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 آفاق الفصل

 

 البنية األمنية اجلديدة

 ومصادر التهديد لألمن واالستقرار يف املنطقة

 

    أحمد سامح اخلالدي

 حسين جعفر آغا

 

حتتل فكرة إقامة بنية أمنية جديدة يف املنطقة مكانة بارزة يف املداوالت 

الدولية واحمللية اجلارية بشأن كيفية معاجلة آثار حرب اخلليج، بل يمكن القول إن 

إمكان تطوير مثل هذه البنية هو من أهلم إفرازات األزمة الراهنة على الصعيد 

 االستراتيجي، نظراً إىل ما قد تنطوي عليه من آثار حيوية يف األوضاع –السياسي 

 اإلقليمية برمتها.

غير أنه ال يزال يلف هذه الفكرة الكثير من الغموض وااللتباس، مما يجعل من 

الصعب حتديد شكل البنية اجلديدة املطروحة، أو األهداف املرجوة منها، أو آلة تنفيذها 

بدقة. ويستدل من مراجعة النقاش اجلاري أن هنالك، يف الواقع، أكثر من فكرة واحدة 

يف قيد التبلور، تختلف عناصرها ومكوّناتها مع اختالف مصدرها ووقف صدورها. 

وإذا كان بعض هذا الغموض متعمداً أو مدروساً ألسباب سياسية أو تكتية من جهة، 

فيبدو أنه يعكس من جهة أخرى عدم يقين أصحاب الفكرة أنفسهم حيال مستقبل أزمة 

 اخلليج وانعكاساتها الطويلة األمد.

لكن مهما يكن األمر، يبدو أن مسألة الترتيبات األمنية اجلديدة يف املنطقة 

أصبحت مدار اهتمام واسع من قِبَل ا�موعة الدولية، كما يتبين من سلسلة 

التصريحات التي أدىل بها املسؤولون األميركيون والسوفيات واألوروبيون يف الفترة 

األخيرة، باإلضافة إىل املواقف الصادرة عن بعض األطراف العربية املشاركة يف 

 والتي تشير إىل أن جهوداً مكثفة – بما يف ذلك إيران –التحالف املضاد للعراق 

 ستنصب على تطوير البنية األمنية املطروحة يف مرحلة ما بعد وقف القتال.
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وتترك هذه املواقف األولية انطباعاً عاماً بأن أهداف البنية األمنية املطروحة 

 وأحياناً االثنين معاً: أوالً، كيفية التعامل مع –للمنطقة تتمحور حول أحد أمرين 

، كيفية "دعم االستقرار" يف املنطقة وثانياًيف إثر انسحابه من الكويت؛ العراق بالذات 

بصورة عامة يف املرحلة املقبلة، ومنع بروز التهديدات األمنية اجلديدة فيها. ويعود 

بعض التباين أو التخبط يف الرؤى ا�تلفة حيال البنية األمنية اإلقليمية إىل صعوبة 

اخلروج من اآلن بصيغة نظرية أو سياسية متماسكة كفيلة إما بالدمج بين هذين 

الهدفين وإما بالفصل بينهما. ومن الواضح أن بنية أمنية تهدف يف األساس إىل 

معاجلة "مشكلة" العراق، وتقوم على افتراض كون هذا البلد مصدر التهديد األول أو 

االستثنائي لألمن احمللي يف املستقبل، ستختلف عن بنية "تدعم االستقرار" يف 

 اإلسرائيلي مثالً، وإنْ كان هنالك تقاطع –املنطقة بأسرها عبر فض النزاع العربي 

 وتفاعل بين املسألتين.

والواقع أنه إذا كان هناك ميل طبيعي نحو التركيز على اجلانب العراقي من 

 بنية إقليمية أيةهذه املعادلة املعقدة يف األوضاع الراهنة، فإن الغرض النهائي لـ 

أمنية ناجعة ال بد من أن يكون "دعم االستقرار" اإلقليمي، بحيث يتم استيعاب "اخلطر" 

العراقي املفترض وأي من األخطار الفعلية أو املرئية األخرى ضمن إطار من 

الترتيبات واالتفاقيات التي ترسخ مبدأ األمن املتبادل واملتكافىء لدول املنطقة كافة. 

