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Restoring the Balance: U.S. Strategy and the Gulf Crisis 

 

  :من أجل تشكيل توازن أشد استقراراً يف اخلليج
  مبادىء عامة

  
سيكون للواليات املتحدة، عقب أزمة اخلليج، مصلحة قوية يف خلق وصيانة 

استقراراً يف اخلليج، توازن قادر على حماية أصدقاء أميركا واحلفاظ توازن للقوى أشد 
توازن  إن من شأن أية تركيبة دولية لصيانة. دفق النفط بحرية يف املنطقةعلى ت

  :عسكري مستقر يف اخلليج، أن تتضمن العناصر التالية –سياسي 
                                                            

  معهد دراسات خمتص بشؤون الشرق األوسط، ويعتبر  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى
، كما يعتبر من (AIPAC)يف الواليات املتحدة، أيباك  مقرباً من جلنة الضغط املوالية إلسرائيل

  .نفوذاً يف أميركا حالياًأهم املعاهد املعنية باملنطقة وأكثرها 
  :ومن الذين شاركوا يف وضع هذا التقرير

النائب الديمقراطي ليز أسبين، جلنة القوات املسلحة يف جملس النواب األميركي؛ اجلنرال 
وجنوب  برت هنتر، مدير شؤون الشرق األدنىألكساندر هيغ، وزير اخلارجية يف عهد ريغان؛ رو

ميركي يف عهد الرئيس كارتر؛ جيفري كيمب، املساعد اخلاص آسيا يف جملس األمن القومي األ
لشؤون الشرق األوسط يف جملس األمن القومي يف عهد الرئيس ريغان؛ جين كيركباتريك، 

صموئيل لويس، مندوب  مندوبة الواليات املتحدة يف األمم املتحدة يف عهد الرئيس ريغان؛
فير األميركي السابق يف إسرائيل؛ روبرت الواليات املتحدة احلايل يف األمم املتحدة والس

مكفارلين، مستشار األمن القومي يف عهد الرئيس ريغان؛ والتر مونديل، نائب رئيس اجلمهورية 
يف عهد الرئيس كارتر؛ ريتشارد موريف، مساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب 

اع يف عهد الرئيس فورد؛ وجمموعة آسيا يف عهد الرئيس ريغان؛ دونالد رامسفيلد، وزير الدف
  .مهمة أخرى من الباحثين واخملتصين
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 توازناً عسكرياً ال يتيح ألية دولة معادية أن تسيطر على املنطقة؛ 

  ؛ "غير التقليدية"احلد من القدرات العسكرية احمللية، وال سيما األسلحة 

 ترتيبات إقليمية ملراقبة التسلح؛ 

 آليات دولية تتيح التدخل يف حال نشوب أزمة؛ 

  ؛"البعيد"تطوير قدرات الواليات املتحدة يف جمال االنتشار العسكري 

 تشجيع حل النزاعات اإلقليمية عن طريق املفاوضات. 

 إيجاد توازن عسكري أشد استقراراً   - ١

، يف السبعينات والثمانينات، عامالً كان التوازن العسكري بين العراق وإيران
وسيظل هذا التوازن عنصراً . مهماً يف احلد من القدرة على العدوان لدى هاتين القوتين

واحلق، أن إعادة بناء توازن عسكري على مستوى أدنى بين العراق . مهماً يف املستقبل
وأن تخفيض . ةوإيران، يجب أن تكون هدفاً رئيسياً للواليات املتحدة يف هذه األزم

قوة العراق إىل ما يعادل قوة إيران تقريباً، سيكون مفيداً يف حماية دول اخلليج 
ومن اجللي أنه ستكون للعراق . اجلنوبية من مطامح أي من هاتين القوتين اإلقليميتين

أسباب وافرة كي يسعى للثأر إذا ما تأذى يف أثناء هذه األزمة، وربما كان مدى خوفه 
  .القوية ان ضده من الروادعمن حترك إير

دحة من حرب ومن الطبيعي أن يظل اخلطر قائماً، بعد خروج العراق بأضرار فا
كما أن من شأن وهن . كقوة إقليمية يران إلعادة فرض ذاتهااخلليج، إذا ما سعت إ

وال بد من . العراق أو انهياره أن يقود سوريا أو دوالً أخرى متطرفة إىل فرض هيمنتها
على االستقرار يف املنطقة، من أن العراق يملك  د أية تركيبة دولية للحفاظأن تتأك

  .القوة الكافية حلماية أراضيه
سيظل العراق وإيران، بما لديهما من موارد سكانية واقتصادية ضخمة، أقوى 

لذلك، سيكون على دول اخلليج أن تلتفت إىل . عسكرياً من جاراتهما اخلليجيات األصغر
  .وثمة عدد من األصدقاء القادرين على املساعدة. أخرى طلباً للحماية قوى إقليمية

صد النيات العدوانية لدى العراق أو  هي الدولة العربية األقدر على مصرإن 
ففي وسع مصر أن تتزعم حتالفاً أمنياً . إيران، أو غيرهما من املعتدين احملتملين

