إيخان والجدائخ ..محػر إستخاتيجي وبػاعث قمق خميجي!

مجخل:
في ترشيف أجيدة االستخبارات الغخبية ،تأتي الجدائخ كأكثخ بمج مجيػل في العالع العخبي،

وأحج الجول القميمة في العالع التي ال تدال مغمقة أمام فيع القػى الكبخى والعطسى في عالع اليػم،
وبخاصة دول التحالف األنجمػ ساكدػني ،بخيصانيا والػاليات الستحجة ،والتي ليا أجشجتيا
االستعسارية في عالسشا العخبي ،وال تدال تدعى لتحقيق اختخاقات لبشية األمغ القػمي لمجول

العخبية السخكدية ،وإضعاف مشاعتيا.

وفي حقيقة األمخ؛ فإن الجدائخ تجيخ سياساتيا الجاخمية والخارجية وفق ندق مختمف عغ
الصخيقة التي تجيخ بيا غالبية الجول العخبية سياساتيا ،وكحلظ برػرة مدتقمة عغ االتجاىات

العامة في الغالب لمسػقف العخبي في الكثيخ مغ األمػر.

ولحلظ تفديخات عجيجة ،مغ بيشيا الصابع العدكخي السغمق لمشطام الجدائخي ،وشبيعة الذعب

الجدائخي ذاتو ذات الشدعة االستقاللية واالعتداز الػششي الحي يخاه البعس مبال ًغا فيو ،وكان وراء
ِ
لمسدتعسخ الفخندي ،ربسا كانت األصعب في تاريخ أي بمج استعساري عبخ
السقاومة الذخسة
التاريخ ،باإلضافة إلى كػن الجدائخ في األصل بمج مغمق عمى نفدو بالرحاري الكبيخة مغ
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مختمف جياتو ،باستثشاء البحخ ،والحي لع يأتي االنفتاح عميو سػى بالسدتعسخيغ الحيغ أذاقػا
الجدائخييغ الػيالت وعسمػا عمى تغييخ ىػيتيع الجيشية والثقافية والمغػية.

مغخ بالتحميل ،ىػ عالقة
ولعمو مغ بيغ أىع أسخار وألغاز الدياسة الجدائخية مسا ىػ ٍ
الشطام الجدائخي باألنطسة والجساعات الدياسية ذات الصابع أو السشصمق "الجيشي" ،مثل الشطام
اإليخاني ،وتشطيع اإلخػان السدمسيغ.

وفي حقيقة األمخ؛ فإن االعتبارات التي يشصمق مشيا الشطام الجدائخي – والسقرػد الشطام
وليذ الحكػمة في الجدائخ؛ حيث إن القخار في ىحا االتجاه ليذ مغ اختراص الحكػمة

بالسفيػم السباشخ ليا – في ىحه االتجاىات ،شجيجة الحداسية.

عخف بالعذخية الدػداء ،في
وتعػد ىحه الحداسية إلى التجخبة التي َّ
مخت بيا الجدائخ فيسا ُي َ
التدعيشيات الس اضية ،بعج أزمة إلغاء نتائج االنتخابات التذخيعية التي جخت في العام 1991م،
بعج فػز "جبية اإلنقاذ اإلسالمية" بيا؛ حيث دخمت البالد سشػات عشف دمػي راح ضحيتو

حػالي مائتي ألف مػاشغ جدائخي ،وخدائخ بعذخات السميارات مغ الجوالرات ،أدخمت البالد في
حالة مغ االستجانة لع تكغ تعخفيا الجدائخ في تاريخيا ،وىبصت بدعخ الجيشار الجدائخي إلى

مدتػى أن أصبح الجوالر بسائة وعذخة دنانيخ.

نجاحا في مػاجية
وفي حقيقة األمخ؛ فإن الجولة الجدائخية ال يسكشيا القػل إنيا حققت
ً
َّ
السدمح وجساعاتو وحجىا ،وحتى ىحا الشجاح لع تحققو بالكامل ،فإلى اآلن؛ ال يدال ىشاك
اإلرىاب
بزعة مئات مغ بقايا جساعات العشف السدمحة ،بعزيع يػالي تشطيع الجولة "داعر" ،وبعزيع

يشتسي إلى تشطيع "القاعجة".
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ومغ بيغ األمػر السػجػدة في خمفية الرػرة ،وساعجت الجير الجدائخي في معخكتو

