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 مـن   ني الـدوليني  قف الفاعل اعند رصد مو  
ن تتصارع عدة اجتاهات وتتباين     أ البد   العراقيامللف  
ا مـن   ، وذلك انطالقً  األفعالدوات وتتعدد ردود    األ

 أو  تصور كل طرف ملـصلحته ومـدى ارتباطهـا        
ومتازجت . العراقيابتعادها عما حيدث على املسرح      

 كل  ة واحمللية لتصيغ موقف   يقليمالعوامل الدولية واإل  
 ومسار سياسـاا جتـاه      دولة وحتدد طبيعة خطاا   

وبالطبع كان لكل دولـة ترتيـب       . املسألة العراقية 
نه ميكن  أال  إخاص ألولوياا وسبل ضمان حتقيقها،      
مـا  (ول  مالحظة مسة عامة مشتركة مجعت هذه الد      

 الثقل الكبري املعطـى     ي وه ؛)عدا الواليات املتحدة  
 يف  األمريكـي  العالقات مع القطـب      أمهيةلشكل و 

 هلـذه   الرمسيت ومقوالت اخلطاب    تشكيل منطلقا 
قـد حكـم    ل.  وحتديد املسلك املتبع بالفعل    الدول
املوقف األمريكي علـى  األسـاس  ب  داخليةٌ  متغريات 
ها متغريات دوليـة    تمحك اليت   طرافاأل باقيعكس  
مقدمتها العالقات مع الواليـات املتحـدة        يف   تأيت

  .بدرجات متفاوتة
ـ  يجياد فـريقني رئيـس    إمن املمكن    ن ني م

  للحـرب، وغالبيتـه    ين فريق املؤيد  -األول :الدول
 الفريق  -الثاينو .عربيةدول  قليته  أ و ، غري عربية  دول
  مـن قليتهأ و،هلا وغالبيته من الدول العربية ض  املعارِ

وتقع معظم  ). وروبيةأ أو   إسالميةسواء  (غري العربية   
ا وفـرت  أال إاألخري، الفريق  يف  اإلقليمية طرافاأل

 داخـل  ي فف؛ مبرور الوقتتتفَخ فعالة  ريمعارضة غ 
هذه اموعة ميكن مالحظة خـط متـصاعد مـن          

  . مريكيةاألالتنازالت والقبول املتزايد للسياسة 
على عدم  النهاية جيتمع املعسكران     يف   ولكن

 يف   تأثري حقيقـي    أي القدرة على إحداث   أو   الرغبة

اتباع سياسـات    يف    اجلميع حداث، فتشابه مسار األ 
الرؤى النظريـة    يف   ن اختلفوا  وإ ،الواقع األمر   ولقب

 القـضايا علـى     أمهيةواللهجة واملفردات وترتيب    
  .مستوى اخلطابات

ـ       ق يسعى هذا امللـف لتقـدمي حتليـل موثَّ
 رئيـسية   أطـراف للخطابات الرمسية املعلنة من قبل      

. العراقياحلدث   يف   مؤثرة أو   متأثرة أو   مة ضالعة هم
 األزمـة  ة موقف طـريف   وراق بتغطي وبدأت هذه األ  

، مث مت   العراق والواليات املتحـدة    ومها   ؛الرئيسيني
عتبـاره  ا بيسرائيلاإلاخلطاب  إىل   ال بعد ذلك  االنتق
قرب من حيـث الرؤيـة واهلـدف للـشريك          األ

نه ال ميكن التعامل مع الدول الغربية       أال  إ. األمريكي
ككتلة واحدة جيمعهـا    ) أوروباالواليات املتحدة و  (

 العراقية، بل هنـاك     األزمة متسق جتاه    موقف موحد 
الـرؤى   يف   الفتكتالت فرعية تدور حـول اخـت      

 أهـم  ملانيـا أفرنسا و مثلت فيها كل من     ،واملواقف
 وهو التطـور    ؛يورفض احلل العسكر   املناوءةدوائر  
ـ . ورقة منفصلة  يف   عاجله امللف  ي يالذ  ذلـك   الوت

دول جملـس    يوثق وه  األ اإلقليميةالتعرض للدائرة   

عقبها التحدث عن بعض الدول     أ، و اون اخلليجى التع
مصر، سـوريا،   ( وسعالدائرة العربية األ   يف   سيةيالرئ

ـ  سـالمية وكانت دول اجلـوار اإل    . )املغرب  ي ه
، إيرانتركيا و  يف   لتناول عقب ذلك ممثلة   حرى با األ

 سالميةحتليل مواقف الدول اآلسيوية اإل     إىل   باإلضافة
  .خرىاأل

تغطية املراحل  إىل   وراق املختلفة وهدفت األ 
مث مرحلة ما قبل احلـرب،      : ة لألزمة الثالث الرئيسي 

ا مرحلة مـا بعـد      خريأ و ، العمليات العسكرية  أثناء
 داخل  ويف). األمريكيو مرحلة االحتالل    أ(احلرب  
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 الرئيسية لرؤيـة الفاعـل      كل مرحلة مت تتبع املعامل    
لتطـورات   جتاه املسألة العراقية وموقفه من ا      الدويل
. القضايا الرئيسية املثـارة    إىل   ية وترتيبه ونظرته  اجلار

همة هلذا امللف رصـد التطـور       فإحدى الغايات امل  
موقف كل دولة عرب املراحل املختلفـة،        يف   احلادث
ـ     أا من الثبات    ل  قدر  وهل مثَّ   يم من التغري؟ وما ه

 خـرى األ و،حماور التركيز الرئيسية املتفـق عليهـا      
  ل املختلفة؟املختلف عليها فيما بني الدو

وبالرغم من تركيـز هـذا امللـف علـى          
رضـية  أولني لتوفري   ئرمسية وبيانات املس  التصرحيات ال 

دقيقة من املعلومات املوثقة عن املواقـف الرمسيـة         
حلها امبر العراقية   األزمةللدول الفاعلة واحملورية جتاه     

 معظـم   نه من املالحظ بزوغ فجوة يف     أال  إ ؛الثالث
 مـا بـني     ؛كومات وشعوا ه الدول ما بني احل    هذ

 حيـث   ؛ الرمسية والتصرحيات غري الرمسية    اخلطابات
تعبريها عـن رفـض      يف    حدة أكثرة  األخريجاءت  

 قيـود الدبلوماسـية     عنا   بعيد مريكيةاألالسياسات  
ترتبط عنـد    اليت   والرؤى الرمسية للمصلحة الوطنية   
 القـرارات   منـاوءة غالبية القادة بتقليـل خمـاطر       

بـدت غـري قابلـة       اليت    القرارات ي، وه مريكيةاأل
  .األزمةالتعديل عرب الفترات املتباينة من  أو للنقاش

 مـع الـدول     األوروبيـة اشتركت الدول   
 مـا إ ؛ املتحدة األمماملطالبة بتقوية دور     يف   سالميةاإل
 البنـاء   إعادةيف   أو   ، لألزمة يمالوصول حلل سل  يف  

 األوروبـيني ن الفاعلني   أال  إ .ي واالقتصاد يالسياس
 األورويب لالحتاد   املقابل بتفعيل الدور الدويل    يف   انادو