ولئن كان على . تقرار طويل األجلجماعيًا، وتبقي بعض القوات يف اخلليج لتأمين اس
مصر أن تقوم بهذا الدور، فال بد من أن توفر دول اخلليج لها املزيد من املساعدات 

ومن شأن ترتيب كهذا أن يوفر لدول اخلليج العربية حامياً إقليمياً يتمتع . املالية
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زيادة ومن شأن ذلك، أيضاً، أن يقلل من . بشرعية أكبر من أية قوة غير عربية أخرى
  .املساعدات األميركية ملصر

قد يكون ثمة بعض احلدود لالعتماد على مصر يف احلفاظ على توازن القوى 
فمن ذلك أن العربية السعودية مل ترحب قط بدور مصري بارز على هذا . يف اخلليج

واحلق، أنهما كانتا تاريخياً متنافستين إقليميتين، كما حدث يوم انحازت كل . النحو
يضاف إىل ذلك أن عرب اخلليج مل . ىل فريق يف حرب اليمن يف الستيناتمنهما إ

يتميزوا قط بالسخاء على مصر؛ ولعل ذلك يعزى جزئياً إىل أنهم، كغيرهم ممن يمدون 
  .بالعون، ينظرون إىل االقتصاد املصري نظرة تشاؤم

ومع ذلك، فإن أزمة اخلليج قد أنشأت بوضوح عالقة جيدة بين مصر وعرب 
ومن شأن هذا أن يعين على استقرار . ج، من املرجح أن تستمر بعد انتهاء األزمةاخللي

أو أي حتالف  –لكن يجب أن يكون مفهوماً أن أي حتالف أمني عربي . ميزان القوى
/ ال يمكن أن يفصَّل على طراز حلف األطلسي أو حلف بغداد  –يضم قوى أجنبية 

جين غير عمليين، أو ال عالقة مباشرة لهما فهذين النموذ. املعاهدة املركزية، الفاشل
وبدالً من ذلك، ال بد من أن تشكل أية تركيبة أمنية، من . بالوضع السياسي يف املنطقة

  .هذا القبيل، وفق أصول جديدة مبتكرة
، الذي تتزعمه العربية السعودية، جملس التعاون اخلليجيوال بد من أن يقوم 

العبر التي ينبغي لهذا اجمللس استخالصها من هذه  وال شك يف أن من أهم. بدور أيضاً
األزمة، أن سياسة االسترضاء واملسايرة ال يمكن أن تضمن سالمته، وأنه ال بد من أن 

  .تعتمد دول اخلليج على اآلخرين، سواء من العرب أو من غير العرب، للمؤازرة
يام ويف الوقت نفسه، يجب تشجيع أعضاء جملس التعاون اخلليجي على الق

بدور فعال يف الدفاع عن أنفسهم، ويجب أن يكونوا قادرين على احلصول على أسلحة 
لكن على الواليات املتحدة أن تتصرف بحذر، . مالئمة حلاجاتهم الدفاعية املشروعة

منها تنشيط سباق  –ألن يف استطاعة مبيعات األسلحة أن تخلّف عواقب غير مقصودة 
ظمة؛ ذلك بأن مبيعات األسلحة وحدها ال تؤمّن قدرة التسلح اإلقليمي أو زعزعة األن

واحلق أنه من اجلائز جداً أن تقع األسلحة املبيعة . أكبر على مقاومة اخملاطر اخلارجية
ومن شأن . لدول صغيرة ضعيفة يف أيدي املعتدين، كما حدث عند غزو العراق للكويت

مسبقاً، من أجل استخدامها  األسلحة أن تكون ذات قدرة رادعة أكبر إذا كانت مستودعة
لإلقالل من إمكان تعرضها (من قبل الواليات املتحدة، يف أماكن عدة من املنطقة 

  ).للوقوع يف يد قوة غازية
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فمع أنها قد قامت بدور خافت . ، أيضاً، أن تقوم بدور مهمإسرائيل ويف وسع
. مكن جتاهلهابصورة مالئمة يف أزمة اخلليج، فإن لدى إسرائيل قدرات عسكرية ال ي

وقد كانت لهذه القدرات أهميتها يف احلفاظ على االستقرار اإلقليمي يف املاضي، كما 
والقدرات  .عندما ردعت إسرائيل سوريا عن االعتداء على األردن ١٩٧٠يف سنة 

العسكرية اإلسرائيلية موضع احترام واضح، ومأخوذة يف احلسبان لدى العراق وغيره 
ومن شأن احلرب يف اخلليج أن تزيد يف اضطراب . وسطمن القوى يف الشرق األ

لذلك، فإن . األوضاع يف األردن، وأن توفر للعراق أو سوريا فرص التدخل بعد احلرب
قوة إسرائيل الرادعة قادرة على املساهمة يف احلفاظ على االستقرار اإلقليمي وسالمة 

