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  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيـى املعرعنـ، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  ــى أســاس النقــدعل

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 01/00/8102 1"ماذا تستفيد إسرائيل من مبادرة إنشاء ناتو عربي: الرؤية والواقع"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2يوئيل غوجانسكي وكوبي ميخائيل: بقلم

د الباحثان أنه ورَد في تقارير معّينة في األشهر 
ّ
يؤك

إدارة ترامب تسعى إلى تنفيذ خطة إلنشاء قوة "املاضية، أنَّ 

عسكرّية عربّية مشتركة على شكل "تحالف استراتيجّي شرق 

أوسطّي" يكون بمثابة "حلف ناتو عربّي"، فالواليات املتحدة 

                                                                    
1 http://www.inss.org.il/he/publication/establishing-an-arab-nato-vision-versus-reality/  

ً–بروفيسور في قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا  يوئيل غوجانسكي 2
 
ي لقومفي مجلس األمن ا تولى منصب مدير الشؤون االستراتيجية سابقا

زاعات على خطوط حدود رسمت في الرمال: الن. نشر دراسة موسعة بعنوان "يران ودول الخليجاختص بشؤون إ –اإلسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء

ً".(6112ن الخليجي )ميديل ايست جورنال األراض ي بين دول مجلس التعاًو

ً كوبي ميخائيل
 
قسم جمع املعلومات  – لى دورة في املخابرات العسكرية، ثم أصيب بجراح وانتقل إ1191في وحدات خاصة إسرائيلية عام  كان ضابطا

ً ،وأصبح برتبة مقدم ،السرية
ّ
الفلسطيني في غزة ثم في الضفة الغربية حتى عام -عداد جهاز التنسيق األمني اإلسرائيليبإ 1111ف عام ثم تقاعد وكل

 .INSSوانضم إلى معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  6111

كن أن يمنع أو تعتقد أنَّ وجوَد تحالٍف عربّي إقليمّي يم

 
 
يخفض الحاجة إلى نشر قوات أمريكّية على األرض، وأنَّ حلفا

 شن حرب ضد كهذا سيكون من
 
 مهامه األساسية أيضا

والدعم الذي تقدمه إيران لإلرهاب، وكذلك  اإليرانيالتسلل 

http://www.inss.org.il/he/publication/establishing-an-arab-nato-vision-versus-reality/
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ضد تهريب السالح من إيران إلى مجموعاتها في الشرق 

سكرّي عربّي ال األوسط. كما أنَّ محاولة تأسيس تحالف ع

 
 
، فتاريخ هذه املحاوالت لم يكن يبشر خيرا

 
 جديدا

 
َعدُّ أمرا

ُ
ت

"ناتو عربّي"، وال بقدرة حلف كهذا على  بمستقبل وجود

، لكن إسرائيل تستطيع أن تحصد 
 
تحقيق إنجاز باهر جدا

 كهذا من 
 
 ثمار هذه املبادرة في حال نجاحها، مع أنَّ حلفا

 
قريبا

ًإذا نشأ فع–املمكن 
 
أن يحمل معه مضاعفات إضافية  –ال

ها إيجابية على إسرائيل...".
ّ
ًلن تكون كل

ه "في ظّل النفوذ املتزايد إليران في 
ّ
ويبّيُن الباحثان أن

الشرق األوسط وما يحمله هذا النفوذ  من أسباب  تدعو إلى 

ودول عربية أخرى إضافة إلى الواليات  "إسرائيل"قلق لدى 

تتحدث عن مساٍع تبذلها إدارة ترامب  املتحدة، بدأت التقاريًر

كة تطلق عليها إدارة ترامب إلنشاء قوة عسكرّية عربّية مشتًر

التحالف يست ستراتيجيك أاليانس" إمديل اسم "

 Middle East Strategic–االستراتيجي الشرق أوسطي 

Alliance– (MESA وعلى نحٍو يحمل اسم "الناتو )ميسا( )

العربّي"، وتذكر مصادر أمريكية وعربية رسمية آن أحد 

أهدافه وهو القيام بصّد أي اتجاهات للتوسع اإليراني 

واإلسالم املتطرف، وستتشكل قواته  من دول الخليج الست 

والواليات املتحدة واألردن ومصر، وسوف تشق هذه القوة 

وكانت قوات عسكرّية من هذه الدول . 6111طريقها عام 

تمارين عسكرّية دامت أسبوعين ظهر أول  أنهتاملذكورة قد 

" الذي -1-تمرين لها من هذا النوع تحت اسم " الدرع العربي 

جرى في مصر دون مشاركة قطر وعمان، وحضره مراقبون 

 انطالقتِه نحو 
َ
من لبنان واملغرب، وأصبح ُيِعدُّ افتتاحية

ًعسكرّية عربّية مشتركة".بلورته كقوة 

نماذج عربّية سابقة ويرى الباحثان تحت عنوان: "

"، أنَّ "تجربة تأسيس تحالف عسكرّي للتعاون العسكرّي 

فقد جرت محاوالت كهذه دون أن تبشر  ،عربّي ليست جديدة

بالخير نحو "ناتو عربّي" وال قدرة على تحقيق أهدافه التي تبدو 

. ففي خمسينيات 
 
فشلت محاولة  ،القرن املاض يباهرة جّدا

 –حلف بغداد– الواليات املتحدة إلنشاء إطار كهذا يدعى

ومنذ فشل هذا الحلف لم تستطع جهود استخدام الجامعة 

تمتين التعاون  –األقدم وهي اإلطار العربّيً–العربّية 

قررت الجامعة  ،6112ة. وفي عام العسكرّي بين الدول العربيًّ

 11ة عسكرّية موّحدة تضم )العربّية إنشاء قوة عربيًّ
 
( ألفا

من الجنود للرد على النفوذ اإليرانّي وعلى التطرف اإلسالمّي، 

د مصر بالقّوة األساسية القتالية فيها؛  وكان من املقرر أن تزّوِ

أعلنت  ،6112بينما تقوم دول الخليج بالتمويل، وفي عام 

( دولة إسالمية، 41السعودية عن إقامة حلف عسكرّي من )

من أجل شن الحرب على منظمات من غير الدول مثل 

"داعش"، ومع ذلك لم يتم تنفيذ أي من هذه الخطط 

الطموحة على األرض. لكن السعودية نجحت في إنشاء 

تحالف عسكري مع دول عربية أخرى من أجل الحرب في 

اليمن، وهذا الحلف ما زال يعمل للسنة الرابعة ضد 

مهم إيران؛ ذلك بمشاركة املتمردين الحوثيين الذين تدع

 .
 