الدياسية لمحفاظ عمى الجولة بتكػيشيا الدياسي والسؤسدي في تمظ السخحمة الحخجة؛ العالقات
كل مغ إيخان واإلخػان السدمسيغ ،مسثميغ في حخكة مجتسع الدمع
التي تع بشاء أواصخىا مع ٍّ
"حسذ" ،التي تسثل اإلخػان في الجدائخ.
وبالشدبة إلخػان الجدائخ؛ كانت السعادلة بديصة ىشاك مرمحة متبادلة بيغ الصخَفيغ؛ حيث

كان اإلخػان يبحثػن عغ مداحة يتسجدون فييا ،بعج سمدمة الق اخرات اإلصالحية التي تبشاىا

الخئيذ الجدائخي األسبق ،الذاذلي بغ ججيج ،في العام 1989م ،بعج أحجاث العشف الػاسعة التي
شيجتيا البالد في أكتػبخ مغ العام 1988م.

"إسالميا" في الرػرة ،لتفديخ سياساتيا
وجيا
ِّ
في السقابل ،كانت الجولة الجدائخية تخيج ً
اإلقرائية في حق جبية اإلنقاذ والتيار اإلسالمي الجيادي ،وإثبات أنيا ال تدتيجف اإلسالم

بقجر ما تدتيجف اإلرىاب ،وكانت في ذات اآلن ،بحاجة إلى الخصاب الػسصي الحي يعمشو
ضاىخيا في مػاجية تيارات التكفيخ والعشف التي تػسعت في البالد في تمظ السخحمة.
اإلخػان
ِّ

وبالفعل ،وبالخغع مغ التػتخات التي الحقت العالقات بيغ الصخَف ْيغ؛ الجولة واإلخػان بعج
عخف بالخبيع العخبي ،مع سعي إخػان الجدائخ لمتحخك لكدب مداحات إضافية ،ومغ
أحجاث ما ُي َ
ذلظ االندحاب في العام 2012م ،مغ السجمذ الخئاسي الحي َّ
تذكل في العام 2004م لجعع

فتخة رئاسية ثانية لمخئيذ الجدائخي عبج العديد بػتفميقة وضع بجانب "حسذ" ،حدب "جبية

التحخيخ الػششي" ،الحدب الحاكع ،والتجسع الػششي الجيسقخاشي؛ إال أن اإلخػان في الجدائخ ضل
ليع سقف ال يتجاوزونو في ضل تجخبة اإلنقاذ السخيخة والتي يسكغ أن تتكخر معيع.
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تعقيجا ،وىػ ما تدعى ىحه الػرقة
أما عمى مدتػى العالقات مع إيخان؛ فإن الرػرة أكثخ
ً
إلى مشاقذتو.
إال أنو قبل التصخق إلى تفاصي ل ميسة في ذلظ السمف؛ فإنو تشبغي اإلشارة إلى أن العالقات

الجدائخية اإليخانية ،والتعاون الجدائخي اإليخاني في مجاالت إستخاتيجية تذسل حتى التدميح

وخرػصا الشفط والغاز؛
والتعاون االستخباري ،بجانب التعاون الطاىخ في السجاالت االقترادية،
ً
ىحه العالقات كانت محل احتكاكات بيغ الجدائخييغ والخميجييغ ،خالل اجتساعات وزراء الجاخمية
العخب األخيخ الحي عقج في الدابع مغ مارس؛ حيث سعت الخياض إلى إدراج "حدب هللا" عمى

سبب –
الئحة السشطسات اإلرىابية ،وقامت وفػد خميجية بيجػم حاد مباشخ عمى إيخان ،مسا َّ

بحدب وسائل إعالم مغاربية – إح اخ ًجا لمحكػمة الجدائخية.

إال أن الجدائخييغ حخصػا عمى أن يؤكجوا – في تعميقات لمخارجية الجدائخية عمى تقاريخ

لرحيفة "الخاية" القصخية في ىحا االتجاه – عمى أنو ال مذاكل بيغ الجدائخ وبيغ كل مغ اإلمارات

البمج ْيغ ىشاك ،إلسشاد االقتراد الجدائخي
والدعػدية ،في ضل احتياج الجدائخ الستثسارات كال َ
السأزوم.

