
 

            www.palestine‐studies.org 

 
٩، ص )١٩٩٠ فيرخ( ٤، العدد ١المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية  

 

1 

 

 الفصل فاقُ آ

  "الربط" ومسألة اخلليج ازمة

  احمد سامح اخلالدي
  حسين جعفر آغا
  

هو  ين السياسي والدبلوماسي حتى اآلن،لعل من ابرز ما افرزته ازمة اخلليج على الصعيد  
م العربي ـ بين تسوية هذه األزمة وفرص السالَ "الربط"النقاش الدويل الواسع املتعلق بإمكان 

عن إقامة بنية امنية إقليمية جديدة يف الشرق األوسط رافق ذلك من حديث متزايد االسرائيلي، وما 
وسنحاول فيما يلي النظر اىل . يف ظل املتغيرات احمللية والدولية املرتقبة يف املرحلة املقبلة

  :هاتين املسألتين والعالقة بينهما، وذلك على النحو التايل
  
  "الربط"مسألة 
  

 لقد كان العراق أول من طرح مفهوما للربط، كما : املباشر واملتزامن الربط :املفهوم العراقي
. ١٩٩٠أغسطس  / آب ١٢جتسد ذلك يف املبادرة التي أطلقها الرئيس صدام حسين يف 

ملعاجلة جميع دوائر املتزامنة واملتماثلة  وينطلق هذا املفهوم من مبدأ القيام باخلطوات
ي لألراضي الوجود السوري يف لبنان، االحتالل االسرائيلالعراق ـ إيران ـ (الصراع يف املنطقة 

ووفقا للموقف العراقي . بأقدمها، اي دائرة الصراع العربي ـ االسرائيليعلى ان يبدأ ) العربية
ال تنص املبادرة (لألوضاع يف الكويت " ترتيبات"الرسمي، سيكون يف االمكان النظر اىل 

 حال بدء االنسحاب االسرائيلي من األراضي يف فقط) صراحة على سحب القوات العراقية
مع للخالف ة ياحملتلة، اي ان مثل هذا االنسحاب هو شرط مسبق من شروط التسوية السياس

جملس األمن املبادئ والقواعد نفسها على دوائر ال بد من ان يطبق ويف رأي العراق، . الكويت
ت عينها املتخذة بحق العراق على اي من جراءاكما ال بد من ان يطبق اإلِ. ة كلهاالنزاع املعني

 (1).األطراف األخرى التي ترفض التزام اخلطوات املقترحة يف املبادرة

عادي للعراق رفضت هذا التصور غير ان القوى الدولية واحمللية التي تقف يف الصف امل  
: و التايل، وذلك ألسباب سياسية وعملية خمتلفة يمكن حصر بعضها على النح"الربط"مكانات إلِ

                                                            

  .راجع نص املبادرة يف باب وثائق، يف هذا العدد (1)
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، ألن املطلوب بحسب رأيها ـ وبموجب قرارات جملس األمن ـ هو االنسحاب العراقي من الكويت أوال
أما فيما يتعلق  .من جراء احتالله الكويت" جني اي ثمار"، ومنع العراق من من دون قيد او شرط

يتية ـ العراقية األوضاع الكو" ترتيب"باملبادرة العراقية، فانها قد تفتح الباب أما مقايضة 
وعلى سبيل املثال، فان . باملكاسب العراقية السياسية او املعنوية يف الساحات احمللية األخرى

اي جناح يحققه الرئيس صدام حسين يف دفع عجلة السالم العربي ـ االسرائيلي اىل األمام سيكون 
السلبية الناجمة عن اوئة للعراق، حتسين صورة العراق نمن شأنه، وفقا لوجهة نظر القوى امل

بصورة كما قد يتعزز النفوذ العراقي احمللي ). يف املنطقة العربية على األقل(احتالل الكويت 
، قد يحول االقرار بمبدأ الربط ثانيا. ارئيسية قياسا ببعض القوى العربية املؤتلفة مع الغرب حاليً

ىل تخفيف آثار الضغوط السياسية يؤدي ااملباشر األنظار عن االحتالل العراقي للكويت على نحو 
واالقتصادية والعسكرية املتراكمة على اجلانب العراقي، ويساهم يف تعطيل فرص احلل يف 

بحسب " الربط"قرار بـ يضاف اىل ذلك، ان اإلِ .اخلليج بالشروط التي حددها اجملتمع الدويل
وحماولة السترضائه " ضعف عالمة"املبادرة العراقية قد يُفسر من قِبَل اجلانب العراقي بأنه 

