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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، وهو يأتي ضمن سلـسلة     معهد السالم األمريكي  ، الصادر من    ١٨٩للتقرير الخاص رقم     هذا العدد ترجمة     في

  من هذه السلـسلة،     األعداد السابقة  وقد تم تناول بعض الدول المجاورة في          كلهم، جيران العراق تقارير تتناول   

. الكويت وقطر واإلمارات  : ل جيران العراق من بعض الدول الخليجية الصغيرة مثل          وفي هذا التقرير يتم تناو    

  . الواردة في هذا التقرير في الصفحات التاليةاألفكار الرئيسيةوقد تم إستعراض بعض أهم 

  :ولمن يريد اإلطالع على النص األصلي، فهو موجود على الرابط التالي

  
http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr189.html 
 

http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr189.html
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" إنَّ جيران العراق، بمجموعهم،اليريدون عراقاً قوياً وديمقراطياً يبرز كمنارٍة للحرية في المنطقة ؛ إنَّ وجود عراقاً 

كثر شؤماً ، أخفى العراق لفترٍة وحتى بشكٍل أ. يمكن أن يسبب ظهور عصياناً مسلحاً من داخل هذه البلدان " مشعاً 

  طويلة طموحاته في أن يكون دولةً  إقليميةً  مسيطرة

 
فإنَّ عراقاً معاٌد بناؤه بالكامل يمكنه أن يستفيد من تعداد سكانه الكبير وثروته النفطية الهائلة للتعويض عن سلسلٍة 

  طويلٍة من المظالم اإلقليمية

 
خدمتها بشكلٍ  أفضل كثيراً بوجود عراقٍ  ضعيٍف نسبياً ، ُمنهكاً كثيراً بالحرب إنَّ مصالح الحكومات الجارة يمكن 

  الداخلية وغارقاً في سياسته غير الفعالة ، حيث اليستطيع أن ُيهدِّد جيرانه ويثير الشعوب المجاورة

 
 وجود عراقٍ  –قائم عالوةً  على ذلك ، دعمت هذه الحكومات جهود الواليات المتحدة من أجل الحفاظ على الوضع ال

إنَّ هذه الحكومات قليالً ماتهتم بإحتماليةحصول فشالً  . بدالًمن فرض عراقٍ  جديد–ضعيف يستهلك نفسه بنفسه 

  كارثياً في العراق

 
دعم قادة الدول المجاورة للعراق جهود الواليات المتحدة للحرب كمطلٍب لإلستقرار ، وليس من أجل إحداث تغييرٍ  

  بيجذريٍ  إيجا

 
إنه قد يكون من المدهش بالنسبة لجيران العراق في الخليج ، إذن ، أن يروا نشاطات الواليات المتحدة غير قادرةً  

على تحقيق اإلستقرار بقدرٍ  كبيٍر وبأنها قد غيرت التحديات األكثر خطورةً  حيث تحوَّل معظمها من كونها تهديداٍت 

  خارجيٍة إلى تهديداٍت داخلية

 
  ه الدول الغنية بالنفط والصغيرة في عدد سكانها، المتلهفة لألمن، تبحث عن الكثير من األشياء المتشابهةإنَّ هذ

 
تبقى الحقول الكويتية . ُيطلق مشروع الكويت ، كذلك ، الجدل على الجانب األخر من الحدود أي ، في العراق 

على الرغم : الحدود العراقية، موضوعاً مثيراً للنزاع التي تتاخم أو تقع داخل-  خصوصاً الرتقة والعبدلي–الشمالية 

من اإلعتراف الرسمي العراقي بالحدود التي رسمتها األمم المتحدة بين العراق والكويت بعد حرب الخليج األولى، فإنَّ 

تيين محاوالت الكويت لبناء سياجٍ  حدوديٍ  دائمي تسببت مؤخراً في وقوع ِصدامين على األقل بين العمال الكوي

  والمعترضين العراقيين في ميناء مدينة أم قصر

 
يتوقع بعض المراقبين بأنَّ محاولة الحكومة الكويتية إلشراك شركات نفٍط عالمية في عملية تطوير حقول النفط 

 بأنَّه" مشروع الكويت" يصوَّر مسؤولون كويتيون كبار". األمن النفطي"الشمالية للبلد يضيف معنًى جديداً لمصطلح 

 بحقوقه في حقول النفط المتنازع عليها وكطريقٍة - وخصوصاً، األميركي- محاولةً  من البلد لتحقيق اإلعتراف الدولي

  فعليةً  مع جاره الشمالي " منطقةً  أمنيةً "إلنشاء 
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لتأكيد مهما تكن الدوافع وراء خطة الكويت المقترحة لتطوير الحقول المتقاطعة مع الحدود، فإنَّ هذا الموضوع با

 الكويتية ، وخصوصاً في مايتعلق منها بقيام الكويت بإعفاء العراق من -سوف يشكل ديناميكية العالقات العراقية

  الديون وإستيراد الغاز الطبيعي من العراق مستقبالً

 
  من بين دول الخليج ، تكون الكويت هي الداعم غير الخجل األكبر لسياسات الواليات المتحدة في العراق

 
إنَّ الخوف من نزاعٍ  طائفيٍ  محتمل يلقي الضوء على مدى القلق الذي يعاني منه الكويتيون اليوم والذي هو قليٌل 

  حيال مسألة عبور الجيوش لحدودهم وكبيٌر حيال إرتفاع وتيرة الصراع داخل حدودهم

 
رب العراق، ونمو النفوذ اإليراني في الوقت الذي تواجه فيه الكويت المخاطر بسبب النزاع الطائفي في جاره المضط

أكبر من العراق ، تقدم الكويت دعماً مهماً لنشاط الواليات " إنتشار"في الجوار، والخطر الكامن في إحتمال حدوث 

  المتحدة العسكري في العراق ولجهود إعادة إعمار البلد

 
 حول اإلستراتيجية األميركية في العراق مقارنة ولهذا ، فإنَّ الكويت كانت ، ومن غير دهشة ، أقل تعبيراً عن مخاوفها

  ً مع زميالتها األعضاء في مجلس التعاون الخليجي

 
إنَّ الموقف الكويتي من سياسات الواليات المتحدة في العراق هو إيجابياً، نتيجةً  للشعور بالخيانة من ِقبل بعض 

   ١٩٩٠الدول العربية عندما إحتل صدام حسين الكويت عام 

 
ـِّي إخوانهم العرب عنهم في حرب الخليج األولى قد دفعتهم ، أكثر من مواطني إنَّ  مشاعر الكويتيين الراسخة من تخل

  ، للتساؤل بشكٍل علنيٍ  عن معنى أو فائدة الهوية العربية) بإستثناء ليبيا ( أي دولٍة عربيٍة أخرى 

 
يات المتحدة في عملية خلع صدام حسين حتى قبل الحرب، وهكذا عبرَّت الكويت عن لهفتها بوضوحٍ  للتعاون مع الوال

  وقد كان الدعم الكويتي ثابتاً على الدوام

 
  واليزال العراقيون يمتعضون  مما يعرفونه على مدى التأريخ من كبرياء الكويتيين حول األولوية الثقافية

 
  اَ صغيراَ يتمايل في الخليجأكثر من أية دولٍة أخرى في الخليج ، تتصرف الكويت كما لو كانت قارب

 
من الواضح أنَّ الكويتيين هم أقل تأثيراً في سياسة الواليات المتحدة من السعوديين الذين هم أكثر ثراءاً وعدداً إلى 

  الجنوب من الكويت ؛ لذلك ، يشعر الكويتيون بأنهم أكثر تعرُّضاً للضغط

 
في العراق الكثير من الكويتيين يشككون في حكمة وقدرة حليفهم لقد جعلت المصاعب التي واجهتها الواليات المتحدة 
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  األكثر أهميةً  ، وتأتي هذه الشكوك تحدبداً في وقٍت أصبح فيه الكويتيون مشغولين بتهديداٍت محتملٍة من ِقبل إيران

 
ية للواليات المتحدة في بالمقارنة مع الكويت ، تتبنى قطر موقفاً أكثر تناقضاً في مجال تعاونها مع العمليات العسكر

     العراق ، فهي من جانٍب كثيراً ماتسعى للتعاون في هذا المجال ، بينما تؤكد في الجانب اآلخر على إحتفاظها 

  بحالٍة من عدم اإلنحياز

 
            ولكن إكتشاف كمياٍت كبيرٍة من الغاز الطبيعي في قطر في نفس السنة تلك ، هو الذي غيَّر مكانة

  قطر اإلستراتيجية في الخليج

 
في العقد الماضي ، رأى البلد أن يقوي وضعه الداخلي ويضع العربية السعودية في وضعٍ  حرجٍ  عن طريق إقامته 

وفي نهاية التسعينيات من القرن الماضي، عندما أصبحت قواعد الواليات . عالقاٍت وثيقٍة جداً مع الواليات المتحدة 

عودية مثيرةً  للجدل بشكٍل متزايد ، بدأت الحكومة القطرية تضع األساس إلقامة قواعد دائميةً  المتحدة في الس

  للواليات المتحدة لديها

 
حيث جاءت في نفس تلك السنة عملية إنشاء قاعدةً  للواليات المتحدة في جنوب الدوحة للتعويض عن منعها من 

ة السعودية ولنقل مركز العمليات الجوية المشتركة لقوات الواليات إستخدام قاعدة األمير سلطان الجوية في العربي

مع المسؤولية عن العمليات الجوية المضادة لإلرهاب على أفغانستان والقرن اإلفريقي، وقيادة ( المتحدة إلى قطر

  )٢٠٠٣الحملة الجوية على العراق في شهر نيسان عام 

 
تتظاهر الحكومة القطرية بعدم قدرتها على السيطرة على ماتبثه . رع من الواضح أنَّ دور الجزيرة هنا هو دوٌر با

، ) بعشرات ماليين الدوالرات من اإلعانات المالية الحكومية السنوية ( المحطة ، مع أنَّ دعم الحكومة الواضح لها 

ود نفوذاً حكومياً ممزوجاً مع تقارير مستمرةً  عن إشتراٍك واسعٍ  في المسائل اإلستراتيجية معها ، يكشف عن وج

  جديراً بالذكر على عملية وضع برامج المحطة

 
توحي قناة الجزيرة بأنَّ قطر مستقلةً ، بينما تواصل الحكومة القطرية سعيها وراء عالقٍة دفاعيٍة أعمق من أي وقٍت 

  مضى مع الواليات المتحدة

 
 وفي نفس الوقت تهيئ لها فرصةً  إلقامة عالقٍة إنَّ المحطة تسمح للحكومة القطرية أن تصبح العباً إقليمياً مهماً

  )مع تعزيز سلطة قطر ( أوثق مع جيش الواليات المتحدة 

 
، عندما إستلم صدام ٢٠٠٠ القطرية كان مكشوفاً بشكٍل علنيٍ  في شهر تشرين الثاني عام -إنَّ ُبعد العالقة العراقية

  ٍة من الشيخ حمد كهدي٧٤٧حسين طائرةً  لنقل المسافرين من نوع بوينغ 
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وأكد .  وذلك بسبب عالقاته مع صدام حسين كما قيل ٢٠٠٣ وكان العلي قد تم طرده من الوظيفة في شهر مايس 

تشير إلى أنَّ العلي صرَّح لوكالء في قوى األمن " المجلس الوطني العراقي بأنَّ الوثائق التي إكتشفها في بغداد 

  "  تكون  في  خدمة نظام صدام حسين العراقيين بأنَّ تغطية األحداث سوف  

 
. أكدت تقارير ُعِثر عليها إرتباط فيصل القاسم مع جهاز مخابرات صدام حسين، وفي األشهر التي  تلت  سقوط صدام 

ـَع عالقات الدوحة مع عناصٍر من النظام السابق بالكامل أبداً  ـُقط كان ، في الواقع . وحتى بعد سقوط صدام ، لم ت

  وزيراً سابقاً للعدل في قطر، العضو في هيئة الدفاع عن صدام حسين، يمي نجيب النع

 
        صرَّح وزير خارجية قطر بأنَّ سياسة الواليات المتحدة إلجتثاث البعث في، ٢٠٠٥وفي مناسبٍة في عام 

  العراق كانت ضارة

 
ـَّة في عراق ما بعد    صداملقد كان القطريون مدافعين رئيسيين عن مصالح السن

 
ـُِّر مالذاً آمناً للبعثيين العراقيين بعد سقوط صدام حسين  ـُعرف كذلك قطر بأنها توف إنَّ عدد العراقيين هناك ُيقدَّر . وت

   شخص ، من أبرزهم أرملة الرئيس السابق ، ساجدة ؛ وإبنته حال ؛ وحفيده ٩٠٠بحوالي 

 
هي مصدراً رئيسياً للتوجيه و "  اإلنترنيت يدعي بأنَّ ساجدة  إنَّ موقع القوة متعددة الجنسيات في العراق على شبكة

ولقد أقامت عالقاٍت مهمٍة مع األشخاص الذين ُيديرون التمرد . الدعم اللوجستي  والتمويل لقيادة التمرد في العراق 

  " في العراق وإتها تستطيع أن تصل بسهولٍة إلى األموال والموجودات التي سرقها صدام حسين

 
وفي . ُيدرِّس حالياً علم الصحافة في إحدى جامعات قطر،  وزير الخارجية العراقي السابق، ناجي صبري الحديثي إنَّ

، ، شارك رياض القيسي٢٠٠٥مؤتمر القمة السنوي لمجلس التعاون الخليجي الذي إنعقد في شهر كانون األول عام 

ونقلت وسائل اإلعالم في حينه بأنَّ . لرسمي في المؤتمرمع وفد قطر ا، وهو مسؤوٌل بعثٌي سابقٌ في وزارة الخارجية 

  القيسي يعمل حالياً مستشاراً في وزارة الخارجية القطرية  

 
يؤكد وزير الخارجية القطري بأنَّ إستضافة بلده لألعضاء الكبار في حزب البعث العراقي هو مسألةً  إنسانيةً  بحتةً  

  م يتم إتهامهم بأية جرائموإنَّ البعثيين الذين تستضيفهم بالده ل

إنَّ قاعدة الواليات المتحدة في قطر هي بعيدةٌ  بما يكفي عن الدوحة حيث أنها تبتعد عن نشاطات معظم القطريين 

ـَّر لها العمق ، الواليات المتحدة ، وهي تسمح للحكومة بتعميق روابطها مع البلد الوحيد ، اليومية الذي يمكن أن يوف

  أي شيء تخطط له السعودية ضدهااإلستراتيجي حيال 

 
وإنَّ الحكومة هي حكومة شورى إن لم تكن . التوجد في اإلمارات العربية المتحدة تهديداٍت سياسيٍة داخليٍة جدية 

  وتبقى سياستها تكتميةً  إلى حٍد كبير، ديمقراطية 
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تزايد لإلسالميين الشيعة في العراق الذين إنَّ خالفها غير المحلول مع إيران حول الجزر ُيزيُد مخاوفها من النفوذ الم

  تؤيدهم إيران

 
ـُقيم ، إنَّ سبب الهدوء في عالقات اإلمارات العربية المتحدة اإلقليمية  هو ألنها تتبع إستراتيجيةً  مختلفةً  وت

  مشاركاٍت هادئٍة معززٍة بكمياٍت كبيرٍة من األموال

 
ونصيراً قوياً للسياسيين ، في أفغانستان ) وبعد ذلك طالبان ( يات إنها كانت داعماً رئيسياً للمجاهدين ضد السوف

ـَّة الكبار المناهضين لصدام مثل    عدنان الباجه جي ، الُسن

 
محمد سعيد الصحاف ، وزير ، حيث إستضافت ،  ولعبت اإلمارات العربية المتحدة كذلك بشكٍل ما دورالمالذ اإلقليمي 

لذي جعلته قصصه المضحكة المتزايدة حول المقاومة العراقية لإلحتالل الذي قام به ا، اإلعالم العراقي قبل الحرب 

  موضوعاً للسخرية في العالم ، ٢٠٠٣التحالف عام 

 
يبدو أنَّ الواليات المتحدة يمكنها أن تحصل على كل ماتريد من اإلمارات العربية المتحدة ؛ وفي نفس الوقت ، تكون 

      كثر للمساعدة في تجهيز معداٍت عسكريٍة متطورٍة إلى اإلمارات العربية المتحدة الواليات المتحدة مستعدةً أ

  من أي بلٍد آخر تقريباً

 
ـَّة في العراق بنفس الطريقة التي تتقولب  لقد تجنبت اإلمارات العربية المتحدة أن تتقولب كمدافعٍ  عن مصالح الُسن

كسبت اإلمارات بجهدها المستمر صفة البيئة المالئمة في ، دالً من ذلك وب. فيها العربية السعودية وبشكٍل متزايد 

ـّوا الصراعات بمساعدة الحكومة لهم   الخليج التي يستطيع الناس فيها أن يجتمعوا ويحل

 
ـِّر موقفاً قوياً للواليات المتحدة على مائدة المفاوضا ، ت إنَّ الوجود الكبير لقوات الواليات المتحدة في العراق سيوف

   أي الشرطي الفعلي للمنطقة–يساعدها تماماً في تجنب تحديد دوٍر للواليات المتحدة 

 
إنَّ إنزالق البلد نحو حرب العصابات و النزاع . إنَّ فكرة وجود عراقٍ  كقوٍة مستقرٍة آمنٍة في الخليج تبدو بعيدة

بدالً  من السؤال عن ، ق سوف يدوم بأية حال السياسي  واإلنقسام الطائفي يجعل جيرانه يتسألون عما إذا كان العرا

  شكل الدولة التي سوف يؤول إليها 

 
حيث التوجد اليوم دولةً  ، تشكو دول الخليج من أنَّ الحرب ضد العراق قد أضعفت البلد كثيراً وقوَّت إيران ، بالمقابل 

  عربيةً توازنها

 
َـٍِز يدفع نحو تشكيل حلٍف ، وهو يكتب قبل عشرين عاماً تقريباً ، الحظ ستيفن والت  بأنَّ التهديدات هي أفضل ُمحف

  من أي محفٍز آخر، اإليديولوجية ، من القوة 
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إنَّ إحدى المفاجآت الرئيسية لفترة ما بعد الحرب الباردة في الشرق األوسط، هي أنَّ زوال اإلتحاد السوفيتي ، بالتأكيد 

إلى أحضان الواليات المتحدة من أجل حمايتها من المعارضة الداخلية قد دفع بشكٍل فعليٍ  كل الحكومات في المنطقة 

  أو من الدول اإلقليمية التي تحاول أن تسيطر عليها 

 
 ليس - في حين تملك دول الخليج العربية بدائل داخليةً  قليلةً  بعيداً عن البحث عن ضامنين خارجيين لألمن اإلقليمي

 –تستطيع أن توفر قسطاً من درجة األمن التي تستطيع أن توفرها الواليات المتحدةهناك بلداً أو مجموعةً  من البلدان 

 
ونوعية التهديدات ، وأنواع الضمانات التي تسعى إليها ، تبقى كيفية قيام الواليات المتحدة بنشر قواتها في المنطقة 

  ر الخاص بهاكلها تشكل زخماً كبيراً في مجال صناعتها للقرا، التي تقدم الحماية ضدها 
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  معهد الواليات المتحدة للسالم 

