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  بعض مشكالت احلدّ من التسلح
 حتليل إقليمي: يف الشرق األوسط

  حسين جعفر آغا
تطــــورت جتربــــة احلــــدّ مــــن التســــلح كنتيجــــة ثانويــــة للترتيبــــات األمنيــــة بــــين الكتلــــة 

احلــدّ مــن التســلح نفســها راســخة اجلــذور إن فكــرة . الشــرقية والغــرب خــالل احلــرب البــاردة
وســنحاول يف هــذا املقــال . يف الظــروف التــي كونــت املنــاخ الــذي ظهــرت هــذه الفكــرة فيــه

  .التركيز على املشكالت والعقبات التي تواجه فكرة احلد من التسلح
إن التبـــــــاين يف وقـــــــائع الشـــــــرق األوســـــــط ووقـــــــائع جتربـــــــة الشـــــــرق والغـــــــرب يظهـــــــر 

إن . عليهــــــا حماولــــــة تطبيــــــق احلــــــد مــــــن التســــــلح يف املنطقــــــةالصــــــعوبات التــــــي تنطــــــوي 
خصوصـــــية الوضـــــع يف الشـــــرق األوســـــط تســـــتلزم اللجـــــوء إىل تصـــــورات وطـــــرق جديـــــدة 

ذلــك بــأن حماولــة اســتعمال وتطبيــق النمــاذج والسياســة ذاتهــا . ملعاجلــة مشــكالت األمــن
الصـه والدرس الـذي يجـب استخ. قد تكون بال جدوى، بل ربما خطرة يف بعض األحيان

من جتربة االتفاقات املتعددة األطـراف هـو أنـه ال بـد مـن صـوغ مقاربـة جديـدة للتعامـل 
وال منــاص مــن أن يســتغرق . مــع اخملــاوف األمنيــة التــي تســاور دول املنطقــة وشــعوبها

ولــيس مــن شــأن اآلمــال . ذلــك وقتــاً، كمــا أنــه ال يمكــن أن يتحقــق إالّ مــن خــالل املمارســة
ملشــكلة احلــد مــن التســلح يف املنطقــة إالّ أن " احلــل الســريع"قــة الكبــار املعقــودة علــى طري

واملهمـــة احليويـــة، اليـــوم، هـــو إدخـــال . تقـــود إىل اإلحبـــاط وإىل مزيـــد مـــن عـــدم االســـتقرار
خيار السالم والطرق غير العسكرية حلل اخلالفات إدخاالً فعاالً ال لـبس فيـه إىل الثقافـة 

األمـــران باعتبارهمـــا اخليـــار الوحيـــد القابـــل السياســـية يف املنطقـــة، بحيـــث يُـــدرك هـــذان 
أمّــا الترتيبــات الكفيلــة بتهــذيب وتوطيــد نظــام كهــذا، بمــا فيهــا احلــد مــن . للحيــاة والتنفيــذ

إن تأمـل الفـوارق بـين جتربـة . التسلح، فيجب أن تنبثق من الطـرق احملليـة لعمـل األشـياء
قــد تعتــرض احلــد مــن الشــرق والغــرب والوضــع يف الشــرق األوســط ســيبرز العقبــات التــي 

  .التسلح يف املنطقة مستقبالً
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  تعدد األقطاب وتعدد اجلبهات
إن الفارق األساسي بين احلدِّ من تسلُّح القوى العظمى واحلد مـن التسـلح يف الشـرق 

فاحلــدُّ مــن تســلح القــوتين العظميــين كــان ذا قطبــين، . األوســط هــو عــدد الفرقــاء املعنيــين
الشــرق األوســط يجــب تنفيــذه يف منطقــة متعــددة األقطــاب يف بينمــا احلــدُّ مــن التســلح يف 

ومن شأن هذا أن يعقِّد املشاورات واملفاوضات بشأن احلد مـن التسـلح بحيـث . جوهرها
يصبح من الضروري التوصل إىل نتائج يقبل بها عدد كبير نسبياً من الدول، وأن يُؤخذ 

حاجاتهـا الدفاعيـة وأوضـاعها يف عين االعتبار إدراك كل دولة اخملاطر التي تهـددها و
  .السياسية الداخلية

ومما يزيد األمور تعقيداً أن كالً من هذه الدول تواجه يف الواقع خماطر ممكنة على 
كــان علــى الواليــات املتحــدة واالحتــاد الســوفياتي أن ينظــرا يف التهديــد . أكثــر مــن جبهــة

ة، بينمــا يترتــب علــى كــل الــذي يمثلــه كــل منهمــا لآلخــر يف الســاحتين القاريــة واألوروبيــ
دولة يف الشرق األوسط أن تنظر يف التهديدات التي يمثلها كل بلد من البالد التي حتيط 

مــن ذلــك أن علــى الســوريين أن ينظــروا ال يف اخلطــر اإلســرائيلي علــيهم فحســب، بــل . بهــا
ومـن . أيضاً يف اخلطرين العراقي والتركـي واحتمـاالت نشـوء خمـاطر مـن لبنـان واألردن