  .األردن خاصة
ية قوة معادية متطرفة من وتشارك إسرائيل أميركا يف االهتمام بمنع أ

وال بد من إشراك إسرائيل يف املساعي الهادفة إىل تشكيل توازن . السيطرة على املنطقة
إقليمي مستقر، وذلك إذا كان لها أن تقوم بمساهمات مفيدة بدالً من األعمال املستقلة 

لتسلح وال بد من أن تضم أية ترتيبات ملراقبة ا. التي قد تتعارض واجلهود األميركية
لذلك كان من الضروري، واملفيد أيضاً، أن تدخل إسرائيل أي نظام أمني ينشأ . إسرائيل

  .بعد األزمة
وهي تمتلك قوات مسلحة . حليفة رسمية ألميركا وحللف شمال األطلسي تركيا

ولتركيا روابط جتارية مهمة . أكبر من قوات أي بلد جماور للخليج، باستثناء العراق
هكذا [ة، وهي تسيطر على تدفق املياه إىل العراق وسوريا واألردن مع دول عربية عد

وباستثناء مصر، فإن تركيا هي الدولة املسلمة الوحيدة التي تقيم ]. يف األصل
  .عالقات دبلوماسية مع إسرائيل

وتمسك تركيا أيضاً بمفتاح التدخل األطلسي يف الشرق األوسط واخلليج، كما 
لف األطلسي بإرسال طائرات إىل أنقرة للمؤازرة على تبين من طلبها، ومن قرار ح

وقد دفعت أزمة اخلليج إىل النظر يف دور . حماية تركيا إذا ما تعرضت لهجوم عراقي
ولئن كانت تركيا . جديد، وإنْ كان مثيراً للخالف داخلياً، لتركيا يف الشرق األوسط

 –ى حدود العراق وإيران بالنظر إىل وقوعها عل –مستعدة للقيام بهذا الدور، فإنها 
قادرة على املساهمة مساهمة كبيرة يف بناء توازن إقليمي مستقر، وهي تستحق دعماً 

  .أميركياً وأوروبياً أكبر
وينبغي للواليات املتحدة، أيضاً، أن تواصل مساعيها إلقناع حلفائها اآلخرين 

قتصادية املترتبة بتحمل قسط متزايد من األعباء اال حلف شمال األطلسي واليابانيف 
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وعلى الدول األوروبية أن تتحمل قسطاً أوفر . على تقوية الدول املستقرة يف املنطقة
وهذه املشاركة . من احلضور العسكري أكثر مالءمة مع مصاحلها يف منطقة اخلليج

يف األعباء ضرورية، ال من الناحية االقتصادية فحسب، بل أيضاً كوسيلة للحفاظ على 
 .العام األميركي اللتزامات الواليات املتحدةتأييد الرأي 

  العسكرية احمللية احلد من القدرات  - ٢
إن ما تنفقه دول الشرق األوسط على قواتها املسلحة يفوق، يف نسبته إىل   

ومع أن ثمة إمكاناً ضئيالً للنجاح . دخلها القومي اخلام، ما ينفقه معظم الدول األخرى
قليمية، يف ظل انعدام أية حلول للنزاعات اإلقليمية، يف عكس وجهة هذه املشكلة اإل

فال بد من بذل كل اجلهود املمكنة إلدخال احلد من القدرات العسكرية احمللية يف نطاق 
ويجب توجيه االنتباه اخلاص نحو احلؤول دون . أية مفاوضات حلل هذه النزاعات

وإذا . سلحة غير التقليديةانتشار الصواريخ البالستية واألسلحة النووية وغيرها من األ
استطاعت القوات املسلحة العراقية اخلروج من األزمة يف شيء من حسن التنظيم، فال 

. بد من احلد من القدرة العسكرية العراقية من أجل إقامة وصون توازن قوى مستقر
فالعراق، بكل بساطة، يمتلك من ضخامة قواته املسلحة، ومن تقدمه املفرط يف جمال 

حة غير التقليدية، ومن ماضيه العدواين الطويل، ما يمنع دول املنطقة من األسل
االطمئنان إىل أنها تقدر على حماية نفسها بنجاح من دون تدخل خارجي أو عمل 

  .وقائي خارجي
أما إذا ضعفت قدرات العراق العسكرية، خالل القتال، إىل حد يحرم العراق   

كإيران  –ن بذل اجلهود للحد من قدرات دول القدرة على الدفاع عن نفسه، فال بد م
  .قد تسعى الستغالل فراغ القوة الناشىء –وسوريا 

  تشجيع إقامة ترتيبات إقليمية ملراقبة التسلح  - ٣
وعوِّقت براجمه لتطوير األسلحة غير التقليدية،  إذا أُوهنت قوة العراق العسكرية،  

ئن كان تطوير القدرات العسكرية ول. فسينشأ مناخ أمني أكثر اعتداالً يف املنطقة
العراقية قد استجرَّ انتشار األسلحة، فإن تراجع قوة العراق سيقدم دفعة قوية إىل 

  .فرض قيود على التسلح
قبة التسلح يف الشرق طبعاً، ستظل عقبات عدة قائمة يف وجه حماولة مرا  