الجدائخ – شيخان ..مدار قجيع وإستخاتيجي:
ففي تمظ السخحمة ،ووفق تقاريخ استخبارية عجيجة اىتست باآلفاق العامة لمدياسات
اإليخانية في مخحمة ما بعج حخب الخميج األولى ،أو الحخب العخاقية – اإليخانية ،التي انتيت
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بيديسة إيخانية ،س ياسية وعدكخية؛ فإن إيخان بجأت في تػشيج أواصخ عالقاتيا مع الجساعات
الدِّشية التي كانت تقاتل الدػفييت في أفغاندتان ،ثع جيخت بعجائيا لمػاليات
الخاديكالية ُّ
الستحجة ،كعامل مذتخك بيشيا وبيغ إيخان التي كانت تدعى إلى االنتقام مغ الػاليات الستحجة

التي دعست بذكل مب اشخ أو مغ خالل الحمفاء الخميجييغ والعخب ،صجام حديغ في حخبو ضج

مباشخ في ىديسة اإليخانييغ.
ًا
إيخان ،وكان ذلظ الجعع عامالً

وبالفعل؛ فإنو ،وخالل عقج التدعيشيات َّ
وشجت األجيدة اإليخانية عالقاتيا مع "تشطيع

القاعجة" وزعيسو أسامة بغ الدن ،عمى مدتػى أكبخ مغ السدتػى التكيتيكي السفتخض في إدارة

وخرػصا في
ممف العشف في أفغاندتان ،وضج السرالح االمخيكية واإلسخائيمية عبخ العالع،
ً
أفخيقيا.
وعشجما انجلعت األزمة الجدائخية في العام 1992م ،وتفككت جبية اإلنقاذ إلى جبيات

متعجدة أكثخ راديكالية حسمت الدالح ضج الجولة والسجتسع ،ومشيا "الجساعة اإلسالمية

السدمحة" ،و"الحخكة اإلسالمية السدمحة" ،و"الجبية اإلسالمية لمجياد السدمح" ،وكميا أجشحة
قخيبة مغ "الجساعة اإلسالمية" ،و"الجياد اإلسالمي" ،و"التكفيخ واليجخة" السرخية ،وقاتمت

عشاصخىا في الثسانيشيات في أفغاندتان – ضسغ ضاىخة "العائجون مغ أفغاندتان" التي عانت

مشيا مرخ والجدائخ ودول أخخى في نيايات الثسانيشيات وعقج التدعيشيات – دفعت إلى السديج

مغ التشديق بيغ الجدائخ وإيخان ،عمى األقل بسػجب القخب الجغخافي اإليخاني مغ السفخخة

الخئيدية لتجريب وتدميح ىحه العشاصخ ،في أفغاندتان.
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البمج ْيغ قجيسة ،وتعػد إلى أيام حكع الذاه في إيخان؛
وفي حقيقة األمخ؛ فإن العالقات بيغ َ
حيث لعبت الجدائخ دور الػساشة بيغ إيخان والعخاق في العام 1975م ،في الخالف الحجودي
مؤقتا ،وكانت الجدائخ
البمج ْيغ عمى شط العخب ،وكان "اتفاق الجدائخ" ىػ ما أنيى األزمة
ً
بيغ َ
ىي الجولة التي وافقت عمى رعاية السرالح اإليخانية في واششصغ بعج قصع العالقات الجبمػماسية
اإليخانية األمخيكية في العام 1980م.

وبعج ذلظ  -كسا َّ
البمج ْيغ،
تقجم  -لعبت قزية اإلرىاب ًا
دور ِّ
ميسا في تػشيج التعاون بيغ َ
ويقػل الجبمػماسي اإليخاني الدابق ىادي أفقيي ،في ترخيحات نذخىا مػقع "سي .إن .إن
عخبية" ،في يػليػ 2016م ،إن "إحجى القزايا التي ساعجت عمى تقارب مػاقف البمجيغ ىػ

مػضػع اإلرىاب".
وقال إن فالجدائخ "عانت مغ اإلرىاب سشػات التدعيشيات ،وىي بحلظ كإيخان التي عانت ىي

األخخى مغ بعس السشطسات االرىابية عمى الحجود الذخقية التي تأتي مغ باكدتان وأفغاندتان
السجعػمة مغ الجول العطسى وبعس دول السشصقة".
تسػضع الخميج في
ويقػل يحيى بػزيجي ،أستاذ العمػم الدياسية بجامعة الذمف ،إن
ُ
البمج ْيغ في رفس مداعي الدعػدية
تجعيع العالقات الجدائخية اإليخانية ،يأتي مغ اشتخاك كال َ
ودول خميجية أخخى لفخض ىيسشتيا عمى السشصقة عمى حداب الجول الكبخى السخكدية األخخى،

ومغ بيشيا مرخ والجدائخ وسػريا وإيخان.
ويػضح في ترخيحات لذبكة "سي .إن .إن" كحلظ ،أنو مغ العػامل التي جعمت الجدائخ
أقخب لمسحػر اإليخاني في ىحا االتجاه ،ىػ "صخاع السمكيات والجسيػريات؛ حيث تسيل األنطسة
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الدياسية (الجسيػرية في السشصقة) لتأييج نطيخاتيا في الجول العخبية كشػع مغ التزامغ الحي