أن نظــرة ســريعة إىل التــاريخ احلــديث العهــد أن تبــين أن إدراك خمــاطر كهــذه لــيس مــن شــ
  .قبيل اخملاوف املَرَضية

لـــذلك كـــان ال بـــد ملفاوضـــات جديـــة للحـــد مـــن التســـلح يف هـــذا اإلطـــار مـــن أن تُشْـــرِكَ 
. عدداً كبيراً مـن الـدول التـي تشـغلها شـواغل عديـدة مـن كثـرة اجلبهـات وتنـوع الترابطـات

ن هــذه املهمــة أن تكــون شــاقَّة مثبطــة للهمــم، وال ســيما متــى أخــذ املــرء يف عــين ومــن شــأ
  .االعتبار عدم التوازن يف احلجم والقوة بين خمتلف الدول

وثمة تعقيد آخر من القبيل نفسه، وهو مسـألة مـن يـدخل يف مفاوضـات كهـذه ومـن 
لترتيبات احلد من التسلح  فمن البيِّن الواضح، مبدئياً على األقل، أن ال بدَّ. يستثنى منها

وهـــذا ال . يف الشــرق األوســـط مـــن أن تشـــمل اجلميـــع إذا أُريــدَ لهـــا أن تكـــون فعَّالـــة وشـــاملة
بــل يطـــرح  - وهــي مشــكلة مستعصـــية علــى احلـــل - يطــرح فقــط مشـــكلة حتديــد املنطقـــة

أيضــاً مشــكلة أُخــرى، وهــي مــدى مــا يمكــن يف الواقــع عــزل هــذه املنطقــة عــن غيرهــا مــن 
من ذلك أنـه ال بـدَّ مـن ضـم إيـران وتركيـا يف أي نظـام للحـد مـن التسـلح . املناطق والبالد

لكـــن كيـــف تســـتطيع إيـــران الـــدخول يف اتفـــاق للحـــد مـــن التســـلح مـــع . يف الشـــرق األوســـط
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ن أن تأخــــذ يف االعتبــــار باكســــتان نوويــــة إىل الشــــرق والقــــوى العــــرب وإســــرائيل مــــن دو
النوويـــة يف آســـيا الوســـطى شـــماالً، وهـــذا بقطـــع النظـــر عـــن عـــدم االســـتقرار يف باكســـتان 
ونزعة روسيا إىل إعادة تأكيـد الـذات؟ وباملثـل، كيـف تسـتطيع تركيـا أن تكـون طرفـاً يف 

ظــر إىل اليونــان وبلغاريــا يف اتفــاق للحــد مــن التســلح مــع ســورية والعــراق مــن دون أن تن
" القنبلة الذرية اإلسالمية"الغرب وإىل روسيا يف الشمال؟ فإسرائيل تبدي خماوفها من 

من الواضح أن إشراك جميع هذه الدول اخلارجيـة يف نظـام شـرق أوسـطي . يف باكستان
  .بال موضوع] للحد من التسلُّح[للحد من التسلح سيجعل فكرة النظام احمللي 

  السياسي املناخ
مل تكـن الواليــات املتحــدة يف حالــة حــرب مــع االحتــاد الســوفياتي يــوم بــدأ الفريقــان 

حتى حين كانت احلرب البـاردة علـى أشـدها . اتفاقات احلد من التسلح وال حين أبرماها
مل يكـن بينهمـا أي خـالف مركـزي علـى . بين اجلبارين، كان هذان يف حال السـلم أساسـاً

نازعان مناطق النفوذ ويعتدي أحـدهما أحيانـاً علـى منـاطق نفـوذ األراضي، وإن كانا يت
ــا األقــاليم املتنــازع فيهــا فكانــت الكــرة . اآلخــر كــان الصــراع، باختصــار، أيــديولوجياً، أمّ

كانت مسألة الشرعية أيديولوجية ومل تكن مسـألة . األرضية نفسها، وال شيء سوى ذلك
اجلـــانبين معترفـــاً باجلانـــب اآلخـــر،  كـــان كـــل مـــن. شـــرعية قانونيـــة أو شـــرعية أمـــر واقـــع

وكان بينهما عالقات طبيعيـة، وإن حمـدودة، كـالتي تكـون بـين الـدول، كمـا كـان بينهمـا 
ويف هــــذا املنــــاخ، وبعــــد فتــــرة طويلــــة مــــن التفاعــــل، خــــاض . روابــــط اقتصــــادية وثقافيــــة

يــة اجلانبــان خاللهــا احلــرب معــاً ضــد عــدوٍّ مشــترك، بــدأ اجلبــاران يناقشــان ترتيبــات أمن
  .تعود بالنفع على اجلانبين وتتضمن االتفاقات على احلد من التسلح

إن مــن شــأن نظــرة خاطفــة إىل الشــرق األوســط أن تظهــر بوضــوح أن ال وجــود ملنــاخ 
. حتى اآلن مل توقع إالّ مصر واألردن اتفاقات صلح مـع إسـرائيل. كهذا بين دول املنطقة