ولذلك . بهن بعض دول الشرق األوسط ال يعترف ببعض، فكيف به يخاطاألوسط، إذ إ
سيكون التحقق من تطبيق اتفاقيات مراقبة التسلح أمراً يف غاية الصعوبة؛ وقد يحول 
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عدم التوافق بين قدرات إسرائيل النووية وقدرات العرب الكيماوية دون أي اتفاق؛ 
بينما سيجعل عدم التوافق بين حجم قوات إسرائيل املسلحة وبين القوات اجملتمعة 

من الصعب على إسرائيل أن تدخل مفاوضات بشأن قدراتها ألعدائها احملتملين، 
يضاف إىل ذلك أنه ال بد من أن تضم أية مقاربة شاملة . العسكرية غير التقليدية

وهذا احتمال  –ملراقبة التسلح عدداً كبيراً من الدول متفاوتة القدرات والدوافع 
أن تؤدي  ويف ضوء هذه اخملاوف، شكك بعض أعضاء فريق الدراسة يف. ضعيف

  .مراقبة التسلح أية مساهمة يف الشرق األوسط
وإذا كان لعملية مراقبة التسلح أن تنجح، فإن أفضل اآلليات املمكنة يف املدى   

القريب، ربما كان ترتيبات ثنائية لتسهيل االتصال يف فترات األزمات، وتبادل 
سرح، وغيَّر العراق وإذا غادر صدام حسين امل. إجراءات اإلشعار، وأنماط نشر األسلحة

. بينه وبين الكثير من جيرانه فإن اتفاقيات كهذه قد تصبح ممكنة توجهه عقب األزمة،
ويف إطار حمادثات مراقبة التسلح يف املنطقة، أو يف نطاق مناقشات خاصة، قد 

ترغب سوريا وإسرائيل أيضاً يف التوصل إىل اتفاقيات ضمنية تتجاوز سياسة 
وإذا ما جنحت هذه اجلهود، فقد . املعلنة والتي اتبعتاها حتى اآلنغير " اخلطوط احلمر"

  .ترسي األساس جلهود أبعد طموحاً يف املستقبل
ينبغي للمجتمع الدويل، بعد جناح اجلهود اآليلة إىل انسحاب العراق من   

الكويت، أن يشجع انخراط دول الشرق األوسط يف عمليات مراقبة تسلح رسمية، مثل 
لحة الكيماوية، ومعاهدة األسلحة البيولوجية والسامة، واتفاقية عدم معاهدة األس

مصر جلعل الشرق األوسط منطقة خالية من  وأن اقتراح. تشار األسلحة النوويةان
األسلحة غير التقليدية، ومثله اقتراح إسرائيل إلنشاء مناطق منفصلة خالية من 

  .وسط، يستحقان االهتمام والدراسةاألسلحة الكيماوية واألسلحة النووية يف الشرق األ

  تشجيع إنشاء آليات دولية - ٤
يف الشرق األوسط أول امتحان كبير للنظام الدويل يف  تعتبر األزمة الراهنة  

فألول مرة يف التاريخ احلديث، تعبِّر األغلبية العظمى . عصر ما بعد احلرب الباردة
قد تبنى جملس األمن التابع ول. لدول العامل عن تأييدها لعمل جماعي ضد العدوان

. لألمم املتحدة اثني عشر قراراً تدين العدوان العراقي، وتفرض العقوبات اإلجبارية
واألهم من ذلك داللة أن جملس األمن قد أقر، أول مرة منذ احلرب الكورية، استعمال 

  .الوسائل العسكرية لفرض اإلذعان لقراراته
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فقد كان من املؤكد . دويل كهذا مستحيالًمنذ أعوام قليلة فقط، كان أي تعاون   
تقريباً أن يعارض االحتاد السوفياتي مساعي الواليات املتحدة يف األمم املتحدة، وأن 

كما أن . العراق إذا ما نشرت الواليات املتحدة قواتها يف الشرق األوسط –ربما  –يدعم 
قعاً منها أن تدعم دوالً كالصين واليابان، وقوى حملية أخرى كتركيا، ما كان متو

أما الدول األوروبية، فربما كانت أخَّرت ردات فعلها، وتلكأت يف قطع . العقوبات
  ].كالعراق[عالقاتها التجارية بشريك مهم 

ثمة أسباب عدة جلعل التعاون الدويل، الذي كان يبدو مستحيالً منذ أعوام،   
فراً فريداً يف ظل أوضاع أوالً، شكَّل الغزو العراقي عدواناً سا: ١٩٩٠ممكناً سنة 

جيوسياسية جديدة؛ ثانياً، اعتقدت دول عدة أن لها مصلحة اقتصادية مباشرة يف 
ويف حين أن . فقد قفزت أسعار النفط، وباتت إمدادات النفط مهددة. صد ذلك العدوان

مقاطعة العراق كانت ستؤدي إىل ارتفاع أسعار النفط يف املدى القريب، فإن صد 
اقي كان يَعِدُ باستقرار أكبر يف أسواق النفط؛ ثالثاً، عارضت الدول العربية العدوان العر