  توازن الرعب: الدول الخليجيةالعراق و

  ١٨٩: تقرير خاص رقم

  ٢٠٠٧/ آب 

   أولترمان.جون بي: بقلم

  حول المعهد
إن معهد الواليات المتحدة للسالم هـو مؤسـسةٌ           

. أسَّسها ويمولها الكونغرس  مستقلةٌ ، غير حزبية     

ث الصراعات العنفية وحلِّها،    أهدافها هي منع حدو   

تعزيز البناء السلمي بعد فترة الـصراع، وزيـادة         

وسائل معالجة الصراع ورفع قدراتها ، وتـشجيع        

ويقـوم المعهـد    . الحوارات الفكرية ِعبر العـالم      

بتحقيق هذه األهداف عن طريق تزويد اآلخـرين        

بالمعرفة ، المهارات ، ومصادر الثروة ، وكـذلك         

اطه المباشر مع أقطاب الـصراع      عن طريق إنخر  

  .حول العالم 

  مجلس اإلدارة
، رئيس المجلس ،    ) أستاذ( ،   جي روبنسون ويست  

، ) أستاذ مـساعد (ماريا أوتيرو. واشنطن دي سي   

، مؤسِّس ورئيس   بتي أف بومبرز  . ماسبوسطن،  

هولي جي  . ، واشنطن، دي سي   بيس لنكس سابق،  

، منظمة ، نائب الرئيس لشؤون الحكومة بورخـالتر 

جـستر أي   . العدل الدولية، واشـنطن، دي سـي      

، أسـتاذ الدراسـات     جيمس آر شليـسنكر   ،  كرور

اإلستراتيجية، مدرسة الخدمة الخارجيـة، جامعـة       

، جارلس هورنر . جورج تاون، واشنطن، دي سي    

. عضو كبير، معهد هدسون، واشنطن، دي سـي       

-، رئـيس، المعهـد اإلفريقـي      مورا أل مـاكلين   

ـ   بربـارا دبليـو    . أن واي ورك،  األميركي، نيوي

، سيناتورة والية سابقة ونائبة حاكم سابقة،       سنيلينغ

  .شيلبيرن، في تي 

  أعضاء آخرون
، باري لوينكرون . ، وزير الدفاع  روبرت أم غيتس  

مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية، حقوق      

، رئيس،  ريتشارد أج سولومون  . اإلنسان، والعمل 

فرانـسيس سـي    . للسالم  معهد الواليات المتحدة    

 ، فريق ، سـلك المـارينز األميركـي ،           ويلسون

  .رئيس ، جامعة الدفاع الوطني 

  حول التقرير
 سلبياً وإيجابياً   –يلعب جيران العراق دوراً رئيسياً      

مـشروع  وكجزٍء من   .  في أزمة البلد المتفاقمة    –

، تقوم مجموعةً  من     المعهد حول العراق وجيرانه   

ديين في السياسات الحكومية في     اإلختصاصيين القيا 

بتقييم مصالح ونفوذ البلـدان المحيطـة       المنطقة  

بالعراق وتأثيرها على العالقات الثنائية للواليـات       

 حواراً غير رسمياً  ويرعى المعهد كذلك     . المتحدة

على مستوًى عاٍل بين مسؤولي األمـن الـوطني         

والسياسة الخارجية العراقيين ونظرائهم من البلدان      

 الذي اُعِلن بعد الحوار     إعالن مرمرة إن  . مجاورةال

الذي أجراه المعهد مؤخَّراً جـداً فـي إسـطنبول،          

جـون  إن تقرير   . خطٍة إقليميٍة للسالم  يكشف عن   

الخـامس فـي     حول دول الخليج هـو       أولترمان

سلسلةَ  تقاريٍر خاصة يرعاها مـشروع العـراق         

ـُنشَر دراسة      وجيرانه  ستيف سايمون  ؛ وسوف ت

ويدير مـشروع  . حول سوريا في االشهر القادمة  

 ، زميٌل رفيع سكوت ليزنـسكي العراق وجيرانه ،    

المستوى في قسم البحث العلمـي لتحليـل ومنـع          

الصراعات في مركز المعهد، وأستاذٌ مساعد فـي        

علم السياسة في جامعة جورج تاون، وهو مؤلِّـف         
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هـذه   هو محرِّر  بيتر بافيلينز . تقريراً عن األردن    

السلسلة من التقارير، وللمزيد من المعلومات عـن        

مشروع العراق وجيرانه ، إذهب إلـى العنـوان         

  :التالي 

www.usip.org/iraq/neighbors/index.html. 

  رفيع المـستوى      جون بي أولترمان  إن هو عضو 

فـي  مركـز       ومدير برنامج الـشرق األوسـط     

، دي  الدراسات الدولية واإلستراتيجية في واشنطن    

، وكان قبل إلتحاقه بمركز الدراسات الدوليـة        سي

لجنة تخطيط الـسياسة    واإلستراتيجية عضواً في    

 ،الخارجية في وزارة خارجية الواليات المتحـدة      

. ويدير برنامجاً في معهد الواليات المتحدة للسالم      

وعمل كذلك بصفة خبير في الشؤون اإلقليمية في        

 سـاعد فـي     ، الذي تقرير مجموعة دراسة العراق   

هـشام  وقدم  . إعداده معهد الواليات المتحد للسالم    

 من معهد الواليـات     سالم  وغريغوري بروسمان   

المتحــدة للــسالم ومركــز الدراســات الدوليــة 

  .واإلستراتيجية على التوالي، بحثاً إضافياً للتقرير

إنَّ اآلراء الُمعبَّر عنها في هذه التقرير التعكـس         

اليات المتحدة للـسالم،    بالضرورة آراء معهد الو   

  .الذي اليدعم أية مواقفَ سياسية معينة

  موجز
 عملية  ،دعم جيران العراق في الخليج الفارسي      

إحتالل الواليات المتحدة للعراق من أجل المحافظة       

عراقٌ ضـعيفٌ    حيث يوجد    -على الوضع الراهن  

.  بدالً من فرض وضعٍ  جديـد       -ومشغوٌل بنفسه 

ملية طرد صدام حـسين     على أية حال، لم تحقق ع     

 اإلستقرار لدول الخليج بقدر مـا أنهـا         ،وما تالها 

حولت التحديات األكثـر خطـورةً  مـن كونهـا           

إلـى  ) تنطلق من بغداد المعادية   (تهديداٍت خارجية   

خطر إنتـشار الـصراع إليهـا       (تهديداٍت داخلية   

  ).إنطالقاً من داخل العراق

ـ  تنامي النفوذ اإليراني  تخاف الكويت من      ي  ف

 اإلضـطراب الـشيعي   العراق ومن إمكانية إمتداد     

. العراقي إليها ِعبر حدودها المباشرة مع العـراق         

بالرغم من أن الكثير مـن  الكـويتيين يطـالبون           

بحكمة وإمكانية الواليات المتحدة في إدارة المشاكل 

دعماً مهماً  الداخلية في العراق ، فقد قدمت الكويت        

 المتحـدة فـي العـراق        للواليات للفعل العسكري 

  .ولجهود إعادة إعمار البلد 

دعمت قطر العمليـات العـسكرية للواليـات         

إستضافتها للقيـادة   المتحدة في العراق عن طريق      

 عدم إنحيازها  لكنها التزال تحتفظ بحالة      المركزية

إستـضافت  على سبيل المثال،    . إلى تلك العمليات    

فـراد  الدوحة بعثيين سابقين بارزين، ناهيك عن أ      

  . عائلة صدام ذاتها

ـ إن إهتمام اإلمارات العربية المتحدة        العراق ب

 ، التي ترتبط    قلقها من إيران  هوشيٌئ ثانوي تجاه    

بملكيـة  معها بجدٍل قائمٍ  منذ أمٍد بعيد في مايتعلق          

وقد صـعد الجـدل غيـر       .  في الخليج  ُجُزٍر ثالث 

المحلول حول الجزر مع طهران مخاوف اإلمارات   

 المتزايـد فـي     النفوذ اإليراني ربية المتحدة من    الع

  .العراق

لتعزيز عالقاتها مع الواليات المتحدة، قـدمت        

 من  التدريب إلى المئات  اإلمارات العربية المتحدة    

أفراد الجيش والـشرطة العـراقيين فـي عـامي          

ستضافت اإلجتماع التحضيري   إ، و ٢٠٠٥ -٢٠٠٤

لول عام  األول للعقد الدولي مع العراق في شهر أي       

 في العـراق    جهود إعادة اإلعمار  ، ومولت   ٢٠٠٦

  .من خالل األمم المتحدة والبنك الدولي 
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بخصوص مواضيع األمن اإلقليمية التي تلـت        

عهد صدام، تبدو الدول األعـضاء فـي مجلـس          

أكثر من  " مترقبةً  لنتائجها  "التعاون الخليجي بأنها    

ً  فـي    مبديةً  رغبةً  قليلـة      ،" صانعةً  لها  "كونها  

وبدالً من  .تكوين كياناً واسعاً وقوياً من دول الجوار      

ذلك، ركزت هذه الدول على الخيارات المباشـرة        

ً  مـع واشـنطن      تكوين عالقةً  مناسـبة    لدراسة  

  .بطريقٍة يمكنها أن تكيِّف عالقاٍت مهمٍة أخرى 

  مقدمة
لقد بدا بديهياً أن جيران العراق العرب في الخليج         

قطر، اإلمارات الكويت ، : ة مثل من الدول الصغير

نجـاح   أرادوا   العربية المتحدة ، البحرين، وعمان    

.  إلى وضـعٍ  آمـنٍ  ومـستقر        عملية إنتقال البلد  

وتستطيع هذه المنطقة أن  تحيـا حيـاةً  أفـضل            

وتركز على مواضيع محليةً  ملحةً بـزوال نظـام         

صدام حسين المخيف الذي إمتد إلى فترٍة زمنيـٍة         

لقـد كـان    .  وحالة اإلضطراب التي سببها    طويلٍة

واضحاً ، بالتأكيد، وعلى نحٍو واسعٍ  في األشـهر          

التي سبقت الهجوم على العراق بقيـادة الواليـات         

   القادة الخليجيين قد حثوا إدارة بوش      المتحدة بأن

، شرط أن   للقيام بعمٍل عسكريٍ  قويٍ  ضد العراق       

ات إرتداٍد  يكون سريعاً من أجل تجنُّب حدوث موج      

  )١ (.كثيرٍة جداً على إمتداد المنطقة

على أية حال، في السنين التـي أعقبـت سـقوط           

 بأشكاٍل كثيرة،   إزدادت حالة عدم اإلستقرار   صدام،  

وبدالً من مواجهة التهديد الناجم     .بدالً  من إنتهاؤها   

يواجـه جيـران    عن جيش صدام وصـواريخه،      

. يـوم العراق من العرب تحـدياٍت أكثـر شـدٍَّة ال     

غضبت شعوبها مـن    وبالنسبة للكثير من هذه، فقد      

 الوثيق لحكوماتها مع الواليات المتحـدة،       التعاون

لعـودة الجيـل     يلوح في األفق     يومن المشهد الذ  

 الجهاديين المتدربين بـشكلٍ       الجديد من المقاتلين  

تـصاٍل  إبـشبكات   جيد والذين يرتبطون فيما بينهم      

 التنافسات الطائفيـة   إن.  الدقة إلى أوطانهم   عالية

  الـسنية  -والتوترات الشيعية تنطلق مرةً  أخرى،     

منـذ  ،  هي أعلى مما كانت عليه فـي أي وقـٍت           

 التي حدثت قبل أكثر من ربع قرٍن        الثورة اإليرانية 

النفـوذ اإليرانـي    إضافةً  لذلك، فقد جعل      . مضى

 والمتنامي بصورٍة أكبر فـي      المتصاعد في العراق  

ولم يؤد سـقوط نظـام      . قلقونيالمنطقة الكثيرين   

لمخـاوف جيـران    صدام حسين إلى إيجاد نهايـٍة       

وقد بدل سقوط صدام، بأشكالٍ     .  من العرب  العراق

وفي بعض  . بغيرها فحسب متعددٍة ، تلك المخاوف     

تعميـق هـذه    الحاالت، عمل سقوط صدام علـى       

  .المخاوف تماماً

 بالنسبة للكثير من دول جوار العراق الـصغيرة ،        

إنَّ الخوف يجتاح حكوماتهـا أكثـر مـن         أكيد  بالت

، خائفةٌ مما يمكن أن يأتي به المستقبل      إنها  .األمل

 التي تواجهها في كيفية     حالة الغموض إضافةً  إلى    

مايـدفعها  وكثيراً   .قيامها بتشكيل وجهتها للمستقبل   

 ، التي هـي     خوفها إلى أحضان الواليات المتحدة    

تستطيع أن  رى  وحدها من بين القوى العالمية األخ     

.  هذه الدول من وقوع عدوانٍ  إقليميٍ  عليها         تحمي

لم تقلِّل حالة إنهيار جيوش صدام من إعتماد هـذه          

الحكومات على الواليات المتحدة، ومـن صـعود        

إن مافعلتـه   . إيران السريع الذي تال إنهيار العراق     

حالة اإلنهيار المذكورة أعاله، على أية حال، هـو         

ومات أن تكون على علمٍ  بالحقيقة       أنها جعلت الحك  

تحت رحمـة سياسـات الواليـات       من أنها اآلن    

السياسات التي ليس لهـم عليهـا       ،  المتحدة حقاً 

سوى التأثير القليل،إذا ماتركنـا الحـديث عـن         

  .السيطرة
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تثير الغـضب   إضافةً  إلى أن األحداث في العراق        

فإنها عزَّزت تمركـز    ،  والجزع بين جيران العراق   

يات المتحـدة وفقـاً لإلعتبـارات األمنيـة         الوال

اليعني توفير  إن إزالة نظام صدام حسين      . للجيران

ً  أكبر لصانعي السياسة الخارجية فـي دول         حرية

جعلت مـأزقهم   بل على العكس من ذلك،      . الخليج

 وضوحاً، وأضـعفت آمـالهم فـي        األساسي أكثر 

  .تحقيق نظاماً مرغوباً بدرجٍة أكبرفي المنطقة

البداية، تمتعت طموحـات إدارة بـوش فـي         منذ  

 من دول جوار العـراق  بدعمٍ  جزئيٍ  فقط العراق  

 لم يكـن سـببه هـو أن         هذا البرود إن  . الصغيرة

جيران العراق كان لديهم أيما إعتبـاٍر للحكومـة         

      العراقية بل، على العكس من ذلك، كان بـسبب أن

 ٍ  لوقـع عمليـة     طبَّلت بصوٍت عال   قد   شإدارة بو 

نظاٍم جديٍد في العراق على الشعوب العربية       " إقامة"

وأخبـر  . حكوماٍت إسـتبدادية  التي تعيش في ظل     

معهـد المـشروع    بوش أنصاراً مشجعين له في      

 واشنطن قبل شهر من الهجوم الـذي        ي ف األميركي

ــائالً ، ــات المتحــدة ق ــه الوالي يمكــن أن  "قادت

يظِهرالعراق المتحرِّر قوة الحريـة لتغييـر تلـك         

المنطقة الحيويةعن طريق توفير األمـن والتقـدم        

ولم يتطرق بوش إلى حقيقـة      ) ٢ (."لحياة الماليين 

 إثارتهم يعيشون   مأن الكثير من الماليين الذين ستت     

إنَّ .  للواليات المتحدةحكوماٍت حليفـةٍ تحت قبضة  

تعاون تلك الدول كان حيوياً لكٍل من عملية شـن          

  .ا بعدالحرب ولتكييف نتائجها فيم

إلدارة األميركية  القد صعدت اللغة الطنانة للداعمي      

 إهتمامات الحكومة تلك إلـى      ،من خارج الحكومة  

 كيـف أن    ،حٍد كبيٍر أيضاً باإلدعاء بصوٍت عالي     

موجـاٍت  عملية عزل صدام حسين سوف تنـشر        

.  على إمتـداد الـشرق األوسـط       سياسيٍة إيجابية 

لواليات المتحدة  بالنسبة للبعض، إن إظهار تصميم ا     

يجعلهـم يعيـدون    "سوف يرعب أعداء أميركـا،    

 التي بينت نيتهـا     تحدي القوة حساباتهم حول فوائد    

وكان هناك  ) ٣ (." فعاالً  وبارزاً   العباً إقليمياً للبقاء  

مدير اإلستخبارات  .  ً أكثر فظاظة آخرون اليزالون   

 آر جـيمس وولـسي    المركزية األميركية السابق    

ي جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس،     أخبر جمهوراً ف  

، سوف نروِّع إننا  "بعد سقوط صدام مباشرةً  قائالً ،      

أو  ،نظام مبـارك فـي مـصر      على سبيل المثال،    

، من التفكير بأن هـؤالء      العائلة الملكية السعودية  

 فـي هـذا     بنشر الديمقراطيـة  األميركان يقومون   

 إنكم جعلتمونا 'إنهم سوف يقولون،  . الجزء من العالم  

إننا نُريـدكم   وسيكون ردُّنا هو، حسناً،     . 'قلقين جداً 

بأنـه للمـرة    ، نريدكم أن تدركوا اليوم   . أن تقلقوا 

الرابعة في غضون مائة عامٍ فقط ، إن هذا البلـد           

 في المسيرة، وبأننا اليوم نقـف       مستمرينوحلفاؤه  

المبـاركيون   جانب أولئك الـذين أنـتم أيهـا          الى

إننا نقف الى جانب    . اً   تخافونهم كثير  والسعوديون

  )٤ (." نفسهاشعوبكم

مجلس التعـاون   بقدر ماكان األمر يتعلق بأعضاء      

 حـسين   يذهب صـدام  ، فإنهم أرادوا أن     الخليجي

حقَّق لهم التـوازن     ،   وكيلهم إنه كان    )٥(.فحسب

 في ثمانينات القـرن العـشرين، لكـن         ضد إيران 

ـَّه فـي     ١٩٩٠ في عام    تحرُّكه ضد الكويت    حولـ

على أية حـال ، إن       . شخصٍ  مزعج  إلى  نظرهم  

 وخـصوصاً   –األميركـي   " النجاح"إهتمامهم في   

" الطريقة التي عرفت بها حكومة الواليات المتحدة        

 كان محـدوداً فـي أحـسن        –وتتابعاته  " النجاح  

إن جيران العراق، بمجموعهم،اليريدون     .األحوال

 فـي   عراقاً قوياً وديمقراطياً يبرز كمنارٍة للحريـة      

يمكن أن يسبب  " مشعاً  " المنطقة ؛ إن وجود عراقاً      
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.  ظهور عصياناً مسلحاً من داخل هـذه البلـدان        

