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 األمن اإلقليمي العربي
بعد حرب اخلليج   

 
  *يزيد صايغ                  

  
نحـــن عرضـــة للتالعـــب مـــن قبـــل احلكومـــات العربيـــة مـــن أجـــل مصـــاحلها اخلاصـــة،       

  ...وعرضة لسوء الفهم من قبل شعوبها
الباردة وتزايد حدّتها، تزايد االعتماد علـى القواعـد العسـكرية التـي مع بداية احلرب       

  .تستطيع الواليات املتحدة وحلفاؤها نشرها يف أنحاء العامل
وملــا كانــت اجلغرافيــا والــنفط يضــفيان علــى الشــرق األوســط أهميــة اســتراتيجية، 

للحفـاظ علـى  فقد انسـاقت الواليـات املتحـدة إىل اإلفـراد يف خطـب ودّ احلكومـات العربيـة
  .االمتيازات النفطية، ولعقد حتالفات عسكرية معها، مؤخراً
  .وقد باركنا، يف أثناء ذلك، إهمال الشعوب العربية

 
  مقترحات قدمتها جلنة مستقلة             

  من رجال الكنيسة والعلمانيين األميركيين              
 )1(.1954أبريل /إىل الرئيس األميركي، نيسان          

 
  ")أمنية إقليميةبنية ("

أن نؤســـس بنيـــة أمنيـــة إقليميـــة قـــادرة علـــى احتـــواء النزعـــات ... إنـــه ملـــن املهـــم 
أن ] الواليـــات املتحـــدة[وبالتأكيــد يترتـــب علينـــا ]... صـــدّام حســـين[العدوانيــة لقائـــد مثـــل 

  .مستمر هناك ]عسكريٍ[وجود ... نؤدي دوراً ما، وبالتايل ال بد من أن يكون لنا
 

  ألميركي جيمس بيكر،وزير اخلارجية ا
 )2(.1990سبتمبر /أيلول

 
 
 

 سبعة وثالثون عاماً تقريباً تفصل ما بين هذين االقتباسين، ومع ذلـك مل يتغيـر شـيء يـذكر
وقـد شـهدت الفتـرة . فيما يكشفانه من التوجه األساسي لسياسة الواليات املتحدة يف الشـرق األوسـط

ألمن، مع صرف النظر عملياً عما سواه مـن العناصـر، الفاصلة تشديداً متصالً على الوجه العسكري ل
وذلــك علــى الــرغم مــن اإليمــاءات الرمزيــة إىل الديمقراطيــة، وحقــوق اإلنســان، والتنميــة، وغيرهــا مــن 

ــــة ومــــن شــــأن هــــذه املقاربــــة أن تتعــــزّز، وخصوصــــاً بســــبب . القضــــايا السياســــية واالقتصــــادية امللحّ
                                                 

، ويتركز عمله على العالقات الدولية واألمن يف العامل )بريطانيا(كسفورد يف جامعة أو" سانت أنطوين"كلية باحث يف  *
 .الثالث

)1(  Security and the Middle East: The Problem and its Solution (New York: n.p., 1954). 
)2(   International Herald Tribune, September 6 & 25; December 6, 1990. 
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، والتركيــز علــى إنشــاء وإدارة حتــالف يخــوض 1990أغســطس /صــدمة الغــزو العراقــي للكويــت يف آب
  .احلرب، والنجاح الالحق يف اللجوء إىل القوة لتحرير اإلمارة

لكن إىل أي مدى كان التوجه العسكري للفكر األمني ناجحاً يف املاضي، أو ما هي حظوظـه 
املنطقــة، وال  مــن النجــاح يف املســتقبل، آخــذاً يف االعتبــار عمــق وقــوة األســباب الكامنــة للصــراع يف

ســــيما بعــــد أن ظهــــرت البيِّنــــة عليهــــا يف الغــــزو العراقــــي للكويــــت، ويف تفــــاوت ردات فعــــل احلكومــــات 
والشعوب العربية عليها؟ أو مـا هـي، علـى العكـس، حمـددات األمـن اإلقليمـي التـي ال بـد مـن أخـذها يف 

  .ستقرار دائماالعتبار إذا كان ال بد من إيجاد آليات مالئمة، وال بد حقاً من حتقيق ا
  

  نحو أولوية السياسة
  

احلجة األساسية هنا هي أن ال بد من أن تكون قاعدة األمن العربي اإلقليمي سياسية بدالً 
واحلق يقال إن احلاجة إىل تثبيت االستقرار يف الوقت . من أن يغلب عليها الطابع العسكري

احلاضر، وإىل احلؤول دون املزيد من الصراعات املسلحة، إنما هي حاجة مباشرة وال سبيل إىل 
ومع ذلك، سيكون من العسير أيضاً حتقيق االستقرار، وإنْ بصورة موقتة ـ كما يتبين من . هاإنكار

االضطرابات املستمرة يف العراق ـ إال إذا أُرسيت قواعد التدابير األمنية املرحلية املعتمدة على تفهم 
قد يتيحها أي وبعبارة أدق، يجب اإلسراع يف اقتناص الفرصة التي . أصول النزاع، وأدت إىل حلها

والتي تضم وسائل عمل دبلوماسية ( سياسيةتعليق للصراع الظاهر من أجل تطوير حلول 
للتوترات واملظامل التي تعانيها املنطقة، وذلك كعنصر جوهري ) واجتماعية، واقتصادية أيضاً

رة امللحة، وإال، فإن من شأن اخلطوات اجلزئية، التي تُعتمد من باب الضرو. لبلوغ األمن واالستقرار
" تتجمد"أو من باب حسن التخلص يف تصريف األمور يف املرحلة األوىل مما بعد حرب اخلليج، أن 

، وأن تقود إىل عودة الوضع الذي كان قائماً قبل )، باألحرى"السياسة"أو (يف صورة سياسة دائمة 
  . احلرب، وتعمل على استمرار أسباب النزاع وعدم االستقرار مرة أخرى

الواضح ـ ويكاد يستحيل حتاشيه، على هدي التجارب السابقة ـ هو أن تقع  واخلطر
يف حبائل التركيز احلصري على ) مهما تكن التسويغات اللفظية(احلكومات الغربية والعربية عملياً 

األمنية، ألن هذه تبدو أيسر حتقيقاً وأسهل إدارة من حماولة التصدي " البنى"أو " الترتيبات"
األمن ـ تصميم أحالف " هندسة"وبذلك ربما حل . اسية املعقدة، أو املسبِّبة للشقاقللقضايا السي

يف األمن ـ " التفكير"عسكرية، ونشر القوات، واحلد من التسلح، وآليات منع حدوث نزاعات ـ حمل 
حتليل حراكيات الصراع والتغير على املستويين القطري واإلقليمي، والعمل من أجل مقاربة 

وباملثل،       )3(.و متعددة األوجه ملعاجلة املشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصاديةمتكاملة أ
ـ تنظيم التحالفات بين الدول على أساس املصالح " امليكانيكا اجلغرافية"فإن الوجه اإلداري لـ 

  .اخلاصة ـ ربما عرقل معاجلة القضايا اجلوهرية بين الدول وعواملها احملدِّدة
يطرحه هذا املقال، يف تشديده على أولوية السياسة، هو أن األمن يف الشرق وإن ما 

األوسط يتوقف على ترابطات أربعة ـ وكلمة ترابط وإن باتت مرذولة يف إبان أزمة اخلليج، فما زالت 
  .تستحق أن يعاد إليها االعتبار يف أكثر من إطار

                                                 
  :وجتد تفصيل هذه املقاربة لألمن يف  )3(

Yezid Sayigh, Confronting the 1990’s: Security in the Developing Countries (London: The 
International Institute for Strategic Studies, Adelphi No. 251, 1990).                
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ياسية، أو العالقات املتبادلة بين العوامل اجليوس: الترابط األول قد سبقت اإلشارة إليه
جزئياً عن ضرورات اجلغرافيا  املنجرةسلوك خمتلف الدول يف منظومة الشرق األوسط اإلقليمية، 

تأثير النظام  ويعقد. ، واالعتبارات االستراتيجية)املوارد الطبيعية والبشرية(واملقومات املادية 
نؤجل معاجلته إىل آخر (نطقة ترابطاً ثانياً الدويل والقوى العاملية الرئيسية يف سياسات امل

وثمة مكوِّن آخر من مكونات األمن اإلقليمي هو الترابط السياسي ـ العسكري، أي العالقة ).املقال
السببية بين ظواهر عسكرية عدة، مثل النزاع املسلح، وتعزيز األسلحة التقليدية، وانتشار أسلحة 

ة، وبين العوامل السياسية التي حتركها كالنزاع العربي ـ الدمار الشامل والصواريخ الباليستيكي
اإلسرائيلي أو التزاحم بين العراق وإيران، واملناقشات بين الدول العربية، واملكانة اإلقليمية 

