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(املرحلة الرابعة)

الهدف من التعاون العسكري األميركي مع أي دولة هو التوافق وال يعني أن يقوم شريكنا األمني ببناء نسخة مصغرة من القوة األميركية ولكن أن تكون لديهم القدرة على التعاون 

إيران ترى نفسها القائد الطبيعي ملنطقة اخلليج والدول العربية واليات تابعة لها.. وعندما تدعو إلى نظام أمن إقليمي فإنها تعني أن تكون هي املهيمنة

ميكننا أن نتوقع سياسة أنعم وأقل تصادمية مع إيران حال فوز بايدن إلى أن يشعر األميركيون مجددًا بخطورة التهديد اإليراني غير املقبول

قيادات اخلدمة األميركية يفضلون أن يقوم الشريك األمني بإرسال أفضل ضباطه للمدارس العسكرية األميركية.. و هناك مجاالن يتعلقان باألمن ميكن أن يتأثرا بشدة حال تغيير الرئيس األميركي

دول اخلليج ترى إيران كمصدر للتهديد األمني ولكن الكثير منها لديها عالقات جتارية قوية معها وهو ما يسمح لإليرانيني باالستثمار ومواجهة العقوبات

الصمت العربي جتاه نقل السفارة األميركية في إسرائيل إلى القدس يبني أن الدعم للقضية الفلسطينية لم يعد كما كان عليه قبل أربعني سنة
سنجد قريبًا بوادر لفتح عالقات بني كثير من دول اخلليج وإسرائيل.. والفلسطينيون سيكونون أقل قدرة في االعتماد على دعم عربي موحد

ماذا يعني التعاون العسكري بني 
الواليات املتحدة األميركية ودولة 
من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وماذا يشمل، ما الشروط الفعلية 

للتعاون العسكري؟
٭ الهدف من التعاون العسكري 
األميركــي مــع أي دولــة هو 
التوافق، وهذا ال يعني أن يقوم 
شــريكنا األمني ببناء نسخة 
مصغرة من القوة األميركية، 
ولكــن أن يكون لديهم القدرة 
على التعاون كجزء من حتالف 
مع القوات األميركية. ويأخذ 
التوافق الكثير من األشــكال: 
من حيث األهمية، فهو يعني 
األسلحة. ومن حيث التدريب، 
يشــمل القدرة على استعمال 
نفــس الصيغة لطلــب الدعم 
اجلوي أو اإلخــالء الطبي أو 

نيران املدفعية.
من حيث التعليم والعقيدة، 
فهو يعني حصيلة مشــتركة 
التفاهمــات واملفاهيــم  مــن 
واإلجراءات بحيث ميكن جلنود 
الشريك أن تعمل في الوحدات 
العسكرية األميركية والعكس. 
مييــل النــاس للتركيــز على 
القيمة املالية ملبيعات األسلحة 
ألنها األسهل في التتبع والفهم، 
ولكــن اجلوانــب التعليميــة 
والعقائدية للتوافق العسكري 
تعتبر عموما اجلوانب األكثر 
أهمية في التعاون العسكري، 
فإذا سألت كل قيادات اخلدمة 
األميركيــة هــل يفضلون أن 
يقوم الشريك بشراء املعدات 
األميركيــة أو إرســال أفضل 
العسكرية  ضباطه للمدارس 
األميركية، فإنهم ســيقررون 

اخليار األخير بالطبع.

إيران في  إليه  الذي تسعى  ما 
املنطقة، وما مدى قدرتها على 

حتقيق أهدافها؟
٭ إيــران ترى نفســها القائد 
الطبيعــي ملنطقــة اخلليــج، 
وترى الدول العربية في منطقة 
اخلليج واليات تابعة لها، حتى 
في عهد حكم الشــاه، ســعت 
إيــران وراء هذا الــدور كقوة 
إقليمية. وأوضــح مثال على 
ذلك هو أن بعــض اإليرانيني 
يرون أنفسهم ورثة حلضارة 
قدميــة وعظيمــة، وينظرون 
إلــى عرب اخلليــج على أنهم 
قبائل أغدقت بثروات كبيرة من 
خالل جهود األجانب املسيحيني 