ـ طبيعته و  يف    النظر إعادةوضرورة   وذلـك  . هأهداف
 يف  سـعت  الـيت    اإلقليمية طرافاألخبالف غالبية   
 وضـرورة   أمهيـة التركيز على    إىل   خطاباا الرمسية 

 ،أكرب املتحدة لتقوم بدور     األمماآلليات الدولية مثل    
 فقـد اسـتمر    . اإلقليميةن اآلليات   ا ع متغافلني متام

مجيـع   يف    املتحـدة  األمماحلديث عن توسيع دور     
ـ    ؛سالميةالتصرحيات العربية واإل   ا  كأن هناك خطاب

عام ا تفرضـه املطالـب احملليـة       ا مـشتركً  ا مظهري
مام سياسات واقعية حتتـل     أ ي ولكنه خيتف  ،األساسب

الصدارة على   مكان   مريكيةاألفيها مهادنة القرارات    
 فقد اتضحت معامل خطـاب      وبذلك. رض الواقع أ

مراحـل   يف    املتحدة األمم لتعظيم دور    مشترك داعٍ 
  . املختلفةاألزمة

 اتفقت مجيع الدول على     ؛أخرىومن ناحية   
ضرورة تكوين حكومة عراقية منتخبة متثل الـشعب        

حني زادت مـساحات    يف   . مبختلف مجاعاته  العراقي
حجيتـه،  : كـي األمرياالختالف عند تفنيد املوقف  

 والـدور   ،ه، سـبل التعامـل معـه      أهدافشرعيته،  
عرقلة احللول النهائية للوضـع      أو   توفري يف   األمريكي
نطـاق   يف   اولكنه اختالف ظـل حمـصور      .املتأزم

 أو  مستوى الفعل  إىل    ومل ينتقل  ،التصرحيات الرمسية 
 للتأثري  -ختاذهااو حىت املهدد ب   أ- املتخذة   اإلجراءات
 اقوي ااتفاقًأن هناك    اكما بد . ريكيةماأل دارةعلى اإل 

على لـوم     - على وجه اخلصوص   خليجي– اقليميإ
 ،األزمـة تصعيد   يف   صدام ونظامه كمتسبب رئيسي   

 ،هذا الشأن  يف   املتصلب األمريكي عن الدور    متغافالً
  . هو أيضا يف هذه احلربتسببامل

وىف نفس الوقت اجتهت كثري مـن الـدول         
 يف  قليمىكها على املستوى اإل   زيادة حتر  إىل   اإلقليمية

 يف  شكل اجتماعات وزيارات متبادلة، ولكنه جـاء      
وغابت . نيتفعالية والقوة املطلوب  ا يفتقد ال  جممله حتركً 

مية تنظيميـة مثـل     يقلإاستغالل آليات    يف   غبة ر أي
 حماولة  يفف. يسالممتر اإل  العربية ومنظمة املؤ   اجلامعة

العراق ومواجهة الضغوط    يف   يودلزيادة الدور السع  
 اإلقليمية مع الدول    ي زاد النشاط السعود   ؛مريكيةاأل

 ،روسـيا  إىل   باإلضافة إيرانمع   و ،خرىاألاخلليجية  
 وتركيـا   إيـران : دول مثل وكذلك احلال بالنسبة ل   

 قامت بتكثيف زياراا املتبادلة مع      ؛ حيث والبحرين
  .الدول احمليطة
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ستوى  على امل  اليت طُرحت مة  همن القضايا امل  
سياق احلرب علـى العـراق       يف   يقليم واإل الدويل

قضية املوقف من نظام ما بعد صـدام،        : وتداعياا

 وبـا أورسواء مع    (اإلقليمية /مريكيةاألالعالقات  و

. اإلصـالح  وقضايا   ،)العريب أو   ي االسالم العاملأو  

 يف  اإلصـالح فتكثفت معاجلة قضية الدميوقراطيـة و     
 بشكل ملحـوظ   -خاصة العربية - اإلقليميةجندة  األ

 األوروبيـة حني اهتمت الـدوائر      يف   . قبل يعن ذ 
مشل أظل منظومة    يف    ولكن ،رهاباإلبسبل معاجلة   

داة هـا األ  دوات متكاملـة آخر   أتعتمد على عـدة     
تلجـأ   الـيت    مريكيـة األ بعكس الرؤية    ،العسكرية

وىف هـذا   .  تبدأ بـه   ويلأللحلول العسكرية كحل    
  الـدويل األمن حول مفهوم    ورويبأ  ثار جدل  اإلطار

 وحمورية  ، الذى يكفله  مثل للنظام الدويل  والشكل األ 
  .حتقيقه يف  الدويليدور آليات العمل اجلماع

رة  احملـر  تباا الش اتعملت جمموعة الباحث  
ألوراق هذا امللف على تقدمي تغطية شاملة ومفصلة        
وموثقة خلطابات الدول الرمسية لتوفري صورة دقيقـة        
للمنطلقات النظرية والرؤى احلاكمة ملواقف هـؤالء       

التقـارير  وبإجراء مسح سـريع حملتـوى       . الفاعلني
جياز اخلطوط الرئيسية ملوقف    إالرصدية املقدمة، ميكن    

ـ  يف   كل دولة   للقـارىء   ني تـارك  ،طور قليلـة  س
  .استكشاف الصورة التفصيلية عند قراءة كل ورقة

 حكم املوقف العراقي أثنـاء  قبـل و   الرمسي 
 ؛لقوة الكبري مع الواليـات املتحـدة       ا احلرب فارق 

اجتهـت  و احلـرب،    يتفاد يف   فكانت الرغبة قوية  
هـا  أكثر ؛ليب عدة اسأاستخدام   إىل   القيادة العراقية 

 وعدم وجـود    ية للتمسك بالقانون الدويل   ك الداع تل
مربر للحرب سوى السيطرة على املنطقة بأمجعهـا        

حماوالت هناك   تكانو -خاصة النفطية -ومواردها  
ـ يلو دولية للتوسط واحل   أطرافدخال  عدة إل  ة دون  ل

 الرمسي  احلرب ساد اخلطاب   وخالل. األزمةشعال  إ
 الفـاعلني   ضـد  عدائيـة هجوميـة      ةً هلج العراقي

 : من قبيـل   ،هم متباينة عليهم  إلقاء ت مع   ،نيييمقلاإل
  .اخليانة والتخاذل ومساعدة قوات التحالف

بعد سقوط نظام صدام حـسني، حتـول        و
ثل قوى  خطابات عدة مت   إىل   العراقي الرمسياخلطاب  

مام رمـوز   أ فأصبح احمللل    ؛سياسية متباينة ومتداخلة  
 بل  ، مبجمله العراقيوشخصيات ال تعرب عن املوقف      

ختتلف مـع   قد   موقف مجاعة بذاا قد تشترك و      عن
وكان .  مجيعها الساحة العراقية   ي تعتل أخرىمجاعات  
نسب الـسبل   أي أ (  من االحتالل االمريكى   املوقف
 والشكل املستقبلى للنظام    ، التعامل معه من جانب    يف

 املرتكـزين الرئيـسيني     )السياسى من جانب آخر   
بطـت  وارت .للتمييز بني هـذه الفـرق املختلفـة       