عمل العراق، سواء يف جملس ) مدعومة بموافقة الواليات املتحدة على إرسال قواتها(
وفرَّت احلكومة الكويتية من البلد، . التعاون اخلليجي أو يف جامعة الدول العربية

  .املتحدة وغيرها من احملافل ووفَّرت موقفاً واضحاً يف األمم
قد أدى إىل عدم تعامل االحتاد السوفياتي مع " التفكير اجلديد" ولعل األهم أن

املشكلة على أساس العالقات بين الشرق والغرب، بل يف السياق األعم لكيفية وجوب 
وقد كان للموقف السوفياتي أثره املؤكد يف سلوك . حل املشكالت يف احلقبة اجلديدة

كما أنه ساهم مساهمة بالغة يف إجماع األصوات ضد . أعضاء جملس األمن باقي
وقد وفَّر اتخاذ جملس األمن إجراءاته ضد العراق حوافز إضافية لدى جميع . العراق

اليمن واألردن  –أعضاء األمم املتحدة اللتزام العقوبات، حتى أن أقرب أصدقاء العراق 
  .مم املتحدةقد تعهد رسمياً التقيد بقرارات األ –

ومع أن الوجود العسكري األميركي املتطاول يف شبه اجلزيرة العربية قد يثير 
متاعب سياسية خطرة للدول العربية الصديقة، فقد يتبين أنه ضروري يف ضوء 

وإنْ صح ذلك، فقد يكون من اجملدي أن يُدرس إمكان إبقاء عدد حمدود . حمصلة األزمة
يف اخلليج حتت غطاء  –القوات املصرية وغيرها  مع بعض –من القوات األميركية 

ولعل تركيبة كهذه تخفف من اآلثار السياسية السلبية . دولية –قيادة ثنائية أميركية 
بيد أن بعض أعضاء فريق الدراسة . التي قد يخلفها الوجود األجنبي يف العامل العربي
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اجلزيرة العربية، ألنه  قد عارض النظر يف وجود دائم لقوات برية أميركية يف شبه
  .يعتقد أن وجوداً كهذا سيشكل عبئاً سياسياً ويزعزع أوضاع أصدقاء أميركا

إن على أميركا، يف أثناء سعيها للتعاون مع اآلخرين، أن تكون واقعية إزاء 
مل يكن لها سابقة، واألرجح أالَّ  ١٩٩٠أغسطس / فأوضاع آب. حدود العمل اجلماعي

واملساعي . لتصدع يف التحالف الدويل، حتى يف هذه األوضاعوقد ظهر بعض ا. تتكرر
التي قد تبذل للعمل يف إطار دويل قد تكون معقدة، وقد حتدُّ من خيارات الواليات 

  .ومع ذلك، فإن لعمل كهذا فوائد مهمة، ويجب متابعته متابعة جدية وقوية. املتحدة

  تطوير قدرات الواليات املتحدة - ٥
  "البعيد"نتشار العسكري يف جمال اال       

ومع ذلك، . لقد قدمت أزمة اخلليج عرضاً فريداً للتعاون الدويل ضد العدوان  
فحين هدد العراق باجتياح العربية السعودية، واشتدت احلاجة إىل رد سريع، مل تتوفر 

اإلرادة السياسية والقدرة العسكرية لالستجابة يف الوقت املالئم إال لدى الواليات 
  .ةاملتحد

إذا ما جنحت الواليات املتحدة يف األزمة احلالية، فقد يعزز ذلك ردع أي عدوان   
مشابه يف املنطقة ويف غيرها من املناطق، بسبب من تزايد احترام قدرات الواليات 

ومع ذلك، فسيستمر توقع التدخل األميركي يف حال حدوث تهديدات . املتحدة
قدم يف اجتاه بناء توازن إقليمي مستقر، ويف وحتى لو ُحقق ت. لالستقرار يف املنطقة

اجتاه التورط الدويل الواسع النطاق، فسيظل للواليات املتحدة مصلحة يف أن تكون 
ويف حين أنه يجدر . قادرة على االستجابة بسرعة ألية طوارىء عسكرية مقبلة

تخطط  بالواليات املتحدة إيجاد طرق أكثر فعالية للعمل مع حلفائها، فإن عليها أن
  .لتكون معتمدة على نفسها عسكرياً إىل حد بعيد يف املراحل األوىل ألية أزمة

وسيكون لهذا الدرس تفرعات عدة بالنسبة إىل القوات األميركية، وإىل الطريقة   
فمن الواضح . التي تنظر بها الواليات املتحدة إىل التعاون مع دول املنطقة واحللفاء

تحدة، وإنْ خفضت نفقات الدفاع، أن تركز اهتمامها على أنه سيكون على الواليات امل
وبالنسبة إىل احلاالت الطارئة يف الشرق األوسط، . االحتفاظ بقدرة االنتشار السريع

بعض احلضور يف زمن السلم؛ إيداع بعض : فإن الواليات املتحدة ستحتاج إىل
ع بعض اجليوش املعدات بصورة مسبقة وحرية الوصول إىل مرافق حملية؛ التعاون م

