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مقدمة
ّ
من الواضح أن الواليات المتحدة وروسيا وإيران اختارت مناهج مختلفة للمساعدة
األمنية في الشرق األوسط لها تبعات هائلة على بناء الدول واالستقرار.
تُعترب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ساحة االختبار عىل املستوى الدويل يف ما يتعلق بفعالية املساعدة األمنية التي ت ُقدمها
القوى العاملية واإلقليمية .ساهمت تلك املساعدة األمنية يف شدة وتكرار الحروب بالوكالة – مثل تلك القامئة اآلن أو انتهت مؤخ ًرا يف
ليبيا واليمن وسوريا والعراق – ويف عسكرة الجهات الفاعلة الحكومية وشبه الحكومية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
املساعدة األمنية هي جوهر التنافس عىل التف ّوق العسكري واالسرتاتيجي واأليديولوجي وحتى االقتصادي يف الرشق األوسط .لكن عىل
الرغم من األهمية الواسعة واملتنامية للمساعدة األمنية للمنطقة وللمنافسة داخلها بني الجهات الفاعلة العاملية واإلقليمية ،كانت
املساعدة األمنية موضع قدر قليل نسبيًا من التحليل املقارن .وباملثل فالجهود املبذولة لتقييم العالقات بني األهداف االسرتاتيجية وبني
األساليب التشغيلية ملزودي املساعدة األمنية وتأثرياتها النسبية عىل املستفيدين.
األدبيات األكرث وفرة حول فعالية املساعدة األمنية بشكل عام هي تلك امل ُنتجة يف الواليات املتحدة ،ويف املقام األول من جانب الوكاالت
الحكومية أو الباحثني واملؤسسات مبوجب عقود معها 1.تهتم هذه الدراسات اهتام ًما كب ًريا مبسألة ما إذا كانت الواليات املتحدة قد
حققت أهدافها أم ال من خالل توفري املساعدة األمنية ،ويُشار إىل أحد مكوناتها الرئيسة باسم «بناء قدرة الرشيك» .وفقًا لوكالة أبحاث
الكونغرس .تشمل هذه األهداف النرص يف الحرب أو إنهاءها؛ وإدارة التحديات األمنية اإلقليمية؛ والدعم غري املبارش ألحد أطراف النزاع؛
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وتخفيف حدة النزاع؛ وبناء الروابط املؤسسية والشخصية؛ وتعزيز مشاركة التحالف؛ وبناء التحالف.
يفيد اإلجامع الناشئ من هذه الدراسات أن اآلمال امل ُتمثلة يف أن املساعدات األمنية سوف تُ كّن الواليات املتحدة من تحقيق أهدافها
بتكلفة أقل يف األفراد والعتاد من خالل التدخل العسكري املبارش مل تتحقق .يُقر ستيفن بيدل ،مثالً ،بأنه عىل الرغم من أن مساعدة
القوات األمنية «ذات األثر الصغري» قد «أصبحت ركيزة رئيسة لسياسة األمن القومي للواليات املتحدة . . .إال أ َّن اآلثار الصغرية عاد ًة ما
تعني مكافآت صغرية» 3.يعود السبب يف ذلك إىل «اختالالت كبرية يف املصلحة بني املز ّود (املسؤول الرئييس) واملستلم (الوكيل)،
والتحديات الصعبة يف الرقابة ،والظروف الصعبة لإلنفاذ :وهي تركيبة عاد ًة ما ترتك للمسؤولني الرئيسيني نفوذًا حقيقيًا محدو ًدا وتُشجع
عىل عدم الكفاءة يف تقديم املساعدات» 4.ونتيج ًة للمشاكل الكامنة يف العالقات بني املسؤول الرئييس وبني الوكيل ،فإنه كلام كانت
أهداف املساعدة األمنية األمريكية أكرث شمولية قل احتامل تحقيقها .ومن أمثلة ذلك ،ناد ًرا ما يتحقق النرص يف الحرب أو إنهاء الحرب،
5
لكن تسهيل الروابط الشخصية وبناء التحالفات غال ًبا ما ينجح.
العامل الرئيس امل ُحدد يف هذه األدبيات األمريكية ،باعتباره تسهيالً للعالقات الفعالة بني املسؤول الرئييس والوكيل ،وبالتايل تسهيالً
للمساعدة األمنية ،ميتاز بأهمية خاصة يف الرشق األوسط ،وهو وجود «مؤسسة حكم رشعية وفعالة نسب ًيا» .تشري وكالة أبحاث
الكونغرس إىل أن «الجهود األقل فعالية التي أجراها بناء قدرة الرشيك كانت تتم إما أثناء النزاعات والحروب (املواقف التي تتنافس
فيها أطراف معارضة عىل الحكم) أو يف البلدان التي يكون فيها الحكم الرشعي ناشئًا نسب ًيا« .وتخلص إىل مالحظة أن «الفساد والكسب
غري املرشوع لدى الرشيك ميكن أن يعوقا فعالية بناء قدرة الرشيك بشكل كبري .توجد أدلة قليلة تفيد بأن فعالية بناء قدرة الرشيك
6
ميكن أن تكون فعالة من دون وجود رشيك راغب وقادر عىل أرض الواقع».
هذه الرشوط امل ُسبقة للحوكمة الرشعية الفعالة الخالية من الفساد ،إىل جانب غياب «النزاعات والحروب» ،نادرة الوجود نسب ًيا يف
الرشق األوسط .فهذه املنطقة من أكرث املناطق عرض ًة إىل النزاع يف العامل ،وعاد ًة ما يُعاق فيه الحكم بسبب الرشعية املحدودة والفساد
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املفرط .وقد ظهرت يف السنوات األخرية مناطق غري خاضعة إىل الحكم أو محل نزاع عنيف يف دول هشّ ة أو فاشلة مثل ليبيا وسوريا
واليمن والعراق ،وأيضً ا يف مناطق داخل الدول القومية القامئة مثل شامل سيناء املرصية أو مناطق الحدود اللبنانية مع سوريا.
باختصار ،املفارقة هي أنه عىل الرغم من أن الرشق األوسط ليس منفت ًحا بشكل خاص عىل املساعدة األمنية الفعالة ،عىل األقل من
الواليات املتحدة ،إال أنه غارق فيها فعل ًيا .وهذا يطرح عىل الفور مسألة ما إذا كانت ظروف عدم االستقرار وسوء الحوكمة والعنف
الشائع يف املنطقة قد تكون ترحيباً مبُزودي املساعدة األمنية اآلخرين الذين تتناسب مقارباتهم مع مثل هذه الظروف.

نهج غير أميركي
التفسري املشرتك عىل نطاق واسع يف الواليات املتحدة للرشوط امل ُسبقة للمساعدة األمنية الفعالة قد يعكس بالفعل خصوصيات غايات
الواليات املتحدة وأساليبها .فمن املعروف أن منافسيها الرئيسيني يف املنطقة يف تقديم املساعدة األمنية – أي روسيا وإيران – ساعدا
وكالءهام عىل تحقيق نجاحات ملحوظة يف ميدان املعركة .فاملنافس األول ،روسيا ساعد يف سوريا وبشكل مطرد يف ليبيا؛ واملنافس الثاين
«إيران» ساعد يف سوريا وكذلك يف لبنان ،وإىل حد أقل يف اليمن والعراق .باإلضافة إىل ذلك ،يبدو أن روسيا أنجزت ،بدرجات متفاوتة،
عد ًدا من أهداف املساعدة األمنية التي حددتها وكالة أبحاث الكونغرس .فدورها املحوري املتزايد يف املنطقة ،والذي يعتمد إىل حد كبري
عىل قدرتها الظاهرة كمزود للمساعدة األمنية ،إىل جانب الدبلوماسية امل ُحنكة ،مكناها من إدارة التحديات األمنية اإلقليمية يف املرشق
واملغرب الكبري ،مثل تلك التحديات التي تنطوي عليها العالقات الرتكية العربية ،وبناء روابط مؤسسية وشخصية مع النخب العسكرية
والسياسية ليس يف سوريا وحدها ولكن أيضً ا يف مرص والسودان والجزائر .وهذا إىل جانب نجاحات مامثلة يف بلدان أخرى ،من املمكن
لهذه الروابط يف املستقبل أن متك ّن روسيا من إقامة تحالفات غري رسمية متارس عليها عىل األقل نفوذًا كب ًريا.
متكنت إيران ،من جانبها من االستفادة سياس ًيا واقتصاديًا من نجاح وكيلها حزب الله يف لبنان بالتأثري عىل الحكومة التي مارست عليه
حق الفيتو ،ومن نجاح وكالئها من مختلف امليليشيات يف العراق ،التي مثلام هو الحال يف لبنان ،تضع حدو ًدا للخيارات السياسية
لحكومة بغداد وتؤكد عىل حقها يف الهبات الحكومية الرسمية وغري القانونية .عىل سبيل املقارنة ،لطاملا كانت الدول الرشيكة أمن ًيا مع
الواليات املتحدة يف املنطقة العربية تعقد اآلمال عىل واشنطن من خالل البحث يف الوقت نفسه عن عالقات أمنية مع أطراف خارجية
خصوصا تلك املوجودة يف سوريا ،مل تحظ بالنجاح يف ساحة
أخرى ،مبا يف ذلك روسيا .كام أن امليليشيات املدعومة من الواليات املتحدة،
ً
املعركة بالقدر نفسه الذي حظيت به امليليشيات املدعومة من روسيا و/أو إيران ،مع االستثناء الجزيئ امل ُتمثل يف وحدات الدفاع
الشعبية التي يسيطر عليها األكراد ،والتي سحبت منها الواليات املتحدة دعمها لها فجأ ًة يف أكتوبر/ترشين األول  ،2019مام جعل هذه
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الوحدات تلجأ إىل روسيا طل ًبا للمساعدة.
مع ذلك ،رمبا يكون من السابق ألوانه االدعاء قطعيًا بأن املساعدة األمنية األمريكية يف الرشق األوسط كانت أقل فعالية من املساعدة
األمنية التي قدمتها روسيا وإيران .فباعتبار روسيا وإيران من الجهات الفاعلة املناهضة للوضع الراهن يف املنطقة ،متيل أهدافهام إىل أن
تكون أكرث تركي ًزا ومحدودي ًة من أهداف الواليات املتحدة .عالوة عىل ذلك ،استفادت كلتا هاتني الدولتني من ظروف عىل العكس متا ًما
من تلك التي حددتها وكالة أبحاث الكونغرس بأنها مالمئة للمساعدة األمنية األمريكية .فإيران أسست حزب الله يف ظل الحرب األهلية
اللبنانية واستخدمته الحقًا ملنع الدولة من توحيد قوتها وإضفاء الرشعية عليها .كام أن دعمها مليليشيا «الدعوة» وللميليشيات األخرى
التي ت ُشكل اآلن مجتمع ًة «الحشد الشعبي يف العراق» يعكس باملثل ضعف حكومة بغداد .ومع ذلك ،ويف كلتا الحالتني ،فإن
االنتفاضات الشعبية التي بدأت يف أكتوبر/ترشين األول  2019ضد الحكومات املدعومة من إيران تعكس تداعي اسرتاتيجية طهران
التي تستند عىل التالعب وتهدف إىل منع توطيد حكومة شعبية لها قاعدة عريضة .ميكن قول اليشء نفسه عن الدعم اإليراين للحوثيني
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اليمنيني الذين أخذ نجاحهم األو ّيل يف إضعاف حكومة صنعاء يف أعقاب انتفاضة  2011والذين ال يزال مستقبلهم يف اليمن مجهو ًال
ولكنه من غري امل ُرجح أن يأخذ شكل سيطرة ال منازع لها عىل اليمن يف مين م ّوحد .مل يتم بعد تحويل املساعدات األمنية إىل الرئيس
السوري بشار األسد إىل روابط حكومية مشرتكة أوسع وأمنت بني الحكومتني .يف الواقع ،تعارض روسيا اسرتاتيجية إيران امل ُتمثلة يف
الحفاظ عىل دولة ضعيفة تابعة يرأسها بشار األسد الضعيف يف سوريا معارض ًة شديدة .فيام تنظر روسيا إىل مصالحها يف البالد ،مبا يف
ذلك إخضاع امليليشيات املدعومة من إيران اىل سيطرة الحكومة املركزية ،عىل أنها تخدمها بشكل أفضل دولة أقوى 8.مل تنجح إيران يف
أي من هذه الدول يف تحويل وكالئها إىل موقع رشعي ومسيطر داخل حكومة مستقرة يرسي نفوذها يف جميع أنحاء البالد ،عىل الرغم
من إخفائها تلك امليليشيات يف زي سيايس مدين مموه.
كام تحقق النجاح األخري لروسيا يف الرشق األوسط إىل حد كبري بسبب االضطرابات وأعامل العنف واسعة النطاق يف املنطقة .وتشري
دراسة حديثة عن مجموعة فاغرن – مرتزقة الكرملني «غري الرسيني» – إىل أنها هي وروسيا بشكل عام «تربحان الشعبية األكرب يف الدول
الضعيفة أو املنعزلة املنفتحة عىل نُهج الكرملني» 9.ومن امل ُتوقع أن تواصل يف النجاح «يف املناطق ذات السيادة القانونية املحدودة
واملؤسسات الدميقراطية الضعيفة ومستويات الفساد العالية وسجالت حقوق اإلنسان املريبة» 10.وهذا يعني أنه من ُاملتوقع نجاح
روسيا تحدي ًدا يف الظروف التي يُحتمل أن تتعرث فيها املساعدة األمنية األمريكية .ولكن يف مثل هذه السياقات شديدة التقلب وغري
املؤسساتية ،من املمكن أن تصبح مكاسب اليوم خسائر الغد بسهولة .ومن أمثلة ذلك الدعم الرويس للرئيس السوداين السابق عمر البشري،
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مبا يف ذلك توفري مرتزقة .كام أن دعم روسيا للجرنال الليبي خليفة حفرت قد يكون مصريه فشالً مامثالً ،مثل دعمها ملعمر القذايف سابقًا.

اللعبة ثالثية األبعاد للمساعدة األمنية في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا
من الصعب إجراء تقييم مقارن نهايئ لفعالية املساعدة األمنية يف الرشق األوسط ألن الفعالية تنتج عن عوامل عدة ،وألن مؤرشات
قياسها عديدة وليست ُموحدة ،وألنها ت ُقدم يف سياقات دينامية ميكنها برسعة تحويل النجاح إىل فشل .ومن طرق إجراء هذه املقارنة
الصعبة وصف ال ُنهج اإليرانية والروسية واألمريكية وتقييم نقاط القوة والضعف لكل منها .يكمن الفرق الرئيس الواضح بني هذه
املناهج يف اختالف األدوار امل ُسندة إىل الدولة .تشرتك إيران وروسيا والواليات املتحدة يف ما يشبه لعبة شطرنج ثالثية األبعاد وال ُبعد
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امل ُحدد لها هو درجة القدرة عىل القيام بالوظائف األساسية للدولة ،امل ُضمنة يف اسرتاتيجيات املساعدة األمنية الخاصة بكل منها.