وهذا بدوره قد يدفع العراق نحو املزيد من التصلب او نحو تصعيد مطاليبه . وجتنب الصدام معه
باالنسحاب االسرائيلي هو امر غير واقعي،  البدء، ومن الناحية العملية، فان شرط ثالثا. السياسية

جلة جميع دوائر الصراع يف املنطقة ومن غير العملي، أيضا، الدعوة اىل معا. وغير قابل للتنفيذ
 .يف آن واحد

 
 على الرغم من الرفض القاطع الذي أبداه  :"التسلسلي"الربط غير املباشر  :املفهوم الغربي

بعض األطراف الدولية الرئيسية إزاء مبدأ الربط، بمفهومه العراقي، وإصراره يف املقابل 
ربي ـ االسرائيلي حتديدا، فقد وجدت بين ازمة اخلليج والصراع الع" الفصل"على ضرورة 

ويبدو ان من . هذه األطراف نفسها أمام ضرورة تطوير رد مؤات على هذا الطرح العراقي
الورقة "دوافع ذلك تقدير هذه األطراف انه يجب أال يتاح أمام العراق جمال الحتضان 

دي، وخصوصا يف ؛ وذلك منعا ِإلحراج القوى العربية الواقفة يف الصف املعا"الفلسطينية
الوقت الذي ساد شعور واسع يف املنطقة بأن اجملموعة الدولية قد حتركت بسرعة وفاعلية 

يف حين أنها مل تتخذ االجراءات املماثلة  تين إلِخراج العراق من الكويت،غير معهود
ومن ناحية . ملواجهة االحتالل االسرائيلي املستمر لألراضي العربية منذ أكثر من عقدين

ى، يبدو ان القوى الدولية الرئيسية باتت تشعر بأن الفترة الالحقة حلل ازمة اخلليج قد اخر
راع العربي ـ ، للقيام بجهود جديدة ملعاجلة الصتكون مؤاتية فعال، على نحو خاص

االسرائيلي نتيجة التغيرات اجلذرية يف العالقات بين االحتاد السوفياتي والغرب، وِإلحياء 
هكذا،  .يف مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة" األمن اجلماعي"كإطار لـ دة دور األمم املتح

ويف مقابل الدعوة العراقية اىل الربط املباشر واملتزامن بين ازمة اخلليج والصراع العربي 
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ة الرئيسية، يـ االسرائيلي، شهدت الفترة األخيرة تبلور مفهوم آخر لدى بعض القوى الدول
ومن هنا، حدد . بين األزمتين الربط الضمني وغير املباشرطوي على يمكن القول انه ين

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تصوره  مالرئيس فرنسوا ميتران، يف خطابه األخير أما
من قِبَل العراق حيال " إعالن نية"جملموعة من اخلطوات حلل ازمة اخلليج، تبدأ بـ 

بجهود جديدة ملعاجلة ) من الكويت ملشروطغير ابعد خروج العراق (االنسحاب، وتنتهي 
. جميع النزاعات األخرى يف املنطقة، ومنها النزاع يف لبنان ويف األراضي العربية احملتلة

وقد دعا الرئيس الفرنسي اىل ضرورة إقامة احلوار بين األطراف احمللية املتنازعة 
سالم  مؤتمر بعقدا وطالب ايض. وتطبيق جميع قرارات جملس األمن املتعلقة باملنطقة

منية إقليمية اقترح الرئيس ميتران إقامة بنية أخيرة، وكمرحلة أ. كإطار للمفاوضات دويل
تمتد من إيران حتى املغرب ومن الشرق األوسط حتى "لنزع السالح وضمان االستقرار 

، دعا الرئيس األميركي جورج وبعد أيام قليلة، وعلى املنبر نفسه (2)."احمليط األطلسي
قد "قْب ذلك ، مضيفا انه عَو شرطمن دون قيد اىل ضرورة خروج العراق من الكويت وش إب

دول "لتسوية اخلالفات بين العراق والكويت تسوية دائمة، ولقيام " فرصتكون هنالك 
لقيام جميع دول املنطقة "يبات اجلديدة لضمان االستقرار، و ببناء الترت" اخلليج بنفسها

ويف الوقت نفسه تقريبا،   (3)."اع الذي يباعد بين العرب واسرائيلوشعوبها بحل ذاك النز
يجب ان ينسحب العراق : "د بتصريح جاء فيه رأدىل وزير اخلارجية البريطاين دوغالس هي

من الكويت قبل البحث بالتحرك نحو تسوية اوسع يف الشرق األوسط، وال يمكن طرح 
ال ارى . صدام حسين من الكويت لرئيسامبادرات جديدة بشأن فلسطين إال بعد إخراج 