 حتى لو كان قابالً للتحقيق، سيخل – أي العراق مثالً –فنزع السالح عن طرح واحد 

بالضرورة بموازين القوى احمللية، كما أن استثناء قوى رئيسية من البنية األمنية 

 لن يساهم يف دعم األمن واالستقرار احملليين. – مثل إيران أو إسرائيل –املفترضة 

ويف الوقت نفسه، فإن مقتضيات األمن واالستقرار تشتمل على معاجلة اهتمامات 

ومصالح األطراف الدولية الرئيسية املعنية يف املنطقة، وإيجاد سبل التوفيق ما بين 

هذه االهتمامات واملصالح من جهة، وبين حساسيات ومتطلبات القوى احمللية نفسها 

 من جهة أخرى.

لكن مثل هذه االعتبارات العامة ليس كافياً لتحديد مستلزمات البنية األمنية 

اإلقليمية اجلديدة. فاحلقيقة أنه قبل البحث يف اجلانب العملي أو التنفيذي للبنية 

املنشودة، هناك حاجة مبدئية إىل حتديد مصادر عدم االستقرار التي قد تهدد املنطقة. 

وبكالم آخر، فإن تركيبة البنية اجلديدةومدى فعّاليتها يتوقفان، بالدرجة األوىل، على 

كيفية تشخيص األخطار املنوي تداركها. وإذا كان من املفترض ان تنتهي البنية 

 من قِبَل األطراف املعنية عدم استخدام القوة كأداة للسياسةاجلديدة إىل تثبيت مبدأ 
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، فإن احتماالت النجاح يف هذا املضمار ستزداد كلما اتضحت الرؤية بشأن كافة

معاجلة جملة من التهديدات وبؤر عدم االستقرار احملتمل، والتي يبدو أهمها على 

 النحول التايل:

: يشكل احتماالت العدوان من قِبَل دولة يف املنطقة على دولة أخرى  •

االحتالل  العراقي للكويت النموذج "الصايف" الحتماالت وخماطر العدوان من قِبَل 

دولة يف املنطقة على دولة أخرى. هكذا، فالهدف املباشر من أية بنية إقليمية جديدة 

سيكون، على األرجح، هو ردع العراق عن أية حماولة لتكرار عملية الكويت يف 

املستقبل، وذلك عبر جملة من اإلجراءات واالتفاقيات األمنية والعسكرية املتعددة 

األطراف واألغراض، بما يف ذلك إمكان االحتفاظ بوجود عسكري خارجي رئيسي يف 

املنطقة إىل أمد غير مسمى. إال أن احتماالت العدوان املستقبلي ال تقتصر بالضرورة 

على اجلانب العراقي، وخصوصاً يف ضوء نتائج احلرب األخيرة، بل أن تاريخ املنطقة 

يدل بوضوح على مصادر عديدة أخرى للعدوان ليست أقلها إسرائيل، التي باتت تملك 

 –إمكانات مهمة ملدّ قدراتها االستراتيجية خارج نطاق ساحات الصراع العربي 
اإلسرائيلي التقليدية، بما يف ذلك إىل منطقة اخلليج بالذات. ومن هنا، فاالستقرار  

واألمن اخلليجيان سيتوقفان على قدرة البنية األمنية اجلديدة على مواجهة احتماالت 

العدوان من أكثر من اجتاه أو مصدر واحد، وما يثير ذلك من مشكالت وحساسيات 

سياسية وعملية. والواقع أن أكثر البنة األمنية اإلقليمية أو الدولية قد قامت يف 

 كما كان احلال بالنسبة إىل –املاضي على افتراض "العدو الواحد" الواضح املالمح 

كل األحالف املنبثقة من احلرب الباردة، أو التحالفات العربية املضادة إلسرائيل مثالً. 

أما من دون العدو الواحد (أو املوحد) فسيكون من الصعب التأكد من تماسك البنية 

 اجلديدة املطروحة أو ضمان بقائها.