تسند إيران اسرتاتيجيتها عىل ما هو ُمزدرى فعليًا لقدرات الدولة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فقدرات الرشكاء التي
أسستها ،مبا يف ذلك قدرات حزب الله اللبناين والحوثيني اليمنيني والكثري من املليشيات العراقية ،تكاد تكون تابعة حرصيًا لجهات فاعلة
شبه حكومية إما أن تكون إيران نفسها قد أوجدتها أو عملت عىل تقويتها .كام أن مزيج القدرات القرسية والسياسية لديها يُسهل
اخرتاق الدول املعنية التي يستخرج هؤالء الوكالء من خاللها موارد بينام يستخدمون تلك الدول كأوراق التني التي يختبئون وراءها من
وخصوصا قواعدهم
االنتقام امل ُحتمل والتي يستمدون منها الرشعية .كام أن املزيد من املوارد املادية الالزمة للحفاظ عىل هؤالء الوكالء،
ً
االجتامعية السياسية ،يجري الحصول عليها من خالل أنشطة غري مرشوعة عاد ًة ما ت ُسهلها إيران أيضً ا وتدعمها .ويف كثري من األحيان،
يكون األكرث رب ًحا فيها ،كام هو الحال يف لبنان ،هو إنتاج املخدرات وتهريبها .تُ ثل عالقات إيران مع هذه الدول بالرضورة إشكالية
بالنظر إىل تخريبها املستمر واملخفى لها ،لكن تلك املسؤولية يجري تعويضها عن طريق التأثري الكبري عىل الدول باإلضافة إىل استخراج
موارد مادية ورشعية منها .ويف حني أن هذا النهج املناهض للدولة يتطلب من إيران ووكالئها التعامل املستمر مع مسألة إىل أية أمة/
تصميم جي ًدا لدور إيران االسرتاتيجي
دولة ينتمي أولئك الوكالء انتام ًء حقيقيًا – إىل إيران أم الدولة العربية املعنية – فإنه مصمم
ً
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كجهة فاعلة معادية للوضع الراهن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ولديها موارد أقل من منافسيها الرئيسيني ،وأهمهم
الواليات املتحدة.
تسعى روسيا لشغل موقع متوسطعىل رقعة الشطرنج ثالثية األبعاد ،إذ توازن مساعدتها األمنية بني الجهات الفاعلة الحكومية وغري
الحكومية ،وتسعى يف جميع الحاالت إلنشاء عالقات تبعية ميكن أن تستفيد منها اسرتاتيجيًا و/أو اقتصاديًا .ويجب أال تكون تلك
التبعية ذات طبيعة قرسية أو مالية مبارشة ،فمن امل ُمكن أن تنبع من الحاجة إىل الوساطة الروسية لدى أي من الجهات الفاعلة
الحكومية أو شبه الحكومية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي تعمل معها عىل رعاية األمن والدبلوماسية وغريها من جهات
رشا يف الوكالء بالدرجة نفسها مثل إيران ،لكنها تعمل عىل تدريب بعضها وتجهيزها
االتصال والحفاظ عليها .ال تتحكم روسيا
ً
تحكم مبا ً
ومساعدتها بشكل مبارش ،كام هو الحال مع الجيش الوطني الليبي بحسب نظام حفرت .لكنها تُفضل عمو ًما أن تسند مساعدتها
العسكرية عىل أساس العالقات بني الدول ،كام هو الحال يف سوريا ،حيث سمح األسد لروسيا بالسيطرة عىل العنارص الرئيسة لجيشه
لضامن بقائه .لكن العالقات بني روسيا وبني كل دولة عىل حدة مرتكزة بشكل أضيق من تلك العالقات بني الواليات املتحدة وبني كل
دولة عىل حدة ،إذ تستند عاد ًة إىل أسس أكرث هشاشة للحكم االستبدادي الشخيص كام هو الحال يف سوريا األسد أو السودان البشري أو
بوتفليقة الجزائر ،أو رمبا مرص السييس .تعكس اسرتاتيجية النصف والنصف هذه املكانة الهامشية لروسيا كقوة عاملية عظمى ،وتفتقر
إىل املوارد املالية التي للواليات املتحدة وما يرتبط بها ،مام يحد من جاذبيتها للجهات الفاعلة الحكومية اإلقليمية الراسخة مع تضخيمها
للحكام األكرث هشاشة وللجهات الفاعلة غري الحكومية .وباختصار ،تبني روسيا اسرتاتيجيتها للمساعدة األمنية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا عىل نقاط الضعف لدى رشكائها ،سواء كانوا من الجهات الفاعلة الحكومية أوغري الحكومية ،ولذلك ليس لديها اهتامم
كبري بتطوير القدرات للدول األوسع وإضفاء الطابع املؤسيس عليها.
أما املساعدة األمنية األمريكية فتعمل بشكل كبري عىل مستوى الدول ،وكام تشري وكالة أبحاث الكونغرس والتحليالت األخرى املذكورة
رشا مع قدرات تلك الدول .من األرجح أن تنجح يف ظروف مرتبطة بالدولة القادرة ،وهذه
أعاله ،فإن فعاليتها تتناسب تناس ًبا مبا ً
تحدي ًدا هي البيئة املعاكسة املالمئة للمساعدة األمنية اإليرانية ،وبدرجة أقل ،للمساعدة األمنية الروسية .أحد العوامل امل ُحددة الرئيسية
ملركزية الدولة يف ما يتعلق باملساعدة األمنية األمريكية الفعالة هو أنه باعتبار الواليات املتحدة القوة السائدة للوضع الراهن يف املنطقة،
فإن خياراتها للرشكاء وأنواع القدرات التي تسعى لبنائها تكون ُمقيدة بذلك الدور .فحتى يف حاالت الدول يف مرحلة الفشل أو الفاشلة،
فإن دعم الواليات املتحدة للجهات الفاعلة شبه الحكومية ُمقيد بعالقاتها مع الدول اإلقليمية وحتى غري اإلقليمية؛ و ُمقيد بالحاجة التي
تُ ليها مصالحها الخاصة لتعزيز مفهوم الدولة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث تواجه جميع الدول تقري ًبا تآكل قدراتها؛
وإىل أنه ُمقيد بالقيود التي تفرضها القواعد الدولية يف ما يخص األنشطة اإلجرامية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ،أي تلك القواعد
التي يستند اليها النظام الدويل الذي كانت الواليات املتحدة نص ًريا له بصفة تقليدية.
تُؤثر هذه املخاوف االسرتاتيجية الواسعة لدى الواليات املتحدة عىل اختيارات الرشكاء األمنيني ،وهذا ما يُشكل بدوره برامج املساعدة .فالسامت
املختلفة ألولئك الرشكاء – مبا يف ذلك تفضيلهم للوضع الراهن ،وإمكانية وصولهم إىل املوارد ،ورغبتهم يف إبراز سلطة السيادة والتأثري يف املنطقة،
ويف العديد من الحاالت قواعدهم السكانية املحدودة – تدفع باملساعدة األمنية نحو أسلحة عالية التقنية ميكنها إظهار السلطة فيام وراء الحدود.
ومام يُعزز هذا االتجاه هو امليل الطبيعي لتعزيز الجيوش الرشيكة عىل صورة نظائرها األمريكية ،والتي يُعترب إظهار القوة العاملية أم ًرا حيويًا لها
والتي تُصمم لها أنظمتها الرئيسية من األسلحة .وتركيز الواليات املتحدة عىل القوة الجوية باعتباره مكونًا حيويًا للمساعدة األمنية ،يعكس هذا
وييز تلك املساعدة عن كل من النهج اإليراين الذي يستند إىل حد كبري عىل بناء القدرات األرضية باملعنى الحريف باإلضافة إىل قدرات جوية
جزئ ًيا ُ
دعم للقوات الربية يرتاوح من
غري متامثلة؛ وعن املساعدة األمنية الروسية التي تشغل موق ًعا متوسطًا بني الواليات املتحدة وإيران حيث تشمل ً
امليليشيات إىل جيوش الدول باإلضافة إىل القوات الجوية الحكومية وإن كان ذلك بدرجة أقل من مستوى الواليات املتحدة.
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باختصار ،تعمل الجهات الثالث الرئيسة التي ت ُزود املساعدة األمنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل مستويات اسرتاتيجية
وتكتيكية مختلفة ت ُحددها يف املقام األول درجة حالة الدولة املرتبطة بنهجها .وهذا بدوره يثري مسألة مدى فعاليتها امل ُرجحة نسب ًيا عىل
املدى الطويل يف ضوء إمكانات حالة الدولة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .لوحظ أعاله أن صعود الدول الهشة والفاشلة
هناك ،الذي يرتبط بدوره بتوسيع املساحات غري الخاضعة للحكم ،قد فتح الباب لكل من إيران وروسيا اللتني أصبح ارتياحهام مع
الجهات الفاعلة شبه الحكومية والجهات الفاعلة الحكومية الضعيفة أكرب مبراحل من ارتياح الواليات املتحدة .ومن هذا املنظور ،يبدو
أن املساعدة األمنية األمريكية غري مواكبة لألحداث ،وهذا ما يرتبط بتآكل الوضع الراهن وتراجع السيادة.
لكن هذا الرأي قد يكون ُمفرطًا يف التشاؤم .فقد يكون تراجع قدرات الدولة ظاهرة مؤقتة مرتبطة باالنتفاضات العربية يف 2011
الس َّنة واملتعاطفني
وتكثيف «الحرب األهلية» اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بني إيران وحلفائها الشيعة واإلسالميني ُ
الس ّنية ،من جهة أخرى .عاد ًة ما يكون شطب الدولة يف نظامنا العاملي [الذي يتبع
معهم ،من جهة ،وبني معظم الحكومات العربية ُ
مبادئ السيايس مرتنيخ] سابقًا ألوانه ،ألن جميع الدول تقري ًبا يثبت أنها عنيدة متا ًما كام تشري حتى بالفعل حاالت سوريا والعراق .من
أمثلة ذلك ،قد يكون االستياء املتزايد ضد إيران حتى بني أعضاء امليليشيات الشيعية العراقية ،مؤرشا ً حال ًيا عىل استمرار الوطنية
العراقية ،وهي بحد ذاتها أساس رئييس ومؤرش عىل السيادة 13.وميكن قول اليشء نفسه عن الشيعة اللبنانيني الذين يحتجون يف خريف
14
 2019ضد حزب الله وحزب لبناين آخر ،وهو حركة أمل ،بينام يعلنون وطنيتهم اللبنانية بصوت عا ٍل.
من السامت ذات الصلة بالرؤية التشاؤمية ملستقبل دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن عىل الرغم من كونها رمبا مرتاجعة
إال أنها مل تنت ِه بعد .فهي تستمر بشكل جامعي يف الترصف بالكثري من القوة واملوارد ،مع إظهار وعي كبري باملصالح املشرتكة .الشاهد
عىل ذلك هو التحالف غري الرسمي الذي ينخرط فيه حاليًا بعض حلفاء دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،والذي ترعاه الواليات
املتحدة ولكنها بحكمة مل تسع لتحويله إىل تحالف رسمي .وبحسب الظروف والقضية املطروحة ،يشمل أعضاؤه إرسائيل واألردن
واململكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج األخرى ومرص واملغرب .وتُعترب املساعدة األمنية األمريكية أم ًرا حيويًا الستمرار هذا
التحالف غري الرسمي ومتكينه .باإلضافة إىل ذلك ،يضم هذا التحالف من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا بعض أكرب املنفقني يف العامل
وخصوصا القوات الجوية.
عىل الجيوش وما يرتبط بها من قدرات عسكرية هائلة
ً
من النتائج امللموسة لهذا التحالف واملساعدة األمنية للدول األعضاء فيه هي أن الحرب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد
أساسا من
جعلت القوة الجوية التقليدية التي متتلكها تتنافس بشكل متزايد ضد القوات الربية والجوية غري املتامثلة التي تتكون ً
14
الصواريخ والطائرات بدون طيار ،كام يتضح ذلك مبنتهى الوضوح يف الهجوم عىل املنشآت النفطية السعودية يف بقيق وخريص يف
سبتمرب/أيلول  .2019أما السؤال املفتوح حاليًا فهو هيكل القوة الذي سيثبت عمليًا يف النهاية أنه األكرث فاعلية .فالهجوم عىل بقيق
وخريص والوضع يف اليمن يوحيان أن األفضلية قد تكمن لدى األطراف التي تستخدم أساليب غري متامثلة .لكن األمر الواضح بالفعل
ِ
تختف أي
فرصا لكل من إيران وروسيا ،فإنه مل
هو أنه يف حني أن العديد من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد ضعفت ،مام أتاح ً
منها متا ًما من الوعي القومي أو الدويل ،إذ تظل معظمها ملتزمة مبا فيه الكفاية باملشاركة يف النظام العاملي القائم ومؤسساته املالية
العاملية التي تتأثر بواشنطن تأث ًرا شدي ًدا ،وبالحذر من إيران وبالتعامل الصارم يف العالقات مع روسيا التي ال ميكنها سوى تقديم القليل
نسبيًا لها.
الجزء املتبقي من هذا البحث ُمخصص ملناقشة أعمق السرتاتيجيات وتكتيكات املساعدة األمنية لهؤالء املنافسني الثالثة يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ويجري تقييم كل منها من حيث غايات تلك املساعدة ،وطرق تقدميها ،أي أنواع املنظامت املدعومة
وطبيعة العالقات املكونة معها ،والوسائل املستخدمة ،مع اإلشارة إىل القيم التجارية واملقدار وأنواع املعدات املقدمة.
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المساعدة األمنية اإليرانية
الغايات
دعم لقدرات الدولة وحسب ،لكنها تعمل جاهد ًة عىل
من بني الجهات الثالث التي ت ُقدم املساعدة األمنية ،فإن إيران ليست األقل ً
تخريبها أيضً ا .هذا ال يعني أن اسرتاتيجية املساعدة األمنية عند إيران تهدف اىل تقويض مفهوم ومامرسة سيادة الدولة .لكن مساعدتها
للجهات الفاعلة ذات التوجه نفسه والداعم للرسدية الثورية اإليرانية ،تستبعد بالرضورة الدول التي تعارض تلك الرسدية ،وبالتايل فإنها
ت ُقوض سيادتها كمحصلة ثانوية بدل أن يكون ذلك هدفًا يف حد ذاته ،كام يشري أفشون أوستوفار مثالً .وهذا يعني أن املساعدة األمنية
اإليرانية يجري تقدميها يف املقام األول للنهوض ُمبثُل الثورة اإلسالمية ،بحيث يكون أثرها الثانوي تحدي قدرة الدولة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا 15.ترى إيران أن املواءمة األيديولوجية أهم من املؤسسات املعرتف بها دول ًيا ،مبا يف ذلك الدول والحدود التي
ترسمها 16.ومن وجهة نظر إيران عن مشهد املساعدة األمنية ،فإن الجهة الفاعلة غري الحكومية املوالية للرسدية الثورية اإليرانية تتمتع
مبكانة ومبصداقية مؤسسية أكرث من دولة معرتف بها دوليًا تعارض تلك الرسدية الثورية.
يحدد هذا املنظور أنشطة املساعدة األمنية اإليرانية تجاه لبنان والعراق واليمن وسوريا ،ويخترص حالة تلك الدول .ففي ثالث من تلك
الحاالت األربع عىل األقل ،تنارص الجهات الفاعلة شبه الحكومية ثورة إيران ،وبذلك تصبح املستفيد الرئيس من الدعم يف ذلك البلد.
