أم على التهديدات؟" .1فحني
يقدم�ه كل ٍ
حترض الدول األخرى عىل القيام بالتوازن
ق�ال وال�ت" :إن الدول التي حتمل النوايا اهلجومية ّ
ٌ
طبق
ضده�ا" 2زع�م أن الدول
حساس�ة جتاه التهديدات ،ال جت�اه القوى وقدرهت�ا اهلجوميةُ .ي َّ
الت�وازن ( )balancingإما عىل ش�كل التوازن الداخلي ( )internal balancingبحيث
تزي�د الدولة قوهتا العسكري�ة من خالل ختصيص القسم األكرب م�ن مواردها الوطنية للدفاع،
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والتوازن اخلارجي ( )external balancingضد القوى التي ّ
ختل بتوازن النظام من خالل
ٍ
ٍ
موجهة للدفاع .3
حتالفات
بناء
ٍ
بمزيد من األمن ،ألهنا ستجد حتال ًفا قو ًيا يف
يرى والت  4أن الدول يف حالة التوازن تتمتع
وجه الدول املهاجمِ ة  . 5هلذا السبب متيل الدول التي تواجه هتديدً ا يف النظام الدويل إىل سياس�ة
ٍ
ٍ
رئيسة .وتبقى مساي�رة  )Bandwagoning ( 6ال�دول القوية التي
بصورة
ت�وازن التهدي�د
تشكل مصدر التهديد سياس ًة استثنائي ًة.
يتحدث والت  7عن أربعة مصادر خمتلفة للتهديد بالنسبة للدول :القوة اإلمجالية ،والقرب
اجلغرايف ،والقدرة اهلجومية ،والنوايا اهلجومية.

• الق�وة اإلمجالي�ة ( :)aggregate powerهي جممل املوارد التي متلكها الدولة (القوة
البرشية والعسكرية والصناعية والتكنولوجية).

• الق�رب اجلغ�رايف ( :)geographic proximityتك�ون ال�دول أكث�ر حساس�ي ًة
جغرافي�ا عىل ح�دّ قول وال�ت الذي يعتق�د أن هذه
للتهدي�دات القادم�ة م�ن ال�دول القريب�ة
ًّ
التهديدات ّ
تقل ك ّلام ازدادت املسافة التي متتد إليها قدرات الدول.
ٍ
قدرات عسكري ًة
• القدرة اهلجومية ( :)offensive capabilityتقوم الدول التي متلك
ٍ
ٍ
قدرات دفاعي� ًة حمدودة من
حتالف�ات مع الدول األخ�رى التي متلك
واس�ع ًة بالعم�ل عىل بناء
تمل أن تنافس قدرهتا اهلجومية.
أجل أن توازن أي قوة منافسة يحُ َ
حت�رض ال�دول الت�ي حتم�ل النواي�ا
• النواي�ا اهلجومي�ة (ّ :)offensive intentions
ٍ
حتالفات ض�د ال�دول صاحبة الق�درات الدفاعي�ة املحدودةَ .ي ُع�دّ والت
اهلجومي�ة على بن�اء
ٍ
عنرص يف بناء التحالفات.
النوايا أهم

مر التاريخ اختارت الدول التي مل تسلم من الرغبة يف اهليمنة( :إسبانيا يف عهد فيليب،
عىل ّ
فرنس�ا يف عهد لوي�س الرابع عرش ونابليون ،أملانيا يف عهد فيلهل�م الثاين وهتلر) توازن اهليمنة
مقتصرا عىل القارة
أمرا
املحتم َل�ة على السع�ي وراء اهليمنة
ً
َ
َ
املحتم َلة .وسياس�ة الت�وازن ليس ً
أسستها دول جنوب رشق
التي
)ASEAN
(آسيان
آسيا
رشق
جنوب
دول
فرابطة
األوربية.
ّ
امللكيان :اهلاش�مي والسعودي
آس�يا ملواجهة التهدي�د الصيني ،والتحالف الذي بناه النظامان
ّ
ٍ
ٍ
طويلة لصدّ هتديدات احلرك�ة النارصية التي ظه�رت باعتبارها القوة
س�نوات
املتنافس�ان منذ
احلاكمة يف منطقة الرشق األوس�ط (التحالف امللكي ّ -)King’s Alliance
كل ذلك شاهدٌ
ٌ
سياسة منترش ٌة يف النظام الدويل.8
عىل أن سياسة التوازن
اختبر كوب�ر 9نظرية ت�وازن التهديد لوالت عىل خي�ار دول جملس التع�اون اخلليجي لبناء
التحالفّ ،
وأكد حساسية النخب السياسية يف هذه الدول جتاه التهديدات الداخلية واخلارجية.
ٍ
دراسة أجراها
توصل غاوس 10إىل نتائج تثبت صحة ما قاله والت ،وذلك يف
و بالشكل نفسه ّ
عىل اختيار السعودية واألردن وسوريا للتحالف.
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وظيفي�ا يف التعبري عن غياب
حتليليا
إطارا
تق�دّ م نظري�ة توازن التهديد التي طرحه�ا والت ً
ًّ
ًّ
ٍ
س�نوات طويلة .فالقدرات العسكرية اإليرانية
األم�ن الذي تسببه إيران للنظام السعودي منذ
جغرافيا من
الت�ي ال يمك�ن مقارنتها بالق�درات العسكري�ة للنظام السع�ودي ،وقرب إي�ران
ًّ
احلدود السعودية ،واألهم من هذا كله ،بنية النظام اإليراين الداعية للتغيري واسرتجاع نفوذها،
وع�دم إخفاء نواياها العدوانية جت�اه النظام السعودي -هذا ك ّله جيعل النظام السعودي حم ًّقا يف
عزز قناعة النظام السعودي برضورة التوازن مع إيران:
تصوره جتاه إيران باعتباره هتديدً ا .وممّا ّ
ّ
برنامج إيران يف التسليح ،والنظام السيايس الذي حياول بناؤه ضد النظام السعودي يف العراق
ُب َعي�د الغ�زو األمريكي ،ويف البحرين واليمن وس�وريا يف أثناء فرتة الربي�ع العريب ،وحتريضها
الشيعة ضدّ ه يف املحافظات الرشقية السعودية.

َّ
الموجهة للترتيب الأمني في منطقة ال�شرق الأو�سط في �أثناء
 .3التهديدات
الربيع العربي:

ٍ
تغيرات كبري ًة ذات
يف الفترة التي تلت  2010ش�هد الرتتيب األمني يف الرشق األوس�ط
ٍ
املهم�ة التي وقعت على الصعيدي�ن اإلقليم�ي والعاملي .وأه�م تطو ٍر عىل
صل�ة بالتط�ورات ّ
الصعيد العاملي الذي أ ّثر يف الرتتيب األمني يف منطقة الرشق األوسط هو أن الواليات املتحدة
اعتبارا من عام  2010خ ّففت الضامنات األمنية التي تقدّ مها ملنطقة الرشق األوسط
األمريكية
ً
عامليا يف الرتتيب األمني يف الرشق األوسط
منذ احلرب العاملية الثانية .والتطور
ّ
األهم الذي أ ّثر ًّ
ٍ
وحتول فيام ٍ
ٍ
ٍ
أهلية يف
وحروب
ثورات
بعد إىل
هو احلراك الشعبي الذي انطلق مع الربيع العريبّ ،
أبرز دول املنطقة ،فأضعف ذلك الكتلة املحافظة عىل الوضع الراهن يف املنطقة.