وقد يكون على . احمللية الصديقة القادرة؛ قوات عظيمة القدرة على االنتشار البعيد
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الواليات املتحدة أن تطور قدرتها على نشر قوات برية كبرى يف املنطقة، وأن تركز 
االت تمكنها من أعظم سيطرة ممكنة يف مواجهة اجليوش جم التوظيفات الدفاعية يف

  .احمللية

  مل  يزل للواليات املتحدة وجود عسكري يف اخلليج منذ ما  :ر يف زمن السلماحلضو
وستحتاج الواليات املتحدة إىل اإلبقاء على هذا احلضور يف . يزيد على األربعين عاماً 

يضاف إىل ذلك أن الواليات املتحدة قد حتتاج إىل تطوير قدراتها العمالنية . املستقبل
وسيكون من األفضل .  زمن السلمت على حضورها يفيف املنطقة، بإدخال التحسينا

وير وسائل غير ظاهرة لتعزيز قدرات االنتشار، ألن من شأن احلضور الكثيف تط
الظاهر أن يعرض شرعية األنظمة السياسية التقليدية للخطر، وأن يزيد يف النفقات 

  .خلليجت املتحدة لتلك القوة يف اويف الصعوبات السياسية يف وجه إبقاء الواليا
  لقد برهنت أزمة اخلليج مدى  :اإليداع املسبق وحرية الوصول إىل مرافق حملية

. ميل من الشواطىء األميركية ١٠,٠٠٠صعوبة نشر قوات أميركية ضخمة على مسافة 
فعلى الرغم من تركيز اجليش األميركي تركيزاً تاماً على هذه املهمة، فقد استلزم إتمام 

. ة أشهر، واستغرق نشر قوات برية هجومية عدة أشهر أخرىانتشار دفاعي بحت ثالث
واألدعى إىل القلق أن أوائل الطائرات والقوات التي انتشرت كانت تفتقر إىل كميات 

  .كافية من الذخائر واملعدات للقيام بمهماتها، لو أن الوضع استدعى ذلك منها
لكن أفعل الطرق  إن زيادة قدرات النقل اجلوي والبحري قد توفر إجابة جزئية،

واحلل املثايل هو أن . لضمان وجود املعدات احلاسمة هو عن طريق اإليداع املسبق
ذلك . تشتري دول املنطقة املعدات املطلوبة لالستعمال األميركي وبإشراف أميركي

يداع املسبق، تكمن يف أن ما بأن املشكلة يف إنفاق املوارد األميركية الضئيلة على اإل
مسرح معين للعمليات قد ال يكون مفيداً أو متاحاً الستعماله يف حاالت يودع يف قد 

  .طوارىء يف مكان آخر
باإلضافة إىل اإليداع املسبق، ينبغي للواليات املتحدة ودول املنطقة أن 

تتفاوض يف شأن ترتيبات حرية وصول قوات الطوارىء األميركية إىل بعض املواقع، 
معظم هذا األمر يف الثمانينات، لكن ال بد من التوصل ولقد أُجنز . واستعمال منشآتها

إىل اتفاقيات رسمية أصرح وأوضح مع دول كالعربية السعودية، إذا ما أرادت 
  .ةطلوبالواليات املتحدة أن تكون قادرة على نشر قواتها بالسرعة امل
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  كانت الواليات املتحدة قد بدأت يف : التعاون مع اجليوش احمللية القادرة
ثمانينات برامج تعاون استراتيجي تشتمل على التخطيط املشترك والتدريبات ال

العسكرية، وإيداع املعدات بصورة مسبقة، مع دول كمصر وإسرائيل وعُمان واألردن 
نها قادرة على ردع ألوسيكون من املفيد تعزيز هذه البرامج وتطويرها، . واملغرب

  .للعمل املشترك يف األزماتالعدوان على أصدقاء أميركا وبناء القدرات 
  لقد برهنت أزمة اخلليج على أن الواليات : برامج دفاع أميركية لالنتشار البعيد

وال . املتحدة ربما اضطرت إىل استعمال القوة على مسافات شاسعة بعيداً عن شواطئها
ء لذلك، يجب إيال. بد من تصميم القوات األميركية يف املستقبل ملواجهة طوارىء كهذه

األولوية القصوى للقوات املعدة لالنتشار البعيد، وللوحدات اخلاصة واألنظمة 
التكنولوجية املتطورة القادرة على توفير السيطرة يف وجه قوى متوسطة املستوى 

  .كالعراق

  املساعدة يف حل املشكالت اإلقليمية  - ٦
املنافسات الشرق األوسط منطقة تمزقها نزاعات احلدود، والصراعات الدينية، و  

لكن، إذا كانت . وال يمكن للقوى األجنبية أن تأمل بحل هذه الصراعات. اإلقليمية
الواليات املتحدة تأمل باحلفاظ على توازن مستقر للقوى يف املنطقة، فال بد من أن 

