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  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    
      
 
  

ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى اهللا (    
هو الهدى ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا 

  ) سورة البقرة.120اآلية ( )من ولي وال نصير.
      
و النصارى أولياء بعضهم أولياء يأيها الذين امنوا ال تتخذوا اليهود (    

اآلية  )بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين.
 ) سورة المائدة.51(
  
  

  .صدق اهللا العظيم                                                        
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  عرفان شكر و
  
  

  
انعم علي ووفقني ، الحمد هللا الذي الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات    

  العمل، ولول فضل اهللا علينا ورحمته، لكنا من الضالين. اإلى إتمام هذ
 مصطفى صايجيطيب لي أن أتقدم بالشكر الوافر الجزيل للدكتور     

على قبوله اإلشراف على هذه المذكرة، حيث لم يبخل علي بنصائحه 
ه بهذه المناسبة النجاح والتقدم وتوجيهاته وتصويباته السديدة، وأتمنى ل

موفور الصحة والعافية له ولجميع  و و االزدهار في المجال العلمي، والرقي
  أفراد عائلته الكريمة.

نتهز هذه الفرصة أجاء في األثر انه من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا،     
الدكتور عامر مصباح على نصائحه و مساعداته القيمة لكتابة هذا  ألشكر

         كل من قدم لي  المساعدة المادية البحث. كما ال يفوتني أن أشكر
من شجعني على مواصلة االجتهاد والمضي قدما في  ، ودعم المعنويال و

  لو بكلمة طيبة. وهللا الحمد والمنة من قبل ومن بعد.  طريق العلم و
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  ــــةــمقدمـ
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المتحدة األمريكية فرصة دخول الحرب العالمية الثانية مـن   انتهزت الواليات     
اجل قلب موازين القوة لصالح الحلفاء ومنه القضاء على األنظمة الفاشية والنازية. 
و كان أن دخلت  في حرب من نوع آخر اصطلح عليه بعد ذلك بالحرب البـاردة  

األحيـان أن  ضد حليف سابق هو االتحاد السوفيتي والتي كادت في العديـد مـن   
تتحول إلى حرب ساخنة، ولكن في األخير انهار االتحاد السوفيتي فاسـحا بـذلك   
المجال أمام الواليات المتـحدة األمريكيـة لفرض أساليب تفكير وأنماط اجتماعية 

مـن   في إطار ما يسمى باألحادية القطبية أو النظام الدولي الجديد. واتضح ذلـك 
واضحا على لعب دور قيادي عـالمي يحفـظ    تصريحات قادتها حيث كان العزم
دف يستلزم السيطرة األمريكية على المنـاطق  ـألمريكا مكانتها، ولتحقيق هذا اله

  الحساسة في العالم و القضاء على األنظمة المعادية.
أهميـة   الحتاللهـا في هذا الصدد تعتبر منطقة الخليج منطقة جيواستراتيجية     
اتجية العليا الواليات المتحدة األمريكية فهي منطقـة  هداف اإلستراأل برى لتحقيقك

  .ذات إنتاج نفطي غزير، وذات منافذ بحرية مهمة
كان عقد الثمانينات من القرن العشرين مميزا بالنسـبة للعالقـات األمريكيـة         

العراقية وهذا بفضل الحرب العراقية اإليرانية. التي كـان لهـا مجموعـة مـن     
السلبي للتفاعالت بين البلدين، الذي ازداد حدة منذ ظهـور   المقدمات، منها النمط

، حيث عرفــت مسـارا    1958النظام الجمهوري في العراق بعد ثورة جويلية 
سعت  بغداد وطهران خطا قوميا ايدولوجيا في الصراع. تتصاعديا بعد أن انتهج

ن بغداد لتقديم نزاعها مع طهران في إطار قومي، وتصويره على انه نـزاع بـي  
العرب وإيران،ولم يكتفي العراق بالتشهير بالنظام اإليراني بل عمد إلى التشـهير  

كما عملت إيران على السيطرة على المنطقة من خالل محاولة  1الفارسية ةبالقومي
بناء قوة عسكرية. أضف إلى ذلك التمظهر بصورة القـوي، الحكـيم، صـاحب    

بين العراق وإيران مصـالحة   1975لقد كانت اتفاقية الجزائر  2األهداف الخيرة.
                                                

عبد الجليل زيد مرهون،امن الخليج بعد الحرب الباردة،ط.1 (بيروت: دار النهار للنشر، 1997 )، 
.200ص. 1  

 2 .201، ص.نفس المرجع 
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بين البلدين ، ومن ثم إضفاء نوع من األمن على المنطقة. ولكـن مـا لبـث أن    
حيث بـدا   1979انهـارت هذه االتفاقية خصوصا بعد سقوط نظام الشاه في ايران

التوتر يأخذ منحى تصاعدي بين البلدين بعد أن أقدم العراق على إلغـاء اتفاقيـة   
واحد. وهكذا جاءت بداية الحرب العراقيـة اإليرانيـة فـي    الجزائـر من جانب 

  وشمل القتـال مواجهات برية وبحرية وجوية. 1980سبتمبر 
استفادت الواليات المتحدة األمريكية من الوضع في الخليج من اجل التغلغل في      

المنطقة وتحويل ميزان القوى لصالحها، وذلك من خالل طلب الرئـيس جيمـي  
لكونغـرس الموافقة على تشكيل قوة خاصة لحمايـة المصـالح فـي    كارتر من ا

فـي   1982لقد قامت الواليات المتحدة بإرسال أسلحة إلى العراق عام  3المنطقة.
   4وقت كانت مبيعات األسلحة إلى إيران قد توقفت مع سقوط الشاه.

انتهت الحرب بعد مضي ثماني سنـوات بعدم تحقيــق أي مـن الطـرفين        
معارضة ضد النظام  النظام العراقي أظهرإستراتيجية، بل أكثر من ذلك  لمكاسب

الدولي الذي تقوده واشنطن، إذ أن نهاية الحرب الباردة طرحت أجندة جديدة فـي  
أوت  2ي للكويت في ـق أعطى الغزو العراقـو من هذا المنطل العالقات الدولية.

دخل و القيام ببناء تحالف دولي لواليات المتحدة األمريكية للتـا لدافعا قوي 1990
ت و هـو مـا يحمـل مالمـح و مضـامين      ـإلخراج القوات العراقية من الكوي

  .و ضد العراق تحديدا  ـة في المنطقةاإلستراتيجية األمريكي
  إشكالـــية الدراسة:

تبحث إشكالية الدراسة في األبعاد اإلستراتيجية الكامنة وراء تدخل الواليـات       
مريكية في العراق عقب انتهاء الحرب الباردة، وتنبثق هذه اإلشكالية من المتحدة األ

كون العراق كان يمتلك عالقات إستراتيجية جيدة مع الواليات المتحدة إبان الحرب 
العراقية اإليرانية حيث استفادة من مجموعة من المساعدات اللوجسـتيكية، لكنـه   

نته هذا التـدخل بعـد خـروج    تعرض لهجوم استراتيجي بعد غزوه للكويت ولم ي
                                                

. 214، ص.نفس المرجع  3 
، تر،أنطوان تواطؤ ضد بابل،أطماع الواليات المتحدة األمريكية و اسرئيل ضد العراقجون ك. كولي،  4

  .252)،ص. 2007 ،:شركة المطبوعات للتوزيع والنشر(  بيروت 1باسيل ،ط.
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عام ، ثم جـاء   12القوات العراقية من الكويت لكن استمر بحصار اقتصادي مدة 
وما تالها من التدخل فـي   2003قرار العمل الوقائي وإسقاط النظام العراقي عام 

والدولية. كل هذه التطورات   اإلقليمية هالشأن السياسي العراقي وإعادة نسج عالقات
  طرح اإلشكالية التالية:تدفعنا إلى 

ماهي األبعاد اإلستراتيجية وراء تدخل الواليات المتحدة األمريكية في العراق     
  لفترة مابعد الحرب الباردة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال العام، البد من تفكيكه وتفصيله إلى أسئلة جزئية باإلجابة 
  التالي:عنها نكون قد اجبنا على السؤال العام وهي على النحو 

ماهي األسس اإلستراتيجية التي اعتمدت عليها الواليات المتحدة لتدخلـه فـي    -1
  العراق؟

كيف استفادة الواليات المتحدة من التغيرات الجديدة في البيئة الدولية لتبلـور   -2
  مصالح استراتيجيه في الخليج عموما و في العراق خصوصا؟

  كية ؟ماهي معالم القوة اإلستراتيجية األمري -3
كيف تعاملت اإلدارات األمريكية المتعاقبة مع األزمـة العراقيـة؟ و مـاهي     -4

  األساليب   و االستراتيجيات المنتهجة؟
  ما هي المواقف واالنعكاسات الدولية من التدخل األمريكي؟ -5
  ماهو مستقبل التدخل األمريكي في العراق؟ -6
  فرضــيات الدراسة. 

ح مجموعة من الفرضيات قصد االختبار وهي كالتالي لإلجابة على اإلشكالية نطر
:  
هناك عالقة بين الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي وسلوك الواليـات المتحـدة    -1

  األمريكية في العراق.
عندما يكون ميزان القوى اإلقليمي في غير مصلحة الدول الكبرى، فان هـذا   -2

  يتحول إلى دافع قوي لتغييره.
يات المتحدة في العراق دوافع العسـكريين فـي صـناعة    يعكس تدخل الوال -3

  السياسة الخارجية األمريكية.
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بما أن الواليات المتحدة األمريكية تهيمن على النظام الدولي في إطار سياسـة   -4
القطب الواحد، فان مواقف الدول الكبرى تنسـجم مـع اآلليـات  اإلسـتراتيجية     

  األمريكية المطبقة في العراق.
  النظري للدراسة. اإلطار  

لم تكن بدايـة  التحليلي الواقعي هو األنسب لهذه الدراسة، حيث  رر اإلطايعتب    
الدولية كما هو معروف منـذ فتـرة مـا بـين      تالمدرسة الواقعية لتفسير العالقا

 5خمـن التـاري   متقدمةتعود إلى فترات ين األولى والثانية، ولكن الحربين العالمت
نثو.                                                               رغوإلى هانس م ، وتوماس هوبزيى نيكوال مكيافيللابتداء من ثوسيديس إل

بدراسة ظاهرة الحرب في أحد مجتمعات مـا   )ثوسيديس(قام مؤرخ الحرب      
الـصراع بـين دولتـي   اإلغريقي القديـم، متتبعا بذلك  عقبل التاريخ وهو المجتم

منطـق سياسـة    ت دولة أثينا على اسبرطةـضحيث فر 6.برطةـينا وإسـأثــ
به أثينـا حيـث يبـدو     عتمن التفوق العسكري الذي كانت تتمالقوة وذلك انطالقا 

  الضعفاء الرضوخ لرغبة األغنياء في التوسع والتسلط.  على واضحا أن 
و يا، ،الذي ولد في فلورنسا في إيطال)ينيكوال مكيافيلل(ر المفكر اإليطالي ظه    
 مميـزات الذي يبين فيه قواعد الحكم و ربالتأليف ومن أشهر كتبه كتاب األمي اهتم
أن األخالق والدين همـا   ياعتمادا على التجارب التاريخية يرى مكيافيلل  7الحاكم

 يمن البدع المسيحية ومن ثم وجب على الحاكم التخلص منهما. كما يعتقد مكيافيلل
 ى الحاكم مواثيق التي ال تخدم مصلحة الدولة وعلبضرورة التخلص من العهود وال

أن ال يتردد في استعمال القوة عند الضرورة، كما ال ينبغي أن يسـتهين الحـاكم   
    8  .بضرورة إنشاء جيش قوي يكفل له األمان

                                                
5 Stanley Hoffmann, « Raymond Aron et la théorie des relations internationales, » 
Politique étrangère 4 (2006), pp,723 .746. 

ون بيليس ،تر،مركز الخليج لألبحاث،تص، جعولمة  السياسة العالميةي دن، " الواقعية، "  في  ثيموت  6
  .229)، ص.2004، ( دبي : مركز الخليج لألبحاث 1وسيتف سميث، ط.

7  Mathew miskelly and jaine noce , political theories for students (New York : Ele 
Gale Group ,2002),p.326. 
8  Op.cit,p..326. 
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اللوفثيان أي التنين  مؤلفهخالل من  – )توماس هوبز(المفكر اإلنجليزي يعتبر     
 ثـم  ومن ،حياة الفوضى تسود المجتمعات البشريةأن  -طلقويقصد به الحكم الم 9
 و البقـاء.  حـب  غريـزة  بفضل األفراد على البارزة الظاهرة هي الفطرة حياة فإن

 بينهم عقد بواسطة السلطة عن  يتنازلوا أن هي الفوضى على للقضاء المثلى الطريقة
  بـالحكم  يسمى ما للحاكم يكون أن على واألمن. النظام ضمان أجل من الحاكم وبين

 لهـا  التي الحكومات قبل من إال الفوضى امتصاص يمكن ال هوبز وعند .10 المطلق
 الواقعيـة  المدرسـة  تطـوير  في األكبر اإلسهام لكن 11.اآلخرين ردع على القدرة

 كتابـه  خـالل  مـن  .مورغنثـو)  مشـي  جـوا  هانس( طرف من كان الكالسيكية
   .الواقعية مبادئ  ومورغنث يطرح 12 األمم بين "السياسةالشهير:

 تخرج ال الدولية السياسة و13القوة مفهوم في تتحدد المصلحة أن مورغنثو ويعتقد     
 لزيـادة  تسعى وسياسة القوة، على للحفاظ تسعى سياسة التالية: السياسات إحدى عن
    14بالقوة. التظاهر وسياسة القوة

 المفكـرين  أغلـب  نجد عيةالواق للمدرسة الرئيسة االفتراضات إلى وبالرجوع       
 الصـعيد  على التفاعالت في ورئيسي مركزي فاعل الدولة أن على يتفقون الواقعيين
 العالقـات  مسرح على القومية الدولة ظهرت )1648( وستفاليا معاهدة فمنذ الدولي،
 أدوات إال ليست األخرى الدولية فالوحدات ومنه السيادة، بخاصية تتمتع وهي الدولية
 ثم ومن مستقل، دولي وجود لها وليس الخارجية، سياستها في األخرى دولال توظفها
 الدولـة  أن يعني هذا ،15السيادة ذات الدول من مجموعة إال ليس الدولي النظام فإن

                                                
. 235يموتي دن، مرجع سبق ذكره،ص.ث   9  

10 Mathew miskelly and jaine noce,op.cit,p.370. 
  .237ن ، مرجع سبق ذكره ، ص ثيموتي د   11
 2008( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، منهجية البحث في العلوم السياسة واإلعالمعامر مصباح ،   12
  .199، ص )

13Jean Barrea, théories des relation internationales de l’ « idéalisme » a la « grande 
stratégie » (Belgique :édition Erasme,2002 ),p.25. 

(الكويت: المؤسسة  1،ط. النظريات المتضاربة في العالقات الدوليةجيمس دورتي وروبرت بالتسلقراف،   14
  .71) ، ص. 1985الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

 .)، ص2005(جويلية  3 السياسة الدولية، " تطور اإلطار النظري لعلم السياسة الدولية،"محمد السيد سليم  15
46.  
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 النزاعـات  بدراسة الواقعية تهتمو الدولية، العالقات في مندمجة ووحدة وحيد، فاعل
 العليـا  السياسة مفاهيم ضمن تدخل تيال ألصراعي الطابع ذات الدولية والتفاعالت

 السياسـة  أو أهميـة  أقـل  أنها على واالجتماعية االقتصادية القضايا إلى ينظر بينما
          16الدنيا.