وليس بجهد منهم.
وعندما تدعو إيران لنظام 
أمن إقليمي، فإنها تعني نظاما 
تكون فيه هي املهيمنة، والدول 
العربيــة في منطقــة اخلليج 
خاضعة لها. وحول ســؤالك 
هل تستطيع إيران حتقيق هذا 
الهدف، ال أتوقع، فقد جنحت 
إيران في إزعــاج احلكومات، 
وخاصة احلكومات الضعيفة 
في الدول التي يعيش بها عدد 
كبيــر من الســكان الشــيعة، 
ولكن جناحاتها كانت أقل في 
الســيطرة على املناطق التي 
متكنــت مــن حتقيــق تأثير 
فيها، انظر لألزمة االقتصادية 
في لبنــان والعــراق واللتني 
تخضعان للتأثيــر اإليراني، 
فإيــران تتســبب مبشــاكل 
وتأثيرهــا تخريبي بحت وال 
ميكنها القيــام بأي مظهر من 

مظاهر التنمية اإليجابية.
التعامل مع إيران

كيف ميكن لدول الشرق األوسط 
واخلليج العربي التعامل مع إيران؟

مساعدة النظام اإليراني على 
االستمرار بالســماح لرعاياه 
باالستثمار والدراسة والعمل 

في دول اخلليج.
اإليرانيــون،  أجبــر  إذا 
وخاصة األثرياء منهم وذوي 
النفوذ، على االعتماد كليا على 
املؤسسات الفاسدة والضعيفة 
التابعة للدولة اإليرانية التي 
الثــوري  يقودهــا احلــرس 
اإليراني، لكان بإمكانهم الضغط 
من أجل اإلصالح. يجب على 
النخب اإليرانية االختيار بني 
املغامرات اخلارجية لقياداتهم 
أو بناء مستقبل الئق ألبنائهم، 
بدال من حتويل إيران ألموال 
الضرائب لقيادات إقطاعية في 
لبنان والعراق وأماكن أخرى 

حول العالم.
 االنتخابات األميركية

كيف ستؤثر االنتخابات األميركية 
القادمة على دول اخلليج سياسيا 

وأمنيا؟
٭ فــي املاضــي، لــم يتغيــر 
احلضــور األمنــي األميركــي 

أثناء رئاسة أوباما في تشكيل 
خطة العمل الشامل املشترك، 
وقال إنه سيعاود طرحها من 
جديد إذا ما مت انتخابه رئيسا. 
ومن الصعــب أن نعرف ملاذا 
يريد اإليرانيون الدخول مرة 
أخرى في هــذه الصفقة دون 
احلصول على امتيازات كبيرة 
من الواليات املتحدة، وعقد أي 
صفقة مع إيران كوعد سياسي 
يبدو وكأنه يقوض أي تأثير 
أو سيطرة قد تكون لدى بايدن 
في املفاوضات وتضعف موقفه، 
ولكن على أي حال من األحوال، 
ميكننا أن نتوقع سياسة أنعم 
وأقل تصادمية مع إيران حال 
فــوز بايــدن، إلى أن يشــعر 
األميركيــون مجددا بخطورة 
التهديد اإليراني غير املقبول 
مثل هجمــات على الســفارة 

األميركية في بغداد.
التعاون مع إسرائيل

الحت في األفق مؤخرا عالمات 
التعاون مع إسرائيل، كيف ترى 
ذلك، قرار حكام أم رغبة شعوب؟