  .تدعم جهود دول املنطقة لتسوية نزاعاتها
فقد حاول صدام  .اإلسرائيلي يف مقدم هذه النزاعات –ويأتي النزاع العربي   

حسين، خالل األزمة الراهنة، أن يستغل مظامل الفلسطينيين لينسف املصالح 
لذلك، يجب أن تظل الواليات املتحدة منخرطة بصورة فعالة يف مساعي . األميركية

اإلسرائيلي، ألن من شأن حل كهذا أن يعين على استقرار املنطقة  –حل النزاع العربي 
رانها العرب، ووقف سباق التسلح يف املنطقة، وإتاحة بتعزيز أمن إسرائيل وجي

  .الفرصة لدول الشرق األوسط كي توظف طاقاتها يف جماالت بنّاءة أكثر
ومن سوء احلظ أن أزمة اخلليج قد أدت إىل انتكاس اآلمال بمصاحلة إسرائيلية 

ذلك بأن موقف منظمة التحرير الفلسطينية، باإلضافة إىل تظاهرات . فلسطينية –
الفلسطينيين تأييداً لصدام والعنف بينهم وبين اإلسرائيليين يف إسرائيل والضفة 
الغربية وقطاع غزة، قد عملت الكثير لتقويض اإلجماع الهزيل بين اإلسرائيليين 

. وصل إىل شكل من التعايش أفضل من الشكل احلايلعلى ضرورة الت والفلسطينيين
راق، سيكون من الصعب جداً على الواليات عرفات العلني إىل جانب الع فبعد انحياز
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املتحدة أن توجه أية مبادرة دبلوماسية يف املستقبل يف اجتاه القيادة احلالية ملنظمة 
وعلى الرغم من األهمية املستمرة للمشكلة الفلسطينية، فمن الصعب يف هذه . التحرير

  .نيالفلسطي –املرحلة تصور عملية سالم تركز على احلوار اإلسرائيلي 
ومع ذلك،  فإن من شأن نهاية ناجحة ألزمة اخلليج أن تتيح فرصاً أفضل 

التي انضمت إىل  –مصر والسعودية وسوريا  –للتقدم بين إسرائيل وتلك الدول العربية 
ومل يزل إدخال الدول العربية يف حوار . التحالف الذي تزعمته أميركا ضد صدام
وخالل . الم، لكنه ما برح صعب التحقيقمباشر مع إسرائيل عامالً ال بد منه للس

األعوام العديدة املاضية، كان الدبلوماسيون األميركيون يعتقدون، يف تركيزهم على 
الفلسطيني، أنه ال يمكن توقع دخول الدول العربية  –تسهيل احلوار اإلسرائيلي 

زمة، لكن قد يكون من املمكن، عقب هذه األ. املفاوضات إال بعد انطالق حوار كهذا
  .متابعة املناقشات بين دول املنطقة يف وقت أبكر مما كان متوقعاً

عندئذ، قد تدرك دول عربية، مثل سوريا والعربية السعودية ومصر، أن لها 
ل برهنة مصلحة مشتركة مع إسرائيل يف حتقيق االستقرار يف املنطقة، وذلك من خال

اإلسرائيلي باملفاوضات بدالً من  –معاجلة الصراع العربي  هذه الدول أنها قادرة على
وقد يكون لها، على األقل، مصلحة يف معاجلة عدد من شؤون مراقبة التسلح . احلرب

  .التي قد يساهم حلها يف استقرار مناخ املنطقة
اإلسرائيلية، فيجب أال  –أما آلية تشجيع هذا النوع من املفاوضات العربية 

حدة، ملا قد يتصف به من سوء التجهيز، وملا تكون مؤتمراً دولياً برعاية األمم املت
 يرجح من عدم قدرته على دفع عملية املفاوضات املباشرة إىل األمام يف األوضاع

ومن دون شك، ستنظر إسرائيل إىل مؤتمر كهذا أنه مسعى عدائي لفرض . املنظورة
أن  يضاف إىل ذلك، أن من شأن مؤتمر برعاية األمم املتحدة. شروط االنسحاب عليها

  .، ويعقِّده تعقيداً شديداً"كوسيط شريف"يميِّع دور الواليات املتحدة 
بدالً من ذلك، فإن انتهاء أزمة اخلليج على ما يرام، سيسلط مرة أخرى مزيداً من 

وعلى الواليات املتحدة أن تسعى للحفاظ . األضواء على استحالة االستغناء عن أميركا
غوب فيه العمل مع اآلخرين لعقد حمادثات على صدارتها، لكن قد يكون من املر

 ةفمن ذلك أنه إذا كانت موسكو على استعداد العتماد املقاربة البنّاءة واملؤيد. إقليمية
كون من املمكن عقد مؤتمر إقليمي مدتها يف إبان هذه األزمة، فقد ينفسها التي اعت
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كهة مؤتمر دويل فمن شأن مؤتمر كهذا أن يوفر ما يكفي من م   ١.برعاية اجلبارين
يرضي العرب، ويوفر يف الوقت عينه ما يكفي من مفاوضات مباشرة ليكون مقبوًال 