يكفل استسخارىسا ،باإلضافة إلى السػاقف اإليخانية السعمشة السعادية لمغخب وبذكل خاص الػاليات
الستحجة وإسخائيل تشدجع مع التػجيات العامة لمدياسة الخارجية الجدائخية مشح االستقالل".
وفي ح قيقة األمخ؛ فإن الدعػدية بالحات تجرك خصػرة وأثخ ىحا السحػر ،ولحلظ سعت

إلفداد العالقات اإليخانية الجدائخية أكثخ مغ مخة ،ومغ بيغ األدوات التي تمجأ إلييا الخياض في

ذلظ ،إصجار وزراء وسفخاء ليا ،لترخيحات معادية إليخان ،مثمسا دأب الدفيخ الدعػدي في
الجدائخ ،سامي بغ عبج هللا الرالح ،أو وزيخ الجاخمية الدعػدي ،األميخ عبج العديد بغ سعػد

بغ نايف بغ عبج العديد ،خالل مؤتسخ وزراء الجاخمية العخب.

العالقات الجدائخية اإليخانية والدياقات الخميجية:
في حقيقة األمخ؛ فإن العالقات الجدائخية اإليخانية ليدت بعيجة في سياقاتيا عغ َّ
ممف ْيغ

بعيجا عغ مػقف
خميجي ْيغ
َّ
َّ
أساسي ْيغ؛ السمف األول ،ىػ ممف الصاقة؛ حيث إن الجدائخ تتحخك ً
السحػر الخميجي لرالح السػاقف اإليخانية في سياسات اإلنتاج والتدعيخ ،وىػ ما كان محظ
نقاشات كثيخة لمغاية بيغ الخياض والجدائخ في العام 2016م ،قبل إقخار نطام الحرز اإلنتاجية
الحالي ،في ديدسبخ 2016م.
وجاء ذلظ حتى بعج زيارة قام بيا رئيذ الحكػمة الجدائخية في ذلظ الحيغ ،عبج السالظ
سالل ،إلى الخياض لتشفيح مقخرات "اتفاق الجدائخ" الحي تع التػصل إليو في أواخخ سبتسبخ
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يػميا،
2016م ،ويقزي بتخفيس اإلنتاج اإلجسالي لمسشطسة ،مغ مدتػى  33.7مميػن بخميل ِّ

يػميا ،مع استثشاءات لمعخاق
وفق أرقام أكتػبخ مغ ذلظ العام ،إلى نحػ  32.5مميػن بخميل
ِّ
وإيخان ودول أخخى.

يػميا،
وكانت االستثشاء السخرز إليخان ،ىػ تحجيج سقف إنتاجيا بـ 3.79مميػن بخميل ِّ

يػميا عغ معجليا في أكتػبخ 2016م ،والحي كان يبمغ 3.69
بديادة نحػ مائة ألف بخميل
ِّ

يػميا.
مميػن بخميل ِّ

فسغ السعخوف أنو مغ مرمحة اإليخانييغ عجم وجػد سقف لإلنتاج الستغالل االتفاق

ورِف َع ْت بسقتزاه
الشػوي السػقع بيغ شيخان ودول مجسػعة الـ( ،)1 + 5في يػليػ 2015مُ ،
العقػبات الجولية عغ إيخان؛ حيث تخغب إيخان في تعػيس ما فاتيا في صجد تسػيل خصط التشسية
وتحديغ مدتػى معيذة السػاشغ اإليخاني.

وفي حقيقة األمخ؛ فإن ذلظ أمخ إستخاتيجي بالشدبة لمشطام اإليخاني الحي جػبو باحتجاجات

اجتساعية واقترادية الباعث ،عشيفة لمغاية ،بعزيا – كسا جخى قبل أسابيع قميمة – شعبػي
الصابع؛ ال تقف خمفو قػى سياسية َّ
مشطسة يسكغ التفاوض معيا ،أو حتى الزغط عمييا ،مسا

يثيخ قمق الشطام اإليخاني.