اإلمارات العربية املتحدة وحدها إلى جانب السعودية، عملّيا

ما تزال الحرب في اليمن مستمرة دون أي  ،وفي هذه األثناء

 بمسؤوليته عن 
 
حسم؛ بينما أصبح هذا التحالف متهما

التسبب بإيقاع إصابات كبيرة في صفوف املدنيين وبخلق أزمة 

اليمن. وهذا الفشل يذكر العالم العربّي إنسانية حاّدة في 

وربما مصر ذاتها بنتائج فشل التدخل املصرّي في الحرب 

األهلية اليمنية في بداية الستينيات، ويردع معظم الدول 

 ،العربية عن املشاركة الفعالة في جهود هذه الحرب. وهكذا

 في 
 
فشلت السعودية في تجنيد الجيش املصري القوي جدا

ة باستثناء دعمه الرمزي فقط، رغم املساعدة هذه املعرك

املالية الكبيرة التي تقدمها السعودية ملصر. وباإلضافة إلى 

نة وهي جيش باكستان في  ،ذلك لم تشارك القوة الكبرى للسُّ

هذه الحرب، ألن رغبة باكستان هي املحافظة على عالقات 

-ةحسنة مع إيران واالمتناع عن التدخل في املواجهة السعودي
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 إلى أنَّ باكستان تجنبت 
 
اإليرانية. وال بد هنا من اإلشارة أيضا

ع عليها محمد بن سلمان، 
ّ
االشتراك بإجراءات وخطط وق

ًبسبب شكوكها بقدرة تفكيره".

: "مجلس التعاون الخليجّي هو  ويضيف الباحثان أنَّ

م 
ّ
 لتعاوٍن عربّي منظ

 
الذي يشكل النموذج األكثر نجاحا

 عسكريًّ
 
 لقوات يتضمن قوة

 
، فهو الذي نفذ انتشارا

 
 مشتركة

 
ة

سعودّية في البحرين، وتشارك الرياض وأبو ظبي في الحرب 

ضد اليمن، لكن ذلك لم يمنع وجود خالفات بين دوله 

األعضاء، وموضوع قطر مثال على ذلك، رغم استمرار عمل 

امه في مواضيع عديدة من 
ّ
مؤسساته الرسمّية، ويختلف حك

يس أكثر من منبر يعرضون فيه وحدة جدول عمله، وهو ل

عربية. كما يستتُر وراء العالقات األخوّية تنافٌس على -خليجية

املصالح وعدُم ثقة وتناحر قبليٌّ ونزاع على األراض ي والحدود، 

ويجري هذا األمُر نفسه بين دول الجامعة العربّية التي تحولت 

عقاب ا في أبمعاٍن كثيرة إلى أداة فارغة فقدت أهميتها وتأثيره

األزمة العربية، وزيادة عمق االنقسام السياس ي واإليديولوجي 

بين أعضائها؛ لكن الواليات املتحدة ترى من موقعها، أنَّ 

وجود حلٍف عربّيٍ إقليمّيٍ سيؤدي إلى منع أو تخفيض الحاجة 

 كهذا يستطيع 
 
إلى نشر قوات أميركّية على األرض، ألن حلفا

 أن تشتمل مهامه 
 
على شّنِ حرب ضد التسلل اإليرانّي مبدئيا

لإلرهاب وضد تهريب السالح من إيران إلى أتباعها في الشرق 

األوسط، وبهذه الطريقة يتمكن الحلف من تحقيق تخفيض 

كبير في التوتر بين الواليات املتحدة وروسيا في الساحة الدولّية 

 وفي داخل الواليات املتحدة وفي األعباء السياسية التي ينطوًي

عليها التدخل األميركي املباشر. كما أنَّ هذا الحلف سيتيح 

للواليات املتحدة الحصول على مكاسب مالية نتيجة زيادة 

ًالتصدير العسكرّي لهذا الحلف.

 وجود العدّو املشترك  ،وباإلضافة إلى هذا
 
ال ُيَعدُّ أحيانا

هو القاعدة الثابتة إلنشاء حلف موّحد، فتحقيق الوحدة بين 

عدد من الدول العربية كانت تواجهه صعوبة كبيرة؛ فقد 

كانت الصراعات القبلّية والعائلّية وبين شخصيات مختلفة 

جاه إيران 
ُ
والنزاعات على األراض ي واالختالف في املواقف ت

خوان املسلمين تعكر صفو العالقات بين قسم من هذه واإًل

ًالدول.

كما أنَّ الدول التي ستشارك في املستقبل في تشكيل 

قّوة عسكرّية مشتركة سيكون لها مصالح مختلفة ومفهوم 

ُعدُّ 
َ
مختلف حول طبيعة األخطار، فمصر على سبيل املثال، ت

ا تعّد نمشبه جزيرة سيناء وليبيا ساحة اهتمام مركزي لها؛ بي

الساحة اليمنية مركزّية للسعودّية التي تنفُق من أجلها 

 ال يكاد يذكر 
 
مصادر كبيرة. ولذلك نجد أنَّ مصر تتخذ دورا

 في أعمال التحالف العربّي الذي تقوده السعودّية 
 
ورمزّيا

واإلمارات العربّية في اليمن. كما أنَّ العمل على تأسيس قوة 

رة الحجم ال يقوم على مبّرر عسكرّية عربّية فاعلة وصغي

الخطر والتهديد وجدول األفضليات املختلفة لألعضاء الذين 

يؤسسونه فقط؛ بل على قدراتهم وعلى القدرات العسكرّية 

املتواضعة التي يمتلكها من يشارك فيه. وباإلضافة إلى ذلك 

توجد عادة دولة هي األكبر في أّي حلف عسكرّي، فالواليات 

لة األكبر في حلف األطلس ّي، وكذلك في حلف املتحدة هي الدًو

وارسو كان االتحاد السوفياتي هو الدولة األكبر، وفي وضع 

ع على قيادة هذا الحلف 
ّ
العالم العربّي هناك ِصراٌع متوق

العربّيِ بين كّلٍ من مصر والسعودية فهما الدولتان اللتان 

 تملكان أكبر الجيوش وأقواها  بين الدول التي ستشارك في

هذا الحلف، وإلى جانب ذلك ال بّد لهذه القّوة العسكرّية 

العربّية التي ُيَعدُّ إلرسالها إلى سورية،  بموجب ما تذكره 

التقارير، أن تحتاج إلى غطاء جوّي ودعم لوجستّي 

واستخباراتّي أمريكّي، لكي تكون فعالة في مواجهة  صّد 

سيا أو الذي ستدعمه رًو "النظام السورّيً"محتمل من قوات 

إيران، ولذلك يجُب على إدارة ترامب أن تأخذ بالحسبان 

حسابات عملّية، وتدرس قدرات حلفائها في الشرق األوسط 

 يتمكنوا عند الحاجة وتشّجعهم على التدرُّب واالستعداد كيما
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ليس من الواقعية  ،من تنفيذ عمليات مشتركة.  ومع ذلك

ة ة كبيرة بعيدحتى اآلن القيام باستعراض وجود قوة عسكريًّ

عن حدود دول الحلف العربّي "الناتو العربي". كما أنه ليس 

من املتوقع منها التحرك ملساعدة دولة أخرى في الحلف بما 

 ( في ميثاق حلف الناتو الغربّي،2يشبه مفعول املادة )

فالقدرات العسكرّية والوحدة السياسية ما تزال مفقودة في 

ة طلوبة للقيام بااللتزامات العلنيًّالعالم العربّي، والعناصر امل

هي الثقة وتحّمل املسؤولية العملية. فثمة صعوبات سياسّية 

وعمالنّية ستظهر في املستقبل، وتجعل من الصعوبة بالنسبة 

إلى هذه القوة العربية أن تتحول إلى عامل هام في أمن دولها، 

أ إذا نش–وبسبب ذلك سيصبُح العامل األهم في هذا الحلف 

ً
 
، فسوف  –حقا

ُ
، في املستقبل. وإذا تحققت هذه الرمزّية

 
رمزّيا

 في ظّل االنقساِم والخالِف العربّي الذي يجب 
 
يكون مقبوال

ه قبل عرض املبادرة إنشاُء حلف ناتو عربّي؛ لكن 
ّ
حل

الصعوبات التي تواجهها اإلدارة األمريكية في رأب التصدعات 

دو أي حّد يب إلىتي: بين دول الخليج تجعلنا نطرح السؤال اآل

، لكي تندفع نحو  اإلدارةاملفهوم العام عند 
 
األميركية واقعّيا

بناء قوة عسكرّية عربّية مشتركة تكون أكثر من رمز لوحدة 

إعفاء الواليات املتحدة من مسؤوليتها عن  إلىعربية، وتؤدي 

الشرق األوسط، أم أن املقصود هو مجّرد أحالم من داخل 

ك من شبه املؤكد أن تبقى املبادرة على التأمالت؟ ولذل

ًالورق". 