َ
عوامل دفعت الدول الغربية إىل
شكلت التجارة البحرية وأمن املستعمرين (يف اهلند مثلاً )
االهتامم بالرشق األوس�ط قبل عرص البرتول 11،وبع�د انطالق عرص البرتول أضيف إىل تلك
أمن طاقة اقتص�ادات الدول الغربية املتقدّ مة .ومع انحط�اط وانسحاب إنكلرتا التي
العوام�ل ُ
كان�ت تش�كل القوة املهيمن�ة يف الرتتيب األمني يف الرشق األوس�ط خلال األعوام -1820
رئيسا يف
 1971إب�ان احل�رب العاملية الثانية ب�دأت الواليات املتح�دة األمريكية ت�ؤ ّدي ً
دورا ً
أم�ن املنطق�ة .يف هذه الفترة ُو ِصفت املنطق�ة بمنطقة املصال�ح احليوية بحسب مب�دأ أيزهناور
( ،)1957ونيكس�ون ( ،)1969وكارت�ر (ُ ،)1980
وأ ِ
علن عن اس�تعامل اإلمكانات كافة بام
فيه�ا التدخ�ل العسكري إلحباط الق�وى األجنبية (االحت�اد السوفيايت) ،أو امت�دادات القوى
األجنبي�ة ،وحماوالهتا الرامي�ة للسيطرة عىل املنطقة ،وتغيري الوض�ع الراهن اإلقليمي 12.ومن
أج�ل االلتزام بتعهداهتا األمنية ه�ذه ،بنت الواليات املتحدة األمريكية قوات التدخل الطارئ
فتدخلت أمريكا
(الشكل السابق للقيادة املركزية األمريكية /سنتكوم احلالية) عام ّ 13 .1980
عسكر ًّيا يف األزمات التي ظهرت يف املنطقة ،وعىل رأسها حربا اخلليج األوىل والثانية ،وظ ّلت
تضمن أمن حلفائها يف املنطقة.
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ولك�ن التطورين اللذين حصال يف املرحل�ة التي تلت عام  2010محلت الواليات املتحدة
ّ
األمريكية إىل تغيري دورها األسايس يف الرشق األوسط بحيث تنقلب من ضامن األمن اإلقليمي
ٍ
حليف يساعد حلفاءها اإلقليميني عىل متكينهم لتحقيق أمنهم 14.ويتمثل هذان التطوران
إىل
اّ
جراء
املهمن يف زوال اعتامد الواليات املتحدة األمريكية عىل موارد الطاقة يف الرشق األوس�ط ّ
ثورة الغاز الصخري ،والتفاهتا صوب آسيا من أجل موازنة التهديدات الصينية املتصاعدة.
ٍ
عنرص يف غاية األمهية بالنسبة ألمريكا يف
معقولة
فالوصول إىل موارد الطاقة اآلمنة بتكاليف
ٌ

سياساهتا األمنية واخلارجية ،وذلك ألهنا تدعم القوة االقتصادية يف البالد ،وال ننسى أن موارد
16
الطاق�ة كانت العنرص األهم يف بن�اء اهليمنة األمريكية العاملية 15إبان احل�رب العاملية الثانية.
كما أن اعتماد ال�دوالر األمريكي يف جت�ارة البرتول كان
تطور على ال�صعيد العالمي الذي � ّأثر في
أم�را يف بال�غ األمهية ليصب�ح الدوالر األمريك�ي بمثابة و�أهم ٍ
ً
"العمل�ة االحتياطية" يف األس�واق العاملي�ة .فأصبحت الترتيب الأمني ف� � ��ي منطقة ال�شرق الأو�سط
األمهية التي يتمتع هبا البرتول بالنسبة للرؤية التي تتبناها هو �أن الواليات المتح� � ��دة الأمريكية اعتبا ًرا
أمريكا يف أمن الطاقة ،واعتبار الدوالر األمريكي العملة من ع� � ��ام ّ 2010
خففت ال�ضمان� � ��ات الأمنية
االحتياطية -الذريعة األهم لتؤ ّدي أمريكا دور الضامن
التي ّ
تقدمها لمنطق� � ��ة ال�شرق الأو�سط منذ
لألمن يف منطقة الرشق األوسط.

إن ثورة الغاز الصخري ( )shale gas/ tight oilالحرب العالمية الثانية

الت�ي حصل�ت يف الفرتة الت�ي تلت ع�ام  2010جعلت
أمريكا تتمتع باالكتفاء الذايت يف جمال الطاقة ،ال بل جعلت منها دول ًة قادر ًة عىل تصدير الطاقة.
ستخ�رج الغ�از الصخري باس�تخدام تقني�ة التكسير اهليدروليكي واحلف�ر األفقي للصخور
ُي
َ
الزيتي�ة التي حتتوي أحواض البرتول اخلام املحبوس يف الصخور حتت األرض .وهذه العملية
ال تك�ون بتقنية احلفر التقليدية املستعملة يف اس�تخراج البرتول ،وتتطلب تقني ًة عالي ًة من أجل
17
اإلنتاج املستدام.
يف أعقاب عام  ،2010بدأ إنتاج الغاز الصخري ّ
ريا من إمجايل إنتاج الطاقة
يش�كل قسماً كب ً
ع�زى ذلك إىل االس�تثامرات الكبرية يف جم�ال إنتاج الغاز
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،و ُي َ
الصخري .ففي عام  2014عىل س�بيل املثال بلغ إنتاج الغاز الصخري  3.6مليون برميلٍ من
اس�تمر ارتف�اع إنتاج الغاز
يوميا من البترول 18.وبعد هذا التاريخ
أص�ل  8.2ملي�ون برميل ًّ
ّ
يوميا عام 19 2015فأصبحت الواليات املتحدة
الصخري حتى وصل إىل  4,89مليون برميل ًّ
األمريكية قو ًة عظمى عاملي ًة يف إنتاج الطاقة ،بفضل ثورة الغاز الصخري ،وس�بقت روس�يا يف
إنتاج البرتول والغاز الطبيعي عام  ،2013وس�بقت كذلك السعودية عام  ،2015وأصبحت
إنتاجا للبرتول والغاز 20 .وبحلول عام  2025سيعادل
يف الوقت احلايل بموقع الدولة األكثر ً
إنت�اج أمريكا اإلمجايل من البرتول إنتاج روس�يا والسعودية اإلمج�ايل من البرتول عىل حدّ قول
21
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الدكتور بريول ُغ َون.
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توجه الواليات املتحدة األمريكية إىل منطقة آس�يا -املحيط
والتط�ور الثاين ال�ذي أ ّدى إىل ّ
ٍ
ٍ
وثيقة بتقييم
صل�ة
اهل�ادئ ،وتقلي�ل دورها يف ضامن الرتتيب األمني يف الرشق األوس�ط -ذو

