
  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

ات ا ق اي-ال اا  ا  

  وا  اك

 رس /وا ت اراا  /ت اراا  /ا .  

ا   

ا اق ودول اا  ي ون   رؤ   ا   

ات ا ا ا   - نذب أواا إ ا  و ا را  ا

و ظوف ا و   ا  ه ات     ال ا اق و ارات 

 ر ت ااق واص ا ا وا)ا( وا ذج اا د ا ،

 ا اا ارد اوا ا ش دول ا ت اماض ال ا  يون ا

،ا اا ت ان ا  لا ا  ر ا  ةا را ا ق ا 

او ا ا  اموا ا ا  ون ورا.

     ا  

 أم   ة   ار  وث ات ة  از اى 

  ا  وا ا وى اا  ت اا  ر دةإ 

  وا  ص،   ان أز اد دة أت   أاق 

ا ا واورو وا وا وت ، و ا أن ن ه 

ا  ام زا ا اا  يا ال ازال ا ،انا  ت

،  أم(  ا  اد أ اد  ا؟( ا واد اول

 و،ا  وا ا    ،ا ا ا اءا م

أ  وع ؛   فدة وا اات ا  ، ا 

 و ا  ا)ا ق أوا(    ا ا   ،

اا ا   أي    ا ،اقا  يو -  و   ا

  رة ا أن ،اقن وا   أوو،اما وت ا



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

ش [ا رج دارة ا  واGeorge. W. Bush )٢٠٠٨- ٢٠٠١(

   ا  اا  راو    دول  ت دإ 

 أ  آب  رو  زاث اأ و ،رع ٢٠٠٨وت اد و ،

  وندي واا  رات اا  اته ا وم ،ا روا

 ما ٢٠٠٨  ا ا ا  ية وا و ا  ي موا،

إن ه امت . ا ووز ة  ور ا  اا او  ا

   دة اإ      م  ر   اءاتوا

دوا ا   ته ا ة تاء إ   وا 

وا.  

 اق ودول اا  ي ون   رؤ   ا 

و ا   ا   ى ،ا:-  

  ا أن ن ك ون ي  ااق ودول ا ا     - أ

 تا  ديا  ؟  

ول ا وذا  ه اول اق  إطر ا ) ا)ذا  ااق -ب

  اون؟

  ا ا ا اون؟-ج

    ا اون  دون ات ر  وإ؟ -د

ل ول ا ا ا ا  ول ا   ور  ،ر او

  اق ات ا ا ا  اض   ا ون وا

وا   أدت إ وف اوا ا ررة .ان و رةو  رة ىأ

  ة  تا  مر   ذب، و ا اق وا ل اا 

 ان وه ا  وا  ر رات ا  ته ا  أت

   ي اون اذج ا ول وا مر اا أ ، 

ا وا ،ا اق ودول ات اماض اا  ذجه ا   



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

 ت اوا وا روا وا ا   ش ا ا

  ،يا ل ا  شه ا ةرب اش واه ا ا ا

 ا ا  أم ون رأى ا ول اه ا ت  ت ا

 ات اموا ارد اا ر إا ا ق ،يا ما  ىان أو

 ا را اول ا ر اا ل، أا ا  ر ن وادة اا

   أن  اموا ا ا  ا ر ت وه ا  ءإم

  ا اق ودول اا  ي ون د او ا اا أ 

ان ا   ه ا ن را  ا.  



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

١-ت اا  ا اا اق ودول اا  :

   ق أي م ا ا   ر ا ا ا 

إ آ ، ا    ا واة واول أؤه  ود 

وا روا وا ا واا   ،وا )١( . ا ا وا 

وزال ا ات ة   و  أو ،ر اات 

 رى اوا دول ا و ،ا ا دول و ث دا ت ااوا

) اول( وات  ،ت او رة  ت ا ا )٢(اة

 ا     ةو و ،و إ   اتو و أ 

 أاض ة اى، وأاف  اى و أن ااض وااف وارات وات 

ة ان ظ ،وم  وو  اته ا اع وارة و ون  

رة أى، و ن ااع  در واط   ات ا وإرة ات 

ا ا در إ  أو ،ما .  أي دو    ا  ك

اا اا ول وا     وا وا دوا وا 

مموا ٣(وا(    أدوارا ا ا ا ات اا   ،

ون واه اا  ه ا ت ٤(أ(.

   اا  اقا  ريا ا   ةة اا    ز١٩٥٨  و

  آذار  دسا  اناق وإا  اا ا ١٩٧٥    اعا  ص

 ،ا ا  ر اا ام  ا دول ا   اقا إ  ن با

و ا  رت اا د  ان وام م  ر ١٩٦٧ا أ ا ،

   انإ  ها م  ت، وه ا يا ١٩٧٩ اب اع اوام - 

، و ا ا  إان   اون اا ول اى ١٩٨٠اام  أل 

اول،أ إان  ا ا  ر ااق واول ا و ارة إ ه 

، و أء ه اب و  ااق ول ا ا إ ت    )٥(اى

  ته ا ر   ا ا ت،وا  و ا را    ةا 



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

ادي  اط ا ا، وء ا ا  اط ا ) ا )ء 

 ات اوا ا ر   رأوا  اء اق وات اا ا

  ءا ذ  ته ا ارو ،اأم  رز إدار )مو  ( أن  ا

ا ا اا م  أوا   دا ء إ اام وار ا  اورة 

 و ،ا ل ا  اما ما  رك اء اأ  ورةا   و

 ااق واا   ت ت إا واه ا أن.  

 ات اة ا  ١٩٨٨ امء اب اا اام  ا  آب  

وع  ت ااق  دول ا ا ة  آت  وأى ، وأع 

ا٦(إ( ،ا اق ودول اا  اما ر اأ  يا ا  ف

 ا ا     ،ا ا افأط   ا ء ات اوا

أ  سا  يا وا  - ٧(أورو(ا ا ا ا ج وج ، و

ء وامت ا ا   ل ا اا إ ا  ام  آب 

، ووا ا ا ا  ه ا ت و اث ورات م  ارة ١٩٩٠

وما     توأ ا ز در اوة  إ إ اا  

، واي  ب ا ام ا )٨(وا ا اام أ  ا اا آماك

أ دل ااق ، اث اي   ا ا  ااق ودول  اون 

ا را  ا ول ا.  