: إضافة إىل احتماالت التدخل من قبل دولة يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى  •

احتماالت العدوان العسكري "اخلارجي"، هنالك احتمال قيام دولة يف املنطقة 

 يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وقد يشتمل مثل هذا التدخل غير املباشربالتدخل 

على التحريض، أو تنظيم القوى املعارضة، أو مد التيارات االثنية أو االنفصالية 

بالدعم املادي والغطاء السياسي، إلخ. وهنالك نماذج حية وكثيرة على مثل هذه 

 – العربية املعاصرة، كما أن احلرب العراقية –التدخالت يف العالقات العربية 
اإليرانية قد شهدت مواجهة غير مباشر واسعة من هذا النوع بين الطرفين املتنازعين، 

إىل جانب ا�ابهة العسكرية املباشرة بينهما. ويشتمل هذا االحتمال، يف شكله األكثر 
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تطرفاً، على إمكان اللجوء إىل التخريب، أو االغتيال السياسي، أو حتى حرب 

العصابات، كوسائل لتقويض االستقرار الداخلي لدى اخلصم أو قلب نظامه. ويستتبع 

هذا أن بنية إقليمية تركز على األخطار اخلارجية يف األساس، قد ال تكون كافية ملنع 

 –إمكان التدخل غير املباشر الهادف إىل "القفز" من فوق طوق التدابير األمنية 
العسكرية الرادعة التقليدية. هكذا، فمن دون وفاق سياسي بين األطراف احمللية 

ا�تلفة ال يكون من السهل رسل اخلطوط الواضح التي تفصل ما بين أنماط الرد 

املشروع على العمل العدواين املباشر من جهة، وبين كيفية الرد على التدخل غير 

املباشر أو املستتر من جهة أخرى، بل أن احتماالت هذه األخيرة قد تزداد يف غياب 

 الوفاق أو التفاهم السياسي املطلوب.

: حتى يف حال االمتناع من القيام باألعمال إمكان التهديد والترهيب • 

العدوانية املباشرة أو غير املباشرة، فهنالك إمكان قيام طرف ما باتباع سياسة تقوم 

على التهديد أو الترهيب، أو بممارسة الضغوط املعنوية والنفسية ضد األطراف احمللية 

األخرى، بغية حتقيق األهداف السياسية أو االقتصادية. ونظراً إىل االختالل يف 

موازين القوى اخلليجية، قد تقوم قوة حملية "كبرى" بمحاولة التأثير يف مواقف 

وسياسات القوى "األصغر"، أو التلويح بإمكان التصعيد السياسي/ الدبلوماسي/ 

العسكري ضدها يف حال عدم االستجابة ملطالبها. ويشكل التوتر العراقي نماذج 

أخرى من هذا النوع. وستضطر أية بنية أمنية جدّية إىل إيجاد سبل التعامل املبكر مع 

مثل هذا التهديد لالستقرار احمللي، إنْ كان ذلك على صعيد تطوير آلية جديدة لفض 

النزاعات قبل احتدامها، أو إيجاد الوسائل املالئمة للحد من خطورتها بعد وقوعها (أي 

النزاعات). وإذا كانت البنية األمنية اإلقليمية املطروحة تفترض بالضرورة االلتجاء 

إىل األمن اجلماعي يف مواجهة االختالل يف موازين القوى احمللية (أي حماية القوى 

"الصغيرة" عبر ضمها إىل منظمة أمنية متعددة األطراف)، فإن الرد اجلماعي على 

التهديدات التي تنال طرفاً واحداً فقط قد ال يكون مضموناً أو مصداقياً يف األحوال 

 كافة.

: يف غياب تسوية للصراع إمكان "اندالق" احلروب اإلقليمية يف اجتاه اخلليج •

 اإلسرائيلي، وحت  لو امتنعت دول اخلليج نفسها من املشاركة يف حرب –العربي 

 عربية، يبقى هنالك إمكان اندالق مثل هذه احلرب يف اجتاه اخلليج، يف –إسرائيلية 

 إسرائيلية مستقبلية مثالً، أو إذا ما أصبحت أراضي –حال وقوع أية مواجهة عربية 

شرق األردن املتاخمة لألراضي السعودية ساحة مواجهة أساسية بين اجلانبين. 
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 عربية، بما يف –وهنالك سيناريوهات عديدة أخرى الحتماالت توسع حرب إسرائيلية 

ذلك إمكان حدوث عمليات تخريب ضد "املصالح الغربية" (أي املنشآت النفطية 

اخلليجية) كرد على التحالف املرئي بين إسرائيل والواليات املتحدة مثالً، أو إمكان 

املشاركة اإليرانية يف حرب من هذا النوع عبر سوريا أو لبنان. لكن احلرب اإلسرائيلية 

 العربية ليست احلرب الوحيدة التي قد تهدد االستقرار واألمن يف اخلليج؛ فهنالك –

تهديدات ناجمة عن احتماالت التوتر أو حتى القتال بين القوى اإلقليمية الواقعة إىل 

 باكستانية واسعة النطاق تؤثر –الشرق من منطقة اخلليج، بما يف ذلك حرب هندية 

يف منطقة احمليط الهندي برمتها، أو التوترات والقالقل بين تركيا والعراق، أو التقلبات 

 داخل أفغانستان، إلخ.