ويشير البند األخير إىل الترابط الرابع، أي . والسياسية، وتقوية قدرة األنظمة احلاكمة على البقاء
ج السياسات اإلقليمية وبنية السلطة الداخلية يف كل من دول املنطقة؛ ذلك ذلك القائم بين نماذ

بأن للحكومات السلطوية أو للحكومات القائمة على قواعد شعبية ضيقة تأثيراً غير متكافىء يف 
شؤون األمن اإلقليمي، نظراً إىل ما تتمتع هذه األنظمة به من قدرة على احتكار القرار يف صوغ 

  .خلية واخلارجيةالسياسات الدا
  العوامل اجليوسياسية

  وأثرها يف أوضاع ما بعد األزمة
، اقتراحات تتعلق بترتيبات أمنية 1990أغسطس /قُدِّمت يف فترات خمتلفة، منذ آب

أو (إقليمية يف الشرق األوسط قد تضم، فيما تضم، دوالً عربية معينة وإما إسرائيل، وإما إيران 
وحات الكبرى من أنصار هذه االقتراحات كانوا، وما زالوا، من غير غير أن أصحاب الطم). كلتيهما

ويف املقابل، فإن قلة من املعلقين الذين أدركوا استمرار صعوبة التوليف بين العرب . العرب
أو /وأعدائهم يف حتالف رسمي، قد اقترحت أحياناً فكرة ترتيبات أمنية غربية تضم إسرائيل و

  .العربية أو جميعهاإيران، وتتجاهل معظم الدول 
، بدا أن مبادرة دول جملس )الثانية(خالل األسابيع القليلة التي عقبت حرب اخلليج 

 6، يف دمشق يف ")جمموعة الثمانية"الستة زائد إثنان ـ (التعاون اخلليجي ومصر وسوريا 
ر مارس، إىل تشكيل النواة إلطار أمني عربي مشترك ـ عبر نشر قوات حفظ سالم من مص/آذار

وكان يفترض أن من شأن هذا    )4(.وسوريا يف اخلليج ـ قد غلبت على سائر االقتراحات األخرى
التحالف أن يؤخر، على األقل، اجلهود الغربية ـ األميركية بالدرجة األوىل ـ إلنشاء حتالفات عسكرية 

تسعى القوى حجر األساس الذي قد " الثمانية"وكان مرجحاً، أيضاً، أن يكون حلف . أوسع نطاقاً
  .اخلارجية لالرتكاز عليه بإدخال بعض التعديالت أو الشركاء اجلدد

غير أن آفاق استمرار هذا التحالف زالت فجأة، حين أعلنت مصر سحب قواتها من منطقة 
وصوغ فكرة " الثمانية"، أي بعد شهرين فقط من تشكيل جمموعة 1991مايو /اخلليج، أوائل أيار

وتبيّن أن اجتماع الوزراء للمتابعة، الذي أُقر أصالً عند تأسيس    )5(".شتركإطار الدفاع العربي امل"
ويالحظ أن القرار املصري قد سبقه، ببضعة أيام فقط، اجتماع . مل يتم قط" الثمانية"جمموعة 

طارىء جمللس التعاون اخلليجي تقررت فيه صيغة جديدة حلفظ األمن والدفاع يف اخلليج؛ 

                                                 
 .7/3/1991 ،"احلياة"البيان الرسمي يف صحيفة   )4(
أنظر . مايو/أيار 8وجاء اإلعالن املصري يف . ألفاً، بحسب املصدر 60ألفاً و  35بلغ حجم القوات املصرية ما بين   )5(

 .9/5/1991، "احلياة"، و 9/5/1991، )لندن" (القدس العربي"صحيفتي 
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ة وزير الدفاع األميركي ديك تشيني ألعضاء اجمللس الستة، وعرضه لتفاصيل وحتديداً، فإن زيار
العالقة األمنية الثنائية بين كل منهم وبين الواليات املتحدة، قد ضمنا تخلي دول اجمللس عن 

    )6(.صيغة اإلطار العربي املشترك ملصلحة الدور األميركي املنفرد
) مصر وسوريا(زائد االثنان ) اخلليجي جملس التعاون(لكن، هل كانت صيغة الستة 

إذ ثمة مشكلتان . ستنجح حتى لو أتيحت الفرصة لها؟ يبدو أن ذلك مل يكن أمراً مفروغاً منه
األوىل أنها جتتهد يف جتاهل الوظيفة احليوية التي قام ". الثمانية"مباشرتان يف بنية جمموعة 

، وهذا موقف قصير )واخلليج(ئيل والعراق األردن بها خالل حرب اخلليج بصفته عازالً بين إسرا
تعد استمراراً يف " الثمانية"واألهم من هذا، أن تركيبة جمموعة . النظر تشارك الواليات املتحدة فيه

سياسة سعودية متقادمة ترمي إىل استبعاد إيران والعراق عن أية ترتيبات رسمية تتعلق بأمن 
يف املدى القصير، آخذاً يف االعتبار قرب العهد بحربي  وربما كان هذا املوقف معقوالً   )7(.اخلليج

اخلليج، لكن له دالالت خطرة؛ فاستثناء أي من العراق وإيران، أو كليهما، يتجاهل وقائع 
استراتيجية وجغرافية، ويحكم على دول جملس التعاون اخلليجي باالعتماد على دعم دول بعيدة 

دد يف تغيير النمط السابق لسياسات ميزان القوى، ويف وينطوي هذا االستثناء على تر. عن حدودها
يضاف إىل ذلك، أن كل ترتيب طويل األجل . إقامة أساس جديد للتعاون ولألمن يف منطقة اخلليج

على الصعيدين اجلغرايف (ال يضم العراق خطر ألنه يتجاهل موقع هذا البلد املفصلي 
العمليات العربي ـ اإلسرائيلي، ويوحي بأن  بين مسرح العمليات اخلليجي ومسرح) واالستراتيجي

  .إشراك العراق ضروري لنجاح أمن املنطقة على نطاق أوسع
إذ على الرغم من التضامن زمن احلرب . ومع ذلك، فليست هذه وحدها العيوب الكامنة

، يف "الثمانية"وتنميق بيانات ما بعد احلرب، فإننا جند نمط العالقات فيما بين أعضاء جمموعة 
ويظهر ذلك . العقود املنصرمة، يوحي بأن حتالفهم احلايل ربما كان خاضعاً لسقف حمدود جداً

بأجلى صورة يف حال سوريا التي مل تكن مساهمتها يف الدفاع عن اخلليج، باملفهوم العسكري 
دين فقد أدت عوامل، كاالفتقار إىل احلدود املشتركة واالعتبارات الداخلية، إىل ت. احلقيقي، أساسية

سوريا منذ زمن طويل بمساعدات ضخمة " تدعم"وكانت السعودية . الدعم السوري واحلد من مداه
اإلدراك أن العراق (غير أن اعتبارات أخرى   )8(.ألهداف سياسية، بحسب تعبير أحد احملللين

هي التي حملت دمشق، يف النهاية، على املشاركة يف ) سيخسر، والرغبة يف عالقات أفضل بالغرب
واألهم من ذلك كله، أن أزمة اخلليج قد أكدت جملموعة الدول . التحالف احلربي ضد العراق

  .اخلليجية أن سوريا مل تعد حتتل املكانة نفسها، كحليف أو كعدو على السواء
ويتمثل ذلك . وتؤثر الوقائع اجليوسياسية يف العالقات السورية ـ اخلليجية على نحو آخر

يف املدى البعيد، بين دول جملس التعاون اخلليجي ومعظم الدول العربية  يف احتمال فك االرتباط،
فقد اعتمدت دول اجمللس، الغنية بالنفط والفقيرة    )9(.الواقعة إىل شمالها يف فترة ما بعد احلرب

                                                 
  .International Herald Tribune, May 9, 1991: تفاصيل زيارة تشيني يف  )6(
السياسة اخلارجية السعودية منذ : "هذه الناحية من السياسة السعودية إزاء إيران حتديداً، يعاجلها غسان سالمة يف كتابه )7(

 .524-523، ص )1980معهد اإلنماء العربي، : بيروت" (1945
)8(  Giacomo Luciani and Hazem Beblawi, The Rentier State (London: Croom Helm, 1987), pp. 