 نم  ا  ا ا اق وا  ب اا ٢٠٠٣  أ ،

 ات ا  اءة أو ر وا  فا ا–   اا  ،ا

وا وا ا ا  ة   ال ر وا  إ  لون ا ن

إ  ن  ي  ااق    و  ا دوار ا، و ا اد 

  اوري أن  دول ا ا دة ر و  ار وات 

 ة  ءو أو و اا   ا ا إ  اازن ا

ما ب ا   ا ذات ا )أن )٩  ا ات اأن ا  ،

 و  و   ت اا   يا وا س  اأ  

  أى   اول ا أن  ا    دول ا ا،و

ااق  م دو ار  ا   ن اار    ااو ار وان 



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

ا دول ا  يوا ا  ازندة ان إ   ة أ    أ 

 ُ اقدة ا إ  أن   ا)ات )١٠ا  اق اا    ،

 د إ  ن  ت اه ا دة وا ا دول ا    

  ات  نا  ن اأ إ ا  أن ج وأ و 

  .)١١( ار و ات

إن ار ا  اا  ال ا اي  ده ء ت 

   ذو را ي ال ان ا و ت اا  اق وا  دة

 ا م را ا   ورد  ح ا دول ا م و  

  ا ول ا ونا ٢٠٠٧  " :   أ  ونا  ت دولأ

   ا ا ل د  اق اا  فا    ةد  ا

  دون وا ا اا ف اأط   ة وطو   إ اى اا

و  ت اط و ا  إرء د اق آ و و در  ودة دوره 

ووا ا   ل )١٢( اوف ، ووا اا داء ار ا  إذا 

 ،و اق وا  تا   ا و   إ وو  ا

 ء رؤ  ا ه ات   و  ا ،رب 

أن ا إ  ل اا  و ون أ   دورا  أن  ت ا

،  أن اون اي  أ درت اون ا   ود ف )١٣(اي

 ات ا ا راو ومان اه إرادات ا  وا )١٤(وا ، 

  ا)ال اوف واا ظ  ( وا دوا ا ا 

  ث أن ا  أن  كا و وا)ا اا ( )١٥(.  

ا رم  تا   و  ر راتك إ ا 

  يون اا  إ  ر موإ ا اق ودول اا  ا 

 ا   ا  دي اا ا ) آب  ولا   ج٢٠٠٥ (  ديا 

 من ام و ٢٠٠٤ ا  و ل ا ح   و  ن) ان ا

ما  ربا ا  ء وأي رب وا  اقوا دا ١٦()ا( ا و ،

 م ان ن  ت  (٢٠٠٤د ا وز ار ادي  ا  ان 



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

  ن اقان  ،)١٧()اع واا وز م ا   ا  ا و

ادي   ا  أل اع وزراء اع وار ورؤء أة ا اط  دول 

ان دول ا      ( ٢٠٠٧ اون ول ا ا  اا  ز 

 ا و طا اق و  ان م()١٨(  آل ا   ا و ،

ااق  ااد ط)  زر اق ٢٠٠٨وز ر ا  ا    اول 

 ز     ، أ  ء اقا ،ول ا ته ا  و 

ر دو ارات  ا  (، و ا   زا آل من )١٩()ا   امت

 ما ٢٠٠٤ ( ما   دس واا  ا اا ٢٠٠٨ ) زال اقا

  دا  ا ج إ ارا ا    مو ودوره ا  

 ا ر وا  اا ة ا ة ا ار اإط  راتوا ا 

٢٠()ا( حا ح ا ا و ،)  ونوا ا  ا دو أ من ام

٢٠٠٦ (   ا  اا را ر م رق اط ا ى ا٢٠٠٧ 

، و ا  ا )٢١()ا  وون    ا ا د ا واار ااق(

إم ( ٢٠٠٨ام  ا  ان  زا آل من وز ار ارا  اة 

م إ ااق   رات  ا وم إ أن ن   اون ا وان 

 اقاك ا ونا   تا   ك()٢٢( د ا ا و ،

  ديا را ن وزم  ا٢٠٠٦ا )  اق و ام ن دورم ان 

  .)٢٣()ود ودا دا  ا اطر

 امح ا ا  ااق دة  ة   إ طر ا وال 

دوا  ىات أ دون ا  ه  اإ   وا 

ااق  إ رؤ   ااق اا، ان ه ادة   ا ا ض 

ان   أدم در  و  إ دور  د ال وز أار ارات 

  ت وا وا و ، ي اق اا ا ون ا نان ا إذا

اه ن ات ا   اع  اذ ات أى  د  ااب 

 اق وا  عوا    رام  رع أو  دون ااق واا  ن أن

   اء ورا ا  إ ا و ودو اق وا   ك ولا ا

  ن    ة  رف  اقن ا ذ  أو اإ أو دا



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

ا ل اات ا  َأ  ،و اا  ا ا ؤا  و 

)اق اا (  وم  ة وانا ت ا ا أن ،ا وو

ا ا واا ، وان ن ات ة ة   ر ا ى 

اا ا  ار واا ا  طار و وو وا و ا٢٤(ا(.  

  اتا  د اا   ا ول ا طا ت ا ء أن

ا  دا  لما   ذ ه، وه و  ا ا ر اأط 

   إ  راته ا  أن  وله ا  رة د ء إ ا ا

  وا م  ارت ا و ا ظ   ،اءا ار ووا

ا  ء ا   ،ىأ م  بت واا ا و طوا ت ا

ات اا ٢٥(إ( م  ا    آل ا    ح ا  ،

أن ارات وات ض  م) :  ٢٠٠٧ اق او  اا  من اول 

  ل إ ا اف، وطا   ا ازن وا اار و  ا 

وم أ ت إ  إ و اا ا  إ و أ ٢٦()أ(.  

   ،يو   يون اا إ ا  هو   ا إن ا

  ا ا وا اي   اورة أن ن ، إذ أن اة أن ا

او  ا ا   ود  أدم  اق ا و أ ف  ء 

 ات اا  ان   ، يون اا إ ا  ا از  إ 

،وود ات ا  ااق ودول )٢٧( اات ا  ا إ اون اي

  تا طا أن دول ا، ي ون ل دون  أن  ا ا

    ا و وم اي  ن ا   مب ات ا

  أن ،ا اق ودول اا  ث    ته ا   ن،وا

 م نمن(واا و (  ك ممات اا ظ ذ ص و  ل  اعم 

ا،و ا اممن ن  ا ااك  ورات ا اط إ م اات

 ق أورو ب طا دة ا    إ )أز ( ا ن ا ذ،

 و ا  ي طا ا   يون اار اأن ا رأ مموا

  أن  وا  و،ا ا   أن ،ت اى ا ق دو



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

  اقوا ول ا ،   ونا ا ،يون اا رون أ

  أ ام ، أو  أو ز  إ   تورا أ   ديون اا

٢٨(وا(.    