ـ ن بعضهما   اشكاليتاإل  فمـال الرافـضون     ؛بعضب
 أيرفض  إىل  دوره يف   كني واملشكَّ األمريكيللمحتل  

ظـل   يف   قـوانني تتأسـس    أو   هياكل أو   جراءاتإ
املعسكر اآلخر مـن     يف   ، ووقف األمريكياالحتالل  

على (هذه املرحلة    يف   يؤمن جبدوى التعاون مع احملتل    
لقوى السياسية  نه جيب مالحظة تفاوت ا    أال  إ ؛)قلاأل

درجـة رفـضها     يف   ماإ ؛املختلفة داخل كل جناح   
  . درجة تعاوا معهيف  أو ،للمحتل
 مبتغريات   فقد تأثر  ؛األمريكياملوقف  ما عن   أ
 الـسياسات   لقت بظالهلا علـى   أ األساسداخلية ب 
 سبتمرب على   11حداث  أثرت  أوىف املقابل   . الدولية
  الـدويل   وربطته بالنظام  ي الداخل األمريكياملنطلق  

ـ .  بوش بداية تويل  يف   ان خمططً ا مما ك  أكثرب  ىوتالق
ـ    احمليمينية  ال دارةاإلوصول   افظة مـع حدهـو   ث 

 ولكنه  ؛أمريكية راضٍأقع على   ا وو األساس ب يمريكأ
النظام  يف   وحدا لوقوعه داخل القطب األ    ضحى عاملي أ

 على  فسيطر. سبتمرب11 وهو حدث    ؛ اجلديد الدويل
 ذات دارةساليب هـذه اإل  أ و  رؤى األمريكياملوقف  

وتبنـت  . ة اخلاصـة  ييدولوجالسمات الفكرية واأل  
 هلذا  ا فعل مباشر   عدت رد  كية سياسات يرمالقيادة األ 
املـسار   يف   اا كـبري  ن مل متثل تغيري   إو ؛ وهي احلدث
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ـ  ،  مريكيةاأل لالستراتيجية   ياألساس مثّلـت  اإال أ  
ه هـذ ول  أو.  والوترية دوات واأل األسلوب يف   اتغيري

بـاحلرب   ة املـسما   هـي  التعديالت االستراتيجية 

وىل أ والىت كانت احلرب على العـراق        ،يةاالستباق
 بـني قـضية      فيها كما مت اخللط  . مناذجها التطبيقية 

  .رهاباإل الدمار الشامل واحلرب ضد أسلحة
 يركـز   األمريكيقبل احلرب كان اخلطاب     

 وتغـيري نظـام     ،مار الشامل د ال أسلحة على قضييت 
عـدم   إىل   شارةمن تكرار اإل   إطار    يف ،م حسني صدا
أعلن مهما ادعى من تنازالت و    (هذا النظام    يف   الثقة

 يمـن القـوم    وديده لأل  ،)من تصرحيات التعاون  
ا مـا متـت   ، ونادر أيضاألمن جريانه  بل   ،األمريكي

 ،وبالرغم من تعاون العراق   . راطيةالدميوق إىل   شارةاإل
 فـشل نـزع     عالنإصرت الواليات املتحدة على     أ

  . صدام، واستعدت ملرحلة احلربأسلحة
جـتني   احلرب، استمرت نفـس احلُ     أثناءو
سـقاط  إ الدمار الشامل و   أسلحةنزع  (يتني  األساس

 ،الرمسي األمريكي للخطاب   ينكمرتكز) نظام صدام 
.  قبـل  ي من ذ  أكثر "الدميوقراطية"مسألة  مع بروز   

ال إ ه،إعمار إعادةوبدأ احلديث عن مستقبل العراق و     
هذه املرحلـة   يف  احلرب أهداف بوش   إعالننه عند   أ

مل تظهر الدميوقراطية كمحور يتم التأكيـد عليـه         
  . مباشرة كما حدث بعد ذلك

 خالل مرحلة ما بعد احلرب انتقل احلـديث       
ـ        إعمار إعادةإىل    ي العـراق وفـق منـوذج سياس

 مبا يضمن محاية مـصاحل      ، يتم الترويج له   يواقتصاد
حتل يل، وحتول هذا هلدف     األساسة ب الواليات املتحد 

وىف نفس الوقـت    .  املعلنة مريكيةاألويات  األولقمة  
  الواليات األمريكيقادت املقاومة العنيفة لالحتالل     

 ومن ؛ل بعض آليات تطبيق سياساا    تعدي إىل   املتحدة
 إعطـاء  و دويل لكسب دعمٍأكرب جبدية   ي السع أمهها
ن حتـت قيـادة    ولك،مم املتحدةا لأل نسبي أكربدور  
وبالفعـل  . سمح بـاالختالف حوهلـا     ال ي  أمريكية

 استصدار قرار بتكوين قوة متعددة اجلنسية    يف   جنحت
  .أمريكيةالعراق حتت قيادة يف 

 الفاعلني أكثر فقد كانت   إسرائيلفيما خيص   
ا للمكاسب علـى عـدة      قليميني جني الدوليني واإل 

ض ثارا بع أ اليت   وقد باتت بعض املخاوف   . صعدةأ
 حـدوث ضـغوط    إمكانيةية حول   سرائيلقالم اإل األ

 الـسالم   :مثـل  ( فيما خيص عدة قـضايا     أمريكية
ـ  مرأ ) الدمار الشامل  أسلحةو ا فيـه بـالنظر     ا مبالغ
 - بوش إدارةظل  يف  -  املتزايد األمريكيلىاالحنياز  إ

فقـد متـادت   . ية العدوانيةسرائيلجتاه املمارسات اإل  
عنف بينمـا كـان   سياسات التصعيد وال يف  إسرائيل
التربير وتقدمي   يف   خرا هو اآل   متمادي األمريكياجلانب  

 ا حـىت بـد   ؛يةسـرائيل عذار واحلجج لألفعال اإل   األ
الرؤى واخلطابات   يف   ا كامالً  تطابقً  أن هناك  لللمحلَّ
 انعكـس   يالـذ  األمر    وهو ؛مريكيةاألية و سرائيلاإل

  د حول كيفية التعامل مع امللـف       على موقف موح
 الـدمار الـشامل     أسلحة و رهاباإلفكان  . العراقي
املربري األمريكـي كل من اخلطـاب     يف   نن الرئيسيي 
  .مرحلة ماقبل احلرب يف ىسرائيلاإلو

وخالل احلرب تكثـف اسـتخدام كلمـة        
ـ  ؛ىسرائيلاخلطاب اإل  يف    ومشتقاا "إرهاب"  ي فه

 شـارة اإل ف . احلر مل لصاحل العا  أمريكاحرب تقودها   
 ؛ة الشرعية واملشروعة للحرب   حلجيا إىل   اكانت دوم 

وتكـرر  . مجعأا حرب عادلة تسعى لصاحل العامل    أل
ـ أا وغري مباشـر     حيانأبشكل مباشر   -الربط   ا حيان
 ،العراق يف   أمريكاتواجهه   اليت   رهاباإل بني   -أخرى
  واللبنـاين  الفلسطيين: املنطقة يف    املوجود رهاباإلو