حين ينسحب العراق من الكويت  وأضاف هيرد انه." أمال يف حتقيق تقدم حتى يحدث هذا
يمكن ان يمهد األعضاء اخلمسة الدائمون يف جملس األمن الطريق أمام مؤتمر للسالم يف 

 (4).الشرق األوسط

قرار ضمني بالربط حتمل هذه التصريحات يف طياتها ما يمكن القول انه إ  
، ال بالربط املتزامن، بين دائرتي النزاع يف املنطقة، وإنما على نحو يتعارض مع التسلسلي

 اخلليج اوال، شرط حل ازمةبمفهومه الغربي يقوم على " الربط"الطرح العراقي، اذ يبدو ان 
وكان . وبحيث يصبح مثل هذا احلل مفتاح التحرك على صعيد السالم العربي ـ االسرائيلي

كما " (الربط املعكوس"وزير اخلارجية األميركي جيمس بيكر اوضح املعبّرين عن هذا 

                                                            

  .راجع باب وثائق، يف هذا العدد  (2)

  .اجع باب وثائق، يف هذا العددر  (3)

  .٦/١٠/١٩٩٠، )لندن" (احلياة: "راجع   (4)
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يف حديثه مؤخرا أمام جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ ) وصفه البعض
اي ال تستطيع السماح لهذه الطريقة العنيفة "األميركي، إذ شدّد على أن الواليات املتحدة 

ل صدام ويجب ان يفش. شرق األوسطتصبح موجة املستقبل يف ال بأن احتالل الكويت
حسين إذا أردنا للسالم ان ينجح، ألن إمكانات قيام سالم دائم بين اسرائيل وجيرانها 

وأضاف بيكر ان كل أمل بتحقيق السالم يف منطقة الشرق ." العرب ستتحطم إذا جنح
حسين وقدرته يف املستقبل على مرتبط بوقف عدوان صدام "األوسط اململوءة بالنزاعات 

  (5)."القيام باعتداءات جديدة
 "منذ الغزو العراقي للكويت سعت األطراف الدولية  :العامل االسرائيلي :ويناملع" الرابط

عن ازمة اخلليج، يف " العامل االسرائيلي"الرئيسية، وال سيما الواليات املتحدة، إلِبعاد 
ودبلوماسيا بين دائرتي النزاع، وبغية منع  سياسيا" الفصل"األساس من أجل توكيد 

تقويض موقع القوى العربية املناوئة للعراق التي قد تبدو منكشفة على الساحة العربية 
 ٨غير ان جمزرة املسجد األقصى يف . الداخلية يف حال زج اسرائيل يف األزمة الراهنة

ة الربط، كما أنها ألساهمت يف إحياء النقاش بشأن مس ١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول
أثارت تساؤالت تتعلق بامكان االستمرار يف سياسة تنفي، يف العلن على األقل، وجود اية 

هكذا، فقد . مة اخلليج واألوضاع يف األراضي العربية احملتلةرة بين حل ازعالقة مباش
اذ اىل اتخ) وغيرها من القوى الدولية(كانت نتيجة اجملزرة ان اضطرت الواليات املتحدة 

موقف حاسم نسبيا من اسرائيل يف األمم املتحدة كي ال يبدو أنها تتبنى سياسة ذات 
وجهين حيال القانون الدويل، وضرورة التزام هذا املوقف من ِقبَل خصوم الواليات 

، فأصبح "الرابط املعنوي"ومن هذه الزاوية، برز ما يمكن تسميته . املتحدة وحلفائها معا
اسرائيل من عواقب أعمالها يف األراضي احملتلة يف الوقت " ةحماي"من الصعب بمكان 

وقد . جماع يف مواجهة العراقالذي يحاول اجملتمع الدويل االحتفاظ بأكبر قدر من اإلِ
 هذا الرابط يف تعليقه على جمزرة رئيس الفرنسي فرنسوا ميتران بوضوح اىلأشار ال

، إال )اي األحداث يف القدس وأزمة اخلليج( "ال يريد املزج بين املسألتين"األقصى قائال انه 
األمم املتحدة جتد نفسها أمام مشكلتين قد تصبحان مرتبطتين، إذ ان مسألة احلق "ان 

ال يمكن "وأضاف الرئيس الفرنسي قائال انه ." مطروحة بالصيغة ذاتها ويف كلتا احلالتين
وعندما تعلن األمم . قفاحلق هو احل... السعي اىل الدفاع عن احلق هنا وجتاهله هناك

وذهب  (6)."املتحدة موقفها يجب ان يكون يف وسعها إحالل احلق هنا وهناك على حد سواء

                                                            