في بعض احلاالت، سيصرح 
احلاكم بأن بــالده قد ضحت 
بالكثير للقضية الفلسطينية 
وأنهم أهدروا لسنوات طوال 
العديد من الفرص واملكاسب 
احملتملة لدولهم وشــعوبهم 
من خالل جتنب العالقات مع 
إسرائيل، وستجد قريبا بوادر 
لفتح عالقات بني كثير من دول 
اخلليج وإسرائيل وإن كانت 
ضمن أضيق احلدود كبداية. 
بينما الدول األخــرى التي ال 
جتد مــا ميكنهــا االســتفادة 
منه مع إســرائيل أو جتد بأن 
حظوظهــا أقــل فــي حتقيــق 
مثــل هذه املكاســب، أو لديها 
مشــاعر أقوى جتاه احلقوق 
فســتواصل  الفلســطينية، 
مقاطعة إســرائيل. ومع ذلك، 
يبدو التوجه العام مع مرور 
الفلســطينيني  بــأن  الوقــت 
سيكونون أقل قدرة في االعتماد 
على دعم عربــي موحد يلبي 
طموحاتهم، وقــد يكون ذلك 
مشكلة األجيال القادمة، فصغار 
الســن من العــرب ال ميلكون 

فــي اخلليج كثيــرا مع تغير 
الرئيــس، حيــث إن هنــاك 
التزاما من احلزبني الرئيسيني 
باألمن اإلقليمي لدول اخلليج 
العربي. هناك مجاالن يتعلقان 
باألمن ميكن أن يتأثرا بشــدة 
حال تغيير الرئيس االميركي 
املنتخب عند تغيير باحلزب.
أوال: مبيعــات األســلحة 
وحرب اليمن، ففي عهد الرئيس 
ترامب، توحد الدميوقراطيون 
الكونغــرس ملعارضــة  فــي 
مبيعات األسلحة املتقدمة للدول 
املتحاربة في اليمن، ويشــمل 
ذلك أيضا الدميوقراطيني في 
الكونغرس الذي كانوا في عهد 
الرئيــس أوباما يدعمون تلك 
املبيعات. أرى أنهم سيكون من 
الصعب جدا التراجع عن هذا 
القرار أيا كان الرئيس األميركي 
القادم، وذلك بسبب املخاوف 
من املســاس مببــادئ حقوق 
اإلنسان والتي كانت األساس 
في هذا اإلجماع، وهذا لن يتغير 

فقط ألن الرئيس تغير.
ثانيا: ســاهم جــو بادين 

أنــا أؤمــن بــأن كال مــن  ٭ 
احلكام العــرب والرأي العام 
العربي يريدون حل املشــكلة 
الفلسطينية بشكل عادل يؤدي 
إلى احلكم الذاتي الفلسطيني 
في دولة مستقرة ودائمة. ومع 
مرور الوقت، يبدو أن البعض 
قد خلــص إلى أنه إما أن ذلك 
غير ممكن، ســواء من الواقع 
االجتماعي السياسي وتصلب 
مواقف القيادة الفلســطينية 
وانتشــار الفســاد فيهــا مــع 
القوة اإلســرائيلية  وضــوح 
املهيمنة، أو مجموعة من هذه 
العوامــل وغيرهــا. الصمــت 
العربي الشعبي املطبق جتاه 
نقــل الســفارة األميركية في 
إســرائيل إلى القدس يبني أن 
الدعم الشعبي العربي للقضية 
الفلســطينية لم يعد كما كان 

عليه قبل أربعني سنة.
اعتقــد أن كل حــكام دول 
اخلليــج العربي ســيتخذون 
قريبا قرارا مدروســا وعمليا 
بشــأن العالقات مع فلسطني 

وأيضا مع إسرائيل.

نفس املشــاعر والرؤى جتاه 
فلسطني كما كانت آلبائهم الذين 

خاضوا أحداث ١٩٦٧ و١٩٧٣.
«كاتسا»

رغم قانون مكافحة أعداء أميركا 
من خالل العقوبات (كاتسا)، إال أن 
هناك تعاونا عسكريا بني روسيا 
وبعض حلفاء الواليات املتحدة 

في املنطقة، فما رأيك؟
٭ «كاتسا» هو تشريع جديد 
نســبيا، ومت تفعليــه جزئيا 
الرئيس  للحد من صالحيات 
في فرض سياسة أجنبية من 
خــالل إلزامه باتخــاذ بعض 
اإلجراءات في مواقف معينة. 
لدى الواليات املتحدة مصالح 
عامليــة في مجــاالت متعددة، 
ونحن نختلف في العديد من 
جوانب السياســة مع الكثير 
من حلفائنا. على سبيل املثال، 
التقرير األميركي بشأن حقوق 
اإلنســان كل عام يحدد اســم 
فرنسا ويشــجب مواقفها في 
فــرض قانــون مينــع ارتداء 
احلجــاب اإلســالمي. ودور 
الرئيس هــو حتقيق التوازن 
بني األولويات املتعارضة، ثم 
التركيز على تلك التي تعظم 
املصالح األميركية، أو باألحرى 
األمن، حقوق اإلنسان، مكافحة 