اإلسرتاتيجيني األمريكيني للنمو الصيني بأنه التهديد األول عىل أمن أمريكا القومي .ومن هنا
رسيعا السبب األهم يف إسرتاتيجية "املحور األسيوي" التي طورهتا
كان عامل الصني التي تنمو
ً
املخططون يف الدفاع األمريكي بأن الصنيَ ّ
ّ
تشكل هتديدً ا
إدارة أوباما عام  .2011وقد وصف
22
حمتمًل�اً عىل املصالح األمريكية اإلقليمية والعاملية .وكان للقدرات واإلمكانات العس�كرية
َ
أثر يف هذا الوصف.
الصينية الضخمة واقتصادها الذي ينمو
ً
رسيعا ٌ

ريا حتى ارتفع االقتصاد الصيني وأصبح يعادل
نموا كب ً
ح ّقق�ت الصين يف األعوام املاضية ًّ
استمر هذا
نصف االقتصاد األمريكي عام  2019بعد أن كان يعادل ُث ُمنه عام  .2000وإذا ما
ّ
النمو هبذه الرسعة فإن الصني ستسبق أمريكا وتصبح أكرب اقتصادات العامل يف املستقبل القريب
ّ
ج�دًّ ا .واإلستراتيجيات التي تنظر بعني اليقني إىل اتباع الصني سياس�ة اهليمن�ة العاملية تويص
اإلدارة األمريكي�ة م�ن ٍ
نموها االقتصادي،
جهة باختاذ التدابري الوقائية التي من ش�أهنا أن حت ّقق ّ
23
وتذكره�ا من ٍ
ّ
جهة أخرى بضرورة اختاذ التدابري الوقائية إلبطاء النمو االقتصادي الصيني ،
ّ
ألن الصين ل�ن تصبح دول� ًة حمافظ ًة عىل الوضع الراه�ن ،بل دول ًة عدواني� ًة عازم ًة عىل حتقيق
24
اهليمنة اإلقليمية والعاملية.
ٍ
ّ
صاع�دة تريد إعادة تش�كيل النظام
قو ٍة
ي�رى
املخطط�ون األمريكي�ون أن الصني مث�ل ّ
أي ّ
الدويل ،يف إطار مصاحلها وأولوياهتا .فالصينيون يرغبون يف الثراء واالزدهار ،ولكن هذه الرغبة
ليس من أجل االنضامم إىل النظام الدويل ،بل من أجل تغيريه .فاالزدهار بالنسبة للصني يعني
القدرة عىل تغيري النظام يف آس�يا والعامل ،وحتدّ ي اهليمنة األمريكية عىل العامل 25.وهلذا الس�بب
ّ
املخططون األمريكيون :إن "املستقبل اجليوسيايس يف آسيا ،ال يف أفغانستان أو يف العراق"،
قال
خصصت للرشق األوس�ط
وإن�ه جي�ب عىل أمريكا أن تكون يف مرك�ز العمل ،وانتقدوها بأهنا ّ
م�وارد غير رضورية خالل العقد امل�ايض ،وأعربوا عن قناعتهم برضورة زيادة اس�تثامراهتا يف
ً
حفاظا عىل قيادهتا
منطقة آسيا-املحيط اهلادئ يف املجال االقتصادي والعسكري والدبلومايس
ٍ 27
العاملي�ة 26.لذلك عززت أمريكا وجودها العس�كري يف آس�يا -املحيط اهل�ادئ من جانب،
وخ ّففت من لعب دور الضامن لألمن يف الرشق األوسط من خالل االنسحاب العسكري من
اعتبارا من عام .2019
العراق عام  ،2010واالنسحاب العسكري من سوريا
ً
ٌ
عالقة
والتطور الذي أ ّثر يف الرتتيب األمني يف الرشق األوس�ط عىل املس�توى اإلقليمي له
بعدم االس�تقرار الناجم عن احلراك الش�عبي الذي حصل يف املنطقة يف أثناء الربيع العريب .فقد
أهم تداعيات إسقاط نظام صدّ ام بالغزو األمريكي عام  2003عىل سياسة املنطقة يف إزالة
جتلىّ ّ
الفعال ضد إيران ،وأ ّدى ذلك إىل ّ
تفكك النظام الثالثي الذي كان حيافظ عىل
احلاجز اإلقليمي ّ
األهم من ذلك أنه كان يربط إيران والس�عودية ببعضهام
توازن إيران والس�عودية والعراق ،بل
ّ
ٍ
بمزيد من
ريا يف النظام الس�عودي هو مس�اعي إيران لتحظ�ى
البع�ض .والعام�ل ال�ذي أ ّثر كث ً
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النفوذ والسلطة يف املنطقة بعد اإلطاحة بصدّ ام حسني .وهبذا الشكل يرى النظام السعودي أن
28
أمريكا بقضائها عىل صدام قدّ مت خدم ًة كبري ًة إليران التي تسعى وراء اهليمنة اإلقليمية.

خضع�ت الع�راق لس�يطرة إيران يف املرحل�ة التي تل�ت االحتالل األمريك�ي ،فكان ذلك
ممر ّبر ٍّي بني إيران وس�وريا .ورغم أن النظامني الس�وري واإلي�راين متناقضان يف
كفيًل�اً ببن�اء ٍّ
ثيوقراطي) ،إال أهنام حليفان قديامن
الصف�ات( :أحدمها مجهورية عربية علامني�ة ،واآلخر نظام
ّ
ٌ
حليف
ض�د العدوين املشتركني :إرسائيل ،والع�راق يف عهد صدام  29.فس�وريا يف نظر إيران
مهم جدًّ ا بالنس�بة ملس�قط القوة يف منطقة اهلالل اخلصيب .قدمت إيران اإلمدادات العسكرية
ٌّ
واللوجس�تية الكبرية للتنظيامت الناشطة يف لبنان وفلسطني ،مثل حزب اهلل ،ومحاس ،واجلهاد
ٍ
بقدرات من شأهنا أن تؤثر يف
اإلسلامي عرب األرايض الس�ورية .واس�تطاعت إيران أن حتظى
ق�رارات احلرب والس�لم يف املنطق�ة ،بفضل نفوذها عىل هذه التنظيمات يف الفرتة التي أعقبت
ح�رب إرسائي�ل مع حزب اهلل عام  ،2006واهلجوم اإلرسائييل على غزة عام  30 . 2009هذا
النف�وذ ال�ذي حققته إيران بفضل حلفائه�ا يف املنطقة جعلها القائد الطبيع�ي للبنية املعروفة يف
31
املنطقة باسم "حمور املامنعة" .
أفىض عدم االس�تقرار الذي س�ببه الربي�ع العريب يف عموم الرشق األوس�ط إىل اهنيا ٍر كب ٍ
ري
ٍ
وانخفاض كب ٍ
ري يف القوة الوطنية يف مرص والبحرين
يف أنظمة الدولة يف ليبيا واليمن وس�وريا،
واألردن .وحتت�ل مصر عىل وجه اخلص�وص أمهي ًة ال غن�ى عنها يف مكافحه التط�رف الديني
والسيايس يف سبيل محاية الوضع الراهن اإلقليمي من أجل النظام السعودي الذي بذل جهو ًدا
ٍ
ٍ
معتدل مع األردن وأمريكا ،لصدّ النظام اإليراين ،واأليديولوجيات املوالية
حتالف
جبار ًة لبناء
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س�دة احلكم يف فرتة الربيع العريب،
للتطرف يف املنطقة .لكن وصول مجاعة إخوان املسلمني إىل ّ
أه�م أعمدة هذا التحال�ف أضعف الكتلة املحافظة على الوضع الراهن
يف مرص التي تش�كل ّ
املوجود يف املنطقة ُق َبيل الربيع العريب ،واملوالية للسعودية ،وذلك بسبب األمهية اإلستراتيجية
ريا من
والثقافي�ة للبعد الديموغرايف املرصي بالنسب�ة للعامل العريب 32.وامتعض السعوديون كث ً
تترصف مرص التي كانت ّ
تش�كل مصدر القوة واالس�تقرار بالنسبة للعامل العريب يف
احتاملية أن ّ
مرحلة ما بعد عبد النارص؛ باعتبارها عاملاً يزعزع االستقرار يف نظر الكتلة التي تنارص احلفاظ
على الوض�ع الراه�ن يف املنطقة ؛ّ 33
ألن مرص يف عه�د مبارك كانت القوة الكبرى التي حتدَّ ت
إيران يف بالد الشام.