وخصوصا تجاه إرسائيل واململكة العربية السعودية ،وذلك من خالل تقوية حزب
تسعى إيران يف لبنان مثالً إىل زيادة نفوذها اإلقليمي،
ً
17
الله ،وهو منظمة تنرش قيم الثورة اإليرانية عىل حساب الدولة اللبنانية .يف الواقع ،كان رد إيران األسايس عىل الغزو اإلرسائييل للبنان
عام  1982هو إنشاء حزب الله حيث كانت األهداف املشرتكة لكليهام هو الدافع إىل تلك املساعدة األمنية 18.ويف العراق ،تدعم إيران
امليليشيات الشيعية مبا يف ذلك عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ومنظمة بدر ،وهي جامعات تشرتك أيضً ا يف الرسدية الثورية
اإليرانية وتدين الفضل إليران اىل حد كبري يف ما يخص تأسيسها وحتى وجودها 19.وتقوية هذه املنظامت يؤدي بالرضورة اىل إإضعاف
20
الحكومة العراقية امل ُنتخبة ،وبالتايل إلضعاف قدرات الدولة يف العراق.
أما األهداف اإليرانية يف دعم الحركة الحوثية يف اليمن فتتحدى بطبيعتها اململكة العربية السعودية وجمهورية اليمن ،من خالل
مجابهة النفوذ السيايس والديني للمملكة العربية السعودية يف اليمن عرب السعي اىل وضع نظام يحكمه الحوثيون يكون متحالفًا مع
إيران محل حكومتها امل ُعرتف بها دول ًيا 21.وبالنسبة اىل سوريا ،فإن أنشطة املساعدة األمنية اإليرانية تفيد نظام األسد ،ولكن أهدافها
تفرتق عنه مبا فيه الكفاية عرب دعم امليليشيات املتحالفة أيديولوجيًا معها كوثيقة تأمني يف حال انهيار النظام هذا .ميكن توصيف الدعم
املبارش لنظام األسد ،كام يجري طرحه ،بأنه وضع معكوس ،ألنه ينتج جزئ ًيا عن دعم إيران لحزب الله وعنارص امليليشيات الشيعية
22.
العراقية العاملة يف سوريا ،عىل الرغم من أن التحالف طويل األجل بني سوريا وإيران يُحفز أيضً ا دعم طهران املبارش لحكومة بشار األسد
ومع ذلك ،ميكن تفسري الحالة السورية لتعزيز االدعاء بأن سياسة املساعدة األمنية اإليرانية تبتعد عن التفضيل الطبيعي للدول.
وبالتايل ،تشمل الغايات امل ُحددة للمساعدة األمنية اإليرانية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ما ييل:
•النهوض باملُثُل الدينية واالجتامعية والسياسية للثورة اإلسالمية يف جميع أنحاء املنطقة.
•تقويض تأثري تلك الدول يف املنطقة التي تعارض الثورة اإلسالمية.
•تقوية الجهات الفاعلة شبه الحكومية التي تنارص النموذج اإليراين ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،حزب الله وكتائب
حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر.
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الطرق
يتخذ بقدرات الدولة وجود مستوى إضايف من الفوارق الدقيقة عند النظر يف تلك الوسائل ،ألنها تتمحور حول الحرس الثوري اإلسالمي.
وقد برز فيها فيلق القدس باعتباره العامل الرئيس والجهة التنفيذية الذي تنفذ من خالله الحصة االساسية يف أنشطة املساعدة
23
األمنية.
ينعكس دور الحرس الثوري اإلسالمي يف املساعدة األمنية اإليرانية ودور تأثري تلك املساعدة األمنية عىل قدرات الدولة بطرق ثالث
مختلفة .أوالً ،تأسس الحرس الثوري اإلسالمي نفسه عىل مبدأ املعارضة لسيطرة الدولة املؤسسية الحديثة .فقد اعتادت امليليشيات
اإلسالمية امل ُنظمة محل ًيا ،والتي وافقت عىل اندماج وتشكيل الحرس الثوري اإلسالمي يف أعقاب اإلطاحة بالشاه ،عىل املرونة التنظيمية
واستقاللية العمل .واتفقت عىل االندماج يف الحرس الثوري اإلسالمي إىل حد كبري ألن املجلس الثوري اإلسالمي اإليراين منحها االستقاللية
عن الحكومة الرسمية التي أُعلنت يف أعقاب ثورة  24.1979ثان ًيا ،ظهرت امليليشيات اإلسالمية غري املتامسكة التي شكلت الحرس الثوري
اإليراين إىل الوجود قبل ذروة ثورة  1979لدعم رجال الدين الشيعة 25.وبهذا املعنى التأسييس ،كان اإلخالص للدين قبل الدولة مبدأً
أساسيًا يعكس تاريخ الحرس الثوري اإلسالمي منذ البداية .وأخ ًريا ،مع تطور الحرس الثوري اإليراين ،أصبح التزامه بنرش التعاليم
األيديولوجية للثورة اإلسالمية بني مجموعات ذات التوجه نفسه يف الخارج هو سبب وجود املنظمة 26.عند الجمع بني هذه الخصائص
الثالث الكامنة يف الحرس الثوري اإلسالمي – أي االستقالل يف العمل املناهض للمؤسسات ،وإعطاء األولوية لدعم اإلسالم ورجال الدين
عىل دعم الدولة ،وااللتزام بنرش الثورة يف الخارج – فإن وجود الحرس الثوري اإليراين يف حد ذاته تخريب لقدرات الدولة كام تكشف
مامرسته أيضً ا.
بفضل الدور املركزي للحرس الثوري اإليراين يف تأسيس حزب الله ر ًدا عىل الغزو اإلرسائييل للبنان سنة  ،1982فإن مصالح تلك املنظمة
هائال عىل الحرس الثوري اإليراين للحصول
تتامىش بحكم تعريفها مع مصالح إيران 27.فمنذ البداية ،اعتمدت ميليشياتها املؤهلة اعتام ًدا ً
عىل املساعدة املالية والعسكرية ،وعىل مالءمتها املالية .وبالتايل ،تعتمد مكانتها السياسية إىل حد كبري عىل الزبائنية التي ت ُوفرها
للعمالء املخلصني 28.باإلضافة إىل ذلك ،من خالل التواصل األيديولوجي والسيايس املدعوم من الحرس الثوري اإليراين ،سعت إيران اىل
جعل حزب الله امتدا ًدا للمصالح القومية اإليرانية عىل حساب املصالح اللبنانية إذا لزم األمر .وتفيد مالحظات ج .ب .تريفري أن
أساليب إيران يف تقديم املساعدة األمنية من خالل الحرس الثوري اإليراين ت ُقوض قدرات الدولة يف لبنان عرب حقيقة أنها تنرش توقعات
بأن حزب الله يتبع األجندة اإليرانية حتى عندما تتعارض مع تطلعات لبنان الوطنية ورمبا حتى مع مصالح حزب الله الخاصة داخل
29
لبنان.
ومثلام هو الحال يف لبنان ،تتشاطر امليليشيات الشيعية العراقية عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ومنظمة بدر تحالفًا أيديولوج ًيا
مع الحرس الثوري اإليراين ،ويرجع ذلك بصفة أساسية إىل الدور املركزي للحرس الثوري اإليراين يف تشكيل منظمة بدر يف العراق سنة
 1982يف عهد صدام حسني 30.كام أن التدخل العسكري بقيادة الواليات املتحدة يف العراق العام  2003قد حفز ردود الفعل السياسية
التي سهلت ظهور عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وغريها من امليليشيات الشيعية بإرشاف إيران ،مع توسيع املساعدة األمنية يف
الحرس الثوري اإليراين لتشمل هذه الجامعات وكذلك املستفيد األصيل ،أي منظمة بدر ،كام يروي كينيث كاتزمان 31.املواءمة
األيديولوجية بني عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ومنظمة بدر مع الحرس الثوري اإليراين ،التي عززتها املساعدة األمنية ،تُ كن
32
إيران من مامرسة تأثري كبري عىل الحكومة العراقية ،وبالتايل ت ُقوض متاسك الدولة العراقية ومكانتها التي تُشكل قدرات الدولة فيها.
يف حني أن عالقة إيران بحركة الحوثيني يف اليمن أضعف من املنظور األيديولوجي الشيعي ،يشرتك الطرفان يف املصلحة الخاصة بالسعي
اىل مواجهة النفوذ السعودي يف اليمن 33.وألن قرارات األمم املتحدة تحظر تقديم املساعدة العسكرية الخارجية اىل الحوثيني ،يعزز ذلك
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اعتامد الحوثيني عىل إيران والحرس الثوري اإليراين ،وبالتايل يجري التغلب عىل العقبة املحتملة امل ُتمثلة يف نقص الدعم الحاميس
34
للعقيدة اإليرانية لدى الحوثيني ،ويف الوقت نفسه جعل دولة مينية غري قادرة عىل فرض سيطرة شكلية عىل أراضيها السيادية.
الوسائل
يف حني من امل ُفرتض عمو ًما أن االستثامرات املادية يف املساعدات األمنية اإليرانية هزيلة مقارن ًة بالواليات املتحدة وروسيا ،فإن قيمتها
النقدية مهمة بالفعل يف تلك الدول التي ترسل إليها األموال – أي لبنان وسوريا والعراق واليمن .وتفيد وكالة أبحاث الكونغرس أن
إيران تُقدم اىل حزب الله ما يقرب من  700مليون دوالر سنويًا يف إجاميل مساعدات اقتصادية وعسكرية 35.وهذا يفوق املتوسط
السنوي الذي يبلغ حوايل  200مليون دوالر يف قيمة املساعدات االقتصادية والعسكرية التي منحتها الواليات املتحدة لحكومة لبنان
37
وللقوات املسلحة اللبنانية منذ  36.2006وباملثل ،تشري تقارير أن إيران رمبا ت ُقدم لنظام األسد يف سوريا حوايل  6مليارات دوالر سنويًا.
وبخصوص األرقام امل ُحددة للمساعدة العسكرية للعراق ،تشري بعض األدلة إىل أن الدعم امل ُقدم للميليشيات ولألحزاب الشيعية
املدعومة من إيران يف العراق منذ  2014قد بلغ حوايل مليار دوالر سنويًا 38.أما الدعم اإليراين للتمرد الحويث يف اليمن فيتم انتهاكًا لقرار
مجلس األمن الدويل رقم  ،2216مام يجعل مسألة الحصول عىل أرقام موثوق بها أكرث صعوبة ،عىل الرغم من أن بحث توماس جونو
يشري إىل أن القيمة النقدية للمساعدة اإليرانية أقل من تلك امل ُقدمة للمستفيدين يف لبنان وسوريا والعراق 39.فإذن القيمة النقدية
للمساعدة األمنية اإليرانية إىل الوكالء يف الرشق األوسط كبرية إجامالً لكنها أقل بكثري من تلك التي قدمتها الواليات املتحدة إىل جميع
رشكائها ،من ما يشري إىل أن تكلفة املساعدة األمنية ال تُوفر دليالً جي ًدا عىل فعاليتها.
تتكون الوسائل األخرى من أنواع املعدات العسكرية التي ت ُقدمها إيران .تُركز هذه الوسائل تركي ًزا كب ًريا عىل تطوير القدرات غري
املتناظرة التي تهدف من بني أشياء أخرى إىل إحداث تأثري اسرتاتيجي من خالل استهداف القدرات املؤسسية للدول – وهذا ما يعني
جوهريًا اكتساب تأثري اسرتاتيجي بالقضاء عىل حالة الدولة من خالل تكتيكات غري نظامية .ينبع هذا التفضيل للقدرات غري املتامثلة
جزئيًا من التاريخ التنظيمي للحرس الثوري اإليراين ،إذ كانت القدرات غري املتناظرة أم ًرا حيويًا إلنشائه ولتطويره الحقًا كام تؤكد مريم
املزاده .كام تشري إىل أن الحرس الثوري اإليراين يواصل تقديم مساعدة هائلة وفعالة لوكالئه ألن قادة إيران يثقون يف قيادة الحرس
الثوري اإليراين ويعملون عىل متكينها من رئاسة املستشارين اإليرانيني والقادة املحليني ،الذين يُسمح لهم بدورهم بالعمل بصفة
40
مستقلة ضمن اإلطار األوسع ملتابعة ُمثُل الثورة اإلسالمية .وهذه املرونة التشغيلية الالمركزية مكون أسايس للحرب غري املتناظرة.
تنعكس مركزية الوسائل غري املتناظرة للحرس الثوري اإليراين وللمستفيدين من مساعدته األمنية يف التحسني املستمر للصواريخ
البالستية وقدرات نرشها ،باإلضافة إىل االعتامد املتزايد عليها 41.مثال ذلك ،سمح الدعم اإليراين لحزب الله يف شكل صواريخ الدفاع
الجوي بتحقيق مكاسب عسكرية كبرية عىل حساب إرسائيل يف حرب  ،2006ما أسفر عن تحسني مكانة حزب الله االسرتاتيجية تجاه
إرسائيل ودولة لبنان 42.واملساهامت اإليرانية لقدرات الحوثيني يف مجال الصواريخ الباليستية التي تُ كنهم من تهديد الرياض وجدة من
ضواحي صنعاء مثال آخر عىل استخدام إيران قدرات غري متناظرة لتقويض حالة الدولة لدى خصومها 43.أما إمداد إيران للمليشيات
املستفيدة يف العراق بذخائر مرتجلة بالدعم الصاروخي ،فقد فرض ضغطًا اسرتاتيج ًيا عىل الواليات املتحدة إلنهاء احتاللها العسكري
للعراق ،وبالتايل حققت مكس ًبا اسرتاتيج ًيا ضد الواليات املتحدة ويف الوقت نفسه قوضت قدرات الدولة يف العراق 44.وبطريقة مامثلة،
اكتسب الحوثيون نفوذًا اسرتاتيج ًيا يف مواجهة التحالف الذي تقوده السعودية واملجتمع الدويل ،من خالل تهديد الشحن يف مضيق باب
املندب بصواريخ كروز مضادة للسفن وبقوارب متفجرة وبقدرات غري متناظرة ناتجة عن املساعدة اإليرانية 45.وبهذه الطرق ،ساهمت
الوسائل اإليرانية املتجذرة يف تاريخ الحرس الثوري اإليراين يف التصدي لفعالية املساعدة األمنية األمريكية ،وقوضت يف الوقت نفسه
قدرات تلك الدول العربية التي يعمل فيها وكالء إيران ،ورمبا كذلك وكالء اململكة العربية السعودية وحتى دول الخليج املتحالفني معها
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عن كثب .وهذا يعني أن املساعدات اإليرانية تزيد االستفادة االسرتاتيجية من املوارد العسكرية املقدمة للمستفيدين من خالل الرتكيز
عىل القدرات وتطويرها ،مام يعزز النفوذ األوسع يف مناطق معينة بينام يجري دعم األهداف اإليرانية.