٢ -ا اق ودول اا  ت ا ذج اا  

أن ا ا ت ا ا  ا أن  ااق  ا  دول 

اون اي و  اق ا ا  ر اس   ات ا ن 

  ا ا أ درت اون ا    ات ا  اات 

   ا اا ا    يا ا اا  ديوا ا روا

   ل)Paul Bremer (ا ما ا )ان ان  ٢٠٠٣ ٢٠٠٤إ( موإ ،

  و ا اق ودول اا  ي ون ت ء وإم ط   ء 

  او ر ودر ارد اات واوا ا  شه ا ارد  دا

  .لا  ا ا

   فى أي ط ديا ا  ض ا إن  ا ت اإن ا

  ق؛ إذاا   إن  ا  اتوا ل ا  ق اا  زا

 ة م  ش ا ا ا إ ما ا(مد ( يان اا 

 ا    و ا ما أ وإ ، ديا ما   

 او  ر ا طرات وارت واة وادة واا وم ٢٩(ا( ،

ا ذج ان ا و ا اق ودول اا  يون ا رإن م  

 أ أن ن  ل ار اك وإاء ار ا ت وار ا ات 

  يا ل ا  ونأو ا ا  دل ال ا ب أوا و ط

 دول ا  أن  ول ا دت امع واا ا  ا اات ار اا

د وارات  رب   ا ال، ض  ا ار  ا اض 

  .ارات ا ون اي

 يا ا  ا واا  ج إ ام   ا ون ا

أ ورأ  اان، و  اوا أ در   اون اي ا  اان 

ا  اا ا أ ،     إذا  ة  اه و  ود   



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

   ة ءو روا وا ا   رات ات واا 

ودل ات  در اات ا، وو أ ة  اي،ودرا رح 

   أ  ات ا وإ  ،   ه اات أو 

 ار اذ اا  ل ي ون)٣٠( .  

  .اون اي  ل ار اك -أ

     ا و   ا أن ا و ا اا أن ا

 ا دي اا ا و ا ا  وا  ام اده، إوإ ا

  اء  راتات و ج إ وا ش اا  نا  ش ا

 ى اات(اا (ديى اأو ا)اوا ا ( إ    وا

ش ا كا رك وا عا  درة  ى إ   ى

 ا أ اات ا  ،ات   ات اة ا ودول 

 طل ا  )NATO ( اا ا ء و  ا  اق

  ل  تاه ا ن و  داءى ا    ة ذات

 ،ا  ر اا  اتى ا  دي و  اا اوا

 اا  ج إ اا  أى ون      أ  إن 

 و ا او ،ة ا وادات  ال اا  مل ه اش

وم ل  ش ات ا   ا )ا . )٣١   وريا 

 إ  ا ش دول ا ء اا  فا ت اا  ا

 ةا ردات اا  ت ذات اات واا ش وه ا  

  .اي وا ا  ان ا ا واان اى

 و ،ون اا  ول  ة ا دا ات اا 

ات اوا ات اوا طس اوا ات اا  ات اا  ،٧٥٠٠٠ 

 ة آ ر ود  ١٢٧٠د  ر  ا وااز و ١٠٥٥د و

  ذا   ١٧٠ و  ٢٣٨ل ة ر و ٣١٩٠دة امت و



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

ح   ٢٠٥٠و GSS-2أرض -ذت ار أرض ١٠را ار و ٦٠ا و

طة د  ٥٥و AH-64طة د   ٢ذ ار  و ٦٥٠د روع و

)ات اا  رة دا  و ات اا  زة ات١٠٠٠و) ط  ذ

ق   ٩د ز  ١٢٠٠٠٠،أ اس اط ادي -  ار أرض

 و و ١١١٧  ر ذات د أداري و ١٩٠إ ة  ٨١٠ 

ح  د روع،أ   ١١١ون و  ٧٣ ذا ا و ٧٠ر و

   دا ات اد، ١٥٥٠٠او ١٢٥٠٠ ات اا  ات  ٣٠٠٠

 ي، و ةو ٧ ، ار  ي تط٤  )ر(٩، و 

زة  اات (طة د ٤٤ت  و٨زورق دور و ١٧زوارق ة ار و

رة دا ات اا  و ١٤٠و) ا   ة  م 

ات اوا،   دا د، ٣٤٠٠٠ان و ١٨٠٠٠ح ا ١٦٠٠٠  

  ي انح ا ،يع اح ااز  ١٧١ط  ذ ةطF-5 B/F/RF 

 Tornadoطازطة ااض   ١٠٦ام و   Tornado IDSا وF-15و

ADV وF-15C وF-15D از  ٢٥وع طة اطTornado IDS وRF-5E ٥و 

-KCو KE-3Aطة  ود  طازي ١١و E-3Aطات إمار ي  طاز

130H از ٤٥وط  ة مطC-130 وL-100-30HS وCN-235 ة  ٧٨وط

 AS-532A2و AB-412و AB-212و AB-206Aو AB-205د  طاز 

Superو 2Cessna17و Jets reamو PC-9و Hawk طة ر  طاز ١٢٢و

Mushshaq ي يع اح ا از ١١٤٠،أط  ي عد M-

163Vulcan 20mm وAMX-30SA 30mm 35وmm وL/7 40mm 

 Crotaleو MM-23Bو Shahine طاز -روخ ارض ٥٢٨٤و

 PAC-2/Patriotو Mistralو Redeyeو Stinger/FIM-92A Avengerو

)٣٢(ا أ ، دا أ ا ات ا:-  



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

أو . ان(اا   ة ءع(و) إم دة اا(  ةو   و ،

  أ  اد و   .أ. رم ١٩٥١ا   ان 

را وز ا)  .(  

م .ا) ي اا را (  وا ا  ةو   و

  . وا  وز اع واان.أ. ا ا رم ١٩٥٣ان

 .ان(اة ا اق ا(نم  ما  وا  ١٩٥٧و   

ا اأ ر س وزدا  نو أ  دا  ل.  

ًرا .ا)م اترة طإF-86 د  و(  ديا  ة  و

ما  ١٩٦٥ ر ا ا .. ون وا ف وزا رت و

ا رديا.  

 .ا)ا ح ا    ءاتإم ( اا  ة  و

  ١٩٦٥وا ر ا ا .. وا ف وزا رت و

  .ون ار ادي

د .ا(ا م  نا ت امزات واتا روا مF-

  اف وز اون ار وا ١٩٧٢، و  ة  اا  من)5

ا.  