هذه قد تركز، يف الدرجة األوىل، على األمن اإلقليمي كومع أن مناقشات . عند إسرائيل
  .وترتيبات مراقبة التسلح، فقد تبدو أيضاً واعدة كوسيلة بناءة ملفاوضات السالم

  
  خاتمة

 املناقشة للمصالح األميركية، وألصول أزمة اخلليج، ولطرق إقامةإن هذه   
توازن قوى مستقر يف اخلليج، ال يمكن إال أن تكون موقتة، نظراً إىل أن مآل األزمة 

ومع ذلك، فإن هذا التحليل يطرح عدداً من النقاط قد يكون . الراهنة ما زال جمهوالً
  .مهماً ألية سياسة مقبلة

دة األميركيين أن يوضحوا ألطراف النزاع يف املنطقة وللرأي على القا :أوالً   
العام األميركي ما هي املصالح األميركية يف الشرق األوسط، وما هي أنواع األعمال 

فعلى غرار ما حدث يف إبان احلرب الكورية، مل تبين . التي تعتبر جتاوزاً للخطوط احلمر
أن األعمال التي يُزْمَع القيام بها  خلصم حمتمل ١٩٩٠الواليات املتحدة بوضوح سنة 

ذا اخلطأ وال بد، يف املستقبل، من أن يُجتنب ه. لن تكون مقبولة لدى الواليات املتحدة
  .اليةالذي تكرر يف األزمة احل

على الواليات املتحدة أن تستمر يف القيام بدور مباشر يف أمن : ثانياً
. أن يؤثر يف كيفية خدمة مصاحلهاودبلوماسية الشرق األوسط، إذا كان لذلك الدور 

ولن يكون يف وسع الواليات املتحدة أن تعتمد اعتماداً كلياً على املؤسسات الدولية أو 
 ةأما مدى اجلهود األميركي. على الترتيبات احمللية من أجل حماية املصالح األميركية

يع األوضاع الضرورية لذلك، فقد يتفاوت بحسب نتائج األزمة احلالية، لكن يف ظل جم
  .املنظورة ال بد من أن تظل الواليات املتحدة منخرطة سياسيًا وعسكرياً يف املنطقة

 سيكون من الضار جداً إتاحة الفرصة أمام العراق أو أية دولة أخرى :ثالثاً 
ويف حين أن الواليات املتحدة قد تكون قادرة على حتقيق . لتحقيق هيمنة إقليمية

اق من الكويت، أو يف حال خروجه منها وفقاً لقرارات مصاحلها يف حال طرد العر

                                                            
عارض بعض أعضاء فريق الدراسة فكرة أي مؤتمر دويل برعاية اجلبارين، وذلك العتقاد هذا    ١

البعض أن على الواليات املتحدة أال تتخلى عن دورها األساسي آلخرين قد ال يشاطرونها 
 .اتيجية أو على صعيد التكتيكاتالنظرة، إنْ على صعيد االستر
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جملس األمن، فإنها ستواجه حتديات مستمرة يف املنطقة إذا ما بدا أن العراق قد جنح، 
وسواء اتبعت الواليات املتحدة . أو حتى إذا بدا أنه قد توصل إىل التعادل يف الكويت

وري جداً أن يطرد العراق من استراتيجية احلرب أو استراتيجية االحتواء، فمن الضر
  .الكويت كخطوة أوىل على طريق إعادة األمن إىل املنطقة

على الواليات املتحدة أن تكون أشد احتراساً من ذي قبل إزاء سياسات : رابعاً
ذلك بأن سوء تفسير املطامح . املسايرة فيما يتعلق بنزاعات احلدود بين دول املنطقة

ذي اتخذته الواليات املتحدة من العراق، كانا من العراقية، واملوقف الضعيف ال
فالواليات املتحدة مل تسعَ جدياً لردع العراق، . العوامل املهمة يف نشوب أزمة اخلليج

وعلى الواليات املتحدة، وإنْ فكرت يف . ألنها مل تقدر أن ثمة حاجة إىل ردع كهذا
  .ضيتوثيق العالقات بدول كسوريا، أن جتتنب تكرار أخطاء املا

أخيراً، يجب أن تكون مستلزمات الدفاع األميركية يف املنطقة متالئمة مع قوة 
فمع أنه يجب أن تخطط الواليات املتحدة لالعتماد على قواها الذاتية . اجليوش احمللية

إىل حد بعيد، يف املراحل األوىل من أية أزمة مقبلة، فإن مستوى توظيفات الدفاع 
أو /فإذا حتطمت قوة العراق العسكرية، و. األزمة احلالية األميركية يتوقف على نتيجة

رُسخت تقييدات التسلح يف املنطقة، فسيكون يف وسع الواليات املتحدة أن حتد من 
أما إذا استمرت اجليوش احمللية يف التزايد والتطور، فإن . مستلزماتها العسكرية

الدفاعية للتأكد من الواليات املتحدة ستضطر إىل تخصيص حصة أكبر من مواردها 
 ■. قدرتها على مضارعة تلك اجليوش
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