وحتى بشكٍل أكثر شؤماً ، أخفى العـراق لفتـرٍة          

طويلة طموحاته في أن يكـون دولـةً  إقليميـةً             

وعلى الرغم من أن تلك الطموحات قد        . مسيطرة

ن وعزلٍة دوليـة ،     تم إعاقتها تماماً بحربين مدمرتي    

فإن عراقاً معاد بناؤه بالكامل يمكنه أن يستفيد من         

تعداد سكانه الكبير وثروته النفطية الهائلة للتعويض 

إبتداءاً من    ، عن سلسلٍة طويلٍة من المظالم اإلقليمية     

إن . إتفاقيات الحدود إلى الديون وإلى إنتاج النفط        

بـشكلٍ    مصالح الحكومات الجارة يمكن خـدمتها       

أفضل كثيراً بوجود عراقٍ  ضعيٍف نسبياً ، منهكاً         

كثيراً بالحرب الداخلية وغارقاً في سياسـته غيـر         

الفعالة ، حيث اليستطيع أن يهدِّد جيرانـه ويثيـر          

  .الشعوب المجاورة 

في األساس ، إن هذه الحكومات المجاورة وافقـت         

 مـن مـسعى الواليـات       الجانب العـسكري  على  

إن .  منـه    الجانب الـسياسي  ليس على   المتحدة، و 

منح حقوق الطيران وتأسـيس قواعـد عـسكرية         

لعمليات اإلستطالعية ،   اللواليات المتحدة ، ودعم     

التزويد بالوقود اإلضافي ، والوظائف العملياتيـة       

ساعدت في المحافظة على تحالف هـذه       األخرى  

عالوةً  على  . البلدان مع حكومة الواليات المتحدة

 دعمت هذه الحكومـات جهـود الواليـات         ذلك ، 

 –المتحدة من أجل الحفاظ علـى الوضـع القـائم          

 –وجود عراقٍ  ضعيف يـستهلك نفـسه بنفـسه           

إن هذه الحكومات قليالً    .بدالًمن فرض عراقٍ  جديد    

 ،  ماتهتم بإحتماليةحصول فشالً  كارثياً في العراق      

بل إن إهتمامهم في األهداف األوسع التي أعلنـت         

دهم تعوب. ها الواليات المتحدة كان قليالً  كذلك        عن

 إدارة التوترات في األحوال التي      علىمنذ أمٍد بعيٍد    

دعـم قـادة الـدول      هي بعيدةً  عن المثالية ، فقد        

المجاورة للعراق جهود الواليات المتحدة للحـرب       

كمطلٍب لإلستقرار ، وليس من أجل إحداث تغييرٍ          

  )٦(.جذريٍ  إيجابي

يكون من المدهش بالنسبة لجيران العـراق       إنه قد   

في الخليج ، إذن ، أن يروا نـشاطات الواليـات           

المتحدة غير قادرةً  على تحقيق اإلستقرار بقـدرٍ           

كبيٍر وبأنها قد غيرت التحديات األكثر خطـورةً          

حيث تحول معظمها من كونها تهديداٍت خارجيـٍة        

لمضاد دفع تعاون اإلرهاب ا    . إلى تهديداٍت داخلية  

الكثير من هذه الدول إلى عقد تحالٍف أوثقٍ  مـع           

 ، التي تقدم الحماية الحقيقية لهـم        الواليات المتحدة 

ضد اإلحتالل أو التهديـدات التـي تـصدر مـن           

مع ذلك ، تبقى الكثيـر مـن         . منافسين إقليميين 

دفعت األحداث فـي العـراق      . المشاركات سرية 

 إلبعـاد   معظم الحكومات في المنطقة،بشكٍل عـام،     

أنفسها عن الواليات المتحدة والى التعبيرعن قلقها       

   )٧(.بأن أفعال الواليات المتحدة تضرُّ بمصالحها

إن الحاالت المدروسة هنا متشابهةً  فـي حـاالٍت          

إن هذه الدول الغنية بالنفط والصغيرة في       . عديدة  

عدد سكانها، المتلهفة لألمن، تبحث عن الكثير من        

فهي كلها تـستخدم ممـراٍت       . متشابهةاألشياء ال 

متنوعٍة لتحقيق هذه األشياء، علـى أيـة حـال،          

ـ        يوتحكمها مواقعها الفريدة، وهمومها، وآراؤها ف

  . عالقاتها مع الواليات المتحدة 

   الكويتية–على الحدود العراقية " أمن النفط"
 بليـون   ٥,٨هو خطةٌ  إلنفـاق      " مشروع الكويت "

ومة الكويتيـة فـي عـام       دوالر أعلنت عنها الحك   

 لزيادة مستوى اإلنتاج النفطي للبلد بحوالي       ١٩٩٧

تنتج الكويـت   .  برميل في اليوم تقريباً      ٩٠٠,٠٠٠

 مليون برميل يوميـاً، معظمهـا       ٧,٢حالياً حوالي   
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ثـاني أكبـر حقـل       -حقل برغان الكبير  ينتج من   

 ومن حقوٍل أخرى في جنوب البلد، والتي        -عالمي

ج فيها متوقفةٌ  لبضع سـنينٍ         كانت عمليات اإلنتا  

تحاول خطة الحكومة أن ترفـع إنتـاج        . الماضية  

 بالمائة مـن    ٩٥-٩٠ والتي تشكل    -البلد من النفط  

 بالمائة  ٤٠عائدات التصدير الكلية للكويت وحوالي      

  ماليين برميـل   ٤  إلى -من اإلنتاج المحلي الكلي   

 وذلك بفتح حقـوٍل أقـل       ٢٠٢٠يومياً بحلول عام    

 وخـصوصاً   -نها واعدة في شمال البلـد     وفرةً  لك  

   .صبريا، راوضاتاين، عبدلي، والرتقةحقول 

 شركة نفط الكويت  إن خطة الحكومة التي وضعتها      

 جدٍل كبيـرٍ  المملوكة للدولة، قد تسببت في ظهور       

 لشركات النفط العالمية  في الكويت بسبب إشراكها     

أمَّمت في عمليات اإلنتاج في الحقول الشمالية حيث 

، وإن  ١٩٧٥ قطاعها النفطـي فـي عـام         الكويت

 أو  يمنع الملكية األجنبية  دستور اإلمارات الكويتية    

بالتأكيد، إن  . السيطرة على مصادر النفط الكويتية      

في صلب الجدل الدائر بـين الحكومـة والهيئـة          

وإن الخطـة    التشريعية، تكمن مـسألة الـسيطرة،     

 إضـطرت   الموضوعة من أجل المشاركة األجنبية    

ألن توازن بين مطلب الحكومة لجعل المـشاركة        

جذابةً بما يكفي بالنسبة لشركات النفط العالمية لكي        

 مخاوف الهيئة التـشريعية   وبين   تقوم باإلستثمار، 

من إحتمال تعدي شركات الـنفط العالميـة علـى          

 من خالل عقد إتفاقيـاٍت سـليمٍة        إستقالل الكويت 

طتها شـركات الـنفط     لتقاسم اإلنتاج ، تحتفظ بواس    

  .العالمية لها بحصٍة من النفط الذي تستخرجه

" مـشروع الكويـت   "يعترف الكويتيون بأن نجاح     

يعتمد على تكتالت شركات النفط العالميـة التـي         

تمتلك التكنولوجيا العالمية والخبـرة للعمـل فـي         

مناطق جغرافيةً  صعبة إلستخراج الـنفط الخـام         

ي علـى الكثيـر مـن       الذي يحتو  ( الثقيل، الكريه 

من الحقول الشمالية ، بوصفه مقابٌل لخام        ) الكبريت

 والحقـول الجنوبيـة األخـرى ،        حقول بيرغـان  

 ؛ مع أنهم اليزالون يعتقدون      الخفيف وغير الكريه  

بأن  فتح قطاع النفط، الذي تسيطر عليه الدولة في          

يجعـل  أن الكويت، أمام الشركات األجنبية يمكـن   

وفقـدان   التي اليقبلون بهـا      طرةعرضة للسي البلد  

  . على عملية التصدير الرئيسية سيادتهم

على مدى عقٍد من الزمان تقريباً، تقوم الحكومـة         

الكويتية بدفع الخطة في الهيئة التشريعية الكويتية،       

التي كانت حذرةً  في دراستها للخطة من وجـود          

 أو بالـسيطرة    يسمح بالملكية األجنبيـة   جزٍء فيها   

البالد ويتطلب بالتـالي إسـتثناؤها مـن        على نفط   

ـُهدِّئ إن شركة نفط الكويت إرتأت أن       .التشريع   ت

 بتزيين الخطة من خالل     مخاوف المجلس الوطني  

ـِّزٍة لشراء ماتم بيعـه     "إجراء   حيـث  " عقوٍد ُمحف

تعرض على شركات النفط العالمية سـعراً لكـل         

هم إمتيـازاٍت أو منـاطق    ئبرميل بدالً  من إعطـا     

بموجب إتفاقيـاٍت نموذجيـٍة لتقاسـم       "  وزةمحج"

قدمت الحكومة التـشريع المعـدل إلـى        . اإلنتاج  

، ٢٠٠٥المجلس الوطني في شهر حزيران عـام        

وصادقت اللجنة المالية واإلقتصادية على مشروع      

القانون المعدل لتتم مناقـشته مـن ِقبـل الهيئـة           

إن حل الجمعية الوطنية فـي شـهر        . التشريعية  

، الذي تبعه إجراء اإلنتخابـات      ٢٠٠٦يس عام   ما

 قد أطـال النقـاش    وتعيين الهيئة في الشهر التالي      

  .حول مشروع القانون 

 ، كـذلك ، الجـدل علـى         مشروع الكويت يطلق  

تبقى  . الجانب األخر من الحدود أي ، في العراق       

الرتقـة   خـصوصاً    -الحقول الكويتية الـشمالية     

 داخـل الحـدود      التي تتـاخم أو تقـع      -والعبدلي
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على الرغم مـن    :العراقية، موضوعاً مثيراً للنزاع   

اإلعتراف الرسمي العراقي بالحدود التي رسـمتها       

األمم المتحدة بين العراق والكويـت بعـد حـرب          

الخليج األولى، فإن محاوالت الكويت لبناء سياجٍ         

حدوديٍ  دائمي تسببت مؤخراً في وقوع ِصدامين        

الكـويتيين والمعترضـين    على األقل بين العمال     

بعد أن تم طرد    . العراقيين في ميناء مدينة أم قصر     

القوات العراقية من الكويت فـي حـرب الخلـيج          

األولى، قبلت اللجنة الحدودية التابعة لألمم المتحدة       

ثلث برغبة الكويت في دفع خط حدودها ألكثر من         

 بقليل إلى جهة الشمال، حيـث يـصبح بهـذا           ميل

 العراقـي علـى    ل نفط الرميلـة   رأس حق التوسيع  

وسـط   وبالتحديد في    -الجانب الكويتي من الحدود   

قرار مجلـس   .  التابع لمشروع الكويت     حقل رتقة 

 فـي عـام     ٨٣٣األمن التابع لألمم المتحدة رقـم       

مـنح الكويـت بعـض      ، يعيد التأكيد على     ١٩٩٣

 التي كانت في الماضي علـى الجانـب         األراضي

ط ألغراضٍ  تقنيٍة من العراقي من الحدود، ولكن فق

عي أيـضاً   ويـد . أجل ترسيم الحدود بشكٍل دقيق      

    الكويت تتوسَّـع إلـى     المعترضون العراقيون بأن

 الذي وضعته اللجنة الحدودية     ماوراء خط الترسيم  

التابعة لألمم المتحدة، ويتجاوزون على األراضـي       

       العراقية، وقد أوحى بعض المعلقين العراقيين بأن

تمهيداً للمطالبة بـأراضٍ      وزات تتحرك   هذه التجا 

 من أجل القيام بـالحفر وإسـتخراج        ،سطحيٍة أكثر 

إحـدى  وكانت هذه هـي     . النفط الذي يستقر فيها     

 لصدام حسين في حربه ضد الكويت في        المبررات

حرب الخليج األولى والذي كان يتعلق بقيام الكويت 

أثنـاء   . حقل العبـدلي  من  " الحفر األفقي "بعملية  

، ١٩٩٢لية األمم المتحدة لترسيم الحدود عـام        عم

كانت قضية الحقول النفطية التي تتقاطع مع الحدود        

، ٢٠٠٦ً ، ولكن في شهر أيلول عـام         غير محلولة 

ـِّع          أعلن وزير النفط العراقي بأن بلده سوف يوقـ

على إتفاقياٍت مع الكويت، سوريا، وإيران تتعلـق        

 ثالثة أشهٍر،   بتطوير حقول النفط المشتركة ؛ وبعد     

قال مسؤولون عراقيون وكويتيون بأنهم خططـوا       

لعقد محادثاٍت حول وضع حقولهم المتقاطعة مـع        

  . الحدود 

يتوقع بعض المراقبين بـأن محاولـة الحكومـة         

الكويتية إلشراك شركات نفٍط عالمية فـي عمليـة         

تطوير حقول النفط الشمالية للبلد يـضيف معنـًى         

يصور مسؤولون  . "لنفطياألمن ا "جديداً لمصطلح   

بأنَّه محاولةً  مـن     " مشروع الكويت " كويتيون كبار 

 وخـصوصاً،   -البلد لتحقيق اإلعتـراف الـدولي     

 بحقوقه في حقول النفط المتنازع عليها       -األميركي

فعليةً  مع جـاره     " منطقةً  أمنية ً   "وكطريقٍة إلنشاء   

مهما تكن الدوافع وراء خطة الكويـت        . الشمالي

 لتطوير الحقول المتقاطعة مع الحـدود،       المقترحة

فإن هذا الموضوع بالتأكيد سوف يشكل ديناميكيـة        

 الكويتيـة ، وخـصوصاً فـي        -العالقات العراقية 

مايتعلق منها بقيام الكويت بإعفـاء العـراق مـن          

الديون وإستيراد الغـاز الطبيعـي مـن العـراق          

  )هيئة معهد الواليات المتحدة للسالم(.مستقبالً

؛ ٢٠٠٢تقرير الشرق األوسـط ، صـيف عـام          : رالمصد

قاعدة تبادل المعلومات حول النفط،الغاز، والطاقـة ، آذار         

 تشرين الثاني   ٢٧؛ إتحادات الكسندر للنفط والغاز،      ٢٠٠٣

 وتمـوز   ٢٠٠٥ ؛ الشرق األوسط ، كانون األول        ٢٠٠٣،  

العراق يطور حقول النفط المـشتركة      "  ؛ مينافن ،     ٢٠٠٦

 ؛  ٢٠٠٦ أيلـول ،     ١٨،  " ريا ، وإيران    مع الكويت ، سو   

، "الكويت  " إدارة معلومات الطاقة ، مذكرات تحليل البلد ،         

   .٢٠٠٦تشرين الثاني ، 
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  الكويت
من بين دول الخليج ، تكون الكويت هـي الـداعم           

غير الخجل األكبر لسياسات الواليات المتحدة فـي      

 حررت الواليات المتحدة الكويـت مـن        .العراق  

ـِّر دعمهـا     ١٩٩١سين في عام    صدام ح  ، ويوفـ

راحةً  كبيرةً  لبلٍد صغيٍر لكنه غني ومقحـم بـين            

. دولتين أكبر منه هما العراق والعربية السعودية         

 ١٩٩٠ وكذلك في عـام      ١٩٦١و١٩٣٨في عامي   

بأنَّ الكويت ليست دولةً      أكد القادة العراقيون علناً     

تاسعة  ، بل هي المحافظة العراقية ال      مستقلةً  بحق  

ـَّد عليها       )٨(.عشرة    إن مصالح العراق التي يؤك

 ، الذي   حقل الرميلة النفطي  كثيراً تشمل ليس فقط     

 الكويتية ، بل    -ينتشر على جانبي الحدود العراقية    

رغبة العراق لتوسيع شريطه الساحلي تشمل أيضاً 

 في الخليج الفارسي ألجل تحسين الممرات       الضيق

.  مجال الشحن البحري     الضحلة وتوسيع قدرته في   

 ، الحظت أكاديميـةٌ       ٢٠٠٦مؤخراً جداً في عام     

إنها ليست "كويتية بأن تكرار العراقيين لهكذا إدعاء 

  )٩( ".'متى' بل 'إذا'مسألة 

المصالح ومالحظات التهديد في : بعد صدام 

  العراق
ألكثر من عقٍد من الزمان بعد إجتياح صدام حسين         

ش الكويتيـون فـي     عـا ،  ١٩٩٠للكويت في عام    

خوٍف شديٍد من إحتمال حدوث هجومٍ  آخر مـن          

إن سقوط نظام البعث في العـراق عـام         . العراق

ـَّـسوا    سمح للكثير من الكويتيين      ٢٠٠٣ بأن يتنف

 ، ألن التهديد الخارجي الرئيسي للبلد قـد         الصعداء

ـَّر على الرغم من تشويه العنـف للـصورة        . تبخ

 ،ن ذكرى صدام حـسي ىشالمستقبلية للعراق ، وتال   

ـّوا يواجهون حـالتين مـن           إال َّ أنَّ الكويتيين ظل

 هـي التهديـد     ألولىا. الخوف من وراء حدودهم     

وجود دولٍة إيرانيـة تمتلـك الـسالح        الناجم من   

في حين أن عالقات إيران مع الكويـت         . النووي

ليست عدائيةً ،إال أن الكويت كبلٍد صغير يخـاف         

، وخصوصاً البلد  لجاٍرإقليمي لهالنفوذ المتزايدمن 

سكان الكويـت مـن     الذي لديه روابط خاصةً مع      

 ١٥ الذين قيل بأن نسبتهم تبلـغ  مـابين         (الشيعة

  ٠) من إجمالي السكان ة بالمائ٣٠و

           وحالة خوف الكويـت األخـرى تكمـن فـي أن

سـوف يمتـد إلـى       اإلضطراب الشيعي العراقي  

في أو مـن     تصعيد النزاع الطائ   ر ، إما عب   الكويت

 إقامة دولةً شيعيةً ودِّيةً تهيمن عليها إيران      خالل  

كما وعبـرِّعن   . أو شبه دولٍة في  جنوب العراق      

ذلك أحد الصحفييين الكويتيين في حـديٍث غيـر         

إننا النريد أن تكون إيران على بعـد        "رسمي قائالً   

 إن حادثـة عـام      )١٠( ". خمسين ميالً فقط منـاّ    

 إغتيال أميـر    اتٌل شيعي مق التي حاول فيها     ١٩٨٥

الكويت ، قد زادت من مخاوف الكـويتيين حـول          

  )١١(. في البلدالطابور الخامس الشيعي

إن الخوف من نزاعٍ  طائفيٍ  محتمل يلقي الضوء          

على مدى القلق الذي يعاني منه الكويتيون اليـوم         

والذي هو قليٌل حيـال مـسألة عبـور الجيـوش           

يرة الصراع داخل   لحدودهم وكبير حيال إرتفاع وت    

ـَّع        . حدودهم على الرغم من أن الربح غير المتوق

من إرتفاع أسعار النفط ممزوجاً مع إرتفاع سـوق         

لكثيـر مـن    ا قد رفع مستويات معيـشة       ،البضائع

توجد حركةً  إسالميةً  عنفيةً        الكويتيين، إالّ  أنه     

، وخـصوصاً فـي المنـاطق       عنيدةً  فـي البلـد     

م من أن مـستوى التهديـد       وعلى الرغ . العشائرية

يوجد فـي العربيـة     الذي  يبقى أقل كثيراً من ذلك      

السعودية ، فإن هجماٍت عديدٍة تحدث ضد هيئـاٍت         

   )١٢(.عسكرية غربية في الكويت كل عام 
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هناك مجموعاٍت مرتبطٍة بالقاعـدة تنـشط فـي         