هل هناك مصلحة وُيبّين الباحثان تحت عنوان "

"، أنَّ إسرائيلية )من هذا الحلف( أم مجّرد مصدر للقلق؟

دة من هذا الحلف على املدى القصير 
َّ
"إلسرائيل مصلحة مؤك

واملتوسط، ألنَّ وجود حلٍف عربّي من املقرر أن يركز على 

ران في دول في الشرق األوسط ونفوذها املتزايد في تدخل إي

 يؤكد فيه على أن الخطر الناجم عن 
 
الساحة، سيتخذ شكال

إيران ال صلة له بجهودها الرامية للحصول على السالح 

النووّي فقط؛ بل وفي سعيها الصارخ للتحّول إلى قّوة إقليمّية 

كبرى. وسوف يقوم هذا الحلف بشّن حرب ضد أخطار 

اد اإلسالمي واإلسالم السياس ّي، ولن يكون هناك ما يمنع الجه

من إعداد حلف كهذا أن يقدم مساعدة في تعميق الصالت 

بين "إسرائيل" والدول األخرى في الساحة؛ بل وفي فتح الطريق 

ملشاركة صامتة لـ "إسرائيل" في هذا الحلف عن طريق تقديم 

ًله، على سبيل املثال. ةمساعدتها االستخباراتي

لكن من املمكن على املدى البعيد، أن يكون لهذا 

معاٍن إضافية لن تكون جميعها إيجابية  –إذا نشأ–الحلف 

بالنسبة لـ "إسرائيل"، وهذا يعود إلى إمكانية حدوث تغيير في 

د في أعقاب ذلك تغيير في 
ّ
أنظمة الدول األعضاء فيه، فيتول

ًجداول عمل أولوياتها وتستأنف العداء لـ "إسرائي  ل"، في ظّلِ

ساحة عربّية متبلورة على نحٍو أفضل وبقدرة عسكرّية أكثر 

 مما هي عليه في يومنا هذا. ولذلك من املفضل لـ 
 
تحسنا

، لصالح هذه العملّية، وأن تعمل 
 
"إسرائيل" أال تتطّرف علنّيا

بطريقٍة خاّصٍة على تمتين التنسيق مع الواليات املتحدة في 

طوره بهدف ضمان حصول موضوع هذا الحلف ومسار ت

 حول التطورات ذات 
 
"إسرائيل" على صورة محدثة دوما

الصلة، وبلورة تفاهمات مع األميركيين في كّل ما يتعلق 

بتحييد أو إزالة كل األبعاد القابلة لإليضاح كإشكاليات 

ًوأخطار على "إسرائيل".

ً

ً

ً

ً

ً
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:وفي التحليل واالستنتاج

ِعدُّ إلنشاء 
ُ
 حلفإذا كانت الواليات املتحدة تدرس أو ت

 على غرار قيادتها لحلف ،ناتو عربّي عسكرّي إقليمّي تقوده هي

ي، فإنها من الطبيعي أن تستخدم 
ّ
الناتو األطلس ّي الغربّي الدول

الطريقة نفسها التي أنشأت بواسطتها ذلك الحلف حين 

، وجمعت فيه الدول 
 
 استراتيجّيا

 
 سياسّيا

 
حّددت له هدفا

واجهة االتحاد األعضاء لتحقيق هذا الهدف، وهو  م

محاربة كتلة دوله االشتراكية تحت شعار )السوفياتي ًو

الشيوعية(، ومنعها من التمدد والتوسع  السياس ّي 

، وكان أول  1111واالقتصادّي في أوروبا  والعالم كله؛ في عام 

ًحلف تقيمه واشنطن في تاريخها في ما وراء قارتها.

 ،ثاقههذا، وقبل عام من اإلعالن عن هذا الحلف ومي

كان وزير خارجية الواليات املتحدة جورج مارشال قد أعلن 

عن مشروع  أطلق عليه اسم مشروع  1119في حزيران عام 

في إعادة بناء اقتصاد  3مارشال االقتصادّي لالستثمار األميركّيً

أوروبا، واالستفادة من أسواق أوروبا ملصلحة االقتصاد 

يار دوالر  تعد في مل 16األميركّي، وخصص له في ذلك الوقت 

تريليون دوالر، وكان الهدف من هذا  1.2وقتنا هذا بقيمة 

املشروع هو تعزيز النفوذ األميركي والسيطرة على أوروبا عن 

طريق الدعم االقتصادّي للدول األوروبية  الغربية املنتصرة 

ًواملهزومة في الحرب ملنع النفوذ السوفياتي فيها.

 هذا املشروَع توجت الواليا ،1111وفي عام 
ُ
ُت املتحدة

االقتصاديَّ بإنشاء حلف الناتو كحلف سياس ّي عسكرّي 

دولة من أوروبا الغربية ومعها الواليات املتحدة،  16يضم 

اليونان وتركيا، ثم ضمت  1126ما بعد انضمت إليه عام وفي

، ما جعل موسكو 1122إليه واشنطن أملانيا الغربية عام 

                                                                    
3 https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan 
4 https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato  

إلى تشكيل حلف وارسو بقيادة وكتلتها تسارع هي األخرى 

االتحاد السوفياتي وكتلة الدول االشتراكية في أوروبا 

الشرقية؛ ذلك بهدف الدفاع عن استقالل وسيادة أراض ي 

ً. 4الدول األعضاء وحماية مصالح شعوبها

 األطلس يُّ هي 
ُ

وكانت أول الحروب التي يقوم بها حلف

اجتاحت بعد أن  ،1121الحرب على كوريا الشمالّية عام 

قوات كوريا الشمالية أراض ي كوريا الجنوبية، وسيطرت على 

معظمها إلعادة توحيد البالد في أعقاب االنقسام الذي 

فرضته نتائج الحرب العاملية الثانية في الساحة اآلسيوية. 

وتمكنت قوات الحلف األطلس ي ومعظمها من الواليات 

كأمر  43ط املتحدة من إعادة الجيش الكورّي الشمالّي إلى خ

بوساطة هدنة جرى االتفاق عليها بين الفرقاء واقع، 

بعد تدمير عدد كبير من مدن  1124اإلقليميين والدوليين عام 

ًوبلدات كوريا الشمالية على يد القوات األميركية. 