 . ا)ا ة اا (   ا  ة  ١٩٧٢و.  

 .ة ات اوا دا   ةن )  طس اا  م

 ا ا وا  ا  ١٩٧٣و  اض  ا   آذار) ادي

طس اا ر ا  .  

 .ل ك ن)ديي اون اا -ا (  ا  وا  و

 وز ار ا ي  ووز اا ادي    ١٩٧٤ان

ا .  



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

ا .ك(اع اا (  وا ا  ضا  ١٩٧٧و  ا 

د ا را ووز ر  و ٣٣(.ا(  

ا  راا ا أ را   ة زاتز إأ ام إ ر

  أ  و ،ا ت اا  اذا   ١١(ا ( أ

 ات اي ا ،وا وا ات اا  ز دل  ٥٤٥ د

ح   ٥٦٧ و ٥٠١م أص ر و  ٨٦٠ل ة ر و٤٣٠ر و

أرض، أ اات ا- رز ار أرض ٦زة ار دع ي و ١٠٢د روع و

  ي راي و ٢٠ا اضة اي و ١٤٩ط ل ةع و ٧طات ا٢٣ط 

  ٢ط و ٢ات ا  طة د وا ١٠٤طة ر و ٢٤طة م و

طة  ١٨ إد أداري و ٢ت  و ٥ دور ودع  و ١٤ و

 د)رة دا ات اا  و ات اا  زة()٣٤( وو ،

 رات اا)ت دت و (ت اا  ديا  ظأ  ة ا

،  ا  اي وز ار و م  ١٩٧٥وا  ان

٣٥(أ(.  

 ا  شا أ  أم  ما ات اا اء اا 

  أ  ناف ووا را  ٣٥٠٠٠  ات اا  ز د

  ات اا  ،وا و ١٥٤وا ع و ٤٥دا ل  ١٩١ 

طة  ٣٦ح  د روع واات ا ي   ٥٠ و ٢٣٣ة ر و

زة  ٤٠طة د و ٤١طة ر و ٣٦طة م و ١٦ل اا أو  أر و

  ي ات اي وا عد ارو ٢ طو١١  عود دور ٤ 

  ) ت (، وك ا )٣٦( إد أداري

  يا ن ا٨٥٠٠  ات اوا ات اوا ات اا  د

 ل ر  ٤٠و AMX-30د ل ر طاز ٣٠ت ا  ؛ ن اا

 Armored Personal م أص ر٢٢٦ اع و٦٨أ م ا و

Carrier م ازط piranha و ا م٨٩ا  ا م أ  



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

طات  ٦طة ذ و ١٢ت ا ا   ح  د روع،أ اا ١٨٨و

 و   أي -روخ أرض ٧٥طة د و  م دع ي  ٢٥م و

  ن ا ات اى واا  ة أو ار٣٥    زورق

 رو رات)أن )٣٨ ا و ، ازم  يا  اا ا

  ا دة ا  أن  ، دو  ا ي اد ا

  ة ا  ا.  

 ت، وا  ار اع ا ى أو ات اا  أ

ا ات اا ١١٠٠٠   ،وا وا ات اا  ز د

  ات ال و ١٢ا ةو ٣٦٨و و ٤٥٠د ر ة آ ل  ٣٢١ 

طات  ٤ح   اروع واات ا ي    ٣١٨ و ٢١٨ر و

  ٨٤طة د و ٤٥طات م و ٤طة ر و ١٩ وطة  أر ٣٩ااض و

  ا ات اا ي، أ عد ارو ٣٥  عد ١٠  زوارق دور

وأ ا ان ذات ط . )٣٩(زوارق  ٥و- ة ار أرض

ا و  ا  ) اات ا) و اي  ات اة ا

   وا ا١٩٧٥ا  وز ح او  و ا ا 

 وا ،رات(اص واا ت وا   ت اا ( ا

   ا  ومن اع  ١٩٧٦موزارة ا و ا  زاقا 

٤٠(ا(.  

  ا ا ٨٥٠٠  ،وا وا ات اا  نز د

 ات اا و ١٨٠ و ٢٥د ر ل ع و ٤٦ا ص  ٢٣٥أ م

 - ،زة ار أرض  ٩٣ح  د روع و  ٤٦ و ٤٣ر و

  ن ات اة ١٧واطF-16C  ات  ٤وطF-16D ات ٨وطF-5E ٤و 

 ٣طة د، أ اة ا ا    ٤٧طة  و ١٧و F-5طات

، )٤١(ت إد أداري  ٤ وت دور ودع  و  ٣ل ر و



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

 ا و أ  يل اا  نا ت او)ة ا ( ا

 ا  ا ل ا وا را وز  رك آل   ا و

و   أى  ادي وا   ١٩٧١ ا وا  من اول

و    رك آل  وز ار ا وا ا  ١٩٧٥ز

 ىا وا ،د ز)داريا ة او ( ا  ا  و

رك وز ار ووات  س ا     ١٩٧٧وا  ان

٤٢(ا(.  

     .اون  ل ا ا - ب

 اوف ان ات ا ا اا ا د ا رات 

د ا ا ا ا، واد ا رات ا او، وأ

 ت واوا اي اع اا و اا ة اا و،ت ارا

 ا  مو ا  ةا ا وح اا   ،ا ا

ذوي ت را  ا اا واش ا واش ا  ودة أء 

 ا  و ل اة ا ل رتت امه ا أ  ،ا

ا،ودت  ا اء اد أوا إن ة ا ا  را دل 

ات إ ا و ،  ه٢٠٠٣اات ا إ اد  ا  من

 م ث اوا ا اا .  

إن ا ا  ا اى  را ا ور اء  ا أو 

ات واات ا أو  ا وا وطق وو ار، وات 

 ادة  دول ا ا ات ا ه ارات و در ا ا

 ا ت اول ا إن ا ع،وا ا  ات ا  

ا ا ت واا  ار ا  ءمدة ار إط  نا و اا 

  ادة وارن اد ا أ ا ن   ا و ا ادي 

 وا ا  ج دورة ا  ا  ٣٣ل ر  ج اورة 



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

 ،أ  إمء ٢٠٠٧اا وات  م ا  ا   ان

أ   )با  ( نروزون دورة ا ا دة ا ا 

ه ا ت ام وا ول اا  ل   ه ا ٤٣(وإن( ،

ا   ا  ا  دا ا ا  دو آل )١٩٥٣-١٩٣٢ (

 د ا آل ا    ا و ا ا  سرا  وا

)٢٠٠٥-١٩٨٢ ( د ا آل ا    ا و)١٩٧٥- ١٩٦٤ ( ا و

 د ا آل ا   )س) ١٩٨٢- ١٩٧٥  ع  وا و ،طا

 ،وا روا موا مت اا  رس يي ات اا ي وا

إ ارات    دة وأرن رة و   أظ و زا  ن 

 ن ا٢٠٠٤- ١٩٦٩(آل م(ا زا   ت ، وز او ا   

 دات أ     رس ا ا ا  ع راا ا

ما ا  مSAND  HURST  ROYAL  MILITARY  

ACADEMY،    و دوأwest  point  دوا ،ا

اما  ) ن(  و ومب ا    ن إ ،

   روع ر    ،ا رة  و ة اوا ا ن

ا و ر اروع ا ا ي  ت ر وذج  ت 

واا رت ا.  