وفي الػاقع؛ فإنو مغ السيع العػدة إلى مفاوضات فييشا والجدائخ في 2016م ،لفيع بعس
كل مغ الخميج ،وإيخان ،واتفاق الجدائخ الكامل في
األمػر الستعمقة بالعالقات الجدائخية مع ٍّ
السرالح مع السػقف اإليخاني في ممف الشفط ،والحي ىػ سياسي بامتياز.
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فالستاعب التي يػاجييا االقتراد اإليخاني ،وقادت إلى اضصخابات شعبية ،تػاجييا الجدائخ

التي اضصخت إلى أخح ق اخرات تقذف عجة ،كان ليا أسػأ األثخ عمى مػازنة العام 2017م ،وأدت
إلى احتجاجات واسعة بجورىا ،أخحت حيدىا األكبخ في "جخداية".
ولحلظ ،عمى ذات ندق إيخان؛ تػاجو الجولة الجدائخية مذكالت سياسية وأمشية بدبب تخاجع

أسعار الشفط.

وأدت األوضاع الدياسية الخاىشة  -والتي شالت بدبب شػل فتخة مخض الخئيذ الجدائخي
عبج العديد بػتفميقة ،وعجم وضػح الخؤية في مخحمة ما بعج بػتفميقة لجرجة أن الجير وقرخ

السخادية يجيخان األمػر في البالد مغ الػاجية بذكل فعمي مغ دون قجرة عمى إعالن إجخاء
انتخابات رئاسية ججيجة لغياب بجيل متفق عميو بيغ كل األشخاف الفاعمة في البالد -؛ قاد ذلظ

إلى انكفاء جدائخي في الدياسات الخارجية ،باعجت بيشيا وبيغ باقي الجول العخبية والخميج،

وبالحات الدعػدية.

ومغ بيغ مطاىخ ذلظ ،رفس الجدائخ لسصالب مرخية بحطخ اإلخػان ىشاك ،أو إقخار أن
اإلخػزان جساعة إرىابية خالل اجتساع سابق لػزراء الجاخمية العخب ،والسذاركة في الحخب عمى

اليسغ ،التي بجأتيا الدعػدية في مارس مغ العام 2015م ،أو حتى السذاركة اإلسسية في
"التحالف اإلسالمي" لسكافحة اإلرىاب ،الحي أعمشت عشو الخياض في نياية العام 2015م ،مع
استقاللية كبيخة في السػقف مغ الحخب في سػريا.
وفي الثمث األخيخ مغ يػنيػ 2017م ،قام وزيخ الخارجية اإليخاني ،دمحم جػاد ضخيف،
الغخيس ْيغ،
بجػلة مغاربية ،بجأىا بالجدائخ ،واستثشى مشيا السغخب في مالمدة واضحة لسػاقف
َ
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السغخب والجدائخ ،مغ األزمة الخميجية /السرخية – القصخية؛ حيث إن السغخب أقخب إلى السػقف

القصخي.

وفي حيشوَّ ،
عقب السحمل الدياسي والرحفي السغخبي ،عبج الػاحج الصالبي ،في مقال لو
عمى مػقع "ىدبخيذ" ،عمى جػلة ضخيف بانيا تدعى إلى "إحياء محػر شيخان  -الجدائخ بسا
راكسو مغ نذاط دبمػماسي مذيػد خالل أزمة شط العخب بيغ العخاق وإيخان ،وكحا عمى مدتػى

التشديق في مجال الصاقة والتحكع في إنتاج وأسعار الغاز والبتخول".
وأضاف الصالبي أنو "مغ شأن عػدة الجبمػماسية الجدائخية السجعػمة مغ إيخان وحمفائيا

بالسشصقة إلى ساحة الخميج العخبي ،إذا ما نجحت في وساشتيا بزسان تشازالت إيخانية لفائجة

السحػر الدعػدي – السرخي لغاية مرالح ضخفية في إشار تكتيظ يسكغ شيخان مغ مخاجعة
الحداب ضسغ معادالت ججيجة لسػازيغ القػى بتصػيق الجبيات الستعجدة السفتػحة لمرخاع
العخبي – الفارسي( ،مغ شأنيا) أن تخمخل مػقع الذخيظ االستخاتيجي لمسغخب مع دول مجمذ

التعاون".

......
تخل مغ أزمات وفتػر؛
وفي األخيخ؛ فإنو ،وبالخغع مغ أن العالقات اإليخانية الجدائخية لع ُ
إال أنيا تبقى في الشياية ،واحجة مغ أىع السحاور التي ُتجار مغ خالليا الدياسات اإلقميسية،
البمج ْيغ!
حتى ولػ كانت في الطل ،في ضل الصبيعة السغمقة لكال
الشطام ْيغ في كال َ
َ
________
أحمد التالوي :باحث مصري في شئون التنمية السياسية ،وكاتب أساسي في مركز سام للدراسات اإلستراتيجية
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