، وتخزِّن األسلحة وأجهـزة     الكويت بشكٍل متقطـع   

 آلخــر مــع التفجيــر، وتــصطدم مــن حــينٍ 

 إن مدى تأثير هذه المصادمات التي       )١٣(الشرطة؛

تقوم بها مجاميع الموت هـذه أو مـدى نـشاطها           

 ، إن   علـى ذلـك   عـالوةً   .المفاجئ غير واِضحين  

بعض عناصر التمرد السني في العراق، قد حاولوا        

بعملياٍت او نجحوا في الدخول الى الكويت ، للقيام         

ة الهجوم على قواعد    عقابيٍة ضد الحكومة أو محاول    

 من  )١٤(.قوات الواليات المتحدة المقامة في البلد     

أجل مقاومة التطرف في البلد ، تمارس الحكومـة         

 عملية الوعظ فـي المـساجد     سيطرةً  أكبر على     

وتحاكم رجال دين كويتيين ومصريين لتحريضهم      

 وكذلك تقوم   )١٥ (الشباب على القتال في العراق ؛     

اإلسـتخبارات لمحاربـة    بتعزيز جهود الشرطة و   

يرفض معظم الكويتيون الفكرة    . المجاميع المسلحة 

التي تقول بأنَّ هذه المجموعات القتالية يمكن أن        

ـ مع ذلـك ،      . تهدِّد بقاء الحكومة   إن إسـتمرار  ف

وجود هذه المجاميع هو جزء من تحٍد أكبر يتمثـل          

 الساخط من السكان،    إستثمار طموحات الشباب  في  

  طموحاتهم في توفير أمنٍ  إقتـصاديٍ       الذين تزداد 

عمٍل مفيد  وفي حقهم في تقرير مصيرهم بدرجٍة         و

ربما تكون أسرع حتى من إزدياد قدرة الحكومـة         

  .على تلبيتها 

في الوقت الذي تواجه فيه الكويت المخاطر بسبب        

النزاع الطائفي في جاره المضطرب العراق، ونمو       

الكـامن فـي    النفوذ اإليراني في الجوار، والخطر      

م أكبر من العـراق ، تقـد      " إنتشار"إحتمال حدوث   

الكويت دعماً مهمـاً لنـشاط الواليـات المتحـدة          

  .العسكري في العراق ولجهود إعادة إعمار البلد 

  التعاون مع الواليات المتحدة حول العراق
ليس من المبالغة القول، بأنَّ وجود الكويت اليوم        

. واليات المتحـدة    هو نتيجةً  للجهود العسكرية لل     

إنَّ الحكومة الكويتية لم تنس هذه الحقيقة ، كمـا          

هو واضٌح من دعمها المفتوح لجهود الواليـات        

تحـتفظ الكويـت     .المتحدة العسكرية في العراق     

 على أراضيها وتستـضيف     بعشر قواعٍد أميركيةٍ  

 مـن جنـود     ٢٠,٠٠٠بشكٍل دائمٍ  مما يقرب من       

إن معـسكر   .  معين   الواليات المتحدة في أي وقتٍ    

 الذي يتوسع بسرعة ، والذي يقع جنـوب         أرفجان

قاعـدة التجمُّـع واإلنطـالق      مدينة الكويت ، هو     

 )١٦(. لكل قوات التحالف فـي العـراق     الرئيسية

 الذي أقيم   معسكر الدوحة وحلَّ هذا المعسكر محلَّ     

على عجٍل كقاعدٍة مؤقتٍة بناها الجيش األميركـي        

صـمِّم   . ١٩٩٠ للكويـت عـام      بعد غزو العراق  

 كمعسكٍر دائم ، وهو يحتوي على       معسكر أرفجان 

 التي تتنـوع مـن      –مجموعٍة من المباني الدائمية     

المساكن إلى المخازن المحميـة التـي تـستخدم         

برزت الكويـت ،    . لتخزين المواد المراد تخزينها     

أثناء عملية تحرير العراق ، كمنطقة عبوٍر حيويٍة        

جنود ، وكنقطـة تجمُّـعٍ  وإنطـالق          لألسلحة وال 

 تتخلـى   الكويتعلى الرغم من أن     . للقوات الدولية 

عن دور السيطرة والقيادة في هذا المجـال إلـى          

التي تستضيف مركـز القيـادة المركزيـة        ،  قطر

، فإنـه    للواليات المتحدة في الخلـيج الفارسـي      

التوجد حكومةً  تدعم وبشكٍل اللبس فيه أهـداف         

متحدة العـسكرية فـي الخلـيج مثـل         الواليات ال 

لكي تتحمل كلفة بقاء قـوات الواليـات    . الكويـت 

نفقات النفط  المتحدة في البلد ، تقوم الكويت بتحمل        

 الذي تستخدمه قـوات الواليـات المتحـدة         والغاز

أعلنـت وزارة الطاقـة     . الموجودة في المنطقـة     
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 مليـون   ٣٥٠األميركية بأن الكويت منحت حوالي      

اعدٍة على شكل وقوٍد مباشٍر لدعم جهود       دوالر كمس 

 وقـد   )١٧( .الواليات المتحدة للحرب في العراق    

 تعمِّق عالقاتها الثنائية  إرتأت الكويت بإصراٍر أن     

حليفـاً  " مع الواليات المتحدة ، بعد منحها وضـع         

فـي عـام    " رئيسياً مـن خـارج حلـف النـاتو        

 جعلت الحكومة الكويتيـة، بطـرقٍ         )١٨(.٢٠٠٤

دعمها ألهـداف ومطالـب     وغير رسمية ،    رسميٍة  

 ، وإنها تمتنع بشكٍل كبيٍر      الواليات المتحدة واضحاً  

ولهـذا ،   .  المتحدة أو رئيسها     إنتقاد الواليات عن  

فإن الكويت كانت ، ومن غير دهشة ، أقل تعبيراً          

عن مخاوفها حول اإلستراتيجية األميركيـة فـي        

 مجلـس   العراق مقارنةً  مع زميالتها األعضاء في      

  .التعاون الخليجي

إن الموقف الكويتي من سياسات الواليات المتحدة       

في العراق هو إيجابياً، نتيجةً  للشعور بالخيانة من         

ِقبل بعض الدول العربية عندما إحتل صدام حسين        

إن مــشاعر الكــويتيين  . ١٩٩٠الكويــت عــام 

ـِّي إخوانهم العرب عـنهم فـي          الراسخة من تخل

األولى قد دفعتهم ، أكثر من مواطني       حرب الخليج   

، للتساؤل  ) بإستثناء ليبيا   ( أي دولٍة عربيٍة أخرى     

 ،  بشكٍل علنيٍ  عن معنى أو فائدة الهوية العربيـة         

 مـن   مرتـابين وبالنتيجة ، فإنهم كثيراً مايكونون      

تصريحات الجامعة العربية وداعمين بشكٍل كبيـٍر       

 مع الواليـات     لهم إقامة عالقٍة حميمةٍ  جداً لعملية   

وهكذا عبـرت الكويـت عـن لهفتهـا         . المتحدة  

بوضوحٍ  للتعاون مع الواليات المتحدة في عمليـة         

خلع صدام حسين حتى قبل الحرب ، وقـد كـان           

  .الدعم الكويتي ثابتاً على الدوام 

  إعادة اإلعمار وتخفيف الدين
لم تكن الكويت في مقدمـة الـداعمين لإلحـتالل          

لمتحدة فحسب ، بـل إنَّ رجـال        بقيادة الواليات ا  

األعمال الكويتيين إرتأوا وبشكٍل مغـامٍر تعزيـز        

 ، وأسـست    اإلستثمار في عراق مابعـد صـدام      

 بليـون دوالر  الحكومة صندوقاً لإلستثمار بحوالي     

حجـم الكويـت    على أية حـال ، إن    )١٩(.هناك  

الصغير جداً والماضي الُمر مع العراق قـد منـع          

ن إتخاذ دوراً أكثر فعاليةً  فـي        معظم الكويتيين م  

بالتأكيـد ، إن الكـويتيين       . إعادة إعمار العـراق   

بناء بلدهم بعـد غـزو      اليزالون منشغلين بعملية    

على إن قدرة الكويت     . ١٩٩٠ له في عام     العراق

لمساعدة خارج نطاق الحقل المالي قد تكون هـي         ا

 يوجد تأريخاً طـويال ً     . محدودةً  إلى حٍد ما    أيضاً  

واليزال العراقيون   بين البلدين ،     حالة اإلرتياب من  

يمتعضون  مما يعرفونه على مدى التـأريخ مـن          

 باإلضافة  .كبرياء الكويتيين حول األولوية الثقافية      

لذلك ، إن إعتماد الكويتيين على المغتـربين فـي          

مجال العمل اليدوي واإلحترافي فـي القطاعـات        

لـوطني الخـاص    الحاسمة لإلقتصاد ، وقطاعها ا    

المحدود نسبياً خارج المؤسسات التجارية ، يوحي       

بأنَّه من األفضل للكويت أن تكـون فـي موقـع           

 لتنسيق وتسهيل عملية إعـادة إعمـار        ،المساعدة

عن طريق بلدان العالم الثالث بـدالً  مـن          العراق  

   .قيادة هذه العملية بنفسها 

تقديم مـساهمةً     مع ذلك ، فقد نجحت الكويت في        

وتـدير   . ديرةً  بالذكر إلعادة إعمـار العـراق       ج

 كان فـي عـام   ،الكويت مركزاً للعمليات اإلنسانية  

 مليــون دوالر كمــساعدٍة ٤٥٠ قــد قــدم ٢٠٠٥

 )٢٠(.للعراقيين منذ سقوط نظام البعث العراقـي        

 ، أعلنـت    ٢٠٠٣في شهر تـشرين األول عـام        
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الكويت في مؤتمر مدريد للمانحين بأنها قد أنفقـت         

 ٥٠٠  على العراق ، وتعهدت بتقـديم      ن دوالر بليو

مساعدٍة للحكومة العراقيـة ،     ل دوالر أخرى    مليون

على الرغم من أنه ليس واضحاً كم من هذا المبلغ          

 وتعهـدت الكويـت     )٢١(.قد تم صرفه لحد اآلن      

مـساعدٍة  ل مليون دوالر إضـافي      ٦٥أيضاً بمبلغ   

لعراق، رافعةً  إجمالي تعهـدها فـي المـساعدة          ا

 في شـهر     مليون دوالر  ٥٦٥ ادة اإلعمار إلى  إلع

 قال مسؤوٌل كويتي في     )٢٢( .٢٠٠٦حزيران عام   

يزوِّد العراق بكميٍة مهمٍة     بأن بلده    ٢٠٠٦حزيران  

 ؛ وقد من الوقود لمساعدته في تغطية النقص لديه

قيل أيضاً بأن عمال النفط العراقيين قد تم تدريبهم         

  )٢٣(.في منشآت النفط الكويتية 

ن هم أول من وصـل      وكان رجال األعمال الكويتي   

 فـي   باحثين عن اإلستثمارات  إلى الحدود العراقية    

وعلى الرغم من أن الكويت لـم تعـف         . العراق  

العراق من ديونه رسمياً ، إالّ  أن عـدداً قلـيالً              

 محاولةً  قريبةً  لتحصيله    يتوقعون أن تكون هناك     

 ، وعدت   ٢٠٠٤ في شهر كانون الثاني من عام     . 

جيمس الحكومة الكويتية مبعوث الواليات المتحدة      

 مـن   تشطب جزءاً مهمـاً   بأنها سوف   ،   أي بيكر 

 ،  بليـون دوالر ٢٥ ديونها على العراق والبالغـة    

كونـداليزا  وأثارت وزيرة الخارجيـة األميركيـة       

 الموضوع نفسه في زيارٍة حديثٍة لهـا إلـى          رايس

لم تمـض    الكويت    من المحتمل أن   )٢٤(.المنطقة  

ـُُدماً لحد اآلن بعملية شطب الديون      من وذلك  ،   ق

 لها من بغـداد فـي مجـال         إنتزاع إمتيازاتٍ أجل  

أسـرى الحـرب     وحـسم مـسألة      صفقات الطاقة 

 العالقة منذ إحتالل العراق للكويت فـي        الكويتيين

   .١٩٩٠عام 

أكثر من أية دولٍة أخرى في الخلـيج ، تتـصرف           

 يتمايـل فـي     اَ صـغير  اَاربالكويت كما لو كانت ق    

 تكونان  دولتين كبيرتين فهي تنحصر بين     : الخليج

 حيـث تبقـى     جارتين صعبتين في بعض األحيان    

التمتلـك أي عمـقٍ       إنهـا   . بذلك غير مـستقرة     

اإلعتمـاد  ٍ  والشيء الوحيد أمامها هو       إستراتيجي

 لحمايتها ، مع ذلـك      على قوات الواليات المتحدة   

 ذلـك ألنهـم     عن خيبتهم ويتيون  كثيراً ما يعبِّر الك   

ً  قليلةً علـى ماتفعلـه الواليـات           يملكون سيطرة

المتحدة في المنطقة أو من كيفية تالئم الخليج مـع          

من الواضح أن الكويتيين هم أقـل       . إستراتيجيتها  

تأثيراً في سياسة الواليات المتحدة من الـسعوديين        

الذين هم أكثر ثراءاً وعدداً إلـى الجنـوب مـن           

ويت ؛ لذلك ، يشعر الكويتيـون بـأنهم أكثـر           الك

  .تعرُّضاً للضغط 

لقد جعلت المصاعب التـي واجهتهـا الواليـات         

المتحدة في العراق الكثير من الكويتيين يـشككون        

في حكمة وقدرة حليفهم األكثر أهميةً  ، وتأتي هذه          

الشكوك تحدبداً في وقٍت أصـبح فيـه الكويتيـون     

علـى   . من ِقبل إيران  مشغولين بتهديداٍت محتملٍة    

الرغم من أن الكويتيين يقدِّرون تماماً بأنه اليوجـد     

ـِّر لبلدهم عمقـاً          بديالً  عن الواليات المتحدة يوف

إستراتيجياً ، إالّ  أنهم يتمتعون بحماسٍة قليلٍة جـداً          

عما كانت عليه هـذه     ،  لعالقة الثنائية بينهما  تجاه ا 

لذلك ، يوحي   إضافةً    . العالقة قبل خمس سنوات     

الظهور المتنامي لقـوًى عالميـةً  أخـرى مثـل           

 التي أوضح أحد المسؤولين فـي وزارة        -الصين

مواقف إيجابيـةً  مـن      " خارجيتها بأن الصين لها     

 بوجود رغبـٍة فـي أن تقـوم         -"القضايا العربية   

الواليات المتحدة بتعزيز ثقة العالم بها من خـالل         
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ان العـالم األخـرى     إقامتها روابطَ  قويةً  مع بلد      

.)٢٥(  

  قطر
بالمقارنة مع الكويت ، تتبنى قطر موقفـاً أكثـر           

تناقضاً في مجال تعاونها مع العمليات العـسكرية        

للواليات المتحدة في العراق ، فهي مـن جانـٍب          

كثيراً ماتسعى للتعاون في هذا المجال ، بينما تؤكد         

في الجانب اآلخر على إحتفاظها بحالٍة مـن عـدم          

  .از اإلنحي

  لتهديد ولعبة التوازن الكبيرةل قطر فهم
 إلى رئاسة اإلمارة فـي      الشيخ حمد   قبل وصول   

، لم تكن قطر تلعب دوراً رئيسياً فـي         ١٩٩٥عام  

وعنـد حـصولها علـى      . سياسة الخليج الفارسي    

، لم تكن قطر كبيرةً  والغنيةً       ١٩٧٢إستقاللها عام   

الـشيخ  ابق  إن األمير الس  . كثيراً كي تثير اإلنتباه     

، سمح ) والد الشيخ حمد  ( خليفه بن حمد آل ثاني

ـُنَّ ضـرباٍت جويـٍة     بحذٍر للقوات الحليفة بأن      تش

 إنطالقاً من أراضي قطر فـي عـام         على العراق 

ولكن إكتشاف كمياٍت كبيرٍة مـن الغـاز        ،  ١٩٩١

الطبيعي في قطر في نفس السنة تلك ، هو الـذي           

  . الخليج غير مكانة قطر اإلستراتيجية في

بالرغم من أن قطر التخشى اإلجتياح مـن ِقبـل          

جارتها الحدودية الوحيدة ، العربية السعودية ،إالّ         

تحتفظ بعالقاٍت محدودٍة مع المملكة العربيـة       أنها  

، ١٩٩٥ وتحديداً منذ العـام      -السعودية إلى حٍد ما   

 بالسلطة بعد خلـع أبيـه       الشيخ حمد عندما أمسك   

وكما يقال ، فإن السعوديون     . ض  منها بإنقالٍب أبي  

ساعين  ، للشيخ حمد يستمرون في إسناد المنافسين     

بذلك إلبقاءه مقيداً وربما لتهديد إسـتحواذه علـى         

   )٢٦(.السلطة 

في العقد الماضي ، رأى البلد أن يقـوي وضـعه           

الداخلي ويضع العربية السعودية في وضعٍ  حرجٍ          

داً مع الواليـات    عن طريق إقامته عالقاٍت وثيقٍة ج     

وفي نهايـة التـسعينيات مـن القـرن         .  المتحدة

الماضي، عندما أصبحت قواعد الواليات المتحـدة       

في السعودية مثيرةً  للجدل بشكٍل متزايد ، بـدأت          

         الحكومة القطرية تضع األسـاس إلقامـة قواعـد

وكما قيل ، فـإن     . دائميةً  للواليات المتحدة لديها      

لي الواليات المتحدة بأنـه      أخبر مسؤو  الشيخ حمد 

 مـن جنـود الواليـات       ١٠,٠٠٠يأمل أن يضيِّف    

 وقد ثبت هذا    )٢٧(.المتحدة في قطر بشكٍل دائمي      

 بالـسماح   ٢٠٠١التوجُّه رفض السعوديين في عام      

بمهمـات طيـرانٍ      لقوات الواليات المتحدة بالقيام     

قتاليٍة فـي أفغانـستان إنطالقـاً مـن القواعـد           

اءت في نفس تلك السنة عمليـة  حيث ج ،  السعودية

إنشاء قاعدةً  للواليات المتحدة في جنوب الدوحـة         

للتعويض عن منعها من إستخدام قاعـدة األميـر         

سلطان الجوية في العربية السعودية ولنقل مركـز        

العمليات الجوية المشتركة لقوات الواليات المتحدة      

مع المسؤولية عـن العمليـات الجويـة    ( إلى قطر 

إلرهاب على أفغانستان والقرن اإلفريقي، المضادة ل

وقيادة الحملة الجوية على العراق في شهر نيسان        

 وقد توسع المركز منذ ذلك الوقـت        ) .٢٠٠٣عام  

وتحول إلى مشروعٍ  بكلفـة عـدة باليـين مـن            

الدوالرات ؛ وفي نفس الوقت أعادت تلك القاعـدة         

   .السيطرة السعودية الكاملةإلى 

تكتسب وعلى جبهٍة أخرى ، إرتأت قطر أيضاً أن         

ويتحدث حكامه   . هويةً  كبلٍد تقدميٍ  في المنطقة      

 ويبـرزون البلـد     لديمقراطيـة بإستمرار عـن ا   

 الذي ربما يشكل عدد مواطنيه أقل مـن         -الصغير

وقـد  .  كنمـوذجٍ  للتطـور       – ة نسم ١٥٠,٠٠٠
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إستثمرت قطر أيضاً مبالغ ضخمةً  من األمـوال         