79‐80. 
  :هذه النواحي وغيرها من النواحي اجليوسياسية العربية جتدها مفصلة يف  )9(

Yezid Sayigh, “The Gulf Crisis: Why the Arab System Failed,” International Affairs, July 1991. 
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يف جملة دول عربية (بالسكان، ألعوام عديدة على األردن والفلسطينيين ولبنان وسوريا والعراق 
كما اعتمدت على األردن وسوريا والعراق، . ، من أجل اليد العاملة وأرباب املهن)أخرى وغير عربية

وقد نسف غزو العراق للكويت . بأشكال ودرجات متفاوتة، للدعم العسكري أو احلماية االستراتيجية
هذه العالقة، وذلك ألسباب منها أن ردات فعل القيادات والقواعد الشعبية يف أنحاء عدة من 

كانت عاجزة " احلزام الشمايل"طقة العربية قد أضرت بالعالقات، ومنها أن الدول العربية يف املن
وقد حملت هذه التجربة . تماماً عن توفير احلماية احلقيقية، أو أنها كانت هي نفسها مصدر التهديد

يل من تفكير حكومات جملس التعاون على خفض املساعدات املالية للدول العربية األخرى، والتقل
يمني ونحو  800,000االعتماد على اليد العاملة املستقدمة منها ـ وقد ُحمل ما يزيد على 

وقد يطال ذلك سوريا أيضاً، على الرغم من الدعم الذي . فلسطيني على مغادرة اخلليج 200,000
تبديه دول جملس التعاون للروابط األخوية واملساعدات الرمزية، من جراء فك االرتباط 

احلزام "تراتيجي واالقتصادي الذي ستقدم دول اجلزيرة العربية عليه حيال أخواتها يف االس
  ".  الشمايل

وثمة اعتبارات مشابهة، وإنْ بدا األمر من النقائض، حتكم العالقة بين دول جملس 
ومع  .يف إبان أزمة اخلليج عسكرياً التعاون اخلليجي ومصر، التي بدت حليفاً أوىل بالثقة وأنفع 

لك، فإن انعدام احلدود البرية املشتركة، والصعوبات اللوجستيكية التي اعترضت نقل قوات ذ
وكان يفترض أن يوحي ذلك . على ذي عينين مصرية فعالة إىل العربية السعودية، مل تخفَ

باإلبقاء على قوات مصرية كافية مع أسلحة ومؤن تخزن مسبقاً يف اخلليج العربي، مثلما أكدت 
فثمة، من ناحية، التفاوت : غير أن ثمة عاملين حدّا من أهمية هذا اخليار". ثمانيةال"جمموعة 

الساطع البادي بين التفوق اإلداري اللوجستيكي والتكنولوجي الذي أظهرته القوات 
وثمة، من ناحية أخرى، التفضيل . الغربية يف اخلليج وبين القدرات املصرية املتواضعة/األميركية

يين ألن يتلقوا الدعم العسكري من قوى بعيدة عن املنطقة، على احلضور املادي التقليدي للخليج
ومن الالفت، مثالً، أن الدول اخلليجية قد امتنعت بصورة (  )(.لقوات عسكرية من جارات إقليميات

ومهما تكن آمال القيادة املصرية، فإن   )().عامة من شراء منتوجات الصناعة احلربية املصرية
عقود إعادة إعمار اخلليج بعد احلرب األخيرة يبين تواضع وزن مصر يف موازين جملس  توزيع

فدول هذا اجمللس تدرك إدراكاً جيداً أن الروابط االقتصادية والتجارية تعزز العالقات . التعاون
  .هذا احلد مع باقي الدول العربية إىلاألمنية، لكنها ال تطلب عالقات قوية 

دالالت أعمق غوراً؛ إذ ملّا كانت املنطقة اجملاورة ملصر ـ  إىلنة تشير وهذه الوقائع الكام
وإىل حد ما سائر وادي النيل وساحل البحر األحمر بما فيه أثيوبيا (التي تضم ليبيا والسودان 

ـ غير ذات قيمة استراتيجية ملموسة، فقد سعت مصر دائمًا لتعزيز مكانتها واجتذاب ) والصومال
ة واالقتصادية عن طريق االنخراط يف الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ويف أمن املعونات املالي

ولقد عبرت احلكومة املصرية عن هذا امليل بإحياء دورها يف عملية السالم الفلسطينية ـ . اخلليج
اإلسرائيلية، فأصلحت عالقاتها بمنظمة التحرير يف جملة ما أصلحت، وحرصت على إعادة 

لدول العربية، اجلهاز اإلقليمي الوحيد الذي يتيح جماالً ملطامعها يف جامعة ا إىلاالعتبار 

                                                 
 .516سالمة، مصدر سبق ذكره، ص   )10(
، )1991مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت" (الواقع واألداء واآلفاق: بيةالصناعة العسكرية العر"يزيد صايغ، : أنظر  )11(

 .الفصل اخلاص بمصر
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، حموراً كان أساس ذلك أن مصر وسوريا شكلتا، منذ ربيع سنة  إىليضاف   )(.الزعامة
بيد أن احملور ". الثمانية"حتالفهما يف أثناء أزمة اخلليج وعضويتهما بعد احلرب يف جمموعة 

 ـ  بعدم الديمومة قياساً بمحاوالت مشابهة سابقة يف فترتي  املصري ـ السوري مهدّد
صيغت سياسة عربية مشتركة حيال إسرائيل، ألن هذا هو القاسم املشترك ، إال إذا ـ  و

  )(.األساسي بين سوريا ومصر
واملظهر اجليوسياسي األخير الذي سيؤثر يف قدرة بنى األمن اإلقليمي على البقاء، هو نمط 

فالتيار الذي انطلق أواسط السبعينات، والذي جتسد رسمياً يف . العالقات باجلزيرة العربية نفسها
ر أفق التوت إىلالداخل، ويشير  إىل، كان متطلعاً فبراير /تكوين جملس التعاون يف شباط

غير ). مصر وسوريا" (االثنين"إليه يف مقابل ميول " الستة"املستمر بين ما تميل أولويات سياسة 
فوضع اليمن املستهجن يف . جملس التعاون إىلأن االنعزال يف ذاته ليس خياراً عملياً بالنسبة 

بينما جند  سياسياً واستراتيجياً، حال يستشهد بها؛ منهاشبه اجلزيرة جغرافياً من دون أن يكون 
واألهم من ذلك، أن تماسك . حاالً أخرى يف استمرار اخلالفات الثنائية بين بعض الدول اخلليجية

جملس التعاون وفعاليته كمرجع إقليمي لألمن ولصنع القرارات السياسية أمران يتوقفان على دور 
فترة ما بعد حرب  وموقع السعودية داخل شبه اجلزيرة العربية، وطبيعة التطورات يف اململكة يف

  .اخلليج، وهو ما سيؤثر يف طبيعة العالقات داخل دول اجمللس وبينها وبين الدول اجملاورة
  

  القضايا: الترابط السياسي ـ العسكري
  

احلؤول دون الصراعات املسلحة، سواء بالتحكم يف وسائل شنِّها  إىل ال شك يف أن احلاجة
وما يزيدها إحلاحاً االضطرابات املروعة يف . األوسطبردع اندالعها، ضرورة ملحة يف الشرق  أو

العراق التي تلت حرب اخلليج، واحتماالت املزيد من االضطرابات اإلقليمية التي يستجرها هذا 
لكن، مرة أخرى، ليست املشكلة . الصراع، فضالً عن استمرار غير هذه من اخملاطر القديمة العهد

مليكانيكية التي تعالج البعد العسكري كأنه جمرد مسألة وحلولها واضحة املعامل؛ فاملقاربة ا
تقنية، بمعزل عن األسباب األصلية والتوترات السياسية على املستويين الداخلي  أوعملية 

  .واإلقليمي، تخاطر بوضع العربة أمام اجلياد
ومع التشديد على ما سبق، يبقى القول أن ثمة ثالثة أصناف من القضايا العسكرية التي 

الوقاية ـ نشر قوات حفظ سالم من أجل اإلنذار املبكر : األمن اإلقليمي إىلؤثر يف سبيل الوصول ت
، وتركيب قنوات االتصال املباشر بين قادة املنطقة، وإجراءات اإلشعار "سِلك اإلنذار"والقيام بدور 

ـ نشر قوات  ؛ الردع)من أجل جتنب النزاعات العرضية(املسبق يف شأن املناورات وحترك القوات 
امتالك أنظمة  أوإبرام معاهدات دفاع ومساندة عسكرية، وحيازة أسلحة غير تقليدية  أوأجنبية 

أو نزع أسلحة، مما يشمل أسلحة الدمار الشامل واألسلحة /تقليدية متطورة؛ مراقبة التسلح و
عمليات نقل التكنولوجيا الصناعية  أوالتقليدية، وغيرها من حقول التكنولوجيا العسكرية 

  .املتصلة
                                                 

، "احلياة"وقد بّين وزير اخلارجية بطرس غايل صراحة أهداف السياسة املصرية ومنطلقاتها يف مقابلة نشرتها صحيفة   )12(
6/1/1991. 