ثم قامت بريطانيا  بدعم من الواليات املتحدة بإنشاء 

دول منظمة  –باسم حلف بغداد  1122حلف إقليمّي عام 

 تابعة لها هي: العراق 
 
املعاهدة املركزّية جمعت فيه دوال

وباكستان وإيران وتركيا تحت قيادتها تحت الشعار نفسه 

ق بمواجهة الشيوعية ومنع تمددها، وكان من الطبيعي 
ّ
املتعل

 بحلف الناتو  الدولّي نفسه، لكنه لم يكن 
 
أن يكون مرتبطا

ً
 
 للعرب وحدهم بقْدر ما كان حلفا

 
 تقوده سالميةلدول إ حلفا

ملنطقة في ا يتسع لضم أي دولة عربيةبريطانيا في املنطقة، ًو

ترغب باالنضمام إليه، ثم انهارت ركيزة أساسية في هذا 

في العراق،  1123الحلف اإلقليمي بعد انقالب تموز عام 

وإسقاط النظام امللكي العراقّي الذي أنشأته بريطانيا قبل 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan
https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato
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 نت فيه األمير فيصل بن الشريفوعيًّ الحرب العاملية الثانية،

 على العراق
 
ه عام فيكما انهارت الركيزة اإليرانية  ،حسين ملكا

الخمينّي، مام بسقوط شاه إيران وانتصار ثورة اإًل 1191

وانسحاب القيادة اإليرانية الجديدة من هذا الحلف الذي 

ًأنشأه االستعمار البريطانّي.

اتي وكتلة الدول هذا، وبعد انهيار االتحاد السوفي

انتهى وجود حلف وارسو،  ،1111-1111االشتراكية عام 

وبدأت الدول األوروبية التي استقلت عن االتحاد السوفياتي 

ومعظم دول أوروبا الشرقية تنضم إلى حلف الناتو بعد أن 

ليصبح عدد  األوروبيدول أعضاء في االتحاد  إلىتحّولت 

.  61أعضاء الدول في الحلف 
 
ًدولة

ه ومنذ انهيار حلف بغداد
ّ
لم تتمكن الوالياُت  ،كما أن

املتحدة وال بريطانيا من تأسيس أي حلف بديل في املنطقة؛ 

 في اإلسرائيلي-ذلك بعد أن احتل موضوُع الصراع العربّيً

على مصر  1129أعقاب حرب حزيران اإلسرائيلية عام 

 لسياسات الدعمٍل وسورية واألردن جدوَل 
 
 وجامعا

 
فا

ّ
ول مكث

العربّية، من أجل نزع آثار العدوان اإلسرائيلّي، واستعادة 

ًاألراض ي املحتلة وحقوق الشعب الفلسطينّي.

هذا، ومع التطورات املتعاقبة بعد حرب تشرين عام 

واتفاقّية  1191عام كامب ديفيد مع مصر  من اتفاقّية ،1194

مع منظمة التحرير،  واتفاقية طابا مع  1114عام  وسلًوأ

، وانهيار االتحاد السوفياتّي وتراجع دور 1111ن عام األرد

الواليات املتحدة؛  صبحتموسكو  في الساحة الدولية، أ

بسبب كّل هذه العوامل  القطب األحادي األقوى في الساحة 

ر في الهيمنة على القرا واستفردت العاملية وفي حل النزاعات،

 ف
 
 ًقي الشًرالدولّي في أكثر من منطقة وموقع نفوذ، تحديدا

عام  أيلوًل 11في أعقاب التفجيرات اإلرهابية في  األوسط

                                                                    
5 https://www.frontpagemag.com/fpm/258089/directive-11-obamas-secret-islamist-plan-daniel-greenfield  

بمشاركة حلف الناتو تحت شعار وغزو أفغانستان  ،6111

مواجهة اإلرهاب العالمّي  ملنظمة القاعدة  والتطرف اإلسالمّي  

 بالحّجة نفسها عام 
 
، 6114ثم قامت بغزو العراق متذّرعة

في ظل إقصاء  وروبيةاأًل بمشاركة بريطانيا وعدد من الدوًل

في الساحة الدولّية أو في ساحة مشارك  موسكو عن أي دور 

ًالشرق األوسط.

ويبدو من الواضح أن التطورات التي حملتها أحداث 

 في عهد الرئيس "الربيع العربيـ "وحروب ومشاكل ما يسمى ب

، واستناده إلى 6111أوباما منذ توليه الرئاسة األميركية عام 

 6111منذ عام الرئيس بوش االبن يد إدارة ما تحقق على 

من انتشار غير مسبوق للقوات األميركية  6113حتى عام 

ميركي  اأًل حملت الرئيسفي املنطقة وقدرة ردع أميركية متزايدة 

 ة،أنظمة الحكم  العلمانيخطة لتغيير الجديد أوباما على تبني 

 كمحة الهيمنة األميركية بأنظمة وكذلك املناهضة لسياس

املسلمين، أو أي تيارات  اإلخوانإسالمية موالية على يد 

إسالمية متحالفة مع الواليات املتحدة حتى في دول تعد 

صديقة لها مثل العراق ومصر وتونس وليبيا، إضافة إلى دول، 

مثل: سورية وإيران واملنظمات املناهضة للهيمنة األميركية 

لسطينية من غير الدول، مثل: حزب هللا واملنظمات الف

ورقم  11توجيه الرئاس ي رقم ال) 5أوسلواملعارضة التفاقية 

11).ً

ولو نجح هذا املخطط الذي  انطلق تنفيذه  في نهاية 

، لجرى تتويجه بدعوة لتأسيس 6111وبداية  6111عام 

حلف عربّي أو شرق أوسطّي تقوده الواليات املتحدة  تشارك 

ن نجاحه فيه جميع دول الشرق األوسط دون استثناء، أًل

سيجعل كّل دول الشرق األوسط تابعة للهيمنة األميركية، 

ا اإلسرائيلّي بعقد اتفاقات بينه-وقابلة إلنهاء الصراع العربّيً

على حساب الحقوق الفلسطينّية، وبالتنازل  "إسرائيل"وبين 

https://www.frontpagemag.com/fpm/258089/directive-11-obamas-secret-islamist-plan-daniel-greenfield
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-عن الجوالن العربّي السورّي املحتل  بشروط أميركّية

 "لإسرائي" بإقصاءملتحدة إسرائيلّية، ولن تسمح الواليات ا

 صبحتعن هذا الناتو العربّي الذي ستقوده الواليات املتحدة  ل

 على غرار قوة  "إسرائيل"
 
فيه القوة الثانية بعدها تماما

الواليات املتحدة األكبر في حلف الناتو الغربي والتي تتلوها 

ًكقوة ثانية بريطانيا فيه حتى وقتنا هذا.

هت واشنطن إلى فرض ولو نجح هذا املخطط التج

مصالحها االقتصادّية فيه عن طريق مشروع مارشال 

تتولى فيه شركاتها تنفيذ خطط وعمليات إعادة  ،اقتصادّيً

البناء واإلعمار بأموال النفط العربية وبالسيطرة على مصادر 

ثرواته الطبيعّية على غرار سيطرتها طيلة قرن من الزمان على 

ًنفط السعودية ودول الخليج هي وبريطانيا.