    ا ا  ر  انا  يون اإن ا

 اءات وال واا  ومش اا  ه ا ا ا 

ا اا   ا ٤٤(وا(.  

  ل ا اياون  -ج

 ؤ ا اق ودول اا  يا ل ا  ونة ا و 

 دوى اا  ةؤل وا  ط وا  ت ا 

و ول اوا ة ات اوإن ا  ،وا   ة رو



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

وو ت   ا ) ا(ات ا ول ا وااق

  ا   ءل إذا دا ا  ، دة و ات ذاتوا وا

ا وا  ته ا   درات ادة، ا دا ز  ن

  :وه ارات

ي. أول اا  وا ا  مع اا .  

م .ا  لب واا.  

 .توا ج اع إمع ا ت اا .  

ت و. راان ا و ا ا .  

 .ا ا ا  و ،ا ا ا دة إز.  

د .جمق ام  ل  ةا  .  

 . عار  وذ ت اا  ل  ة  اداتإ 

  ا اق اا  ته ا .  

 .رات اة واب اا.  

 .طارد ا ل اا)وا وا د ) اا  ا و

وت اا ف إموا را ا )٤٥(.  

 ة  اق م    ت و ل وا ا  ا 

 وا ا  ة اعج أمإم  ع وا ا إ وا رات اا

ا وا وطر  ت  اار او وا ا و  ر 

وا رت ات وا  اضا   ،يع اا ى وة ا

  و ا  ةه ا  وا  ا اي اا ا 

ارد اا ر و  ال  وا ه ا    ازإ.  

اي اا ا م ض  ءا إ  ة أدت ت إ 

م  ،ب ا ام ا أ دل ا اا   ام  آب 

١٩٩٠    ة روو  ت إ اي اا ت ا 

ة ات اا د يا ات ا ب وه ا م اق، وا  



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

ض ا ام إ     ق  ٢٠٠٣او ا اق  ا  آذار 

 ود ء أ اقا ل دال و م ا ر اا أ  وا ا

ا ءت ا  ،أ ن وم  ا  ا   م ٢٠٠٣ 

   وا وا ا ي إا ت ا    ض 

 اا وا وا ء واا  فا   ،اا وت ا

د ما ا  اطا ا ا  ون ءو ا  ط وأ 

    ال و م ادره ا وان  را   ارد دا

رات ات وارج ا  ا.  

ا     لا ا  دا ا  أ    ن

 من ام   ي١٩٨٢ا   ت اا  د ه ا و

اي   دق ا وأماع  ا وك ة أى  (  اج(

ا   أم   ا ت اا و دا ا  ا 

)K.S.A.(  رسا ا  دي وا  تا  رات اا 

   ٩٠ت ا ا  وطرت  ل ر وط ودة  ر 

)ةان) درع ا  إم   أول ١٩٨٩و  ر كو  

 ي أما دح واا  اتا    ةا ت اا 

  )Boyng ( يا ات ات ا حوإ م ض، وا 

 مل ارا   قوا  ال ا  أم)Racal (أ ر  ة

 ا  ان  دا دا   اءأ   ام  

ر ا ا  ٤٦(ا(.  

أ دو ارات ا اة  ا دي ا اي وأت مج 

ا ا   ات اا  تا   ،طا ا و 

 ء ا ظأ  )A.D.S.B. ( اذات ا ا   جأم 

أماع  ا ا ا  ٦- ٥اي و م   و وإمج 



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

  أم  ،ا ا  ه اا  ر تو رات اا م

 ر ةط  إ  ا ر واون ط  ات اوا ا ا

   ا     و)Macko ( ة اا  ون  وذ

و راا)E.A.D.S.()٤٧( ظ أ  و ،  رض اا أ  وا 

وع اض ا   ا)ي ) أا ت ا ت ض 

ا ات اا  ا  و  .  

٣-اق ودول اا  ت اا   ةأ را اأ 

ا  

 ا  ا ت او   ة ا را اا 

ا وإن ا ط ودر ا و رات ا ا   أو دول 

 إذا ا دا م ا  أن  رى اأن ا  ،ا  م

اا ة اا  و  أو وا   أوان را أن )٤٨(ا ،

 أي ا ا ا ى ا  اء  م  ا ا ا

ب ودول ا ا أو ا ا أوا ا اق أو أو ى 

اى ا، و ا ا م و اة ه  ث در أ، اول 

  ا وى ار اأم  ظ  رى ا  ا  ةة اا

ا وا و موا ،دة اان ا     اا ا طوا 

 ا ات ا م ا ا دول ا   ا وات اا

 رزن اا ر اوا ،ي اا   وأ م وله ا ا

ا وا وا وا ا ا ،وا ا را  ب او  ى

اي ن  ا ور ا  ا ا   ا وا ارة 

   وا ط أ   ا و) ا ر (ءو ا )٤٩(.  

ار  ا  ا ار ا واام   ا  ا

  أو دأو ا  ت  ي  او ا ا ا 



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

 ا را اا  ا  ا  را وا ،ا اق ودول اا

ا  و ا ا  : ةت ااق واوا ون اا  ان ودولإ

ا، وه ات اة ا   ه اا ار  أ  اون 

 وا اراع واوا)١-ا:(  



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

١-ا :ا  ا    

  
را :،وا ا ،ا  ا ا ،إدر ا   ،ة ات ادرا 

  .،  زدة  ا ا   ا٤٤، ص )٢٠٠٠ ،وت(

  ا ا ا  تا   ا ا و:  

-ر ات اام: أ أن ن ا أووم وود  رات . أ

 او(ا ا( ون اا  ول اقت ا رو ،)أ ا(  رو ،

، ور ت إان وات اة ا )ا ب(دول  اون ا ان 

  ).ا ج(ات اة وااق  ، ور ت)ا د(

ود ر وا ت اوم اة و  ا   اون . ب

 ة ات اوا ز(ا ا.(  

   او  و ا ه ا ظ  ا ا أن ا

اع ووث  ا دون ا او ه ا ارر ا   ،ارا

 ا  ون ا ءاع وإرب اع أم م  ن   ات

ا  ء ٥٠(ا(.  