 ، باإلشتراك مـع     ح مركزاً ثقافياً إقليمياً   تصبلكي  

 مثل كورنيل ، تكساس أي      جامعاٍت أميركيٍة كبيرةٍ  

أند أم، جـورج تـاون ، فرجينيـا كومنويلـث ،            

 فـي   مؤسساٍت ثقافيٍة تفاعليـةٍ   وأخرياٍت إلقامة   

  . الدوحة 

مع كل تعهداتها بالعودة إلى الواليات المتحدة مـن         

الثقافي ، تبدو قطر،    أجل الحماية العسكرية والتقدم     

دميـةً  بيـد     ن أن تكون    ععلى أية حال ، بعيدةً        

ومن ناحيٍة أكثر أهميةً  ، فإنَّ        . الواليات المتحدة 

قناة الجزيرة أصبحت وسيلةً  سياسيةً  خارجيـةً      

إن التغطية اإلخباريـة    . مهمةً  للحكومة القطرية     

فـي  مثيٌر مفيٌد   العدوانية لقناة الجزيرة أثبتت بأنها      

 ومع جيرانهـا    عالقات قطر مع الواليات المتحدة    

ومن السخرية بمكان أن تكون اإلنتقادات      . العرب  

ـ        داخـل إدارة    ناألكثر عنفاً الموجهة للجزيـرة م

 التي تنطلق بـشكٍل عـام مـن         -الواليات المتحدة 

يطلقها أيـضاً    –مسؤولين كبار في وزارة الدفاع      

م قطر للوضع   أولئك الذين هم أكثر إعتماداًعلى دع     

ولقد  . اإلستراتيجي للواليات المتحدة في المنطقة    

إشتكى مسؤولون من الواليات المتحدة بمرارٍة من      

قيام الجزيرة ببث أشرطة فيديو من أسـامة بـن          

الدن ، إضافةً  لتغطيتها اإلخبارية السلبية لحرب        

 -التحالف ضد العراق وعـن الـصراع العربـي        

  )٢٨( .اإلسرائيلي

. أن دور الجزيرة هنا هو دور بارع        من الواضح   

تتظاهر الحكومة القطريـة بعـدم قـدرتها علـى          

السيطرة على ماتبثـه المحطـة ، مـع أن دعـم            

بعشرات ماليين الدوالرات   ( الحكومة الواضح لها    

، )٢٩) (من اإلعانات المالية الحكومية الـسنوية       

ممزوجاً مع تقارير مستمرةً  عن إشتراٍك واسـعٍ           

سائل اإلستراتيجية معها ، يكشف عن وجود       في الم 

نفوذاً حكومياً جديراً بالذكر على عمليـة وضـع         

إن ما تقدمه قناة الجزيرة لقطـر        . برامج المحطة 

هو درجةً مفيدةً  من البعد عن الواليات المتحـدة          

وكما يكتب  . وإضعافاً لقدرة الحكومة بنفس الوقت      

ـّاب ،     رغم مـن أنهـا     إن الجزيرة ، بال   " أحد الكُت

تخـدم بـصورٍة   مستقلةً  عملياً ، يمكن القول بأنها    

ــة   ــسياسة الخارجي ــداف ال ــر مباشــرٍة أه غي

توحي قناة الجزيرة بأن قطر مستقلةً ،       . )٣٠("لقطر

بينما تواصل الحكومة القطرية سعيها وراء عالقٍة       

دفاعيٍة أعمق من أي وقٍت مضى مـع الواليـات          

ـِّر قنـاة الجزيـرة     إضافةً  لذلك ، تو     . المتحدة ف

للحكومة القطريـة الوسـيلة التـي تـستطيع أن          

 والمنافـسين   ضد العربيـة الـسعودية    تستخدمها  

اإلقليميين اآلخـرين ، وذلـك بتكييـف تغطيتهـا          

للمواضيع التـي تخـص الحكومـات المجـاورة         

 وتقدمهم على الهـواء     وتستضيف خصوم األنظمة  

ر لقناة  إن طريقة إستخدام قط   . بالشكل الذي تريده    

الجزيرة ليس بهدف أن تكون هذه القناة وسيلةً  من          

وسيلةً  لتشكيل    بل هي في الواقع      -وسائل السياسة 

إن المحطة تسمح للحكومة القطريـة       . فعالية البلد 

أن تصبح العباً إقليمياً مهماً وفي نفس الوقت تهيئ         

لها فرصةً  إلقامة عالقٍة أوثق مع جيش الواليات         

ولتبـسيط  . )  تعزيز سـلطة قطـر       مع( المتحدة  

الموضوع ، نشير إلى كلمـات الكاتـب العربـي          

 حيث يقول ، إن قطر كونهـا        صالح القالب الالمع  

مضيِّفٌ لكٍل مـن الجزيـرة والقيـادة المركزيـة          

جمـع  " للواليات المتحدة معاً ، فإنها قادرةٌ  على         

  )٣١( ".الصيف والشتاء سويةً  في مكانٍ  واحد
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  الئمةممتناقضاٍت 
 دوراً مهماً في دعم النظام      الدوحةبالتأكيد ، لعبت    

الجديد الذي تحاول واشنطن بناؤه في العراق منـذ         

 عملية تحرير العـراق   زودت قطر   . ٢٠٠٣العام  

بقاعدٍة مهمٍة للدعم اللوجستي بإستضافتها القيـادة       

المركزية للواليات المتحـدة ومركـز العمليـات        

تـسهيالت مـا قبـل    إنها قدمت أيضاً    . المشتركة  

التمركز لشركات نقـل الـدبابات والمـصفحات        

تعهـدت  وبعد سقوط صدام حـسين ،       . األميركية  

  مليون دوالركمساعدٍة للعـراق    ١٠٠قطر بتقديم   

 إلـى   خمسة ماليين دوالر   وتعهدت بتقديم    )٣٢(،

إلعادة إعمار  البنك الدولي وصندوق األمم المتحدة      

 )٣٣(.األخرى   ، بالتوافق مع دول الخليج       العراق

 في صـندوق    مؤتمر المانحين وإستضافت الدوحة   

 لمراجعـة   ٢٠٠٤إعادة اإلعمار الدولي في مايس      

إلتزامات المانحين تجـاه المـساهمات اإلجماليـة        

 كمـساعدٍة إلعـادة      بليـون دوالر   ٠٢٤,١ البالغة

 وعلى الرغم من أن قطر لـم        )٣٤(.إعمار العراق 

 ، لي مع العراقوثيقة العهد الدو  تكن مشتركةً  في     

فقد تأسس جهداً دولياً متعدداً واسعاً في خريف عام         

 لعقد تعهداٍت متبادلٍَة بين الحكومة العراقية       ٢٠٠٦

لتعزيـز الـسالم    " والمجتمع الدولي المانح يهدف     

ومواصــلة التطــور الــسياسي ، اإلقتــصادي ، 

واإلجتماعي في غضون السنوات الخمس القادمـة       

الكويت واإلمارات العربيـة    وقد إتخذت كٌل من     ". 

  )٣٥(.المتحدة مواقف بارزةً  في دعم العهد 

بالرغم من مساهمة قطر في إعادة إعمار العـراق         

وإستئنافها العالقات الدبلوماسية مع قـادة بغـداد        

           د ، إالّ  أنه توجد إشاراٍت واضحٍة علـى أندالج

الدوحة ليست مرتاحةٌ  بالكامل من النظام العراقي        

لقد إعتـادت قطـر     .ه  ئ التي ساعدت في بنا    دالجدي

وبسنواٍت قليلـٍة    . العيش مع عراق صدام حسين    

قبل عملية تحرير العراق ، إتخـذت قطـر دوراً          

محاولٍة لبناء إجمـاعٍ  إقليمـيٍ  لرفـع          قيادياً في   

 ؛ وقــدمت فــي عــام العقوبــات عــن العــراق

إقتراحاٍت لرفع العقوبـات فـي إجتمـاعٍ          ٢٠٠٠

الخليجي وكررت تلك اإلقتراحات    لمجلس التعاون   

ـِّعة علـى إعـالن             في إجتمـاعٍ  للـدول الموقـ

 القطرية كان   -إن بعد العالقة العراقية   ) ٣٦(.دمشق

مكشوفاً بشكٍل علنيٍ  في شهر تشرين الثاني عـام          

، عندما إستلم صدام حسين طـائرةً  لنقـل          ٢٠٠٠

 كهديٍة من الـشيخ     ٧٤٧المسافرين من نوع بوينغ     

  )٣٧( .حمد

 ، ظهـر اإلعالمـي      ٍلقناة الجزيـرة  وفي برنامج   

صدام  وهو يزور    فيصل القاسم الشهير في القناة ،     

 ، مـصحوباً    ٢٠٠٢ في شهر أيلول عـام       حسين

 )٣٨( ، محمد جاسـم العلـي    بالمدير العام للقناة ،     

صـدام   هو آِخر صحفي يزور      فيصل القاسم وكان  

 في  طرده من الوظيفة  قد تم   العلي  وكان   . حسين

 وذلك بسبب عالقاته مع صدام      ٢٠٠٣ر مايس   شه

وأكـد المجلـس الـوطني      ) ٣٩.(حسين كما قيل    

تشير " العراقي بأن الوثائق التي إكتشفها في بغداد        

إلى أن العلي صرح لـوكالء فـي قـوى األمـن            

العراقيين بأن تغطية األحداث سوف  تكون  فـي           

وفـي األشـهر    )  ٤٠".(خدمة نظام صدام حسين     

أكدت تقارير عِثر عليها    ،   تلت  سقوط صدام       التي

إرتباط فيصل القاسم مع جهاز مخـابرات صـدام         

وحتى بعـد سـقوط صـدام ، لـم           )٤١( .حسين

ـَع عالقات الدوحة مع عناصٍر من النظـام         ـُقط ت

نجيـب  كـان   ، في الواقـع    . السابق بالكامل أبداً    

العضو في هيئة الـدفاع عـن صـدام          ، النعيمي

  . سابقاً للعدل في قطر وزيراً، حسين
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لقد كانت قطر تعيش مع عراق صدام بحالٍة مـن          

وهي اليوم تعيش مع خلفائه بنفس الحالة       ، القلق  

ومع ذلك لم تكن الحكومـة خجلـةً  مـن            . أيضاً

ولـم تكـن    ، التعبير عن قلقها من األحداث هناك       

. مقتصدةً في نقدها لسياسة الواليات المتحدة فيـه         

 مـن أن    زير الخارجية القطـري   وكثيراً مايشكو   

ها في مجلس   ئواشنطن قد أهملت التشاور مع حلفا     

إنـه  . التعاون الخليجي حول سياساتها في العراق       

أخبر أنصاراً في مجلس العالقات الخارجيـة فـي         

إننا لـسنا   ، برأيي  " ، قائال ً  ٢٠٠٥شهر أيلول عام    

إن . ولم يتم إستشارتنا أبـداً      ، الالعب في العراق    

لبلد العربي الذي يقول بأن الدول العربية قد تـم          ا

 )٤٢(".إستشارتها في هذا الموضوع ، غير صادق      

وأثار وزير الخارجية نفس الموضوع فـي شـهر         

عندما أعلنت الواليـات    ، ٢٠٠٧كانون الثاني عام    

المتحدة إستراتيجيةً  جديدةً  في العراق ، شاكياً من          

"  مع دول المنطقة     تنسِّق سياساتها " أن واشنطن لم    

 وإستشهدت بعض منافذ وسـائل اإلعـالم        )٤٣(.

العربية به وهو يقول إن سياسات الواليات المتحدة        

  )٤٤(".سببت الضرر في المنطقة"في العراق قد

صرح وزير خارجية   ، ٢٠٠٥وفي مناسبٍة في عام     

قطر بأن سياسة الواليات المتحدة إلجتثاث البعـث        

  )٤٥(.ً في العراق كانت ضارة

لقد كان القطريون مدافعين رئيسيين عن مـصالح        

ـَّة في عراق ما بعد صدام      ومـن األمثلـة     . السن

الواضحة على ذلك رجل الدين المصري المولـد        

الذي يعيش في قطـر      ، يوسف القرضاوي الشيخ  

منذ عقوٍد من الزمن ويقدم محاضراٍت في برنامجٍ          

لقـى  وأ. تلفزيونيٍ  شهيٍر علـى قنـاة الجزيـرة          

القرضاوي مؤخراً اللوم على إيران فـي مـسألة         

النزاع الطائفي في العراق بينما كان يؤكـد علـى          

ـِّي في البلد حيـث         المعاناة المستمرة للمجتمع السن

ـُِتَل اآلالف في العراق منـذ دخـول         "يقول   لقد ق

ـَّة هم أكثر من يعـاني    األميركان إلى البلد،     والُسن

ــراق ــه. فــي الع ــ ويوجــد في ــي تطهي ر عرق

قطر هي أيضاً موطناً      )٤٦(".مستمر لعبدالرحمن إن

 ، أستاذ التأريخ في جامعـة قطـر         الُعمير النعيمي 

وحضر بحكم موقعه كأميٍن    . وناشطاً سياسياً بارزاً    

 )٤٧(،"الحملة العالمية لمقاومة العـدوان    " عام لـ   

 حدثاً جرى في    ٢٠٠٦في شهر كانون األول عام      

مـؤتمر دعـم الـشعب       " إسطنبول تحت عنوان  

ـَباً من ِقًبل كٍل مـن         " العراقي، الذي اُلِقيت فيه خط

 ، قائد إحـدى أكبـر المنظمـات         حارث الضاري 

ـِّية نفــوذاً فــي العــراق  هيئــة علمــاء -الــسن

 ، وهـو رئـيس    وعدنان الدليمي   )٤٨(المسلمين؛

ـِّية العراقيـة ؛         ـُن وإبـراهيم  جبهة التوافق الـس

الـذي   -فيديو مسجل  عن طريق شريط     -الشمري

وهـي   ، الناطق بإسم الجيش اإلسالمي    بأنه   يزعم

المجموعة المتمردة في العراق ، إن المؤتمر، الذي        

إلغاء العملية السياسية   دعا في بالغه النهائي إلى      

 تفكيك الميليشيات  وتقـديم      و في العراق    الجارية

، قد تم إنتقـاده مـن ِقبـل         "المقاومة  " الدعم إلى   

ولين العراقيين إلثارته اإلنقسام الطائفي فـي       المسؤ

  وهناك إسـم قطـري آخـر أثـار           )٤٩(.بلدهم  

، المخاوف داخل الدوائر القيادية في العراق الجديد        

ـَّر  وهو كاتب معروف وأستاذٌ للعلوم     ، محمد المسف

ـَّر معـروفٌ    . السياسية في جامعة قطر    والمـسف

ريـدة  جبميوله لعراق صدام السابق وقد إتهمتـه        

 الرسمية التابعة للمجلس الوطني العراقي      المـؤتمر 

  )٥٠(.بأن له روابط مع اإلستخبارات العراقية 

ـِّر مـالذاً آمنـاً           ـُعرف كذلك قطر بأنها توفـ وت

إن . للبعثيين العراقيين بعد سقوط صـدام حـسين       
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 شـخص ،    ٩٠٠عدد العراقيين هناك يقدر بحوالي      

 ؛ وإبنته ساجدةسابق ، من أبرزهم أرملة الرئيس ال  

إن موقـع القـوة متعـددة         )٥١.(حال ؛ وحفيده    

الجنسيات في العراق على شبكة اإلنترنيت يـدعي        

هي مصدراً رئيسياً للتوجيه و الـدعم       " بأن ساجدة   

.  اللوجستي  والتمويل لقيادة التمرد فـي العـراق        

ولقد أقامت عالقاٍت مهمٍة مع األشـخاص الـذين         

د في العراق وإتها تستطيع أن تصل       يديرون التمر 

بسهولٍة إلى األموال والموجودات التـي سـرقها        

إن وزير الخارجية العراقـي      )٥٢(."صدام حسين 

يدرِّس حالياً علم    ، ناجي صبري الحديثي  السابق،  

وفـي مـؤتمر     .الصحافة في إحدى جامعات قطر    

القمة السنوي لمجلس التعاون الخليجي الذي إنعقـد   

ريـاض  ، شارك ٢٠٠٥انون األول عام  في شهر ك  

وهو مسؤوٌل بعثـي سـابقٌ فـي وزارة         ، القيسي

. مع وفد قطر الرسمي فـي المـؤتمر       ، الخارجية  

ونقلت وسائل اإلعالم في حينه بأن القيسي يعمـل         

 )٥٣( .حالياً مستشاراً في وزارة الخارجية القطرية     

يؤكد وزير الخارجية القطري بأن إستضافة بلـده        

اء الكبار في حزب البعث العراقـي هـو         لألعض

مــسألةً  إنــسانيةً  بحتــةً  وإن البعثيــين الــذين 

  )٥٤.(تستضيفهم بالده لم يتم إتهامهم بأية جرائم 

مع التنامي السريع لألموال القادمـة مـن الغـاز          

يبقى سـكان قطـر     ، الطبيعي واإلقتصاد المزدهر  

ولم يواجه النظـام تهديـداٍت      ، هادئين إلى حٍد ما   

اليبدو أن هناك مسيطراً إقليميـاً يتلهـف        . داخلية  

وذلك بسبب مهارتها إلى حٍد ما فـي        ، لتحدي قطر 

تشترك إيـران مـع     . إختيار خصومها المحتملين    

 فيه إحتياطي تم تقـديره      - بحقٍل واسعٍ  للغاز    قطر

 ترليون قدم مكعب حيث يعتقد الخبـراء        ٩٠٠بـ  

 ،  الزمان يستمر إنتاجه لمدة قرنٍ  من      سوفبأنه  

يقدم هذا الحقل تشجيعاً إقتصادياً يستحق المجاملـة        

 األمن  سوعندما صوت مجل  . السياسية بين البلدين    

 على  ٢٠٠٦التابع لألمم المتحدة في شهر آب عام        

، أطلقت  مطالبة إيران بوقف تخصيبها لليورانيوم      

  )٥٥(.قطر الصوت المعارض الوحيد 

موقـف قطـر،   إن الحرب في العراق عززت من   

ألنها قد سمحت في آنٍ  واحٍد للبلد بتعميق عالقاته          

مع الواليات المتحدة ولتأكيد صدق والئها للجامعة       

وفـي نفـس    .  العربية من خالل برامج الجزيرة    

المعزول جغرافياً إلى حٍد    ، فإن موقع قطر  ، الوقت  

ما وعدد سكانه األصليين القليل والمتجانس إلى حٍد        

  حالة عدم اإلستقرار فـي العـراق        كبير يعني بأن 

التهدد بأي شكٍل من األشكال الوضع الراهن فـي         

إن قاعدة الواليات المتحدة في قطـر هـي         .  البلد

بعيدةٌ  بما يكفي عن الدوحة حيث أنها تبتعد عـن           

وهـي تـسمح    ، نشاطات معظم القطريين اليومية   

، للحكومة بتعميق روابطها مـع البلـد الوحيـد           

ـَّر لها العمق ، لمتحدة الواليات ا الذي يمكن أن يوف

اإلستراتيجي حيال أي شيء تخطط له الـسعودية        

  .ضدها 

  اإلمارات العربية المتحدة
النوع الثالث من العالقة بين العراق ودول الخليج        

 ، التـي    اإلمارات العربية المتحدة  هو الذي تسلكه    

إرتأت أن تبني قدرةً  دفاعيةً  خاصةً بها وبـنفس           

لقد . ت تعمِّق روابطها مع كل البلدان األخرى      الوق

، كانت عالقة اإلمارات العربية المتحدة ، بحد ذاتها       

مع الواليات المتحدة فيما يتعلق بالتعاون العسكري       

حول العراق ساكنةً  تقريباً بالمقارنة مع عالقـات         

الكويت وقطر؛ من المالئـم أن تكـون مـساهمة          

حرب على العراق   اإلمارات العربية المتحدة في ال    

 قاعدة الظفرة هي في إنشاء قاعدة مراقبٍة جويٍة في        
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مساعد وزير الدفاع  . الجوية خارج مدينة أبو ظبي