إىل جانب االنعكاسات اإلقليمية للربيع العريب ،تزعزع النظام السعودي من الداخل نتيجة
تلقيه معارض ًة كبري ًة من الشيعة القاطنني يف املحافظات الرشقية السعودية .فمنطقة اخلليج حتمل
ّ
أمهي ًة حيوية ألم�ن النظام السعودي االقتصادي ،وذلك
�أف�ض � ��ى عدم اال�ستقرار الذي �سبب � ��ه الربيع العربي في عموم ألن امل�وارد النفطي�ة السعودي�ة تق�ع يف املنطق�ة الرشقية
كبير في �أنظم � ��ة الدولة في الساحلي�ة م�ن اخللي�ج ،ومعظ�م س�كاهنا من الش�يعة،
ال�ش � ��رق الأو�س � ��ط �إلى انهي � � ٍ�ار ٍ
تروج هلا إي�ران أن تطيح باألنظمة
ليبيا واليمن و�سوريا وانخفا�ض كبير في القوة الوطنية في واملوج�ة الثورية التي ّ
ٍ ٍ
الت�ي يكثر فيها الش�يعة( :الكويت ،واإلم�ارات العربية
م�صر والبحري � ��ن والأردن وتحتل م�صر على وجه الخ�صو�ص
املتح�دة ،والبحري�ن) املتحالف�ة مع السعودي�ة ،وبذلك
ً
�أهمية ال غنى عنها في مكافحه التطرف الديني وال�سيا�سي يمكن إليران أن ت�ؤ ّدي إىل حرمان النظام السعودي من
عائ�دات النف�ط ،من خالل تغذي�ة األفك�ار االنفصالية
في �سبيل حماية الو�ضع الراهن الإقليمي
34
املوج�ودة أصًل�اً يف املحافظ�ات الرشقي�ة م�ن البالد.
وجاء دعم الش�يعة السعوديين ومحايتهم من قبل إيران ،وبناء ميليش�يات من العنارص املوالية
35
هلا ،متا ًما كام فعلت يف بالد الشام -ليزيد من إحساس النظام السعودي بالتهديد اإليراين.

 .4التنظيمات الأمنية الإقليمية التي ُ�ش ِ ّكلت في منطقة ال�شرق الأو�سط
بقيادة ال�سعودية في فترة الربيع العربي:

حماوالت
إ ّب�ان احلرب العاملي�ة الثانية التي نالت فيه�ا معظم دول املنطقة اس�تقالهلا جرت
ٌ
ٍ
أساس�ا يف منطقة الرشق األوس�ط ،ولكن غياب التعريف
تنظيامت تتخذ األمن املشترك
لبناء
ً
املوح�د للتهديد ،وانع�دام الثقة بني دول املنطقة جعال التع�اون يف جمال األمن مستحيلاً .فعىل
ّ
س�بيل املثال ،حاول أعضاء اجلامعة العربية إنش�اء منظمة دفاعية مشرتكة شبيهة بحلف الناتو،
وف ًقا لـ"اتفاق الدفاع والتعاون املشترك" يف عام  ،1950وأرس�لوا وحد ًة مشرتك ًة إىل الكويت
التي كانت قد نالت استقالهلا حدي ًثا، وكانت مهدد ًة من العراق ،لكن هذه املحاولة ظلت غري
36
فعالة.
والتغيرات يف سياس�ات الالعبين اإلقليميني والعامليين ،إضاف ًة إىل الف�وىض التي أثارها
ٍ
جديد إىل األمن املشرتك ،فبدأ العمل
وجها بلدان املنطقة من
الربيع العريب يف الرشق األوسط ّ
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ٍ
أساس�ا ،مثل :التحالف اإلسلامي ،ونات�و العرب،
على بن�اء
تنظيمات تتخذ األمن املشترك ً
وق�وات درع اجلزي�رة ،بقي�ادة النظ�ام السع�ودي يف الفترة الت�ي أعقبت ع�ام  ،2010وذلك
للقض�اء عىل الفوىض وعدم االس�تقرار ،وللحدّ من القوى الداعي�ة إىل املراجعة التارخيية عىل
املست�وى اإلقليم�ي .وقد أعل�ن الالعبون الذين بنوا ه�ذه التنظيامت أن النقطة املشتركة لكل
هذه التنظيامت هي أن يتح ّقق األمن املشرتك من قبل اجلهات الفاعلة يف املنطقة .يف هذا القسم
سنتناول بإجيا ٍز تشكيل هذه التنظيامت األمنية وتطوراهتا.
تشكل قوات درع اجلزيرة التي ُأ ِّسست يف جملس التعاون اخلليجي املبادرة األوىل للتحالف

أساس�ا يف الرشق األوسط .ويف الواقع ،مل تكن
الذي يتخذ األمن املشترك لالعبني اإلقليميني
ً
ٍ
مشتركة يف
ق�وات درع اجلزي�رة مبادر ًة جدي�د ًة يف املنطقة ،إذ ُبنِ َيت يف عام  1982قوات دفا ٍع