ويتضح أن بنية أمنية "إقليمية" تهدف إىل دعم االستقرار يف منطقة جغرايف 

حمددة وحمصورة، ال بد من أن تتأثر باألوضاع والصراعات الدائرة على أطرافها ويف 

"األقاليم ا�اورة. وتكمن املعضلة يف أن معاجلة جميع هذه الصراعات ضمن إطار 

موحد من الترتيبات األمنية والسياسية تبقى أمراً صعب املنال. غير أن جتاهل هذه 

الصراعات يف املقابل، قد يتعارض مع هدف دعم االستقرار احمللي يف األساس. 

فالقوة التي تُستثنى من نظام أمني معين، قد تعمل على تقويضه باعتباره موجهاً 

ضدها. أما مدّ مثل هذا النظام بحيث يضم القوى املعنية كافة، فقد يواجه بعقبات 

 سياسية وعسكرية يصعب جتاوزها.

: تعتبر هذه املشكلة من أكثر مشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة  •

املشكالت األمنية حساسية وتعقيداً. فهنالك العديد من القوى الشرق األوسطية التي 

تملك أسلحة دمار شامل كيماوية أو بيولوجية، كما أن هنالك أكثر من طرف يعمل على 

تطوير قدرات عسكرية نووية، وخصوصاً إسرائيل. ويمكن، من ناحية مبدئية، التأثير 

يف بعض هذه البرامج عن طريق تطوير وتوطيد أنظمة حظر التكنولوجيا املتطورة 

بالتعاون والتنسيق الدوليين. إال أن مثل هذه األنظمة مل يثبت فعالية عالية يف 

املاضي، وقد يكون أوانه قد فات يف بعض احلاالت الرئيسية، كما بالنسبة إىل 

إسرائيل وباكستان على سبيل املثال. وتشير جتربة نزع السالح يف أوروبا وبين 

الدولتين العظميين إىل أن حماولة السيطرة على أسلحة الدمار الشامل ووسائل 

اإليصال اخلاصة بها، قلما حتقق نتائج ملموسة إال يف حال توفر املناخ السياسي 

املالئم واإلرادة السياسية الدائبة على تخفيض مستويات اخلالف والنزاع. ومن دون 

مثل هذا املناخ أو اإلرادة املشتركة لن يكون يف اإلمكان املضي يف عملية ناجعة 
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لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، أو التحقق املصداقي من 

ترسانات األطراف احمللية ا�تلفة. أما على صعيد آخر، فهنالك مشكالت شائكة 

تتعلق بكيفية الربط بين السيطرة على انتشار أسلحة الدمار الشامل يف منطقة معينة، 

 –وبين السيطرة على انتشارها يف مناطق أخرى. وحتى لو افترضنا تسوية عربية 
إسرائيلية تشتمل على قيود وإجراءات حتََقُّق فيما يخص الترسانات اإلسرائيلية 

والعراقية والسورية (واملصرية والليبية إلخ)، فإنه يمكن التساؤل عن موقف إسرائيل 

مثالً من "القنبلة اإلسالمية" الباكستانية، أو من احتماالت قيام إيران بجهود مكثفة 

يف هذا املضمار. ومن هنا، فاألرجح أن توجه بنية أمنية إقليمية خليجية نحو مسألة 

التسلح العراقي غير التقليدي، سيثير قضايا التسلح غير التقليدي يف العديد من 

الساحات اإلقليمية األخرى لربما حتى الوصول إىل مسألة العالقات النووية 

اإلسرائيلية بجنوب أفريقيا، أو الدعم الصيني أو الكوري الشمايل لباكستان. ولن يكون 

 الذي الشاملمن السهل عزل هذه الساحات بعضها عن بعض، أو إيجاد النظام األمني 

 يضمها جميعاً.