باختصار ،توضح غايات وطرق ووسائل املساعدة األمنية اإليرانية املوجهة إىل املستفيدين يف لبنان وسوريا والعراق واليمن بشكل
جامعي الكيفية التي تؤدي بها تلك املساعدة إىل تآكل قدرات الدولة وحتى وضعية الدولة لدى خصومها .ومبا أن غايات املساعدة
العسكرية اإليرانية تهدف اىل توليد الدعم لل ُمثُل وللمامرسات الثورية اإليرانية ،فإنها تشمل بالرضورة تآكل حالة الدولة لدى خصومها.
وخصوصا الدول التابعة لها ،بل ألنها تسعى إىل اإللتزام برسديتها
ال يرجع السبب يف ذلك إىل أن إيران تزدري الدول مبا هي كذلك،
ً
الثورية عىل حساب الوالءات األخرى ،مبا يف ذلك بالنسبة إىل الدول العربية .باإلضافة إىل ذلك ،ترتكز طرق املساعدة العسكرية اإليرانية
عىل الحرس الثوري اإليراين ومبادئه األساسية املتمثلة يف االستقاللية يف العمل والدعم من رجال الدين اإلسالمي ،وااللتزام بتوسيع الثورة
اإلسالمية خارج حدود إيران ،وهي كلها تتعارض مع قدرات الدولة لدى الدول العربية املنافسة .ويف حني أن القيمة النقدية لربامج
رشا دقيقًا عىل فعاليتها ،فإن هذه القيمة ليست تافهة بأي حال .ومع ذلك ،فإن أنواع املعدات التي
املساعدة األمنية اإليرانية ال تبدو مؤ ً
توفرها إيران باإلضافة إىل دمجها يف العقيدة االسرتاتيجية هي التي توفر للمستفيدين القدرة عىل تحقيق نفوذ تكتييك لدعم غايات
أوسع أهمها تقليل الفعالية النسبية للدول العربية التي يعمل بها أولئك املستفيدون باإلضافة إىل الفعالية النسبية للدول العربية
األخرى املعارضة إليران.

المساعدة األمنية الروسية
الغايات
فيام تتبوأ روسيا مكانتها بجدارة باعتبارها ثاين أكرب مزود للمساعدة األمنية يف العامل ،فإنها تسعى اىل تحقيق غايات طموحة من خالل
خصوصا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فقد أعلن املدير السابق لوكالتها عن «التعاون العسكري والتقني»
تلك املساعدة،
ً
– وهو املصطلح الرويس املرادف للمساعدة األمنية – أن «تجارة األسلحة ونظام التعاون العسكري والتقني بأكمله» هو «أداة للسياسة
الخارجية الروسية مصممة لتمييز الوجود الرويس يف منطقة ما والتأثري عىل ميزان القوى فيها 46».ينص قانون املساعدة الخارجية
األمرييك وقانون مراقبة تصدير األسلحة الالحق له عىل أن غايات املساعدة األمنية األمريكية – امل ُعرفة عىل أنها «التدريب العسكري
واملعدات التي يجري منحها أو بيعها أو تأجريها إىل دول أجنبية» – تهدف «اىل تعزيز السياسة الخارجية للواليات املتحدة» 47.يشري
تشارلز ك .بارتلز إىل أن األهداف امل ُحددة للمساعدة األمنية لكلتا الدولتني «متشابهة بشكل ملحوظ» ،مبا يف ذلك تطوير التحالفات
48
وتعزيز توافقية العمل ضمن عقيدة موحدة ودعم مجمعاتها العسكرية الصناعية.
تعكس الواليات املتحدة وروسيا األهداف املشرتكة ملساعدتهام األمنية وتقدمان تلك املساعدة من خالل مؤسسات مامثلة ،مبا يف ذلك
تلك املؤسسات املسؤولة عن العالقات املالية والتفاعل مع مجمعاتها الصناعية العسكرية ورصد الصادرات والرتخيص .لكن بارتلز يرى
أن الدولة الروسية ،باعتبارها صاحبة مصلحة بنسبة األغلبية يف معظم املكونات الرئيسة ملجمعها الصناعي العسكري ،لها مصلحة مالية
أكرب وأكرث مبارشة يف املساعدة األمنية من مصلحة الحكومة األمريكية .باإلضافة إىل ذلك ،بالنظر إىل أن االقتصاد الرويس ميثل ُعرش حجم
االقتصاد األمرييك ،فإن األهمية النسبية ملبيعات األسلحة أكرب بكثري ومثيلتها بالنسبة لالقتصاد األمرييك ،عىل الرغم من أن الواليات
املتحدة هي أكرب ُمص ِّدر لألسلحة يف العامل.
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مع ذلك ،التشابهات الظاهرة يف برامج املساعدة األمنية الروسية واألمريكية تخفي اختالفات جوهرية يف غاياتها وطرقها ووسائلها.
فالعامل الرئيس الذي تقوم عليه تلك االختالفات عامل اقتصادي كام اقرتحنا للتو .والضعف النسبي لالقتصاد الرويس من حيث الحجم
ونقص التنويع واالندماج الضعيف يف سالسل اإلنتاج العاملية واالعتامد املتزايد عىل الصني وسعي األطراف املقربة فيها الذين امتلكوا
زمام األمور وراء الريع يؤدي بشكل مطّرد إىل االعتامد األكرب عىل املساعدة األمنية .فتلك املساعدة ،إىل جانب الدبلوماسية القامئة عليها،
هي األداة الوحيدة تقريبًا املتبقية يف حقيبة السياسة الخارجية ملوسكو .ويف حني أن الناتج املحيل اإلجاميل لالتحاد السوفيتي يف 1989
كان ضعف نظريه يف الصني ،فإن الناتج املحيل اإلجاميل للصني اآلن أكرب بستة أضعاف من نظريه يف روسيا .وفيام كانت روسيا يو ًما ما
ُمص ِّد ًرا رئيس ًيا لألسلحة إىل الصني ،فإنها تعتمد اآلن عىل املكونات اإللكرتونية الصينية وغريها من مكونات أنظمة أسلحتها .كام أن حوايل
نصف معدات التنقيب عن النفط والغاز فيها صينية الصنع .فالصني ثاين أكرب سوق للصادرات يف روسيا ،لكن روسيا تحتل املرتبة
العارشة يف سوق الصادرات يف الصني 49.وتحرز الصني نجاحات ثابتة يف موقع روسيا يف آسيا الوسطى ،بينام اكتسبت معظم املالحق
الغربية لالتحاد السوفيتي بالفعل االستقالل السيادي والثقايف واالقتصادي.
من الجدير باملالحظة أن االستثامر واملساعدة الخارجية العامة ،وهام أدوات عاد ًة ما تصاحب املساعدة األمنية ،غال ًبا ما يكونان غائبني
عن مجموعة األدوات الروسية .ففي مرص مثالً ،بدأت موسكو مفاوضات يف فرباير/شباط  2015الستثامر  7مليار دوالر يف منطقة
صناعية روسية بالقرب من بورسعيد .وقد تم التوصل أخ ًريا إىل اتفاق يف يناير/كانون الثاين  2019للبدء يف مرشوع من ثالث مراحل من
املقرر فيه بحلول سنة  2031أن تعمل بعض الرشكات الروسية ،وذلك بعد حوايل  16سنة من املفاوضات األولية واإلعالن السابق ألوانه
ج ًدا عن االستثامر الرويس مببلغ  7مليار دوالر .واعتبا ًرا من أغسطس/آب  ،2019مل تُقدم أية أموال روسية 50.يف غضون ذلك ،استثمرت
الصني يف أوائل سنة  2019مبلغ  3مليار دوالر يف مرص والتزمت مببلغ آخر قيمته  20مليار دوالر ،مام جعل أحد املراقبني يُعلق عىل
51
األمر قائالً« :عىل عكس روسيا ،فإن الصني لديها جيوب عميقة للغاية».
وبالتايل ،فإن املساعدة األمنية الروسية مدفوعة يف املقام األول بنقاط ضعف الدولة وشعورها العام بالضعف ،األمر الذي يتطلب
اسرتاتيجية دفاعية نشطة .يفيد نائب رئيس معهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية ،الذي يُدرب حوايل  95%من الدبلوماسيني
الروس ،أن أهداف السياسة الخارجية الروسية هي «أن تكون الع ًبا مستقالً وأن تدعم هويتها كقوة عظمى مستقلة اسرتاتيج ًيا» .حال ًيا
يفيد بأن روسيا «تتعرض اىل سوء املعاملة ...وللخيانة» 52.فالقادة الروس ،siloviki ،الذين خرجوا من جهاز أمن الدولة وجهاز األمن
الفيدرايل تدربوا عىل «رؤية العامل من حيث التهديدات» .وبالتايل ،يرى أندريه سولداتوف ،وهو صحفي استقصايئ متخصص يف األمن،
أنه «ليست لديهم اسرتاتيجية» وأنهم «يعتمدون عىل التكتيكات» ألنهم «ال يعرفون هوية التهديد املقبل» ،وبالتايل ال يسعهم «سوى
االستجابة وحسب» 53.كام يُفرس هو وغريه من املحللني يف السياسات األمنية الروسية «عودة روسيا مرة أخرى عىل املرسح العاملي عىل
54
أنها ردود فعل وتكتيكات ومراهنات مرتجلة كانت يف بعض األحيان أكرث إزعا ًجا من كونها ُمتقنة».
العامل الثاين لسياسة املساعدة األمنية الروسية التي متيزها عن سياسة املساعدة األمنية األمريكية هو السلطوية واملؤسسات
واأليديولوجيات والسلوكيات التي تقوم عليها وأهم مثل هذه املؤسسات هي الجيوش واملليشيات التي تدعمها يف املعتاد أجهزة
االستخبارات .فقد حلوا محل األحزاب الشيوعية كحلفاء رئيسيني ملوسكو وكمستفيدين رئيسيني ملساعدتها .كام أن األيديولوجية مهدت
الطريق للنفعية التي تركز عىل السيطرة كعوامل تحفيز رئيسة لكل من روسيا واملستفيدين من مساعدتها .وبعي ًدا عن تشجيع الرقابة
املدنية عىل الوكاالت القرسية والعمل عىل تطوير املؤسسات التي ميكن تحقيق ذلك من خاللها ،تسعى املساعدة األمنية الروسية اىل
تفضيل الفروع التنفيذية والوكاالت العسكرية واألمنية املرتبطة بها عىل جميع الجهات الفاعلة األخرى الحكومية وغري الحكومية.
والكشف عن املساعدة األمنية لسوريا منذ تدخل روسيا فيها يف أواخر  2015يدل عىل هذا النمط األوسع .فقد بدأت بدعم الوحدات
الرئيسية يف الجيش السوري ،والتي أخضعتها بثبات لسيطرتها املبارشة ،وأخضعت حتى الجرناالت لضباط روس أقل رتبة .ثم تحولت

16

بطريقة مامثلة إىل تسخري مختلف امليليشيات املوالية لعنارص النظام أو إليران قبل البدء يف محاولة الخرتاق مختلف أجهزة املخابرات
التابعة للنظام وللسيطرة عليها 55.وتجاهلت روسيا ببساطة الجهاز السيايس السوري األوسع ،ناهيك عن اقتصاد البالد.
العامل الثالث الذي يؤثر عىل غايات املساعدة األمنية الروسية ويجعلها تختلف عن املساعدة األمنية األمريكية هو وجود سكان مسلمني
عديدين عىل أطراف روسيا الذين خضعوا لنفوذ موسكو ثم لسيطرتها ،أوالً من ِقبَل اإلمرباطورية الروسية ثم من ِقبَل االتحاد السوفيتي.
فظهور الحركات االنفصالية واإلرهاب ،ناهيك عن احتامل وقوع الدول املجاورة لها يف آسيا الوسطى تحت سيطرة املنافسني ،وأهمها
الصني ،يثري مخاوف كربى لدى صانعي القرار الروس .متثل الحرب يف أفغانستان ،التي واجهت فيها القوات الروسية املجاهدين
املدعومني من الواليات املتحدة وأسقطت االتحاد السوفيتي ،كارثة واضحة يف أعني القادة الروس .كام أن املخاوف املرتبطة باإلسالم أكرث
صلة بسياسات املساعدة األمنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،حيث تنترش اإلسالموية انتشا ًرا واس ًعا وتزعزع االستقرار،
تُعترب سببًا رئيسيًا لالنقسام بني الدول مثلام هو الحال بني قطر وتركيا من جهة واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
ومرص من جهة أخرى.
يخلص االستقصاء الذي أجرته صحيفة نيويورك تاميز حول اسرتاتيجية بوتني العاملية إىل أن «أهداف روسيا بحسب القيمة االسمية أقل
56
توسعية بكثري من أهداف أمريكا ،ومصالحها أضيق وأكرث ثباتًا .ومن املالحظ أنها ال متتد إىل مسائل حقوق اإلنسان أو الدميقراطية».
وبينام ال يتناول التقرير بشكل مبارش مسألة ما إذا كانت «القيمة االسمية» تعكس االسرتاتيجية الروسية بدقة ،أو تهدف عىل األغلب
إىل خداع املعارضني املحتملني نظ ًرا للقيود املفروضة عىل القدرات الروسية ،فإن وجهة النظر القائلة بأن األهداف الروسية «أقل
توسعية» تبدو صحيحة ،عىل األقل اىل حني تطوير تلك القدرات أو لحني ظهور سطوة اىل إسرتاتيجية أكرث جرأة ومخاطرة يف الكرملني.
باختصار ،تشمل الغايات املحددة للمساعدة األمنية الروسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،والتي تعكس اسرتاتيجيتها
الشاملة والقيود التي ت ُشكلها ،ما ييل:
•املكاسب االقتصادية من خالل نقل األسلحة والتدريب واملساعدة العسكرية
•تعزيز األنظمة االستبدادية «الصديقة»
•احتواء اإلسالموية
•تعزيز دور روسيا اإلقليمي وموقفها من خالل تشجيع االعتامد عىل نفوذها الدبلومايس/األمني
•تقويض مكانة الواليات املتحدة يف املنطقة
الطرق
وتحدد هذه األهداف االسرتاتيجية بدورها الخيارات املتعلقة مبن يجب دعمه ومعارضته يف املنطقة وكيفية عمل ذلك .فرد فعل روسيا
تجاه االضطرابات يف  2019يف السودان أمر مفيد .وبنا ًء عىل الوثائق التي رسبها مركز  Dossierيف لندن التابع لرجل األعامل الرويس
املنفي ميخائيل خودوركوفسيك اىل صحيفة غارديان ،سعت روسيا لنزع الرشعية عن املعارضة السودانية من خالل أخبار ومقاطع فيديو
مزيفة تهدف إىل «تصوير املتظاهرين عىل أنهم معادون لإلسالم وموالون إلرسائيل وللحركة املثلية» 57.وقد أرسلت يف وقت واحد
مجموعة من املرتزقة الذين ت ُوظفهم مجموعة فاغرن اململوكة للدولة لتدريب ضباط عسكريني سودانيني كجزء من محاولة لتوطيد
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رشاكة مع املجلس العسكري االنتقايل الذي «وافق عىل دعم عقود روسيا املهمة يف الدفاع والتعدين والطاقة يف السودان» 58.وبحلول
 ،2019أصبح السودان ثاين أكرب مشرتٍ لألسلحة الروسية يف أفريقيا بعد الجزائر ،حيث أن نصف إجاميل مشرتيات السودان من األسلحة
تم الحصول عليها من روسيا .كان الرئيس السابق البشري قد وافق شخص ًيا عىل دخول رشكة روسية لتعدين الذهب إىل بالده وكان
يتفاوض عىل إنشاء مصفاة نفط روسية وقاعدة بحرية روسية عىل البحر األحمر عندما متت اإلطاحة به .رمبا يكون مرتزقة مجموعة
فاغرن قد انخرطوا بالفعل يف إجراءات قمعية اتخذها املجلس العسكري االنتقايل .لكن املعارضة السودانية ترى أن روسيا تدعم
دعم كامالً كجزء من اسرتاتيجيتها الشاملة للحفاظ عىل استثامراتها العسكرية واالسرتاتيجية
الرجعيني يف املجلس العسكري االنتقايل ً
59
واالقتصادية الضخمة يف عهد البشري.