جمل�س التعاون اخلليج�ي تضم  5آالف عنرص عسكري ،مدعومة من الدول األعضاء ،وذلك
ملواجه�ة التهديدات املتو ّلدة من الثورة اإليرانية ،واحلرب اإليرانية العراقية ،لكن هذه القوات
أخفق�ت يف ردع اهلج�وم العراقي عىل الكويت س�نة  .1990فمجلس التعاون اخلليجي الذي
ُأ ِّس�س لتأمني التعاون والتنسيق بني الدول األعض�اء ،والذي تناول يف اتفاقيته األم أهدا ًفا من
قبي�ل تطوير التعاون يف املجال االقتصادي والتجاري واملايل والتعليمي والثقايف واالتصاالت
ب�دون ذك�ر املج�ال األمنيّ -
مفتق�را إىل القدرات املؤس�ساتية يف
ظل حتى فترة الربيع العريب
ً
لكن التهدي�دات املتزايدة يف فرتة الربيع العريب ،والتغيري الذي حدث يف طبيعة
جم�ال األمنّ .37
التهدي�دات ،أتاحا الفرصة أمام الكتلة املحافظة عىل الوض�ع الراهن بقيادة السعودية الختبار
قوات درع اجلزيرة 38.وعندما انطلق احلراك الشعبي إلسقاط النظام يف البحرين عام ،2011
منع�ت قوات درع اجلزيرة إس�قاطه عن طريق إرس�ال وحدات عسكري�ة مكونة يف أغلبها من
عنارص من جيش النظام السعودي ،اس�تجاب ًة لطلب نظام آل خليفة 39.والسالم الذي حققته
ق�وات درع اجلزي�رة فيما يتعلق بحامية نظ�ام آل خليفة من خلال حتقيق أمن النق�اط احليوية،
وإلغ�اء إلزامية املصاحلة التي تتضمن اإلصالحات السياس�ية بني نظام آل خليفة واملتمردين-
40
بثّا اجلرأة واجلسارة يف الكتلة املحافظة بقيادة السعودية.
ٍ
مهم ٍة من أجل مأس�سة
يف ه�ذه املرحلة قام�ت الكتلة املحافظة بقيادة السعودية
بمبادرات ّ

ق�وات درع اجلزي�رة التي اجتازت االختبار األول بنجاحها يف قمع التمرد يف البحرين ،وزيادة
ٍ
ٍ
ٍ
فعالة عىل الصعي�د اإلقليمي ،فج�رى القيام
أمني�ة
منظم�ة
قدراهت�ا وإمكاناهت�ا ،وحتويله�ا إىل
ٍ
مهم ٍة لتأس�يس قيادة عسكرية مشتركة يف اجتامع جملس التع�اون اخلليجي يف املنامة
برتتيب�ات ّ
وحدِّ دت البنية املؤس�ساتية لقوات درع اجلزيرة،
بتاري�خ  12كان�ون األول /ديسمرب ُ ،2012
وحدِّ دت العنارص العسكرية واملعدات التي ستوفرها كل ٍ
دولة لقوات درع اجلزيرة ،مع تزويد
ُ
ً
قوات درع اجلزيرة التي بلغ عدد عنارصها  40ألفا بأكثر منظومات األس�لحة تعقيدً ا ،وتعيني
ٍ
مشتركة للقيادة واملراقبة
وتقرر إنش�اء وحدات
الربام�ج التدريبية لزي�ادة قدراهتا العسكريةّ .
واالس�تخبارات بحي�ث تش�مل القوات الربي�ة واجلوي�ة والبحري�ة ،ووضع منظوم�ة الدفاع
ترصف قوات درع اجلزيرة .ويف اجتامع جملس التعاون اخلليجي عام 2014
الصاروخي حتت ّ
ربيع 71 2019

الأبحاث  -الدرا�سات نجم الدين �أجار

نوقش�ت صيغ�ة إلحلاق مرص واألردن واملغ�رب بقوات درع اجلزيرة ضم�ن حتالف عسكري
املقر الرئيس
فضف�اض؛ لتلبية حاجة ق�وات درع اجلزيرة من العنارص العسكرية املتدرب�ة .أما ّ
لق�وات درع اجلزي�رة التي تستقبل الدعم األكرب من النظ�ام السعودي من الناحيتني العسكرية
واملالي�ة فهو منطقة حف�ر الباطن يف اململكة العربية السعودية ،ويتوىل قيادهتا ضابط س�عودي.
ومن اجلدير بالذكر أن موقع النظام السعودي يف قوات درع اجلزيرة مش�ابه للموقع األمريكي
41
يف حلف الناتو.

والتحال�ف العسكري الثاين ال�ذي حاولت الكتلة املحافظة بناءه بقي�ادة السعودية يف فرتة
الربيع العريب يتمثل يف املبادرة لبناء جيش عريب حتت سقف اجلامعة العربية .ورغم أن القوات
العربية املشتركة كانت فك�رة رئيس اجلمهورية املرصية السييس ،ف�إن األزمات التي حصلت
يف املنطقة ،والس�يام احلرب يف اليمن ،جعل بناء هذا الشكل من التحالف مطلو ًبا ومرغو ًبا فيه
م�ن قبل النظام السعودي .ويف مؤمتر قمة رشم الش�يخ ع�ام  ،2015قال أمني اجلامعة العربية:
إن�ه ال يمكن احلدّ من التهديدات املتزايدة يف املنطق�ة إال بتفعيل اتفاقية الدفاع العريب ،وعندما
دع�ا إىل بن�اء القوات العربية املشتركة متعددة اجلنسي�ات فتح هذا املوض�وع للمحادثات بني
ال�دول األعضاء املش�اركة يف القمة .ويف هناي�ة املحادثات توصلت ال�دول األعضاء إىل ات ٍ
ّفاق
للحدّ من مجيع املبادرات التي من ش�أهنا أن ترضّ باألمن القومي للبلدان العربية ،وبناء اجليش
املكونة من 40
املقر العام هلذه القوات ّ
العريب املشرتك ملحاربة اإلرهاب .وتقرر أن تكون مرص ّ
ضابط سعوديُ ،
ٍ
رسميا أن أهداف القوات العربية املشرتكة
وأ ِع َلن
ألف عنرص عسكري بقيادة
ًّ
املوجهة لألنظمة
تتمثل يف محاية الدول العربية من التهديدات القادمة من اخلارج ،والتهديدات ّ
من الداخل ،ومن هتديدات اإلرهاب 42.وقامت القوات العربية املشرتكة املعروفة ً
أيضا باسم
ِ
واس�عة املش�اركة حتت عن�وان "درع العرب "-1يف مرص عام
ناتو العرب بمناورات عسكرية
43
.2018
ثم�ة مب�ادرة ثالث�ة أطلقتها الكتل�ة املحافظة عىل الوض�ع الراهن بقيادة السعودية ملؤس�سة
التعاون والتنسيق العسكري يف أثناء الربيع العريب ،هي " التحالف اإلسلامي العاملي ملحاربة
اإلره�اب" الذي ُأ ِ
نش�ئ بمش�اركة البلدان املسلم�ة ملحاربة اإلرهاب .وخرج�ت هذه املبادرة
إىل الن�ور حين أعلن وزير الدفاع السعودي األمري حممد بن س�لامن بتاريخ  15كانون األول/
ديسمرب  2015أنه ُأ ِ
نشئ التحالف اإلسالمي بقيادة السعودية ملحاربة اإلرهاب ،وأن التحالف
44
سيحارب اإلرهاب مستعملاً الوسائل كافة ،بام فيها العسكرية واالقتصادية واأليديولوجية.
وهذا التحالف -ومقره العام يف الرياض -يتكون من  100ألف عسكري من الدول املشاركة
45
يف التحالف ،ليحارب مجيع التنظيامت اإلرهابية ،دون االقتصار عىل حماربة داعش.