: يمكن تخيل بعض احلاالت التهديدات احملتملة لتدفق النفط من املنطقة  •

التي تقوم فيها قوى حملية بالتهديد باعتراض تدفق النفط من منطقة اخلليج أو وقفه. 

 اإليرانية، بعد –وقد سبق أن أُثيرت هذه املسألة على نطاق واسع خالل احلرب العراقية 

الهجمات املكثفة ضد ناقالت النفط، وفيما يتعلق بإمكان قيام إيران بإغالق مضيق 

هرمز بالذات. وقد يأخذ أي تهديد مستقبلي أشكاالً خمتلفة، ابتداء بالتصريحات أو 

التهديدات اللفظية، مروراً باخلطوات اجلزئية (مثل إيجاد القواعد أو نشر القوات يف 

املناطق احلساسة بالقرب من املمرات البحرية)، وانتهاء بحصار عسكري مباشر. وإذا 

ما اعتبرنا أن أحد األهداف الرئيسية لبنية أمنية خليجية سيكون احليلولة دون مثل 

هذه التهديدات، يبقى أن سبل الرد عليها قد ال تكون واضحة تماماً يف جميع األحوال. 

فمصالح األطراف الدولية اخلارجية قد ال تلتقي بالضرورة وبصورة دائمة مع مصالح 

واهتمامات القوى اخلليجية نفسها، كما أن ا�اوف من احتماالت التصعيد قد تشكل 

 كابحاً للتحرك اجلماعي للدول واألطراف املنضوية حتت لواء البنية األمنية اجلديدة.

: يستدل من بعض التصريحات مشكلة الوجود العسكري اخلارجي يف املنطقة •

األخيرة للمسؤولين األميركيين أن الواليات املتحدة تنظر إىل إمكان إدامة بعض 

عناصر قوتها احلالية يف منطقة اخلليج، حتى بعد انتهاء األزمة الراهنة. والواقع أن 

مصداقية أية بنية أمنية جديدة ستتوقف، إىل حد بعيد، على رؤية كل القوى احمللية 
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 بدعم األمن اإلقليمي عبر الوجود – وخصوصاً األميركي –ملدى االلتزام الدويل 

 العسكرية املنبثقة من ذلك. ويمكن القول –املباشر يف املنطقة، والترتيبات السياسية 

إن عنصر الردع قد يتراجع إذا ما بدا هذا االلتزام ضعيفاً أو مشكوكاً يف أمره. ويف 

املقابل، فإن حوافز الدول اخلليجية نفسها على االنضمام إىل البنية اجلديدة، قد تتآكل 

يف مثل هذا احلال. غير أن الوجود العسكري اخلارجي الدائم يف املنطقة قد يكون بذاته 

مصدراً لعدم االستقرار، نتيجة رفض بعض القوى احمللية املبدئي ملثل هذا الوجود 

(مثل إيران)، أو بسبب اثر الوجود العسكري اخلارجي يف األوضاع الداخلية لعدد من 

دول املنطقة. وقد تستغل بعض اجلهات املعارضة مسألة "االنتشار العسكري األجنبي" 

 يف صراعها ضد األنظمة القائمة، مما قد يزيد يف حدة التوترات احمللية.

وإدراكاً من الدوائر الغربية املسؤولة حلساسية وعواقف االنتشار العسكري 

الدائم يف املنطقة، بما يف ذلك احتمال تردد الرأي العام الغربي نفسه أمام االلتزام 

بمثل هذا االنتشار، فإن هذه الدوائر تشير إىل أن املطلوب يف النهاية قد يكون مزيجاً 

من التسهيالت والتخزين املسبق للمعدات العسكرية، واالتفاقيات املبدئية بشأن 

التنسيق العمالين يف حاالت الطوارىء، باإلضافة إىل وجود مباشر "ما وراء األفق" أي 

وجود بحري ولربما جوي، بدالً من الوجود املكثف للقوات البرية على أراضي الدول 

اخلليجية املعنية. ويبقى أن البنية األمنية املطروحة ستحتاج إىل صيغة دقيقة تهدف 

إىل التوفيق ما بين متطلبات الردع املصداقي من جهة، وبين ضرورة عدم حتول أي 

 وجود دائم يف املنطقة إىل مصدر للقالقل أو التوترات احمللية من جهة أخرى.