تكشف األنشطة الروسية األخرية يف ليبيا عن مناذج مامثلة يف السودان .اعرتفت روسيا اسميًا بحكومة الوفاق الوطني املتمركزة يف
طرابلس وبخطة التسوية التابعة لألمم املتحدة ،وبدأت يف الوقت نفسه تغازل حفرت وجيشه الوطني الليبي يف  .2016وقد اعرتضت
روسيا عىل قرار األمم املتحدة الصادر يف مارس/آذار  2019والذي يدعو حفرت اىل وقف هجومه عىل طرابلس ،وبعد ثالثة أيام زار حفرت
موسكو 60.يبدو أن حفرت بدأ يتلقى األسلحة من روسيا يف  2016مقابل وعود بالسامح بإنشاء قواعد روسية يف بنغازي وطربق مبجرد
انتهاء الرصاع .ويف ذلك الوقت أو بعد ذلك بقليل ،بدأ مرتزقة من مجموعة فاغرن ومن رشكة تعاقدات عسكرية ثانية يسيطر عليها
الكرملني ،وهي رشكة  ،RSBيف تعزيز قوات حفرت .ويف  2018التقى حفرت باملالك االسمي ملجموعة فاغرن ،يفغيني بريغوزين ،وهو من
حلفاء بوتني ومدان سابقًا واملالك السابق لوكالة أبحاث اإلنرتنت الخاضعة اىل لعقوبات التي استخدمتها موسكو للتدخل يف االنتخابات
الرئاسية األمريكية  61.2016ويف  ،2019التزم  300من املرتزقة يف مجموعة فاغرن بتأمني موانئ طربق ودرنة لألسطول الرويس وبالسيطرة
عىل تدفق النفط الليبي 62.ويف العام املايض ،ذكرت صحيفة  RBCالروسية اليومية أن روسيا أرسلت قوات إىل رشق ليبيا لدعم مروحة
متنوعة من عمليات حفرت 63ومنذ ذلك الحني ظهرت تقارير مختلفة عن تلقي جنود حفرت للعالج يف مستشفيات روسية 64.ويف ،2017
وقَّعت  Rosneftاتفاقية مع املؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز استخراج النفط .ويقول أحد املراقبني عن اخرتاق روسيا يف ليبيا بعد
القذايف أن «روسيا تعتقد أن الضامن األفضل لالستقرار يف ليبيا وحكم استبدادي وزعيم بخلفية عسكرية .باإلضافة إىل ذلك ،يرى
65
الكرملني أن حفرت هو من سيضمن الوجود العسكري واالقتصادي والعسكري الرويس يف البالد».
يشري سجل روسيا يف أوكرانيا والقرم ودول البلطيق اىل تشكيل خاليا نامئة ،يُطلق عليها أيضً ا «األعداء يف الداخل» إىل طريقة أخرى
تستخدمها موسكو للمساعدة األمنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فاستيالؤها عىل القرم يف  2014وتحريضها عىل القتال
االنفصايل يف رشق أوكرانيا جاءا بتسهيل من وكالء محليني «زرعتهم وكاالت االستخبارات الروسية والقوات الخاصة الروسية» .وقد تم
زرع بعض هؤالء العمالء يف وزارة الدفاع األوكرانية حيث عملوا عىل إبطاء رد البالد عىل االستيالء الرويس عىل أراضيها .واآلن تعمل
االستخبارات العسكرية الروسية عىل تجنيد زعامء عصابات يف رشق أوكرانيا من خالل منحهم وظائف يف إدارة روسية مستقبلية .هذه
السوابق ،إىل جانب الدعاية الروسية بأن دول البلطيق كانت «من ًحا من موسكو يف العهد السوفيتي وبالتايل فإنها تنتمي إىل روسيا»،
حفزت تلك الدول عىل التخلص من الخاليا النامئة املحتملة وعىل امل ُحرضني املحتملني .فعىل الرغم من عدم وجود تقارير موثوق بها
عن جهود تخريبية معارصة مامثلة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،لن يكون من املستغرب أن تكون موسكو قد سعت أيضً ا
مثال عندما كان يف ذروة نفوذه هناك
إىل تجنيد «أعداء من الداخل» يف تلك الدول أيضً ا 66.االتحاد السوفيتي كان قد فعل ذلك يف مرص ً
رئيسا ألركان رئيس مرص السابق جامل عبد النارص .وقد أصبح بعد ذلك أحد املتآمرين
وجند من بني أشخاص آخرين سامي رشف ً
67
الرئيسيني يف مؤامرة  1971لإلطاحة بالرئيس الالحق أنور السادات الذي كان الروس يعتربونه عن حق تهدي ًدا ملصالحهم.
وخصوصا الحكومات التي لها عالقات
أما محاولة روسيا القياسية لكسب النفوذ لدى حكومات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
ً
وثيقة مع الواليات املتحدة ،فتجري من خالل نقل األسلحة .من امل ُفرتض أن يكون الغرض الرئييس هو تنمية العالقات مع صناع القرار
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العسكري واملدين .ومن أمثلة ذلك مرص وتركيا ولبنان .فعندما أوقفت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تزويد مرص بأنظمة األسلحة،
رسعان ما تدخلت روسيا وباعت القاهرة نظا ًما مضا ًدا للطائرات بقيمة مليار دوالر يف  2015وتبعت ذلك شحنات عديدة من الطائرات
وغريها من املعدات العسكرية .ويف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2018قبلت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري يف لبنان وقتها عرضً ا طويل
األمد بقيمة  5ماليني دوالر يف صورة مساعدات عسكرية روسية ،وهذه داللة عىل رغبة الكرملني «يف تنمية العالقات الدينية والثقافية
واالقتصادية والعسكرية يف بريوت كجزء من اسرتاتيجية لتوسيع النفوذ الرويس يف الرشق األوسط والنهوض بدورها كصانع سالم
وتهميش الواليات املتحدة» 68.ويف وقت سابق من تلك السنة ،كانت رشكة نفط روسية جز ًءا من تحالف ربح عق ًدا الستغالل قطاعني
بحريني يف املياه اللبنانية .ومنذ  ،2011دعمت موسكو التجمع اللبناين األرثوذكيس الذي يُعد من بني أبرز قياداته نائب رئيس الربملان
كجزء من جهده األوسع لربط روسيا باملعتقدات األرثوذكسية الرشقية .كام زار الحريري موسكو كث ًريا ،وذلك عىل ما يبدو بسبب رغبته
يف استخدام دعم روسيا يف إدارة العالقة مع سوريا .ووافقت تركيا يف  2019عىل رشاء منظومة الدفاع الجوي الرويس من طراز ،S-400
ويبدو أن هذا يرجع جزئيًا لرتاجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وما صاحب ذلك من الرغبة يف تعزيزها عن طريق إثارة العداء
69
ألمريكا.
تشري هذه الحاالت إىل أن روسيا تستهدف املساعدة األمنية التي تدعمها يف املعتاد الروابط االقتصادية والسياسية ،وذلك لدى القادة
وخصوصا أولئك الذين يفتقر متسكهم بالسلطة إىل الدعم الشعبي املؤسيس .ومن امل ُفرتض أن هذا يُعزز
االستبداديني يف املقام األول،
ً
نفوذ روسيا عىل النخب التي تحتاج إىل دعم خارجي .وميكن لروسيا بعد ذلك استاملة النخب بتقديم مكافآت يف شكل املزيد من
عمليات رشاء األسلحة وتنازالت اقتصادية ومصالح دبلوماسية وما إىل ذلك.
الوسائل
تؤكد الصحافية الروسية إيفجينيا سوكولوفسكايا أن الكرملني لديه خطة ثالثية لتوسيع نفوذه يف أفريقيا ،وهذا يعكس أيضً ا نهجه
ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .تتمثل األوىل يف مبيعات األسلحة ،حيث يبدو أن الحاالت التي تم عرضها تؤكد ذلك .والخطوة
الثانية هي إرسال «مرتزقة ...للحصول عىل فهم أوسع عىل أرض الواقع من دون مشاركة الكرملني رسميًا» .واألدوار األساسية للمرتزقة
هي حراسة القادة وتدريب القوات وإدخال األسلحة الروسية كام هو الحال يف ليبيا والسودان بحسب إفادة إيفجينيا 70.والخطوة
الثالثة هي القفزة الكبرية التي تتضمن إرسال أفراد عسكريني روس تتنوع واجباتهم ومشاركتهم وقد تتصاعد يف مستواها كام يف حالة
سوريا .والنرش األويل للقوات هو األكرث شيو ًعا لتعليم الجيوش املحلية عىل استخدام أنظمة األسلحة الروسية وصيانتها ،والغرض الرئيس
وخصوصا يف االقتصاد .أما يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،حيث
منها يف أفريقيا هو متهيد الطريق ملشاركة روسية أوسع نطاقًا
ً
مستوى النزاع أعىل ،تأخذ مثل هذه املشاركة أيضً ا شكل مشاركة روسية مبارشة يف املعركة كام هو الحال يف سوريا .ولكن ليك يحدث
ذلك ،يتعني عىل الدولة املضيفة التنازل عن سيطرتها الكبرية عىل قواتها لروسيا كام كان الحال يف سوريا.
تُ ثل خطة الكرملني الثالثية املفرتضة هذه الخطوط العريضة لالسرتاتيجية الروسية والوسائل املستخدمة لتحقيق الغايات ،وإن مل يكن
يف كل بيئة وال بتفاصيل دقيقة .فهي مثالً ال تربط ربطًا واض ًحا بني الغايات والكمية والجودة النسبيتني لألسلحة املقدمة ،كام أن
املحصالت يُفرتض أيضً ا أن تعتمد عىل قدرات املستفيدين .وال تعالج مسألة جودة املساعدة التقنية العسكرية املقدمة ،وهو موضوع مل
يح َظ سوى بقدر ضئيل من االهتامم.
تناول نورفيل ب .ديتكيني هذه املسألة يف مرص .فبصفته ضابطًا حاليًا يف الجيش األمرييك ،عمل عىل تقييم أداء نظرائه الروس 71.يشري
إىل أنه قبل أن يقيلهم السادات ،كان «املستشارون السوفييت عىل جميع املستويات يشاركون يف كل جانب من جوانب التخطيط
والتدريب واللوجستيات يف مرص» .وكانت نقاط قوة مشاركتهم ترجع يف املقام األول إىل النهج البسيط نسب ًيا الذي كان مستخد ًما« .مل
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يكن من املتوقع من املتدربني قط استعامل املبادرة أو االبتكار ،بل االستمرار يف أداء التدريبات حتى تصبح صفة متأصلة فيهم» .أمىض
املستشارون السوفييت فرتات طويلة بشكل معقول يف مرص وكانوا عىل استعداد لتحمل مصاعب كبرية يف الحياة اليومية .فاملعدات
التي نرشوها كانت بسيطة التشغيل والصيانة ،يف حني كان النظام اللوجستي أقل تعقي ًدا بكثري من نظريه األمرييك .أما نقاط الضعف
فشملت املشكالت اللغوية التي مل يج ِر عالجها بالكامل ،باإلضافة إىل املشكالت الثقافية األوسع نطاقًا التي يُوضحها ديتكيني بيشء من
التفصيل والتي تدور حول مسألة التزمت النسبي للمستشارين السوفييت .منذ كانوا مييلون إىل عزل املرصيني الذين شعروا بالسعادة
عمو ًما عندما طردهم السادات بحسب إفادة ديتكيني .كام يرى ديتكيني أن الدروس الروسية املستفادة من التجربة املكثفة يف مرص
يجري تطبيقها اآلن يف سوريا .فاملستشارون العسكريون املتخصصون الروس يشاركون يف القتال إىل جانب القوات السورية أو ميارسون
عليهم القيادة ،وهو نوع من برنامج التدريب العميل بدالً من أساليب التدريس األكرث رسمية التي تم استخدامها يف مرص .تأخذ
72
املشاركة الروسية الشاملة يف سوريا شكل حرب هجينة تشمل «قوات غري نظامية ومرتزقة وأساليب رسية ومعلومات وبرامج تضليل».
باختصار ،تشتمل الوسائل الروسية للمساعدة األمنية عىل مروحة من أنظمة األسلحة وتدريب أفراد من الجيش أو من متعاقدين
أمنيني «خاصني» ُمتخفني ،وتوسيع نطاق الحامية للنخب املحلية ،وحمالت التضليل التي تنطوي أحيانًا عىل دعم القوات العسكرية
تصميم جي ًدا للغايات الروسية وللرشكاء الذين اختارت روسيا العمل
املحلية مثلام هو الحال يف السودان .وهذه الوسائل مصممة
ً
معهم .تتشكل غايات روسيا وطرقها ووسائلها بأنظمتها االستبدادية الخاصة بها والخاصة باملستفيدين منها ،والتي تتضح مواطن قوتها
وضعفها باملقارنة باملساعدة األمنية األمريكية.

المساعدة األمنية األميركية
الغايات
لطاملا كانت غايات الواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بشكل تقليدي هي تعزيز أسواق الطاقة العاملية املستقرة
من خالل ضامن التدفق الحر للنفط والغاز يف املنطقة ،والحفاظ عىل توازن القوى املؤيد ملصالح الواليات املتحدة ،واألهم من هذا كله
تعزيز االستقرار اإلقليمي 73.وبخصوص هذا الهدف األخري ،تتناقض الواليات املتحدة تناقضً ا صارخًا مع إيران التي مييل استخدامها
للجهات الفاعلة غري الحكومية ذات التوجه نفسه إىل تقويض السيادة وتعزيز عدم االستقرار ،عىل األقل يف املدى القصري .فمنذ أحداث
 11سبتمرب/أيلول  ،2001أصبح من األهداف اإلضافية للواليات املتحدة منع الهجامت اإلرهابية عىل الواليات املتحدة أو مصالحها .وقد
أدى هذا بدوره إىل وضع اسرتاتيجية ملنع أو إحتواء «األماكن غري الخاضعة اىل لحكم» التي قد تجدها املنظامت املتطرفة ملجأً لها
74
وتُنظم فيها الهجامت.