وعِّي�نِّ رئيس هيئة األركان العامة الباكستانية األس�بق راحل رشي�ف قائدً ا؛ لتقدّ م القوات
ُ
ّ
الباكستاني�ة الدع�م الكبير إىل التحالف اإلسلامي الذي تش�كل للقضاء على الفوىض التي
ٍ
خلقه�ا الربي�ع العريب .وأول عملٍ
ملموس أ ّداه التحالف اإلسلامي ك�ان عام  ،2016حيث
ن ّفذ مناورة عسكرية بعنوان "رعد الشمال" ( )North Thunderيف شامل السعودية .وكان
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اهل�دف من ه�ذه املناورة اختبار الق�درات احلربية ل�دى العنارص العسكرية للدول املش�اركة،
46
وتطوير إمكاناهتم يف القيادة واملراقبة املشرتكة ،وتبادل املعلومات.
إن اجلانب املشترك جلميع التنظيامت السابقة التي ُأ ِ
نش�ئت بمش�اركة دول املنطقة ،وجرى
احلدي�ث ع�ن تكوينها وتطورها يف ه�ذا القسم -يتجلى يف قيادهتا من قبل النظ�ام السعودي،
وهدفها يف الدفاع املشترك عن الدول األعضاء .فقد ُبن َيت هذه التنظيامت األمنية للقضاء عىل
الس ّنية.
حالة عدم االستقرار التي خلقها الربيع العريب ،والتي حتمل صفة الوحدة ُّ

 .5الأمن الإقليمي �أم �أمن النظام ال�سعودي؟

كان للربيع العريب الذي انطلق يف أواخر عام 2010
تداعيات كثير ٌة عىل الساحة اإلقليمي�ة ،ومن أبرزها أن
ٌ
التص�ورات اخلاص�ة بالتهديدات ،وانته�از الفرص فيام
ٍ
ضغوطات عىل
يتع ّلق بأم�ن الالعبني اإلقليميني خلقت
السياس�ات اخلارجية هلؤالء الالعبني .فالتطورات التي
حصلت يف سياس�ات الالعبين اإلقليميين والعامليني،
إضاف�ة إىل الف�وىض التي خلقها الربي�ع العريب يف منطقة
الشرق األوس�طّ ،
كل ذل�ك زاد م�ن ح�دّ ة التنافس بني
السعودية وإيران اللتني تتنافسان منذ زمن طويل .يف هذه
املرحل�ة ح ّققت إي�ران التي أخضعت الع�راق لسيطرهتا
بع�د الغ�زو األمريك�ي ،وانتهزت غياب االس�تقرار يف س�وريا واليمن والبحري�ن ُب َعيد الربيع
العريب -مكاسب كبري ًة جدًّ ا أمام السعودية يف منطقة اخلليج والبحر األمحر وبالد الشام.

ت�ش � ��كل ق � ��وات درع الجزيرة التي �أُ ِ ّ�س�ست ف � ��ي مجل�س التعاون
الخليج � ��ي المب � ��ادرة الأول � ��ى للتحالف ال � ��ذي يتخذ الأمن
الم�شت � ��رك لالعبين الإقليميين � ً
أ�سا�سا ف � ��ي ال�شرق الأو�سط
�ادرة ً
وف � ��ي الواقع لم تكن ق � ��وات درع الجزيرة مب � � ً
جديدة في
ُ َ
م�شتركة في
دفاع
ٍ
المنطقة� ،إذ ب ِنيت في ع � ��ام  1982قوات ٍ
مجل�س التعاون الخليجي ت�ضم � 5آالف عن�صر ع�سكري

وك�ان لوق�وع العراق حتت س�يطرة إيران إ ّب�ان االنسحاب األمريكي من الع�راق نتيجتان
مهمتان؛ ُأوالمها أنه مع إسقاط نظام صدام بالغزو األمريكي عام  2003زال احلاجز اإلقليمي
ّ
47
الكبير الذي كان أمام إيران ،وصار األمر س�هلاً إليران التي تسع�ى وراء اهليمنة اإلقليمية.
ممرا ّبر ًّيا مع س�وريا من خالل س�يطرهتا عىل العراق أصبحت ذات
وثانيتهام أن إيران التي بنت ًّ
ٍ
نفوذ مهم يف س�وريا ولبنان وفلسطني ،بفضل إسهاماهتا الدبلوماسية والعسكرية واالقتصادية
قدرات من شأهنا أن تؤثر يف قرارات السلم واحلرب
يف احلرب األهلية يف سوريا ،وأصبحت هلا
ٌ
يف املنطقة.
ٌ
جم�ال آخر برز فيه األث�ر اإليراين ،هو بلدان الق�رن اإلفريقي ،إذ اس�تطاعت إيران أن
ثم�ة

تستق�ر قري ًبا من مضيق ب�اب املندب الذي ُي َعدّ من أهم الطرق البحرية يف العامل ،وذلك بفضل
ّ
االتفاقي�ات التي وقعتها مع السودان وأريرتيا وجيبويت ،بعد أن وجدت إيران نفسها يف ٍ
عزلة،
وتعرضت للعقوبات الدولية بسبب برناجمها النووي منذ  ،2009-2008ومتكنت من خالل
القواعد البحرية التي أسستها هنا من توفري السالح والدعم اللوجستي حللفائها يف بالد الشام
(حزب اهلل ،ومحاس ،واجلهاد اإلسالمي) .كذلك بنت إيران عالقات وثيقة مع احلوثيني الذين
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أطاح�وا بنظام عيل عبد اهلل صالح املوايل للس�عودية يف اليم�ن من خالل هذا اجلرس يف املنطقة،
وقدّ م�ت هلم الدع�م االقتص�ادي والدبلومايس والعس�كري خلال احلرب األهلي�ة اليمنية،
ريا يف جيوسياسة البحر األمحر أمام خصمها اململكة العربية السعودية.
فح ّققت نفو ًذا كب ً

يف املقاب�ل خرست الس�عودية نفوذها أمام إيران يف منطقة الرشق األوس�ط عام ًة ،ومنطقة
اخلليج والبحر األمحر وبالد الش�ام خاصة ،ومن أجل تعويض هذه اخلس�ارة وموازنة التهديد
ٍ
ٍ
عس�كرية مع الدول القريبة منه�ا يف املنطقة ،ويف
حتالفات
اإلي�راين عملت الس�عودية عىل بناء
مقدمته�ا مصر والباكس�تان اللتان متل�كان قوة عس�كرية كبيرة .والتنظيامت األمني�ة األربعة
متس
الس�ابقة التي عملت الس�عودية عىل بنائها وقيادهتا هتدف إىل القضاء عىل التهديدات التي ّ
أمن النظام السعودي يف فرتة الربيع العريب ،والقضاء عىل التمدد اإليراين يف عموم املنطقة ،وإن
زعمت أهنا ترنو لتحقيق األمن اإلقليمي.
وهكذا يبدو أن مجيع هذه املبادرات التي أطلقها النظام السعودي ملأسسة التعاون والتنسيق
ٍ
العس�كري ذو ٍ
وثيقة باملش�كالت األمنية الكبرية التي يعيش�ها .فالنظام السعودي يواجه
صلة
هتدي�د داعش يف الشمال (العراق وس�وريا) ،وهتديد املتمردين الش�يعة يف اجلن�وب (اليمن)،
وحتديات إيران يف الرشق ،وامتدادات مجيع هذه التهديدات اخلارجية والنش�طة داخل البالد
تزيد من املخاوف األمنية لدى النظام السعودي .وحصول معظم مبادرات التحالف العسكري
ً
ارتباطا وثي ًقا هبذه التهديدات.48
املذكورة أعاله عام  2015يرتبط