 الدولية: تشكل "اليقظة اإلسالمية" –  العامل اإلسالمي والعالقات اإلسالمية •

اجلارة يف املنطق عنصراً مهماً من العناصر املؤثرة يف فرص االستقرار اإلقليمي عقب 

احلرب األخيرة. وقد شهدت احلرب تصعيداً يف مواقف احلركات اإلسالمية املعارضة 

للتدخل الغربي ضد العراق يف بعض الدول العربية، وخصوصاً يف األردن واملغرب 

العربي وبعض الدول اإلسالمية اآلسيوية، وهو ما قد يؤدي إىل تفاقم املواجهة 

 السياسية بين هذه احلركات والنظام اإلقليمي الناشىء حتت الرعاية –احلضارية 

الغربية يف األمد القصير على األقل. غير أنه، يف املقابل، مل يفلح العراق يف جتنيد 

العامل اإلسالمي بصورة فعّالة للضغط على السياسات أو املصالح الغربية حتى اآلن. 

كما أن وقوف عدد من الدول العربية واإلسالمية الرئيسية يف الطرف اآلخر من النزاع، 

قد ساهم يف احلد من احتماالت حتول الصراع إىل نزاع مفتوح بين اإلسالم والغرب. 

والواقع أنه من الالفت أن مراكز الثقل التقليدية يف العامل اإلسالمي، أي اململكة 
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العربية السعودية ومصر وإيران، مل تتجاوب مع منطق "اجلهاد" العراقي، األمر الذي 

ترك النظام العراقي معزوالً على الصعيد اإلسالمي على الرغم من مظاهر التعاطف 

 الشعبي مع حمتة الشعب العراقي خالل احلرب.

 الغربية، –ومن دون التقليل من أهمية اخللفية التاريخية للتوترات اإلسالمية 

أو نفي إمكان احتدام مثل هذه التوترات يف املرحلة القريبة املقبلة يف حال االنتشار 

 اإلسرائيلي –الغربي العسكري الدائم واملكثف يف املنطقة، أو استمرار النزاع العربي 

من دون عالج حازم من قِبَل أركان التحالف الدويل املضاد للعراق، فإن الفورة 

اإلسالمية اجلارية قد تنتهي بإيجاد حال من التعايش أو حتى التفاعل اإليجابي مع 

الغرب يف األمد األطول (ولربما على غرار ما بدأنا نشهده يف حالة إيران)، وخصوصاً 

إذا ما تبلورت املصالح املشتركة اجلديدة بين اجلانبين على أرضية من االحترام 

والتفاهم املتبادلين. وتعود أهمية الترتيبات األمنية والسياسية اجلديدة املطروحة 

للمنطقة لتبرز يف هذا ا�ال، إذ إن جتاهلها للحساسيات اإلسالمية، أو عدم تعاملها 

اجلدي معها، سيؤدي إىل تقويض االستقرار اإلقليمي، وبأشكال قد تكون خطرة من 

 وجهة نظر الدول الغربية واألنظمة احمللية القائمة على حد سواء.

: قد حتمل مسألة التحديث مشكلة التحديث والتغيير يف ا�تمعات العربية  •

والتغيير يف ا�تمعات العربية يف طياتها مشكالت عديدة تتعلق بفرص االستقرار يف 

املنطقة. فتطور ا�تمعات العربية االقتصادي والسياسي قد يؤدي إىل خلخلة 

األوضاع القائمة، أو إىل التوترات الداخلية الناجمة عن تصادم التيارات الداعية إىل 

التحديث، و/أو االنفتاح على العامل اخلارجي مع التيارات التقليدية واحملافظة، بما 

يف ذلك التيار اإلسالمي. ويمكن التساؤل عن تأثييرات احلرب األخيرة يف التركيبة 

السياسية يف العديد من األقطار العربية، ويف إمكان إحياء النقاش العربي العام بشأن 

مفهوم الديمقراطية واملشاركة يف احلكم ويف عملية صنع القرار السياسي. ومما ال شك 

فيه أن النزعة العاملية السائدة يف اجتاه الديمقراطية مثالً، ستترك أثرها يف 

ا�تمعات العربية، بل أن هذه النزعات كانت قد بدأت تؤثر ولو جزئياً يف األوضاع 

الداخلية يف عدد من الدول العربية، حتى ما قبل حرب اخلليج. أمّا على صعيد آخر، 

 وخصوصاً بعد انكشاف مدى الدمار الذي أُحلق باألطراف –فمن آثار احلرب احملتملة 

 تعزيز تطلعات شعوب املنطقة نحو الرفاهية والعيش الكريم بعيداً عن –املتنازعة 

أجواء احلرب أو التسلط السياسي. كما أن احلرب تثير مسألة العالقة بين العامل العربي 

ككل وا�تمع الدويل اجلديد املتجه أكثر فأكثر نحو تبني نموذجاً سياسياً واقتصادياً 
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متجانساً بعد سقوط التجربة الشيوعية. وبصورة عامة، يمكن القول إن التوترات 