ولتعزيز هذه األهداف ،كانت االسرتاتيجية األمريكية املفضلة هي الرشاكة مع الحكومات يف املنطقة إلرساء جهات اتصال مهنية طويلة
األجل والحفاظ عليها ،وبناء قدرات رشيكة يف األمة لتمكني الدفاع عن النفس ولتعزيز القواسم املشرتكة مع القوات األمريكية يف
عمليات التحالف ،وتسهيل وصول القوات العسكرية األمريكية .وقد دخلت الواليات املتحدة يف بعض الحاالت يف رشاكة مع جهات
فاعلة غري حكومية لتحقيق أهدافها ،كام هو الحال يف سوريا وكام هو الحال إىل حد محدود يف اليمن .ومع ذلك ،فإن الرضورة
االسرتاتيجية للحفاظ عىل وضع راهن مستقر ت ُقلل عمو ًما من فرصة دعم الجهات الفاعلة غري الحكومية مع تعزيز قدرات الدولة يف
الوقت نفسه.
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يتطلب ضامن االستقرار أبعد من مجرد دعم الحكومات املعرتف بها والفعالة يف مقابل الجهات الفاعلة غري الحكومية .ففي حني أن
الواليات املتحدة قد واصلت وسوف تواصل بال شك العمل مع األنظمة القمعية عند الرضورة لتعزيز أهدافها ،يوجد اعرتاف واسع
النطاق ،عىل األقل داخل الجيش األمرييك ،بأن القمع الشديد ال يؤدي إىل االستقرار طويل املدى .ولذلك السبب ،فإن تعزيز املؤسسات
الوطنية ،وتشجيع الرقابة املدنية عىل الجيش ،وتعزيز القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان حيثام أمكن هي أهداف أمريكية ليس فقط يف
حد ذاتها بل أيضً ا ألنها تدعم الوضع النهايئ املرجو املتمثل يف االستقرار اإلقليمي.
باإلضافة إىل تعزيز االستقرار الحكومي ،تسعى الواليات املتحدة إىل تعزيز التعاون اإلقليمي لتعزيز الثقة والتواصل ،وإذا لزم األمر،
تعزيز عمليات التحالف العسكرية ملواجهة التهديدات التي تستهدف املصالح اإلقليمية ومصالح الواليات املتحدة 75.تهدف برامج
املساعدة األمنية والتعاون األمني األمريكية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل تعزيز هذه االسرتاتيجية من خالل تطوير
الرشاكات وقدرات الرشكاء ،وبناء تحالفات ،وتسهيل املداخل الخاصة بالواليات املتحدة 76.تتشابه أهداف الواليات املتحدة يف أنحاء
املنطقة ،وهذا ما يتضح من نظرة عامة مخترصة عىل أهداف املساعدة األمنية األمريكية يف دول محددة .ففي لبنان مثالً ،تتمثل سياسة
الواليات املتحدة يف «تعزيز سيادة لبنان وتأمني حدوده ،ومواجهة التهديدات الداخلية ،وبناء مؤسسات الدولة الرشعية بها» 77.واألداة
الرئيسية لتعزيز هذه االسرتاتيجية هي دعم القوات املسلحة اللبنانية «بهدف إنشاء قوة وطنية قوية مبا يكفي ملواجهة الجهات الفاعلة
غري الحكومية وتأمني حدود البالد» 78.كام سعت الواليات املتحدة اىل تعزيز قدرة أجهزة األمن املدنية يف البالد ملواجهة التهديدات
اإلرهابية 79.تشمل األهداف األمريكية يف اململكة العربية السعودية ضامن أمن النفط ،واالستفادة من األهمية اإلقليمية للمملكة
وموقعها االسرتاتيجي كحصن ضد إيران ،وتسهيل وصول القوات األمريكية إليها وحقوق التحليق فيها ،وحامية «اململكة العربية
80
السعودية واملنطقة من اآلثار املزعزعة لالستقرار ومكافحة النفوذ اإليراين ،وغريها من التهديدات».
ميثّل اليمن صورة أكرث تعقي ًدا إىل حد ما يف ما يتعلق بغايات ووسائل تحقيقها .نفذت الواليات املتحدة عمليات قتالية يف اليمن منذ
 ،2002وذلك يف املقام األول من خالل رضبات بطائرات بدون طيار وتواجد عىل نحو متقطع لقوات العمليات الخاصة بهدف تدمري أو
إضعاف قدرات القاعدة يف شبه الجزيرة العربية ،وما يُسمى بالدولة اإلسالمية يف اليمن ،ومختلف فروعهام .وبعد  ،2015بدأت الواليات
املتحدة يف تقديم أشكال مختلفة من املساعدة لقوات التدخل بقيادة السعودية .وقد كانت األهداف هي «استعادة الحكومة اليمنية
التي تعرتف بها األمم املتحدة والحفاظ عىل وحدة األرايض السعودية من هجوم املتمردين الحوثيني املتمركزين يف اليمن» 81،و»مواصلة
دعم رشكائنا اإلقليميني ...واملساعدة عىل تخفيف التهديدات التي تستهدف السكان املدنيني والبنية التحتية الحيوية[ ...و] تحسني
82
األداء التشغييل للمملكة العربية السعودية وتقليل الخسائر بني املدنيني».
بعد هزمية قوات الدولة اإلسالمية يف العراق ،واصلت الواليات املتحدة السعي اىل تحقيق األهداف املتمثلة يف عراق مستقر ال تسيطر
عليه إيران أو وكالء إيران .وكام هو الحال يف أماكن أخرى يف املنطقة ،تركز املساعدة األمنية األمريكية يف العراق عىل تطوير جيش حديث
ومهني يكون خاض ًعا اىل محاسبة السلطة املدنية وقاد ًرا عىل الدفاع عن الحدود القومية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن برامج الواليات املتحدة
تعزز «االمتثال لسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان مع زيادة قدرة الجيش العراقي يف الوقت نفسه عىل االستجابة للتهديدات وإجراء
عمليات ملكافحة اإلرهاب 83.ويف حني أن األهداف ُاملعلنة للواليات املتحدة يف سوريا قد تباينت وأحيانًا تتناقض مع بعضها البعض ،فإن
مسؤولني أمريكيني بعد مراجعة السياسة الداخلية يف أواخر « 2018قالوا أن السياسة تجاه سوريا تسعى إىل ( )1الهزمية الدامئة لتنظيم
84
الدولة اإلسالمية؛ ( )2وتسوية سياسية للحرب األهلية السورية؛ ( )3وانسحاب القوات الخاضعة ألوامر إيران».
وخصوصا تلك الغايات املتعلقة
وكام تشري هذه الربامج يف هذه البالد ،فإن الطبيعة الواسعة وطويلة األجل لغايات الواليات املتحدة،
ً
بضامن االستقرار ،تدعم إىل حد كبري اسرتاتيجية العمل مع الحكومات القامئة ومن خاللها ،مع وجود استثناءات يف بعض األحيان .ففي

مركز كارنيغي للشــرق األوســط | 21

حني تستفيد املساعدة األمنية األمريكية من كونها متضمنة يف العالقات بني الدول ،فإن الواليات املتحدة تتحمل أحيانًا مسؤولية أفعال
رشكائها وسياساتهم ،الخارجية واملحلية منها ،سواء كانت متفقة معها أم ال وسواء كانت تلك األفعال والسياسات تدعم يف الواقع
املصالح األمريكية أم ال .وهذه أمثلة ملشكلة القيادي والتابع التي جرت اإلشارة إليها أعاله باعتبارها تعمل عىل تشويش عالقات
املساعدة األمنية .فنتيج ًة لرغبة الواليات املتحدة يف الحفاظ عىل عالقاتها مع الدول املستفيدة للمساعدة األمنية ،ميكنها أيضً ا أن تصبح
رشيكًا متواطئًا دون رغبته يف مصائب أمة رشيكة ،كام يُوضح دعمها الحايل للعمليات التي تقودها السعودية يف اليمن.
عىل الرغم من اختالف االسرتاتيجيات امل ُطبقة من دولة إىل أخرى ،فإنها مصممة جمي ًعا لدعم األهداف الرئيسية للواليات املتحدة يف
املنطقة:
•الحفاظ عىل توازن القوى ملصالح الواليات املتحدة
•تعزيز االستقرار اإلقليمي
•منع الهجامت اإلرهابية عىل الواليات املتحدة أو مصالحها
•تعزيز استقرار أسواق الطاقة العاملية من خالل ضامن التدفق الحر للنفط والغاز
الطرق
تتميز طرق املساعدة األمنية األمريكية باملشاركة يف نقاط متعددة وعىل مستويات مختلفة داخل حكومات الدول املضيفة وجيوشها
وقواتها األمنية .وفيام هو يعكس هذه املشاركة املتنوعة ،يفوض الكونغرس وزارة الدفاع تنسيق مجموعة واسعة من الربامج مع رشكاء
األمن ،مبا يف ذلك:
•عمليات الطوارئ والدعم التشغييل للتحالف ذات الصلة
•التدريب والتجهيز غري الطارئني
•الدعم التشغييل
•مكافحة املخدرات ومكافحة الجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحة انتشار األسلحة
•املساعدة اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت الكوارث
•التامرين
•التعاون يف مجال التسلح الدويل
•برامج التعليم والتبادل
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•االتصاالت العسكرية
•بناء مؤسسة الدفاع ودعمها
•استعادة املوظفني املفقودين وتقديم تقرير عنهم

85

يفرتض النهج العريض املتأصل يف النموذج األمرييك املفضل للمساعدة األمنية وجود حكومة فعالة ومستقرة نسبيًا وموالية للغرب مثل
تلك املوجودة يف مرص واألردن واملغرب .ومع ذلك ،أصبحت مثل هذه الظروف نادرة عىل نحو متزايد يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا كام يشري االستعراض املوجز للدول.
تقرتب اململكة العربية السعودية من مطابقة ذلك النموذج – فلديها حكومة مستقرة ذات روابط عسكرية وسياسية وتجارية قامئة مع
وخصوصا يف ما يتعلق بإيران .ومع ذلك ،فإن التدخل الذي تقوده السعودية
الواليات املتحدة ،وتشرتك يف العديد من األهداف اإلقليمية
ً
غي هذا من نوع الدعم الذي تقدمه الواليات
غي تلك الصورة ،مع إدماج الواليات املتحدة يف رصاع كانت ت ُفضل تجنبه .وقد ّ
يف اليمن َّ
املتحدة إىل اململكة العربية السعودية ،مام أثر تأث ًريا كب ًريا عىل مهمة القوات األمريكية الصغرية وعملياتها يف اليمن .وعىل الرغم من أن
املصالح األمريكية والسعودية بخصوص اليمن قد تتزامن إىل حد كبري ،فإن الطرق التي اختارها السعوديون لتحقيق أهدافهم مل تحقق
86
مصالح الواليات املتحدة بل تسببت يف الواقع يف أرضار جسيمة لها.
تتعاون الواليات املتحدة مع اململكة العربية السعودية يف برامج عديدة لتحسني التدريب للعمليات الخاصة وقوات مكافحة اإلرهاب،
ولدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي ،ولتعزيز الدفاعات اإللكرتونية ،ولتعزيز األمن البحري ،ولتطوير القدرات األمنية للبنية التحتية
الحيوية 87.وتعمل عىل تيسري هذه الربامج يف املقام األول بعثة التدريب العسكري يف الواليات املتحدة ومكتب مدير الربنامج – الحرس
الوطني السعودي ،ووزارة الداخلية – مجموعة املساعدة العسكرية .تعمل بعثة التدريب العسكري مع وزارة الدفاع والطريان
السعودية ،إذ ت ُقدم تعليامت التدريب وخدمات استشارية إىل جانب الدراسات والتوصيات .ويتوىل مائة وأربعون مستشا ًرا أمريك ًيا
أساس ًيا للمساعدة األمنية مسؤولية تنسيق حاالت املبيعات العسكرية األجنبية ،لكنهم يقدمون أيضً ا املساعدة واملشورة عرب نظام
العقيدة والتنظيم والتدريب والقيادة 88.وعىل املستويات األخرى ،تتمثل مهمة بعثة التدريب العسكري يف:
•تنسيق تقديم خدمات التدريب واملعدات للدفاع الجوي املليك السعودي لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والصاروخية؛
•تقديم املساعدة للقوات الربية امللكية السعودية لتحسني التعليم العسكري؛
•مساعدة القوات البحرية امللكية السعودية والقوات البحرية امللكية السعودية الخاصة لتعزيز قدرات الدفاع عن النفس
ومكافحة اإلرهاب؛
•وتنسيق رشاء املعدات للقوات البحرية امللكية السعودية.

89

يعمل مكتب مدير الربنامج – الحرس الوطني السعودي مع وزارة الحرس الوطني لتنظيم ثاين أكرب قوة برية يف اململكة وتدريبها
وتجهيزها ،والتي تضم عدة ألوية من املدرعات الخفيفة واملروحيات واملدفعية 90.وتركز مجموعة املساعدة العسكرية التابعة لوزارة
91
الداخلية عىل حرس الحدود وقوات أمن املنشآت وغريها لتطوير القدرات األمنية للبنية التحتية الحيوية.
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بعد التدخل الذي تقوده السعودية يف اليمن ،بدأت الواليات املتحدة يف تقديم املشورة العسكرية واالستخبارات والدعم اللوجستي
لقوات التحالف – بصورة أوضح يف شكل عمليات للتزود بالوقود ج ًوا .نسقت الواليات املتحدة مع السعوديني لتحسني قدرة السعودية
عىل الدفاع ضد الصواريخ الباليستية واملركبات الجوية بدون طيار .ويف ضوء األداء التشغييل الضعيف للسعوديني وتصاعد الخسائر يف
92
صفوف املدنيني ،أنشأت الواليات املتحدة فريقًا مشرتكًا لتقييم الحوادث وبدأت يف تقديم املشورة بشأن استهداف اإلجراءات والدقة.
بدأت قوات العمليات الخاصة األمريكية مهمة محدودة للمشورة واملساعدة مع الحكومة اليمنية وقوات التحالف خالل عمليات يف
مدينة املكال يف  .2016ويُشار إىل أن قوات العمليات الخاصة قدمت املساعدة يف االستخبارات واملراقبة واالستطالع ،واإلعرتاض البحري؛
ودعم الطائرات بدون طيار للتحالف 93.وتشري رضبات سبتمرب/أيلول  2019عىل املنشآت النفطية السعودية يف بقيق وخريص ،باإلضافة
إىل الفشل يف إخضاع مترد الحوثيني يف اليمن ،إىل أن هذه املساعدة األمنية األمريكية املتنوعة مل ت ُحسن القدرات السعودية تحسي ًنا كاف ًيا
إما للدفاع عن أراضيها أو لعرض قوتها يف اليمن.