تاه منبـوذاً عامليـاً ومسـتعدياً معظـم الـدول يف أمّا العراق، فقد خرج لتوِّه من حربين خلَّف
وأمّـــا . وأمّـــا إيـــران، فيعاملهـــا جيرانهـــا معاملـــة يغلـــب عليهـــا االرتيـــاب واخلـــوف. املنطقـــة

تركيـــا فقـــد حكمـــت املنطقـــة كلهـــا مـــدة أربعمئـــة عـــام وهـــي ال تـــزال تُعـــدُّ قـــوة اســـتعمارية 
  .سابقة

 - ألمــر علــى النــزاع العربــيوال يقتصــر ا. واخلالفــات يف شــأن احلــدود تعــم املنطقــة
اإلســرائيلي املركــزي املتفجــر، بــل ثمــة نزاعــات بــين إيــران والعــراق، بــين ســورية وتركيــا، 
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بــــين العــــراق والكويــــت، بــــين العربيــــة الســــعودية وقطــــر، بــــين إيــــران واإلمــــارات العربيــــة 
وليســـــت هـــــذه . املتحـــــدة، بـــــين األردن والعربيـــــة الســـــعودية، بـــــين مصـــــر والســـــودان، إلـــــخ

عــــات هاجعــــة كلهــــا وال ملجومــــة؛ بــــل إن بعضــــها اتخــــذ شــــكل اجملابهــــة العســــكرية النزا
والنظــرة الســائدة يف املنطقــة أن مــا مــن دولــة فيهــا مســتعدة . وســتظل كلهــا عرضــة لــذلك

للتخلي عن اخليـار العسـكري، أو للقبـول بالرقابـة اخلارجيـة عليهـا مـا دام أن مـا تعتبـره 
  .األجنبيجزءاً من أراضيها ال يزال حتت احلكم 

فــــدول كبــــرى كثيــــرة يف الشــــرق األوســــط تنظــــر إىل . وقضــــية الشــــرعية مهمــــة أيضــــاً
وهــي وإن كانــت إحــداها مســتعدة لقبــول األُخــرى فعــالً، . ســواها باعتبارهــا غيــر شــرعية

فـــالقوميون . وأحيانـــاً رســـمياً، فهـــي ليســـت مقتنعـــة دائمـــاً بوجـــود الدولـــة األُخـــرى أصـــالً
قريــب، أصــحاب النظــرة الســائدة يف املنطقــة يعتبــرون يف  العــرب الــذين ظلُّــوا، حتــى وقــت

أي، باختصـــار، غيـــر  - معظمهـــم احلـــدود احلاليـــة للـــدول العربيـــة مصـــطنعة ومفروضـــة
وقـــد أدى هـــذا املوقـــف يف . والشـــواهد علـــى ذلـــك كثيـــرة وال حاجـــة إىل ذكرهـــا. - شـــرعية

. ات قائمـــةاملاضـــي إىل عـــدة نزاعـــات عســـكرية، ومـــا زالـــت احتمـــاالت مزيـــد مـــن الصـــراع
واحللـــول الدبلوماســـية للخالفـــات علـــى األراضـــي وعلـــى الشـــرعية، وإن تمـــت علـــى أســـاس 

  .التفاوض يف املاضي، فهي مل تعمِّر طويالً
إن ضـــيق نطـــاق التفاعـــل السياســـي بـــين دول املنطقـــة، وال ســـيما تلـــك املتورطـــة يف 

هيم األمــن خالفــات ونزاعــات مزمنــة، يســاهم أيضــاً يف ترســيخ جــو االرتيــاب حيــال مفــا
وال مبالغة يف القـول إن االتفاقـات اجلـادة علـى احلـد . اجلماعي كمفهوم احلد من التسلح

مــــن التســــلُّح حتتــــاج إىل منــــاخ سياســــي معـــــين مــــن شــــأنه، وإن مل يكــــن منــــاخ انســـــجام 
وإالّ، فـإن الصـعوبات يف وجـه التوصـل . بالضرورة، أن يفضي إىل جناح هذه االتفاقات

فمـــن مـــواطن الضـــعف املهمـــة يف املقترحـــات . بـــه ســـتزداد وتتفـــاقمإىل اتفـــاق وااللتـــزام 
  .السابقة للحد من التسلح أنها مل تكن مندجمة يف عملية سياسية أشمل نطاقاً

 

  التفاوت يف ميزان
  القوى العسكرية

عنــدما بــدأت القوتــان العظميــان التفــاوض بشــأن مــا عقــدتاه مــن اتفاقــات للحــد مــن 
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وســـواء كـــان التـــوازن تـــوازن . كـــان التـــوازن قائمـــاً بينهمـــاالتســـلح يف أوائـــل الســـتينات، 
كمـا تبـين مــن (الرعـب أو نظريـة التـدمير املتبـادل املؤكـد، أو التكــافؤ يف القابليـة للعطـب 

وقــد . ، فقــد كــان ثمــة نــوع مــن التــوازن)اتفــاق الصــواريخ الباليســتية املضــادة للصــواريخ
يــــه يضــــمن أفضــــل النتــــائج للطــــرفين، ولَّــــد إدراك هــــذا التــــوازن االقتنــــاع بــــأن احلفــــاظ عل