  .١٨/١٠/١٩٩٠املصدر نفسه، : راجع  (5)

.١٠/١٠/١٩٩٠املصدر نفسه، : راجع   (6) 
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إذ أكد " الربط"وزير اخلارجية الفرنسي، روالن دوما، اىل ابعد من ذلك يف حديثه عن مسألة 
." رق األوسطبين خمتلف النزاعات يف الش )تقارب ورابط(ال يمكننا ان نمتنع عن رؤية "انه 

." ود، وهناك رابط بينها كلهارق األوسط عدد من براميل البارهناك يف الش: "وأضاف
طي تع اي جمزرة األقصىان أحداثا مثل هذه "اخلارجية الفرنسي قائال وتابع وزير 

ان هذه احلوادث .... العربي ضد اسرائيل حجما لصدام حسين الذي يطرح نفسه بطل الكفاح
على قلق الفلسطينيين وعلى  اجملتمع الدويلام حسين إذا مل يرد ستخدم قضية صد

الطلب الشرعي للشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة يكون قادرا على العيش فيها مع 
ولعل ما يلفت االنتباه هو ان اإلدارة األميركية نفسها قد  (7)."احترامه ألمن اسرائيل

فقد أشارت املصادر ." الرابط املعنوي"أهمية اعترفت، وإنْ بصورة مموهة وغير مباشرة، ب
االسرائيلية اىل رسالة بعث وزير اخلارجية بيكر بها اىل نظيره االسرائيلي دافيد ليفي جاء 

فهناك من  ٦٧٢اي القرار األخير رقم ان اسرائيل إذا رفضت قرار جملس األمن "فيها 
دة حتى ولو مل يكن ملثل هذه سيقارن بينكم وبين صدام حسين ورفضه قرارت األمم املتح

 (8)."املقارنة ما يبررها
 "السياسية او الدبلوماسية او " الربط"مهما يكن األمر بالنسبة اىل إمكانات  :"الرابط امليداين

املعنوية بين حلقتي النزاع، فقد دلت األحداث على صعوبة جتاوز حقيقة التفاعل او 
ولة جتميد ساحة القدس بوضوح عن ان حماشفت جمزرة وقد ك. بينهما الترابط امليداين

الصراع العربي ـ االسرائيلي او حماولة حتييد اثر العامل االسرائيلي يف األوضاع احمللية 
وإذا كانت السياسة . ريثما يجري حل ازمة اخلليج، ليست عملية سهلة يف األحوال كافة

علقة ، عن التطورات املتاالمكانبعاد اسرائيل، قدر األميركية قد هدفت اىل إ/ الغربية 
االسرائيلي نفسه قد اصرّ على ايجاد ترابط بين  ن اجلانب بأزمة اخلليج، فمن الالفت ا

" تنظيم وحتريض"ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ  الساحتين عن طريق اتهام العراق
 يحاء بأنه يف حالاملتظاهرين الفلسطينيين يف القدس يوم جمزرة األقصى، وعن طريق اإلِ

تردد، او يف حال فشل التحالف الدويل يف توجيه ضربة حاسمة اىل العراق، فقد تضطر 
 (9).اسرائيل اىل اتخاذ اخلطوات الكفيلة بذلك من طرف واحد

وبطبيعة احلال، فان هناك درجة عالية من التداخل والترابط بين خمتلف دوائر النزاع يف   
احمللية نفسها من جهة، وبين الوضع االقليمي ككل اف طراملنطقة نتيجة سلسلة التفاعالت بين األ

                                                            

  .املصدر نفسه  (7)

  .١٦/١٠/١٩٩٠املصدر نفسه، : راجع  (8)

 .Jerusalem Post (International Edition), October 20, 1990: أنظر مثال  (9)
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ويبدو من الواضح، مثال، ان املوقف األميركي األخير يف جملس . واألوضاع الدولية من جهة أخرى
األمن حيال جمزرة القدس مل ينبع من قناعة أميركية كاملة بأن اسرائيل قد جتاوزت خطوطا 

يف نتيجة التقدير األميركي ان الوقوف مع اسرائيل معنوية أو سياسية غير مقبولة، بقدر ما جاء 
. ي املعادي للعراقيضر بالتحالف الغربي ـ العرب) اي يف خضم ازمة اخلليج(هذا الوقت بالذات 

ن مستلزمات مواجهة االحتالل العراقي للكويت هي التي فرضت على الواليات ا: وبكالم آخر
ومما قد يحرج . تأكيدا مباشرا" الربط"عول عامل املتحدة الوقوف ضد اسرائيل؛ وهذا ما يؤكد مف