 للواقعيـة  واحـد  آن فـي  علـى  فعـل  ورد كامتـداد  الجديدة الواقعية ظهرت     
 أخـرى  جهة ومن جهة من أساسي كفاعل والدولة القوة باعتبار وذلك 17الكالسيكية
  الجديدة. الواقعية دعاة طرف من الموجهة االنتقادات

 عن الجديدة الواقعية تختلف وال ،ةالجديد الواقعية لتيار زعيم )والتز ثكيني( يعتبر    
 في وذلك الدولية العالقات في ورئيسي مركزي فاعل الدولة اعتبار في كثيرا التقليدية
 الدولـة  سـلوك  لتحريك الرئيسية اآلليات هي الوطنية والمصلحة القوة اعتبار إطار

 الحـالي  الدولي النظام أن )والتز ثكيني( يعتقد التقليدين عكس على ولكن الخارجي،
 سـلطة  تكسب دولية مؤسسة غياب الصدد هذا في بالفوضى ويقصد فوضوي، نظام
 السـاحة  علـى  األمـن  على والحفاظ والنظام االستقرار فرض مهمتها دولية فوق

                                                         التالي: النحو على الجديدة الواقعية فرضيات تكون وبذلك ،الدولية
  فوضوي. نظام هو الدولي النظام إن *
 تبني أن الدولة على ينبغي الدولي المحيط في األمن من مزيد عن البحث إطار في *

   معتبرة. عسكرية مؤسسات
       طبيعي. أمر الدول بين فيما الثقة فقدان نأل الدولي المستوى على جبةوا اليقظة *إن

      الخارجي. الدول لسلوك المحرك الرئيسي والدافع العامل هي البقاء في الرغبة إن *
 هامش من يمنع ال الدولي المستوى ىعل الرشيد الدولة لسلوك العقالني الطابع إن *

 يقـود  خاطئة معلومات على الحصول فإمكانية ، التصرف وحسن التقدير في الخطأ
     18الخارجي. الصعيد على الدولة لمصالح خاطئ تقدير إلى حتما

                                                
  .203. 200عامر مصباح ، مرجع سبق ذكره، ص.ص ،   16
 1،ط. التكوينيةالتنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات عبد الناصر، جندلي   17
  . 174.)،ص2007، ةالخلدوني الجزائر:الدار(

، تر، مركز   عولمة السياسة العالمية قبة ما بعد الحرب الباردة،" فيي ح، " األمن الدولي فجون بيليس   18
  .417)، ص. 2004(دبي: مركز الخليج لألبحاث  ، 1ط. ،وسيتف سميث الخليج لألبحاث، تص، جون بيليس
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 الـدولي  النظام ببنية كبير حد إلى يتعلق انعدامه أو القومي األمن فإن سبق ومما     
 الواقعية عكس ىوعل البنيويين. بالواقعين الجديدة يةالواقع أصحاب على يطلق ومنه

 أن والتـز  يعتقد القوة، في االستزادة عواقـ من يكون التوسع أن تدعي تيال التقليدية
 الشـعور  فـإن  الدولية الفوضى إطار ففي ن،األم مـن مزيد عن بحتا يكون التوسع
 علـى  الرئيسي الدافع هو المتبادل وفخوال الشك من مصدر يعتبر الذي األمن بعدم

 العدوانيـة  النزعة وليس األمن. من مزيد لتوفير القوة من مزيد على الدولي التنافس
 وعلـى  اآلخـرين.  ثـروات  على االستيالء في والرغبة البشر نفوس في الموجودة
 فـي  السياسـية  مصالحها توسع األمم أن تفترض التي التقليدية الواقعية من العكس
ـ  أن تفتـرض  الجديدة الواقعية فإن قوتها تتزايد عندما الخارج  مـن  توسـع  دولال

 نالتقليـديي  عنـد  الدول تتوسع فبينما 19.األمان بعدم تشعر عندما ةالسياسي صالحهام
 أي ذلـك  علـى  مجبـرة   ألنها تتوسع الجدد الواقعيون فعند الموارد من لمزيد طلبا

      20أمنها. لتحقيق
 )رشـايمر يم جـون ( يتزعمـه  الجديـدة  الواقعيـة  إطار في أخر اتجاه ظهر     

J.MEARSHEIMER إطارهـا  فـي  ةالكالسيكي للواقعية إحياء نهمضمو في وهو 
 بتـوازن  تتسـم  كانت التي الباردة الحرب نهاية أن )رشايمريم( يعتقد حيث الجديد.
 نفـس  في ضروريا و اعتياديا أمرا الحرب قيام فيه يكون أمني تنافس ستخلق القوى
 نتهاجا إلى الدول يدفع فوضوي  الحالي الدولي النظام أن يعتقد فميرشايمر 21الوقت
                                                                             22القوة. زيادة تخولها سياسات

 وذلـك  هـوبز  بذلك قال كما فوضوية الدولية ةالبيئ بان الهجومية الواقعية تسلم      
 فواعل الدول الهجوميين وعند . والنظام األمن فرض مهمتها عليا سلطة لقيام راجع
 تتبنـى  أن تلبث ما ولكنها بالتهديد، تشعر عندما إال نزاعات في تنخرط ال    عقالنية

                                                
م (القاهرة : مركز األهرا 1، ط. من الثروة إلى القوة الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي، فريد زكريا   19

  .30)، ص.1999للترجمة والنشر ،  
  .31، ص.نفس المرجع   20
  418جون بيليس ، مرجع سبق ذكره، ص.   21

22 Brian C. Schmidt," Realism and facets of pour in international relations," in power 
in world politics,ed. Felix Berenskoetter and M.J. Williams (New York : 
routledge,2007), p.56.  
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 بـاقي  مـن  قـوة  أكثر تكونل  الدولية البيئة متطلبات تفرضه لما وذلك السياسة هذه
  . 23الدول

 تـأثير  لهـا  الن وذلك العظمى القوة على خصوصا تفسيره في ميرشايمر يركز    
 هـي  الـدول  كل حظوظ أن ذلك ومبرر الدولية، السياسة في يحصل ما على كبير

 فـي  التـأثير  علـى  قدرة لهم الذين أولئك ومواقف قرارات بواسطة ابتداء محدودة
 العسـكرية  قوتها على كبير بشكل تعتمد العظمى القوى أن كما 24الدولية. العالقات
 مـع  تتنـافس  ولالد أن ميرشايمر يعتقد كما 25الحرب. أثناء األسبقية تعطيها والتي
 همـا  والحرب االبتزاز أن ويرى سياسية، عملة تعتبرها التي القوة اجل من بعضها

 رغبـة  ورغـم  القوة، على الحصول في الدول تطبقهما ناللتا األساسيتان الوسيلتان
   26 الواقعية. الناحية من عملية غير أنها إال سلمي عالم خلق في الجميع

 األساسـي  المنطق يعكس والذي األمني المأزق وملمفه )ميرشايمر( يتطرق كما     
 أن هي والنتيجة أمنها، لزيادة المتخذة الدولة إجراءات يعني حيث الهجومية، للواقعية
 ببقاء التهديد إلى بالضرورة يؤدي سوف البقاء في فرصها زيادة على الدولة حرص
     27األخرى. الدول
 خصومها على القوة اكتساب اجل نم تكافح العظمى القوى أن ميرشايمر يرى      
 استمرار ولكن القائم، الوضع على بالحفاظ تقوم كي وذلك مهيمنة تصبح الن وتتوق
 أن ميرشايمر ويرى البعض. بعضها من العظمى القوى خوف إلى يؤدي الوضع هذا
 الحرب أن يؤكد الدولية العالقات تاريخ أن وذلك البرية القوة في تكمن الجيوش قوة
 تفصـلها  التي الدول على مشتركة، برية حدود لها تكون التي الدول بين سهلأ تكون
  28مائية. عوازل

                                                
23 Gideon rose, « neoclassical a realism and theories of foreign policy, » world 
politics,  1(octoler1998):144-172. 

 2009( القاهرة: دار الكتاب الحديث،  نظرية العالقات الدولية: الحوارات النظرية الكبرىعامر مصباح،   24
  .41)، ص .

  . 42ص.نفس المرجع،   25
  . 45. 44نفس المرجع، ص.ص،   26
 . 57نفس المرجع، ص.  27
  .71. 70نفس المرجع، ص.ص،   28
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 مـا  فترة أن فرغم الهجومية، الواقعية في جوهريا متغيرا يعتبر األمن مفهوم إن    
 االهتمـام  و اإلنساني كاألمن جديدة أبعاد ودخول تطورا شهدت الباردة الحرب بعد

 2001 سبتمبر 11 احدث أن إال الهجرة، ومشاكل ألمراض،ا روانتشا الفقر، بقضايا
 األعـداء  مـن  األمـن  بـه  ونعنـي  لألمن الواقعي بالمفهوم والعمل االعتبار أعادة

 وهـي  جوهريـة  فرضـية  على الواقعيين عند األمن مفهوم وينبني 29والتهديدات.
 أو نالعـو  مفهوم خلق إلى يؤدي مما الحرب لحالة المؤدية الدولي النظام فوضوية
 ومصـالحها  حدودها تامين في نفسها على الكبرى الدول اعتماد أي الذاتية المساعدة
 انـه  إال األفـراد  امـن  مفاهيم تصاعد ورغم دولية. سلطة ذات مؤسسة على وليس
 كلفـوا  المتحدة الواليات في األفراد أن 2001سبتمبر 11 أحداث خالل ومن اتضح
     30أمنهم. حماية مهمة الدولة

  .المنهجي للدراسةاإلطار 
اه العراق تفرض على الدراسة ـة اإلستراتيجية األمريكية تجـإن دراسة طبيعي    

و هـي علـى    تبني تركيبة منهجية مالئمة بغية الوصول إلى النتائج الدقيقة للبحث
  النحو التالي:

  : المنهج التاريخي
لعلمية التـي  اعتمدت الدراسة على هذا المنهج ألنه يوفر مجموعة الخطوات ا    

رتبة عليها، فهـو  تساعد الباحث على دراسة ماضي الظاهرة واستيعاب النتائج المت
التي حدثت في زمن معين ويبحث في أسـباب  نشـوء ظـاهرة    يحدد المتغيرات 

والهدف الرئيسي ليس سرد األحداث وإنما تحليل الظواهر اإلنسانية تحلـيال  معينة.
لتي تقوم على تطورها أو التي تؤثر على سير دقيقا وعميقا للوقوف على العوامل ا

                                                
، تص، هدى قضايا األمن في آسيابعد الحرب الباردة،" في  مصطفى علوي، "مفهوم األمن في مرحلة ما  29 

)،  2004لوم السياسية، ميتكيس و السيد صدقي عابدين( القاهرة:مركز الدراسات اآلسيوية كلية االقتصاد والع
  . 21ص. 

 2005(افريل 160 السياسة الدوليةعبد النور بن عنتر، "تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية،"   30
   .62. 56)،ص.ص، 
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األحداث, وهذا بدوره يساعد على معرفة ماضي الظاهرة التي كان لها دورا هاما 
   31في تشكيل تلك األحداث.
  : المنهج الوصفي

ال يمكن أن تستغني الدراسة عن هذا المنهج، وذلك ألنـه يصـف الظـاهرة        
يها الظاهرة، والعوامل التي تتحكم فيهـا  السياسية للوصول لألسباب التي تقوم عل

،وإمكانية استعمال األساليب اإلحصائية المختلفة في 32واستخالص النتائج لتعميمها
أي وصف األسباب المؤدية بالواليات المتحدة األمريكية 33تحليل البيانات المجمعة.

مة فـي  إلى تبني سياسة إستراتيجية تجاه العراق وما هي العوامل واآلليات المتحك
الظاهرة موضوع البحث. ويهدف المنهج الوصفي إلى جمع المعلومات الحقيقيـة  
بشكل مفصل حول ظاهرة معينة، وتحديد المشاكل المتعلقة بها، ثم المقارنة لتوفير 

  34القدرة على التمييز بين عناصر الظاهرة، والمتغيرات المتحكم فيها.
  المنهج المقارن:

 الذي نعني به دراسة أوجه الشبه واالختالف في نهجهذا الماستعملت الدراسة     
هو يمكننا من تحليل اإلسـتراتجيات المختلفـة   مضامين الظاهرة موضوع البحث ف

ـ ق تعاقبة في العـرا ـريكية المـاألم تدتها اإلداراـالتي اعتم كشف عـن  ـو ال
سلبياتها وعن إيجابياتها وأوجه الشبه و االخـتالف، كمـا يمكننـا مـن تحليـل      

وقد اهتم الكثير من الفالسفة السياسيين  .اتيجيةعكاسات الناجمة عن هذه اإلستراالن
كجون ستيوارت ميل والكس دي توكفيـل بالمقارنـة فـي العلـوم االجتماعيـة      

                                                
 2006(عمان:األهلية للنشر والتوزيع ،  1، ط.منهجية البحث في العلوم اإلنسانيةنبيل احمد عبد الهادي،   31 

  .66)، ص.
  1،ط.  تحليل السياسة الخارجية في العالم الثالث دراسة حالة المملكة العربية السعودية، حصباعامر م 32

  .14)،ص.2007(الجزائر:منشورات قرطبة، 
  .86مرجع سبق ذكره، ص.، منهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالمعامر مصباح,   33
، مرجع  ث دراسة حالة المملكة العربية السعوديةتحليل السياسة الخارجية في العالم الثالعامر مصباح،   34

  .15سبق ذكره، ص. 
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واعتبروها جوهر المنهج العلمي، فالمقارنة في العلوم االجتماعية هي بـديل عـن   
   35فها.التجربة في العلوم الطبيعية وتؤدي كثيرا من أهدا

  :منهج تحليل المحتوى
لبعض التصريحات وتحليلها وتفسيرها حسب طبيعة  التعرض ل خال وهذا من    

اإلطار واألسلوب الذي جاءت فيه. حيث يعرف بأنـه طريقـة لقـراءة األفكـار     
والرموز والخصائص النفسية والدوافع والسمات القيادية فـي خطابـات رجـال    

أي أو غيرهم ممن نريد بحث شخصياتهم ومعرفـة  السياسة، رجال الفكر، قادة الر
ويتضح استعمال هذا المنهج في مختلف مراحل هذه الدراسة  36أفكارهم و أهدفهم.

حيث تميزت العالقات العراقية األمريكية لفترة ما بعد الحرب البـاردة بصـدور   
مجموعة من قرارات األمم المتحدة ذات الصلة،وحملة من البيانات الرسمية سواء 

ن العراق أو من الواليات المتحدة األمريكية كتقرير بيكر هاملتون أو منهما معـا  م
األمني. كما لم تنصرف الدراسة عن متابعـة تصـريحات المسـئولين     قكاالتفا

األمريكيين أو العراقيين أو ذوي الصلة بالموضوع، و هذا بغية االطـالع علـى   
الكاملة للموضـوع والمفهـوم    جميع اآلراء وتحليلها مما يسهم في بلورة الصورة

  الكامل للبحث.   
  .تقنية السيناريوهات المستقبلية

تهدف هذه التقنية إلى بناء مستقبالت بديلة للظاهرة موضوع البحـث، عبـر       
  انتهاج مجموعة من الخطوات التي قد ال تكون متطابقة بين بحث و آخر.

يناريو واإلتجـاهي وذلـك   ولهذا اعتمدت الدراسة على السيناريو الثوري الس    
ألسباب سيتم توضيحها في الفصل الرابع يتكون إعداد السيناريو من ثالثة مراحل 

  وهي :  
بناء القاعدة: فهي تتمثل في بناء مجموعة تصورات للوضع الحالي للنظام  -1

  المراد دراسته،وتحديد المتغيرات وتحليل إستراتيجية الفاعلين .
                                                

"مقاربة  ةنظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربينصر محمد عارف،   35
  .82)،ص.  1998، س( فيرجينيا: مؤسسة انترناشيونال كرا فيك1ط. ابستيمولوجية"

  .100، مرجع سبق ذكره،ص. وم السياسية واإلعالممنهجية البحث في العلعامر مصباح،   36



 16

 رصد و تحديد مستقبل الظاهرة. -2

  وضع السيناريو في الصورة النهائية. -3
  الدراسات الســـابقة.