العام اجلديد جلامعة الدول العربية، عصمت عبد اجمليد، أهمية حل قضية  أكد وزير اخلارجية املصري السابق واألمين  )13(
 .16/4/1991، "احلياة"فلسطين ودور مصر كوسيط بين العرب، يف مقابلة أجرتها معه صحيفة 
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يظهر مما تقدم أن ال بد من أن تقوم التدابير الوقائية على االتفاق بين الفرقاء املتعاقدين، 
إذا كان يرجى منها أن تكون فعالة، ولذلك تبدو أنها تفاصيل تقنية تزيد يف دقة الترتيبات األمنية 

النزاع الكامن  أوف واملنازعة، ألنه يفترض استمرار التوتر أما الردع فأكثر عرضة للخال. القائمة
ولذلك، فهو يعزز . أكثر، ممن استبعدتهم الترتيبات التي أقرها الطرف اآلخر أوبين فريقين إقليميين 

أهمية القضايا السياسية واالستراتيجية التي تقوم بدور املعضالت واخملاطر بدالً من دور القواعد 
  .وناملعزِّزة للتعا

أما الفئة الثالثة، مراقبة التسلح ونزع السالح، فتلقي أضواء ساطعة على العالقة بين 
واحلق أن . ، على نحو أدق، على الترابط بين البعدين العسكري والسياسي لألمنأوالوقاية والردع 

دمار البحث عن الطرق والوسائل لتعليق التسابق على تكديس األسلحة التقليدية واقتناء أسلحة ال
؛ إن )أي النزع(حتى قلب وجهة هذا التسابق نحو نقيضه  أوالشامل والصواريخ الباليستيكية، 

البحث عن هذه الطرق مرشح ليتبوّأ مركز الصدارة من حيث هو، يف الوقت نفسه، قضية عسكرية 
  .وقضية سياسية بالدرجة األوىل

ساحة العربية ـ اإلسرائيلية، واملثال األوضح لتعقيدات الترابط السياسي ـ العسكري هو ال
إسرائيل  إىلفاألمن غير املستقر ال يزال بالنسبة . على الرغم من التركيز احلايل على اخلليج والعراق

وربما (تكديس أسلحتها النووية  إىلتكديس األسلحة التقليدية فحسب بل أيضاً  إىلالدافع األول، ال 
وقد أدى ذلك، . واريخ الباليستيكية والبرامج الفضائيةالسرية، ومثلها الص) البيولوجية والكيماوية

اضطرام خماوف العرب من اختالل التوازن االستراتيجي، واإلسراع يف بذل جهود  إىلبدوره، 
مضادة لتطوير أسلحة غير تقليدية ووسائل إيصالها، ولعل أحدث األمثلة لذلك وأشهرها، ما كان 

لى تفكيك البنى التحتية العراقية ألسلحة الدمار الشامل لذلك كان تركيز الغرب ع. من أمر العراق
 ودعوات املتفوقة إسرائيلوالصواريخ يغفل، من ناحية، جزءاً مهماً من املسألة؛ إذ يتجاهل قدرة 

 طاولة على الشامل الدمار أسلحة مسألة طرح واىل متبادالً، السالح نزع جعل إىل العرب
 )ومصر سوريا ومنها( العربية دولوال ال إسرائيلأخرى، لن ترضى  ناحية ومن   )(.املفاوضات

 باحتمال حتى ترضى لن أنها واحلق .واحد جانب من السالح بنزع وال العسكري، تطورها من باحلد
 شاملة كاملة تسوية دون من ،"النووية األسلحة من خالية منطقة" مثل األطراف، متعددة مقاربة

 يقوم املفاوضات، عبر سالم إىل التوصل شيء، كل قبل ذلك، ومعنى ة؛الكبير ومظاملها خملاوفها
  .أمنية ضمانات على وحصولها أراض عن إسرائيل تنازل على

 ليس ـ اخلليج حرب بعد ما فترة يف مركزيته حتى أو ـ أهميته على اإلسرائيلي، ـ العربي والبعد
 أو()(العراق على السالح نزع فرض نبأ يُحتج أن األيسر من لكان كذلك كان ولو .الوحيد العامل

 يف إسرائيل مساعي على الرقابة ممارسة يف التشدد دون من ،)األخرى العربية الدول لدى منه احلد
 وسع يف ألن االستقرار، تقويض عوامل من بالضرورة يكون لن الشامل، الدمار أسلحة جمال

 مساهمين ثمة أن والواقع .اإلسرائيلي وكالسل ضبط على يزعم، فيما تعمل، أن املتحدة الواليات

                                                 
  :جند التفاصيل عن قدرات الشرق األوسط يف  )14(

Frank Barnaby, The Invisible Bomb: The Nuclear Arms Race in the Middle East (London: I.B. 
Tauris, 1989), Part One. 

التي أعدتها وزارة التجارة " القائمة السوداء"عن تفاصيل القيود التي فرضتها األمم املتحدة على تسليح العراق، وعن   )15(
  :ة العراق دولياً، أنظراألميركية ضد الشركات والوكالء العاملين ملصلح

Jane’s Defence Weekly, April 13, 1991. 
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 العراق بين التوازن لذلك، الساطعة األمثلة ومن .املنطقة يف العسكري التنافس حركية يف آخرين
 حكم يف انطلق الذي ـ النووية أبحاثها برنامج إيران أحيت األوىل اخلليج حرب أواخر ففي وإيران؛

 الصواريخ لتطوير جمهودها وضاعفت ـ  سنة اإلسالمية الثورة بنشوب وعلق الشاه
 من وغيرها السعودية العربية حتى وال العراق وسع يف ليس حمتمل تهديد مصدر وهذا .الباليستيكية

 ستشكل اخلطر، هذا من التحصن أجل من للتسلح سعت إذا فهي .تتجاهله أن التعاون جملس دول
  .داًجمد التسليحي التصعيد بذلك وتذكي إسرائيل على خطراً

 .التقليدية غير األسلحة من احلد عملية من تعقيداً بأقل التقليدية األسلحة من احلد وليس
 الشحنات تخفيض عليهم جداً العسير من أن الغرب، يف سيما وال األسلحة، مصدري كبار فسيجد

 .صالًأ بجدية األمر هذا إىل ينظرون قد أنهم افتراض على هذا املنطقة، يف حلفائهم إىل العسكرية
 إىل نظراً األوسط، الشرق يف األسلحة مستوردي أهم السعودية والعربية ومصر إسرائيل وستظل

 منذ جديدة صفات من استفادت قد الثالث الدول أن والواقع اجملرَّب؛ ووالئها األمنية أوضاعها
 الثالث الدول هذه من واحدة أن أساس على رسمياً ذلك تسويغ اجلائز ومن   ).) أغسطس/آب
 القائم، بالوضع تقبل فهي جوهرها؛ يف سياسية احلجة هذه حتى لكن جاراتها، على تعتدي لن

 حلقوق وتنكره العربية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل ويعدُّ آخرين، فرقاء مطالب جانباً  وتطرح
 ربما احملليين القادة أن واقع أيضاً احلجة هذه وتتجاهل .السياسة لهذه احلي املثال الفلسطينيين

 .فعالً تستعمل مل وإنْ تعزيزها، إىل املتطورة األسلحة اكتسابهم يؤدي قد إقليمية طموحات استهوتهم
 يف العسكرية التوازنات انعدام حدة يف سيزيد باستمرار األسلحة تدفق فإن احلال، تكن ومهما

  .التسلح سباق افاستئن خماطر من ذلك على يترتب ما مع املنطقة،
 زمن منذ تزل مل وفرنسا وبريطانيا املتحدة الواليات أن فمع .جداً حقيقية اخملاطر وهذه

 أمام به يستهان ال جمال فثمة السوفياتي، االحتاد ومعها األوسط، الشرق إىل األسلحة مصدري أهم
 مهم، مثال والصين ؛مبدئياً للرقابة تخضع دول إىل األسلحة لتصدير حجماً األصغر األسلحة منتجي

 أفريقيا، وجنوب الشمالية بكوريا بدءاً األسلحة، جتارة تتعاطى األخرى الدول من جمهرة ثمة لكن
 االحتاد أن ذلك، من واألهم .وأملانيا هولندا إىل وصوالً والنمسا، وسويسرا بالبرازيل مروراً

 حقلي يف سيما وال التسلح، على عيةاجلما الرقابة أنظمة يف اشتراكه اجلائز من كان وإنْ  السوفياتي
 شأن يف املعاندة من مزيداً يبدي أن املرجح فمن الباليستيكية، والصواريخ الشامل الدمار أسلحة

 من النزاع فريقي أحد على تمارس الغربية القيود بأن شعر ما إذا التقليدية، األسلحة تصدير من احلد
 من والتجارية السياسية املكاسب جلني لسوفياتيا االحتاد سيسعى احلال، هذه ويف .اآلخر دون