الواليات املتحدة ثانية، وبصورة خاصة يف هذا اجملال، رفض اسرائيل االستجابة لقرار جملس 
) من حيث القانون الدويل(الدولة العبرية يف املنزلة نفسها  ، األمر الذي قد يضع٦٧٢األمن رقم 

األميركي أمام إمكان النظر اىل تصعيد / اجلانب الغربي  عوهذا، بدوره، قد يض. التي يحتلها العراق
فيه أمرا واقعا ال " الربط"االجراءات الدولية العقابية ضد اسرائيل والعراق معا، وعلى نحو يصبح 

  .مفر منه
ال بتوقف اثر عامل الربط عند ساحة الصراع العربي ـ االسرائيلي، يف وعلى صعيد آخر،   

، مثال، تعكس على ما يبدو حرية العمل السوري لبنانية األخيرة يف فاخلطوات السور. الواقع
املكتسبة يف هذه الساحة نتيجة املوقف الذي اتخذته سوريا من ازمة اخلليج وما رافق ذلك من 

شير بعض املصادر الغربية كذلك اىل أن هنالك وي. العالقات السورية ـ األميركيةانفراج نسبي يف 
بين السياسة السورية اخلليجية الراهنة وبين إمكان استعداد الواليات املتحدة للقيام " يربط"ما قد 

بدور الوسيط بشأن اجلوالن احملتل، يف حال إعادة حتريك عجلة السالم على اجلبهة العربي ـ 
 (10). االسرائيلية

باتت مطروحة فعال على عدة مستويات ومن زوايا " الربط"ألة خالصة القول، ان مس 
صرار الغربي وهذا ال يعني ان العراق قد جنح يف تثبيت مفهومه اخلاص للربط، لكن اإلِ. خمتلفة

املستمر على الفصل الكامل بين األزمتين يخفي هو اآلخر إقرارا خفيا بأن هنالك وقائع وآثارا 
بين حل ازمة اخلليج " الربط التسلسلي"ن االعتراف غير املباشر بِـ فم. ال يمكن جتاهلها" رابطة"

 (11)بين الساحتين،  )analytic(" رابط حتليلي"قرار بـ وفرص السالم العربي ـ االسرائيلي، اىل اإلِ
يبدو ان القوى العاملية، وبخاصة الواليات املتحدة، اصبحت تدرك أنها مضطرة اىل التعامل مع 

  .كل او آخرهذا املفهوم بش
  

  
                                                            

 .The Independent, October 18, 1990: راجع  (10)

(11)
 Houstonراجع الكالم املنسوب اىل آرون دافيد ميلر، مسؤول شؤون الشرق األوسط يف وزارة اخلارجية األميركية، يف صحيفة   

Chronicle, September 15, 1990. 
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  "البنية األمنية االقليمية اجلديدة"
  

أساسية من ركائز اصبحت تشكل ركيزة " البنية األمنية االقليمية اجلديدة"يبدو ان فكرة   
وقد أشار وزير اخلارجية األميركي، جيمس بيكر، . لكيفية معاجلة أزمة اخلليجالتصور األميركي 

ون اخلارجية التابعة جمللس النواب جلنة الشؤ ل مرة خالل لقائه أعضاءاىل هذه الفكرة أو
ففي رده على سؤال ألحد النواب عما إذا كانت الواليات . ١٩٩٠سبتمبر / أيلول  ٥ يف األميركي

احتفاظ صدام حسين "املتحدة ستواجه وضعا خطرا يف حال انسحاب العراق من الكويت و 
أجاب الوزير ، "ف من مليون عنصربترسانته النووية والكيماوية والبيولوجية وجيشه املؤل

يف املنطقة، يكون " إقامة بنية امنية إقليمية جديدة"األميركي بأن املطلوب هو العمل من أجل 
يف اخلليج، مما " دعم االستقرار"مة يف ، ثم املساه"العراقياحتواء العدوان "هدفها يف األساس 

وقد أثار هذا  (12)."مدادات الطاقةق احلر إلِوالتدف يف املنطقةسيضمن املصالح األمنية املشروعة "
اؤالت واسعة داخل الواليات املتحدة وخارجها، وال سيما فيما يتعلق باألهداف التصريح تس

السياسية ـ االستراتيجية األميركية البعيدة األمد يف املنطقة، وفيما يتعلق بإمكان االحتفاظ 
  .خلليج يف مرحلة ما بعد حل األزمة الراهنةا /بوجود أميركي عسكري رئيسي يف الشرق األوسط