ـ املتنسيق  الاتضح   و .إسرائيل تواجهه   والذي  يسؤس
ى علـى عـدة   سـرائيل  واإلاألمريكـي بني الفاعل  

خطرهـا التنـسيق    أوثقهـا و  أمستويات رمبا مـن     
ا لالستجابة املشتركة ملواجهـة      استعداد ؛يالعسكر

كانـت مطروحـة قبـل       اليت   كافة السيناريوهات 
   .احلرب
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ى االهتمـام بالقـضية     جانب ذلك توار  إىل  
ما ة هلا خالل مرحلة     جياد تسوية سلمي  إالفلسطينية و 
نه خالل مرحلـة مـا بعـد        أ حني   يف. قبل احلرب 

ـ      علـى اجلانـب    -ا  احلرب، كان احلـديث دوم
ولـيس  " نظام معتدل "نشاء  إ عن فائدة    -ىسرائيلاإل

مـا املقـصود    : نالتساؤل اآل . يامتثيل أو   ايدميوقراط
  هل هو فقط ذلك النظـام املتـبين      ؟هنا "باالعتدال"

وحتت عباءا   ، للمصاحل الغربية  مناوئةغري  لسياسات  
 اإلجابـة ن  أح  ية؟ ومما يرج  سرائيلبالطبع املصاحل اإل  

ن الرسائل فيما خيص قضية طبيعة نظـام        أ ؛جيابباإل
  . إيرانسوريا و إىل األساسهة بموجظلت احلكم 

 زاد احلـديث    وخالل نفس هذه املرحلـة،    
نية عن   عن عملية السالم والقضية الفلسطي     يسرائيلاإل
قـادة  "ية ظهور   سرائيلقيادة اإل واعتربت ال .  قبل يذ

 إشارة يف ؛اخلصوصهذا  يف  اجيابيإا  مؤشر" معتـدلني 
ـ   بعض تعدد لقاءات بني  إىل   ليجـيني  اخلولني  ئسامل
 ن االجتاه حنو التطبيع من    ا، وك ينيسرائيلهم اإل ئونظرا
ن هـذه القـوى     أو. مؤشرات اعتدال الـنظم   أهم  
 كان  يم حسني الذ  بزغت بعد سقوط صدا   " املعتدلة"
  .املنطقة يف ق عملية السالم واالعتدالييع

بالنـسبة  آثار احلرب  أهم  فإنه من ؛ختصاراب
 ،املنطقـة  يف   إسـرائيل  تزايد حرية حركة     سرائيلإل

 ؛ واملعلن معها  الرمسيوضعف احلساسية جتاه التعامل     
 يالـذ  األمر   وهو ؛ بعد احلرب  التطبيعفزادت وترية   

يـة  يساعد على تدعيم عملية الـسالم وفـق الرؤ        
ا تستشعره من قـراءة    يبدو منطقً  و ،ية املعلنة سرائيلاإل

 بنتائج احلـرب    ي املنتش يسرائيل اإل الرمسياخلطاب  
ن اخلطـاب  أنه جيـب مالحظـة   أال إ. على العراق 

ـ        يسرائيلاإل ا  عندما ركز على السالم كـان خماطب
دراك إا هلم بضرورة     داعي ،لفلسطينيني وقادة املنطقة  ل

حتكم املنطقة بعد زوال حكم  ليت   ا املتغريات املستجدة 
ن أية علـى    سرائيلوتعتمد القراءة اإل  . صدام حسني 
، إسـرائيل املنطقة تدعو للتفاوض مـع    يف   األوضاع

 يف  وكأن الفاعلني العرب هم املتسببون الرئيـسيون      
 ،يسرائيلاإل - التسوية السلمية للصراع العريب    إعاقة

 يائيلسروساد التفاؤل اإل  . يسرائيلوليس التعنت اإل  
   . الفلسطينيةاملقاومةإاء  جتاه مسألةأيضا 

 اإلنـسان حلديث عـن حقـوق      ن ا أكما  
اخلطـاب   يف   والدميوقراطية جاء علـى اسـتحياء     

ربطه خبلق واقع   مت  و ،بعدهاو احلرب   أثناء يسرائيلاإل
تعاظمـت   و .وسـط جديـد   أوشرق   جديد   دويل

ـ ملعب دور  يف  يةسرائيلاحملاوالت اإل  عمليـة   يف مه
  احلـرب  أهداف أهم   ولعل من .  العراق إعمار إعادة
 بالفعل حىت اآلن نزع حق دول املنطقـة   حتققتاليت  
 مع القبول باستثناء    ، الدمار الشامل  أسلحةامتالك  يف  

  .إسرائيل
  الرافضة األوروبيةموقف الدول    أبرز    حني يف

) ملانيـا أوعلى رأسهم فرنسا و    (للحرب على العراق  
 ،العربيـة  -األوروبيـة  العالقات يف   الفجوة الكبرية 

  وهـو  ؛"رادة الفهم والفعل  إ" يف   اوالىت تعكس ضعفً  
وبالرغم مـن   . االذى ميس مصاحل اجلانبني مع    األمر  

على هدف ضرورة نزع    األوروبية  اتفاق هذه الدول    
ن أال  إ ،من املنطقـة  ألدمار الشامل وضمان     ا أسلحة

رفضت  حيث   ؛ املتبع األسلوباالختالف دار حول    
 ،تبنتها واشنطن  اليت   حاديةية االستباقية األ  االستراتيج
 اا كـبري  دورأن متارس    املتحدة   األممن على   أورأت  
 وىف اختيـار    ،سلحةثبات امتالك العراق هلذه األ    إيف  

سـواء  ) عند ثبوت امتالكهـا   (مثل لرتعها   أطريقة  
  .أو بالطرق السلميةاحلل العسكرى  إىل باللجوء

كـن  مأ يالفرنسوبتمحيص دقيق للخطاب    
 ا وغري مـستقر ن رفض احلرب كان مذبذب   أمالحظة  

عـدم   يف    وذلـك رغبـة    ؛درجة وضوحه وقوته  يف  
. مداه إىل   الوصول باالحتكاك مع الواليات املتحدة    

وزادت ازدواجية املوقف الفرنسى عقـب احلـرب        
 اإلجراءاتعندما اختذت الدولة الفرنسية سلسلة من       

  واالجتـاه  ،الواقع لألمر   رضوخالوالقرارات تعرب عن    
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 ؛حرا على العراق   يف   مريكيةاأل دارةمساعدة اإل إىل  
 كشف عن عمق روابط املـصلحة       يالذ األمر   وهو
ـ  سهلت من تراجع      واليت ،األطلسيعرب    عـن   هدول

 يف  رفضها املعلن فيما اختذته من سياسات وتسارعها      
 يف   مع استمرارها  ،رأب الصدع مع الواليات املتحدة    

 يعية وضرورة احلل العسكر   ا بعدم شر  التمسك رمسي 
  . املتحدة اتبعته الواليات يالذ

م االهتما احلرب استمر    خالل مرحلة ما بعد   
 ،يسـرائيل اإل–ببعض القضايا مثل الصراع العـريب     

 وعملية  ، وحوار الثقافات  ،رهاباإلومواجهة جذور   
 بقضايا تتنـاول    أكرب ولكن ظهر اهتمام     ،اإلصالح