  وز ار اG. Cisco( (و ز    ١٩٧٣ان 

   ة ات ا  م ا  اكآم)_ دا_ 

 ( م    ذا ا و ا )(G. Neuss  عا وز م

 ا   اوأ أ   ا)ا اا م و  (



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

 م ل إا ارا موا ،ا  وى ااء اول ااف، أأ 

 ا  كا  ات اوا ا ا  ارا وا ،ا

٥١(وإ(ا ا  ا ا ا اا اف، ، أأ أر  

  أ  أ  ء موا ،واف اطدع ا ا  يد اا أو

 ر أام   ا اوا ،دول ا  ورات اءأ وا ،ور ا

ا ٥٢(ا( أن أ م   ،  ي دذات و  د دو

 ا % ٨٠أ  ا  أ  م ة ، وا وا و ود 

أم  ،ات اا إ  ه ا  ا ا)ر ) أي أ

 ا  ي اد ا ة اوأي ا م ة وم ىى ا

   ة ورود اور ا ،ورود اأو ا طل ا   دو

 ى اا  داري واوا وا ون ال ا   ا  ا

ا ت ا ف ٥٣(و(.  

    د ار اام  وا ا م ١٩٩١أ    

  أ ا ا ة أ  ،ة ات اا ة ووا  ة

   ،دةاف اا   را  ء   أم    

  ا ا  اب   ااق و  أمن، ووت م  اي 

  ،ةا  ة ا و ةت ان ا ا اان، وإ  ا 

أ    ،ا   رةة واة ات اا   درة   ى

   ،ط  ا ا  ارر او ا  دا ض أراد 

  ا اإ  دة اإ ات اوا ا  وا  أن

)٥٤(.  

 و  ا   ت اات ا  دت أ  اما ا

 ما دول ا   كون ا) راتوا وا داق واان واإ

 أن إان ض  أي ا أ أو د  أي دو  ) و وا ون



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

  أ  م اء   وأي دو دول ا)٥٥( امك اأن ا إ ،

 ا  ان ا اون اا  ت او اتو ا  ا

  امرات اأن ا ر ا دول ا   انإ  ك ون أ 

ا   ا ا م اته ا  اا  و ة ات ا

  .أدوا  ا ع   و  اا ا  اوي

 و  ى أدوار و امار اوا ا  ت اا 

 ا  ا ن   وا  ار ن ا اا ا

  ب ي أ١٩٧٥ - ١٩٥٦(ا ( نأ م و  يوا)Richard 

M.Nixon) ( ة ات اا ل )١٩٧٤ -  ١٩٦٩ردود أ ز يوا ،

ا ت ا  اوا را ا  ت اماا  ي ا

ا ا  دوا ا:-  

أو.ا   ى أو اول ا اون اا  ا  عا.  

م.ون ات اوو ر .  

.  ا  ول ا زا ا وا ت ا  دا)٥٦(.  

أن ااءة ا ا ار ذات ا اى   اة ا ون 

 إ أن  ) ا واام(اي  ااق ودول ا ا و ان 

ام  أ  ا ته ا ا ت ااا  

 ر ه، أو تا    ن ج وأنموا م أ امت إوو

 إ ت اه ا م  انإ  ا رى ا  أو  

   ودو ا دول ا )  أ (  ة ات كو ،

 اق وأا  اا ة ا حء طإ  ،ته ا ا ا

 ري ام ازراء اا  ش رج ا ا ا ) اقوزراء ا ر

  ٢٠٠٦ (ا  لا  ةا  ا ت اش  ٢٠٠٧ 

ا  ى ود  _ام  أن ن ات اا : ا اا  ل

   ا ت ٢٠٠٩وار ا  اقا  ا  ف امأ ،



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

ول اا  ا  ل  اقن ا ًا ،دا ا ات او 

ا ف    ا و اا ات اة ا إزاء ااق 

 ط  م  ا ا   دات او أن دول ا موا

ا دول ا  و دى ا ا   ةت اا   )٥٧( .

   اقوا ا دول ا م إ زمو أ  ر ة دأن و

  ت اوب ورا  وله ا  ات دو  جما و

ا   ر  و در ار ه ا   ه وم ا

  .)٥٨(اول و  أدراك ه اات

   ف م وا اا  ةت اا  لوري اا 

ل ل  اا   امج ا ول ا ا   أن  ه او

 ء ا سأ   إ ا م و  إ ا ا   وا

ا  ي اد اا  ا   ،ر رة د٥٩(ا(  أن ،

ا دول ا  ته ا  ء اقا  اة إ وذا ا ن 

إذا  أ اداء ا ا  ا  اات ار  ا ،ن دول 

  ر  مو  ووا ا ا  ا  رة  ا

  ت ت  ازاء اا  دو  ون اا  وأ ا

 وت اول واا  ونت ا  أدى إ  د إا  ا

 اما  ك ون تا  لا  و ا   و

دوا وا ٦٠(ا(.  

أن  ا ا ر أ اا وا ا وادي اي 

  ا ا ن ا وا ا و ا  ارد ل   

أ ا رطا   و و وا ا  أ ز  اا   

وا د و   ة طد )٦١(ومو ون اا  إن ،



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

دول ا أ اات واطع او ا ن ا ط  ااق أ ار 

ون اوا ة ارج دا ا ٦٢(ا(.  

ا  

  وت و ، ا ت واا  ولا  تا 

 در ون و   وله ا ىا اف ات وااا

ا إ  أو در أوط  ت اا اع ا أو و ا

 ات اا ط  جا ا ،ا–  ا ط ا ا

  اق وا  ا ا   ات ا داوا ،ا را 

 ادرة  ا ود  ارات ا ٢٠٠٣ار  او ا  آذار 

ات اى ا ءرا مر إ  ا دول ا  ارا - ا

 ظ  ا ا  را  مإذا أ  ،يون اا در إ 

ا  اد، و  اوف او وا ا وا   اات

  ازاة ة  ب وأدوارر أظ و ا ا رطا  اءا

  .ار أدوار م  د اة

 ا اق ودول اا  ي اون اا  ة ذج  ن

 و  ،ومان ا اا وا ار اا  س ذجا

 ا و ا أن ا ا اون ات ودرات ط ات، 

ون ات ادر أ  يون ا.  