فـالترابط بـين فكـرة تـوازن القـوى . وأدى، تالياً، إىل سلسلة من اتفاقات احلـد مـن التسـلح
  .واحلد من التسلح ترابط جوهري

بل ثمة على الضد من ذلـك اخـتالل بنيـوي . ال وجود لهذا التوازن يف الشرق األوسط
العـرب بتفـوق كمـي يف املـوارد علـى  فمـن جهـة يتمتـع. يف التوازن عصيّ على التصحيح

فإسـرائيل تسـتطيع . إسرائيل، ومن جهة أُخـرى تتمتـع إسـرائيل بتفـوق نـوعي علـى العـرب
االنتصــــار يف احلــــروب علــــى العــــرب، وقــــد انتصــــرت يف جميــــع احلــــروب التــــي خاضــــتها 
ضدهم، لكنها ال تستطيع إلغاء اخلطر العربي احملتمل بسبب التفاوت يف ميـزان املـوارد 

من جهة ُأخـرى، يسـتطيع العـرب، نظريـاً، أن يشـكلوا خطـراً حمـتمالً علـى إسـرائيل، . كميال
األســـلحة، الطاقـــة (لكـــنهم ال يســـتطيعون أن يغلبوهـــا يف احلـــرب بســـبب تفوقهـــا النـــوعي 

وهـذا التفـاوت ال ينقـاد لألنظمـة اإلقليميـة للحـد مـن ). البشرية، اجملتمع، التحالفات، إلخ
دوى؛ فإســرائيل لــن تتخلــى عــن تفوقهــا النــوعي، ولِــمَ تراهــا تفعــل األســلحة انقيــاداً ذا جــ

  .ذلك، والعرب ال يستطيعون إلغاء تفوقهم الكمي يف املوارد
ومـــــن التعقيـــــدات األُخـــــرى للبعـــــد العســـــكري يف الشـــــرق األوســـــط موضـــــوع اســـــتيراد 

فخالفــاً للجبــارين اللــذين يصــنعان منظومــات األســلحة اخلاصــة بهمــا، يعتمــد . األســلحة
وباسـتثناء إسـرائيل التـي . شرق األوسط اعتماداً يكاد يكون كلياً على اسـتيراد األسـلحةال

تملــــك صــــناعة عســــكرية حمليــــة ال يســــتهان بهــــا لكنهــــا تعتمــــد مــــع ذلــــك علــــى االســــتيراد 
لضـــمان بقائهـــا، وباســـتثناء مصـــر والعـــراق، لكـــن بدرجـــة أقـــل، فـــإن دول املنطقـــة كلهـــا 

أولهمــا أن : وهــذا يخلــق واقعــين. األســلحة مــن اخلــارج تعتمــد اعتمــاداً كليــاً علــى اســتيراد
التكنولوجي البنيوي يف املنطقة يتعزَّز ملصلحة إسـرائيل، وثانيهمـا /التفاوت العسكري

  .أن مسألة مصدِّري األسلحة تزيد يف عدد الالعبين
مــــع انهيــــار االحتــــاد الســــوفياتي وارتباطــــه العســــكري الوثيــــق بــــبعض العــــرب، غــــدا 

. اإلســــرائيلي مســــيطراً علــــى الشــــرق األوســــط -التكنولــــوجي األميركــــي  احملــــور العســــكري
واحلفــاظ عليــه يلبــي حاجــة إســرائيل الوطنيــة احليويــة لكنــه ال ينقــاد إىل نظــام متــوازن 

  .وجاد للحدِّ من التسلح يف املنطقة
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إن ما يقـوم مصـدرو األسـلحة بـه مـن دور مركـزي يسـتلزم االتفـاق فيمـا بيـنهم علـى 
نظريـاً، يجـب أن يكـون ذلـك شـرطاً ممكنـاً وضـرورياً . ألسلحة إىل املنطقـةاحلد من تدفق ا

لكــن املصــالح واحلســابات السياســية واملاليــة املتنافســة للمصــدِّرين . للحــد مــن األســلحة
فالشرق األوسط أهـم األسـواق . جتعل اتفاقاً كهذا عسيراً وشبه مستحيل من حيث التنفيذ

مليـارات الـدوالرات وتسـتخدم املاليـين يف أنحـاء  بالنسبة إىل هذه الصناعة التي جتنـي
. األرض، وال ســيما يف وقــت انخفضــت املشــتريات العســكرية احملليــة يف الــدول املنتجــة

ويجــب أالّ يســتهان أيضــاً بــالنفوذ السياســي واالقتصــادي الــذي يرافــق مبيعــات األســلحة 
األوســط قــد يغلــق  واحلــد مــن التســلح يف الشــرق. يف منطقــة الشــرق األوســط االســتراتيجية

  .مصانع يف الدول املصدرة، ويزيد يف العجز يف ميزانها التجاري، ويستجرُّ البطالة
نظــراً إىل وجــود . واألســلحة النوويــة عامــل آخــر مــن عوامــل اخــتالل معادلــة التــوازن