ويف العراق ،توالت حكومة مستقرة نسب ًيا ،إن مل تكن متصدعة ،االنقسامات العميقة ليس فقط بني السكان بل يف الجيش وقوات األمن
والنخبة السياسية ،يف حني تعمل العديد من امليليشيات عمالً مستقالً بشكل أو بآخر .بدأت الواليات املتحدة يف تقديم املساعدة
العسكرية للعراق من خالل املبيعات العسكرية األجنبية يف  .2003وبدأ التمويل العسكري األجنبي يف  2012بهدف متويل التدريب
املهني العسكري وغريه من التدريبات باإلضافة إىل الربامج لتعزيز القدرات اللوجستية وقدرات االستدامة يف العراق .ولكن مع ظهور
تنظيم الدولة اإلسالمية يف  ،2014أعيدت برمجة أجزاء من التمويل العسكري األجنبي ملكافحة اإلرهاب .يقدم حوايل  5000عنرص من
القوات األمريكية يف العراق الدعم االستشاري والتدريب لقوات األمن العراقية ،مع إعطاء األولوية حتى  2019لعمليات القوات العراقية
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 94.تتواصل جهود تحقيق االستقرار يف أعقاب الهزمية العسكرية لتنظيم الدولة اإلسالمية ،مام يُعقد الجهود
األمريكية للمشاركة يف مختلف أشكال املساعدة األمنية وتنسيقها ،واملهام التي أصبحت أكرث إشكالية بسبب املظاهرات واسعة النطاق
يف خريف  2019ومقتل قائد فيلق القدس قاسم سليامين يف يناير/كانون الثاين  2020بنا ًء عىل أوامر الرئيس األمرييك دونالد ترامب .ومن
خالل صندوق التدريب والتجهيز الخاص مبكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية ،تم تقديم الدعم إىل جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي والجيش
والرشطة الفيدرالية وحرس الحدود وكتائب االستجابة يف حاالت الطوارئ ورشطة الطاقة والقوات الخاصة وقوات وزارة البيشمركة
التابعة لحكومة إقليم كردستان 95.ويف حني أن عنارص من الجيش األمرييك تواصل دعم القوات العسكرية واألمنية العراقية بالتدريب
واملشورة ودعم االستخبارات والعمليات القتالية ،فإن مكتب التعاون األمني-العراق ( )OSC–Iيعمل عىل إدارة برامج املساعدة األمنية
مبا يف ذلك التدريب املهني العسكري والتقني والتشغييل املمول من برنامج التعليم والتدريب العسكري الدويل للواليات املتحدة .كام
أن الصالحيات املوسعة املمنوحة ملكتب التعاون األمني جعلته يُقدم املساعدة االحرتافية واإلدارية لجميع «القوات العسكرية وغريها
96
من القوات األمنية التي لديها مهمة أمنية وطنية» ،ما يتيح مشاركة السفارة مع الرشطة وقوات األمن املحلية.
أما يف لبنان ،فإن الحكومة التي يف حالة سقوط حر دائم وامليليشيا الطائفية املقرتنة بحزب سيايس ُيثل أقوى قوة عسكرية يف األرض
هي عنارص تعمل عىل تقييد الخيارات األمريكية للتنسيق وللتعاون .ت ُعزز الواليات املتحدة قابلية التشغيل وتشجع عىل إقامة عالقات
عسكرية من خالل توفري التعليم العسكري املهني والتعليم التقني والتدريب التكتييك .وقد تلقى أكرث من  30ألف عضو يف الخدمة
األخرية تدري ًبا يف الواليات املتحدة أو لبنان بني عامي  2006و ،2017مبا يف ذلك أكرث من  900خريج من برامج التعليم العسكري املهني.
وقدمت الربامج األمريكية مساعدة تقنية وبنت القدرات ألفواج الحدود الربية ودعمت تطوير قدرات االستخبارات الجوية واملراقبة
واالستطالع ونظام وطني للقيادة والسيطرة 97.كام ترعى الواليات املتحدة تدريبات الرد الحازم ،وهي تدريبات عسكرية ثنائية سنوية
تضم عنارص من البحرية األمريكية وخفر السواحل والجيش إىل جانب القوات املسلحة اللبنانية 98.يُقدر وجود القوات األمريكية يف لبنان
بحوايل سبعني فر ًدا ،وهي وحدة توفر التدريب لقوات العمليات الخاصة اللبنانية ،مبا يف ذلك املساعدة ملدرسة القوات الخاصة
99
اللبنانية.
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أجرت القوات األمريكية عمليات مكافحة اإلرهاب مع توفري أشكال مختلفة من املواد والتدريب والدعم املبارش إىل الوكالء يف اليمن
وسوريا ،حيث صالحية الحكومة املركزية محدودة وحيث توجد معارضة حكومية شديدة ألمريكا .وقد بدأ الدعم األمرييك املحدود
للمعارضة السورية يف  ،2012ويف  ،2014بعد أن سمح الكونغرس بربنامج تدريب وتجهيز ملجموعات خضعت للفحص .وبحلول
 ،2015شاركت وحدات قليلة يف عمليات قتالية أو تم حتى إرسالها إىل امليدان ،وقد أعيد تصميم الربنامج وتقليصه يف مواجهة
انتقادات داخلية متزايدة .ويف الوقت نفسه ،دفع النفوذ املتزايد للمنظامت الجهادية بني املتمردين الواليات املتحدة إىل تقليص
دعمها للجامعات املتمردة السورية عمو ًما مع الرتكيز بدالً من ذلك عىل التهديد املتزايد الذي ُيثله تنظيم الدولة اإلسالمية .ونتيج ًة
لذلك ،أُعيد توجيه الربنامج املعدل نحو تجهيز ومتكني قادة ومجموعات خضعوا للفحص داخل سوريا وكانوا يقاتلون تنظيم الدولة
اإلسالمية .وقبل إعالن السياسة األمريكية املعلنة يف ديسمرب/كانون األول  2018عن نيتها بسحب القوات العسكرية من سوريا ،فإنها
أشارت إىل نية تدريب القوات املحلية وتجهيزها لالحتفاظ باملناطق املستعادة وتأمينها 100.ويف فرباير/شباط  ،2019أعلن البيت
األبيض أن مئات عدة من القوات األمريكية سوف تبقى يف سوريا وأنه طلب  300مليون دوالر لتمويل عمليات الدفاع يف العام التايل
ملواصلة تجهيز القوات الرشيكة السورية ودعمها 101.وقبل أكتوبر/ترشين األول  ،2019كانت الجهود األمريكية املتمثلة يف التدريب
والتوجيه واملشورة واملساعدة والدعم املبارش تركز تركي ًزا أساس ًيا عىل قوات سوريا الدميقراطية التي يقودها األكراد ،عىل الرغم من أن
القوات األمريكية كانت مخولة مبساعدة مجموعات أخرى خضعت اىل لفحص عىل رغم أن الواليات املتحدة حتى مل تُدربها .وحتى
أكتوبر/ترشين األول  ،2019كان يوجد ما يُقدر بنحو  1000عنرص من القوات األمريكية يف سوريا متمركزين يف الشامل الرشقي للبالد
ولكن كانت من ضمنهم وحدة صغرية يف التنف يف الجنوب الرشقي .كانت القوة األساسية للمشورة واملساعدة واملرافقة يف سوريا
هي فرقة العمل املشرتكة للعمليات الخاصة ،عملية العزم الصلب 102.وقد أنهى ترامب جميع املساعدات األمريكية فجأ ًة يف أكتوبر/
ترشين األول .2019
بينام تشدد الطرق امل ُفضلة للواليات املتحدة يف املنطقة عىل االتصاالت واسعة النطاق بني الحكومات ،والعالقات طويلة املدى،
وخصوصا يف سوريا
ومجموعة واسعة من الربامج التعليمية والتدريبية ،فقد فرضت الظروف بعض ال ُنهج األضيق واألقل طمو ًحا،
ً
واليمن.
الوسائل
عىل الرغم من تخصيص موارد كبرية للربامج األمريكية الخاصة بالتدريب وبالتمرين وباالتصال العسكري ،تُركز معظم التحليالت للوسائل
األمريكية يف الرشق األوسط عىل املعدات ،حيث أن النفقات هائلة واألجهزة الناتجة عنها هائلة باملقدار نفسه .ومبا أن غايات الواليات
املتحدة وطرقها يف املنطقة واسعة النطاق ،فكذلك مدى األجهزة والتعليامت املقدمة ،كام هو موضح يف حالة العديد من الدول
العربية .فمن  2008حتى  2011مثالً ،ربحت الواليات املتحدة  45مليار دوالر من عمليات نقل األسلحة وحدها للسعودية ،تالها مبلغ
 17مليار دوالر إضافية من  2011إىل  103.2015ال تعكس هذه األرقام الهائلة الجيوب الكبرية للسعوديني وحسب بل أيضً ا ولعهم
المتالك أسلحة راقية ،وهو الولع الذي تشاركهم فيه حكومات أخرى يف املنطقة .يستخدم السعوديون الطائرة املقاتلة املتقدمة من
طراز  F-15املزودة بأسلحة متطورة ،ويُشغلون بطاريات عدة من صواريخ الدفاع الجوي باتريوت  ،PAC-3وميلكون أساطيل من
الدبابات القتالية الرئيسية والحوامات الهجومية .وقد تضمن الطلب امل ُقدم يف  2017وحده أربع سفن قتالية ساحلية و 115دبابة قتال
رئيسية من طراز  ،M1A2وحوامات إضافية ،وصواريخ باتريوت من طراز  .PAC-3كام كانت جوانب التدريب والدعم الخاصة
بالوسائل األمريكية حارضة وكانت لها أهمية متزايدة يف ضوء أداء سالح الجو املليك السعودي يف اليمن الذي تعرض النتقادات شديدة.
جرى توقيع مذكرة نوايا بقيمة  18مليار دوالر لتحديث أنظمة القيادة والسيطرة يف اململكة العربية السعودية ،ولتعزيز تدريب سالح
104
الجو املليك السعودي لتحسني قدرات وعمليات االستهداف الدقيقة ،ولتقديم املزيد من التعليامت حول قانون النزاع املسلح.
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ويف العراق ،وافقت الواليات املتحدة عىل أكرث من  23مليار دوالر يف معامالت املبيعات العسكرية األجنبية منذ  105،2003وقدمت وزارة
الدفاع أكرث من  2.3مليار دوالر من خالل صندوق التدريب والتجهيز بالعراق وصندوق التدريب والتجهيز ملكافحة تنظيم الدولة
اإلسالمية 106.وكام هو الحال يف لبنان واململكة العربية السعودية ،ترتاوح املعدات التي تُوفرها الواليات املتحدة بني املقاتالت التكتيكية
الراقية من طراز  F-16إىل دبابات القتال الرئيسية إىل األسلحة والذخرية الصغرية إىل معدات الحامية .أما عملية متويل التدريب فهي
عملية واسعة باملثل ،مع وجود تخصيصات للربامج التعليمية املتعلقة بقانون النزاع املسلح وحقوق اإلنسان ،والدورات العامة عن
107
القيادة واملوظفني ،ودورات االستخبارات العسكرية ،ودورات كبار ضباط الصف ،إىل جانب التعليم التقني والتشغييل.
تلقى لبنان أكرث من ملياري دوالر من املساعدات منذ  ،2005مبا يف ذلك ما يقرب من  1.4مليار دوالر من منح التمويل العسكري
األجنبي .تستخدم القوات املسلحة اللبنانية مجموعة من املعدات األمريكية ،مبا يف ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وناقالت الجنود
املدرعة والطائرات الهجومية واملروحيات ومركبات براديل القتالية .وعىل الجانب اآلخر ،تُزود الواليات املتحدة لبنان ببنادق هجومية
ومبعدات للحامية الشخصية وبروبوتات للتخلص من القنابل 108.ويف  ،2017تلقى لبنان  42.9مليون دوالر من صناديق رشاكة ملكافحة
اإلرهاب موجهة إلحداث تحسينات يف أمن الحدود .وقد بلغ التمويل الدويل للتعليم وللتدريب العسكري منذ  2006ما قيمته 29.4
109
مليون دوالر وال ُيثل سوى أحد الربامج التدريبية التي شارك فيها أكرث من  30ألف من األفراد العسكريني اللبنانيني.
ويف سوريا ،نظ ًرا لتقييد املساعدة األمنية األمريكية بسبب الوضع السيايس والعسكري وطبيعة رشاكتها ،فإن الوسائل األمريكية يف املقابل
أقل توسعية عىل الرغم من اإلنفاق الكبري بالدوالر .وعىل الرغم من عدم توفر أرقام من وزارة الدفاع للعمليات الخاصة بسوريا ،فإن
تكلفة الحملة املناهضة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق – عملية العزم الصلب – قد بلغت  28.5مليار دوالر بحلول سبتمرب/
أيلول  110.2018فمجموعة املعدات والتدريب ُاملقدمة ُمركزة تركي ًزا أكرب مبا يتناسب مع املوقف ،مع تعليامت تؤكد عىل املهارات
واملعدات التكتيكية والتشغيلية املناسبة للواقع ،وهي قوة مركزية صغرية نسبيًا تُ يز قوات سوريا الدميقراطية.
وبالتايل ،فإن وسائل الواليات املتحدة ،عىل الرغم من أنها عمدت اىل استهداف كيانات وطنية مستقرة نسب ًيا ،جرى تعديلها بالرضورة
لتناسب مختلف املواقف التي تواجهها الواليات املتحدة يف الرشق األوسط .وال يزال النموذج الذي جرى تطويره للعمليات العسكرية
سليم إىل حد معقول ،عىل الرغم من تعديله كنتيجة للتوغل السعودي يف اليمن .ويف العراقُ ،يثل
داخل اململكة العربية السعودية ً
التهديد املستمر من تنظيم الدولة اإلسالمية ،إىل جانب التحديات التي تُ ثلها امليليشيات غري الحكومية املعادية للمصالح األمريكية،
باإلضافة إىل العالقات املتوترة بني الحكومات ،تعقيدات أمام تطوير وتشغيل برنامج متامسك وفعال للمساعدة األمنية .وينطبق اليشء
نفسه يف لبنان ،حيث توجد مشكالت مامثلة .وأخ ًريا ،أُجربت الواليات املتحدة يف سوريا واليمن عىل العمل إىل حد كبري من خالل وكالء،
مام أدى لظهور نتائج مختلطة يف أفضل األحوال.
وباختصار ،تطورت غايات وطرق ووسائل املساعدة األمنية األمريكية يف املقام األول يف إطار العالقات بني الدول .وهذه الخلفية تُفرس
إىل حد كبري نقاط قوتها وضعفها ،ومن بني نقاط ضعفها عدم املرونة النسبية املرتبطة بالعمل يف املقام األول يف بيئة أكرث ثبات ًا واستقرا ًرا
ت ُوفرها الدول عىل عكس ما يحدث يف األماكن غري الخاضعة للحكم واألماكن املتنازع عليها.

خاتمة
أصبحت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي منطقة االختبار عىل املستوى الدويل يف ما يتعلق باملساعدة األمنية .ويعمل
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املزودون الرئيسيون الثالثة للمساعدة األمنية – إيران وروسيا والواليات املتحدة – عىل مستويات مختلفة من منظور قدرات الدولة.
فرشكاء إيران األساسيون جهات فاعلة شبه حكومية؛ وعاد ًة ما يكون رشكاء روسيا جهات فاعلة ضعيفة ومعتمدة عىل الدولة؛ ورشكاء
الواليات املتحدة دول راسخة بأغلبية ساحقة .تعكس هذه االختيارات املواقف االسرتاتيجية ملزود املساعدة األمنية املعني يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا وطبيعة القدرات العسكرية واالقتصادية له ولرشكائه.