  إ  ا اا ن ا ى إذا  ا را 

وا و  إ  ف  ارات وا ا ا ن 

ار ا اد  اون اي  دول ا ا  ل ار اك 

، وا ارات واات )ر اات( ار ا وار ا ت أو

 ى ا ءروا ا را ق ووط  فوا ا ل ا 

 وا  ا أن  إمء وم   ل ا ا  وأن دول 



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

ت و  ي ا  م  تاى  و   تو

 طل ا  ات دول أ)NATO(ا ك رؤ م وإذا ،– 

 ا اي اا ا م  طا ا ارد اا  دة 

ل وا ا  رب اا و ا ومول ات ام را  ع

 م س إ ذ را  ك ي  ن إ دووا  ام

 ور ات اا  دةوا ص اتادا    طوا 

 ا طت اتاووا  يع ا.  

 وا ا ا   ا  يا ا   ا 

    إذا ا اق ودول اا  يون اوع ا ا أن دوا

 واام  ، ان و وه ات ا ر أز ا ا

م ن وت اون ه ون ا  م أو   اء واات 

  ر اا ول أ  ماق، ووا ا ه دول اا  وا

 إ   ونا اأو ا    اأ    أدم  ر

، أ اام د أم وا  و ا ا ا واي ن 

  ا  ا ا   ةات اا  ش وما

ان اإ  ن ردود  اا و ا أو ونوع ا هو ا ما

ا  اما ا  ه سار و.  

  

  



  

    

 ات اا-اك                                                ا  وا   

  

Iraq-Gulf Prospective Relations In Military Field

Wathiq Mohammed Barrack
Assist. Lecturer, Politics & Strategic Dept., Regional Studies 

Center, Mosul University.

Abstract:
The research supposition is based on a prospective vision 

for a military cooperation between Iraq and Arab Gulf States that 
involved a briefed description for different stages of Iraqi-Gulf 
relations in the contemporary history and its changes from 
inconsistency to attraction or inactivity according to the period 
condition. Then it focused on these relations after American 
occupation of Iraq, analyzed gestures and statements by Arab Gulf 
officials regarding (The New) Iraq, also it defined the possible 
patterns for military cooperation through reviewing the existing 
military potency of Arab Gulf states and Iraqi human sources to 
invest in this field, displaying the Iraqi army deficiency. Moreover 
the research broached foreign factor affecting that cooperation and 
concentrated on the American and Iranian elements as the most 
impacting and being influence.



  

                        ت اراا                                     ت إ١٦( ٦درا(   

  

ادر واا  

                                                
محمد السعید إدریس، النظام اإلقلیمي للخلیج العربي، الطبعة األولى، مركز دراسات  )١(

.١٩٣، ص )٢٠٠٠روت، بی(الوحدة العربیة، 
.٢٢٤المصدر نفسھ، ص  )٢(
فرنسا، (كاظم ھاشم نعمة، العالقات الدولیة، الجزء األول، دار سیمي روتوماج،  )٣(

.١٠٨، ص )١٩٧٩
.٢٢٢إدریس، المصدر السابق، ص  )٤(
.٢٤١المصدر نفسھ، ص  )٥(
یونانیة والتي تعني ال) ستراتیجوس(فن القیادة العامة، اشتقت من كلمة : إلستراتیجیة )٦(

الموسوعة العربیة المیسرة، دار نھضة لبنان للطبع : القائد، وللمزید من التفاصیل ینظر
.١٤٠، ص )١٩٨٧بیروت، (والنشر، 

.٥٠٧إدریس، المصدر السابق، ص  )٧(
.٥٠٣المصدر نفسھ، ص  )٨(
في موقع  ، مقالة منشورة))متغیرات األمن في الخلیج((عبد الجلیل زید المرھون،  )٩(

، المعلومات متاحة على ٢٠٠٧آب  ١٠نت على شبكة المعلومات الدولیة بتاریخ -العربیة
  - :الرابط

-   http://www.alarabiya.net/views/2007/08/10/37684.html 
، مقالة منشورة في موقع ))یة فاعلة في المنطقةالعراق قوة إقلیم((حسین حافظ،  )١٠(

-:جریدة الصباح على شبكة المعلومات الدولیة، المعلومات متاحة على الرابط
-
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage
&sid=73442

، مركز ))رؤیة نحوالمستقبل.. عالقات العراق اإلقلیمیة((صبحي ناظم توفیق،  )١١(
الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، بحث منشور في موقع منار المستقبل على شبكة 

-:المعلومات الدولیة، المعلومات متاحة على الرابط
- http://mcsr.net/manar/m=2/oo7.html

، ))٢٠٠٧تقریر السیاسة الخارجیة لسنة ((األمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي،  )١٢(
منشور في موقع األمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي على شبكة المعلومات الدولیة، 

-:المعلومات متاحة على الرابط
- http://www.gcc-sg.org/index.php?action=Sec-
Show&ID=48&W25ID=20068 

طلعت أحمد مسلم، التعاون العسكري العربي، الطبعة األولى، مركز الدراسات  )١٣(
. ٢٣٠، ص )١٩٩٠ ،بیروت(العربیة، 
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  .١٧٢المصدر نفسھ، ص  )١٤(
محمد عبد الفتاح، الطبعة  :، رواد اإلستراتیجیة الحدیثة، ترجمةمیدإیرل إدوارد )١٥(

. ٢١، ص )١٩٨٥بغداد (الثانیة، المكتبة العالمیة، 
.٢٠٠٤كانون الثاني  ١٢، ١٦٣، العدد)یةبغدادال(صحیفة الصباح )١٦(
.٢٠٠٤حزیران  ٨ ، ٤٢٤٦د العد ،)یةبغدادال(يصحیفة التآخ )١٧(
.٢٠٠٧تموز  ٥، ٢٠٢، العدد )یةبغدادال( صحیفة طریق الشعب )١٨(
.٢٠٠٨تشرین األول  ١٩، ١٠٩١، العدد )مصریةال(صحیفة األھرام )١٩(
، المعلومات ٢٠٠٨تشرین الثاني  ٢٦، ٤٤٥٥٠، العدد)مصریةال(صحیفة األھرام )٢٠(

  - :منشورة على موقع الصحیفة في شبكة المعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط
- http://www.ahram.org.eg./archive/Index.asp

.٢٠٠٧شباط  ٦، ١٢٩٧، العدد)السعودیة( صحیفة الشرق األوسط )٢١(
  -:شبكة المعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط فيمقالة منشورة  )٢٢(