عدد كبير من األسـلحة الذريـة يف مسـرح العمليـات األوروبـي والتـرابط الواضـح جـداً بـين 
لحة التقليدية والنووية، فقد كان االعتبار اجلدي للمواجهة العسكرية بـين استعمال األس

وكانـت حظـوظ الغلبـة ألي مـن الطـرفين يف . حلف شمال األطلسـي وحلـف وارسـو ضـئيالً
لذلك غدت احلرب احتماالً بعيداً، ومل يكـن أي مـن الطـرفين ينظـر جـدياً يف . احلرب هزيلة

مّا يف الشرق األوسط، فإن التفاوت يظـل قائمـاً مـا أ. استعمال القوة العسكرية ضد اآلخر
ولــيس مــن شــأن صــعوبة حمــل . دام إســرائيل هــي البلــد الوحيــد الــذي يملــك أســلحة ذريــة

إسرائيل علـى توقيـع معاهـدة منـع انتشـار األسـلحة النوويـة وال مـن شـأن مـا يترتـب علـى 
خطـــوات يف ذلـــك مـــن حمـــاوالت الـــدول األُخـــرى احلصـــول علـــى أســـلحة نوويـــة أن يشـــكال 

  .اجتاه احلد من التسلح يف املنطقة
ويســـاهم انتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــامل الكيمياويـــة والبيولوجيـــة يف زيـــادة القلـــق 

ذلك بأن هذه األسلحة، وإن كانـت اقتُنيـت مـن أجـل غايـة التـوازن مـع قـدرات . واخملاوف
ال تملـــك ، فـــإن اســـتخدامها ضـــد دول )وهـــو تـــوازن حمـــدود وغيـــر كـــاف(إســـرائيل النوويـــة 

ففـي الشـرق األوسـط جـدال ... قدرات نووية وال أسلحة للدمار الشامل ليس مغريـاً فحسـب
بشــــأن ضــــرورة اشــــتمال املعاهــــدة علــــى األســــلحة التقليديــــة وغيــــر التقليديــــة يف ترتيــــب 

فـإن كانـت األوىل، . موحد جامع، أو إمكان حتقيقها من خـالل خطـوات صـغيرة متراكمـة
إسرائيل ستقاوم إدخال األسلحة الذرية يف املعاهدة، كمـا أن فمن الواضح أن دوالً مثل 

الدول العربية سترد باإلصرار علـى اسـتثناء األسـلحة الكيمياويـة والصـواريخ املتوسـطة 
وإن كانــت الثانيــة، فــإن احتمــال نشــوء ســباق تســلح يف اجملــاالت غيــر املشــمولة . املــدى
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د مــن التســلح بــين الشــرق والغــرب مــن ذلــك أن اتفاقــات احلــ. باالتفاقــات ســيكون مرجحــاً
حـــــــررت يف الواليـــــــات املتحـــــــدة مـــــــوارد أعيـــــــد اســـــــتخدامها يف برنـــــــامج حـــــــرب النجـــــــوم 

وقـــد ). التـــي ال تشــملها اتفاقــات احلـــد مــن التســلح علـــى اختالفهــا" (أم أكــس"والصــواريخ 
أفضت هذه التطـورات إىل إدراك االحتـاد السـوفياتي أن عليـه إمّـا التنكـر لالتفاقـات التـي 

واملنافسـة  - دها ومواجهة انهيار جميع التفاهمات واالتفاقات بين الشـرق والغـربعق
يف اجملاالت التـي يملـك فيهـا مزيـة نسـبية؛ وإمّـا تـرك الصـراع أصـالً ألسـباب اقتصـادية 

وجملــة القــول إن مفــاهيم وتعريفــات احلــد مــن التســلح . وتكنولوجيــة، ومواجهــة الهزيمــة
  .جماع على القبول بهاليست من األمور التي انعقد اإل

يف احلرب الباردة كان ثمة إدراك لوجود توازن ما يف القوى، وكان هدف احلد من 
التسلح احلفاظ على هـذا التـوازن مـن غيـر حاجـة إىل البحـث عـن املعـايير التـي تقـوَّم بهـا 

ــا يف الشــرق األوســط، ويف غيــاب أي تــوازن يف . احلاجــات الدفاعيــة لكــل مــن الكتلتــين أمّ
، فإن احلاجة ماسة إىل املعـايير التـي حتـدد بهـا ماهيـة املصـالح احليويـة، ومـدى القوى

صـــحة إدراك اخملـــاطر، وماهيـــة احلاجـــات الدفاعيـــة املشـــروعة، وكيفيـــة قيـــاس فعاليـــة 
وإالّ، فإننــــا ســــنواجه بــــازاراً مـــــن . خمتلــــف األســــلحة، وكيفيــــة مقارنــــة األســــلحة البديلــــة

ــــية واألحكــــام الذاتيــــ وثمــــة جمــــال آخــــر لإلبهــــام . ة الــــدائرة علــــى ذاتهــــااخملــــاوف املَرَضِ
  .وااللتباس يكمن يف التكنولوجيات ذات االستعمال املزدوج وكيفية التعامل معها