إن إعادة مراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع البحـث      
يعتبر في غاية األهمية وذلك ألنه يمكن الباحث من متابعة كل مـا كتـب حـول    

ليـة عـدم   الموضوع واالطالع على مختلف األفكار المتناولة ، وهذا ما يسهل عم
تكرار األفكار المتناولة مسبقا ما يسمح للباحث بالقيام بدراسة مـن وجهـة نظـر    
مختلفة أو القيام بتقييم ونقد لدراسة أعدت سابقا. وهذه بعـض الدراسـات التـي    

  تناولت الموضوع من جوانب مختلفة:
  فنجد على مستوى الكتب: 

(بيـروت: مركـز    لعدالةالتنكيل بالعراق، العقوبات، القانون و ا،سيمونزجيف -
وهو مرجع يهتم بدراسة تداعيات حرب الخليج )، 1992، دراسات الوحدة العربية

  الثانية والعقوبات المفروضة على العراق .
إستراتيجية الردع العقيدة العسـكرية األمريكيـة الجديـدة و     العساف،سوسن -

).وهو  2008شر، بيروت: الشبكة العربية لألبحاث و الن( 1،ط. االستقرار الدولي
  مرجع يهتم بدراسة العقيدة الوقائية األمريكية الجديدة وتطبيقاتها.

and M.J. Williams BerenskoetterFelix  -    worldin  power 
(New York : routledge,2007) politics      وهو مرجـع يهـتم بالمفـاهيم

 السياسة العالمية.                يالمختلفة القوة ف
  إلى الكتب توجد العديد من المقاالت والدراسات العلمية المتخصصة منها:إضافة 

(أفريل  108  السياسة الدولية" لماذا انهار االتحاد السوفيتي؟" سيد احمد، محمد-
 توهي دراسة تهتم بالبحث في أسباب انهيار االتحاد السوفيتي وانعكاسا )1992

  ذلك على البيئة الدولية. 
(جويليـة   145 السياسة الدوليـة '' ''العراق و العقوبات الذكية،الدسوقي،  أبوبكر-

.وهي مقالة تهتم بشرح مفهوم العقوبات الذكية المراد تطبيقها على العراق )2001
  بعد تساقط الحصار االقتصادي وبدء وصول المساعدات اإلنسانية إلى بغداد.
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 -Louiza Dris, Ait-Hamadouche and Yahia h.Zoubir, " The US-
Saudi relationship and the Irakian, The dialectics of a dependent 

1,(spring 2007)Journal of Third Word Studies,Alliance,"    تهـتم
هذه الدراسة بتحليل العالقات األمريكية السعودية وتـأثير ذلـك علـى الوضـع     

  العراقي.
ت الصلة بالموضوع منها كذلك في هذا الصدد بعض رسائل الدكتوراه ذا نجد    

:  
لعسكرية للثورة الجديـدة فـي الشـؤون    االسياسية و  االنعكاسات ،خوجة محمد-

دكتوراه دولة، رسالة مقدمة إلى قسم العلـوم السياسـية و العالقـات    ( العسكرية
وهي تهتم بتحليل الثـورة   ).2006 ( بن يوسف بن خده )الدولية جامعة الجزائر

  مع األخذ بعين االعتبار الحالة العراقية. ارية وتطبيقاتهالجديدة في الشؤون العسك
(رسالة  2006 1990السياسة الخارجية األمريكية تجاه العراق محمود شرقي، -

دكتوراه دولة مقدمة إلى قسم العلوم السياسية والعالقات الدوليـة الجزائـر (بـن    
في السيطرة  ). حيث تهتم بتحليل أهداف الواليات المتحدة 2008يوسف بن خده) 

  على الطاقة النفطية العراقية، ورغبتها في إحداث نموذج ديمقراطي في المنطقة.
أما ما يميز هذه الدراسة فهو التركيز على العراق لفترة زمنية منـذ نهايـة        

. حيـث تتنـاول   2001سـبتمبر   11حـداث  أالحرب الباردة إلى فترة ما بعـد  
لة ترتبط كل منها باألخرى ارتباطـا وثيقـا   اإلستراتجيات المختلفة لسياسة متواص

 .قيق األهداف األمريكية المرجوة يؤدي في النهاية إلى تح

  .أهداف الدراســـــة
  تنقسم أهداف الدراسة إلى قسمين: أهداف عملية و أهداف علمية.

  تتمثل األهداف العملية فيما يلي:    األهداف العملية:
الدراسات السابقة،وذلك عن طريق دراسـة   تكملة جوانب النقص التي عرفتها    

زمنية أطول والتطرق لمستقبل الظاهرة موضوع البحث،ومتابعـة   ةالموضوع لمد
  كل متغيراتها وجميع مستوياتها.   

  يلي: افيم تتمثل األهداف العلمية األهداف العلمية:
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 تدخل الواليات المتحدة األمريكية فـي  فيمعرفة حقائق المصلحة الوطنية -    
  العراق.

معرفة تأثير عوامل الجغرافيا السياسية في تحديـد األهـداف والمصـلحة     -    
 الوطنية.

 معرفة مختلف االستراتيجيات و اآلليات المطبقة في العراق. -   

 عرض و تقييم المواقف الدولية من السياسة األمريكية في العراق.-     
  حضارية للموضوع.الدولية واإلقليمية وال تمعرفة االنعكاسا -   

  .دوافع الدراســــة
إن التوجه إلى دراسة هذا الموضوع لم يكن من العدم ، ولكن كان ألسـباب      

  موضوعية  وأخرى ذاتية يمكن تحديدها في ما يلي:
  ية :تاذاألسباب ال

الرغبة العلمية في دراسة موضـوع حيـوي ينتمـي إلـى حقـل الدراسـات       -
  الحيوية ذات األهمية البالغة. عراسة المواضياإلستراتيجية   و التي تهتم بد

انتمائنا إلى العالم اإلسالمي الذي يتعرض إلى هجوم كبير يهدف إلى القضـاء  -
 على مكامن قوته، ومقومات وجوده. وهذا ما يتعرض له العراق فعال.

االهتمام المتزايد بمنطقة الخليج والتطورات الحاصلة فيها وظهور رغبة لـدينا  -
  تداعيات أهم أزمة ظهرت فيها. في دراسة
  : الموضوعيةاألسباب 

المتغيرات الدولية الجديدة التي افرزها نظام القطبية الثنائية، وترسـيخ معـالم   -
النظام الدولي الجديد تحتم على الباحث مهما كان مجال تخصصه التعمـق فـي   

هـذا   دراسة معالمها خصوصا إذا علمنا أن حرب الخليج الثانية هي أولى مراحل
 النظام.

تتبع طبيعة المصالح الواليات المتحدة األمريكية في الخلـيج عمومـا والعـراق    -
 خصوصا مما يساهم في الكشف عن الحقائق وراء هذا التدخل.

الكشف عن اآلليات اإلستراتيجية المستخدمة في العراق ومقارنتها بأساليب أخرى -
  ية الحقيقية.تجاه دول أخرى مما يسهل فهم األهداف اإلستراتيج
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 قراءة الوضع المستقبلي للعراق من خالل دراسة الوضع الحالي.-

  مصطلحات الدراسة. 
وذلـك   تستعمل الدراسة مجموع من المصطلحات التي يجب توضيح معناها،    

من اجل االبتعاد عن اللبس الذي قـد يـنجم عـن االسـتعمال المتـداخل لهـذه       
  االصطالحات.

 
  اإلستراتيجية:-

اليونان اصطالح اإلستراتيجية والتي انبثقت من تعبير ستراتيجوس  دعن ظهر    
ومـن ثـم فـان التأصـيل األول      37والذي يعني القائد أو قائد القوات. ياإلغريق

الحرب، ولكنه تطور في الوقـت الحاضـر    تلإلستراتيجية كان في إطار دراسا
كرية. يعرفها األميرال ليشمل الميادين االقتصادية واالجتماعية و حتى الميادين الف

بأنها: فن السيطرة على كل موارد األمة  محمد عبد الفتاح إبراهيمأركان الحرب 
بما في ذلك القوات المسلحة، ثم استخدام هذا كله إلى غاية ما يمكن وفـي أكمـل   

بأنهـا:   )كارل فـون كالوزفيتـز  ويعرفها الجنرال األلماني ( 38.مصور االستخدا
ة استخدام القتال ألغراض الحرب. وفي موضع آخر يوجد اإلستراتيجية هي نظري

تعريف أكثر عمومية وهو: هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، ويفـرق بينهـا   
 39وبين التكتيك بان هذا األخير يعني نظرية استخدام القوات المسلحة في القتـال. 

يـدان  التكتيك بأنه: المناورة التي يقوم بها جيش في م )هنري جو مينـي ويعرف (
وهذا يعنـي أن   40المختلفة التي تقاد بها القوات للهجوم. تالمعركة، وانه التشكيال

                                                
، تر، خيري حماد( بيروت: منشورات عالم  العسكرية السوفيتية ةاإلستراتيجيفاسيلي سوكولوفسكي ،   37

  . 36) ، ص. 1968الكتاب،
 ، تر، محمد عبد الفتاح إبراهيم(القاهرة: مكتبةرواد اإلستراتيجية الحديثةادوارد ميد ايرل و آخرون،   38

  . 16)،ص. 1956النهضة المصرية،
، تص، ادوارد ميد ايرل، تر، محمد عبد الفتاح رواد اإلستراتيجية الحديثةيلز، "كالوزفيتز،" في ه. روثغ  39

  . 354)،ص. 1956إبراهيم، الكتاب األول (القاهرة:مكتبة النهضة المصرية،
، تص،  د اإلستراتيجية الحديثةرواوفيليكس جلبرت، "جومينى،" في  كريج نكران برينستون،جوردو  40

 1956ادوارد ميد ايرل، تر، محمد عبد الفتاح إبراهيم، الكتاب األول (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 
  .308)،ص. 
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التكتيك يعني التحركات والمناورات التي تقوم بها وحدات قتالية معينة فـي قلـب   
المعركة، أو بمعنى كيفية تطبيق مبادئ الحرب في ارض المعركـة. فـي حـين    

اإلستراتيجية بأنها: مجموعة  )مولتكه(اإلستراتيجية اشمل من هذا. ويعرف كذلك 
من الوسائل التي تستخدم إلدراك وتحقيق الوصول إلى غرض محدد،إنها تطبيـق  

ـ   مـع   يالمعرفة في الحياة العامة، إنها تطور الفكرة األساسية األصـلية بالتماش
 41الحوادث الدائمة التغير، إنها فن العمل تحت ضغط أصعب الظروف وأقسـاها. 

 42.هدف السياسـة ألتحقيق  القواتاستخدام :فن  كونها  )ليدل هارت( كما يعرفها
وهو تعريف تقني يهدف إلى الربط بين الوسائل العسكرية و األهداف السياسـية.  
كما يعرفها اندريه بوفر بأنها: فن تطبيق القوة إلسداء اكبر مساهمة فعالـة لنيـل   

شبه تعريف ليدل هـارت  حيث ي 43الغايات السياسية التي يقررها النظام السياسي.
من حيث ربطه بأهداف السياسة، لكن ارتباط األهداف في هذه الحالة يكون بالقوة. 

االستغالل الكامل للقوى السياسية واالقتصادية  :بأنها حسن مطاوعويعرفها اللواء 
والنفسية والعسكرية للدولة في السلم والحرب لتحقيق األهداف التي تضمن سالمتها 

خطة شاملة تنطوي :اإلستراتيجية بأنها  خليل السـامرائي رف الدكتور ويع .وأمنها
التعريف األخير  اويعتبر هذ 44على فن استخدام الوسائل المتاحة لتحقيق األهداف .

  األكثر المالئمة لهذه الدراسة بما يتوفر عليه من شمولية ودقة.
  التدخل:-

رية من دولة إلـى دولـة   كالتدخل ال نعني به في هده الدراسة العمليات العس    
اللجان و فرق الخبراء الدوليين واستخدام العقوبات و إنما يشمل كذلك أخرى فقط، 

                                                
،تص، ادوارد  رواد اإلستراتيجية الحديثةهاجو هولبرن، "مولتكه وشيلفن: المدرسة البروسية األلمانية،"في   41

 231)،ص. 1956بد الفتاح إبراهيم ، الكتاب الثاني (القاهرة:مكتبة النهضة العصرية،ميد ايرل، تر، محمد ع
.  
المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ب ت  (بيروت: نظرات في الحرب الحديثةصبحي عبد الحميد،   42 
  .      18)،ص.  ط
  .18.ص،نفس المرجع  43 

مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية،  اإلستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي،"" سامر مؤيد،  44
تم االطالع عليه سنة   http://www.fcdrs.com/magazem/431.html متاح في االنترنت على 

)2009. (            

http://www.fcdrs.com/magazem/431.html
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و الحوافز  و المساعدات االقتصادية و قد يكون التدخل مفوضا من قبـل األمـم   
المتحدة باعتبارها مكلفة بحماية السلم و ألمن الدوليين و قد يكون أحاديا أي مـن  

   45و السباق بدون الرجوع إلى التفويض الدولي. الطرف المبادر

التدخل بمعناه الواسـع بأنـه: ممارسـات    J.Nay )جوزيف نايفقد عرف (    
خارجية تؤثر في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة، أما المعنـى الضـيق   

ماكس (فيشير إلى التدخل بالقوة العسكرية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أما 
فعرف التدخل بأنه محاولة من طرف دولة واحدة التأثير في  M.Beloff )فبيلو

التركيبة الداخلية و السلوك الخارجي لدولة واحدة باستخدام درجات متباينة مـن  
د يتخذ التـدخل أشـكال   القمع كنتيجة منطقية للطبيعة الفوضوية للنظام الدولي، فق

لسياسـية أو الدبلوماسـية أو   أو الحصار االقتصادي و الضغوط ا الحرب التقنية
الدعائية، و يكون التدخل العسكري المباشر آخر خيار ألنه ليس بالعمـل ألكثـر   

التـدخل  إن ما يالحظ على هدين التعريفين أنهما يفرقان بين أعمـال   46.عقالنية
التدخل العسكري بشكل خاص الـذي يعتبـر أكثرهـا    بأشكالها المختلفة عموما و

    .               تميزا

و ريفا للتدخل يفرق فيه بـين التـدخل   تع M. Wight )مارتن وايت( ويقدم     
مال مباشـرا و عنيفـا علـى    الحرب باعتبارهما عملين مختلفين:'' يعد التدخل ع

رب المعلنة بين دولتـين أو  مستوى العالقات الدولية، لكنه ال يصل إلى درجة الح
ا يكـون التـدخل   تفاعل، و بهذفي هدا الن الحرب هي المرحلة القصوى أكثر أل

   فعال. سلوكا يعتمد التهديد باستخدام القوة العسكرية إن لم يستعملها
عمل يتضمن التغلغل أو االنخراط عسكريا فـي  و يعرف كذلك التدخل بأنه''     

  47شؤون دولة أخرى ''

                                                
، تر، مركز   التسلح و نزع السالح و األمن الدوليفي  "التحكم األمني العالمي" ،أليسون ج.ك.بيلز 45

  .88.ص )،2005بيروت :مركز الدراسات الوحدة العربية،  ( 1دراسات الوحدة العربية،ط.
         : مركز اإلمارات للدراسات أبو ظبي( ي في العالقات الدوليةنالتدخل اإلنسا ،محمد يعقوب عبد الرحمن  46

  .14.15.ص،ص)، 2004والبحوث اإلستراتيجية ، 
47P.H Collins, Dictionary of politics and Government ,ed.3 (London: Bloomsbury  
publishing , 2004), P.125. 
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فهـو يـرى   ذه األكثر مالئمة لدراستنا ه إسماعيل صبري مقلديعتبر تعريف     
  عملية تتخذ الشكلين اآلتيين : التدخل

التدخل الدفاعي: الذي يهدف إلى منع إحداث تغيير في توازن القوى الموجـودة  -
  ألنه يضر بمصالح الدولة المتدخلة .