-http://www.daralhayat.com/arab-news/levant-news//06-2008/Item-
20080605-59f7573d-cDa8-10ed-7e5aad7e4805/story.html

.٢٠٠٦نیسان  ٩٩٩٠،٥لعدد ، ا)السعودیة(صحیفة الشرق األوسط  )٢٣(
، مقال ))الدبلوماسیة وحدھا التكفي.. االنفتاح العربي على العراق((سامح راشد،  )٢٤(

تشرین  ١٩منشور في موقع صحیفة الحیاة اللندنیة على شبكة المعلومات الدولیة بتاریخ 
  - :، المعلومات متاحة على الرابط٢٠٠٨الثاني 

- http://www.alhayat.com/special/issues/11-2008/Article-
20081118-bo7e25dl-c0ed-0160-3408b6ab7115/story-html

مركز  طیة، الطبعة األولى،علي خلیفة الكواري وآخرون، الخلیج العربي والدیمقرا )٢٥(
.٧٧، ص )٢٠٠٢ ،بیروت( دراسات الوحدة العربیة،

.٢٠٠٧كانون الثاني  ٥، ١٠٥٩٩، العدد )السعودیة( صحیفة الشرق األوسط )٢٦(
.٢٥١مسلم، المصدر السابق، ص  )٢٧(
 ،بیروت(دار الطلیعة،  حسن مصطفى، التعاون العسكري العربي، الطبعة الثانیة، )٢٨(

.٦٧ص ، )١٩٦٥
قضایا ومتطلبات األمن العسكري العربي في نھایة القرن ((طلعت أحمد مسلم،  )٢٩(

، في أحمد صدقي الدجاني وآخرون، ))العشرین ومطلع القرن الحادي والعشرین
التحدیات الشرق أوسطیة الجدیدة والوطن العربي، الطبعة الثانیة،  مركز دراسات 

.٢٩٢،ص )٢٠٠٠بیروت، (الوحدة العربیة، 
. ٢٥٢مسلم، التعاون العسكري العربي، ص  )٣٠(
.٤٢المصدر نفسھ، ص  )٣١(
تقریر القدرات العسكریة ((مركز الدراسات اإلستراتیجیة والدولیة في واشنطن،  )٣٢(

  -:، المعلومات متاحة على الرابط))لمجموعة من دول الشرق األوسط
-   http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=428
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حسین موسى، االتفاقیات المعقودة بین الوالیات المتحدة ودول مجلس التعاون،  )٣٣(

١٤٢ -٢٥، من ص )١٩٨٧بیروت، (الطبعة األولى، دار الحقیقة برس، 
السابق، المعلومات مركز الدراسات اإلستراتیجیة والدولیة في واشنطن، المصدر  )٣٤(

  -:متاحة على الرابط
- http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=468

.١٥٩موسى، المصدر السابق، ص  )٣٥(
.مركز الدراسات اإلستراتیجیة في واشنطن، المصدر السابق، الرابط نفسھ )٣٦(
كز الدراسات اإلستراتیجیة في واشنطن، المصدر السابق، المعلومات متاحة على مر )٣٨(

  - :الرابط
- http://taqrir.0rg/showarticle.cfm?id=428

ى مركز الدراسات اإلستراتیجیة في واشنطن، المصدر السابق، المعلومات متاحة عل )٣٩(
- :الرابط

- http://taqrir.org/showarticle.cfm?id=437
 .١٧٦ -١٧٣موسى، المصدر السابق، الصفحات  )٤٠(
مركز الدراسات اإلستراتیجیة في واشنطن، المصدر السابق، المعلومات متاحة على  )٤١(

  - :الرابط
- http://taqrir.org/showarticle.cfm?id=444

.١٦٩ - ١٦١موسى، المصدر السابق، الصفحات  )٤٢(
.٢٠٠٧حزیران ١٨، ١٠٢٢٩، العدد)السعودیة(صحیفة الشرق األوسط  )٤٣(
.٢٥٥مسلم، المصدر السابق، ص  )٤٤(
كریة العربیة، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة یزید صایغ، الصناعة العس )٤٥(

.٢٣٣، ص )١٩٩٢بیروت (العربیة، 
.٢٧٦المصدر نفسھ، ص  )٤٦(
  -:مقالة منشورة في شبكة المعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط )٤٧(

- http://bo7maid44.multiply.com/journal/item/5
.٢٤مسلم، قضایا ومتطلبات األمن العسكري العربي، ص  )٤٨(
.١١٨إدریس، المصدر السابق، ص  )٤٩(
. ٤٤ المصدر السابق، ص )٥٠(
مركز العالم الثالث للدراسات والنشر في لندن، الوجود العسكري الغربي في الشرق  )٥١(

، ص )١٩٨٢بیروت (راسات والنشر، األوسط، الطبعة األولى، المؤسسة العربیة للد
٢٧.

.٢٧٠مسلم، قضایا ومتطلبات األمن العسكري العربي، ص  )٥٢(
تقریر المؤتمر السنوي لمعھد الدراسات العربیة واإلسالمیة ((مازن مطبقاني،  )٥٣(

  - :، المعلومات متاحة على الرابط)٢٠٠٧بریطانیا،  تموز(، ))بجامعة أكستر
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- http://faculty.ksu.edu.su/20722/DocLib/

، صحیفة الشرق ))قمة العشرین واألجندة الخلیجیة((عثمان بن صقر،  )٥٤(
.٢٠٠٨تشرین الثاني  ١٧، ١٠٩٤٧، العدد)السعودیة(األوسط

.٢٥١مسلم، قضایا ومتطلبات األمن العسكري العربي، ص  )٥٥(
.٣١٤یس، المصدر السابق، ص إدر )٥٦(
، مجلة ))في ضوء االحتالل األمریكي وھویدخل عامھ السادس((عبد الحمید غانم،  )٥٧(

، المعلومات )٢٠٠٨دمشق، (، اتحاد الكتاب العرب، ١١، السنة٣٢الفكر السیاسي، العدد
.متاحة في شبكة المعلومات الدولیة على موقع قدسي برسي

.٢٢٤ق، ص إدریس، المصدر الساب )٥٨(
.بن صقر، المصدر السابق )٥٩(
.األمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي، المصدر السابق )٦٠(
محمد جاسم محمد، اإلستراتیجیات األمنیة في منطقة الخلیج العربي، مركز دراسات  )٦١(

 .١٥١، ص )١٩٨٣جامعة البصرة،(الخلیج العربي، 
.٢٠٠المصدر نفسھ، ص  )٦٢(