 عدم يحسن كما .والعراق كسوريا عربية، دول لدى األساسية الدفاع حاجات حتسس عن إعرابه
 قيام ويقدم السالح؛ تصدير إىل الشرقية أوروبا دول اقتصاد بحاجة السياق، هذا يف االستهانة،

 حتديث على إسرائيل مع وبالتعاقد سوريا، إىل اتالدباب من مئات عدة ببيع مؤخراً تشيكوسلوفاكيا

                                                 
أوضح وزير اخلارجية األميركي، جيمس بيكر، حقيقة نظرة إدارته إىل هذا املوضوع، حين قال يف شهادته أمام جلنة   )16(

ن من الدفاع عن نفسها، تدل هذه احلالة على حقيقة أن هناك ضرورة لهذه الدول كي تتمك: ":الشؤون اخلارجية للكونغرس
اً إلسرائيل، شرط أن حدة، وذلك بطريقة ال تتحول تهديدومن الدفاع عن نفسها بفضل األسلحة التي تبيعها لها الواليات املت

 International Herald Tribune, September)" التفوق النوعي اإلسرائيلي] االستمرار[ندرك التزامنا وأن نتعهد به 

6 & 25; December 6, 1990)  . ،أما الفريق الركن السعودي خالد بن سلطان، فقد أيد فكرة مراقبة التسلح من حيث املبدأ
  لكنه ربطها بشرك مراقبة التسلح اإلسرائيلي يف الوقت ذاته

(International Herald Tribune, April 30, 1991).  
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 حكومية سياسة مسألة كأنها التسلح مراقبة مسألة يعالج تقدم ما إن .لذلك مثال خير تدريب، طائرة
 ذات الضاغطة اجلماعات بعض أعمال جداول أن فالواقع .له أساس ال افتراض هذا لكن واضحة،
 إلسرائيل، املؤيد اللوبي حايل يف بيِّن وذلك لغاً،با تأثيراً القرارات صنع يف تؤثر املصالح

 يف )اخلليج منطقة إىل األسلحة مبيعات تدعم التي( والتجارية الصناعية العسكرية واجلماعات
 األسلحة صفقات من املالية املكاسب مدى أن أيضاً، باالهتمام، اجلدير ومن .املتحدة الواليات

 جني على احلريصة اخلاصة الشركات اجتذاب ويف ،)هاوغير( الغربية احلكومات يف يؤثر سيظل
 هي األسلحة فصفقات .أيضاً املتلقي اجلانب يف الفعالية شديد حمفز عامل وثمة .الطائلة األرباح

 ولذلك واإلنشاءات، النفط عقود مثل ذلك يف مثلها األوسط، الشرق يف فائدة العمولة مصادر أهم أحد
 الدول من العديد يف اخلاصة املكاسب على للحصول حلكوميا املنصب باستعمال اإلغراء فإن

 جانبي من )وتفاصيلها العقود جميع عن اإلفصاح أي( التجارة "شفافية" ولعل)(.عظيماً  سيبقى
 حتقيق دوافع عن الناشئة األسلحة مبيعات خفض يف الناجعة الطرق إحدى تكون واملستورد املصدّر

  .الشخصي الربح
 التنظيرية االقتراحات على الواقعية من مسحة إدخال التعليقات هذه من الغرض إن

 أصحابها بعض لدى واخلُلُق الصدق عن الزائفة االدعاءات وتلطيف التسلح، مراقبة ملشاريع
 ينبغي هل :شائكة عملية مسائل تظهر فإنه السياسية اإلرادة بوجود التسليم مع وحتى .وأنصارها

 الشامل فاحلظر السالح؟ فئة بحسب أم الدولة بحسب ال، أم انتقائية تكون أن بيعاتامل على للقيود
 حتكماً التحكم إىل يتوصل ال قد ألنه للخرق، عرضة يكون قد ما بلد إىل األسلحة مبيعات جميع على

 تلك سيما وال خاصة، شركات عليها حتصل التي العقود يف أو ثالث، بلد من الشحنات يف كافياً
 .املستوردة الصناعية الشركات قبل من لالستعمال الغيار وقطع التكنولوجيا شحن يف خرطةاملن

 الشامل الدمار أسلحة مثل فئات يف فعالية أشد االنتقائي احلظر نظام يكون فقد وبالعكس،
 املنشأ، بلد يف وضبطها فيها التحكم يمكن بها اخلاصة الشحنات ألن الباليستيكية، والصواريخ

 العرب شعور وعلى النووية إسرائيل هيمنة على يحافظ ألنه باالستقرار سيخل ربما ذلك أنب علماً 
  .بالقلق

 وما األوسط، الشرق أنحاء خمتلف بين احلركي والتفاعل املشكالت تداخل يبدو أخرى مرة
 وقف أجل من األساس سياسية شاملة نظرة من بد ال بأن موحياً أمنية، خماوف من ذلك يصاحب

 التدابير من وغيرها( التسلح مراقبة مشاريع على أن يعني ال وهذا .املنطقة يف لتسلحا سباق
 التأثير إىل نظراً لكن .السياسية للمعضالت احللول إيجاد تنتظر أن )لألمن املعزِّزة العسكرية
 عن ناشىء تأثير وهو حقيقية، مراقبة بإجراءات اخلارجيين ]األسلحة[ مصدّري اللتزام الضعيف

 بين النشيط التفاعل أن هي هنا بها نتقدم التي احلجة فإن النظر، قصيرتي وحماباة ذاتية حةمصل
 وسواء .للمنطقة تعد التي احللول مشاريع تلحظه أن من بد ال أمر لألمن والعسكرية السياسية األبعاد
 يكن ومهما ايل،بالتو أو بالتزامن التقليدي وغير التقليدي اجملالين يف التسلح مراقبة مسألة عوجلت

 كالً  يكون أن إال لألمن يمكن ال إذ األساسية؛ السياسية القضايا بحل ربطها من بد فال ترتيبها،
  .موحداً

                                                 
قسم املقتنيات يف سالح اجلو فيها، عن اختالسات طائلة، فقد كشفت فضيحة تورط رئيس . وال تستثنى من ذلك إسرائيل  )17(

  :أنظر
      Jane’s Defence Weekly, March 23, 1991. 
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  للسياسة الداخلي املستوى بين الترابط
  اإلقليمي واألمن

 بين العالقة يحدد الذي( السياسي النظام وطبيعة بلد، كل يف احلاكمة النخب طبيعة إن
 وّملا .العربية املنطقة يف الدول بين العالقات يف املؤثرة العوامل أهم من هما ،)واحملكومين احلكام
 نفإ القاعدة، ضيقة حاكمة نخب أيدي بين تقع العربية الدول معظم يف احلقيقية السلطة كانت

 يف الدول منظومة استقرار على السيطرة من ضآلتها، مع متالئم وغير وافر، قسط يف تتحكم األنظمة
 حربين إىل عملياً، شخصي بقرار بلده، سوق على حسين صدّام الرئيس قدرة وأن((.ككل املنطقة

  .الترابط هذا على ساطع لشاهد السنين، من واحد عقد مدى يف مدمرتين
 فإن واإلقليمي، الداخلي الشأنين بين الترابط نتائج ألعنف مثاالً اقالعر يقدم بينما

 فالدفاع .أخرى حاالت يف بوضوح لتبدو األزمة بعد ما أمن مسألة يف الترابط هذا تضمينات
 )السكانية القاعدة ضيق بسبب( صغير نظامي وجيش اجلوية القوات تطوير على يقوم مثالً السعودي

 اخلليج، حرب بعد ما فترة يف األجل طويل كخيار للبقاء قابل غير الوضع هذا أن غير .وطني وحرس
 وجود ظاهراً يعد مل لو وحتى الدفاع، يف مرحلية كبرى مساهمة اخلارجية القوى قّدمت لو حتى

  .القريب املستقبل يف التعاون، جملس دول باقي ألمن أو السعودية ألمن شأن ذي خارجي تهديد
 عن الدفاع مهمة من أوفر بقسط آمنة، تكون أن أرادت إذا السعودية، بيةالعر تقوم أن من بد ال

 ليس األجانب، اخلبراء من حقيقي جيش يدعمها تطوراً، أكثر أسلحة على االعتماد فمجرد .نفسها
 هذا لكن(  (.املمكنة البدائل من مثالً، اإللزامي بالتجنيد الفعلي، اجليش وتوسيع .املالئم باألمر
 والوالء املواطنية فكرة اجتاه يف الوالء طبيعة تغيير إىل األردن، جتربة دلت كما يؤدي،س اخليار
 القاعدة صفوف يف ، أبريل/نيسان اضطرابات األردن يف ذلك نتيجة كانت فقد )(.للدولة
 من كان وقد .السياسي النظام يف االنتخابية باملشاركة واملطالبة إليها، العرش يستند التي القبلية