ونتيجة حساسية الدول اخلليجية نفسها حيال فكرة الوجود األميركي العسكري الدائم يف   
دارة ، يبدو ان اإل)الوجود رفضا قاطعا بل رفض بعض القوى، مثل إيران، هذا(حميطها املباشر 

لن "عبر التشديد على ان الواليات املتحدة األميركية حاولت فيما بعد مراعاة مثل هذه احلساسيات 
، بحسب قول الرئيس بوش خالل لقائه الرئيس "على قواتها يف املنطقة يوما أكثر مما يلزمتبقي 

ومن الالفت ان  (13).١٩٩٠سبتمبر  /أيلول ٩السوفياتي ميخائيل غورباتشوف يف هلسنكي بتاريخ 
ام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، على تأكيد الرئيس األميركي كان حريصا، يف خطابه األخير أم

بعد حل األزمة الراهنة، " بناء الترتيبات اجلديدة لضمان االستقرار"يف  نفسهادور دول اخلليج 
  (14). وذلك من دون أن ينفي إمكان املشاركة األميركية يف مثل هذه الترتيبات

اإلقليمية اجلديدة ال تزال يف قيد  لكن مهما يكن األمر، فانه يبدو ان فكرة البنية األمنية  
ويمكن القول ان هنالك عدة تصورات جارية . النقاش والبلورة، حتى عند اجلانب األميركي نفسه

  :يف هذا اجملال

                                                            

(12)  New York Times, September 6, 1990. 

  .اجع باب وثائق، يف هذا العددر  (13)

  .٦/١٠/١٩٩٠، )لندن" (احلياة: "راجع  (14)
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 بحيث إعادة تنظيم العالقات األميركية السياسية ـ االستراتيجية يف الشرق األوسط برمته ،
حالف مع اسرائيل تطويرا جديدا للعالقات األمنية بمحور يواكب التركيز األميركي التقليدي على الت

وقد أشار اىل هذا وزير الدفاع . مصر ـ سوريا ـ اململكة العربية السعودية الذي افرزته ازمة اخلليج
ترتيبات جديدة من  عن ازمة اخلليجستنشأ "األميركي ديك تشيني يف حديث له جاء فيه انه 

يف تلك املنطقة من العامل على ضمان أمنها الذاتي، عالوة على رة احلكومات شأنها ان تعزز قد
مما كنا نقوم به يف  أمنياالترتيبات التعاونية التي ستسمح للواليات املتحدة بالقيام بدور أكبر 

إذا كان مركز الثقل يف العالقات األميركية بدول املنطقة وليس من الواضح تماما ما  (15)."املاضي
اىل اجلانب العربي على حساب اسرائيل، كما يذهب بعض التقديرات ) وفقا لهذا التصور(نتقل سي

 مع العالقات األميركية متواز الغربية، او ما إذا كان النظام األمني اجلديد املفترض سيسير يف خط
بشأن  توعلى صعيد آخر، يطرح بعض اجلهات األميركية تساؤال. االسرائيلية األمنية االستثنائية ـ

إمكان تطوير العالقات األمنية بسوريا بالذات، يف السمتقبل القريب، حتى عقب التحسن األخير يف 
 (16). العالقات بالغرب

  حيث يتم التركيز على إيجاد سبل ضمان األمن حملية" خليجية"إقامة بنية امنية ،
. ناء نظام أمني إقليمي شاملواالستقرار يف منطقة اخلليج بالذات، من دون التطلع بالضرورة اىل ب

وهنالك بعض ما يشير اىل ان االدارة األميركية تنظر اىل هذا اخليار األخير كبديل أويل على األقل 
وقد ركز الوزير األميركي مرة أخرى، يف اللقاء األخير الذي تم بينه . ضمن املرحلة القريبة املقبلة

شيوخ، على هدف احتواء العراق وردعه وإقامة وبين جلنة العالقات اخلارجية التابعة جمللس ال
، "كابح مستمر للقدرات احلربية العراقية"بنية امنية تشتمل على االجراءات الكفيلة بتشكيل 

ذا البلد، سواء كانت أسلحة على وصول األسلحة اىل ه" املستمر نوع من احلظر"ضافة اىل باإلِ
كذلك على ضرورة القيام بجهود رئيسية من أجل وشدد الوزير األميركي  .ير تقليديةتقليدية أو غ

احليلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة، مما قد يتطلب إجراءات الرقابة والتحقق 
 (17). الصارمة جدا جدا

وإذا كانت الواليات املتحدة مل تستقر بعد على اي من هذين التصورين للبنية األمنية   
 مل ا يف ذلك إمكان الدمج بينهما، فان هنالك بعض األسئلة احليوية التيقليمية املطلوبة، بماإلِ

  :يقدم اجلانب األميركي جوابا واضحا عنها حتى اآلن

                                                            

 .Christian Science Monitor, September 10, 1990: راجع  (15)

(16)  New York times, September 6, 1990. 