ول�و تط ّلب األمر أن نتناول هذه التنظيامت األمنية بالرتتيب ألمكننا القول :إن قوات درع
اجلزيرة التي ّ
تش�كلت بمبادرة النظام السعودي ومش�اركة دول جملس التعاون اخلليجي متلك
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تلبي
أجند ًة مش�اهب ًة للرؤية األمنية للنظام الس�عودي من حيث التأسيس والبنية أكثر من كوهنا ّ
احلاجة األمنية للدول األعضاء فيها .فالذي ّ
يرتأس قوات درع اجلزيرة ضابط سعودي 49عىل
ومقرها الع�ام يف منطقة حفر
اعتب�ار أن الس�عودية هي التي تقدّ م الدعم األكبر هلذه القوات،
ّ
الباطن يف الس�عودية ،50والنظام الس�عودي َي ُعدّ قوات درع اجلزيرة مركز الثقل من أجل تقييد
النف�وذ اإليراين يف عموم املنطقة ،وموازنة التهديد الذي ّ
يش�كله الش�يعة املعارضون للنظام يف
املحافظات الرشقية الس�عودية ،وقمع املعارضة الداخلية املتو ّلدة من إخوان املس�لمني يف أثناء
فترة الربيع العريب .51وتس�خري النظام الس�عودي إمكان�ات وقدرات ق�وات درع اجلزيرة يف
التدخل يف البحرين وعملياته يف اليمن مؤرش واضح عىل هذه النوايا.

ريا عن املتطلبات األمنية
ختتلف املتطلبات األمنية للدول املشاركة يف قوات درع اجلزيرة كث ً
وع اَمن عىل سبيل املثال ال حتمالن هواجس مشاهبة لتلك التي حيملها
للنظام الس�عودي .فقطر ُ
النظام الس�عودي إزاء إيران ،رغم أهنام عض�وان يف قوات درع اجلزيرة .عالو ًة عىل ذلك ،تتبع
قطر سياس� ًة معاكس ًة متا ًما للسياس�ة التي ينتهجها النظام السعودي فيام يتعلق بجامعة اإلخوان
املس�لمني .ومن اجلدير بالذكر أن مش�ايخ دول اخلليج الصغرية عام ًة يعدّ ون النظام السعودي
وحماولته إلضعاف حكمهم الذايت هتديدً ا أكرب من التهديد اإليراين ،ويتهمون النظام السعودي
بأنه يستخدم قدرات جملس التعاون اخلليجي وإمكاناته لتحقيق مصاحله 52.وحني أراد النظام
السعودي استعامل قدرات وإمكانات قوات درع اجلزيرة طوال حرب اليمن التي اندلعت عام
بمعارضة ٍ
ٍ
قوية من الدول األعضاء .ومل يس�تطع النظام الس�عودي استعامل مجيع
ُ 2015جوبِه
إمكان�ات ق�وات درع اجلزي�رة يف العملية التي قام هبا يف اليمن؛ ألن ُع اَمن رفضت املش�اركة يف
53
التحالف الذي نظم تلك العملية.
أما القوات العربية املشرتكة واملعروفة ً
أيضا باسم ناتو العرب التي تشكلت بقيادة السعودية
فه�ي ٌ
بني�ة تتناول مادهتا األساس�ية األجندة األمنية للنظام الس�عودي أكثر م�ن تناوهلا املنظور
املشترك للدول األعضاء فيام يتعلق بالقضية األمنية والتهديدات .فالنظام السعودي هيدف يف
بناء ناتو العرب إىل تقليص التمدّ د اإليراين يف منطقة البحر األمحر وبالد الشام ،وقمع املعارضة
54
يف الداخل.

استطاع النظام السعودي ،من خالل ناتو العرب ،أن يسحب إىل جانبه مرص التي ت َُعدّ كربى
ٍ
ٍ
معتدل م�ن خالل دوالرات
اتفاق عريب
الق�وى العس�كرية يف املنطق�ة ،فعمل بذلك عىل بن�اء
مهمة تدل عىل ّ
أن ناتو العرب ُص ِّمم خلدمة
النفط والقوة العسكرية املرصية .وهناك مؤرشات ّ
الرؤية األمنية للنظام الس�عودي ،نذكر منها أن ناتو العرب يتلقى الدعم األكرب من السعودية،
ٍ
ضابط سعودي .وجميء قرار بناء اجليش العريب املشرتك ُب َعيد اهلجوم السعودي
وأن قيادته بيد
55
عىل اليمن له ٌ
صلة بمشكلة القدرات العسكرية التي عاشتها السعودية يف تدخلها يف اليمن.
ومن أجل ّ
ختطي هذه املشكلة دعم النظام السعودي فكرة اجليش العريبّ ،
بأن سحب إىل جانبه
مصر الت�ي متلك أكرب جي�ش يف منطقة الرشق األوس�ط ،وبعد بضعة أيا ٍم م�ن اجتامع اجلامعة
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ٍ
مساعدات بقيمة
تقرر فيه بناء اجليش العريب املشترك قدّ م النظام السعودي ملرص
العربية الذي ّ
56
 8مليارات دوالر.

هن�اك اختالف�ات كبرية بني األجن�دة األمنية للنظ�ام السعودي ،واألجن�دة األمنية للدول
ِّ
التصور
كثيرا عن
املش�كلة لناتو الع�رب.
فالتصور املرصي للتهدي�د القادم من اليمن خيتلف ً
ّ
ّ
السعودي ،فمرص ترى القضية اليمنية من زاوية أمن قناة السويس والبحر األمحر ،وبالش�كل
نفس�ه هن�اك ٌ
شاس�ع بني التهديد اإليراين املرس�وم يف أذهان مرص ،وبني ذلك املرس�وم يف
فرق
ٌ
جزء ال
أذه�ان النظام السعودي ،وإن ك�ان الرئيس املرصي السييس كان قد قال" :أمن اخلليج ٌ
57
يتجزأ من أمن مرص" .
وبالنسبة ملبادرة التحالف اإلسالمي الذي ُأ ِّسس بمشاركة البلدان املسلمة ،ملأسسة التعاون