و إحداث ث تغيير في توازن القوى الموجودة التدخل الهجومي: الذي يقاوم إلحدا-
ن أكبر قدر ممكن من النتـائج  تغيير في نظام الحكم للدولة المستهدفة، بطريقة تضم

و مدى مالئمة هدا التعريف للدراسة هو واقع التـدخل   48اإليجابية للدولة المتدخلة.
القـوى   األمريكي في العراق الذي جاء في بدايته لمنع سيطرة العراق على ميزان

ر للتدخل عمل على إحداث تغيير فـي تـوازن القـوى    اإلقليمي و في الوجه اآلخ
  ا و إحداث التغيير في النظام العراقي الحاكم.اإلقليمية كلي

  الحرب:-
أي أن الحرب هي  49تعني '' الحالة التي من خاللها تقاتل دول دولة أخرى ''    

  العمليات العسكرية المتبادلة بين دولتين.
هي حالة قيام صراع أو صدام :''إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي هاكما يعرف    

دولتين أو جماعتين باستخدام أي نوع من أنواع األسـلحة   عسكري بين قوتين أو
  50سواء أكانت تقليدية أو متطورة أو نووية ''

و تعرف الحرب كذلك بأنها '' استعمال العنف ضد اآلخرين إلجبارهم لتحقيق     
ل المتاحة من أجل تحقيق األهـداف"  هداف، بطريقة أخرى هي استعمال الوسائاأل
كن اعتبار الحرب هي تلك المظاهر المسلحة بين دولتـين  ومن ثم يم          51

  تستخدم مختلف أساليب القتال.
   

                                                
  .16.ص ذكره، مرجع سبق ،محمد يعقوب عبد الرحمن  48 

49 P.H Collins , op cit , p259 
 

(القاهرة: الدار الثقافية للنشر،  1،ط. لمةمعجم مصطلحات عصر العو ،عبد الفتاح عبد الكافي  إسماعيل  50 
  .788.ص،) 2004

51 Autulio j Echevarria II, Clausewitz and contemporary war ,ed.1(oxford : 
university press, 2007) ,p.25. 
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  :ةالحرب الوقائي-
ظهرت نظرية الحرب الوقائية عند الساسة والعسكريين األمريكيين في نهايـة      

نظـرا المـتالك االتحـاد     كحقبة األربعينات، ولكن تم التراجع عن تطبيقها وذل
بأنه: "هجوم تقوم به بالد  )برنار بروديحيث يعرفها (52النووية.السوفيتي األسلحة 

يكون هدفه األساسـي والفـوري    يضد أخرى، دون أن يسبقه أي استفزاز والذ
 تدمير القوة العسكرية للدولة المتعرضة له تدميرا شامال وال سيما قواتها المسلحة

ولى من إنـزال أيـة   ومن الطبيعي أن يؤدي نجاح هذا العمل إلى تمكين الدولة األ
وتعرف كذلك بأنها: "توجيه ضربة قاضـية   53".وأضرار أخرى ترغب فيها بالعد

لقوات العدو الضاربة في قواعدها ومراكزها للحيلولة دون توجيهها إلـى خطـر   
هجومي يتهدد سالمة القوات التي عليها أن تأخذ زمام المبـادرة لتكـون البادئـة    

   54بتسديد الضربة".
اة الحرب الوقائية أنها إستراتيجية دفاعية وتعني انه بإمكانك المبادرة ويعتقد دع    

بالهجوم كخير وسيلة للدفاع. وتقوم الحرب الوقائية على أسـاس رؤيـة سياسـية    
إستراتيجية لدرء الخطر الذي يتوقعه القادة السياسيون والعسكريون، وهي بـذلك  

رات العدو وإمكانية المبادرة تختلف عن مفهوم الحرب اإلستباقية التي تعني شل قد
، أي وقف التهديد والخطـر الحقيقـي بواسـطة ضـربة     55والمفاجئة الفعلية لديه

  عسكرية محكمة، وليس الخطر االفتراضي كما يرى بذلك دعاة الحرب الوقائية.
  تقسيم الدراسة

تم اعتماد خطة الدراسة تنقسم إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمـة: تتضـمن        
  رح اإلشكالية وصياغة الفرضيات والبناء النظري والمنهجي للبحث. المقدمة ط

                                                
  . 133فاسيلي سوكولوفسكي، مرجع سبق ذكره، ص.   52 

  .  133، ص. نفس المرجع  53  
(بيروت:  1،ط.اتيجية الردع العقيدة العسكرية األمريكية الجديدة واالستقرار الدوليإسترسوسن العساف،   54 

  . 223)،ص. 2008الشبكة العربية لألبحاث،
  . 230،ص.نفس المرجع  55 
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اإلستراتيجية لتدخل الواليات المتحدة األمريكية  تيعالج الفصل األول المنطلقا     
في العراق من خالل إظهار العقيدة العسكرية األمريكية وطبيعة القوة األمريكيـة  

لجديدة وأسس اإلستراتيجية األمريكيـة  في المبحث األول، ثم تحديد البيئة الدولية ا
في المبحث الثاني ومن ثم التركيز على األهمية اإلسـتراتيجية لمنطقـة الخلـيج    

  والمأزق األمني األمريكي.
الفصل الثاني فيعالج المظاهر اإلستراتيجية لتدخل الواليات المتحدة األمريكية      

اتيجية التدخل الشرعي، أمـا  في العراق من خالل ثالثة مباحث يهتم األول بإستر
الثاني يدرس نظرية االحتواء المزدوج، أما الثالث يهـتم بإسـتراتيجية الحـرب    

  الوقائية. 
الفصل الثالث فهو مخصص لدراسة المواقف الدوليـة و انعكاسـات تـدخل         

الواليات المتحدة األمريكية في العراق وذلك من خالل التطرق للمواقف الدولية في 
األول، ثم االنعكاسات الداخلية واإلقليميـة فـي المبحـث الثـاني، ثـم      المبحث 

  االنعكاسات الدولية في المبحث الثالث. 
الفصل الرابع فيهتم بمستقبل تدخل الواليات المتحدة األمريكية في العراق من      

 خالل ثالثة مباحث يهتم األول بتحديد البيئة الداخلية والخارجية للعراق، أما الثاني
فيهم بتحليل إستراتيجية الفاعلين، أما الثالث فيبلـور السـيناريوهات المسـتقبلية    

  المحتملة.
  الخاتمة تتضمن نتائج الدراسة.        
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صل األول :        الف
المنطلقات اإلستراتيجية 
لتدخل الواليات المتحدة 
 األمريكية في العراق.
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ثنان عن كون تدخل الواليات المتحدة األمريكية في العراق يحمـل  ال يختلف ا    
تعتبر فترة ما بعد الحـرب البـاردة الفتـرة    في طياته مضامين إستراتيجية حيث 

هذه المرحــلة غـزو    تفقد شهد تاريخ العالقات بين البلدين. األكثر تميزا في
بعمليـة  * كيـة العراق للكويت والذي قامت على إثره الواليـات المتحـدة األمري  

عمليـة عاصـفة    في إطارعسكرية كثيفة إلخراج القوات العراقية من الكويـت 
ثم أتبعـت هـذه العمليـة     ،(نـورمان شواتزركوف)الصحراء بقيادة الجـنرال 

اسة البيـت  ـالعسكرية بحصار اقتصادي وهذا غداة وصول الديمقراطيين إلى رئ
 11وفي أعقـاب أحـداث    ***كلينتون وليام جيفرسونض بفضل الرئيس ـاألبي

اتخذت اإلدارة الجمهورية قرارا بالقيام بعملية عسـكرية مكثفـة    2001سبتمبر 
  جديدة في العراق بهدف إسقاط النظام العراقي ونشر الديمقراطية. 

إن العقيدة العسكرية األمريكية لفترة ما بعد الحرب البـاردة، تـم تطويرهـا        
راتيجي الجديد للبيئة الدولية الجديـدة، لتسـمح   لتتالءم مع مقتضيات اإلطار االست

بالتدخل العسكري لحماية الحلفاء وضمان استمرارية المصالح. وذلـك يسـتلزم   
امتالك قوة ضخمة، تساعد على الهيمنة، حسب التوجهات اإلستراتيجية للسياسـة  

  الخارجية األمريكية.
  لنحو التالي:سيتم مناقشة هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث هي على ا     

المبحث األول يتضمن التعرض للعقيدة العسكرية القتالية األمريكية لفترة مابعـد  -
الحرب الباردة وتطويرها لمالئمة مسرح العمليات في العراق. إضافة إلى ذلـك  
  يتطرق هذا المبحث إلى طبيعة القوة األمريكية ومدى تكيفها مع األوضاع الجديدة.

ى طبيعة البيئة الدولية الجديدة والمخرجات الناتجة عن المبحث الثاني يتعرض إل-
نصف قرن، كمـا يتعـرض    ةذلك بسقوط االتحاد السوفيتي بعد حرب إيديولوجي

                                                
  *رة إليها الحقا ب: الو م اسيتم اإلشا

الدولية بجامعة  تالوم ا ، ديمقراطي التوجه كان أستاذا للعالقا 41بيل كلينتون الرئيس المعروف ب:  
  ***اركنسو. 
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الخارجية األمريكية وتوجهاتها نحو منطقة  ةكذلك للمضامين اإلستراتيجية للسياس
  الخليج.

عـراق حيـث   أما المبحث الثالث فيتطرق إلى أسباب التدخل األمريكي فـي ال -
يتضمن نقطتين هما األهمية اإلستراتيجية لمنطقـة الخلـيج و المـأزق األمنـي     
األمريكي الناتج عن غزو العراق للكويت مما يهدد المصالح اإلستراتيجية للـوم ا  

  ويدفعها للتدخل بشكل مباشر.
  المبحث األول: العقيدة العسكرية وطبيعة القوة األمريكية.

اسة محورين هما : العقيدة العسكرية القتالية للواليات يتعرض هذا المبحث لدر   
  األمريكية المتحدة وطبيعة قوتها.

  .العقيدة العسكريةالمطلب األول:     
العقيـدة   ةيثار الجدل والنقاش بخصوص مفهوم العقيدة العسكرية، فمن حيث اللغ 

هي تلـك  هي ما يؤمن به اإلنسان ويقتنع به ويسلم به، أما في المجال العسكري ف
المسلمات و التوجهات التي تقتنع بها دولة معينة في توجيه سياستها العسـكرية،  

  عن أمنها واستقرارها. عمن اجل الدفا
تعرف العقيدة العسكرية حسب قاموس المصطلحات العسكرية بأنهـا: جميـع       

حة واألساليب التي بموجبها تتمكن القوات المسل ةالمبادئ والسياسات واألمور الفني
حيث يجمع هذا التعريف بين األطر النظريـة والمبـادئ و    56من توجيه أعمالها

فاسيلي (السياسات، وبين األطر الفنية والتقنية التي تتحكم فيها. ويعرفها المارشال 
بأنها: النظام المتبع في الدولة الذي يجمـع اآلراء واألفكـار ذات    )سوكولوفسكي

وتعتبـر نتـاج   57المسائل األساسية الحربية  األساس العلمي السليم التي تبحث في
تفاعل تاريخي طويل وذلك لتطور اآلراء و األفكار في ميدان الدفاع عن الدولة. 
ومن ثم فالعقيدة العسكرية تكون عامة للدولة وال يمكن أن تكون كـذلك لجميـع   

                                                
  .163سوسن العساف، مرجع سبق ذكره، ص.  56  
(القاهرة: دار الكتاب العربي  اإلستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفيتيةفاسيلي سوكولفسكي،   57 

  .72)،ص. 1968للطباعة والنشر،
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الدول وذلك الختالف االتجاهـات المسـيطرة والعوامـل المعنويـة والمـوارد      
  ة لكل دولة. االقتصادي

المبـادئ األساسـية    بأنهـا:  )دافيد سي.استيويعرفها المارشال األمريكي (    
المعتمدة رسميا من قبل الدولة، والتي توفر الـدليل لمسـائل التنظـيم والقيـادة     
والسيطرة واالستخدام واإلدامة للقوة العسكرية بغية تحقيـق األهـداف القوميـة    

د كبير مع تعريـف الـذي قدمـه المارشـال     يتفق هذا التعريف إلى ح 58للدولة
النظـر   تبأنها:مجموعـة وجهـا   صبحي عبد الحميد. ويعرفها )سوكولوفسكي(

العلمية والمعتقدات عن الفن العسكري التي تتبناهـا الدولـة باعتبارهـا الـدليل     
ومـن خـالل هـذه     59العسكرية وأعمالها الحربيـة.  ااألساسي في إدارة شؤونه
التوصل الى أن العقيدة العسكرية هي: ذلك التكامل بـين   التعاريف المقدمة يمكن
والمسلمات السياسية للدولة، وبين األساليب والتقنيات الفنية  ةاألطر النظرية العلمي

المعتمدة في إدارة العمليات العسكرية حيث تكون خاصة بدولة واحدة أو مجموعة 
  لعسكرية. من الدول التي تكون بينها تحالف للوصول لنفس األهداف ا

مـن الجـيش   – )مايكـل د.بـروك  والمقدم ( )كلينتون ج أنكرويعتقد العميد (    
  : 60أن العقيدة العسكرية تحقق األهداف التالية -األمريكي

  توضح العالقة بين األبحاث والنظريات والتاريخ والتجارب والتطبيق.-
  تنطوي عل قدر واسع من المعارف والتجارب التي يمكن تطبيقها.-
وفر تفهما مشتركا وللغة مشتركة للتعبير عما يجب علـى القـوات المسـلحة    ت-

  انجازه.
ولتكون العقيدة العسكرية ناجحة، يجب أن تقوم على أساس يسمح لها بالتكيف     

مع مختلف أنواع وأماكن العمليات العسكرية، وان تكون ذات طابع تنبؤي، حيث 
باب حدوث األشياء فـي القتـال مـن    ينبغي أن يقوم القادة العسكريون بتحليل أس

                                                
  . 164سوسن العساف، مرجع سبق ذكره، ص.  58 
  . 260سبق ذكره، ص. صبحي عبد الحميد، مرجع  59 
)"نحو عقيدة عسكرية للحرب الغير متكافئة،" مجلة الدفاع 2007كلينتون ج أنكر و مايكل د بروك،(  60 

تم االطالع عليه سنة  http://www.kkmaq.gov.saالوطني، متوفر على االنترنت على العنوان التالي: 
)2009.(  

http://www.kkmaq.gov.sa
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النواحي التاريخية ومن وقع التجارب. وان تكون دائما قابلة لإلبداع والتعامل مع 
   61مختلف الظروف.

وتختلف العقيدة العسكرية عن العقيدة القتالية كون األولى تعني مجموعة مـن      
السلم والحـرب،   القيم والمبادئ التي تهدف إلى كيفية استخدام القوة العسكرية في

وتسليح  مالمبادئ األفكار واالتجاهات الخاصة بتنظي ةفي حين تعني الثانية مجموع
وتتمثل العوامل المؤثرة في صياغة 62واستخدام القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية.