اجلرمية، وغيرها.
ويهدف «كاتسا» إلى تسريع 
هذا اإلجــراء، ومبا أنه قانون 
جديد نسبيا فهو ينطبق فقط 
على تركيا ومصر. فالرئيس 
ليســت لديــه القــدرة علــى 
اإلعفاء مــن العقوبات، لذلك، 
ستكشــف لنــا األيــام مقدار 
جناح هذا القانون أو فشله في 
إلزام الدول على االختيار بني 
الواليات املتحدة وروسيا، أو 
قد يصبح عامال ثانويا، كحال 
قوانني مثل املتاجرة بالبشــر 
ومكافحة املخــدرات وحقوق 

اإلنسان.
القوات األميركية

هل نحن على وشك أن نرى 
شرق أوسط بعدد أقل من القوات 

األميركية؟
٭ من املهم العلم أن الكثير 
من هؤالء األفراد هم بحارة 
على منت سفنهم التي ميكن 
أن تكون بعيدة عن اخلليج 
العربي مثل ديجو جارسيا في 
احمليط الهندي. استراتيجية 
الدفاع الوطني احلالية تتجه 
ناحية التوصية بتقليل عدد 
القوات األميركية في الشرق 
األوسط، فهي تطالب بتركيز 
الدفاعية األميركية  القدرات 
في مواجهة الصني وروسيا. 
وقد ســعى دونالــد ترامب 
للحصول على زخم سياسي 
قائال إنه أراد مغادرة القوات 
األميركية للعراق، كما فعلت 
في عام ٢٠١١ ولكنه ال يريدها 
أن تغادر لتعود مرة أخرى 

خالل سنة أو سنتني.
ســنرى  أننــا  اعتقــد 
بوضوح عددا أقل من القوات 
األميركيــة علــى األرض في 
الشرق األوسط في السنوات 
القليلة القادمــة، ولكننا قد 
نرى أيضا بناء بنية حتتية 
للقــوات األميركية  تســمح 
بدعم شــركائها األمنيني في 
اخلليج بسرعة وقت األزمات. 
سيســتمر تواجــد البحرية 
األميركيــة باملنطقــة ذهابا 
وإيابا، ولكن مع تقليل تواجد 

اجلنود على األرض.

شعار مركز ريكونسنس

NESA شعار مركز

٭ اجلغرافيا هي الفيصل في 
هذا األمر: فإيران دولة كبيرة 
تتمتع بعدد كبير من السكان، 
فــي حــني أن دول اخلليــج 
صغيرة وعدد سكانها محدود. 
إيران ترى نفسها القوة الكبرى 
الطبيعية فــي املنطقة، حتى 
لو مت استبدال حكومة القيادة 
العليا للحرس الثوري اإليراني 
بأخرى. ســيكون موقف دول 
اخلليــج أفضل إذا مــا تبنت 
سياسات أكثر حذرا جتاه إيران. 
فــاآلن، كل دول اخلليج ترى 
إيران كمصدر للتهديد األمني 
ولكن الكثير منها لديها عالقات 
جتارية قوية مع إيران، وهو 
ما يسمح لإليرانيني بالعمل في 
هذه الــدول وحتويل أموالهم 
إلى إيــران، ومن ثــم ميكنهم 
االستثمار ومواجهة العقوبات.
هذا األمــر يحقــق أرباحا 
قصيرة األجل للبعض، ولكن 
له أثر في توفير موارد أخرى 
للنظام التوســعي. فإذا كانت 
دول اخلليج ترى إيران كتهديد 
أمنــي لها، فــال يجــب عليها 