والتنسي�ق العسك�ري يف فترة الربي�ع العريب ،يتض�ح أهنا تركز على اهلواجس األمني�ة للنظام
السع�ودي أكثر م�ن تركيزها عىل املنظور األمن�ي جلميع الدول املش�اركة .وتقديم السعوديني
ٍ
ضابط باكستاين
مقره الع�ام يف السعودية ،وتعيني
الدعم األكرب للتحالف اإلسلامي  ،وجعل ّ
قائ�دً ا للتحالف اإلسلامي؛ ّ
كل ذلك يكفي إلثبات صحة هذا الزع�م .فالنظام السعودي من
خالل التحالف اإلسالمي عمل عىل سحب باكستان إىل جانبه ،كام سحب مرص إىل جانبه عرب
نات�و العرب ،وهذا األم�ر ُي َعدّ يف غاية األمهية للنظام السعودي ،والس�يام يف هذه املرحلة التي
تسع�ى فيها إي�ران إىل تطوير السالح النووي؛ ألن باكستان التي متلك القوة النووية يمكنها أن
تقيد إيران من الرشق ،وت ِ
ُكسب النظام السعودي الردع النووي.
ّ

وهن�اك ً
أيض�ا اختالفات كبرية بين تصورات األم�ن والتهديد للدول األعضاء املش�اركة
يف مب�ادرة التحال�ف اإلسلامي ،وبني التي لدى النظ�ام السعودي .فرغم ك�ون القائد األعىل
للتحال�ف جنرالاً من اجلي�ش الباكستاين ،فإن باكستان ال حتمل اهلواج�س نفسها التي حيملها
النظ�ام السعودي جتاه إيران ،متا ًما مثلام ال حيمل النظام السعودي اهلواجس نفسها التي حتملها
باكستان جتاه مسألة اهلند وكش�مري .كام ّ
أن باكستان ال تشترك مع النظام السعودي يف خماوفها
م�ن مجاعة اإلخ�وان املسلمني .فاجلامعة اإلسلامية الباكستانية التي هلا ثقلها الكبري ،والس�يام
يف املست�وى اإلداري تربطه�ا عالقات وثيقة جدًّ ا بجامعة اإلخ�وان املسلمني ،ويف حال تعاون
ٍ
محل�ة ضد اإلخ�وان املسلمني ،ف�إن النظام
النظ�ام الباكست�اين م�ع النظام السع�ودي إلطالق
الباكستاين يمكن أن يواجه مشكالت كبرية داخل البالد 58.وال تساور باكستان خماوف مماثلة
للمخاوف التي تساور النظام السعودي فيام يتعلق بإيران .والسبب األهم وراء امتناع باكستان
ٍ
ٍ
ٍ
عالية
مناهض إليران هو العالق�ات الباكستان اإليرانية ،ووجود نسبة
حتالف
عن املش�اركة يف
ً
رشيك�ا اقتصاد ًّيا اًّ
مهم
م�ن الش�يعة يف باكستان .وت َُعدّ إيران
مهم بالنسبة لباكست�ان ،و ُي َّفر جزء ّ
م�ن احتياج�ات البالد من الطاقة من إيران .والش�يعة الذين يش�كلون ح�وايل  % 20من عدد
ٍ
توازن مذهبي ٍّ
هش يف باكستان .وتتمثل السياس�ة العامة لباكستان
س�كان باكستان يتسببون يف
ٍ
متوازنة مع إيران واململكة العربية السعودية ،والبقاء حياد ًّيا يف
أساس�ا يف احلفاظ عىل عالقات
ً
59
الرصاعات التي حتدث يف الرشق األوسط .
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ويمك�ن القول هنا :إن النظ�ام السعودي حيمل مخسة أهداف كبرية يريد حتقيقها من خالل
التحالف�ات الت�ي يقودها ملواجهة التهدي�دات ذات األبعاد املختلفة الت�ي تثريها الفوىض التي
خلقها الربيع العريب ،وهي كاآليت:
الس ّنة حلاميتهم من التهديدات املتعددة يف
الس ّني عن طريق توحيد حلفائه ُّ
• قي�ادة الع�امل ُّ
اجلبهات املختلفة.

• اس�تخدام ه�ذه التحالف�ات العسكري�ة يف التنافس املذهبي واجليوس�يايس م�ع إيران،
وحماربة إيران باسم حماربة اإلرهاب.
• تعزيز قيادته اإلقليمية املزعومة باستعامل التحالفات التي يقودها يف ملء فراغ السلطة
الذي سيتشكل ُب َعيد االنسحاب األمريكي املحت ََمل.
املوجه�ة للنظام السعودي من
• االس�تفادة م�ن التحالف�ات العسكرية لقمع التهديدات ّ
الداخل عرب التدابري الوقائية العسكرية.
• كسب الدول الغربية بإقناعها أن إيران تريد زعزعة االستقرار يف املنطقة.

60

خاتمة:
إن نقط�ه االنطالق النظرية هلذه املقالة هي نظرية توازن التهديد لوالت .إذ يقول يف نظريته
ٍ
ٍ
أساس�ية إىل سياس�ة التوازن
بصورة
ه�ذه :إن ال�دول التي تواجه هتديدً ا يف النظام العاملي متيل
ٍ
ض�دّ ال�دول التي ّ
حتالفات للدف�اع .فالتطورات التي
ختل بالت�وازن يف النظام ،من خالل بن�اء
حصلت يف منطقة الرشق األوس�ط ،إضاف ًة إىل سياسات اجلهات الفاعلة العاملية واإلقليمية يف
عززت القوى الداعية للتغيري واسترجاع نفوذها بقيادة إيران أمام القوى
أثناء الربيع العريبّ -
الداعي�ة إىل املحافظ�ة عىل الوض�ع الراهن بقي�ادة السعودية ،وزادت من تص�ور التهديد لدى
النظ�ام السعودي .كام أن س�عي إيران ،خصم السعودية اإلقليمي ،وراء توس�يع مكاس�بها يف
املنطقة عرب االس�تفادة من انعدام االستقرار الذي أوجده الربيع العريب ،وملء فراغ السلطة يف
مناطق مثل البحر األمحر واخلليج العريب وبالد الشام -محال النظام السعودي إىل بناء حتالفات
إقليمية للتوازن مع إيران .وهلذا الغرض ،عمل النظام السعودي عىل إنش�اء أنظمة حتالفية من
ِ
املحافظة عىل الوضع الراهن ،بسحب أهم القوات العسكرية يف املنطقة
تعزز القوى
ش�أهنا أن ّ
إىل جانبه�ا ،اعتما ًدا عىل الدوالرات الضخم�ة التي جتنيها من عائدات النف�ط .وقد لوحظ أن
مبادرات التحالفات الثالثة التي ُح ِّللت يف هذه املقالة ركزت عىل أمن النظام السعودي ،رغم
زعمها أهنا هتدف إىل حتقيق أمن الدول املش�اركة .فقد أقبل النظام السعودية عىل بناء حتالفات
إقليمي�ة عىل أس�اس األمن ملوازن�ة التهديد الناجم عن دور إيران ،وذلك بما يتوافق مع نظرية
توازن التهديد التي تب ّناها والت.
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