  العقيدة العسكرية للدولة: 
  إستراتيجية األمن القومي المعتمدة. -
  الخلفية التاريخية.-
  يا والتطور التقني.التكنولوج-
  التهديدات المدركة.-
  الموارد القومية التي تخصصها الدولة لبناء قوتها العسكرية.-
الوضع الجغرافي وتأثيره في قدرة الدولة على الدفاع عـن وجودهـا وحمايـة    -

  مواطنيها وممتلكاتهم.
  الموارد البشرية والعوامل االقتصادية.-
  63جية و التقنية.مسايرة ومواكبة التطورات التكنولو-

بأنها:  ةالعقيدة العسكرية األمريكي )نأنتوني كوردسماوفي هذا الصدد يعرف (    
نتاج عملية تفاعل مركبة بين التغير التكنولوجي وأساليب ومناهج الفكر العسكري، 
وذلك بإسهام كبير من الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية، التي أدت إلى هـدم  

واستبدالها بأطر جديدة، مع تجديد وتحكـم وإبـداع أسـاليب    أنماط فكرية سائدة 

                                                
  نفس المرجع.  61
على  تاالنترن  يالنظرية إلستراتيجية االقتراب غير المباشر،" متوفر ف مي) "المفاه2009موسوعة المقاتل،( 62

  العنوان التالي:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec03.doc_cvt.htm 

  ). 2009تم االطالع عليه سنة (
  . 167.168سوسن العساف، مرجع سبق ذكره، ص.ص،   63

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Esteratgeh/sec03.doc_cvt.htm
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حيث يؤكد هذا التعريف على دور الثورة الجديدة في الشؤون  64وأنظمة الحرب.
العسكرية، في بلورة العقيدة العسكرية األمريكية لفترة مابعد الحرب الباردة، وذلك 

ية التـدخل  إلـى إسـتراتيج   ءعن طريق التحول من إستراتيجية الردع واالحتوا
ويعتبر التغيير في العقيدة العسكرية األمريكية مـن   65الشرعي والهجوم الوقائي.

التغير الحاصل في اإلستراتيجية العسكرية وذلك كله نتاج للثـورة الجديـدة فـي    
  الشؤون العسكرية.

منذ ظهور المعركة البرية الجوية تم تحـديث العقيـدة العسـكرية القتاليـة         
م مسرح العمليات، خصوصا بعد تجريبها في حرب الخليج الثانيـة  األمريكية لتالئ

وتعتبر الحرب الجوية البريـة   199166تم تبنيها كعقيدة رسمية في أوت  1991
حربا تستعمل فيها القوات الجوية و البرية بشكل متكامل وبتعاون وثيق في مسرح 

وسـرعة   ةمفاجئالعمليات حيث تشمل استغالل التقنيات المتقدمة لتحقيق عنصر ال
 توهو مـا يحـرم القـوا     67الحسم بواسطة شن هجمات مع كثافة نيران عالية.

على األراضي الجديدة وهذا ما يسبب انهيارا نفسيا للعدو،  ءالمعادية من االستيال
قبل التراجع والتقهقر في مسرح العمليات ويتفق هذا مع إستراتيجية االقتراب غير 

ارت حيث تركز على هزيمة العـدو معنويـا قبـل    المباشر التي أسس لها ليدل ه
    68هزيمته ميدانيا وتكتيكيا.

لقد تطورت عقيدة الحرب الجو برية بعد أن واجهت تحديات التفوق العـددي      
، ظهرت مفاهيم العملية العميقـة   1973لحلف وارسو وبعد تحدي حرب اكتوبر

لذي يبحـث فـي   ، وا1982وبذلك صدر قانون القتال األمريكي عام  1981عام 
حيث ركز على أهمية التنسيق الـدقيق   1983المعركة الجوية البرية ثم عدل عام 

                                                
  . 168نفس المرجع، ص.   64
  . 170نفس المرجع، ص.  65

 )" الحرب البرية الجوية،" متوفر في االنترنت على العنوان التالي:2009موسوعة المقاتل، ( 66
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbBarGaw/sec05.doc_cvt.htm  

  ).2009تم االطالع عليه سنة (
  نفس المرجع .  67
  غير المباشر،" مرجع سبق ذكره. بة إلستراتيجية االقترا" المفاهيم النظري  68

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbBarGaw/sec05.doc_cvt.htm
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 69بين العمليات البرية والضربات الجوية في العمق لمنع العدو من تحقيق الهدف.
ظهرت  1993ولذلك تسمى المعركة الجوية البرية بالمعركة العميقة. وفي جوان 

ان األمريكي. حيث ابرز دور تحـديث طـرق   مراجعة جديدة لقانون خدمة الميد
العمليات العسكرية وتكييف القوة العسكرية وبقائها بالقرب من منـاطق الصـدام   

  70المحتمل.
  تحتوي العقيدة القتالية الحرب البرية الجوية على ثالثة مفاهيم رئيسية:     

كون على مركز الثقل:وهو المحور الذي ترتكز عليه القدرة القتالية للقوات،قد ي-1
  مستوى القيادة،أو القدرات التنظيمية أو الروح المعنوية.

النقطة الحرجة: وهي المرحلة التي يصل إليها احـد األطـراف المتحاربـة    -2
باستنفاذ قدراته وإمكانياته هجوميا أو دفاعيا دون تحقيق الهدف مما يستوجب على 

  هذا الطرف إعادة تجميع وحداته القتالية وتنظيمها.  
طة الحسم:وهي مركز الثقل عند العدو حيث يعتبر الوصول إليها وتـدميرها  نق-3

  71انتصارا للقوات المسيطرة.
  وتقوم عقيدة الحرب البرية الجوية على الركائز التالية:     

المبادأة: وذلك عن طريق مفاجئة العدو، وتحديد قدرته على تطبيـق اختياراتـه،   
  وتوجيه العمل العسكري إلى نقاط ضعفه.

المرونة: وذلك عن طريق عدم تركيز القرار في يـد القيـادة العليـا للعمليـات     
العسكرية،ولكن السماح بحرية التحرك للقادة الميدانيين في حدود ما تسـمح بـه   

  الظروف لمواجهة المواقف الطارئة بشكل سريع. 
العمق: ويعني استعمال مسرح العمليات على حسب امتداد واسـتغالل اتسـاعه   

  الهدف.لتحقيق 
                                                

  "الحرب البرية الجوية،" مرجع سبق ذكره.  69
  نفس المرجع.  70
) "المفاهيم النظرية للحرب البرية الجوية،" متوفر في االنترنت على العنوان 2009موسوعة المقاتل،( 71

التالي: 
http://www.moqatel.com/openshare/behothaskria6/harbargaw/sec06.doc_cvt.htm              

  ). 2009عليه سنة ( عتم اإلطال

http://www.moqatel.com/openshare/behothaskria6/harbargaw/sec06.doc_cvt.htm
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إلى إرباك  يالتزامن: ويعني تنسيق عمل الوحدات القتالية في زمن واحد، مما يؤد
  العدو، ويقصد بالتزامن هنا، زمن التأثير وليس زمن االستعمال.

المهارة والقدرة: حيث تتطلب التكيف السريع مع الواجبات الميدانيـة ومتطلبـات   
  72الحسم في أعمال القتال.

ة البرية تستمد فحواها من التكامل ألعملياتي والتنسيق الفعال إن المعركة الجوي    
بين القوت الجوية والقوة البرية، حيث يمكن تشبيههما بالدور الذي يقوم به رهـط  
االقتحام ورهط اإلسناد في عمليات االقتحام. حيث يقوم رهط االقتحـام بتسـديد   

ة في صـفوف العـدو   فتح ثغر يضربة أولى شديدة وبكثافة نيران عالية مما يؤد
وبطريقة متناسقة متزامنة التأثير يتقدم رهط اإلسناد إلتمام حسم العمليـة بشـكل   

  نهائي. وهذا ما ينطبق على واقع المعركة الجوية البرية المطبقة في العراق. 
إن القوة الجوية تجد أصولها في كتابات كل مـن االيطـالي جيليـو دوهيـه         

يعتقدان أن  السرعة واالرتفاع اللذان تتمتـع يهمـا   واألمريكي وليام ميتشل حيث 
الطائرة يسمحان لها بقصف األهداف بكل سهولة ويسر وهي بمنجاة عن مضادات 

الطرح نسبي فال يمكن للطائرة  الكن في زماننا هذا يعتبر هذ 73الطيران األرضية
ون مهما كانت درجة تقنيتها حسم الحرب لوحدها. حيث يعتقد الواقعيون المهـاجم 

أن القوة البرية تلعب دورا فعاال في الحرب وأكثر من ذلك فالقوة الجوية تعتبـر  
البرية أثناء العمليات القتالية، وذالك لما تقوم به من مناورات  ةعامال مساعدا للقو

برية تؤدي إلى تموقع واحتالل مواقع إستراتيجية دائمة كما تقوم بأعمال الوقايـة  
مخلفاتها على األرض وذلك بعد أن توفر لهـا القـوة   من النزاعات والحماية من 

ويعتقد المارشال سوكولوفسكي انه للوصول إلى النصر   74الجوية التغطية الالزمة
النهائي يجب القضاء على قوات العدو المسـلحة واالسـتيالء علـى المنـاطق     

                                                
  نفس المرجع.  72 

، تص، ة الحديثةرواد اإلستراتيجينظريات الحرب الجوية،"في  يتيودور روب، "دوهيه ميتشل سيفر سك  73
 1961ادوارد ميد ايرل،تر،محمد عبد الفتاح إبراهيم، الكتاب الرابع(القاهرة:مكتبة النهضة المصرية،

  . 364)،ص.
74Jean-marie veurat, « aerocombat :an army’s coherent and inseparable function, » 

22.-:19 4(2008) Doctrine  
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ية في اإلستراتيجية الهامة، حيث اليمكن تنفيذ هذه المهام إال بقوات برية حديثة قو
أفرادها وتسليحها وتنظيمها. ومنه سيقع عليها العبء الرئيسي في تحقيق أهـداف  

ولتخوض القوات البرية الحرب وتؤدي مهامها باقتدار يجب أن تتـوفر  75الحرب.
  على ما يلي:  

  كثافة النيران.-
  خفة الحركة والقدرة على المناورة.-
  القدرة على التحرك لمسافات طويلة.-
  الجوية الالزمة.توفر لتغطية -

ومن ثم فان الحديث عن تطور القوات البرية، يعني تسليحها بالمعدات الحديثـة،  
وتطوير تنظيمها وزيادة خفتها وقدرتها على المناورة لالستيالء بسـرعة علـى   

إن تطبيق  76والوصول إلى األهداف. ممواقع العدو المهمة، بفضل سرعة االقتحا
ستلزم توفر إمكانات وقدرات هائلـة. ومـن هـذا    العقيدة األمريكية في العراق ي

  المنطلق ما هي طبيعة القوة األمريكية؟ وما هي قدراتها؟ 
 طبيعة القوة األمريكية.المطلب الثاني:

في تحليـل السياسـة    ةالمركزي يعتبر الواقعيون القوة من المفاهيم والعناصر    
لحها على كل المستويات الدولية فالدولة تعمل في المحيط الدولي على حماية مصا

العسكرية، فكيف يمكن لها أن تقوم بذلك لو لم تكن تمتلك قـوة كافيـة   و  السياسية
سـلوك معـين علـى     قرار معين أو انتهاج تسمح لها بحرية التصرف أو اتخاذ

الصعيد الدولي وكيف لها أن تعمل على حماية أمنها أو أن تستزيد من قوتها حتى 
  زم.من غير وجود الدعم الال

ير مـن  د مدلول القوة ، حيث يتفق الكثـفي تحدي نلم يختلف كثيرا األكاديميو    
دارسي العالقات الدولية أن القوة هي استطاعة (أ) على دفع (ب) ألن يفعـل (س)  

                                                
  . 352، مرجع سبق ذكره، ص.ة الحربية من وجهة النظر السوفيتيةاإلستراتيجيفاسيلي سوكولوفسكي،   75
  .357نفس المرجع ،ص.  76
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وهي تعتمد على اإلقناع، اإلغراء و اإلكراه. حيث يعرفهـا   77وأن ال يفعل (ص).
قدرة على دفع اآلخرين نحو عمل ما تريد بأنها: ال A.Wolfers) ارنولد  ولفـرز (

 N.speakman )نيكـوالس سـبيكمان  ومنعهم من عمل ما ال تريد. و يعرفهـا ( 
بأنها: القدرة على خوض غمار الحرب مما يستوجب من الدول بنـاء مؤسسـاتها   

ويعتبر هانس مورغنثو أن السياسة الدولية، هي صراع مـن اجـل    78العسكرية.
داف النهائية للسياسة الدولية، القوة هـي دائمـا الهـدف    القوة. ومهما تكون األه

ويعتقد جون ميرشايمر أن تحقيق األمن في النظام الدولي شيء صعب  79العاجل.
المنال، وان القوة وسيلة بالغة األهمية لتحقيق أكثر المكاسب، ومن هذا المنطلـق  

  من.  تعتبر العالقات الدولية لعبة صفرية، وان القوة ضرورية لتحقيق األ
مدى فاعليتها ووزنها في المجال الدولي الناتجـان   في كذلك قوة الدولة وتتمثل    

عن قدراتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها، وتحقيـق  
ـ  إرادات الـدول األخـرى ومصـالحها     يأهدافها ومصالحها القومية، والتأثير ف

الدولية بين القوة و القدرة على أساس ن في الشؤون يفصل  المختصو 80.وأهدافها
أن القوة هي مجرد امتالك مصادر القـوة، كـالموارد والقـدرات االقتصـادية     
والعسكرية والسكان وطبيعة األرض، أما مفهوم القدرة فينصرف إلـى عنصـر   
ضغط،وتأثير في إرادات الدول األخرى و في هذا اإلطار يمكن القول أن مفهـوم  

توظيف هذه األسـباب   صادر والقدرة هيالمأي  أسباب القوةالقوة يتضمن امتالك 
فمن غير الممكن وصف دولة بـالقوة   81في التحكم في إرادات اآلخرين وأفعالهم،
القوة لـديها للـتحكم فـي إرادة وسـلوك      إذا لم تكن قادرة على استعمال وسائل

كنهـا  اآلخرين. ومما سبق يتضح لنا أن القوة ليست غاية وهدف في حد ذاتهـا ول 
                                                

) ، ص 2009(بيروت : دار المنهل اللبناني ،1،ط. النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدوليةخليل حسين،  77
37. 
  .148جندلي عبد الناصر، مرجع سبق ذكره،ص.  78
  .146نفس المرجع ،ص.  79
) "القوة في الفكر االستراتيجي ،" تقرير البيان االستراتيجي متاح في االنترنت  2004زيز صقر،(عبد الع  80
  ). 2008تم االطالع عليه سنة( ;  magazine.com/takreer1/pdf/11.p-http://www.albyan : على

  .نفس المرجع  81
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من أجل تحقيق أهداف  ىفي سلوك األطراف األخروسيلة لممارسة النفوذ المؤثر 
    82الدولة.

  وتتمثل مصادر القوة فيما يلي:                                                                    
  مجموعة المصادر الطبيعية ، وتشمل اإلقليم والموارد والسكان.                        -1
مجموعة المصادر االقتصـادية، وتشـمل المسـتوى الصـناعي والتقنـي       -2 

  والتكنولوجي.
مجموعة المصادر السياسية، وتشمل الوحدة والقيادة والمهـارة الدبلوماسـية    -3

وطبيعة النظام.                                                                                               
عة المصادر العسكرية: وتشمل المهـارة اإلسـتراتيجية والتكنولوجيـا    مجمو -4

  العسكرية.   
مجموعة المصادر المعنوية: وتشمل الدين وااليدولوجيا والتـراث والتقاليـد    -5

الحضارية. وتعتبر هذه المجموعات مصادر أساسية للقوة حيث ال ينبغي التقليـل  
ن مباشرة فـي الحـروب، وإنمـا    فالسكان مثال ال يستخدمو  83من شأن كل منها

العناصر المنظمة القادرة على حمل السالح في إطار جـيش مـنظم ومحتـرف.    
النفطيـة ودور المهـارة الدبلوماسـية     تإضافة إلى الجيوش نجد دور االحتياطا

وأجهزة االستخبارات كل هذه تعتبر أدوات مهمة في يد الدول تستطيع التأثير بهـا  
ويعتقـد الواقعيـون    84ل األخرى في المحيط الدولي.الدو تعلى رغبات وسلوكيا

الهجوميون أن دور القوة العسكرية دور في غاية األهمية. حيث بواسطته تحـافظ  
. ومن دونها قد تموت الدولة. وتتمثل القوة العسكرية ألي دولة االدولة على حياته

أنظمـة   في  قواتها المسلحة البرية والجوية و البحرية ومدى تدريبها و تحـديث 
 التي أتيحت لتفوقهـا  ةالفرص الو م ا اغتنمت 85إدارتها وعقيدتها وكفاءتها القتالية.