أشار وهـو    ، بيتر رودمان ، في الواليات المتحدة    

يتحدث في مؤتمٍر صحفيٍ  في أبو ظبي في شهر          

تعـاونٍ  هـادئٍ       " إلى  ، ٢٠٠٥كانون الثاني عام    

ت المتحدة واإلمـارات العربيـة      بين الواليا " جيد  

إنني الأريد الدخول فـي     "   ، وأضاف  ، المتحدة  

التعـاون العـسكري    بلكننا سعداء جداً    ، التفاصيل  

  )٥٦(".القائم بيننا 

التوجد في اإلمارات العربية المتحـدة تهديـداٍت        

وإن الحكومة هي حكومـة     .  سياسيٍة داخليٍة جدية  

بقـى سياسـتها    وت، شورى إن لم تكن ديمقراطية      

وتملـك كـل إمـارٍة مـن        . تكتميةً  إلى حٍد كبير    

ً  عاليةً  من الحكم الـذاتي ،         ةاإلمارات السبع درج  

على الرغم من أن أبو ظبي هي السلطة المهيمنـة          

في العالقات الخارجية والدفاع، ودبي هـي التـي         

تقود الخطة اإلقتصادية في الكثير مـن الميـادين         

نـاء ، حـسن اإلقتـصاد        وفي نفس األث   .التجارية

لقد كانت . اإلقليمي المزدهر حياة معظم المواطنين 

اإلمارات العربية المتحدة مكاِفحةً  بشكٍل خاص في        

وإن حجم  ،  ألبنائها من الشباب     توفير فرص التعلم  

سكانها األصليين صغير جـداً بحيـث أن عمليـة          

  .التشغيل لم تكن تشكل مشكلةً  مهمة 

  اإلمارات العربية المتحـدة لـديها       بالرغم من أن 

             إهتماماً شـديداً فـي إسـتقرار الخلـيج ، إالّ  أن

إهتمامها في العراق هو ثانوي بالنسبة إلهتمامهـا        

بإيران ، التي لديها معها جدالً  قائماً منذ أمٍد بعيٍد           

طنـب  : حول ملكية الجزر الثالث فـي الخلـيج         

ن إ . الصغرى ، طنب الكبـرى ، وأبـو موسـى         

         زيـدخالفها غير المحلول مع إيران حول الجزر ي

مخاوفها من النفوذ المتزايد لإلسالميين الشيعة في       

 إن العالقات بين    )٥٧( .العراق الذين تؤيدهم إيران   

اإلمارات العربية المتحدة وإيران ليست متـوترةً         

يعيش عشرات اآلالف من    . على أية حال    ، دائماً  

وتستثمر باليين الـدوالرات      ،اإليرانيين في دبي  

من الموجودات اإليرانية في المشاريع العقاريـة       

 التجارة بين البلدين    .واألعمال التجارية اإلماراتية    

         اإلمارات نشيطةٌ  جداً ومتناميةٌ على الرغم من أن

العربية المتحدة كانت بنكاً ُمموِّالً  رئيسياً لـصدام         

مـع   ١٩٨٨ -١٩٨٠حسين في حربه منذ عام      

إن سياسة إيران هي عبارةً  عـن مجـاٍل           . إيران

ـُملي  . لنوعٍ  من التوتر بين اإلمارات المختلفة         تـ

المصالح التجارية لدبي أحياناً سياسةً  أسهل ، بينما       

 -يملي إنـشغال أبـو ظبـي بموضـوع الـدفاع          

والمحافظة على عالقـٍة حميمـٍة مـع الواليـات          

علـى  . يٍ أكبر  سياسةً ذات طابعٍ  تصيُّدِ     -المتحدة

إن سبب الهدوء في عالقات اإلمـارات       ، أية حال   

هـو ألنهـا تتبـع      ، العربية المتحـدة اإلقليميـة      

ـُقيم مـشاركاٍت هادئـٍة           إستراتيجيةً  مختلفةً  وتـ

إنهـا كانـت    .  معززٍة بكمياٍت كبيرٍة من األموال    

وبعد ذلك  ( داعماً رئيسياً للمجاهدين ضد السوفيات      

ونصيراً قوياً للـسياسيين    ، نستان  في أفغا ) طالبان  

ـَّة الكبار المناهضين لصدام مثـل        عـدنان  ، السن

ولعبت اإلمارات العربيـة المتحـدة       . الباجه جي 

حيـث  ، كذلك بشكٍل مـا دورالمـالذ اإلقليمـي         

 ، وزير اإلعالم    محمد سعيد الصحاف  ، إستضافت  

الـذي جعلتـه قصـصه      ، العراقي قبل الحـرب     

حـول المقاومـة العراقيـة      المضحكة المتزايـدة    

 ، ٢٠٠٣لإلحتالل الذي قام بـه التحـالف عـام          

ـ تعهدت اإل  . موضوعاً للسخرية في العالم    ت راام

 مليـون دوالر فـي      ٢١٥العربية المتحدة بمبلـغ     

مساعدٍة إقتصاديٍة وإلعـادة اإلعمـار للحكومـة        

  )٥٨(.العراقية 
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يقترب البلد من نهاية برنامجٍ  يمتـد إلـى عـشر            

،  بليون دوالراً لتحديث الدفاع      ١٥لِّف  سنواٍت ويك 

 ١٦ - طـائرة طـراز أف     ٨٠وقد تعاقد لـشراء     

 ٨,٦هجوميةً  مقاتلة من الواليات المتحدة بكلفـة         

 -٢٠٠٠ طائرة ميراج طـراز      ٣٣بليون دوالر، و  

إلى جانب إتفاقيـٍة    (  مقاتلة إضافيةً  من فرنسا       ٩

 أس  ٥ -٢٠٠٠ طائرة ميراج طـراز      ٣٠لتأهيل  

، ومجموعةً  كاملةً  من      ) ستعمال حالياً   جاهزةً  لإل  

تسعى ، باإلضافة لذلك . صواريخ ذات تقنيٍة عالية     

منظومـٍة  اإلمارات العربية المتحدة نحـو إقامـة        

 ، ولديها قواٍت أرضيٍة ضخمةٍ        دفاعيٍة صاروخية 

 وهي تكافح لبناء    بمعداٍت روسيٍة وفرنسيةٍ  مسلحٍة  

خلـيج   يـستطيع أن يعمـل فـي ال        أسطوالً بحرياً 

  .والمحيط الهندي معاً 

تبقى الواليات المتحدة هـي الـشريك العـسكري         

، األكثر أهميـةً  لإلمـارات العربيـة المتحـدة           

ـَدان لجنةًعسكريةً مشتركةً  تعمل على تسهيل  وللبل

يتدرب سنوياً أكثـر     . التعاون والتدريب المشترك  

في نفـس   .  في الواليات المتحدة     ألف إماراتي من  

دبي هي المرفـأ األجنبـي األكثـر    كون ت، الوقت  

، الذي تتوقف فيه سفن البحرية األميركية      إزدحاماً

 . وإنَّ التعاون اإلستخباري بين البلدين وثيقٌ جداً      

يبدو أن الواليات المتحدة يمكنها أن تحصل علـى         

كل ماتريد من اإلمارات العربية المتحدة ؛ وفـي         

تعدةً أكثر  نفس الوقت ، تكون الواليات المتحدة مس      

للمساعدة في تجهيز معداٍت عسكريٍة متطورٍة إلى       

   .اإلمارات العربية المتحدة من أي بلٍد آخر تقريباً

إستمراراً لعالقتها مع الواليات المتحـدة ، قـدمت         

التـدريب للمئـات مـن    اإلمارات العربية المتحدة    

المتطوعين في الجيش والشرطة العراقيين علـى       

وحفاظاً على سمعتها   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ في   أراضيها

إلبقـاء  تسعى حكومة اإلمارات العربية المتحـدة       

ً ، معظـم عمليـات      الكثير من النشاطات سـرية    

ـُديرها قواٍت ألمانيٍة علـى أرض         التدريب كانت ت

ـِّرةً بذلك وسـيلة    ، اإلمارات العربية المتحدة     موف

ًلمشاركة معارضاً صريحاً للحرب علـى العـراق        

اإلمارات العربية المتحدة من    وبنفس الوقت حامية ً   

اإلتهامات التي تقول بأنها كانـت مـشتركةً فـي          

اإلحتالل العسكري الذي قامت به الواليات المتحدة       

أن ،  لقد إرتأت اإلمارات العربية المتحدة      . للعراق  

تلعب دوراً مساعداً كثيراً في العراق في الـسنين         

  ، حيث إستضافت أول إجتماعٍ  تمهيـدي ٍ         األخيرة

 مع العراق في شـهر أيلـول        لوثيقة العهد الدولي  

، وتقوم بتقديم األموال لكٍل من األمـم        ٢٠٠٦عام  

المتحدة وصندوق إعادة إعمار العراق في البنـك        

لقد تجنبت اإلمارات العربية المتحـدة أن       . الدولي  

ـَّة في العـراق          تتقولب كمدافعٍ  عن مصالح السن

عربية الـسعودية   بنفس الطريقة التي تتقولب فيها ال     

كسبت اإلمارات  ، وبدالً من ذلك    .  وبشكٍل متزايد 

بجهدها المستمر صفة البيئة المالئمة في الخلـيج        

ـّوا          التي يستطيع الناس فيها أن يجتمعـوا ويحلـ

  . الصراعات بمساعدة الحكومة لهم

إن الصخب السياسي في الواليات المتحـدة الـذي        

ـ     ٢٠٠٦كان في مطلع عام      وانئ  حول مـساعي م

دبي العالمية للحصول على إمتياٍز مـن الـشركة         

ـُدير موانئ الواليـات المتحـدة          ، الرئيسية التي ت

ربما كان مبرِّراً إلستراتيجية اإلمـارات العربيـة        

المتحدة لمتابعة حزمةً من العالقات مع الواليـات        

بـالرغم مـن    . المتحدة وليس عالقةً واحدةً فقـط       

ي الوثيـق والالفـت     التعاون اإلستخباري والدفاع  

للنظر بين الواليات المتحدة واإلمـارات العربيـة        

المتحدة ، إالّ أن مجلس النـواب فـي الواليـات           
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يـضع  المتحدة إلتئم ضد اإلتفاق ، بحجة أنه سوف         

العرب في موقع المسؤولية عـن أمـن مـوانئ          

لقد وسَّعت اإلمارات العربيـة      . الواليات المتحدة 

 ، ية بشكٍل نشيٍط مع آسيا    المتحدة روابطها التجار  

مولِّدةً  توازناً أكبر ضد سياسة الواليات المتحـدة         

لقد إرتأت دبي ، على وجه      . المتقلبة على مايبدو  

 ؛  تقيم عالقاٍت عميقٍة مع الصين    الخصوص ، أن    

إن التجارة الثنائية بينهما اليوم هي بحجمٍ  أكثر من          

و ومـستمرةً  بـالنم    ،  بليون دوالر في السنة      ١٠

  )٥٩(. بالمائة سنوياً تقريباً ٣٠بنسبة 

ـ           ةتسعى اإلمارات العربية المتحدة ، أكثر مـن أي

دولٍة أخرى في المنطقة ، إلى تحقيق مدياٍت أوسع         

وتبقى الواليات المتحدة هي األساس      .من العالقات 

المتين إلستراتيجية اإلمـارات العربيـة المتحـدة        

ـِّ   ، األمنية   ـُل ـَت بـشبكٍة    لكن العالقة بينهما غ فـ

واسعٍة من العالقات المتممة لبعـضها الـبعض ،         

راِفعـةً فائـدة    ، بنيت من خالل دبلوماسيٍة هادئة      

اإلمارات العربية المتحدة من وضعها الحالي إلـى        

  .أعلى حٍد ومعزِّزةً  بذلك أمنها الخاص بها 

  إغراء الخطط األمنية اإلقليمية
الواليـات  في النتيجة المباشرة للحرب التي قادتها       

رأى عدداً من الباحثين في     ، المتحدة على العراق    

أمن الخليج وجود فرصةً ذهبيةً لتأسيس نوعاً مـا         

ـُدير العالقـات          من مؤسسٍة إقليميٍة تستطيع أن تـ

لقد كانت هذه الفكرة تتـردد   . المشتركة بين الدول  

وتم تطويرهـا بـشكٍل     ، في المنطقة لسنين عديدة ً    

   دعن  كبيٍر في بحٍث صمعهد ستوكهولم الـدولي    ر

في تـصور    )٦٠(. ١٩٨٨ في عام    لبحوث السالم 

البحث الواسع ، فإن هكذا مؤسسةً  إقليميةً سـوف          

تجمع سويةً أعضاء الجامعـة العربيـة و إيـران           

وسوف تسعى لتعزيز الـشفافية فـي       ، وإسرائيل  

وتعمـل  ، العمليات العسكرية و تبني ببطء الثقـة        

سلحة الـدمار الـشامل فـي       بإتجاه التخلص من أ   

   .المنطقة

خطـر رأي   ، كإستنتاجٍ  من عملية تحرير العراق       

كانت المعارضة الداخلية القوية في . آخر في البال 

السعودية ضد اإلبقاء على قواعد الواليات المتحدة       

ى حالة عدم   الفي المملكة هي إشارةٌ  واحدةٌ  فقط         

ق الترحيب بوجود الواليات المتحـدة فـي الـشر        

يرى الكثير من المحللين بأن إقامة قوات       . األوسط  

الواليات المتحدة لفترٍة طويلٍة في الخليج  يـشكل         

ـُخِدم كمبرٍِّر فـي الـسنين           خرقاً قانونياً ، وقد إست

لتجمُّع المعارضـة الـسياسية المحليـة       " األخيرة  

والمجموعات اإلرهابية معاً ، وخصوصاً تنظـيم       

  )٦١(".لمرافقة لها القاعدة والمنظمات ا

قاد زوال نظام صدام حسين والمساعي المتواصلة       

لقادة إيران لتخفيف التوترات مـع جيرانهـا فـي          

 إلى محاولة اإلثبات بـأن      ،الخليج العربي المحللين  

الحالة األمنية للواليات المتحدة الموجودة إنطـوت       

حيث أن تلك القوات اُِعدت     ، على مفارقٍة تأريخيٍة    

وف ضد التهديد باإلحتالل والذي هو ببـساطٍة        للوق

بينما سيبقى نفط الخليج محوريـاً      . لم يعد موجوداً    

التـزال   - فكرٍة إستراتيجيٍة للواليات المتحـدة     ةألي

ـ         -ةالمنطقة تملك ثلثي إحتياطيات العـالم الُمثبت

يعتقد مخططي السياسة الدفاعيـة فـي الواليـات         

مكن تحقيقه بصورٍة   المتحدة بأن أمن المنطقة ربما ي     

أفضل تماماً بواسطة بنيٍة أمنيٍة جماعيٍة تضم عدداً        

قليالً من قوات الواليات المتحدة وإجـراء حـواراً         

ويمكـن أن    . أوسعاً بـين الممثلـين اإلقليميـين      

ـِّض الواليـات المتحـدة مـستويات قواتهـا          تخف

ومعدات التمركز المسبق في الخليج عـن طريـق         

واعد المشبكة والمنتشرة التي    إنشاء مجموعةً من الق   
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يمكن إستخدامها في شن هجماٍت سريعٍة ومميتـٍة        

ضد التهديدات اإلرهابيـة علـى إمتـداد إفريقيـا         

  )٦٢( .وآسيا الوسطى، الشرقية ، الشرق األوسط 

 وايعتقد مخطط ، في ما يتعلق بالحوارات اإلقليمية      

السياسة الدفاعية في الواليات المتحـدة بأنـه إذا         

 اإلسرائيلية من الجهد،    -ـُبِعدت القضية العربية  إست

بأنَّ إيران هي الوحيدة التي      ،فإن سقوط صدام يفيد   

إن ، إضـافةً لـذلك      . تقف بعيداً عن ما يجـري     

الوجود الكبير لقوات الواليات المتحدة في العراق       

ـِّر موقفاً قوياً للواليات المتحدة على مائـدة         سيوف

تماماً في تجنب تحديد دوٍر     يساعدها  ، المفاوضات  

.   أي الشرطي الفعلي للمنطقة    –للواليات المتحدة   

ـَّم يمكن أن يبدأ         يجادل المحللون بأن التعاون المنَظ

ويمكن بعد  ، بالدول العربية والواليات المتحدة فقط      

الـسيادة   "إن أحد المؤيدين لــ       . ذلك جلب إيران  

 من  ث بوالك كيني، هو   "المشتركة على أمن الخليج     

العالقـات  " مجلـة ، يقترح فـي     بروكينغزمؤسسة  

دعوة إيران لمناقشة المواضـيع     " ،   بأن   "الخارجية

األمنية في الخليج الفارسي على نفس الطاولة مـع         

الواليات المتحدة سوف يمنح إيران الشعور بأنهـا        

قد حصلت أخيراً على اإلحترام الذي تعتقد بأنهـا         

،  صلب الموضوع أكثر   وفي . تستحقه من واشنطن  

تكون عمليةً  مثل هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة         

التي تجعل إيران تتكيـف مـع وجـود القـوات           

  )٦٣(".الواليات المتحدة، العسكرية لخصمها العنيد 

تحقيق يبدو أن   ، على أية حال    ، مع مرور الوقت    

إن :  أوالً.  بشكٍل متزايـد     مثل هذا المقترح صعباً   

د عراقٍ  كقوٍة مستقرٍة آمنٍة في الخلـيج         فكرة وجو 

إن إنزالق البلد نحو حرب العـصابات       . تبدو بعيدة 

و النزاع السياسي  واإلنقسام الطائفي يجعل جيرانه        

، يتسألون عما إذا كان العراق سوف يدوم بأية حال        

بدالً  من السؤال عن شكل الدولة التي سوف يؤول          

الحرب ليج من أن    تشكو دول الخ  ، بالمقابل   . إليها

، ضد العراق قد أضعفت البلد كثيراً وقوت إيران         

 . حيث التوجد اليـوم دولـةً  عربيـةً توازنهـا          

إن وجود قوات الواليات المتحدة     ، باإلضافة لذلك   

الذي يراه الكثيـر مـن مخططـي        ، في العراق   

السياسة الدفاعية في الواليات المتحدة بأنه نتيجـةً          

تثنائية للعملية التي قادتها الواليات     وغير إس  عاديةً

يبدو في حالٍة من اإلرتياب     ، المتحدة لتحرير البلد    

لم يعد بإمكـان العـراق أن يكـون         . إلى حٍد كبير  

العقدة المفيدة لوجود الواليات المتحدة المستمر في       

إن العـداء المحلـي     ، الخليج ؛ بل على العكـس       

في العديـد    في العراق و   -لوجود الواليات المتحدة  

 قد زاد المخاوف حـول تواجـٍد        -من دول الخليج  

  .طويل األمد لقوات الواليات المتحدة 

لقد أصبحت إيران جريئةً كثيراً جداً في ظل         :ثانياً

الذي إبتعـد عـن      ، الرئيس محمود أحمدي نجاد   

أسلوب إستدرار العطف الحذر من الغرب الـذي        

ـِعه سلفه     ـَّب ـ  . محمد خاتمي ، كان يت ا كـان   بينم

" حـوار الحـضارات     "    خاتمي يتحدث عـن     

واإلحترام المتبادل الذي تردد بـين النخـب فـي          

فإن خليفته هـو    ،  إيران  والعالم العربي      والغرب  

ـَب من ِقبل الشعب ويسعى لتصوير تحديه        ـَخ منت

بوجـه   كدليٍل على شجاعته  للغرب واألمم المتحدة    

حمـدي نجـاد    لم يقم أ   . القوة العسكرية المتقدمة  

 األزمة مع الواليات المتحدة وأوروبا      تجاهبالضغط  

حق إيران في تخصيب    عن طريق اإلصرار على     

بل إنه قد جعل من الموضوع      ،  فحسب   اليورانيوم

قضيةً تثير اإلهتمام العام بـين الجمـاهير        أيضاً  

في مطالبة المجتمع الدولي بالحـصول      ،   اإليرانية

 بحقها فـي الحـصول      على إحترامٍ  دوليٍ  معززٍ     
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حتى إن الدبلوماسيين الغربيين . على الطاقة النووية