  القوتان العظميان والقوى اإلقليمية
لقــد كــان احلــد مــن التســلح بــين القــوتين العظميــين ممكنــاً ألنهمــا أقــوى كتلتــين يف 

وقـد تـم . شـاملة يحـاول ترويجهـا علـى نحـو تنافسـي كـان لكـل منهمـا أيـديولوجيا. العامل
التوصل إىل اتفاقـات احلـد مـن التسـلح يف أوروبـا، ويف ذروة احلـرب البـاردة، ألن تـوازن 

وأتــاح ذلــك للجــانبين قــدراً كافيــاً مــن . القــوى كــان قائمــاً يف مســرح العمليــات ذاك أصــالً
لك، فإن احلد من التسـلح مل ولذ. االطمئنان الوجودي ليواصال التنافس يف أماكن أُخرى

يحيِّـــد خالفاتهمـــا ونزاعاتهمـــا أو يتوقـــف عنـــد التعليـــق عليهـــا؛ بـــل اقتصـــر علـــى اســـتبعاد 
نتيجـــة ذلـــك تخلَّصـــت الواليـــات املتحـــدة . مســـرح عمليـــات حمـــدَّد مـــن الســـاحة العســـكرية

واالحتــــاد الســــوفياتي مــــن هــــاجس اإلفنــــاء املتبــــادل ليتزاحمــــا يف منــــاطق أُخــــرى علــــى 
معينة وبواسطة حلفاء إقليميين، كما يف جنوب شرق آسـيا، والشـرق األوسـط،  مستويات

  .وأنغوال، والقرن اإلفريقي وأفغانستان



  ٣٥، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٨ 
 

إن دول الشــرق األوســط ال تنتمــي إىل كتلتــين متميــزتين حتقَّــق التــوازن بينهمــا علــى 
يضـاف إىل ذلـك أن لـيس لهـا املصـالح أو القـوة أو األيـديولوجيا للوصـول . جبهة حمـددة

أو /أو العســكرية و/إىل منــاطق أُخــرى مــن الكــرة األرضــية مــن أجــل الزعامــة السياســية و
وحروبهــا املباشــرة أو غيــر املباشــرة حتــدث يف املنطقــة ذاتهــا التــي توجــد هــي . الهيمنــة

لــذلك كــان مــن العســير جــداً التوصــل إىل اتفاقــات للحــد مــن التســلح تســمح . نفســها فيهــا
والواقـــع أن هـــذه احلـــروب واجملابهـــات . يمـــا بينهـــابمجابهـــات عســـكرية أدنـــى مســـتوى ف

العســكرية التــي جتــري بالوكالــة يف الشــرق األوســط بوســاطة وكــالء مــن املنطقــة نفســها 
إنمــا هــي مــن أســباب عــدم االســتقرار التــي يرجــى مــن نظــام األمــن اإلقليمــي الشــامل، بمــا 

  .يف ذلك احلدُّ من التسلح، أن يعاجلها
. يف حـــد ذاتـــه، إىل حـــل اخلالفـــات والنزاعـــات السياســـية احلـــدُّ مـــن التســـلح ال يـــؤدي،

وقـد اسـتعملت األداتـان بفعاليـة يف جتربـة . بينما احلرب والدبلوماسـية تؤديـان إىل ذلـك
ولـن يكـن . القوتين العظميين، وذلك بالتضافر مع احلد من التسلح يف املسرح األوروبـي

د واإلقـدام علـى ذلـك . البعـد العسـكري احلد من التسلح يف الشرق األوسط فعـاالً مـا مل يحيَـّ
مــــن دون حــــل القضــــايا البــــارزة ثــــم الرجــــاء بــــأن تــــتمكن الدبلوماســــية وحــــدها مــــن حــــل 

ذلــك ألنــه إذا مــا . النزاعــات والقضــاء علــى الريــب واألحقــاد املتأصــلة إنمــا هــو حتــدٍّ جــاد
عجزت الدبلوماسـية عـن احلـل، ومل يكـن ثمـة سـاحات خـارج الشـرق األوسـط تسـوى فيهـا 

فقـــد كانـــت . لنزاعـــات، فـــإن اتفاقـــات احلـــد مـــن التســـلُّح تصـــبح هشـــة وعرضـــة لالنهيـــارا
احلروب األطرافية التي خاضها اجلباران بوساطة وكالء حمليين بمثابة صمام األمـان 

  .التفاقات احلد من التسلح
، )ومعهـا أوروبـا الغربيـة(ونظراً إىل كونهما قوتين عظميين، فإن الواليات املتحـدة 

مل يكونـــا بحاجـــة إىل تـــدخل طـــرف ) ومعـــه أوروبـــا الشـــرقية(االحتـــاد الســـوفياتي  ومثلهـــا
والواقع أنه مل يكن ثمة مـن طـرف ثالـث أقـوى منهمـا وقـادر علـى التـدخل وحمايـة . ثالث