اإلسرائيلّي الواضح -لكن، فشل هذا املخطط األميركّيً

وتونس يران ي كّلٍ من سورية والعراق ومصر وإعلى األرض ف

بعد هزيمة حلفاء واشنطن من اإلخوان  ،والجزائر ولبنان

د التكفيرية املتحالفة معها ض اإلسالميةاملسلمين والتيارات 

هذه الدول الرئيسة في املنطقة بعد ثماني سنوات من أشرس 

هو العامل الذي جعل  ،الحروب التي شنت ضد هذه الدوًل

يات املتحدة تفكر بإعادة تنظيم وضعها وكذلك وضع الواًل

ًحلفائها، عن طريق إنشاء هذا التحالف املسمى الناتو العربّي.

ًذلك بقصد تحقيق األهداف اآلتية:ًو

 
ا
أحبطت املخطط األميركّي  الدول التيمواجهة  :أوال

(، وهي: سورية وإيران اإلرهابتحت شعار )الحرب على 

وتفتيت قدراتها والنيل من قرارها  عهااللبنانية لردواملقاومة 

تغيير ًو والدولّية؛ بلاملستقل وتحالفاتها التاريخية اإلقليمية 

يتم إلحاقها بالحلف بنظام حكم آخر. حكمها لكي أنظمة 

كما  ،على نحٍو واضح هذا الهدف اإلسرائيليويحّدد البحث 

 ستحقق الواليات 
ُ

يظهر في تضاعيف النّص. وهذا الهدف

ومصالحها  "إسرائيل"بواسطته حماية وجود املتحدة 

التوسعية، وتثبيت دورها كأكبر قوة إقليمية في املنطقة، 

وسوف ترشحها الواليات املتحدة لدور عضوّي فيه بعد إنهاء 

اإلسرائيلّي، وتصفية القضية الفلسطينية من -الصراع العربّيً

جدول أعمال املنطقة، وانتقاله إلى مواجهة الدول واألطراف 

ًاملناهضة للهيمنة األميركية والتوسع الصهيونّي.

 
ا
عار نفسه: وتحت ثانيا

ّ
ق بمكافحة اإلرهاب ،الش

ّ
 ،املتعل

الحلف على فرض ستعمل واشنطن وتل أبيب، بوساطة هذا 

حصار ومقاطعة على أي دولة تنضم إلى التحالف مع سورية 

وإيران وكل من يتعاون معهما، أو يدافع عن مواقفهما، لكي 

العزلة العربّية واإلقليمّية على الدول واألطراف التي  تفرض

ًيستهدفها هذا الناتو العربّي.

ستعمل الواليات  ،ولكي تعزز تماسك دوله وقدراتها

لناتو ا –املتحدة على عقد اتفاقات بينه وبين حلف األطلس ي 

الغربي _ لكي تستخدمه على الساحة الدولية ضد روسيا 

والصين وكل من يتحالف معهما على غرار ما كانت تفعله في 

ًحقبة الحرب الباردة.

عليه هو: هل  اإلجابةلكن السؤال الذي ال بدَّ من 

ستنجح واشنطن وتل أبيب في حلف من هذا القبيل وبهذه 

ًة لها أو متحالفة معها؟األهداف بمشاركة دول عربية صديق

من املؤكد أن تتجه واشنطن إلى االعتماد في إنشاء 

الحلف على دول الخليج، وتحويلها إلى القاعدة األساسية لهذا 

الناتو العربّي، ألنها ستشكل بنَك نفقاته وتمويله، وبسبب 

كونها من أقدم الدول التي ترتبط بعالقات تحالفية مع 

ومستعّدة لالنخراط في واشنطن منذ عشرات السنين 

املشاريع السياسية األميركية والغربية دون أي مشاكل 

ي في أراض  أخرى تنتشًرأميركية وغربية  ذلك أن قواتداخلية؛ 

ً.سنوات كثيرة الخليج منذمعظم دول 
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مثل املغرب واألردن  ،وإذا كانت بعض الدول العربية

يمكن أن تجد سهولة في االنضمام إليه في   ،والسودان

أميركية وإغراءات األولى  لتشكيله نتيجة ضغوط املراحل 

 أخرى، مثل: مصر وتونس 
 
اقتصادية ومالية، فإنَّ دوال

جناح والجزائر والعراق ال يمكن أن تضع نفسها تحت 

ً الواليات املتحدة وسياستها التي
ّ
تحالفها مع اإلخوان  دتأك

ثل: م لتيارات اإلسالمية املتطرفة التكفيرية،املسلمين وا

والنصرة،  وثبت أنها  تستغل شعار  الحرب على  "داعش"

 على طريقتها،
 
اق منذ احتاللها للعًر اإلرهاب، لكي تمارس إرهابا

ة، وليبيا بعاّمًافر في الحرب ضد سورية واليمن وتدخلها الّسً

ً.وتقديمها الدعم لإلخوان املسلمين في مصر  بخاّصة 

ح البحث أنها ال تفضل وجود أّي فيوّضً "،إسرائيل"أما 

 عربّية، مثل: مصر والعراق 
 
حلف عسكرّي يجمع دوال

 –مثل مصر–والسعودية مع دول صغيرة، ألّن دولة كبيرة 

 ،بموجب ما يرى البحث ،ستقوده، وأن أنظمة الحكم العربية

قابلة للتغيير من حركات داخلية قادرة على تحويل أهداف 

 "إسرائيل"، وتجربة "إسرائيلـ "حلف إلى اتجاهات معادية لال

، ونظام 1126واضحة من تجربة تغيير نظام امللك فاروق عام 

، وتغيير نظام الشاه 1123امللك فيصل في العراق عام 

عّول  "إسرائيل"اإليرانّي، وسقوط حلف بغداد الذي كانت 
ُ
ت

ًعلى دوره في حمايتها. 

قى ساحة دول  العربية  تفضل أن تب "إسرائيلـ "ف

منشغلة  باالنقسامات  والنزاعات  فيما بينها، لكي تتفتت 

 من أن تتحد حتى لو بقيادة الواليات املتحدة، 
 
قدراتها بدال

ألنها لن تضمن أن تبقى هذه القوة املوّحدة في خدمة الواليات 

املتحدة؛ ذلك بسبب أنَّ حركة التطور والتغيير ستظل نشطة 

طقة والعالم العربي وقابلة لتغيير إزاء أي حلٍف في هذه املن

، "رائيلإس"عربّيٍ تصنعه الواليات املتحدة ملصلحتها ومصلحة 

تتدخل عبر  –وما زالت– "إسرائيل"ولهذه األسباب  كانت 

كافة األشكال والوسائل في كل شؤون الدول العربية لترسيخ 

رات إلماعلى غرار ا ،انقساماتها وتجزئتها إلى كيانات صغيرة

 إقليمّية كبرى في املنطقة. ،الخليجية
 
ًلكي تضمن بقاءها قّوة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

 82/00/8102 6"وسط بعد بريكست"االستراتيجية البريطانية للشرق األ 

  7BICOMالبريطاني لالتصاالت واألبحاث –املركز اإلسرائيلي

ً

ً" نقاط رئيسةالبحث تحت عنوان: " يبّين

" 
ا
، إنَّ لبريطانيا مصالح اقتصادّية وأمنية عميقة أوال

تتضمن تأمين سالمة أمن الطاقة  ،ودائمة في الشرق األوسط

ومكافحة اإلرهاب وتوسيع التجارة واالستثمار، وهذه املصالح 

الحيوية يعكسها االستثمار البريطانّي املتزايد في مشاريع تقديم 

املساعدات وفي البنية التحتية العسكرية والروابط 

ًاالقتصادية في املنطقة. 