تنبني القوة ، ومازالت تستفيد منها ومنذ انتصار الحلفاء في الحرب  العالمية الثانية

                                                
  .نفس المرجع  82
  .نفس المرجع  83
  43خليل حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص.  84
  .51نفس المرجع، ص.  85
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والقـوة   ةوهي القوة العسكرية والقـوة االقتصـادي   ثالث األمريكية على عناصر
  .     86 إلى اليوم لةمرحتلك اللها منذ لم تتوفر إال  السياسية

بعد القضـاء   2003لقد بلغت نسبة اإلنفاق األمريكي على موازنة الدفاع لسنة    
وهذا الرقم يشـكل مـا قيمتـه     مليار دوالر. 400أكثر من  على النظام العراقي

مجموع ميزانيات الدفاع للدول التسع الكبرى التي تلي الو.م.أ ( روسيا، اليابـان،  
وبلغـت   87الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، العربية السعودية، البرازيل)

 500أي بعد ستة سنوات مع حرب إسقاط النظام العراقي إلـى أكثـر   2009سنة 
وتمتلك الو.م.أ القدرة الكافية من وسائط تكنولوجية وعسكرية للنقل  88مليار دوالر.

العالم وجنود مدربين مـع اسـتعمال    والسيطرة على مختلف مناطق العمليات في
مليـون جنـدي    2.2بين  1985دقيق لمختلف األسلحة والذين تراوح عددهم منذ 

يوم  60ألف جندي في فترة  200ويمكن للو.م.أ أن تنقل  1999سنة  1385703و
لعملهم، بفضل امتالكها لحـامالت   ةفي منطقة الخليج بمعداتهم والتجهيزات الالزم

وهذا ما يدفع الواليات المتحـدة إلـى   89.عد العسكرية في المنطقةالطائرات والقوا
اعتماد ما يمكن وصفه بالقوة الجبرية أو اإلكراهية وذلك من خالل سعيها الواضح 
إلى استخدام اإلجبار والترويع وتعزيز سيطرتها على المناطق وهو ما يعني القوة 

  القتالية األمريكية.. وتوضح الجداول التالية إحصائيات القوات 90اإلكراهية
  يوضح إجمالي األفراد العاملين في القوات المسلحة األمريكية: (1)جدول

  العدد  القوة العاملة
  1.162.250  االحتياط

  1.140.750  االحتياط الجاهز
                                                

)، "القوة األمريكية ومستقبل العالقات مع العالم اإلسالمي،" تقرير البيان 2004عدنان الهياجنة،(  86
  pdf/12.pdfmagazine.com/takreer-http://www.albayan/1االستراتيجي. متاح في االنترنت على: 

  ). 2008تم االطالع عليه سنة( ;
  .نفس المرجع  87
  .179سوسن العساف، مرجع سبق ذكره،  88
  .249-248، ص.ص،  نفس المرجع  89
 السياسة الدوليةالمتحدة في النظام العالمي دور القوة والتوازن الدولي الجديد،"  تاحمد ثابت، "مكانة الواليا  90

  . 15)،ص.2008(جانفي   171
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  460.52  الحرس الوطني
  108.700  الحرس الوطني لسالح الجو 

  324.100  الجيش
  152.850  البحرية

  92.000  مشاة البحرية
  111.750  سالح الجو

  .180المصدر: سوسن العساف،ص.
  )يوضح الجدول التالي توزيع القوات البرية األمريكية:2جدول(

  النوع  توزيع القوة
  قيادات جيوش      3
  فيالق مستقلة تقيادا  4
  فرقة مدرعة مستقلة  2
  فرقة مشاة ميكانيكية  2
  ألوية مشاة مستقلة  5
  كتائب خيالة مدرعة  3
  ألوية مدفعية مستقلة  6

  لواء مشاة آلي مستقل  15
  فرقة مشاة مجوقلة  82

  .182المصدر: سوسن العساف،مرجع سبق ذكره، ص.
  : )يوضح الجدول التالي توزيع أهم عناصر القوات الجوية األمريكية3جدول(
  العدد  النوع  

  F-14 12سرب طائرات مقاتالت اعتراضية 
  F-15  24مقاتلة هجومية  تسرب طائرا

  4  سرب طائرات متنوعة للهجوم األرضي
  14  سرب للتشويش االلكتروني

  10  سرب طائرات مقاومة للغواصات
  10  سرب طائرات لإلنذار المبكر

  2  جوية تسرب طائرات قيادا
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  16  سرب طائرات استطالع ومن دون طيار
  20  سرب هيلكوبترات لمقاومة الغواصات

  2  اإلنقاذسرب هيلكوبترات ثقيلة للنقل و
  5  سرب هيلكوبترات متوسطة للنقل واإلنقاذ

  2  سرب هيلكوبترات استطالع
 F-15سرب طائرات مقاتلة وتحوي:سـرب  

 .F-117سربA-10سرب  F-16سرب

  . (الشبح).2. 7. 23. 19

  3  سرب طائرات استطالع استراتيجي
  6  سرب طائرات األواكس
  2  سرب طائرات إنذار مبكر

  7  للسيطرة الجوية التعبوية.سرب طائرا مختلفة 
  1030  طائرات النقل الجوي العمالقة

  222  هيلكوبترات نقل وقيادة
  673  طائرات النقل المدني و الشحن

  5  سرب احتياط سالح الجو

  . 182المصدر سوسن العساف،مرجع سبق ذكره،ص.
  
  
  
العسـكرية للبحريـة    ة)يوضح الجدول التالي توزيع أهم عناصر القـو 4جدول( 

  األمريكية:
  العدد  القوة

  74  الغواصات
  12  حامالت طائرات عمالقة
  9  حامالت طائرات مجمدة

  27  بوارج
  54  الغواصات التكتيكية

  49  المدمرات
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  30  الفرقاطات
  26  نازعات األلغام
  40  القطع البرمائية

  .183المصدر سوسن العساف مرجع سبق ذكره، ص.
ساس في الغلبة والتفـوق وفـرض الهيمنـة    وبهذا ستظل القوة العسكرية هي األ

والنفوذ، فمهما كانت القوة في المجاالت األخرى غير العسكرية فلن تسـتطيع أي  
دولة إحكام سيطرتها على إرادات الدول األخرى والتاريخ يوضح لنا عدة نمـاذج  

  91من القوى االقتصادية التي فقدت هيبتها بزوال قوتها العسكرية.
الو.م.أ اقتصادا قويا يعتبر األقوى في العالم  تمتلك يد االقتصادأما على الصعي    

من الناتج اإلجمالي المحلي وال تزيـد نسـبة    % 70إذ يشكل قطاع الخدمات فيه
ويبلغ   92والباقي بين يتوزع بين الزراعة والتحويالت الخارجية. %20الصناعة 

ثلث الناتج العالمي، دوالر، وهو ما يشكل  نتريليو 10,3حجم االقتصاد األمريكي 
، تسمح لها بخلق ثروة ممـا  لذا تتمتع أمريكا بهيمنة عسكرية واقتصادية واضحة

يؤدي إلى الرفاهية المسببة لإلنفاق العسكري ومنه مزيد من التوسع على الصـيد  
. إضافة إلى ما سبق تتمتع الو.أ.م بنفوذ كبيـر فـي   الدولي أي مزيد من الحرب
. كبيرة مؤسسيةدولية مثل األمم المتحدة وهو ما يعتبر قوة العالم، وفي المنظمات ال

حيث تمارس التأثير والنفوذ على منظمات وهيئـات عالميـة كـاألمم المتحـدة     
و في هذا الصدد يصف برهان غليون مبرر تنامي  93والمؤسسات المالية الدولية.

      94دول العالم.القوة األمريكية بأنه نتاج الفراغ السياسي والفكري الذي تعيشه باقي 
                                                

(دمشق : اتحاد الكتاب  انهيار مزاعم العولمة قراءة في تواصل الحضارات وصراعاهاعزت السيد احمد،   91
  .70)، ص.2000العرب،

(القاهرة:  1،ط. دور الدولة االفتراضية في االمتداد الى الخارج وتوسع بال غزروزكرانس ،  دريتشار 92
  14)،ص.2001مركز األهرام للترجمة والنشر، 

المتحدة في النظام العالمي دور القوة والتوازن الدولي الجديد،" مرجع سبق  تثابت، "مكانة الواليااحمد   93 
  . 16ذكره، ص.

األمريكية قوة الذات وضعف اآلخر،"متوفر في االنترنت على العنوان  ةبرهان غليون،" اإلمبراطوري  94
 B9CF-7A42-3042-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/06121F21-التالي:

3796EB69E3E2.htm ;) 2008تم االطالع عليه سنة.(  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/06121F21
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 أن يعتقـد  فهـو  ،للقوة مالزمافهوم المصلحة الوطنية م هانس مورغنتويعتبر     
عالقات القوة الدولية ال تخضع المصلحة الوطنية تمثل موضوع علم السياسة، وأن 

قانون المصلحة الوطنية التي تمثل في مواصلة إنماء القـوة الذاتيـة للدولـة    ل إال
ستمرار الدولـة وضـمان سـيادتها    من الذي يؤدي بدوره الالمتمثلة في زيادة األ

  95.استقاللهوا
ا تبحث عنهمفهوم المصلحة في إطار الحاجات والرغبات التي  ويتمثل كذلك     

دولة ذات سيادة وعالقة ذلك بدول أخرى ذات سيادة والتي تشمل المجال الخارجي 
ـ  96لهذه الدولة ه قـرارات السياسـة   كما تتمثل المصلحة في كل ما استقرت علي

الخارجية أي هي مرتبطة باألهداف التي يصبو إلى تحقيقها صنع القـرار، كمـا   
يعتبرها الواقعيون المهاجمون بأنها البحث عن القوة وفي هـذا الصـدد نجـد أن    

يمكن تصنيف أنواع المصالح إلـى   ، و 97المصلحة الوطنية مرتبطة بمفهوم القوة
                                       أربعة أنواع رئيسية:             

أي الدفاع عن الدولة ومواطنيها من أي تهديد بالعنف المادي  المصالح الدفاعية:-1
  أو تهديد خارجي.،بواسطة دولة أخرى

 وهي زيادة الرفاهية االقتصادية للدولة. المصالح االقتصادية:-2

عـين يسـمح للدولـة    وهي الحفاظ على نظام دولي م مصلحة النظام الدولي:-3
  السياسية واالقتصادية في إطار معين. ابممارسة نشاطاته

ولحمايـة هـذه   .98المصلحة العقيدية : وهي حماية المنظومة القيمية للدولـة  -4
المصالح ينبغي على كل الدول أن تمتلك إمكانيات تسمح لهـا بحمايـة وتـدعيم    

  مصالحها الوطنية أي امتالك القوة.
  وهو على النحو التالي: 99آخر للمصلحة الوطنية كما يوجد تصنيف     

                                                
النظرية السياسية المعاصرة دراسة في المناهج والنظريات التي قدمت لفهم عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،   95

  301-300)، ص.ص، 2000(اإلسكندرية: الدار الجامعية ، عالم السياسة  وتحليل
  101خليل حسين ،مرجع سبق ذكره ، ص.   96
  .155جندلي عبد الناصر، مرجع سبق ذكره، ص.  97
  .102، ص. خليل حسن، مرجع سبق ذكره - 98
  .156جندلي عبد الناصر، مرجع سبق ذكره،ص. - 99
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المصالح األولية: وهي تلك المصالح المتعلقة بالحفاظ على الوحدة الجغرافيـة  -1
  والهوية السياسية من أي عدوان.

المصالح الدائمة:أي األهداف الطويلة المدى و اإلستراتيجية، وهي تقتصر فقط -2
  على الدول الكبرى. 
ين علينا التساؤل عن كيفية استفادة الو.م.أ من النظام الـدولي  وفي هذا الصدد يتع

  الجديد؟ وكيف تم تكييفه لخدمة المصالح األمريكية في الخليج وتحديدا في العراق؟ 
          

  اإلستراتيجية األمريكية.       : البيئة الدولية الجديدة وأسسالمبحث الثاني 
لكنهـا تعـرف مسـتجدات     ةليست بالجديـد ، الجديد النظام الدولي تعتبر فكرة    

وخصائص تميز كل مرحلة عن باقي المراحل السابقة، وهو ما يدفعنا إلى تحديـد  
، وكيفية استفادت الو.م.أ في صـياغة  المقام األولالدولي الجديد في  النظام طبيعة

  .المقام الثانيتوجهات ومصالح نحو منطقة الخليج في 
                                                                                  .م الدولي الجديدطبيعة النظاالمطلب األول:     
على  الرئيس األمريكي جورج بوش األب اصطالح النظام الدولي الجديد أطلق    

ة الدولية ويلبنيللوضعية اكنتيجة  بعد العملية العسكرية عاصفة الصحراءمرحلة ما 
. لتراجع دور االتحاد السوفيتي الناتج عن سـقوطه   ليها الساحة العالميةإالتي آلت 
هنا دراسة تاريخ النظام الدولي بقدر ما يهمنا توضيح أسس النظام الدولي  وال يهم

  الحالي.                                                          
القويـة علـى   فقد عرف النظام الدولي على مر التاريخ سـيطرة الوحـدات       

 1648المـستوى الدولي على باقي الوحدات سواء قبل مرحلة مؤتمر وسـتوفاليا  
 لي ونظام الدولة المتنفذة فاألولبين النظام الدول الدو )مارتن وايت(أو بعده، يميز 

يتألف من دول ذات سيادة تتفاعل فيما بينها في إطار نسق دولي معين، أما الثاني 
  100لة واحدة على باقي الدول شبه سلطة عليه وتحتفظ بها.فهو نظام تمارس فيه دو

                                                
(دبي  3،تر،مركز الخليج لألبحاث،ط. المجتمع الفوضوي دراسة النظام في السياسة العالميةهيدلي بول ،   100

  .60ص.) ،  2006: مركز الخليج لألبحاث ، 
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بعد الحرب العالمية الثانية عرف العالم مرحلة القطبية الثنائية، التي كان مـن       
قـوة جديـدة   قيادة العالم وعدم السماح بظهور ب نتائجها استفراد الو.م. ا  و ا.س

خراط فـي األحـالف   نه االنعاعد النظام وتخل به وهو ما ترتبت تتمرد على قو
وهذا يعنـي أن   101وقيام العديد من الحروب الدولية عن طريق وكالء. العسكرية

غيـر  راع بطريقـة مباشـرة أو  الدولتين العظيمتين تقوم بتدعيم أحد أطراف الص
واتجه المعسكران نحو  دون أن تظهر مباشرة كطرف أساسي في الصراع.،مباشرة

وحلـف   1949شمال األطلـسي سـنة سياسات إنشاء األحالف العسكرية كحلف 
، والسباق نحو التسلح واالنتشار النووي وكان من بيـن أهم اتفاقيات 1956وارسو

التـي تحظـر    1968الحد من األسلحة مـعاهدة خطر انتشار األسلحة النوويـة  
استعمال وانتشار األسلحة النووية فـي العـالم، واتفاقيـة الحـد مـن األسـلحة       

  1979.102واتفاقية سالت الثانية 1972اإلستراتيجية في ماي 
إ.س بالتخلي عـن دوره فـي    بدأمن القرن العشرين  لكن نهاية العقد التاسع     

نظام القطبية الثنائية، وهو ما فسح المجال إلنهاء الحرب الباردة، وظهور القطـب  
   103الواحد الذي تتزعمه الو.م.أ.