 أن السعودية الوطنية على بالتشديد اخلليج، أزمة إبان يف الداخلية، اجلبهة تعبئة إىل احلاجة شأن
 على فقط ليس تركز أن املالكة العائلة على كان فقد .احلكم لشرعية األيديولوجية القاعدة غيّرت

 أَمْيَل العاديون نونفاملواط ؛"الوطني االندفاع" على أيضاً بل احلكومية، للشرعية كمصدر اإلسالم
 وطني كيان يف كأعضاء أنفسهم يدركون باتوا ما إذا القرارات صنع يف املشاركة توقع إىل

 .ثمن لها سيكون املواطنية إذكاء عملية فإن وبالتايل وحقوق؛ واجبات فيه للمواطن  ((حمدد،

                                                 
إن املصير العربي ال يقرره : وقد أعرب األمين العام السابق جلامعة الدول العربية، حممود رياض، عن ذلك بإيجاز قائالً  )18(

وقد كتب الكثير ). 11/12/1990، "احلياة("أشخاص يصرون على االنفراد بالرأي الشعب العربي وإنما مصير األمة يف يد 
  :عن طبيعة األنظمة السياسية يف دول عربية عدة، لكن اجلهد األخير لدراسة عدد كبير منها هو

Berch Berberoglu (ed.), Power and Stability in the Middle East (London: Zed Press,         
1989).                                                                                                                   

  :ويربط هذه العالقات بعضها ببعض يف
Valerie Yorke, Domestic Politics and Regional Stability: Jordan, Syria and Israel (London: 
Gower for the IISS, 1988).                                                                                                                                                           

صرح الفريق الركن خالد بن سلطان، مثًال، عن رغبته يف توسيع اجليش النظامي بنسبة ضعفين أو ثالثة أضعاف، ويف   )19(
  .International Herald Tribune, April 22 & 30, 1991: تكديس خمزون أكبر من العتاد، أنظر

)20(  Paul Jureidini and R.D. McLaurin, Jordan: The Impact of Social Change on the Role of the 

Tribes (Washington DC: Praeger for CSIS, Washington Papers No. 108), pp. 6‐7 and 63. For 
example 

)21(  Beblawi, Op.cit., pp. 74‐75. 
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 معضلة يحل لن اخلارجية العسكرية املؤازرة على االعتماد من عال مستوى على احلفاظ فإن كذلك،
 اخلليج يف وجوية بحرية وحدات نشر يف وراغبة قادرة الغربية الدول تكون فقد .السعودي األمن

 تدفع التعاون جملس دول دامت ما البرية، القوات ملعدات املسبق اإليداع ويف دائمة، بصورة
 سياسة السعودية احلكومة اعتمدت فقد قبل؛ من كانت مثلما متاحة تعد مل األموال لكن .النفقات

 اليوم تملك تعد مل وربما انقطاع بال السبعينات، أواخر منذ االستدانة، عبر احلكومي اإلنفاق تغطية
 إىل فستضطر الكويتية احلكومة أما  )(.دوالر مليار  نحو إال للتسييل القابلة املوجودات من

 ويف .األقل على املقبلتين السنتين لفترة اميزانيته تغطية أجل من اخلارجية استثماراتها استنفاد
 النفط إيرادات انحطاط زمن ويف ـ الكويتية النفط ونيران اإلعمار، وإعادة اخلليج، حرب تكاليف ضوء

 كافة اخلليج أنحاء يف املالية السيولة انخفاض إىل تميل الرياح أن يبدو ـ الفعلية قيمتها حيث من
 الدفاعية التكنولوجيات على االعتماد من يحدّ  أن طبعًا، ذلك، أنش ومن ).تالياً العربي، والعامل(

  .الثمن والباهظة املتطورة
 قياساً  فعالية أشد وسوريا مصر تقدمها التي العربية العسكرية املؤازرة تبدو قد لذلك،

 املراحل يف التعاون وجملس السعودية دفاعات العربية القوات تدعم أن املعقول فمن .بتكلفتها
 الشكوك عن النظر صرف مع لكن، .إضافية غربية قوات وصول حين إىل مقبلة، أزمة من وىلاأل

 تضمن أن تستطيع لن التعاون جملس دول فإن وجتهيزاتها، العربية القوات فعالية يف املمكنة
 تكفل ألن املقابل يف مستعدة كانت إذا إال حقًا، بها وموثوقاً دائمة ترتيبات ستكون هذه أن لنفسها

 التي العربية، الدول تعانيها التي التقليدية فاملشكلة .للدعم ثمناً املكافآت بعض العرب لشركائها
 استمرار ضمان على املقابل يف حتصل مل أنها هي الغنية، اخلليج لدول اجلنود أو العمال تقدم

  .القوي الدبلوماسي الدعم أو املالية املعونة
 والبعد الكامن البعد بين التعارض حتل كيف هي أخرى، بعبارة اخلليج، دول ومعضلة

 السياسي كالتماسك عوامل عن الكامنة القوة تصدر الداخلي، الصعيد فعلى  )(.لألمن املُكْتَسَب
 عن التعبير شئنا فإذا .مكتسبة السياق هذا يف العسكرية القوى تُعَد بينما االجتماعي، واالنسجام

 من بلد يستطيع الذي املسلح الدفاع بين هو املوازي التقابل أن وجدنا اإلقليمي، الصعيد على ذلك،
 يف أخرى أساسية مشكلة وثمة ).مثالً( األجنبية القوى تنشرها التي القوة وبين لنفسه تأمينه البالد

 شأن فمن .احمللية اجملتمعات يف دجمهم ومدى العرب، واملهنيين العمال انتماء مشكلة هي اخلليج،
 الدائمة الريبة بإزالة وذلك أقوى، عسكري لدفاع قاعدة وتتيح الدول، تلك أمن تعزز أن كهذه عملية

 العاملة والقوى العامة السكانية القاعدة وبتوسيع ،"خامساً  طابوراً" يشكلون العمال هؤالء كون من
  )(.املاهرة

  
  الغرب دور

  

                                                 
 .1991أبريل /نيسان 6يف رأي مدير معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، روبرت مابرو، حديث خاص،   )22(
 Sunday Ochoche, “Towards the ‘Habilitation’ of the Concept of: املصطلحان مأخوذان من  )23(

Security: Some Preliminary Sketches,” unpublished paper, p. 15.   
دراسة عن اآلثار االجتماعية للثروة : النظام االجتماعي العربي اجلديد"تعالج هذه القضايا يف كتاب سعد الدين إبراهيم،   )24(

 .191 – 190، ص )1982مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت" (النفطية
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 على كاشفة أضواء يلقي اخلليج، حرب بعد اإلقليمي، األمن يف للغرب احملتمل الدور إن
 هذا يف واألهم .العربية اإلقليمية السياسة وبين الرئيسية العظمى والقوى العاملي النظام بين الترابط
 التي الثالثة الترابطات يف حاسم أثر من له ملا بعناية، الدور هذا يقوَّم أن من بد ال أن هو السياق

  ).اإلقليمي الداخلي العسكري، ـ السياسي سياسي،اجليو( وصفها تقدم
 مقترحات شأن يف الرئيسية، الغربية الدول بين بال، ذي توافق من ثمة ليس أن حالياً  يبدو

 دول على أنّ  :ثالث أساسية نقاط يف موقفها ويُختزل عمل، برنامج بريطانيا لدى فليس .األمن
 قادرتين غير وبريطانيا املتحدة الواليات أنّ  يقها؛وتطب أفكارها صوغ إىل تبادر أن نفسها املنطقة

 ويعود ذلك، تكلفة إىل بعضها يعود ألسباب األجل، طويل عسكري حضور اللتزام مستعدتين غير أو
 معاجلة حال، أية يف يستلزم، األوسط الشرق أمن أنّ لديهما؛ العام الرأي موقف إىل اآلخر بعضها

  )(.االقتصادية والتنمية التسلح، ومراقبة وفلسطين، اخلليج، :هي مسائل أربع
 اخلليج، يف وبحرية جوية وحدات مرابطة العكس، على التزمت، فقد املتحدة الواليات أما

 اإلضافية التعزيزات استقبال لتنسيق البحرين يف لوجستيكية عملياتية قيادة مراكز عن فضالً
 تخطى قد األميركي التفكير أن إىل تشير دالئل من ليس لكن  )(.احلاجة تدعو عندما البرية، والقوات

 األميركية السياسة تشكيل هو يبرز الذي النمط إن بل  )(.كهذه لترتيبات العملية التقنية التفاصيل
 . ـ  خالل لبنان يف املهزلة ذلك على والشاهد ـ ألصولها ويفّ املرجتل النحو هذا على

 مراعاة وعلى السعودية، ـ األميركية العسكرية العالقة على يزالترك :أخرى ثوابت ثمة أن واحلق
 اجلزئية الثوابت هذه على األفق الضيق التركيز بين كامن توتر ثمة لكن .ومصر بإسرائيل العالقات