 
ا
التحاد ، إنَّ مشروع بريكست )الخروج من اثانيا

 حول استراتيجية السياسة 
 
 ضرورّيا

 
األوروبي( قد حّرك نقاشا

البريطانية الخارجية ومكانة بريطانيا في العالم، أمام تغيرات 

 في الدور األميركي يقابله عودة روسيا 
 
 لىإعاملية شهدت تقلصا

املنطقة، وهذه الورقة تضم رؤية عامة عن سياسة بريطانيا 

ي العسكرية والعمليات واإلسهام في وإمكاناتها، من النواح

                                                                    
6 http://www.bicom.org.uk/analysis/britain-middle-east-strategy-brexit/  
7 http://www.bicom.org.uk/ 

تقديم املساعدات للمنطقة، وتعرض توصيات من أجل 

ًمستقبل السياسة البريطانية واستراتيجيتها؛ ذلك وفق اآلتي:

يجب االستثمار في األنشطة القادرة على تقوية  .1

النفوذ البريطانّي في الخارج في مجاالت العمل 

ساعدات وفي الدبلوماس ّي والتجارّي وفي تقديم امل

القدرات العسكرية والتوعية الثقافية، بهدف تعزيز 

 املصالح البريطانية في الشرق األوسط. 

يجب زيادة ميزانية املكتب الخارجّي والكومونويلث  .6

(FCO لكي تتمكن من توسيع املناصب ،)

الدبلوماسية ومن تدريب الدبلوماسيين. فال يوجد 

يلث ي مكتب الكومونًويمن دبلوماسي %41سوى 

من  %21يتقنون اللغة العربية باملقارنة مع 

الدبلوماسيين األميركيين الذين يشغلون مناصب 

 .مشابهة

http://www.bicom.org.uk/analysis/britain-middle-east-strategy-brexit/
http://www.bicom.org.uk/
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التركيز على أهمية املحافظة على النفقات العسكرية  .4

من قيمة الناتج القومي  %6البريطانية عند نسبة 

 مع أرقام 
 
الشامل، أو بما يزيد عن ذلك )تماشيا

زيادة قدرة القوات  الحلف األطلس ي(، من أجل

املسلحة ومدى املجال العملياتي العسكري في 

 الشرق األوسط.

إن تزايد الغموض حول الدور العالمّي للواليات  .1

املتحدة يتطلب من بريطانيا البحث عن شركاء 

آخرين من بين الحلفاء املحليين أو األوروبيين، على 

أساس املصالح املشتركة، مثل: فرنسا وأملانيا. 

تبقى املصالح البريطانية تحافظ على عرى  وسوف

ال تنفصم مع األمن واالستقرار في أوروبا حتى بعد 

 .األوروبيخروج بريطانيا من االتحاد 

إن التعاون حول مصالح مشتركة مع روسيا لن  .2

، وينبغي على بريطانيا وحلفائها اجتناب 
 
يكون مرّجحا

الخطأ الذي نجم عن عدم صحة تقديرهم للتأثير 

وس ي في سورية، كما يجب على بريطانيا العمل الًر

 مع شركائها ملجابهة العمل الروس ّي الهجومّي.

إن أفضل حماية للمصالح الجوهرية البريطانية هي  .2

توثيق العالقات مع دول الخليج والعمل على احتواء 

إيران، ولذلك يجب على بريطانيا تعميق التعاون 

اإليرانّي  األمنّي، واتخاذ موقف أشد تجاه النشاط

وزعزعته لالستقرار اإلقليمّي واستمرار االلتزام بمنع 

إيران من امتالك األسلحة النووية، كما يجب على 

بريطانيا العمل على عقد صفقة للتجارة الحرة 

الشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجّي، بهدف 

 تعميق العالقات التجارية.

اون عيجب على بريطانيا أن تستمر في البحث عن ت .9

عسكرّي في الشرق األوسط، وتقدم فيه التدريب 

 في علوم السايبر واالستخبارات 
 
للحلفاء، تحديدا

والقوات الخاصة التي تتفوق فيها بريطانيا؛ أما 

بالنسبة للمبيعات العسكرية البريطانية، فينبغي 

ز في تعزيعلى صناع القرار السياس ي إدراك أهميتها 

، وكذلك للوظائف لنفوذ اإلقليمي البريطانّيًا

مع الحفاظ على االلتزام بالقانون  ،والتشغيل

 واملعايير الدولية.

رغم التجربة املاضية التي جعلت التدخل العسكرّي  .3

في الشرق األوسط غير شعبّي في أرجائه املحلية، إال 

 نماذج فعالة جديدة 
 
أن بريطانيا وضعت حديثا

للتدخل العسكري. وكانت مشاركة بريطانيا في 

 للتدخل ا
 
لقتال ضد "داعش" قد أسست نموذجا

ضد هدف شرعّي واضح سيؤيده الجمهور 

البريطاني، كما أن الغارات الجوية على مواقع 

أكدت الخيار  "نظام األسدـ "األسلحة الكيماوية ل

 السياس ي لحماية املدنيين، ودعم املعايير الدولية.

 تال يجب على بريطانيا أن تحتاج إلى انتظار الواليا .1

املتحدة حين تقوم بخلق ظروف، من أجل تحقيق 

تقدم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فبريطانيا 

يمكنها تقديم املزيد من الدعم لسلطة الحكم 

الفلسطينية. وزيادة العمل ضد الفساد في السلطة 

الفلسطينية، واملحافظة على دعم قوات األمن 

 نالتابعة للسلطة الفلسطينية، وبذل املزيد م

الجهود في مشاريع الحوار الفلسطيني اإلسرائيلّي، 

 
ّ

على السماح بتطور فلسطيني في  "إسرائيل"وحث

 منطقة س ي في الضفة الغربية.
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كيف ستعزز بريطانيا ويبين البحث تحت عنوان "

ًاملقبلة؟ مصالحها في الشرق األوسط في السنوات  "، أنَّ

يعزز "أنصار بريكست يرون أن الخروج من االتحاد سوف 

املوقع الدولي لبريطانيا خارج أوربا؛ ذلك بواسطة تمكين 

.
 
ًبريطانيا من تطوير شبكة عالقات دولية أكثر اتساعا

كون كثٌر في "الوايت هول" 
ّ
ومع ذلك يخش ى مشك

وخارجه من أن يكون مشروع بريكست "للخروج من 

على  .االتحاد"، قد أدى إلى تقليص النفوذ البريطانّي العالميًّ

ال سوف يبقى الشرق األوسط منطقة ذات أهمية أية ح

مباشرة للمصالح البريطانية؛ بينما تعيد بريطانيا رسم دورها 

ًالعالمي، كما سيبقى منطقة عدم استقرار تولد املشاكل".