الداخلية يف ا�تمعات العربية قد تزداد يف حال بروز هوة واسعة بين مسار التحديث 

والتغيير يف العامل اخلارجي، وبين مسار هذه العملية يف ا�تمعات العربية نفسها. 

 الناجمة عن تفاعل وتفاقم مثل هذه العوامل، قد الداخليةومن هنا فإن االختالالت 

 العام. وهذا بدوره قد يشكل حتدياً جديداً للبنية  اإلقليميتؤدي إىل اإلخالل باالستقرار

اإلقليمية املنشودة، وهو ما يوضح صعوبة تركيز هذه البنية على حماولة استيعاب أو 

 األمني وحدها، من دون معاجلة –احتواء التهديدات والتحديات ذات الطابع العسكري 

 خلفيتها وإفرازاتها األكثر شمولية.

 لقد أثارت حرب اخلليج جمدداً مسألة توزيع الثروة مسألة "توزيع الثروة":  •

العربية، أو الفوارق بين الدول العربية الغنية والدول الفقيرة. ومن األرجح أن تشهد 

الفترة املقبلة جهوداً مكثفة ملعاجلة هذه املسألة، وإنْ مل تكن طبعاً جديدة على 

املنطقة أو مقتصرة عليها. ويبدو أن الدول الغربية معنية، بصورة خاصة، بتطوير آلية 

جديدة لدعم اقتصادات الدول العربية التي تعاين مشكالت مزمنة ومتراكمة نتيجة 

االنفجار الديموغرايف والنقص يف املوارد الطبيعية، وذلك ضمن تصور شمويل لكيفية 

دعم االستقرار احمللي عقب احلرب. غير أنه ال بد من األخذ بعين االعتبار أن تكاليف 

احلرب الضخمة، إنْ كان من ناحية تكلفة العمليات العسكرية نفسها أو من ناحية 

الدمار الناجم عن مثل هذه العمليات، ستمتص الكثير من املوارد املالية االقتصادية 

يف األمد القريب، ومن تلك الدول العربية الغنية بالذات (أي يف األساس الدول 

اخلليجية). ويمكن التساؤل عن مدى توفر فائض من األموال العربية "الغنية" ملعاجلة 

املتطلبات احمللية االقتصادية األخرى امللحة، مثل التنمية ومشكلة الديون اخلارجية، 

إلخ غير تلك التكاليف املترتبة عن احلرب، من دون تطوير املشاريع األوسع باملشاركة 

 االقتصادية  مثل الرئيسية، الواليات املتحدة واليابان وا�موعة الدوليةمع القوى 

 العربية يف دعم التنمية العربية ليست بالضرورة –األوروبية. إال أن املشاركة الدولية 

مرادفة ملسألة "إعادة توزيع الثروات" يف املنطقة، بل ليس من الواضح أن هذا هو 

املطلوب يف األساس. إذ أن طرح مثل هذا الشعار يتجاوز قضايا التنمية والتطوير 

االقتصادي ليثير قضايا سياسية حساسة تتعلق بحق كل دولة يف التصرف يف 

مواردها وأموالها بحسب متطلباتها الذاتية ومصاحلها وسيادتها على هذه املوارد 

واألموال. وإذا كان يمكن القول إن دعم االستقرار االقتصادي يف املنطقة شرط من 

شروط دعم االستقرار السياسي فيها، فإن شعار "توزيع الثروات، يشكل عملياً، ويف 
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نظر الدول "الغنية"، حتدياً للنظام العربي القائم ومصدراً بذاته لتهديد أمنها وسيادتها. 

ومن هنا، فإن مقتضيات االستقرار احمللي الفعلي قد تستوجب معاجلة حكيمة 

حلاجات الدول العربية الفقيرة، من دون تهديد ملصالح الدول العربية الغنية يف 

املقابل، وذلك عبر تشجيع التدفق التلقائي لسيل الدعم االقتصادي من أجل إيجاد 

 حالة من التوازن الطبيعي يف املنطقة.