  أسباب انهيار االتحاد السوفيتي:-
كثيـرا علـى تبنـي     تانعكسبحيث اإلصالح  سياسة فباتشوأطلق غورلقد     

لقـد   104االديولوجية االشتراكية وامتدادها داخل االتحاد السوفيتي نفسه وخارجه.
عانى االقتصاد السوفيتي من ضغوط كبيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك 

بـي، فإنشـاء   بسبب سياسة الحرب الباردة القائمة على التنافس مع المعسكر الغر
                                                

العرب وتحديات النظام  في" إبراهيم أبراش، " حدود النظام وأزمة الشرعية في النظام الدولي الجديد،  101
  120.121) ،ص.ص..1999(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، 1، ط. العالمي

(بيروت : دار المنهل اللبناني  2، ط. 1995- 1945الصراع الدولي في نصف قرن علي صبح ،  102 
  .148-146)،ص.ص، 2006لطباعة والنشر ، ل

) "النظام الدولي الجديد مفهومه وسماته ومستقبل العالمين العربي 2004محمد المجذوب،(  103
واإلسالمي،"تقرير البيان االستراتيجي. متاح في االنترنت                                                        

com/takreer1/pdf/10.pdfmagazine.-http://www.albayan ; ) 2008تم االطالع عليه سنة.(  
.  113)، ص.ص.1992(أفريل  108،  السياسة الدوليةمحمد سيد احمد، " لماذا انهار االتحاد السوفيتي؟"   104
120.  

http://www.albayan
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البنية التحتية للصناعات العسكرية وغير العسكرية وتقديم المساعدات االقتصـادية  
و العسكرية للحلفاء ودول العالم الثالث أرهق كثيرا القوة االقتصـادية السـوفيتية   

طـرح مشـروعه البريسـتوريكا وإعـادة البنـاء       علـى  فغورباتشووأجبرت 
  105االقتصادي.

:                                                       106ح على ثالثة أسس هيوتقوم سياسة االنفتا     
  تشجيع مبدأ حرية النقد. -
  تخفيف القيود على وسائل اإلعالم والنشر. -
  .ةحرية العباد-

وهو  1991ديسمبر 21السوفيتي في  انتهاء االتحاد فأعلن ميخائيل غورباتشو    
ديدا في العالقات الدولية سمي بالنظام الدولي الجديد ما أفرز عمليا وضعا بنيويا ج

يقوده هذه المرة قطب واحد هو الو.م.أ . لقد ظهرت الو.م.أ في بداية التسـعينات  
بوضع مشابه عسكريا واقتصاديا وسياسيا لما كانت عليه بعد نهاية الحرب العالمية 

   107الثانية كأكبر قوة دولية.
                                                 108بما يلي:  فقد تميز الوضع البنيوي الجديد

  انهيار المعسكر الشرقي االشتراكي سياسيا، استراتيجيا واقتصاديا.                      -1
زعزعة أركان البنى الدستورية والسياسية واالقتصادية في إ.س إضافة إلـى   -2

                                                تعرض العقيدة واألسس الشيوعية لضربة قاسية.  
  الشرقية، ونشوء رابطة الدول المستقلة.                  اانهيار االشتراكية في أوروب -3
  زوال حلف وارسو كأحد أهم التنظيمات العسكرية أثناء الحرب الباردة.               -4
  .                                ياألوروبتوحيد ألمانيا واندماجها في مسار التكامل  -5
، وبروز الو.م.أ كقوة دولية عظمى في الساحة الدولية، زوال الثنائية القطبية  -6

ونفوذها في منظمتي األمم المتحدة وحلف شمال األطلسي يجعلها في وضع ريادي 
                                                

  228خليل حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص.  105
،تر،مركز الخليج لألبحاث،تص،  لميةعولمة السياسة العارتشارد كروكات، "نهاية الحرب الباردة ،" في    106

  .194)، ص.2004(دبي : مركز الخليج لألبحاث ،  1سيتف سميث وجون بيليس ،ط.
  .120علي صبح، مرجع سبق ذكره ، ص. - 107
  .102محمد المجذوب ، مرجع سبق ذكره ، ص. - 108
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 التـي يجب المحافظة عليه، وهي بذلك حريصة على اتخاذ كل التدابير الالزمـة  
  ومن ثم فالو.م.أ تسعى إلى:   109دون العودة إلى نظام الثنائية القطبية. تحول

كـل   علـى * المحافظة على التفوق العسكري دون منافس أو مزاحم والسـيطرة  
  البحار والمحيطات والممرات اإلستراتيجية.                                                             

  م إسرائيل وحماية أبار النفط.                            لدع ة الخليجمنطق على* السيطرة 
* استعمال حلف شمال األطلسي كقوة عسكرية لحماية المصالح الغربية عمومـا  

  .                                 معبر العال واألمريكية خصوصا
ظـام  ما يلي: " يتضح أن الن ريمعشفيق الوفي هذا الصدد يقول الدكتور        

العالمي الجديد بزعامة الو.م.أ، محكوم بوسائل وآليات وأطر مركزية تجعل جميع 
األطراف األخرى، حتى األوروبية منها خاضعة له بطريقـة تسلسـلية، تحـتكم    

قبولـه،   ولتوجهاته، وتستجيب لقراراته، وتبقى في كل الحاالت، أسيرة رفضـه أ 
المركزية للنظام العالمي الجديد وعلى هذا األساس تحرص الو.م.أ على توفير هذه 

                                             110من خالل أشكال وصيغ مختلفة من الشراكة مع اآلخرين".
هذا يعني أن الو.م.أ تسعى للحفاظ على وضع قـائم يسـمح لهـا بالسـيطرة         

الفاعلة في النظام  والنفوذ، من خالل ربط شبكة من العالقات مع مختلف الوحدات
فهي في شراكة إستراتيجية  الدولي، والتعامل مع كل طرف حسب الحالة والهدف.

مع إسرائيل لضمان أمنها وتفوقها االستراتيجي في الخليج والشرق األوسط ككل، 
دفاعيـة   –وهي في شراكة اقتصاديا وسياسيا مع أوروبا، إضافة إلى شراكة أمنية 

  111مع دول الخليج .
أفريـل   13جورج بوش األب في في هذا الصدد صرح الرئيس األمريكي و     

وحسـب رأي الواليـات   -العالمي الجديد يصف بشكل حقيقي  النظام أن: 1991
ل على طـرق جديـدة   دمسؤولية دولية جديدة ملقاة على عاتقنا، وهي ت -المتحدة

سـتقرار  للعمل مع األمم األخرى، للحيلولة دون وقوع االعتداءات، ولتحقيـق اال 
                                                

  .211.  210علي صبح ، مرجع سبق ذكره ، ص.ص، - 109
  .212. 211، ص.ص،  نفس المرجع - 110
  .نفس المرجع - 111
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واالزدهار والسالم الذي هو أهم من كل شيء، ولسوء الحظ فإن نهايـة الحـرب   
الباردة لم توصلنا إلى عصر السالم الدائم، ومع أن التهديد القديم قد زال، فقد ظهر 

  تهديد جديد.
إن البحث عن نظام عالـمي جديد يشكل جزئيا تحديا لنا وللمجتمع الدولي،       

وهذا التصريح يـدل   112قة للسيطرة على األخطار والفوضى.من أجل إيجاد طري
على أن الو.م.أ استفادت من الوضع البنيوي الجديد، وأخذت لنفسها شرعية دولية 
بفرض أسس وقواعد اللعبة الجديدة من أجل حماية المجتمع الدولي من المخـاطر  

يكيـة،  على الطريقة األمريكية.ولكن من اجل العمل على تحقيق األهـداف األمر 
درة علـى  بالغ األهمية وذلك لما يتيحه من قيعتبر امتالك القــوة العسكرية أمر 

أن بقاء العالم  بات مرهونا ببقاء القوة األمريكية يعني التحكم والسيطرة، وهو ما 
في استخدام هذه القوة ضد أولئك الذين يمثلون تهديدا لنسق العولمة. إن اليد الخفية 

                     113بكفاءة دون قبضة خفية في المجال العسكري. في االقتصاد لن تعمل
أنه متى دعت الحاجة عالميا إلى  اسـتخدام   يعتقد ،من أجل الهيمنة األمريكية    

: إما أن تتولى الواليات السبيلينالقوة العسكرية الستعادة السالم، فليس ثمة إال أحد 
وإما أن ال يتحقق السالم أصال، وهـذا  المتحدة المسؤولية األولى في هذا الصدد، 

الموقف يدعمه البنتاغون والذي أعلن أن على الواليات المتحـدة الحفـاظ علـى    
موقعها كقوة عالمية بينما تسمح لآلخرين بمتابعة سعيهم نحو حمايـة مصـالحهم   

وقد صرح الجنرال "كـولين   114وأهدافهم الشرعية على ما تحدده الو.م.أ أنفسها.
آلن القوة األعظم. نحن اآلن الالعب الرئيسي على المسرح الـدولي،  باول": نحن ا

وكل ما يجب علينا أن نفكر فيه هو مسؤوليتنا عن العالم بأسره، ومصالحنا التـي  
    115تشمل هذا العالم كله.

                                                
  .9) ، ص.1994(دمشق : دار الرشيد ،  1،ط. 21النظام العالمي الجديد والقرن عزيز،  فريدة -112 

(اإلسكندرية : دار الجامعة  العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعادممدوح محمود منصور،   113
  .107)، ص.2003الجديدة،  

  .109.  108، ص.ص،  نفس المرجح  114
، تر، حسين الشيخ (بيروت: دار العلوم العربية، نهاية التاريخ و الرجل األخيرانسيس فوكوياما، فر  115

  .8)، ص.1992
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إن القوة العسكرية والتكنولوجية واالقتصادية التي تتمتع بها الو م ا تجعلها في     
، وهي الوضعية التي تسمح لها بالهيمنة على الوحدات الدوليـة  قمة النظام العالمي

األخرى. وتعطيها أسبقية التدخل العسكري لتغيير األنظمة، كما هو الحـال فـي   
وهذا اعتمادا على التفوق الكاسح في القوة العسكرية والقوة االقتصادية  116العراق.

لإلنتـاج العسـكري    وتقوية دور االستخبارات. أضف إلى ذلك النفقات المتزايدة
من مجموع أسلحتها عنـد حـرب     % 30وارتفاع نسبة األسلحة الذكية لديها من 

. وهـذا  2003في حرب إسقاط النظام عـام   % 70إلى  1991الخليج الثانية في 
فقط من الناتج المحلي، يقنع الدول  % 3اإلنفاق العسكري الضخم الذي ال يتجاوز 

ت واشنطن الدولية. كما يجعل الدول الصغرى الكبرى بجدوى االنخراط في سياسا
   117تدرك فوائد التعاون مع الو م ا ، كي ال يحدث لها مثل العراق.

إن تواجد إسرائيل في منطقة الشرق األوسط، أعطى للو.م.أ مسوغات لصياغة     
أوال، تهـا  ، وذلـك بهـدف حماي  انهيار ا.س أسس إستراتيجية جديدة للمنطقة بعد 

الثروة النفطية للمنطقة ثانيا، فما هي أسـس ومرتكـزات مصـالح    واالستفادة من 
  الو.م.أ في الخليج؟

                                           .اإلستراتيجية األمريكية في منطقة الخليج المطلب الثاني:أسس
إن النصر الذي تحقق للو.م.أ غداة الحرب الباردة، جعلها تضطلع بمهمة لعب     

كه من قوة فـي  مي يسمح لها بالبقاء في قمة الهرم العالمي وذلك لما تمتلدور عال
يجعلها العبا  األمر الذي حقول متنوعة: عسكرية، دبلوماسية، سياسية، واقتصادية

أن  ناألمريكيـو  الخبراء اإلستراتيجيون. حيث يعتقد دولي حاسما في أي صراع
  حول:  طبيعة الدور االستراتيجي للمرحلة المقبلة يتمحور

ال يمكن أن تقوم وحدها بأعباء الدور العالمي في عالم خطر ، دون دعـم مـن    -
  أصدقائها وحلفائها.      

  القوة العظمى من المفترض أن تتحمل مسؤوليات كبيرة.                                    -
                                                

(جويلية  153، السياسة الدوليةمصطفى علوي، "السياسة الخارجية األمريكية و هيكل النظام الدولي،"   116
2003 ، (67.  

  .68نفس المرجع، ص.  117
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يناسب المصالح العملية والمثل األمريكية تنمية الديمقراطية واقتصـاد السـوق    -
الحرة عند األمم األخرى.                                                                                      

 ، وال يمكـن من المهم جدا البقاء أقوى عسكريا في عالم يتسم بعدم االسـتقرار  -
           التيقن من أحداثه ومجرياته.                                                                      

بلعب دور استراتيجي عالمي.  نمدى اهتمام األمريكيي التوجهاتوتوضح هذه     
إلى تبني هذه األهـداف وهـي:    األمريكي جورج بوش األبوهو ما دفع الرئيس 

  118األمن الجماعي، االستقرار العالمي ، احترام مبادئ القانون الدولي.
ة لسياسة واشنطن للدفاع عـن  فلقد تم وضع عنصر األمن من أولويات المهم    

الحلفاء والقضاء علـى أسـلحة    المصالح أوال النظام العالمي الجديد، وذلك لحماية
.أما عن االقتصاد، فتتجه الو.م.أ نحو توطيد عالقاتها مع الدول ثانيا الدمار الشامل

الذي ال يتم إال من الشيء ذات الطاقات البترولية، وتسعى إلى إيجاد تعاون معها، 
الل التالؤم والتآلف بين أموال وتقنيات الدول الغنية، والمصادر الطاقوية للدول خ

  الفقيرة.
إن التطورات التي عرفتها الو.م.أ في صـعود الـديمقراطيين إلـى الحكـم،         

تجعلنــا نبحث عن المرتكزات والمبادئ التي اتبعتها هذه اإلدارة فـي تسـيير   
في  *أدلى به وارن كريستوفر.لخطاب الذي ة األمريكية فحسب اـالشؤون الخارجي

ساسـية  أمام لجنة العالقات الخارجية، يبين فيه ثـالث ركـائز أ   13-01-1993
              للسياسة الخارجية األمريكية:

رفع مقام األمن االقتصادي األمريكي ضمن أولويـات وأهـداف السياسـة     -    
توجه ذو مصلحة. وقد تم طرح  الخارجية، وذلك باعتبار أن التوجه األمريكي هو

برنامج اقتصادي يمكن الشركات والعمـال األمـريكيين مـن الفـوز باألسـواق      
العالمية.ويقلل من االعتماد على االقتراض الخارجي، ويزيد في قـدرة الواليـات   

                                                
 الفكر االستراتيجي األمريكي والشرق األوسط في النظام الدولي الجديد،" في احمد عبد الرزاق شكارة،" - 118

  .200)، ص.1999(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  1،ط. وتحديات النظام العالمي العرب
  )  1997 – 1993وارن كريستوفر : كاتب الدولة للخارجية األمريكية في عهد أدارة بيل كلينتون ( -  *
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فهذا مـا أدى إلـى نمـو االقتصـاد       119المتحدة في القيام بالتزاماتها الخارجية.
في ظل اإلدارة الديمقراطية وخاصة في قطاع تكنولوجيـا  األمريكي بنسبة كبيرة 

المعلومات واالتصاالت، وزيادة نسبة رؤوس األموال، هذا ما دفـع الكثيـر مـن    
                                         120المراقبين إلى التنبؤ بمولد قوة اقتصادية جديدة.