ويضيف البحث أنَّ "السياسة الخارجية الجماعّية 

لالتحاد األوروبي لم تمثل سوى بعد واحد للنفوذ الدبلوماس ّي 

ما يتعلق بالتحديات الهامة في الشرق ذلك فييطانّي؛ البًر

ً
 
 األوسط واملتعلقة بإيران وسورية، فبريطانيا ما تزال عضوا

 في مجلس األمن الدولي وفي قوة السبعة الكبار "
 
" G7دائما

 في حلف األطلس ي
 
 رئيسا

 
وقوة عسكرية هامة ومنتجة  ،والعبا

يري" لألسلحة وذات قدرات كبيرة في األمن "السايب

واالستخبارات والقوات الخاصة. كما أنها تتمتع بعالقات 

خاصة مع الواليات املتحدة ومع دول الكومونويلث ومع 

 Angloحلفائها من دول املجال اإلنكليزي "انغلوسفير" "

sphere تلك الدول املمثلة في الشراكة 
 
"، تحديدا

". Five Eyesالخمس  "العيوًناالستخباراتية التي يطلق عليها 

وبينما ستظل هذه الشبكة هامة، إال أنه وال دولة منها تتشارك 

–مع مجموعة املصالح املميزة البريطانية في الشرق األوسط 

من الناحيتين االقتصادية واالستراتيجية، سواء أكانت كندا، 

 بشكل متزايد اأسترالي أم
 
، أم نيوزيالندا. وهذا ما يصح أيضا

ًعلى الواليات املتحدة.

فهناك واحدة من األفكار  ،سبة للشرق األوسطوبالن

التي تدعو إلى العمل على عقد شراكة خاصة مع فرنسا 

"تتقاسم فيها فرنسا مع بريطانيا الطاقة العسكرية والدور 

ي الشرق بريطانيا فالتاريخي في املنطقة"، بصفتها أقرب شركاء 

فريقيا. وهناك نموذج آخر يقوم على تعزيز أاألوسط وشمال 

يات التشاور الرباعي بين بريطانيا وفرنسا وأملانيا والواليات آل

ف 
ّ
املتحدة. وحول املوضوع النووي اإليراني هناك ثالثيُّ مؤل

د ملتابعة موضوع إيران من بريطانيا وأملانيا وفرنسا حّدً

النووي؛ بسبب عدم رغبة إدارة الرئيس بوش االبن على 

هذا الثالثيُّ يحتل  إجراء اتصاالت مباشرة مع إيران، فما زال

أهمية مع تقدم املفاوضات النووية مع إيران في عهد الرئيس 

أوباما؛ ألنَّ هذا الثالثي يمثل االتحاد األوروبي الذي تشكل 

 من الضغط االقتصادي الذي دفع إيران 
 
 مهما

 
عقوباته جزءا

ًإلى التفاوض.

ويمكن للتنسيق املستمر لهذا الثالثّي األوروبي الذي 

م الدول من النواحي االقتصادية والعسكرية، أن يضم أه

يبقى على صلة باملسائل العاملية، بما في ذلك املسألة 

ًالسورية".

لم تعد الواليات املتحدة وُيظهر البحث تحت عنوان: "

"، أن "الواليات املتحدة شكلت مرساة مرساة السياسة

للسياسة البريطانية في الشرق األوسط منذ نقطة التحول في 

" وهي اآلن خارج هذا الدور، وال 1122حرب السويس عام "

يمكن التنبؤ بما تتخذه، كما أنه ليس من الواضح إلى أي 

مدى سوف تستمر في تقاسم املصالح والقيم مع بريطانيا. 

وبريطانيا لم يعد في مقدورها أن تبني بثقة سياستها الشرق 

ة، أوسطية من وسط عالقتها الخاصة مع الواليات املتحد

إضافة إلى أنَّ مستقبل دور حلف األطلس ي أصبح تحت عالمة 

ًاستفهام".
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 "املصالح االقتصاديةكما يؤكد البحث تحت عنوان "

 لتزويد الطاقة 
 
 أساسا

 
أن "الشرق األوسط سيبقى مصدرا

 ،للعالم في املستقبل املنظور، فهو يشكل ثلث نفط العالم

 اج بريطانيا منمن الغاز، وبينما يتناقص إنت %61إلى  %12و

فمن املقدر أن يتزايد استيرادها للغاز والنفط  ،النفط والغاز

"، ويذكر أن النرويج 6142عام  %21إلى  6113عام  %43من 

تشكل أكبر مزود لبريطانيا من النفط؛ لكن الجزائر 

 من املزودين الكبار 
 
والسعودية والكويت واإلمارات تعد أيضا

 بـ "وقود الطائًر
 
بعد  "إسرائيل"ات". وستصبح لها تحديدا

 
 
بريكست ذات أولوية لبريطانيا في املجال االقتصادي أيضا

( مليار دوالر عام 1بعد أن بلغت قيمة التعامل التجاري معها )

، وكانت السعودية والكويت وعمان في املدة الواقعة بين 6119

مليار  91قيمة اشترت أسلحة من بريطانيا ب قد 6112و 6119

تمكن قطاع  6112عام  مشترياتها، وفيمن  %21جنيه أي 

الصناعات العسكرية البريطاني من تحقيق مبيعات عسكرية 

ويعيش في دول الخليج  .( ألف وظيفة مباشرة116قدمت )

 من املواطنين البريطانيين121نحو )
 
 منهم 161) ،( ألفا

 
( ألفا

 في السعودية، ويزورها مئات41في اإلمارات العربية و)
 
 ( ألفا

."
 
ًاآلالف من البريطانيين سنويا

ً

ً

ً

ً

ً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 وفي التحليل واالستنتاج 

االستراتيجية البريطانية الشرق " مشروع يوضح

بموجب رؤية وتوصيات املركز  " بعد بريكستأوسطية

البريطاني لالتصاالت واألبحاث ومقره في لندن،  –اإلسرائيلي 

 تفرضه أنظمة 
 
 باهظا

 
أنَّ الحكومة البريطانية ستدفع ثمنا

ادة االتحاد على االتحاد األوروبي عليها بعد اتفاقها مع قي

للخروج منه، إضافة إلى الثمن الذي  الخطة التنفيذية

طبيعي حين تفقد االمتيازات والحقوق ستدفعه بشكل 

التجارية واالقتصادية التي كانت تتمتع بها من قبل؛ لكنها 

ستعمل على التعويض عن هذه الخسارة بوضع استراتيجية 

وة دورها كق بوساطتهاتستعيد  ،جديدة سياسية واقتصادية

 من أن تبقى دولة 
 
أوروبية كبرى على الساحة الدولية، بدال

فيما تحققه من  ول االتحاد بهذا القدر أو ذاكل دتشاركها ك

مصالح ومكاسب ال تستطيع بقية الدول تحقيق ما يماثلها 

ًمن دون بريطانيا. 

 ست ركائزوتستند هذه االستراتيجية على تفعيل 

أساسية تعتقد بريطانيا أنها ستقدم لها وحدها على نحٍو 

ين، ادرئيس القدرة على تحقيق أهدافها ودورها في كافة املي

ويتبين أنها الركائز القديمة نفسها التي طاملا كانت تستند إليها 

منذ زمن طويل قبل انضمامها إلى االتحاد األوروبي في القرن 

حين كانت تنشر قواتها املسلحة لتوسيع مستعمراتها  ،املاض ي

ً مع قوًىأو تتقاسم 
 
 استعمارية أخرى، مثل فرنسا أحيانا

معظم األوقات دون مشاركة  وفي النفوذ،مناطق لالستعمار أو 

ًأية واحدة من هذه القوى. 
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هي العالقات الخاصة بين بريطانيا  فالركيزة األولى