قبل العـراق   مـست : مثـل ؛ احلرب تداعيات ما بعد  
 وشـكل   ،)العراقـي حمورية دور الشعب     (يالسياس

 يحمورية دور العمل اجلمـاع    (ملعاصر   ا النظام الدويل 
  ). عاملياالقيمحمورية دور و

ا للـرفض غـري      منوذج ملايناألوقدم املوقف   
البدايـة، مث كـان     يف   املشروط للحرب على العراق   

التفـوق   بـل  ،يالتحول للتطابق مع املوقف الفرنس   
ظهـر  أالذى   األمر    وهو ؛التناقض بعد ذلك   يف   عليه
ب والدوافع احلقيقيـة    سبالأل  وعدم وضوح  اغموض

وبعد انـدالع   . يملانية للحل العسكر  للمعارضة األ 
ا  هـدفً  ،اسقاط النظام سريع  إضحى هدف   أاحلرب  

  الدولتان وباملثل اتفقت . ملانيا مع فرنسا  أتشترك فيه   
 أكرب دور   إعطاء و  الدويل ي العمل اجلماع  أمهيةحول  
 األمـن  توفري   إشكاليةن  أ ابدمم املتحدة، حيث    لأل
تفكـري زعمـاء     يف    حتتل مكان الـصدارة    يالعامل
  .تنيالدول

 )بعاده وآلياته أمداه و ( أوروباكما حاز دور    
حيز يف  خاصـة    األوروبينيا من تفكري القادة     ا كبري
 ا لتاليف ما درس إقية  اومثلت احلالة العر  ،  ملانيا وفرنسا أ
مكانـة  من خاللـه    خترب  ت مثاالً أو   ،يخطاء املاض أ

 كلتا احلـالتني فرضـت هـذه         الدولية، ويف  أوروبا
ملانيا وفرنـسا   أ عامة و  األوروبيةاللحظة على الدول    

يف هـا   ومركز أوروباوضعية   يف    النظر إعادةَخاصة  
: ا بالواليات املتحـدة    وعالقا  احلايل النظام الدويل 
ر اجلدل حول    كما فج  ؟غ وتدار ن تصا أكيف جيب   

ا آخر حول طبيعة الـدور       حملي  العراقية جدالً  األزمة
ا وما ارتبط به من     ا وعسكري  سياسي ينملااأل ياخلارج
ومـن  . ملـاين األاول لقضية تسليح ومتويل اجليش      تن

 يف  املالحظ استمرار معظم القضايا كمسائل جدلية     
بـة  املراحل املختلفة للصراع خاصـة قـضية حمار       

ة رفعـت   األخـري خبصوص هذه املسألة    و. رهاباإل
 كما  "االستباقية" وليس   "ب الوقائية احلر"ملانيا شعار   أ
بعاد  تم بكافة األ   األوىل ف ؛مريكيةاأل دارةرتأا اإل ا

 السياسية والثقافية واالقتصادية وغريها وال حتـصرها  
ة، األخـري  مثـل االسـتراتيجية     يالبعد العسكر يف  

 ليس حول اهلدف    ألمريكي -رويباألوفاالختالف  
  .بل حول اآلليات

ـ   النسبة لدول   ما ب أ  يجملس التعاون اخلليج
درجة مـن التـداخل   اخلامسة وضحت الورقة  أفقد  

التصرحيات ما بني املراحل املختلفـة،       يف   والتضارب
 األمريكـي ا جتاه التصعيد    ا عربي عاكسة بذلك ختبطً  
 يف  اا تدرجيي ولكنه جاء خطاب  . األزمةغري املربر هلذه    
الواقع مبـرور الوقـت وخفـوت     لألمر   تزايد قبوله 
 األمماآلليات الدولية خاصة     إىل   االرتكان إىل   الدعوة
حبديث كثري مـن الفـاعلني       األمر   انتهىو. املتحدة

تفرض وجـود قـوات      اليت   اخلليجيني عن الضرورة  
 غـري   إشارة يف   بل رمبا (العراق  يف  ئها  وبقا التحالف
  ). كله للخليجمباشرة 

  ا بشكل  ااعترب العراق حالة احتالل معترفً    
 بضرورة  -على استحياء -نت املطالبة    فكا ؛بآخرأو  
 ولكـن   ،العراقيني إىل    ونقل السلطة  ء هذه احلالة  اإ

 ،بدون تقدمي رؤى حمددة وتفصيلية عن هذا التحول       
 يف  يالعمل على التدخل واملشاركة بشكل جـد      أو  
  .جياد حلول واقعية وفعالةإ
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ت مواقف دول جملـس التعـاون       كما قدم 
ما بني  : مثلة للتناقض على عدة مستويات    أ ياخلليج

بـني الـسياسة     كل مرحلة، وما   يف   اخلطابات ذاا 
علـى  . ي وبني ما هو معلن وما هو سر       ،واخلطابات

 بتوثيـق   -قبل احلرب -سبيل املثال قامت البحرين     
ه فيف  ثوقت تتك  يف   العالقات مع املسئولني العراقيني   

احلالـة   يف   وباملثـل . رضهاأ على   مريكيةاألاحلشود  
ــة القط ــةيف(ري ــب)  ذات املرحل ــسعتواك  ي ال

 مـع توقيـع   يحل سـلم  إىل   للوصول يالدبلوماس
اتفاقيات عسكرية تـسمح للقواعـد العـسكرية        

.  دولـة داخـل الدولـة       مبثابة  بأن تكون  مريكيةاأل
 إىل   احلرب على العراق    أزمة  يف وبالفعل حتولت قطر  

وهكـذا،  ". العامل العرىب  يف   األمريكيبؤرة التمركز   "
 اقضية الواحدة والدولة الواحدة بـد     فعلى مستوى ال  

 ولـيس بـني     ،تناقض فيما بني التصرحيات ذاـا     ال
 ايضإضايف لذلك أ   مثال   .السياسات واخلطاب فقط  

 يف  الكويت وقضية املـشاركة الكويتيـة     : كان من 
  . احلرب

 على العراق من  لقد تأثرت السعودية باحلرب   
 /مريكيةاألالعالقات   يف   خالل تزايد التوتر والتذبذب   
ثـر  أ و ، سبتمرب 11حداث  أالسعودية الذى بدأ مع     

ا تتسم  ن كانت دوم  أ بعد   ذه العالقات ه على مسار 
ا ر السعودية قبـل احلـرب مـرب   لم تر ف .باالستقرار

ن أ دمار شامل، كمـا      أسلحة فليس هناك    ؛بللحر
 إىل  باإلضافة،  العراقيولية الشعب   ئمستغيري نظام ما    
 هلذه احلرب علـى وحـدة التـراب         التأثري السليب 

 فـإن    ومن شايعها،  إسرائيلوعلى عكس   . العراقي
ن احلـرب علـى   هذه املرحلـة أ  يف  السعودية رأت 

شـار  كمـا أ   .رهاباإلعزز من   ستكرس وت العراق  
سعودية من العراق اجلديد بعد     الخاوف  امل إىل   البعض
 مهيـة سواء علـى مـستوى ختفـيض األ        ؛احلرب