 اجملاالت، بعض يف خلّفت، ربما حمددة مناطق يف األميركية السياسة أن إدراك إىل احلاجة وبين
  .توقعةم وغير مدى أوسع عواقب

 الدول به تقوم أن يجب الذي املتوازن الدور لتحديد املدخل على األخير التعقيب ينطوي
 تمييز أو تبويب أوالً  هو اجلوهري فاملطلوب .األوسط الشرق يف خارجية منظمة أو قوة أية أو الغربية

 أوسع أمن قيقحت أجل من إليها واالستناد الترابطات تقويم وثانياً  األمنية، السياسة مالمح بعض
  .وأعمق مدى

 على يركز املتداولة األمنية املقترحات فمعظم املطلوب؛ التوازن على شاهدة عدة أمثلة وثمة
 معاهدات أو العسكرية، املؤازرة باتفاقات أو القوات، بنشر يتعلق فيما سواء حتديداً، اخلليج منطقة
 النزاع حل يف تقدم أي يحرز مل إذا للخرق عرضة سيظل اخلليج أمن لكن .الرسمية املشترك الدفاع
 ـ املنطقة تلك يف املتورطة العربية القوى من ثالث كون على السبب اقتصر وإنْ  اإلسرائيلي، ـ العربي
 يف اآلخذة األميركية االستراتيجية العالقة وان .أيضاً النزاع ذلك يف ضالعة ـ ومصر وسوريا العراق
 عدم مصدر من للتخلص اخلليج حكام رغبة تتوجه ثلمام .أيضاً الوجهة هذه إىل تتجه التطور

  .الفلسطينية القضية بحل االستقرار
 إلنتاج برامج تطوران أخف، بدرجة وإنْ  مصر ومثلهما وسوريا، إسرائيل أن ذلك، إىل يضاف

 الغرب أن جملرد التسلح مراقبة بأنظمة تقبال أن املستبعد من لكن والصواريخ، الشامل الدمار أسلحة

                                                 
أبريل /مارس ونيسان/يف آذاراستنادًا إىل حمادثات خاصة مع بعض املسؤولين يف وزارة اخلارجية البريطانية،   )25(

1991. 
 .International Herald Tribune, March 25, 1991: التفاصيل يف  )26(
أنظر زيارة وزير الدفاع األميركي، تشيني، إىل دول جملس التعاون اخلليجي الست، وورود بعض التفاصيل عن االتفاقات   )27(

  .(Ibid., May 9, 1991)األمنية ـ العسكرية الثنائية 
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 مل إنْ الفعالة اإلقليمية القوى لدى قبوالً تلقى لن التسلح مراقبة أن كما .العراق على ذلك فرض يريد
 اإلسرائيلي ـ العربي النزاع يعالج أن املهم وليس .واحلدودية السياسية اخلالقات لباقي بحل ترتبط
 صون أجل من طبعًا، منه، بد ال أمر وهذا فحسب، اخلليج أمن قضية بموازاة األسلحة انتشار من واحلد

 خمتلف من والفعالة القاصدة االستفادة يجب بل األوسط، الشرق يف الدائم واالستقرار السالم
 يف أحد يتوقع مل التي واخملاطر، املشكالت من لعدد احللول لتيسير نفسها اإلقليمية الترابطات

  .حلها أو ربطها إمكان املاضي
 احملليين الفرقاء قبل من معاجلتها يجب التي القضايا مدى توسيع يقود أن الطبيعي من

 الغربية للدول ينبغي هل .املسؤولية وعن لوسائل،وا الطرق عن تساؤالت طرح إىل اخلارجية والقوى
  الفاصل؟ اخلط يمر أين وكيف؟ احللول، تفرض أن عليها هل للمنطقة؟ جاهزة عمل برامج تقدم أن

 يف اخلفي أو السافر التدخل املباشر؛ االستعماري احلكم :صالح غير الغربي السلوك سجل إن
 األنظمة شطط يف الضمني أو الفعلي التواطؤ ؛االستقالل بعد املنطقة لدول الداخلية الشؤون

 الفلسطينية واألراضي العربية الدول يف اإلنسان حقوق النتهاكات املطلق االكتراث عدم املتسلطة؛
 واملكاسب اخلاصة املصالح لتأثير خاضعة تزل مل الغربية السياسة إن .إسرائيل حتتلها التي

 عملياً  التزاماً أكثر فجأة يصبحوا مل احملليين فرقاءال ومثلها الغربية الدول أن كما .التجارية
 التجارة كانت يوم ، أغسطس/آب  قبل عليه كانوا مما الدويل، والقانون األخالق بمبادىء

  .العراق مع كاملعتاد جتري
 وسياسيًا، وجتاريًا، اقتصادياً، األوسط، الشرق يف عميقاً تورطاً متورط فالغرب وبعد،

 وينبغي .ونفوذه وجوده مدى مع متقايسة واالستراتيجية اخللقية مسؤوليته كانت لكولذ .وعسكرياً
 يف باألمن عسكري التزام أي يميز أن من بد ال أوالً، .ثالثة صُعد على عملياً تتجلى أن املسؤولية لهذه

 بينو عةالراد أو الدفاعية القوة بين واضحاً تمييزاً منه، خمصوصة ناحية يف أو األوسط، الشرق
 طريق عن الدول بعض يف للتحكم والسعي شيء، دفعه على واملؤازرة وانالعد فردع .القاهرة القوة

 املنطقة يف الغربي العسكري الوجود ألن خاصة، أهمية ولهذا .آخر شيء بالقوة الضمني التهديد
 بصورة ـ ذلك يف مستندين اإلقليمية، طموحاتهم حتقيق متابعة على احملليين احللفاء شجع ربما

  .املنطقة عن الغريبة القوى من املستمد اإلضايف النفوذ إىل ـ مباشرة غير أو مباشرة
 األوسط الشرق استعمال يف النفس ضبط مسؤولية وهي بذلك، متعلقة مسؤولية ثانيًا، وثمة،

 السعي أن ذلك فمن .احلياة قيد يف الغربية والعسكرية السياسية املؤسسات بعض إلبقاء وسيلة
 بتحويل يقضي اقتراح إىل املعلقين بعض ساق قد األطلسي شمال حللف متجدد دور إليجاد يثاحلث
 أن اقترح إذ التفكير، يف املنحى هذا عن الكندي الدفاع وزير أعرب وقد .تركيا إىل احللف تركيز بؤرة
  )(.قراراًاست أقل بات قد العامل ألن األوروبي، املسرح خارج العمل قدرات األطلسي شمال حلف يطور

األسرة على أن إىل ذهب إذ أصرح فكان إيكلن، فان الغربية، أوروبا دول الحتاد العام األمين أما 
 هذه مثل إن  ((.االضمحالل خلطر تعرضت وإال وأمنية، خارجية سياسة تكوِّن أن األوروبية

 املشكالت منازلة عن )املتأصل اإلحجام أو( واملستمر الفاضح العجز يكشف ال التصريحات
 زيادة عن تنجرّ قد التي املمكنة العواقب عن أيضاً يغفل بل فحسب، األساسية واالقتصادية السياسية

                                                 
)28(  Jane’s Defence Weekly, October 20, 1990. 
)29(  Ibid., October 27, 1990. 
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 اليونان وحتى( ةالعربي والدول وإيران السوفياتي االحتاد مواجهة وعن العامل من اجلزء هذا تسليح
  .الثأرية السياسة إىل وامليَّالة التسليح الكثيفة تركيا ةدول هو وخَطِر جديد واقع بأمر )وقبرص

 تعويم جتنب وهو الغرب، مسؤولية أوجه من الثالث الوجه يستدعي تركيا مثال أن واحلق
 إبادة من التركي اجليش تمكن فقد .املتسلطة األنظمة تدعيم أو املنطقة، يف القائم العادل غير الوضع

 تعالج املتحالفة القوات كانت يوم الغربية، اإلعالم وسائل من غفلة يف الكردية القرى من العشرات
 ويف الداخلي، وضعها يف يؤثر أن تركيا جتاه األطلسي االلتزام من ملزيد يمكن كيف :اخلليج أزمة
 يستطيع فكيف جانبًا، الثناء طيبةال التأكيدات وضعنا فإذا اإلنسان؟ حلقوق انتهاكاتها سجل

 األنظمة يقوّي لن وجودهم أن من يتحققوا أن اإلقليمي األمن تركيبات يف الغربيون املساهمون
 مقاومة على إسرائيل أو باإلصالح، املطالبة الداخلية الضغوط أطول ملدة تتجاهل أن على العربية

 الدول يف السياسية لليبرالية تأييداً للضغط واسعاً  جماالً للغرب أن واحلق .الفلسطينيين استقالل
  .عليه الدول هذه حكومات اعتماد مدى إىل نظراً وإسرائيل، العربية