    الذين يفضلون اإلنخراط مع إيران يـسلمون بأنـه        

لم يُعد يوجد أي شٍك منطقيٍ  مـن أنَّ طمـوح            " 

 )٦٤( ".لحصول على األسلحة النووية   اإيران هو   

مع ذلك يستمر الرأي العام اإليراني بإتبـاع خـط          

ي التريد المساعي الغربية مقاضاته بل      الحكومة الذ 

، عرقلته من خالل وضع أخطاٍء تقنيٍة صغيرٍة في         

وقـد قـام    ، برنامج البحـث الـسلمي اإليرانـي        

  . المهندسون اإليرانيون بتصحيحها 

يضاف إلى الشوؤم الناتج في المنطقة من وجـود         

موقف أميركا الـذي هـو      ، الواليات المتحدة فيها    

 -ت ضعفه منذ الحرب العربية    ربما في أوطأ حاال   

إن الفوضى المستمرة في    . ١٩٦٧اإلسرائيلية عام   

العراق و حالة البؤس المتنامية للفلسطينيين تحـت        

مايراه الكثير من العرب حصاراً تقوده الواليـات        

وحالـة الـدفع    ، المتحدة على السلطة الفلسطينية     

المتقلبة في مايبدو لعملية الدمقرطة فـي الـشرق         

قد جعل حتى الكثير من أصدقاء أميركا       ، ط  األوس

أحـد   . يرتابون بقدرة ونوايا الواليـات المتحـدة      

العرب من الذين درسوا فـي الواليـات المتحـدة          

جـورج  ناشد مؤخراً الـرئيس     ، ويعيش في لبنان    

 لدراسـة   ،توني بلير  ومن ثم رئيس الوزراء      بوش

شرعية النشاطات البريطانية واألميركية السابقة في   

وإيجاد طريقةً  أفضل للقيام بهذه      " لشرق األوسط   ا

األعمال العصرية حتى التتـسبب روتينيـاً بقتـل         

  )٦٥(". تدمر مجتمعاتناو إنهيار حكوماتنا وشعوبنا 

حيث يوجد إجماعاً بين الحكومات العربية حـول        

فإنه يركز على مقترحاٍت    ، وجود الواليات المتحدة    

،  جويٍة مشتركة    لتشكيل منظومةَ  دفاعٍ  صاروخيةٍ     

 و السيطرة    و وعلى إمكانية القيادة  ، اإلنذار المبكر 

والتـي  ،  الحاسبات  واإلستخبارات     واإلتصاالت  

ـَّر الحماية ضـد الهجمـات      من المفترض أن     توف

إن مبادرةً  كهذه سوف     ، على أية حال     . اإليرانية

وسـتعمل  ، تكون إرتداديةً  بدالً  من كونها مانعة ً        

الفشل في الجهـود المبذولـة إلنـشاء        على إبراز   

القوات المشتركة التـي تـستطيع أن تحمـي دول     

، مجلس التعاون الخليجي من الهجوم الخـارجي        

درع شـبه الجزيـرة أو قـوات إعـالن      مثل قوة   

الذي وِلد ميتاً في بداية تسعينيات القـرن        ،  دمشق

إضافة قـوات   والذي نص على إمكانية     ، العشرين  

   .  ت مصر وسورياالخليج إلى قوا

التزال التوترات الحالية التي تقلق الشرق األوسط       

 وليس توقعـاٍت    –تؤكد في الغالب المخاوف حول      

 قليـل وبوجود إتفاقٍ      .  مستقبل أمن الخليج   -لـ  

 أو اآلليات في التعامل مع هـذه         التهديدات  ،حول

يبدو أن الواليـات المتحـدة قـد تـم          ، التوترات  

تعذّرتجنبه، إلى وجـوٍد أمنـيٍ        إستدراجها بشكٍل   

طويل األجل وهو ماتسعى بطرقٍ  عديـدٍة إلـى          

تزداد شعوب الخلـيج    ، وفي نفس الوقت    . إنهائه  

في حين تجـد    ، العربي عدائيةً  ضد ذلك التواجد       

حيث أنهـا   ، حكوماتهم أنفسها على طرفي مأزق      

تريد أمناً من الواليات المتحـدة ضـد التهديـدات        

شى في نفس الوقت من إقامة عالقٍة       وتخ، اإلقليمية  

إنها بيئـٍة يعـاني فيهـا       . أمنيٍة ثنائيٍة وثيقٍة معها     

  .الجميع من الغموض حول كيفية التحرك 

وهو يكتب قبل عشرين عاماً      ، ستيفن والت الحظ  

َـٍِز يـدفع        ، تقريباً   بأن التهديدات هي أفضل محفـ

أي من ، اإليديولوجية ، نحو تشكيل حلٍف من القوة 

ـَّحدت دول   ، ١٩٨١ في عام    )٦٦(.محفٍز آخر  إتـ

الخليج سويةً  في مجلس التعاون الخليجي لتـتمكن         

إنَّ سلوك العـراق     . إنشاء حصنٍ  ضد إيران    من  

 تجاه الكثير من جيرانه قاد هذه الدول إلى         العدواني
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، تشكيل تحالفاٍت حميمٍة مع الواليـات المتحـدة         

ران في بيئـة    وساعدت التهديدات المنطلقة من إي    

إن ، بالتأكيد   . مابعد الحرب في توحيد توجهاتهم    

إحدى المفاجآت الرئيسية لفترة ما بعـد الحـرب         

الباردة في الشرق األوسط، هي أن زوال اإلتحـاد         

السوفيتي قد دفع بشكٍل فعليٍ  كل الحكومات فـي          

المنطقة إلى أحضان الواليات المتحدة مـن أجـل         

داخليـة أو مـن الـدول       حمايتها من المعارضة ال   

وفي نفس  ، اإلقليمية التي تحاول أن تسيطر عليها       

 وتغطيتها في   -الوقت ولَّدت األحداث على األرض    

 حالة عداٍء بين الجماهير     -وسائل اإلعالم اإلقليمية  

الواسعة، أكبر من أي وقٍت مضى ، منذ الحـرب          

   .١٩٦٧ اإلسرائيلية عام -العربية

تحالفات هـي تحالفـاٍت     إنَّ هذه ال  ، على أية حال    

ـَّدتها الضرورة ، غير مريحة    وكثيـراً مـا    .  ول

وتوجد مفارقتين  . تكون بعيدةً  عن عين الجماهير     

هي أن العامل الـدافع وراء       :األولى. في كل هذا    

إتخاذ الواليات المتحدة قرار الذهاب إلى الحـرب        

ضد العراق كان لحماية هذه الـدول مـن تهديـٍد           

 بالرغم من أنها قد تبنّت بـشكٍل        ،عراقيٍ  مستمرٍ  

عام دوراً سلبياً إزاء تحديد بيئة مابعد صدام فـي          

 - وهي أكثر سـخرية    -والمفارقة الثانية  . العراق

ـَّر فرصاً إليران تبـدو          هو أن ضعف العراق وف

بنظر تلك الحكومات نفسها على أنها تهديٍد متنـامٍ          

 حدةتسعى بسببه للحصول على حماية الواليات المت      

إن سقوط صدام حسين لم يغير عالقـات هـذه          . 

الدول مع الواليات المتحدة ؛ بل غير حاالت القلق         

فحسب ، وثبت بشكٍل مقيٍت البدائل القليلـة التـي          

  .يمتلكونها لإلستمرار في عالقاٍت ثنائيٍة قوية 

مـشكلةً    ، بطريقٍة أو بـأخرى     ، إن المشكلة هي    

ألنـه   ، اليات المتحدة ضاغطةً  كبيرة بالنسبة للو    

تملـك دول   فـي حـين     . تتوفر فيها خياراٍت أكثر   

 بدائل داخليةً  قليلـةً  بعيـداً عـن           ةالخليج العربي 

 -البحث عن ضامنين خارجيين لألمـن اإلقليمـي       

ليس هناك بلداً أو مجموعةً  من البلدان تستطيع أن          

توفر قسطاً من درجة األمـن التـي تـستطيع أن           

 تبقـى كيفيـة قيـام       –متحـدة   توفرها الواليات ال  

وأنواع ، الواليات المتحدة بنشر قواتها في المنطقة       

ونوعية التهديـدات   ، الضمانات التي تسعى إليها     

كلها تشكل زخماً كبيراً    ، التي تقدم الحماية ضدها     

  .في مجال صناعتها للقرار الخاص بها 

يمكن أن تسعى دولةً  أو أكثر مـن دول          ، بالطبع  

 وهذه هـي    –لتكيف مع إيران    الى ا  ةيالخليج العرب 

حركةً  يمكن أن تنشأ مـن الخـوف مـن كـون             

أو أنهـا   ،  ً  مولعةً  بالقتال كثيرا   الواليات المتحدة   

 . آخـذة بالـضعف   التقتنع بأن إيران هي أيـضاً       

علـى  ) أو الـدول    ( فإن تلك الدولة    ، وبفعل ذلك   

لن تذهب بشكٍل كلٍي إلـى المخـيم        األرجح سوف   

بل ، في الواقـع ،      ) كما فعلت سوريا     ( ياإليران

تسعى لبناء عالقاٍت مع الجار الذي سـوف لـن          

  . يبتعد عنها أبداً ، ومع الحامي لها أيضاً أياً كان 

هذا اليعني بأن مجلس التعاون الخليجي يسعى من        

ـّاب   .  ٍ  أميركي -تقارٍب إيراني ٍ  أجل   بين أحد الكُت

اع في مجلس التعاون     من عدة وزراٍء دف    ينالمقـرب

 بأنه بينما يكون حـل التـوترات        ،الخليجي مؤخراً 

فإن ،  األميركية مرحب به في واشنطن       -اإليرانية

جيران إيران يخافون من عودٍة إلى عالقٍة أمنيـٍة         

إضافةً  إلى   "  أميركيٍة دافئٍة تنطوي على    -إيرانيٍة

نزوات السياسة الخارجية في إيـران ، سـيطرةً           

 من إيجاد توازنٍ  للقوى بـين دوٍل مـستقلٍة           بدالً

  )٦٧( ".متكافئة
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إنَّ مايتضح مما سبق هو أنَّ هذه الدول الخليجية         

وليـست  " مـستقبلة ٌٌ للخطـط    "الصغيرة هي دوٌل    

في مايتعلق بالمـسائل األمنيـة      " صانعةً  للخطط  "

ومع أن هذه الدول قد تـأثرت كثيـراً          . اإلقليمية

فقد أبدت هـذه الـدول فـي      ، التهديدات العراقية   ب

رغبةً  قليلةً  نحو المشاركة فـي         ،أعقاب الحرب 

عملية تكوين طبيعة جارهم الكبير صاحب القـوة        

إنَّ الخيارات التي تواجهها هذه      . الكبيرة الكامنة 

   :الدول هي خياراٍت مباشرٍة جداً

كيف يمكن تحديد عالقةً  مناسبةً  مـع الواليـات           

قات األخرى يجب اإلحتفاظ    وكم من العال  ، المتحدة  

وبـصفتها ملكيـاٍت    . بها إلى جانب هذه العالقة      

الدول الثالث التي تمت دراستها في      فإن  ، تقليديٍة  

إعتادت جيداً على بناء تحالفـاٍت       كلها   هذا التقرير 

واسعٍة وتكون أحيانـاً مـشوشةً  للـدفاع عـن           

  .سيادتها

قيـق  لقد إستخدمت هذه الدول طرقاً مختلفـةً  لتح        

ساعيةً  نحو درجاٍت    ، حاجاتها األمنية الخاصة بها     

مختلفٍة من اإلنسجام والتآلف مع نشاطات ومصالح       

وبالرغم من أن هـذه الـدول       . الواليات المتحدة   

تشترك مع الواليات المتحدة في مالحظاٍت كثيـرٍة        

 شعبيةفي  إالّ  أنه من الخطأ المغاالة       ، عن التهديد   

 من أن الواليـات المتحـدة       على الرغم . المصالح  

منحت العراق المستقل والناشط بالحياة  أولويـةً          

إالّ  أن أياً مـن هـذه    ، عليا في برنامجها العالمي     

الدول لم تشترك معها في هذا المطمح ؛ وإن ردة          

إرتيـابهم مـن المـشروع      فعلهم فيما بعد أيـدت      

ربما يجادل أحدهم مـن أن       . األميركي في العراق  

الواليات المتحدة كانت طموحةً  جداً في أهـدافها         

بالنسبة للعراق ، بينما كانت هذه الدول خجولـةً           

إنَّ هذه الـدول    ، ختصارإب. جداً في أهدافها نحوه     

ولـم  ،  من بيئتها اإلسـتراتيجية      ،نشدت الحماية 

  . تسع إلى تكوينها بنفسها 
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  مالحظات
معظم البلـدان   ن مسؤولي اإلدارة األميركية قالوا بأن        بأ ٢٠٠٢بين تقرير إخباري في شهر تموزعام        -١

        نظـر أ أي دعـم كهـذا ؛        ينكرون علنيا بالرغم من أنهم سوف      ، العربية سوف تدعم عملية إجتياح للعراق     

توجـد  . ٢٠٠٢،  تمـوز  ١١، الصحافة الدولية المتحدة     ،" خطط الواليات المتحدة لإلجتياح الواسع للعراق       " 

 : ا الموضوع على العنوان التالي نسخةً  من هذ

NewsMax.com,www.newsmax.com/archives/articles/2002/7/10/174300/shtml 

  "،٢٠٠٣،شباط ٢٦،معهد المشروع األميركيحديث الرئيس بوش إلى "،البيت األبيض -٢

www.whitehouse.gov/news/release/2003/02/20030226-11.html 

كـانون  ، الـشؤون الخارجيـة     ، واإلستراتيجية األميركيـة    ، العراق  ، ن  فلسطي" ، ميشيل سكوت دوران   -٣

  .٣٣، ٢٠٠٣، شباط /الثاني

، جامعة كاليفورنيا   " ،األميركان يؤيدون النصر على اإلرهاب    "حديث للمؤتمر حول     ،  آر جيمس وولسي   -٤

 .www.avot.org/article/20030402154900.html.٢٠٠٣،  نيسان ٢، لوس أنجيليس 

، قطـر ، عمان  ، الكويت  ، البحرين  ، ١٩٨١الذي تأسس في مايس عام       ،  التعاون الخليجي  سمجلم  يض -٥

  .واإلمارات العربية المتحدة ، العربية السعودية 

 ، مجلة واشنطن الفـصلية   مصالح جيران العراق و     : ليس في فنائي الخلفي     "  ،ولترمانأجون بي   نظر   أ -٦

  .٦٠-١٤٩، ٢٠٠٣صيف 

وزير الخارجية القطري وصف سياسات الواليات      ، ٢٠٠٧في شهر كانون الثاني عام      ، ثال  على سبيل الم   -٧

سـببت  ( سياسات أميركا ألحقت ضرراً بالمنطقـة       : قطر"نظرأ  مضرةٌ  بالمنطقة؛  " المتحدة في العراق بأنها     

، ٢٠٠٧، ثـاني    كـانون ال   ١٥، ) مدينة الكويت   ( القبس   ،) " سياسات الواليات المتحدة ضرراً في المنطقة       

 جون ديوك ، قال للخبير في ومؤلف الشرق األوسط       ، أحد وزراء الخارجية في مجلي التعاون الخليجي        . ٥٢

ـ  إلقد تبادلنا اآلراء مع المسؤولين وصانعي السياسة األميركيين فيما يتعلـق بـسبب          "  ، أنتوني ن أعتقادنـا ب

ـِّ   ، العراق  ، مايفعلونه تجاه ايران     لينا ولكـنهم فـي     إستمعوا  إلقد  . ل وال يقدم شيئاً     وفلسطين هو شيء مضل

 األميركيـة   –مشهد العالقـات الخليجيـة      : على مرآٍة داكنة    " ، نتونيأجون ديوك   نظر  أ، "النهاية لم يقتنعوا    

، دي سي   ، واشنطن  ،  السعودية   –جهاز معلومات العالقات األميركية     " ،باإلستفادة مما نتج من العام السابق       

  ،٢٠٠٦،  األول  كانون١٦

www.saudi-us-relations.org/fact-book/documents/2006/061214-anthony-us-gcc-
relationship.pdf  

   .١١٠، ) ٢٠٠٤، رؤية غربية :كو، بولدر( الطبعة الثانية ، تأريخ العراق الحديث ، فيب مار -٨

   .٢٠٠٦ ، نيسان ٢٣، مدينة الكويت  ، أكاديمي كويتي مقابلة المؤلف مع -٩
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   .٢٠٠٦،  نيسان ٢٤، مدينة الكويت  ، صحفي كويتي مقابلة المؤلف مع -١٠

،  آب ٣، الـشعب اليوميـة علـى اإلنترنيـت         " ،يوافق العراق على تطبيع عالقات كاملة       ، الكويت   " -١١

٢٠٠٤،http://english.peopledaily.com.cn/200408/03/eng20040803_151640.html "  يقــدر

،  كانون الثـاني     ٢٠، وكالة أنباء الكويت    " ، طالباني   –الدولة الشعب   ، باحترامٍ عاٍل أمير الكويت     العراقيون  

٢٠٠٧،  

www.kuna.net.kw/home/story.aspx?language=en&DSNO=944286 

معاينـة معلومـات    " ،شمال الخليج معرض لإلختراق من ِقبل المجموعات اإلرهابية         "  ، ميشيل نايتس  -١٢

   .٢٠٠٥،  تشرين االول ١ ، جين

،  شـباط    ١١، كريستيان ساينس مونيتـور   " ،االضطراب يمتد الى داخل الكويت    "  ،نيكوالس بالنفورد  -١٣

٢٠٠٥.   