 مـن   هتأثري ما قد يطرح    أو   ،االستراتيجية للسعودية 
وجـاءت  . لدور الشيعة فيـه    أو   ،صالحمنوذج لإل 

) مري نـايف  األ(رحيات بعض القيادات السعودية     تص
 جتاه  مريكيةاألنقد السياسات    يف    حدة ومباشرة  أكثر
ا على حمورية حل   كدت السعودية كثري  أ كما   ،العرب

  .يقليم الفلسطينية لتحقيق االستقرار اإللقضيةا
 عملت السعودية علـى تعزيـز       ،وىف البداية 

نـصياع للقـرارات   عالقاا بالعراق حلملها على اال   
نه خالل احلرب اجتهت الرسـائل      أالدولية، خاصة   

 -وليس الواليـات املتحـدة    -ام  صد إىل   السعودية
ء نباأ، وتضاربت   األزمةتصعيد   يف   سبب رئيسى تكم

 يف  ى له، مث البدء   عن جهود لتنحية صدام وتوفري منفً     
شاركت البحرين  قد  و ، للسلطة يعملية تسليم تدرجي  

  . هذا اخلصوص يف رة مباشأكثر بعرضٍ
  خيص مسألة احلكومة العراقية الشرعية     وفيما

 كانشرة  فبعد احلرب مبا  . يالتراجع السعود اتضح  
لى اختيار  م ع وقيعراقية  الكومة  احلمعيار التعامل مع    

 يا بـأ االعتراف مسبقً إىل ، مث احندر العراقيالشعب  
عتبـار جملـس    اا ب خريأالعراق، و  يف   حكومة تتكون 
 إىل   السلطة عطاء بعد ذلك خطوة إل    احلكم االنتقايل 

 إىل  شـارة اإلإىل   األمـر    ، بل وصل  العراقيالشعب  
العراق للحفـاظ    يف   مريكيةاأل وجود القوات    أمهية
وقد جاء التعامـل مـع      . وضى ومنع الف  األمنعلى  

 دمما ع  ا،ا مباشر يمس ر اليس اعترافً والس كأمر واقع    
مع الواقع بـدون    يتعامل   عام   يقليمإ ملوقف   اامتداد

ن التعامل معه   أحني   يف   ،االعتراف الكامل بشرعيته  
  .حد موارد شرعيتهأهو ذاته 

، كان  دول جملس التعاون اخلليجي    إطار   وىف
 كلٍّمواقف  خاصة  (اقف متشاة   للدول الصغرى مو  
طـرى  قدم املوقـف الق   حيث  ). من الكويت وقطر  

العراق، وكان   يف   يا من معارضة ما جير     خمففً شكالً
 حيث  ؛ا جتاه جملس احلكم االنتقايل    قل املواقف حتفظً  أ
 اجلديد حىت لـو     العراقي عن الترحيب بالنظام     علنأُ

 إىل  وكذلك احلال بالنـسبة   . مريكينيا لأل جاء موالي
ـ أ موقفها   ابد اليت   الكويت ا جتـاه جملـس   قل حتفظً
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وكانـت  . ا مرحلة انتقاليـة  أا على    اعتماد ؛احلكم
ت قبول احلرب   أعلن اليت   سرع الدول أ أيضا   الكويت

 اقل اخلطابات العربية تناقض   أ على العراق و   مريكيةاأل
لك بعد فترة قصرية    ، وذ األزمةاملرحلة املبكرة من    يف  

لتضامن مـع الـشعب    ل إعالن و ي غري قو  من رفضٍ 
ومثل بقية دول املنطقة، مت رهن املـساندة        . العراقي

 وتغيري النظـام    األمنالكويتية للحرب مبوافقة جملس     
مل يتحقـق علـى     وهو ما  ؛ املتحدة األممحتت مظلة   

  .عمستوى السياسات بالطب
مـصر   مثل   أخرىما بالنسبة لدول عربية     أ

ا احلديث عن   خطا يف   تكرر  فقد ؛وسوريا واملغرب 
 آليـات  إىل واالرتكـان  التمسك بالقانون الـدويل  

 ،براء الذمـة  إ كنوع من    ا بشكل بد  ،لتنظيم الدويل ا
 أو   وال تـرى   ،مر الواقـع   ملواقف تقبل باأل   وجتميالً
   . فيهالتأثري إىل دف

 مبادىء مثل الشرعية الدوليـة      يتفقد حظ 
 خـرى األالشئون الداخلية للدول     يف   وعدم التدخل 

 خاصـة قبـل     ياملـصر طاب  اخل يف   نة كربى مبكا
ثـريت قـضايا مثـل الدميوقراطيـة        أكما  . احلرب

التصرحيات املـصرية بـشكل      يف   وازدواجية املعايري 
ظل ثبات الرغبـة    يف   ا، ولكن وضح عما كان سائد   أ

االحتفاظ بعالقات جيدة مع الواليـات       يف   املصرية
 مراحـل  يف ومت التأكيد بعد ذلك . مريكيةاألاملتحدة  

 متثيل احلكومة العراقيـة للـشعب       أمهيةالحقة على   
سلطات " وقيام الواليات املتحدة مبسئوليات      ،العراقي

  . وفق اتفاقيات جنيف"االحتالل
 إعمار إعادةجانب ذلك اتضح االهتمام ب    إىل  

   ـ  العراق والذى كان حمور أي يف   اا مـشتركً  ا وقامس 
 أو  وروبيةأ سواء   ؛ الغربية طرافاألحمادثات ثنائية مع    

ليات املستدعاة على مظلة    كما ارتكنت اآل  . أمريكية
، فتراجـع االعتمـاد علـى        منها عربية  أكثردولية  

ـ  ؛ بشكل واضـح   اإلقليميةالتنظيمات    كافـة   ي فف

 أمهية بضرورة و  ةاملنادا يف   املراحل كان هناك تصعيد   
  .األمن وخاصة جملس ، املتحدةاألممدور 

ـ  يالسورء املنطلق    حني جا  يفهذا،    ،ا خمتلفً
ا من اختالف طبيعة العالقـة مـع الواليـات         ونابع
 أهدافولذا متحورت الرؤية السورية حول      . املتحدة

 وسـط السيطرة على الشرق األ    يف   الواليات املتحدة 
وتغيري خريطة املنطقة مبا خيدم مصاحلها وحتالفها مع        

-عالئـه   إ يف   يواختلف اخلطاب السور  . إسرائيل
 ولكن  اإلقليميةليات  آل ا مهيةأل -اوضح نسبي أبشكل  

 خاصة لتفعيل التكتل مـع      ؛ليات الدولية لتساعد اآل 
 يوكان التركيـز الـسور  . عارضة للحرب الدول امل 

 اكـثري يفوق   بشكل   "ازدواجية املعايري "على قضية   
 علـى   الذي كـان  و ، هلا ياستخدام اخلطاب املصر  

  . استحياء
 على  ي الوقت ذاته عكس التركيز السور     ويف

 - العراقية بالصراع العريب   األزمةداعيات   ت  ربط أمهية
صياغة املـصلحة    يف    الدائرة الوطنية  أمهية يسرائيلاإل

ا من فهـم املـصلحة      نه انطالقً أال  إ. ايضأالسورية  
 بـدأت   ،الوطنية السورية والتهديدات املوجهة هلـا     