والواليات املتحدة، وهي عالقات لم تنقطع منذ تقاسم 

املستعمرات بين الدولتين بعد الحرب العاملية الثانية، وكذلك 

 ح
 
انتقل  ينتقاسم النفوذ واملصالح في مناطق كثيرة، تحديدا

النفوذ األميركي إلى السعودية بموافقة بريطانية، رغم أنَّ 

بريطانيا هي التي أسست اململكة السعودية، وعّينت ابن 

 حين كان شيخ قبيلة فقط عام 
 
في اتفاقية  1112سعود ملكا

ً.8دارين الشهيرة

وال شك في أنَّ الخروج من االتحاد في هذه الظروف، 

زايدة للواليات املتحدة، وقد يزداد سيجعل بريطانيا بحاجة مت

تقارب الجانبين أمام محاولة االتحاد األوروبي تشكيل قطب 

، لكن األوروبيقوة تقوده فرنسا وأملانيا باسم االتحاد 

األميركّي املشترك سيجري توظيفه ضد -التقارب البريطاني

 في الشرق األوسط الذي 
 
روسيا االتحادية وحلفائها، تحديدا

 وعالقات تحالفية تحقق بوساطتهما  ثّبتت فيه
 
روسيا وجودا

 على املخطط األميركي 
 
 إقليمّيا

 
ً –انتصارا

 
 البريطاني قابال

ًلالتساع نحو مناطق أخرى. 

فهي من نتاج تاريخ يمتد إلى عشرات  الركيزة الثانيةأما 

السنين، وهو حلف األطلس ي الذي تعد بريطانيا فيه القوة 

تحدة؛ لكن هذا الحلف يتعرض إلى الثانية بعد الواليات امل

التقليل من شأنه في املستقبل؛ بسبب تبني فرنسا وأملانيا 

ملشروع تأسيس جيش أوروبي موّحد خارج قوات األطلس ي 

تشارك فيه دول االتحاد، وبغض النظر عن عضوية هذه 

الدول في الحلف األطلس ي الذي يشارُك فيه معظُم دول 

ًته.االتحاد بقدر قليل في ميزاني

http://www.lancaster.ac.uk/fass/doc_library/politics/nonneman_international_affairs_july01.pdf
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فربما ستميل بريطانيا إلى زيادة االهتمام فيه ملعاكسة 

مشروع الجيش األوروبي املوحد الذي لن يكون بمقدور 

 
 
بريطانيا املشاركة فيه، بعد خروجها من االتحاد إذا ُعّد فعال

 لالتحاد، رغم أن إدارة ترامب ما تزال تقلل من شأن 
 
جيشا

ة كيزة إلى إشكاليالحلف األطلس ّي، ولذلك قد تتحول هذه الًر

توسع فجوة الخالف حول نظام األمن األوروبي بعد خروج 

ًبريطانيا بين مختلف األطراف الغربية نفسها.

هي إطار الدول الخمس )األنغلوز(  والركيزة الثالثة

 ،اونيوزيالند وأسترالياالواليات املتحدة وبريطانيا وكندا 

ية سوتجمعها أكبر منظمة تجس باإلنكليزية،وجميعها ناطقة 

 Fiveمتطورة تشرف عليها الدول الخمس، ويطلق عليها اسم 

Eyes  وهي متخّصصة بدفاعات متقدمة ضد  ،فايف آيز

كتروني املتطور وبجمع معلومات لواإل السايبرًياالختراق 

ًمشتركة تطلع عليها الدول الخمس فقط.

مرتها عهي دول الكومونويلث التي است والركيزة الرابعة

بريطانيا في املاضـــ ي، وانضـــمت دول متعددة إلى عضـــوية هذه 

ـــــهـــا عـــام تـــأاملنظمــة التي تقودهـــا بريطـــانيـــا منـــذ  ــ ــ ــ ـــــيســـ ــ ــ ــ  1111ســـ

ــــاء فيها  ،بثماني دوًل دولة في جميع  24ثم أصـــــبح عدد األعضـ

القــــــارات، وهي ســـــــــــــــــــاحــــــة املجــــــال الحيوي لتــــــأســــــــــــــيس النفوذ 

ه في لالبريطاني منذ بداية نشـوئه، رغم الشلل الذي تتعرض 

هذه األوقات، لكن بريطانيا تعتقد أنها قادرة مع حلفائها على 

ًتنشيط بعض مصالحها فيه.

هي إطار الدول الســــــــبع الكبار )جي  والركيزة الخامسةةةةةةة

ـــــفن  ــ ـــا  G7)ســ ــ ــ ـــم الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنســ ــ ــ الذي يضــ

وأملــانيــا واليــابــان وكنــدا وإيطــاليــا، وهو معّرض لالختالف بعــد 

من االتحـــــاد؛ ذلـــــك أنَّ ثالث دول فيـــــه من  خروج بريطـــــانيـــــا
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 أن تتناقض فيه مصالح بريطانيا 
 
االتحاد. ومن املحتمل جدا

 
 
بعد خروجها من االتحاد مع مصـــالح أملانيا وفرنســـا، تحديدا

ًتجاه التنافس على الشرق األوسط.

هي العضـــوية الدائمة لبريطانيا في  والركيزة السةةةادسةةةة

مجلس األمن الـــــــدولّي التـــــــابع لألمم املتحـــــــدة، فحّق النقض 

 الفيتو فيه يعّد مصـــــــــــــدر قوة لبريطانيا على املســـــــــــــتوى الدولّي.

ل أدركت قيمة هذه الركيزة التي تساعد ميرك أنجياًلويبدو أن 

ــــت، فطلبت من  ــ ــ ـــالحها بعد بريكسـ ــ ــ ــــيع مصــ ــ بريطانيا على توســـ

نســــ ي ماكرون تحويل عضــــوية فرنســــا الدائمة في الرئيس الفًر

هـذا املجلس إلى عضــــــــــــــوية لالتحاد األوروبي، وليس لفرنســــــــــــــا. 

وفي هذه الحال تتناوب الدول الكبرى في االتحاد بإشغال هذا 

عد ًواملوقع بـالتنـاوب؛ لكن مـاكرون لم يقبـل بهذا االقتراح، ًو

، فيصــــــــــــــميركــ
 
 دائمــا

 
ح بل بمطــالبــة املجلس بمنح أملــانيــا مقعــدا

ألوروبا مقعدان، وهو الذي يدرك أن املســـــألة ال تقتصــــــر على 

ــــتان كانت قد طالبت كل  ــ ــ أملانيا؛ بل إن اليابان والهند وباكســ

وهذا ما يجعل املسـألة صعبة وعسيرة على  دائم.منها بمقعد 

 مختلفــا عن النظــام العــالمي 
 
ا  عــامليــّ

 
الحــل بــل ســــــــــــــتولــد نظــامــا

ً.9الحالي

الواضح أن منطقة الشرق  من ،االستنتاج النهائيوفي 

األوســــــــــــــط والعـــالم العربي أصــــــــــــــبحتـــا اآلن أمـــام جـــدول عمــــل 

بريطانّي مكثف، ســـــــــــــتصـــــــــــــطدم مواضـــــــــــــيعه مع جدول العمل 

الدولّي الذي تقوده سورية وإيران وروسيا االتحادية -اإلقليمي

وكــل من يتحــالف مع هــذا املحور من دول املنطقـــة، بعـــد أن 

ـــالحها أكدت هذه القوى قدرتها على فرض ســـــــــي ــ ــ ــــاتها ومصــ ــ اســـ

املشـــتركة، وعلى تحدي أّي أطماع قديمة جديدة لبريطانيا في 

 املنطقة.
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