لـذلك كانـت اخلالفـات واالتفاقـات تسـوَّى . مصاحله أو حماولة مساعدة أي مـن الطـرفين
يئـات الدوليـة تمثـل منـابر رمزيـة لتسـجيل النقـاط ويف حال اخلالفـات، كانـت اله. ثنائياً

وقـد سـاهم هـذا العـزل عـن القـوى . مل يكن ثمة طرف ثالث يُستدعى للمسـاعدة. األخالقية
  .األُخرى يف تعزيز فعالية االتفاقات واستقرارها

وعلى الرغم من أن . أمّا يف الشرق األوسط، فإن وجود أطراف ثوالث يعقِّد األوضاع
ن التســلح واحلاجــة إىل نظــام أمنــي يف الشــرق األوســط تــأتي أحيانــاً مــن مفــاهيم احلــد مــ
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أطــراف ثوالــث تقــوم يف أكثــر األحيــان باحلــث علــى االتفاقــات األمنيــة والســعي لعقــدها، 
فهـذه األطـراف ليسـت أقـوى مـن الـدول احملليـة . فإن دور هذه األطراف ليس سليماً دائماً

تها التـي حتـرص علـى حمايتهـا، كمـا أنهـا فحسب، بل إن لها مصاحلها اخلاصة وأولويا
ــم يف االتفاقــات احملليــة وملزمــة . تقــوم بــدور فعــال يف شــؤون املنطقــة وهــي أيضــاً احلَكَ

فمــن األعــراف الشــائعة لــدى دول الشــرق األوســط أن تســتعين بــالقوى . بحمايــة حلفائهــا
اع يف تـاريخ اخلارجية وتستنجد بها عنـد انـدالع النزاعـات اإلقليميـة؛ إذ مل ينشـب أي نـز

ولذلك، كانت االتفاقـات احملليـة . الشرق األوسط احلديث إالّ تدخلت القوى اخلارجية فيه
شــديدة التــأثر باالعتبــارات اخلارجيــة، وهـــذا عامــل يســاهم يف هشاشــتها، وال ســـيما يف 
أوقات التوتر الدويل، أي حين ينحاز الفرقاء احملليـون مـع حلفـائهم الـدوليين ويشـكلون 

  .احمةكتالً متز
. واألطــراف اخلارجيــة تخــلُّ بالتوازنــات اإلقليميــة وتقــود إىل اتفاقــات غيــر مســتقرة

فـــــالتوازن بـــــين العـــــراق والكويـــــت، مـــــثالً، خمتـــــل ملصـــــلحة الكويـــــت بســـــبب حتالفهـــــا مـــــع 
فـــإذا مـــا تغيـــرت التحالفـــات، وهـــي تتغيـــر بانتظـــام مقلـــق يف الشـــرق . الواليـــات املتحـــدة

، )اليات املتحدة، والعربية السعودية والواليـات املتحـدةباستثناء إسرائيل والو(األوسط 
فــإن التوازنــات احملليــة ســتختل، كمــا أن جميــع اتفاقــات احلــد مــن التســلح املبنيــة علــى 

ولذلك فـإن اتفاقـات احلـد مـن التسـلح املسـتقبلية يف الشـرق . البنى القديمة ستتأثر تالياً
وكـــل تغيـــر يف هـــذه . تلـــك االتفاقـــاتاألوســـط ســـتعبِّر عـــن التحالفـــات القائمـــة يـــوم عقـــدت 

. التحالفــات ســيؤثر، يف أرجــح الظــن، يف اســتقرار االتفاقــات وســيقود إىل تــوترات جديــدة
وســـيكون وقـــع ذلـــك أشـــد مـــا يكـــون يف ترتيبـــات احلـــد مـــن التســـلح املعقـــودة بـــين الـــدول 

 إن دول الشـــرق األوســـط أشـــد تـــأثراً بمثـــل. الضـــعيفة نســـبياً وبـــين شـــركائها األقـــوى منهـــا
هــذه التغيـــرات التــي تفـــرض مزيــداً مـــن الضــغوط علـــى اتفاقــات احلـــدّ مــن التســـلح، بينمـــا 
كانــت التغيــرات يف التحالفــات بــين الــدول الواقعــة يف جــوار القــوتين العظميــين أو علــى 
أطرافهــا ال تشــكل تهديــدات حقيقيــة لتــوازن القــوى العــام املــؤثر يف اتفاقاتهمــا للحــد مــن 

  .احتواؤه التسلح، أو كانت مما يمكن
. واتفاقـــات احلـــد مـــن التســـلح يف الشـــرق األوســـط أشـــد تـــأثراً باالعتبـــارات السياســـية
. فإىل حين انهيار االحتاد السوفياتي، ظل يحكم سياسـةَ اجلبـارين ضـربٌ مـن االسـتمرار