: من مصادر تهديد االستقرار احمللي احملتملة التذبذبات يف أسعار النفط  •

التذبذبات احلادة يف أسعار النفط. فاالرتفاع غير املنظور يف أسعار النفط قد يسبب 

القالقل االقتصادية داخل الدول املستهلكة، ويدفعها نحو ممارسة الضغوطات أو 

التهديدات للدول املنتجة وصوالً إىل حد التهديد بالتدخل املباشر حلماية مصاحلها 

احليوية املرئية. أما االنخفاض احلاد أو املستمر يف أسعار النفط فقد يؤدي، بدوره، 

 االجتماعية داخل املنطقة العربية (بما يف ذلك –إىل تفاقم املشكالت االقتصادية 

فرص دعم املشاريع التنموية احمللية)، كما أنه قد ينذر بنشوب النزعات اخلطرة بين 

 العراقي الذي أدى يف النهاية –األطراف املنتجة نفسها، على غرار اخلالف الكويتي 

إىل احلرب األخيرة. ومن هنا، يمكن القول إن الثبات النسبي يف أسعار النفط من شأنه 

أن يدعم االستقرار العام يف العالقات ما بين دول املنطة والدول املستهلكة الكبرى، 

باإلضافة إىل نزع الفتيل عن الصراعات داخل "أوابيك" املقوضة لألمن احمللي. وإذا 

كان من الصعب دمج مسألة احلد من التذبذبات يف أسعار النفط ضمن إطار الترتيبات 

األمنية اجلديدة املطروحة، فإن جتاهل آثارها السلبية احملتملة قد يضعف هذه 

 الكويتي –الترتيبات ويؤدي إىل اهتزازها. ولعله يجدر التذكير بأن اخلالف العراقي 

حيال أسعار النفط كان من مسببات األزمة األخيرة الرئيسية، وليس من الصعب 

التكهن بإمكان بروز اخلالفات اجلديدة بين بعض املنتجين احملليين الساعين وراء 

أسعار نفط عالية نسبياً ألغراض اقتصادية ملحة (مثل إيران أو لربما العراق، يف 

مرحلة الحقة بعد إنهاء املقاطعة للصادرات النفطية العراقية)، وبين بعض الدول 

املنتجة األخرى الساعية وراء األسعار املنخفضة نسبياً توافقاً مع مصاحلها 

 السياسية أو االقتصادية ا�تلفة.

: تشكل اخلالفات احلدودية مصدراً آخراً من مصادر اخلالفات احلدودية  •

التهديد لألمن واالستقرار احملليين. ويعود مثال العراق/ الكويت ليبرز هنا جمدداً، وإنْ 

كانت هنالك خالفات حدودية قديمة العهد بين العديد من الدول األخرى يف اخلليج 

 اإلسرائيلي ذاته قد –ويف الشرق األوسط عامة (بل يمكن القول إن الصراع العربي 
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حتول إىل صراع "حدودي"، إىل حد بعيد، يف األعوام األخيرة). ويف حين أن أكثر 

اخلالفات احلدودية الرئيسية قد حيدت أو باتت مستترة، وخصوصاً بعد فض النزاع 

 اإليراين بشأن شط العرب، فإن احتماالت تفجيرها تبقى واردة إذا مل حتسم –العراقي 

بصورة نهائية وبالتراضي بين دول املنطقة نفسها. ومن الالفت أن جملس التعاون 

اخلليجي قد ساهم مساهمة رئيسية يف حل اخلالفات احلدودية يف شبه اجلزيرة 

العربية ، أو على األقل يف احتوائها، لكن أية ترتيبات أمنية إقليمية أكثر شمولية 

ستضطر إىل معاجلة رزمة من اخلالفات احلدودية، يف املشرق واملغرب العربيين، بغية 

تثبيت سيادة الدول القائمة واحليلولة دون تهديدها يف املستقبل. وهذا يضيف بنداً 

حيوياً إىل جدول أعمال األطراف احمللية والدولية الساعية وراء إنهاء الصراعات يف 

 ■الشرق األوسط، مهما تكن اآللية املطروحة لتحقيق هذا الغرض. 
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة

 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي

  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