ـ      كثري من األ   يف   ختف ه حيان هلجـة النقـد املوج
  فيها تأعلنرات  ظهرت فت ، بل   مريكيةاألللسياسات  

فتح حوار مـع الواليـات       من سوريا عدم ممانعتها  
  .املتحدة

عند رصد مواقف الـدول املختلفـة متـت       
 بـامللف   يـة  املغرب ملكةامل مالحظة اخنفاض اهتمام  

شار فيها اخلطاب   أ اليت   وىف احلاالت النادرة  . العراقي
بضرورة عـدم   العراق مت ربطه     يف   الوضع إىل   املغرىب
 ،ي واالستقرار الداخل  األمنحداث على   هذه األ  تأثري

ما فيما خيص   أ. ة التركيز على التنمية الوطنية    وضرور
 تشترك مع   يملعضلة العراقية فه  اج من   ة للمخر الرؤي

ضرورة احلفاظ على وحـدة      يف   مجيع الدول العربية  
 حتت مظلة   عمار اإل إعادة العراقية و  يراضوسالمة األ 

  . املتحدةاألمم
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مرحلة ما قبل احلرب     يف   ه فإن ،إيرانما عن   أ
 املنطـق   إيران رفضت   ؛وىف ظل اتباع سياسة احلياد    

الـسياسات   يف    والتنـاقض  "املغلـوط " األمريكي
جياىب سـلبية املوقـف     ياد اإل  احل ىوختطَّ. مريكيةاأل

 يف  إيـران بعض اللحظات عندما شرعت      يف   العريب
ن كانت غـري    إو-جراءات  إالعمل على اختاذ بعض     

 مثل تقـدمي  ؛"رغري املرب  "األمريكيزو   ملنع الغ  -فعالة
ام جراء استفتاء وعمل مصاحلة بني صـد      مبادرات إل 

 أيضا  وىف نفس الوقت اشتركت   . واملعارضة العراقية 
انتقاد املوقـف واملـسلك      يف    مع دول املنطقة   إيران
تبنت سياسة متوازنـة     -النهايةيف  - اإال أ  ،العراقي
  سواء مع العراق   ؛ر تصعيد للتوت  أياحتواء   إىل   سعت
ا للتحـرك  كما شهدت تصعيد  . الواليات املتحدة أو  
  .   خاصة قبل احلربيراين اإليقليماإل

 جتـاه   يراينومع بدء احلرب حتول املوقف اإل     
ا لتأمني خماطر مـا      سعي ؛تقليل املعارضة ضد احلرب   

ظـل وجـود     يف    وتعظيم املكاسـب   ،بعد احلرب 
 ويف. يـة راني مباشر على كافة احلـدود اإل      يمريكأ

دوار ثبات امتالكهـا أل    إل إيرانسعت  الوقت ذاته،   
 العالقة مـع بعـض   أمهها ؛الساحة العراقية يف   مةهم

فقـد  .  خاصة الشيعية منـها ؛قوى املعارضة العراقية  
 الدور  أمهيةغفال  إالعمل على عدم     إىل   امتد التوازن 

 ودحـد  يف  ولكـن  ،عراق ما بعد صدام    يف   يرايناإل
فغلـب عـدم   . واليات املتحـدة  عدم الصدام مع ال   

 مع ميل القـوى العراقيـة   العراقيالشأن   يف   التدخل
استبعاد خيـار املقاومـة      إىل   يرانضة املوالية إل  املعارِ
 من موضع   أكثر يف   ا دوم شارةاإلكما متت   . حةاملسلَّ
كأفـضل الـسبل    حدة اجلبهة الداخلية    و و أمهيةإىل  
ظهرت كما   .من الداخل الواليات املتحدة   واجهة  مل

 مـع  ، لألمم املتحدةأكرب لدور ةخالل احلرب الدعو  
عيد التـوتر مـع     جل عدم تـص   أضبط النفس من    
  .الواليات املتحدة

ومع بدء العمليـات العـسكرية بالفعـل        
 حدة على   أكثرتصاعدت هلجة النقد واهلجوم بألفاظ      

 "خـامىنء علي  "  وكان ،األمريكي التحرك   أهداف
 ). النازية اجلديدة  :ثلم(ا هلا   استخدامدات  يا الق أكثر
 جتـاه تعـيني حـاكم       د هناك تشد  ا بد ،البدايةيف  

 وضرورة وجود حكومة منتخبـة     ،يمريكأ يعسكر
ا ختفيف سـقف    ، مث مت جمدد   العراقيخيتارها الشعب   

 اهلجوم على جملـس   حدة هدأت و ، املقبولة األوضاع
قبول قـرار    يف   املشاركة بل   ، وقبوله احلكم االنتقايل 

 حىت قيام    الس د لدعم جهو  ي الداع "مؤمتر دمشق "
  . عضاء الس بزيارة طهرانأ وقام ،حكومة منتخبة

ية فترات مـن    يران شهدت اخلطابات اإل   اذًإ
التذبذب تباينت فيها درجـة املعارضـة للحـرب         

 ودرجة اهلجوم علـى     يرايناخلطاب اإل  يف   مريكيةاأل
 وارتبط  ،األمريكياخلطاب   يف   سالميةاجلمهورية اإل 

 دارة اإل أهـداف بتطورات املوقف واتـضاح     ذلك  
كلما زاد احتياج   ف،  إيران ونيتها املبيتة جتاه     مريكيةاأل
حليادها تبادل الطرفـان     أو   يران إل مريكيةاأل دارةاإل
جيابية، وذا يصبح املتغري املـستقل هـو        إشارات  إ

العالقات  يف   حتديد درجة التوتر   يف   األمريكياملسلك  
 حيث غلب رد الفعـل علـى        ية،يراناإل -ةيمريكاأل

  .عمومها يف يةيراناخلطابات اإل
 كان هناك العديد من احملاوالت      ،بعد احلرب 

التطـورات   يف   يبداء الـرأ  إ أو    للتدخل مريكيةاأل
 حيث قـدمت طبيعـة النظـام        ؛يراينةالداخلية اإل 

 التـأثري علـى شـكل      يف   اا خاص  متغري سالميةاإل
 وبالتـايل  ؛بني واشنطن وطهران  ومسارها  العالقات  

فكان الـضغط   .  العراقية األزمة جتاه   إيرانموقف  يف  
 ، قلقلة داخلية  يالترحيب بأ  مبحاولة   والًأ األمريكي

 جدواه كانت ورقـة الربنـامج       مث بعد اتضاح عدم   
  .يالنوو

ا ا وجـذب   شد  اإليراين يويشهد امللف النوو  
ت املوقـف وتطـورات     ية وفق حسابا  إيرانومرونة  
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خاصـة  -ينما تزيد الـضغوط      فح ؛الساحة الدولية 
 تـزداد   األمريكـي  لتتقارب مع املوقف     -األوروبية
 ولكن حبدود وبأسلوب يضمن ماء      ،يةيراناملرونة اإل 
يسمح بتنـازل كامـل غـري         وال ،يراينالوجه اإل 
  .مشروط

 فإن مرحلة ما قبل احلرب      ؛تركيا إىل   بالنسبة
 شهدت خطاب لألزمـة  يجياد حـل سـلم  ا إل ا داعي 