أما السؤال الحيوي بخصوص أي من مزودي الخدمة كانت وستكون ملساعدته الفعالية األكرب يف املستقبل فيمكن اإلجابة عنه عىل
املستويني التشغييل واالسرتاتيجي .فعىل املستوى التشغييل ،يبدو أن إيران هي األكرث فعالية كام تشهد عىل ذلك القدرات غري املتناظرة
الهائلة التي بنتها مع رشكاء يف لبنان وسوريا والعراق واليمن ،ونتائج النزاعات العنيفة التي اشرتك فيها أولئك الرشكاء .كانت املساعدة
األمنية الروسية حاسمة من الناحية التشغيلية فقط يف سوريا ،حيث اتخذت شكل السيطرة املبارشة عىل الوحدات داخل الجيش السوري.
ويف أماكن أخرى ،شاركت روسيا يف املساعدة األمنية لجهات فاعلة شبه حكومية ،كام هو الحال اآلن يف ليبيا ،ومع جهات فاعلة حكومية
ضعيفة مثل القذايف يف ليبيا أو البشري يف السودان ،ولكن تلك املساعدة مل تكن حاسمة ويبدو أن دافعها يف املقام األول كان االعتبارات
االنتهازية عىل املدى القصري .أما املساعدة األمنية األمريكية ،املقدمة بأغلبية ساحقة لجهات فاعلة حكومية ،فيبدو أنها كانت دفاعية من
الناحية التشغيلية وت ُركز بشدة عىل القوة الجوية لردع املعارضني املحتملني ،وإذا لزم األمر ،إللحاق خسائر بقواتهم الربية يف املقام األول.
ومع ذلك ،فإن تحويل العمليات إىل مكاسب اسرتاتيجية دامئة كان صع ًبا إليران .فدعمها التصاعدي للجهات الفاعلة شبه الحكومية يف
لبنان وسوريا والعراق واليمن مل ينتج عنه بعد أن تعزز إيران لسيطرتها عىل مستويات الدولة املعنية ،كام أن القيود املالزمة لنهجها قد
متنعها من إجراء ذلك .فقد نتجت عن مساعدتها األمنية ،التي تهدف بوضوح إىل توسيع النفوذ اإليراين ،ردود أفعال ضد إيران نفسها،
وعىل األخص يف شكل مظاهرات ضدها يف لبنان والعراق ،ومن خالل نظام العقوبات الذي أضعف اقتصادها وقوض عرض قدرات قوتها.
وباملثل ،ال تكشف روسيا سوى عن القليل من الدالئل عىل قدرتها عىل توطيد عالقتها ببشار األسد يف شكل حكومة رشعية موحدة
قادرة عىل إعادة إعامر سوريا تظل روسيا فيها رشيكًا أساس ًيا .ويف أماكن أخرى من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،استعادت
روسيا موطئ قدم لها يف بعض املواقع االسرتاتيجية السابقة التي احتلها االتحاد السوفيتي ،لكنها مل تحول مواطئ القدم هذه ،كام هو
الحال يف مرص ،إىل عالقات واسعة النطاق أكرث جوهرية.
وعىل النقيض من ذلك ،تعرضت املساعدة االسرتاتيجية األمريكية اىل فرتات ضعف وقوة من خالل صلتها بالدول القامئة ونظام الوضع
الراهن الذي تتورط فيه .فقد تقوضت القوة الناعمة األمريكية بسبب تلك الصلة ،وهي نتيجة أدت إىل إخفاق العمليات يف لبنان
وسوريا وليبيا والعراق واليمن .وعىل الرغم من ذلك ،فقد ساعدت املساعدة األمنية يف الحفاظ عىل نظام الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،وهو هدف اسرتاتيجي رئيس للواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
مع ذلك ،يُشكل صعود أمراء الحرب وامليليشيات تحديًا وجوديًا لذلك النظام .فقد دفع هذا بعض املحللني ،مبن فيهم دانييل بيامن
وإرساء صابر ،للقول بأنه« :يتعني عىل الواليات املتحدة والقوى األخرى االعرتاف بالحاجة املؤسفة للعمل مع أمراء الحرب وتحسني
قدرتهم البريوقراطية لعمل ذلك» .ويف إشارة إىل املسؤوليات املحتملة املتمثلة يف تقديم املساعدة األمنية للجهات الفاعلة شبه
الحكومية ،مبا يف ذلك التدخل يف جهود تحقيق االستقرار وبناء الدولة ،باإلضافة إىل ميل تلك الجهات الفاعلة النتهاك حقوق اإلنسان،
ناهيك عن الحواجز القانونية التي تحول دون دعمها ،فإنهام ينصحان بتطوير «سياسات محددة بخصوص أمراء الحرب ت ُركز عىل مقدار
وصولهم إىل املساعدة ،وكيفية دمجهم يف الدولة األوسع نطاقًا ،وأية أنشطة غري مرشوعة ميكن التساهل معها إن ُوجدت» 111.ومع ذلك،
قد يرتتب عىل القبول التام لهذا النهج تكاليف لنظام الدول يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وبالتايل تكاليف عىل االستقرار
بالسمعة اإلدانة
العام للمنطقة ،ناهيك عن ُسمعة الواليات املتحدة يف الحفاظ عىل النظام الدويل .فمن أمثلة تلك التكاليف املرتبطة ُ
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العاملية تقريبًا من أعضاء النخبة السياسية العراقية يف أعقاب مقتل الجرنال اإليراين قاسم سليامين يف مطار بغداد الدويل يف يناير/كانون
الثاين .2020
المحصالت المترتبة على السياسة
يثري هذا االستعراض سؤاالً حول إىل أي مدى قد ميكن لهذه الجهات الثالث الرائدة يف تقديم املساعدة األمنية إىل الرشق األوسط تغيري
غايات وطرق ووسائل برامجها ،واتجاهات ذلك .ت ُفيد اإلجابة املخترصة بأن هذا ليس باألمر الكثري ،عىل الرغم من أنه ميكن أن يكون
بقدر أكرب بكثري للواليات املتحدة من إيران وبقدر أكرب نسبيًا للواليات املتحدة من روسيا .ففي جميع الحاالت الثالث ،يجري تحديد
الغايات والطرق والوسائل من خالل مصالح وقدرات مزودي املساعدة األمنية ،والتي من غري املحتمل أن تخضع أي منها اىل تغيري
جذري مفاجئ دون الوصول إىل تغيري النظام.
فمصلحة إيران بتصدير ثورتها يف املقام األول من خالل تطوير قدراتها غري املتناظرة وقدرات امليليشيات التابعة لها ،كام قيل هنا ،هي
جزء من طبيعة نظامها .وبعد توقيع خطة العمل الشاملة املشرتكة يف  2015مثالً ،ضاعفت إيران الجهود لتوسيع نفوذها يف املنطقة من
خالل تقديم املساعدة األمنية ،بدالً من اختيار مسار االعتدال والتنمية املحلية التي كانت إدارة أوباما تعقد آمالها عىل إيران يف أن
تنتهجها .كام أن استثامرها اإلضايف يف الحرب غري املتناظرة ،كام يتضح من هجوم سبتمرب/أيلول  2019عىل املنشآت النفطية السعودية،
إىل جانب قمعها الصارم املتزامن للمعارضة الداخلية ،يشري إىل أن احتامالت إجراء تقليصات كبرية أو تغيريات يف األمناط الحالية
للمساعدة األمنية احتامالت محدودة ،عىل الرغم من أن إيران يبدو أنها تواجه معارضة جدية يف مختلف بلدان املنطقة .وقد كان ردها
الثابت هو السعي لتشويه صورة املعارضة وإخامدها بدالً من تغيري السياسات.
أما املساعدات األمنية الروسية فتعكس انتهازية نظام بوتني املتأصلة يف ضعفه العاملي املقارن إىل جانب ،كام هو الحال مع إيران،
الهشاشة املتأصلة لنظامها االستبدادي .فكام هو الحال يف إيران أيضً ا ،عىل الرغم من أن تغيري النظام يف موسكو أمر ممكن ،فإنه هذا
يبدو من غري املحتمل يف املستقبل القريب أو حتى املستقبل شبه القريب .وبخالف تغيري النظام ،فإن العامل الوحيد الذي ميكنه تغيري
سلوك املساعدة األمنية لدى إيران وروسيا هو أن ترشعا يف أداء أدوار مرشوعة ومحرتمة ومهمة يف منطقة الرشق األوسط وبالتايل
مستحيل ألنها ال تتوافق
ً
حصصا يف الوضع الراهن .يف حالة إيران ،فإن الطريقة التي تنتهجها لتقديم املساعدة األمنية تجعل ذلك
تكسبا
ً
يتعي عىل إيران تغيري مواقعها.
مع الدول القوية واملستقرة .وباختصار ،سوف ّ
وعىل النقيض من ذلك ،فإن تركيز روسيا املتزايد عىل أداء دور الوساطة الدبلوماسية يف العديد من نزاعات املنطقة ،إىل جانب أن
املوارد االقتصادية وغريها من املوارد تفوق إيران بكثري ،يشري إىل أن روسيا ،عىل عكس إيران ،ميكنها أن تطمح إىل أداء مثل هذا الدور
يف تحقيق االستقرار يف املستقبل املنظور من دون تغيري مسبق لنظامها .ومن املفرتض أن أداء مثل هذا الدور سوف يؤدي بدوره إىل
تخفيف الجوانب األكرث عدوانية للمساعدة األمنية التي ت ُقدمها ،مثل توفري مرتزقة ألمراء الحرب ولشاغيل الوظائف الحكومية غري
اآلمنة .وحينها ،سوف يكون دورها يف املنطقة ومساعدتها األمنية شبي ًها بدور الواليات املتحدة والقُوى الغربية األخرى.
تتمتع الواليات املتحدة بأكرب قدر من املرونة املحتملة وأيضً ا بأكرب احتياج إىل املرونة يف تقديم املساعدة األمنية .فمصلحتها األساسية يف
املنطقة هي الحفاظ عىل استقرار الدول والعالقات السلمية بينها .وتلك املصلحة ت ُشكل بقوة غايات املساعدة األمنية التي ت ُقدمها
وطرقها ووسائلها .ومع ذلك ،فقد أصبح النظام املستقر القائم عىل الدولة يف الرشق األوسط أم ًرا بعيد املنال .فمنذ غزو العراق يف
 ،2003وما تبعه من اندالع االحتجاجات الشعبية يف  ،2011بدا أن احتامالت قيام مثل هذا النظام القائم عىل الدولة ترتاجع.
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وهذا يرتك للواليات املتحدة بدائل أساسية ثالثة لتوفري املساعدة األمنية يف املنطقة .البديل األول هو التأكيد عىل نظام الدولة من
جانب واحد ،وبذل كل ما باإلمكان لتعزيزه ،من خالل املساعدة األمنية واإلمنائية .ومع ذلك ،فإن اإلخفاقات امل ُتصورة ملا يُسمى مبساعي
بناء الدولة يف العراق وأفغانستان قد قللت من الشهية السياسية للواليات املتحدة تجاه مساع بهذا الحجم ،مام جعل املساعدات
األمنية األمريكية تقترص عىل برامج التدريب واالستحواذ ذات النفوذ األصغر من النوع املوصوف يف هذا املقال.
والبديل الثاين قد يكون نه ًجا «واقع ًيا» متشد ًدا يستند إىل املفهوم القائل أ َّن نظام الدولة يف الرشق األوسط هش بطبيعته وضعيف
للغاية بحيث ال ميكن أن تستند عليه املصالح والتعامالت األمريكية .وقد يستلزم هذا البديل إعادة تشكيل املساعدة األمنية بحيث
تكون أشبه باملساعدة األمنية التي تُقدمها روسيا ،أي الجمع بني الطرق والوسائل املتناظرة وغري املتناظرة ،مع األمل بأال يصاحب ذلك
سعي وحيش منفرد للمصلحة الذاتية الوطنية كام يبدو أنه الحال مع روسيا.
يف حني أن تخفيض الطرق والوسائل من الناحية التقنية بحيث يكون جزء كبري منها له طبيعة غري تناظرية ُيثل تحديًا للجيش األمرييك
وللمجمع الصناعي الذي يُزوده بأسلحته ،فإنه سيكون تحديًا أقل بكثري مام ستواجهه إيران مثالً عند محاولة ترقية تركيز مساعدتها
األمنية من قدرة حرب غري متناظرة إىل قدرة حرب متناظرة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن التحدي التقني الذي يواجهه املجمع الصناعي
العسكري األمرييك سوف يكون أقل من التحدي السيايس املتمثل يف تقديم التخيل الواضح عن التزام واشنطن طويل األمد بنظام عاملي
سلمي يُشجع عىل إقامة مشاريع حرة ودميقراطية ليربالية أمام الشعب األمرييك والجامهري الغربية واإلقليمية بشكل عام .ودفا ًعا عن
هذا البديل الثاين ،ميكن القول بأن املساعدة األمنية خالل الحرب الباردة كانت أكرث تنو ًعا مام أصبحت عليه ،إذ كانت تتضمن طرقًا
ووسائل غري متناظرة أكرث مام هو عليه اآلن .رمبا يُقرر صناع القرار األمريكيون أن الجمع الحايل بني الرشق األوسط غري املستقر واملغامرة
الروسية والتخريب اإليراين ملؤسسات الدولة يستلزم العودة إىل يشء مشابه لسمة املساعدة األمنية يف الحرب الباردة.
وخصوصا يف أوروبا وآسيا،
البديل الثالث للواليات املتحدة مامثل للبديل األول ،ولكن بإضافة اهتامم أكرب بكثري لكسب دعم الحلفاء،
ً
مام كان عليه الحال يف السنوات األخرية .فالسعى أحادي الجانب من الواليات املتحدة للمساعدة األمنية واألهداف التي تهدف
لتحقيقها أدت ،إىل حد كبري ،إىل تهيئة الظروف املسؤولة عن االختيار الحايل الكريه الذي تواجهه الواليات املتحدة اآلن .وإعادة بناء
دول الرشق األوسط الفاشلة والضعيفة أو الحفاظ عليها ،وجعل النظام يربط دول املنطقة وشعوبها بطريقة أكرث سلمية ،سوف يتطلب
اسرتاتيجية للمساعدة األمنية تستند إىل افرتاضات قدرات الدولة التي ميكنها أوالً أن تكون مقبولة لدى جمهور أمرييك يشك فيها ،وثان ًيا،
ميكن تنسيقها مع جهود حلفاء لديهم التوجه نفسه .ت ُعد املشاركة يف العبء أم ًرا رضوريًا لنجاح املساعدة األمنية األمييكية تحدي ًدا ألنه
ميكنها تعزيز حالة الدولة التي تعتمد عليها .وال ميكن للواليات املتحدة ببساطة تحمل األمر مبفردها ،فهذه ستكون عىل أية حال
اسرتاتيجية أقل ترحيبًا يف املنطقة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن العودة إىل سياسات الحرب الباردة سوف تنتج عنها عىل األرجح تكاليف مالية
بالسمعة بل وحتى تكاليف أمنية .فالخيار امل ُفضل هو إقناع الحلفاء باملساعدة يف مشاركة املسؤولية
وجانبية كبرية وتكاليف خاصة ُ
إلعادة بناء نظام رشق أوسطي تداعى بشكل سيئ عىل مدى عقد من الزمان أو نحو ذلك وأصبح تهدي ًدا للرفاهية العاملية.
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