 .The Guardian, October 18, 1990: راجع  (17) 
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ية األمنية قليمكيف ستشارك الواليات املتحدة يف اية صيغة من صيغ البنية اإلِ أوال ـ  
الواليات املتحدة تنوي، يف  ولين األميركيين انح من كالم املسؤق؟ يتضاملطلوبة، وضمن اي نطا

لكن يبدو ان التركيز . جزء من النظام اجلديداظ على قوات معزَّزة يف املنطقة كاألحوال كافة، احلف
ومن املؤكد ان ردات  (18).ال القوات البرية، بحسب قول بيكر نفسه البحريةسينصب على القوات 

ت وفقا لطبيعة االنتشار األميركي الفعل احمللية على مشروع النظام األمني اجلديد ستتفاو
   .يف قدراتها على الردع او االحتواء وات األميركية، مما قد يعود فيؤثراحملتمل، وأماكن حشد الق

إقامة مثل هذه ) يف حال تبني نموذج النظام األمني اخلليجي احمللي( هل املقصود ثانيا ـ  
جلتها، ام ان املطلوب هو إقامة البنية إنهاء األزمة الراهنة وكجزء من أسلوب معا قبلالبنية 

حتقيق هدف إخراج القوات العراقية من الكويت؟ يبدو من كالم بيكر بشأن ضرورة بعد املرجوة 
ديدة كأداة للضغط على قامة البنية اجلانه سيتم العمل إلِ " احلصار واملقاطعة واالحتواء"اجلمع بين 

غير . إدامتها يف املرحلة الالحقة حلل النزاع الراهن ، باالضافة اىل النظر اىل كيفيةحالياالعراق 
من اآلن، سيبدة تراجعا عن النية الغربية ـ " االحتواء"ان هنالك يف الغرب من يرى ان طرح مفهوم 

قد يبدو انه ينطوي على استعداد الدولية باللجوء اىل القوة وحسم الصراع مع العراق عسكريا، كما 
ومن ناحية . وإنْ كان ذلك بشروط قاسيةاحلايل يف مرحلة الحقة،  للتعايش مع النظام العراقي

التحقق والرقابة "إجراءات نزع السالح و اقرعاخرى، ليس واضحا أبدا كيف سُتفرض على ال
لكن لعل اهم العقبات القائمة  .من دون توجيه ضربة عسكرية ماحقة اليه أوال" الصارمة جدا جدا

هو ) من غير ان يكون للعراق موقع يف هذه البنية( لية يف اخلليجأمام مشروع البنية األمنية احمل
القوى احمللية واخلارجية  ل هذا املشروع، وماذا سيكون موقفيف مث إيرانكيف سيتم إدخال 

بهذه البنية يف حال اتخذت إيران موقفا صريحا ومعاديا من نظام امني يديم الوجود  املعنية
ىل امد غير مسمى؟ وليس من الصعب االستشهاد هنا بالتصريح العسكري األميركي يف املنطقة ا

الذي أدىل به املرشد األعلى للجمهورية االسالمية االيرانية علي احمد خامنئي تعقيبا على احلديث 
تقوم الواليات املتحدة منذ مدة طويلة بخندقة : "بشأن النظام األمني املقترح، والذي جاء فيه

لن تقبل . وهذا ليس مقبوال لدينا، او لدى اية دولة اخرى يف املنطقة نفسها يف اخلليج الفارسي،
الشعوب االسالمية أبدا قيام الواليات املتحدة بخلق األنظمة الدفاعية واألمنية يف املنطقة، 

جهة و، من ومما يزيد األمر تعقيدا (19)." وستقاتل الطمع والسيطرة األميركيين يف اخلليج الفارسي
بمشاركة بلدان "يران فيما يتعلق بقيام نظام امني حملي املؤيد إلِ السوريية، املوقف النظر األميرك

                                                            

(18)  Ibid, September 15, 1990. 