تقريـر جهـاز    . ٢٠٠٦، دول الخليج الفارسي ؛ مواضيع لسياسة الواليات المتحـدة           ، كينيث كاتزمان  -١٤

 كـانون   ٢٠، سـي آر أس     : دي سي   ، واشنطن   (٣١٥٣٣رقم  آر أل     ، ث الكونغرس إلى الكونغرس     ابحأ

ـ  ٢٠٠٥قال مراسل راديو بي بي سي العربي على الهواء فـي شـهر مـايس                ، ٠٦، ) ٢٠٠٦، الثاني   ن أ ب

  من العراق إلى الكويت لإلضرار بــــ  " اإلرهابيين " المسؤولين العراقيين كانوا قلقين من إمكانية عبور 

مراسل راديو بي بي سي في الكويت يلقي الضوء علـى زيـارة رئـيس               " نظر  أ؛  " العالقات بين البلدين    " 

" ،)مراسل راديو بي بي سي في الكويت يغطي زيارة رئيس الوزراء العراقي للـبالد             (الوزراء العراقي للبالد    

   . www.news.gov.kw/view.aspx?id=4268،٢٠٠٥حزيران ، وزير اإلعالم الكويتي 

 ٢٤، وكالة الصحافة الفرنسية    " ،لجهاد في العراق    الى ا  حول دعوته    دين كويتي مع رجل   تم التحقيق    " -١٥

   .٢٠٠٤، آب 

ـَّر " ، ساندرا جونتز  -١٦ وينقل العمليات إلى قواعـد أخـرى فـي         ، الغالق معسكر الدوحة     الجيش يحض

  ،٢٠٠٥،  نيسان ١١" ،نجوم وأشرطة " ،الكويت 

www.stripesonline.com/article.asp?section=104&article=27559&archive = true  

حزيـران  " ،الكويت " ،تحليالت موجزة للبلد ، إدارة معلومات الطاقة   ، وزارة الطاقة األميركيـة   نظر  أ -١٧

٢٠٠٥،www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kuwaiit.html         

وتـدفق  ، والمواد المكدسة خارج الواليـات المتحـدة         ، بيع األسلحة الفائضة   تسهل تلك الحالة عملية      -١٨

الواليـات المتحـدة   "  ،جوزيف رونظر أاألموال اإلضافية من الواليات المتحدة التي تستخدم ضد اإلرهاب ؛        

   . ٢٠٠٤،  نيسان ٧، مجلة جين للدفاع األسبوعية  " ' حليف رئيسي من غير حلف الناتو 'تمنح الكويت صفة 

 ١٢، شبكة المعلومات الدوليـة     " ،القليل دخلوا الباب التي تفتحها الكويت       : العراق  "  ،سنجاي سوري  -١٩

   .٢٠٠٤، شباط 

http://www.stripesonline.com/article.asp?section=104&article=27559&archive
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ـ أتقريرجهـاز   . مواضيع ما بعد صدام وسياسة الواليات المتحـدة         : الكويت   ، كينيث كاتزمان  -٢٠ ث ابح

،  حزيـران    ١٩، سـي آر أس     : دي سـي    ، واشنطن   ( ٢١٥١٣رقم آر أس    ، غرسي إلى الكونغرس    الكون

٣،  ) ٢٠٠٥.   

،  تـشرين االول     ٢٤، كـوم   . سـي أن أن     " ، بليـون دوالر علـى األقـل         ١٣العراق يتعهد بمبلغ     "-٢١

٢٠٠٣،www.cnn.com/2003/WORLD/meast/10/24/sprj.irq.donors/index.html  كاتزمان ؛، 

ن القليل جداً من ذلك التعهد قد تـم         أ ب ٢٠٠٥أخبرت وزارة الخارجية سي آر أس في نيسان         "   :٣، الكويت  

عمارالبنى التحتيـة   إ مليون دوالر إلعادة     ٦٠ن الكويت منحت العراق     أ ب ٢٠٠٥لقد قيل في حزيران     " . دفعه  

ـ  ٦٠" ، ٢٠٠٣ مليون دوالر تعهدت به في مدريد عام         ٥٠٠لجزء من مبلغ     ون دوالر مـساعدة كويتيـة       ملي

ن بيwww.mathaba.net/o_index.shtml?x=251288 .  ، ٢٠٠٥ حزيران   ٢٩ ، نيت.مثابة." للعراق  

بليون دوالر تعهد بها المانحين من غيـر الواليـات          ٥,١٣ إلى الكونغرس بأنه من بين     ٢٠٠٦تقريراً في عام    

نظر قياس األمن واالستقرار في     أ؛  ٢٠٠٥ن االول    بليون دوالر بحلول شهر كانو     ٣ , ٢قد تم تقديم    ، المتحدة  

   .١٤، ٢٠٠٦شباط ، ٢٠٠٦تقرير إلى الكونغرس بالتزامن مع قانون تخصيصات وزارة الدفاع في . العراق 

   ،٣٦، ٢٠٠٦،  كانون االول ٢٦، بروكينغزلمؤسسة  " دليل العراق" نظر أ -٢٢

www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20061221.pdf     

الكويت تخطط السـتيراد الغـاز الطبيعـي مـن          ( ستيراد الغاز الطبيعي من العراق      إتعتزم الكويت    " -٢٣

  الـشعب ."د الكويت بالغاز الطبيعـي      العراق يزو " ؛  ٩، ٢٠٠٦،  حزيران   ٦، ) منامة  ال( الوفاق  " ،)العراق

   ،٢٠٠٥،  آب ١، اليومية على االنترنيت 

http://english.peopledaily.com.cn/200508/01/eng20050801_199452.html                                   

ـِّرين مـن    : قطر "، وكسفورد  أتحليل  ، على سبيل المثال    ، نظرأ -٢٦  يعـززون التمـسك     آل ثـاني  المغَي

   .٢٠٠٦،  نيسان ٢٤" ،بالسلطة

   ،٢٠٠٥،  آب ٨، ورغ أ .غلوبل سكيوريتي " ، قطر، قاعدة الُعديد الجوية " ـ ٢٧

www.globalsecurity.org/military/facility/udeid/htm 

٢٨- hعلى قنوات       إ" ، كريستوفر ماركيز ، على سبيل المثال    ، نظر ضـُعر حتجاجات من الواليات المتحدة ت

   .٢٠٠٤،  نيسان ٢٩، نيويورك تايمز" ،عربية 

تسيرقناة بي بي سي    "  ، أوين جبسون نظر  أطر؛   مليون دوالر من أمير ق     ٣٠ سنوياً   قناة الجزيرة  تستلم   -٢٩

   ،٢٠٠٥،  تشرين االول ٢٦، ) لندن ( الغارديان " ، جنباً الى جنب مع قناة الجزيرة 

http://business.guardian.co.uk/stovy/o ,3604,1600830,00.html  . حد مقدمي البرامج في قناة أ

مما  ،  عائدات من االعالن تكفي لتغطية تكاليف عملها       المحطة اإلخبارية التحصل على   ن  أعترف ب إالجزيرة  

خليفـة  : قطـر  ،  شارب.جيريمي أمظر أجل تمويلها ؛ أ من تعتمد بشكل كبير على الحكومة القطرية يجعلها  
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دي ، واشنطن   ( ٣١٧١٨رقم آر أل    ، ث الكونغرس الى الكونغرس     ابحأتقرير جهاز   . والعالقات األميركية   

   .٤، ) ٢٠٠٤، ذار  آ١٧، سي آر أس : سي 

فرصةً  أم تحدياً لسياسة الواليات المتحدة الخارجيـة فـي           : شبكة أخبار الجزيرة     ، جيريمي أم شارب   -٣٠

: دي سي ، واشنطن   ( ٣١١٨٨٩رقم آرأل   ، ث الكونغرس الى الكونغرس     ابحأالشرق األوسط ؟ تقرير جهاز      

   .٤،  ) ٢٠٠٣،  تموز٢٣، سي آر أس 

 حول مستقبل القواعد العسكرية األميركية فـي        تلفزيون العربية برنامج خاص على     تعليقات جاءت في     -٣١

؛ مستقبل القواعد األميركية فـي الـشرق        " تحت الضوء   " نظر  أ، لإلطالع على التفاصيل    ، الشرق األوسط   

، االول تشرين ٦، العربية زنيت " ، ) مستقبل القواعد األميركية في الشرق األوسط : تحت الضوء ( األوسط 

٢٠٠٥، www. Alarabiya.net/ARTICLES/2005/10/06/17544.htm          

   .٣٦" ، دليل العراق " ، مؤسسة بروكينغز -٣٢

٣٣-   

www.irffi.org/WBSITE/EXTERBAL/IRFFI/0,,contentMDK:20527603~pagePK:64168727~
piPK:64167475~the SitePK:491458,00.html.                                                          

٣٤-www.whitehouse.gov/omb/legislative/appdx_2_donors_final.pdf.                           

 تـشرين   ٣١ ،أورغ.إراك كومباكت " العقد الدولي مع العراق،   : إعالن الكويت للتجمع التمهيدي     " نظرأ -٣٥ 

   ،٢٠٠٦،االول

http://www.iraqcompact.org/documents/Kuwait_Meeting_Declaration_EN.pdf     

  ، ٢٠٠٦،  أيلول ١٠ ، أورغ.إراك كومباكت" ، العقد الدولي مع العراق : وإعالن أبو ظبي 

www.iraqcompact.org/documents/Abu%20Dhabi%20Meeting%20Declaration.pdf.   

   ،٢٠٠٠،  حزيران٩، كوم . أربيك نيوز"،نهيار العراق قبل أن يبدأ إمبادرة قطر بخصوص  " -٣٦

www.arabicnnews.com/ansub/Daily/Day/00060912000060902.html.   

٢٠٠٦،  تشرين الثاني ١٧، الشعب اليومية على االنترنيت " ،الرئيس العراقي يتسلم طائرةً  كهديةً  من قطر"  -٣٧  

http://English.peopledaily.com.cn/English/200011/17/eng20001117_ 55424.html.   

لماذا يثير هذا البرنامج في قناة الجزيرة الغضب لـدى   "  في   فيصل القاسم  مع   آمي كودمان نظر مقابلة   أ -٣٨

   ،٢٠٠٦،  شباط ٢، ورغ أ. ديموكراسي ناو" ،الحكومات العربية والغربية 

www.democracynow.org/article.pl?sid=06/147208&mode=thread&tid=25  .  

 . ٢٠٠٣،  مايس   ٢٨، ستاندرد األسبوعية   " ، وجاهز" توازن عادل   : " الجزيرة  "  ،  هيس .ستيفن أف  -٣٩

آر أل تقريـر العـراق      /آر أف إي    " ،ن عمالء عراقيين تسللوا الـى الجزيـرة         أتقرير يزعم ب  " نظر كذلك   أ

   ) . ٢٠٠٣،  مايس ١٦ ( ٢٢رقم ، الخامس
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   .٤ ،شبكة أخبار الجزيرة  ، شارب -٤٠

ـُِشرت في بغداد تدعي وجود عالقات بينه وبين أجهزة االستخبارات فيصل القاسم لم يعلق -٤١  على وثائق ن

   ، ٢٠٠٤،  شباط ١٧، ) لندن ( الشرق األوسط " ،الصدامية 

www.asharqalawsat.com/details.asp?section=48issue=92128article=218285.  

 ١٤، نيويـورك   ، مجلـس العالقـات الخارجيـة       "  ، سم جبر آل ثاني   الشيخ حمد بن جا   حوار مع    " -٤٢

 ،٢٠٠٥،أيلول

www.cfr.org/publication/8878/conversation_with_sheikh_hamad_bin_jassim_bin_jabr_altha
ni_rush_transcript_fedral_news_service_inc.html?breadcrumb=%2Fregion%F412%2Fqatar   

تنتقد قطر عدم قيـام     ( م تنسيق الواليات المتحدة إستراتيجيتها الجديدة مع دول المنطقة          قطر تنتقد عد   " -٤٣

 ١٥، )نسخة على االنترنيت  (الحياة  " ،) الواليات المتحدة بالتنسيق مع دول المنطقة حول إستراتيجيتها الجديدة        

  ،٢٠٠٧،كانون الثاني

  www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/01-2007/Item-20070114-21f86423-c0a8-10ed-
00be-610867e9d463/story.html .                                                                                                                    

لمتحدة الضرر  سببت سياسات الواليات ا   ( سياسات أميركا ألحقت ضرراً بالمنطقة      : قطر"  ،القبسنظر  أ-٤٤

  ) ."في المنطقة 

   . "الشيخ حمد بن جاسم آل ثانيحوار مع " ،  مجلس العالقات الخارجية -٤٥

،  كـانون الثـاني      ٢١كـوم ،    .كلف نيـوز  " ، ه اللوم الى ايران في النزاع الطائفي         يوج القرضاوي " -٤٦

٢٠٠٧،http://archive.gulfnews.com/articles/07/01/21/10098391.html      

على الرغم من أن مؤتمرهـا التأسيـسي        ،  لم تحتفظ المنظمة بأية عالقات رسمية مع الحكومة القطرية           -٤٧

ن المدير التنفيذي للحملة العالمية لمقاومة االضطهاد شكر أمير قطر في مقابلٍة مـع              إو، كان قد عقد في قطر      

ث خطوات وسنواجه التحديات الحالية سلمياً      إستراتيجيتنا تتلخص في ثال   " نظر  أ. الوطن للسماح بعقد المؤتمر     

   تتلخص إستراتيجيتنا بثالث خطوات وإننا سوف نواجـه التحـديات الكبيـرة بـشكٍل سـلمي ٍ                ( وحضارياً  

   ?www.alwatannews.com/data/20060702/index.asp ، ٢٠٠٦،  تموز٢، الوطن " ، )وحضاري 

Content= compreقطر بتمويلها ، اللكترونية العراقية المناهضة لصدام تهمت المواقع اإ،  وبعد المؤتمر

" ، )البيان الختامي لمؤتمر التحريض  ( لمؤتمر الفتنةالبيان الختامي " نظرأ. " النعيمي المؤتمر عن طريق 

 ، كانون االول ٢٠، نت . كربالء نيوز

٢٠٠٦،www.alwatannews.com/data/20060702/index.asp?   

Content= compre  نجحت ( سطنبول إ في لتكفير الشيعةخطر مؤتمر أقطر نجحت في عقد " ر كذلك نظأ

  ،   ٢٠٠٧،  كانون االول ١٦ ، نت.نهرين" سطنبول إقطر في عقد المؤتمر األكثر خطورة لبث البدعة في 
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 www.nahrainnet.net/news/52/ARTICLE/9387/2006-12-16.html. 

ـُهمة إثارة اإلرهاب والعنف؛       الضاريعتقال ضد   إرة   أصدرت وزارة الداخلية العراقية مذك     -٤٨  على خلفية ت

  .١٤أي ، ٢٠٠٦، تشرين الثاني١٧،نيويورك تايمز"،العراق يصدر مذكرة إعتقال لرجل دين سني بارز" أنظر

سطنبول لنصرة الشعب العراقي يطالب بإلغاء      إمؤتمر  " نظرأ،  لالطالع على تقرير مفصل عن المؤتمر      -٤٩

سطنبول لدعم الشعب العراقي بإلغاء     إيطالب مؤتمر   ( ياسية وحل الميليشيات وتقديم الدعم للمقاومة       العملية الس 

،  كـانون االول     ١٦، ) لنـدن   ( الزمـان   " ، )  حل الميليشيات  وتوفير الدعم للمقاومـة         والعملية السياسية   

راديو / راديو أوروبا الحرة    " ، سطنبول يلهب التوترات الطائفية     إمؤتمر  : العراق  " نظر كذلك   أ . ٧، ٢٠٠٦

-www.rferl.org/featuresarticle/2006/12/e9c8b518-22cb ، ٢٠٠٦،  كانون االول    ٢٢، الحرية  
4c03-8393-376275d78b9.html    

محمد المسفر هـو عميـل للنظـام        : المؤتمر(  عميل للنظام العراقي المقبور    محمد المسفر : المؤتمر " -٥٠

   ، ٢٠٠٤،  كانون الثاني ٣، كوم . الطليعة " ، ) العراقي السابق 

http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=5753&ISSUEN0=1609  

 مرشحة تيار البعث وتفكر جدياَ بالعودة الى بغداد وخوض معركة االنتخابات بدعم             رغد صدام حسين   " -٥١

درس بجدية العودة الى بغداد ودخـول معركـة         رغد صدام حسين هي مرشحة البعث وهي ت       ( المثلث السني   

   .٨ ، ٢٠٠٤،  حزيران ٢٥، ) لندن ( القدس العربي " ، ) االنتخابات بدعم من المثلث السني 

الموقع الرسمي للقوة متعـددة     "  ،بأسماء المطلوبين الواحد واألربعين   الحكومة العراقية تطلق قائمة       " -٥٢

 ،٢٠٠٦، تموز٣، الجنسيات 

www.mnfiraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=46 

إننـا لـم   ، دبلوماسي كويتي ( لم نتوقع من القطريين الوصول الى درجة االستفزاز   ، دبلوماسي كويتي   " -٥٣

،  كـانون االول     ٢٠، كـوم   . الشرق األوسـط    " ،) نتوقع من قطر أن تصل الى هذه الدرجة من االستفزاز         

٢٠٠٥        

www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=339205&issue=9884

 العـراقيين   تستضيف عدداً مـن البعثيـين     ن قطر   أ ب ٢٠٠٦عترف وزير الخارجية القطري في عام       إ -٥٤ 

تصريح الـشيخ   " تم إدانته بأية جريمة ؛      تن أيٍ  من هؤالء البعثيين لم        أسابقين على أسس إنسانية ، مدعياً ب      ال

عند وصوله الـى دولـة   ، النائب االول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية  ، حمد بن جاسم بن جبرآل ثـاني      

   ، ٢٠٠٤،  نيسان ٤، الدوحة ، وزارة الشؤون الخارجية لدولة قطر" ، الكويت 

www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=20  

نيويـورك  " ،  آب موعداً إليران إليقاف تخصيب اليورانيم        ٣١األمم المتحدة تعين يوم     "  ، وارن هوغ  -٥٥

   . ٢٠٠٦، آب ، تايمز

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=339205&issue=9884
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" ،تسعى األمم المتحدة لتشكيل حلقات وصل عسكرية مع اإلمارات العربيـة المتحـدة            "  ، ليديا جورجي  -٥٦

   .٢٠٠٥،  كانون ١٣، ) بيروت ( ستارالديلي 

ث الكونغرس ابحأتقرير جهاز . مواضيع لسياسة الواليات المتحدة    : اإلمارات العربية    ، كينيث كاتزمان  -٥٧

   .٥، ) ٢٠٠٥،  مايس ٩، سي آر أس : دي سي ، واشنطن  ( ٢١٨٥٢رقم آر أس ، الى الكونغرس 

، كوف . وايت هاوس " ،  اإلمارات العربية المتحدة الثنائية      –ة  عالقة الواليات المتحد   : مجلة الحقيقة  " -٥٨

  www.whitehouse.gov/news/releases/2006/02/20060222-10.html ،٢٠٠٦،  شباط ٢٢

 ٥، كوم. مكتوب  " ،  بليون دوالر  ٣٢رتفعت قيمة التجارة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي الى          إ " -٥٩

       http://business.maktoob.com/bankingnew.asp?id=20060905074414،٢٠٠٦، أيلول 

  ) .١٩٩٨، سبري : ستوكهولم ( مواضيع وخيارات : من إقليمي للشرق األوسطأنحو نظام ، بيتر جونز -٦٠

" ،منـي إقليمـي جديـد       أنحو بناء   " ، أندرو سي وينر  و   ، ريتشارد سوكولسكي  ، جوزيف ماكميالن  -٦١

   .١٦٣ ، ٢٠٠٣صيف ، واشنطن الفصلية 

الواليات المتحدة والخليج في القـرن      : والحرب في العراق    ، األمن  ، اإلستراتيجية  "  ،جيمس أي رسل   -٦٢

   .٢٩٦) : ٢٠٠٥تموز ( ٢رقم ، ١٨معاينة كمبرج للشؤون الدولية " ،٢١

   . ٢٠٠٣آب / تموز، الشؤون الخارجية " ،مين الخليج أت"  ، كينيث أم بوالك -٦٣

   .٢٣أي ،  مايس ٢٩، واشنطن بوست "  ،المبرر للمساومة مع ايران " ، يوشيكا فيشر -٦٤

   .٢٠٠٦،  مايس ٢٧، نيوزويك الدولية ، "تصدير الفوضى "  ،  رامي جي خوري-٦٥

  .٣، ) ١٩٨٧، مطبعة جامعة كورنيل : أن واي ، إثاكا ( سس التحالفات أ ،  والت.ستيفن أم -٦٦

نطالقـاً مـن    إ كال الطرفين يعمالن     هل أن :  األميركي في الخليج     -التعاون العربي "  ، رياض قهوجي  -٦٧

   .٦٠) : ٢٠٠٤خريف (  ، ٣رقم  ، ١١سياسة الشرق األوسط " نفس األلف باء ؟ 
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