شخصية املواطن الكويتي الوطني
 أقوى من أي حتديات تواجه الدولة

ال نعلم من اُملالم على تخزين املواد 
املتفجرة في بيروت

اليورانيوم املنضب مت استخدامه  في 
حرب حترير الكويت ألنه عالي التكثيف 

ديڤيد دي روش في سطور

مركز NESA في سطور

ردا على ســؤال حول رؤيته ملستقبل الكويت مع هبوط 
أســعار النفط، قال ديڤيد دي روش ان الكويت شريك 
أمني قوي وعلى قدر كبير من الثقة بالنســبة للواليات 
املتحــدة األميركية وتتمتع بحكومة تقدمية ومســتوى 
مرتفع من املشاركة الدميوقراطية أكثر من كل نظيراتها 
في املنطقة، لكن املتانة االقتصادية للكويت أصبحت محل 
تســاؤل كبير بعد انكشاف ضعفها املفاجئ فور هبوط 
أسعار النفط، وبسبب التطورات احلديثة في تكنولوجيا 
حفر اآلبار النفطية حول العالم، أستبعد أن ترتفع أسعار 
النفط واتوقع ان تظل متدنية لفترة طويلة، وسيشــكل 

هذا األمر حتديا كبيرا للكويت.
وأخيرا، فقد رأينا كيف تكشفت بالكويت مؤخرا بجهود 
شعبية فضائح فساد كبيرة تثير لدينا العديد من التساؤالت 
وميكن أن تكون هذه التحديات فرصة مواتية لإلصالح، 
فالشعب الكويتي معروف بحماسه الوطني وروحه الصلبة، 
لذا فإنني متفائل بأن شخصية املواطن الكويتي الوطني 

أقوى من أي حتديات تواجه الدولة.

ردا على ســؤال حول من املالم فــي انفجار نترات 
األمونيا في ميناء بيروت وهل كانت االســتخبارات 
األميركية على علــم بذلك؟ قال ديڤيد دي روش: ال 
نعلــم من هو املالم على تخزين هذه املواد املتفجرة 
في بيروت، وســنعلم أكثر في األيام القادمة. ومع 
ذلك، من املؤكــد أن العديد من اجلماعات في لبنان، 
وخاصة حزب اهللا، قد جنحت في حتييد أجزاء مهمة 

من الدولة اللبنانية.
وقد رأينا ما يحدث لكثيرين في الشــرطة اللبنانية 
وموظفني بالدولة وقيادات شعبية عندما يعارضون 
مصالح حزب اهللا، كانت نهايتهم مأساوية وحياتهم 

قصيرة كما حدث مع رفيق احلريري.
ولنحــاول جدال من باب التفكير املنطقي البحث في 
إجابات للســؤالني أدناه، هل من املمكن اإلبقاء على 
املواد املتفجرة في بيروت لو أراد حزب اهللا ازالتها؟ 
ثم اسأل نفسك هل متلك الدولة اللبنانية القدرة على 
ان تتخلص منها إذا أراد حزب اهللا لها أن تبقى مكانها؟

قال ديڤيــد دي روش ان الواليات املتحدة لم تقم بـ«جتربة» 
ذخائر اليورانيوم املنضب في حرب اخلليج، فقد كانت ذخائر 
عادية مصرح باستخدامها كتلك املستخدمة في القذائف املضادة 
للدبابات في حرب حترير الكويت، وفي التدخل العســكري 
حلماية املسلمني من اإلبادة اجلماعية في البوسنة وكوسوڤو.

كلمة «يورانيــوم» هي كلمة مخيفة للكثير من الناس، ويبدو 
أنها تشير ضمنيا إلى تفاعل نووي. لكن هذا ليس احلال. نعم 
اليورانيوم املنضب مت استخدامه في حرب حترير الكويت ألنه 
عالي التكثيف، وميكنه اختراق الدروع املعدنية السميكة. وفي 
السنوات األخيرة، هناك بعض الدراسات التي تفترض أن تلف 
تلك الطلقات مع الوقت له أثر سام. وتفترض دراسات أخرى 
أن هذا غير صحيح، وجتري حكومة الواليات املتحدة دراسة 
طويلة األمد ألثر اليورانيوم املنضب على اجلنود الذين تعرضوا 
له، والتي تفترض عدم وجود أثر طويل األمد. وفي أي حالة من 
األحوال، فإن أي ضرر محتمل من تلف هذه الطلقات لم يكن 
معروفا وقت التجربة امليدانية قبل ٣٠ عاما. والدراسة لآلثار 
طويلة األمد على اجلنود األميركيني تنفي وجود أي أضرار.