لقاء عـبء   إ مع   ،يقليما للنشاط اإل  تكثيفً و ،العراقية
مثل كثري من    أيضا   امعلى صد ها  وحلتصفية املشكلة   
واتضح تضامن كل . عربيةالعربية وغري   الدول املنطقة   

 يف   حول رفض احلـرب    الرمسيو  من املوقف الشعيب  
 واتضاح عزم الواليات    نه مبرور الوقت  أال  إ. العراق

 إىل   تركيـا  كيد على احلرب اضـطرت    املتحدة األ 
 ؛عـدها عمليات تسويات احلرب وما ب     إىل   االنضمام

 وال– ي الـذ  يمنها احليو أمحاية ملصاحلها القومية و   
. العـراق مـن تطـورات      يف   ي يتأثر مبا جير   -شك

 وحتولت الفترة اللصيقة لنشوب العمليات العسكرية     
ـ    ملمرحلة  إىل   بعـاده  أ و يناقشة شروط الدور الترك

  .وحدوده
 إىل   الراجعة يوقف الترك وبسبب حساسية امل  

 مع الواليات املتحـدة     ي التحالف االستراتيج  أمهية
العراق خاصة مشاله،    يف   بالنسبة هلا وملصاحلها احليوية   
عمليـة ممتـدة مـن       يف   دخلت احلكومة التركيـة   

 مريكيـة األ-فمرت املفاوضات التركيـة   . التفاوض
 إىل النهايـة  يف قادتتذبذبات متباينة  بمبراحل عدة و  

 مـع   ،صادية لتركيـا   للمساعدة االقت   نسيب تقليص
 -ولو حبدود -مشال العراق    يف   يالسماح بدور ترك  

وىف ذات الوقـت مت     . ملنع قيام دولة كرديـة بـه      
تقييد املـساعدات    يف   االلتفاف حول الرغبة الشعبية   

 يف   وذلـك  ؛ بوسائل شىت  مريكيةاألالتركية للقوات   
الـب  التركية للموازنة بـني مط    حماولة من احلكومة    

ـ ي القـوم األمـن  العام ومطالـب     يالرأ ، ي الترك
ـ ترتبط بال فاملصلحة التركية ت    يلف االسـتراتيج  اح

 يصياغة املستقبل السياس   يف    وبإجياد مكانة  األمريكي
وظلت املشكلة الكرديـة    .  مثل العراق  ي حيو جلارٍ
حمور ـ     يف   اا حاكم  طـوال   يصياغة املوقـف الترك

موازنة موقفهـا      إىل واجتهت تركيا . املراحل املختلفة 
بقاء على قنوات اتصال قوية مع دول اجلوار مثل         باإل

 ؛ملانياأوروبية مثل فرنسا و   أ ومع دول    ،إيرانسوريا و 
التفـاهم مـع     يف   وراق التركية حىت ال تنحصر األ   
  .ا لتطورات سلبية مستقبلية وحتسب،الواليات املتحدة
 خـرى األ سالميةسيوية اإل للدول اآل وكان  
 تفاوتـت بـني     ،العراقية جتاه امللف    مواقف متباين 

املعارضـة   وبني األمريكياملعارضة القوية للموقف    
ا من درجة قوة     وذلك انطالقً  ؛الضعيفة على استحياء  

فقـد  .  عالقة الدولة املعنية بالواليات املتحدة     أمهيةو
مثل متغري العالقات مع الواليات املتحـدة املـتغري         

تلفـة علـى    صياغة مواقف الـدول املخ     يف   احلاكم
 يف  اتـضح ذلـك   .يوى وغري اآلس  الصعيد اآلسيوى 
 تـوارت املعارضـة      بينمـا  ،ماليزيابروز معارضة   
احلال علـى الـصعيد     ك ،ندونيسيةالباكستانية واأل 

ا بالنسبة للفارق بـني     ثريك األمر   ومل خيتلف . العرىب
  حيث بدت الفجوة بينهما    ؛ والشعيب الرمسي نياملوقف
 كثـر األ إيرانو تركيا   نتكا ورمبا   ،معظم الدول يف  
   .ا نسبيااتساقً

 للحـرب علـى     ياملاليزظهر الرفض   قد  ف
 ؛اخلطابات الرمسية  يف    الرفض ىنالعراق على قمة منح   

ـ        ضـد  "ا  حيث اعتربت ماليزيا هذه احلـرب حرب

ا عن غطرسة القوة حىت لو جاءت        وتعبري ،"املسلمني
 ت ماليزيا وبعد احلرب محلَّ  .  املتحدة األممحتت مظلة   
 العراق على الواليـات املتحـدة       إعمار إعادةعبء  
 يسالم اإل يقليممل اإل ت ساحة الع  يوحظ. وبريطانيا

د تعبري ماليزيا عن موقفهـا املنـدّ       يف   مبكانة كربى 
 وطالبت  . عرب املراحل املختلفة   مريكيةاألبالسياسات  

 النـسحاب القـوات     ماليزيا بتحديد جدول زمين   
 إعـادة  يف   اتحدة دور  امل األممن تلعب   أ و ،مريكيةاأل
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جانـب دور الـشعب      إىل   ، للعراق يالبناء السياس 
 حني اتسم املوقف    يف. انتخاب حكومته  يف   العراقي

مـن   إطار  يف  ولكن ،برفض احلرب  أيضا   الباكستاين
 احلرص على عدم ديد عالقاا اخلاصة مع الواليات       

 ا قوة وبـروز   أكثر ولذا جاء املوقف الشعيب   . املتحدة
، وقد كـان الـضغط      األمريكي العدوان   رفضيف  

رسال قوات  إ وراء عدم موافقة باكستان على       الشعيب
  . للعراق
 فقد جـاء املوقـف      ندونيسياألما بالنسبة   أ
 الرمسـي  بكثري من املوقف     أكثرا   باملثل رافض  الشعيب
  .دىن درجات الرفض للحرب على العراقأ مثل يالذ

  
 لـف لقد سعت اموعة القائمة على هذا امل      

تقدمي خريطة تفصيلية واضحة للمواقف الرمسيـة      إىل  
بـآخر باملـسألة     أو   مة ارتبطت بـشكل   مهلدول  
 على ما خرج    األساس يف    وذلك باالعتماد  ؛العراقية

 هـذه   زعماء ومـسئويل  من تصرحيات على ألسنة     
ا من معايري ومنطلقات    الدول، حىت يأتى التقييم منبعثً    

 أو ستنتجانوية ت وليس من مصادر ث   ،نفسهمالفاعلني أ 
أو   ستنبطت وراق هذا امللف    تقدم أ  ومن هنا؛ . عتقدت

يـة الالزمـة    األولللباحثني واألكادمييني البيانـات     
 اليت  وثق للمتغريات حتليل أعمق وربط أ    يف   لالنطالق

رية واملؤثرة علـى مـسار       اخلط األزمةحكمت هذه   
وىل  فهي مبثابة خطـوة أ     ؛سالميةمتنا اإل وتفاعالت أ 

 أخـرى ا من اجلهود للقيام خبطوات      وفر قدر مة ت مه
  .الحقة ضرورية ومنتظرة