(19)
 .The Independent, September 15, 1990: راجع  
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عقب زيارة الرئيس حافظ  ردالسوري ـ االيراين املشترك الصا ، بحسب ما ورد يف البيان"املنطقة
  (20).األسد األخيرة اىل طهران

اي البنية التي تتجاوز منطقة  قليمية األمنية الشاملة ـ، يف حال تبني صيغة البنية اإلِثالثا  
ويتضح من كالم وزير . احملتمل فيها اسرائيلاخلليج ـ هناك صعوبة واضحة بالنسبة اىل دور 

ضافة باإلِ(اخلارجية األميركي، جيمس بيكر، ان الواليات املتحدة ترى وجوب مشاركة اسرائيل 
خالل زيارته األخيرة لسوريا،  يف مثل هذا املشروع، كما أكد ذلك) اىل الواليات املتحدة نفسها

كما انه . اية دولة يف املنطقة عنها عادإب م عن بنية امنية إقليمية، ال يمكنعندما نتكل"مضيفا انه 
ويبدو ان التصور  (21)."كن، يف رأيي على األقل، استثناء الدول من خارج املنطقة منهامال ي

مني املنشود بغية دعم امن الدولة العبرية األميركي ال يقتصر على إدخال اسرائيل يف النظام األ
جراءات نزع السالح على اسرائيل كسواها من إواستقرارها فحسب، بل يشتمل أيضا على تطبيق 

لس الشيوخ األميركي، بيكر، يف شهادته األخيرة أمام جم فقد ذكر الوزير. األطراف احمللية األخرى
لن تتوقف عند مسألة األسلحة "ظام األمني اجلديد، ان إجراءات الرقابة والتحقق، املنبثقة من الن

بل يجب ان تشمل األسلحة النووية والبيولوجية  اي القدرات العراقية يف هذا اجملالالكيمياوية 
وقد اعتبر هذا الكالم انه  (22)".والتكنولوجيا الصاروخية، ويجب ان تشمل جميع الدول يف املنطقة

دارات األميركية ان تطرقت يف وقت مل يسبق ألية إدارة من اإلموجه اىل اسرائيل بصورة خاصة، 
  .اىل مسألة التسلح النووي والصاروخي االسرائيلي

  
  جمددا" الربط"عامل 

قليمية ان احلديث األميركي عن ضرورة املساهمة االسرائيلية يف البنية األمنية اال  
فاذا كان املقصود قيام مشاركة عربية ـ  .وتشعباتها "الربط"مسألة عود بنا، ُحكما ، اىل املطروحة ي

ات اجلذرية يف البديهي ان يفترض ذلك اتخاذ اخلطوأميركية ـ اسرائيلية يف مثل هذه البنية، فمن 
 ق األطراف احمللية علىوليس من الواضح أبدا كيف ستواف. اجتاه حل النزاع العربي ـ االسرائيلي

بشأن  حة والسيطرة عليها، يف غياب االتفاق الواسعنظام من هذا النوع او على خطوات لنزع األسل
النظام األمني " فصل"اؤالت جديدة عما إذا كان يف االمكان ره يطرح تسووهذا بد. إنهاء هذا النزاع

وردع العراق، عن النظام األمني الهادف اىل دعم األمن واالستقرار يف املنطقة " احتواء"الهادف اىل 
  املتاحة؟" الربط"، فما هي سبل "الفصل"وإذا مل تتوفر سبل . كلها

                                                            

  .راجع باب وثائق، يف هذا العدد  (20)

(21)  The Independent, September 15, 1990. 

 The Guardian, September 15, 1990. (22)  
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سؤال يف جابة عن مثل هذا الالواليات املتحدة على حماولة اإلِ بّليس من املرجح ان تنك  
غير ان املنطق الذي يطرحه اجلانب األميركي بشأن إقامة بنية امنية  .املستقبل القريب املباشر

، وهو ملّح الرئيس مؤتمر دويل للسالمعقد إقليمية جديدة قد يقوده اىل إعادة النظر يف إمكانات 
وبين الرئيس السوفياتي غورباتشوف يف  األخير الذي تم بينهجورج بوش نفسه اليه خالل اللقاء 

طار لتحقيق تسوية عربية ـ اسرائيلية، غير ان جمرد االهتمام األميركي اجملدد بهذا اإلِ (23).هلسنكي
دة للمفهوم العربي لدور املؤتمر الدويل وفاعليته، وال يعني ال يعني بالضرورة تبنّي الواليات املتح

إقرارها باحلقوق الوطنية الفلسطينية املشروعة او بموقع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها 
بين " الفصل"لكن، يف املقابل، فان االستمرار يف ادعاء . املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

مام واقع األحداث يف املنطقة من جهة، وأ مبي ـ االسرائيلي قد يتراجع أماازمة اخلليج والنزاع العر
يحيطان بالسياسة األميركية ـ الغربية جتاه املنطقة من جهة  التضارب والغموض اللذين ال يزاالن

 .اخرى

                                                            

  .٦/١٠/١٩٩٠، )لندن" (احلياة: "راجع (23)
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