 (NESA) أســتاذ في مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات اإلستراتيجية
في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة، حيث تخصص في دول شبه 
اجلزيرة العربية، واألمن اإلقليمي لدول مجلس التعاون اخلليجي، وأمن احلدود، 
وعمليات نقل األسلحة، والدفاع الصاروخي، ومكافحة اإلرهاب. قبل انضمامه 

إلى NESA عمل باملناصب التالية:
١ ـ مدير مبكتب وزير الدفاع ملنطقة اخلليج وشبه اجلزيرة العربية.

٢ ـ مسؤول االتصال بوزارة الدفاع في وزارة األمن الداخلي.
٣ ـ مدير عمليات الناتو حيث صاغ توجيهات النهج الشامل حللف الناتو.

تأسس مركز NESA في ٢٠١١ كمؤسسة تتبع وزارة 
الدفاع األميركية، ويقع جامعة الدفاع الوطني في 
واشنطن العاصمة لتعزيز التعاون األمني مع أكثر 
من ٣٢ دولة شريكة في املنطقة املمتدة من شمال 
افريقيا عبر شبه اجلزيرة العربية إلى جنوب آسيا، 

من خالل توفير مساحة تعاونية لصانعي السياسات 
لبناء استراتيجية أمنية وتنمية الشراكات بينهما. 
يتمتع مركز NESA بقدرة فريدة على االستفادة 
من املصالح واملعرفة التعاونية للمنظمات العسكرية 
األميركية مبا في ذلك القيادة املركزية األميركية 

والقيادة األميركية في افريقيا والقيادة األميركية 
في احمليط الهــادئ واجليش األميركي املركزي، 
واألركان املشتركة. باإلضافة إلى وزارة اخلارجية 
األميركية، لعقد املؤمترات والندوات وورش العمل 

املتخصصة وتعزيز اجلهود الديبلوماسية.

 األستاذ في مركز NESA أعرب عن اعتقاده بأن كل حكام دول اخلليج سيتخذون قريباً قراراً مدروساً وعملياً بشأن العالقات مع فلسطني وإسرائيل

ديڤيد دي روش: على دول اخلليج تبّني سياسات 
أكثر حذرًا جتاه إيران وتخفيض عدد القوات األميركية 

في الشرق األوسط خالل السنوات القليلة القادمة
أكد األستاذ في مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات اإلستراتيجية (NESA) في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة 
ديڤيد دي روش ان الكويت شريك أمني قوي وعلى قدر كبير من الثقة بالنسبة للواليات املتحدة األميركية وتتمتع بحكومة تقدمية 
ومستوى مرتفع من املشاركة الدميوقراطية أكثر من كل نظيراتها في املنطق مشددا على انه سيكون موقف دول اخلليج أفضل إذا 
ما تبنت سياسات أكثر حذرا جتاه إيران، خاصة ان ايران ترى نفسها القائد الطبيعي ملنطقة اخلليج والدول العربية واليات تابعة لها.. 
وحول القضية الفلسطينية، اعرب في لقاء اجراه مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عن اعتقاده ان كال من احلكام العرب والرأي 
العام العربي يريدون حل املشكلة الفلسطينية بشكل عادل يؤدي إلى احلكم الذاتي الفلسطيني في دولة مستقرة ودائمة، وقال في الوقت 
نفسه أن كل حكام دول اخلليج سيتخذون قريبا قرارا مدروسا وعمليا بشأن العالقات مع فلسطني وأيضا مع إسرائيل.. كما حتدث 

في اللقاء عن نيّة الواليات املتحدة تخفيض عدد قواتها في الشرق االوسط خالل السنوات القليلة املقبلة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 