ومل تكـــــــن التغيـــــــرات السياســـــــية الداخليـــــــة يف كـــــــال البلـــــــدين تمـــــــسُّ أســـــــاس اتفاقاتهمـــــــا 
اتبــــاع سياســــة معيَّنــــة ونقــــاط التركيــــز تغيــــرت فعــــالً بتغيــــر  السالســــة يف. ومعاهــــداتهما
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واحلال قـد ال تكـون علـى هـذا . اإلدارات، لكن املنحى األساسي يف احلد من التسلح استمر
املنوال يف الشرق األوسط، حيث التغيرات السياسية وتعاقب احلكومات ال يحدث بهـدوء 

و التحالفــــات قــــد تــــؤدي إىل تآكــــل أ/فــــالتغيرات املفاجئــــة يف األنظمــــة و. وبــــال انقطــــاع
ومعاهــدات . وتالشــي االلتزامــات التــي التزمــت إحــدى الــدول بهــا حيــال احلــد مــن التســلح

الســـالم قـــد تبقـــى بعـــد التغيـــرات السياســـية املفاجئـــة يف األنظمـــة، وال ســـيما متـــى كانـــت 
 مشفوعة بتدابير أمنية صارمة وفعالة، لكن اتفاقـات احلـدِّ مـن التسـلح قـد تـذهب ضـحية

ويزيـــد يف تعقيـــد هـــذا . أســـباب متنوعـــة، ال تصـــدر كلهـــا عـــن النيـــات العدائيـــة بالضـــرورة
األمــر الــدور الــذي يقــوم بــه العســكر يف بعــض دول الشــرق األوســط، حيــث تــرتبط احلاجــة 

  .إىل اقتناء األسلحة وتعديل املذاهب العسكرية بأسباب داخلية حمض

  خاتمة
التســـلح يف الشـــرق األوســـط حمكـــوم عليـــه هـــل تســـتلزم احلجـــج الســـابقة أن احلـــد مـــن 

باإلخفاق؟ هل هو من احملتـوم علـى املنطقـة أن تنزلـق يف سـباق التسـلح املسـتمر وعـدم 
فــاحلجج املعروضــة أعــاله إنمــا . االســتقرار مــن دون وازع وال كــابح؟ كــال، علــى اإلطــالق

يمـي للحـد تبيِّن العقبات والصعوبات التي ستعترض احملاوالت اجلادة إلنشاء نظام إقل
فالصــعوبة تكمــن يف املفاوضــات األوليــة علــى االتفــاق اإلقليمــي للحــد مــن . مــن التســلح

  .التسلح، أو على نظام لألمن اإلقليمي، بعبارة أدق
مــــن الواضــــح أنــــه ال بــــد ملعاهــــدات الســــالم التــــي يجــــري التفــــاوض بشــــأنها مــــن أن 

نائيــة يف األســلحة تشــتمل علــى شــروط أمنيــة ملزمــة إلزامــاً صــارماً تقتضــي تعــديالت ث
. وهذه نقطة انطالق جيدة، وشبكة الترابطات التي تخلقها ستضمن تنفيـذها. وتكييفات

لقــد جنحــت يف املاضــي الترتيبــات األمنيــة الثنائيــة بــين ســورية وإســرائيل يف اجلــوالن 
إن لنظيـــــر هـــــذه الترتيبـــــات كـــــل حظـــــوظ النجـــــاح يف . وبـــــين مصـــــر وإســـــرائيل يف ســـــيناء

إذا مــــا أسســــت علــــى تــــدابير حمــــددة بــــدالً مــــن االعتمــــاد علــــى حســــن  املســــتقبل، وال ســــيما
  .النيات فحسب

ومــــا يجــــب تالفيــــه هــــو املنظومــــات الكبــــرى التــــي تشــــرك عــــدداً كبيــــراً مــــن الفرقــــاء 
املتبـــاينين مـــن حيـــث الـــوزن السياســـي واالقتصـــادي والعســـكري، والتـــي تســـتلزم تـــدابير 

الذي يسـتتبعه انتهـاج هـذا السـبيل هـو  اخلطر. للتثبُّت معقدة تنطوي على كثير من الريب
  .االنهيار التام لهذه املنظومات يف الشرق األوسط
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ومــــن املــــداخل األُخــــرى إىل احلــــد مــــن التســــلح التــــزام األطــــراف اإلقليميــــين التزامــــاً 
واضـــــــحاً وصـــــــريحاً باالتفاقـــــــات الدوليـــــــة التـــــــي تـــــــتحكم يف انتشـــــــار بعـــــــض األســـــــلحة 

ن يولـــد الثقـــة اجلوهريـــة خللـــق منـــاخ يفضـــي إىل ومـــن شـــأن التـــزام كهـــذا أ. واســـتعمالها
  .اتفاقات أُخرى أكثر حتديداً

إن مـــن شـــأن إعـــالن النيـــات غيـــر العدوانيـــة ونبـــذ التصـــريحات العدائيـــة امللتهبـــة أن 
وإذا ما شُفعت هاتان اخلطوتان بـإجراءات صـغيرة . يساهما أيضاً يف خلق مناخ أفضل

التفاقات على التحليق العايل وسوى ذلك من لتوطيد الثقة املتبادلة، كاخلط الساخن وا
 .اإلجراءات املشابهة، فإنها ستخلق بدايات ملنطقة يعمها مزيد من السالم
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