  
  "األوسط الشرق يف والتعاون األمن مرمؤت" هل

  التحقيق؟ ممتنع حلم
  

 السياسة وجهة انقلبت فقد عدة؛ دوائر يف األوسط الشرق ألمن متنوعة اقتراحات قدِّمت لقد
 بينما املنطقة، دول مع الثنائية االتفاقات من سلسلة فكرة اجتاه يف اخلليج حرب منذ األميركية

 مترابطة مؤسسات إنشاء أو املتحدة األمم وصاية فرض إعادة املستقلين اخلبراء بعض اقترح
 بالقدر وعضويتها أعمالها جدول حيث من وحمدودة متواضعة" تظل إقليمياً، متمايزة أو يفياًوظ

  )(."تتوخاها التي الغاية به تسمح الذي

 هي إنما املنطقة، أمن معاجلة عند الترابط رفض يف تتشدد التي املقاربة أن هي املقال هذا يف احلجة
 لعدم مصدراً تكون قد وألنها حل، بال األساسية التاملشك تترك ألنها بالغرض وافية غير مقاربة

 القومي لألمن العسكري والبعد )اإلدارة( امليكانيكا على التشديد أن كما .الطويل املدى يف االستقرار
 دول يف احمللية السلطة بنية سيما وال األخرى، املؤثرة العوامل عن خطورة، يقل ال نحو على يغفل،

 إن .بينها فيما الدول لهذه اخلارجية والسياسة الداخلي االستقرار يف عظيم أثر من لها وما املنطقة
 إقامة أمام التعقيدات يف سيزيد النظام بأمن القومي األمن مساواة إىل العربية احلاكمة النخب نزوع

 دول معظم يف السياسي والتململ االقتصادية األزمة أن كما .للبقاء وقابلة جمدية إقليمية منظمات
 وتعزِّز األمن، يف األهمية متزايد أثراً ستخلف والديمقراطية التنمية إىل احلاجة بأن يوحيان نطقةامل

 أجزائه جمموع من أفضل ليس كلٌّ املطاف، نهاية يف املنطقة، أمن إن .كافة الصُعد على الترابطات
 أمنها حتقيق يف جدىاأل بأن معظمها، يف املنطقة، دول تسلّم أن من بد ال لكن املكوِّنة، الفردية
  .لذلك املطلوبة التنازالت وتقديم )اإلقليمي( اجلماعي األمن تعزيز هو إنما القطري

والربط بينها يف الوقت نفسه، ) عند احلاجة(إذاً، مقاربة تسمح بفصل القضايا  املطلوب
مؤتمر  ومن النماذج لذلك. وتدفع بمستوى اإلقليمي ومستوى األمن الداخلي قدمًا وعلى التوازي

                                                 
االقتباس . 1991مارس /فكرة فرض وصاية األمم املتحدة تقدم بها عبد املنعم سعيد علي يف حمادثة خاصة يف آذار  )30(

  :من
Shahram Chubin, “Post‐war Gulf Security,” Survival, March/ April 1991, pp. 154‐155. 



  11، ص )1991 ربيع( 6، العدد 2المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات 

 

15 
 

طبعًا،   )31(.الذي يمكن تعديله بما يالئم وقائع الشرق األوسط (CSCE)األمن والتعاون األوروبي 
إن مدى فعالية مؤتمر األمن والتعاون األوروبي يف دفع التطورات يف أوروبا، مسألة تقبل النقاش، 

لكن يف ذلك مدعاة، إذاً، إىل اإلفادة . على األرضوربما مل يكن املؤتمر إال تتويجاً ملا كان قد تقرر 
من التغييرات اجلذرية يف التوازنات اإلقليمية التي آذنت بها أزمة اخلليج، واىل طرح مؤتمر لألمن 

باعتباره اإلطار األوسع الذي يمكن للبنى الثنائية أو  (CSCME)والتعاون يف الشرق األوسط 
وقد يمكن أن تطرح هذه الفكرة بمبادرة من األمم   )32(.املتعددة األطراف أن تعمل يف نطاقه

املتحدة، أو أن تتداخل معها يف بعض القضايا، من دون أن تخضع لقواعد العضوية والتصويت 
  .نفسها

ومن املزايا املميزة ملؤتمر األمن والتعاون يف الشرق األوسط أنه يشتمل على ثالثة 
بهمومهم وخماوفهم وحاجاتهم، لكن من دون إكراه أي فهو يجمع الفرقاء كلهم ويعترف : مبادىء

منهم على التنازل عن أي شيء مسبقاً؛ وهو يقبل بعدم التكافؤ يف القدرات واملشكالت، لكنه يسعى 
يضاف إىل ذلك، أن إطاراً كهذا املؤتمر سيكون متعدد . للتوازن؛ وهو يشجع املعاملة باملثل

جلة قضايا عدة، جمتمعة، أو منفصلة، أو يف تركيبات املستويات ومتعدد الشرائح، ويسمح بمعا
ففي وسع جمموعة الثمانية أو جملس التعاون اخلليجي أن : إن أمن اخلليج مثال لذلك. متنوعة

يَضْمَنا الدفاع العسكري األساسي عن دول جملس التعاون، بينما يمكن للجنة أوسع نطاقاً ـ تضم 
 .اخلليج يف التعاون سبل عن فضالً أن تعالج مسائل أمنية أوسعـ ) وربما اليمن أيضاً(العراق وإيران 

 يمكن التقليدية وغير التقليدية فاألسلحة :آخر مثاالً التسلح ومراقبة اإلسرائيلي ـ العربي النزاع ويقدم
 السالم نحو التحرك مع بالترابط تعالج أن يمكن كما األخرى، عن واحدة كل منفصلة تعالج أن

 يف والتعاون األمن مؤتمر وسع يف فإن وباملثل، .اإلسرائيلي واألمن فلسطينيينال وحقوق الشامل
 وأن بها، ُيعتَرَف أن واملدنية السياسية وللحريات اإلنسان حلقوق يتيح منبراً يقدم أن األوسط الشرق
 ملصرف أو اإلنسان، بحقوق متخصصة ملنظمة مظلة أيضاً يكون أن يمكن كما بفعالية؛ تُشَجَّع

 أو اخلارجية التجارة بين الترابط اشتراط من شيء على يرتكز اإلعمار، وإعادة للتنمية ميإقلي
   .وترسيخها الديمقراطية تطبيق وبين املالية املساعدة

إن معاجلة أمن اخلليج، والصراع العربي ـ اإلسرائيلي، ومراقبة التسلح، ونزع السالح، 
. ر قد تبدو أكثر مما جتوز املطالبة به أو يجوز توقعهوالتنمية االقتصادية، وبسط الديمقراطية، أمو

 اآلن األوسط الشرق يف واإلقليمية القطرية األنظمة داخل املتراكمة والتوترات فالشدائد ومع هذا
 وتستلزم منها، أسوأ تكن مل إنْ  الثمانينات، أواخر الشرقية أوروبا يف قائمة كانت التي تلك تعادل

 حافل طويل سجل األوروبية احلالة يف كان طبعاً، .شموالً تلك مقاربة عن تقل ال مقاربة
 والغرب، الشرق بين التوازن تغير بعد إال والتعاون لألمن األوروبي املؤتمر ينجح ومل باملفاوضات،

 يف الغربي التورُّط يقود ال كي أويل سبب هذا لكن .أولوياتها قائمة فيه املنخرطة األطراف وغيرت
 مثلما قبل، من قائماً كان الذي الوضع فرض إعادة إىل األوسط، الشرق يف ليميةاإلق األمن بنية

  .عاماً األربعين على تنوف ملدة الوسطى أوروبا يف للقوى مصطنعاً  توازناً  السوفياتية القوة استبقت

                                                 
أنظر مالحظات . يف الغرب اقترحت إيطاليا وإسبانيا اعتماد نموذج مؤتمر األمن والتعاون األوروبي يف الشرق األوسط  )31(

   .International Herald Tribune, February 18, 1991: وزير اخلارجية دي ميكاليس يف
  .(CSCMME)ألمن والتعاون حلوض البحر األبيض املتوسط والشرق األوسط أو يمكن توسيع اإلطار ليصبح مؤتمر ا  )32(
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 عاتق على يقع فإنه اخلاصة، املقترحات مصير أو الغربي الدور يكن وأياً األمر، يكن ومهما
 فمجتمعاتهم .واإلقليمية الداخلية سياساتهم عليها يبنون التي القاعدة تغيير واجب أنفسهم العرب

 خالل من ـ وتقويتها تنشيطها من بديل ال لكن جداً، بعيد أمد منذ ومقموعة مهمّشة تزال ال املدنية
 .واألمن السالم حتقيق إىل املنطقة تتوصل كي ـ املالئمة واإلصالحات املؤسسات



 

 
 

  

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  
 