ئمة مع التحـديات األمنيـة   الحفاظ على القوة العسكرية وتكييفها لتصبح متال-    
الجديدة واللجوء إلى استخدام القوة في أي لحظة تمـس فيـه المصـالح والقـيم     

المصادقة  إلىاإلدارة األمريكية بدفع ما األمريكية، وفي أي نقطة من العالم، و هو 
     أي ربح وقف ربح. win-hold-win .** 121 على إستراتيجية"

و محور دعم انتشـار الديمقراطيـة، وحريـة    توجيه السياسة األمريكية نح -    
اإلنسان في الخارج ويكون هذا بإتباع التنسيق بين جميع الوسـائل للتـأثير علـى    

( التجارة، المعونات االقتصادية، وتخفيف عبء الـديون) كمـا            اآلخرين
 يكون بتشجيع الحكومات الديمقراطية على حل الخالفات العرقية والدينية واإلقليمية

  122بالطرق السلمية. 

اإلدارة الديمقراطية توجها خاصا لمنطقة الخلـيج يرتكـز علـى     سطرتوقد     
من اجل القضاء عليها كونهـا   سياسة االحتواء المزدوج، لكل من العراق وإيران

كما كانت وال تزال اإلدارة األمريكية تضع كل من أمـن وحمايـة    قوى معادية.
وفي هذا اإلطار أكـدت إدارة   .من أهم األولوياتإسرائيل ومصالحها االقتصادية 

  على نقطتين مهمتين:                        الرئيس بيل كلينتون
  * االلتزام بالقدس عاصمة إلسرائيل.                                                     

                                                
،  263. 262، " وزير الخارجية الجديد يتحدث عن ركائز السياسة الخارجية األمريكية ،" ة المجالمجل - 119

  )1993فيفري  –(جانفي 
مجلة التمويل ، "من الذي لديه اقتصاد جديد ؟،" سبوال ذي  ماسي ، مارشيللو استفاو ولورا كود ري - 120

  .38)،ص2001(جوان  2 والتنمية
  واجهة حربين اقليمييتين متتاليين في إن واحد.استراتيجيه تهتم بم -  **

محاضرة ألقيت في مقياس رابح مرابط، "إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية لمواجهة حربين،"  - 121
  .2002جامعة باتنة ، –، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق لطلبة العالقات الدولية االنجليزية

  )1993( 263 – 262ه ، ع. ، مرجع سبق ذكر مجلة المجال - 122
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ى * إعادة التأكيد على االلتزام األمريكي بالتفوق النوعي العسكري اإلسرائيلي عل
   123ما يعرف بخصومها المحتملين. 

التـي   2000وقد جاء في وثيقة اإلستراتيجية األمريكية ألمن الخليج حتى عام     
 قام بإعدادها فريق من وزارتي الخارجية والدفاع ولجنتي الخارجية واألمن القومي

  :          ما يلي
ضل أن يتخليـا  منع العراق وإيران من فرض سيطرتهما على المنطقة واألف -    

عن فكرة السيطرة على الخليج.                                                                              
تخفيض أسلحة الدمار الشامل في الخليج، وذلك بالتخلص منهـا إن أمكـن    -    

ومنع انتشارها في البالد األخرى، وقد خصت هذه الوثيقـة العـراق بمـا يلـي:     
بفوز  124، ودعم أي مبادرة لإلطاحة به (المعارضة).صدام حسينضرورة عزل 

، فقـد  2000رأس الجمهوريين باالنتخابات األمريكيـة عـام    " علىش"والكر بو
  اتخذت إدارته توجها خاصا لتسيير الشؤون الخارجية. 

ـ      ول المعروف عن اإلدارات الجمهورية ميلها الكبير الستخدام القوة للوصــ
   وبرنامج حرب النجوم،*، " رونالد ريقان"محددةإلى األهداف ال

   ***"  شحيث خاض حرب العراق ، فإن "جورج والكر بـو  **جورج بوش األب
وذلك من خالل اهتمامه بأمن الو.م.أ وجعله في المقـام    ، هلم يخالف مسار سابقي

 األول حيث قال :" إن حماية أمريكا ستشكل أولوية كبرى في القرن المقبل (مايكل
، الذي يعتبر كمظلة طور نظام الدرع  الصاروخية. ولهذا الهدف 125)2001كالر 

                                                
  217احمد عبد الرزاق شكارة ، مرجع سبق ذكره ، ص. - 123
 1994( نوفمبر 1127،" 2000، " اإلستراتيجية األمريكية ألمن الخليج حتى عام  مجلة المجتمع الكويتية  124
.(  
حكم للو.م.أ ينتمي إلى الحزب الجمهوري صاحب إستراتيجية " حرب النجوم"،   40الرئيس رقم   *

  كاليفورنيا، تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين، كان ممثال سنمائيا.
للو.م.ا كان نائب للرئيس ريغان من البارزين في سوق البترول األمريكي ينتمي إلى  41الرئيس رقم   **

  الحزب الجمهوري بعد عهدته الرئاسية تول رئاسة المخابرات األمريكية.   
  من الحزب الجمهوري عمل كطيار ثم رجل أعمال.للو.م.ا  43الرئيس رقم   ***
)" مرتكزات اإلستراتيجية األمريكية الثالث،" متوفر في االنترنت على العنوان 2001مايكل كالر ، (  125

  ).2001تم االطالع عليه سنة (  http://ww.mondiploar.com p3التالي:  

http://ww.mondiploar.com
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حامية للو.م.أ من هجمات ما سماها بالدول المارقة( العـراق ، إيـران ، كوريـا    
  .                                             سابقا الشمالية ، ليبيا، كوبا ، سوريا ، السودان)

رامسفيلد" بعد االنتخابـات   دوش" من وزير الدفاع "دونا لوقد طلب الرئيس" ب    
مباشرة وضع إستراتيجية حربية أمريكية للقرن الواحد والعشرين، وقد  2000عام 

  تضمنت هذه اإلستراتيجية المرتكزات التالية:         
استخدام القوات األمريكية بحسب المصلحة الوطنية  تعنيالمركزية األمريكية:-    
شار هذه القوات ال يكون عبثا بل يكون في األماكن التي تمس وتهدد فيهـا  أي انت

المصالح األمريكية، أو التي يكون فيها احتمال ظهور تهديد، وقد أكد الرئيس مـن  
خالل قوله: " على أمريكا أن تكون حاضرة في العالم، لكن ذلك ال يعني أن تشكل 

 ترض السياسة الخارجيـة بـل  عتحة الرد على جميع المصاعب التي قواتنا المسل
                                           126اللجوء إلى القوة عند تهديد المصالح القومية الدائمة.

السيطرة العالمية: أي القدرة على إيصال القوات األمريكية إلى أي مكـان   -    
  وفي أي زمان، وضمن مطلق الظروف.

كون إال باستخدام العلم والتكنولوجيا وكذا المـوارد  ال ي التفوق الدائم: وهذا -    
االقتصادية الضخمة التي تتوفر عليها الو.م.أ والتي تكون سدا ومقوما كبير للقوات 

خص الرئيس جورج والكـر بـوش فـي برنامجـه     ولقد  127المسلحة األمريكية
                 االنتخابي منطقة الشرق بما يلي:

  سرائيل واستمرارها في المنطقة بأمان.                       العمل بحرص على بقاء إ -1
  ترقية السلم والمحافظة عليه في المنطقة.                                             – 2
  العمل على حماية المصالح األمريكية، مع ضمان استمرار تدفق النفط.         -3
انتشار أسلحة الدمار الشـامل فـي   العمل على التخفيف من التهديد الناتج عن  -4

  المنطقة
إن الو.م.أ في سعيها لتحقيق هذه األهداف ليست بمفردها، بل بمسـاعدة الـدول   

  الصديقة
                                                

  . نفس المرجع  126
  . نفس المرجع 127
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                                     128والتي لها نفس االتجاه والنظرة الواقعية والموضوعية. 

السياسـة الخارجيـة    مما سبق يمكن القول أن المرتكزات التي تقـوم عليهـا      
األمريكية لدى الجمهوريين والديمقراطيين، ال تختلف كثيرا إال من حيث ترتيـب  

الديمقراطيون  فإناألولويات في حين يولي الجمهوريون اهتماما بالقوة العسكرية، 
يركزون بشكل أساسي على االعتبارات والمصالح االقتصادية األمريكية وباعتبار 

  السياسة الخارجية 
ألمريكية لفترة ما بعد الحرب الباردة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليـا، ففيمـا   ا

  تتمثل هذه المصلحة في منطقة الخليج؟
المبحث الثالث: األهمية اإلستراتيجية لمنطقة الخليج و المأزق األمنـي  

 األمريكي.

إن الو.م.أ في سعيها لتثبيت سيطرتها بعد تفكك إ.س تعمـل بكـل الوسـائل        
تغل جميع اإلمكانيات المتاحة لحماية مصالحها اإلستراتيجية، التي تؤمن لهـا  وتس

البقاء في قمة الهرم العالمي.                                                                                 
في هذا الصدد تعتبر منطقة الخليج بالنسبة للمصالح الحيوية األمريكية، منطقة     

جيوسياسية و اقتصادية هامة، وتتركز هذه األهمية حول كـون هـذه    ذات أهمية
تقع في مربع يحده شماال وشـرقا   االمنطقة متاخمة إ.س(سابقا)، وذلك باعتبار أنه

جمهوريات إس (سابقا)، شماال روسيا وتركيا، غربـا الشـام البحـر األبـيض     
لخليج الفارسي ، وله تسميات عديدة مثل: ا129بالمتوسط، وجنوبا اليمن وبحر العر

والخليج العربي، وستقتصر دراستنا على ذكر منطقة الخليج كمصطلح جغرافـي  
  صرف من أجل االبتعاد عن كل الخالفات القائمة.      

  :                                        المحورين إلىن ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذي     
                                                

Les programmes des partis republicaims et  , «alActualité Internation 128

démocrates,electe présidentielle 2000  des etas-unis politique étrangere, n° : 19 
,10/10/2000 

(عين مليلة: دار الهدى للنشر،  الحالية اأزمة الخليج جذورها التاريخية ووقائعهمجمال الدين الركيبي،   129
  .54،55)، ص.ص، 1991



 52

                                    .األهمية اإلستراتيجية لمنطقة الخليج* 
  .و المأزق األمني األمريكي* التسلح العراقي 

                                                         .جاألهمية االستراتيجي لمنطقة الخليالمطلب األول:     
غرافية ، الج، تمليها عوامل جيوسياسيةاألهمية اإلستراتيجية للخليجإن دراسة     

االقتصادية، إضافة إلى البعد االستراتيجي الهام المتمثل فـي حمايـة   السياسية و 
  إسرائيل.  

. فبينما ديةاالقتصاالجغرافية السياسية والجيوسياسية و يتداخل أحيانا مفهومي     
دراسة اإلطار الجغرافي للدولة بكل ما تحمل من بمفهوم الجغرافية السياسية  ىيعن

صات سواء كانت في المجال الجغرافي البحت كاألنهار والوديـان  مجاالت وتخص
والهضاب والجبال، أو في المجال االقتصادي كامتالك الثروات النفطية، وامتـداد  

مصـطلح   نجـد أن األراضي وتوفر اإلمكانات الزراعية والصـناعية الهائلـة،   
 130يكية األقـاليم بالفاعلين والرهانات التي تحرك مطالبهم ودينام يهتم الجيوسياسية

بدراسة الجيوسياسية والرهان القائم فـي   العنصرومن هذا المنطلق سنهتم في هذا 
المنطقة من طرف الو.م.أ وذلك من أجل السيطرة على المنطقة ونقصد في هـذا  
األساس حماية إسرائيل ودعمها، مع عدم إغفال ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات في 

، المتمثلة في االستيالء على االحتياطات النفطيـة  صاديةالجغرافية السياسية واالقت
  الضخمة.

من السباقين الذين تحدثوا عن عوامـل الجيوبوليتيـك    )فريدريك راتزل(يعتبر     
ظهرت نظريته متأثرة بجملة مـن الظـروف    ودورها في زيادة قوة الدولة، حيث

ة كائن حـي تحتـاج   أن الدول (راتزل)آنذاك، ويعتقد  االسياسية التي سادت أوروب
 131.لوجودهـا  ملمقومات أساسية لوجودها، كما تحتاج كذلك للمجال الحيوي الالز

أي أن التوسع البري للدول الكبرى، يدخل في إطار دينامكية نمو مسـتمر حتـى   
  تحقق وتكسب المزيد من القوة.

                                                
130 Stéphane Rosier,géographie politique et géopolitique une grammaire de l’espace 
politique (paris : ellipses ,2003),p.21 

  .93)، ص.1992(القاهرة : مكتبة مدبولي  قوة الدولة دراسات جيوستراتيجيةعمر الفاروق سيد رجب،   131
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قلب العالم ومن يتحكم فيهـا   ما يعرف بنظرية ماكيندر) د(هال فورلقد طور     
متلك القدرة على التحكم في العالم، وسمى منطقة الخليج وشمال أفريقيا بـالهالل  ي

بـدور    فوأقر فير جي 132الداخلي وباقي أفريقيا واألمريكيتين بالهالل الخارجي.
الصراع بين القوى الكبير في العالم سوف يتحـدد فـي منطقـة    القوة البرية في  

يسيطر عليهـا أو يضـمها ضـمن    ، وذلك لصالح من أي منطقة الخليج االرتطام
وهو ما يدل على أن المنطلقات األمريكية تتفق مع أطروحـات علمـاء    133قوته.

اقتصاديا مـن   والجيوبوليتيك حيث تعتبر رغبة الو.م.أ في التوسع والنمو عسكريا 
االستفادة من هـذه   علىبين أولوياتها في العالقات الدولية، ومن ثم عملت الو.م.أ 

تتفوق علـى الحلفـاء مـن    لبعد نهاية الحرب العالمية الثانية  النظريات خصوصا
منطلق إستراتيجية كونية كان مصدرها قوة الواليات المتحدة األمريكيـة داخليـا   
وخارجيا وخصوصا القدرة على تحويل الموارد االقتصادية إلى طاقات هائلة، مع 

كن من تحقيـق  سياسة إنشاء األحالف العسكرية مثل حلف شمال األطلسي الذي يم
                                                               134األهداف اإلستراتيجية في إستراتيجية متوازية مع اإلستراتيجية االقتصادية.

وتبعا لمنطلقات نظرية الجيوبوليتيك فقد تركز "المجال الحيوي" للقرن العشرين     
ف من منطقة إقليمية مهمة تـدعى " الهـالل   في قلب منطقة الشرق األوسط المتآل

واألحداث التاريخيـة منـذ    تالخصيب"، وفي منطقة جغرافية تفاقمت فيها األزما
                                                       1948.135وجود إسرائيل في المنطقة عام 

الجيران مـن  ويعتبر وجود إسرائيل في المنطقة وحمايتها من أي عدوان من     
المنطقة، حيث يتساءل العديد من االستراتيجي األمريكي في أهم أولويات التخطيط 

                                                
  .81، ص.  نفس المرجع  132
  . 124ص.،  نفس المرجع  133
  فهد بن عبد الرحمان آل ثاني،" جيولوتيكية االقتصاد العالمي حد الجزيرة العالمية إلى أمريكا الكبرى،"  134

  105-13) ، ص.ص. 2005(جانفي 275المستقبل العربي
سيار جميل ،" المجال الحيوي للشرق األوسط  إزاء النظام الدولي القادم، من مثلث االزمات إلى مربع   135

(بيروت : مركز دراسات الوحدة  1ط. العرب وتحديات النظام العالمي: تحديات مستقبلية،" في االزمات
  .234)،ص.1999العربية ، 
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المتتبعين عن سر دعم الو.م.أ إلسرائيل الالمحدود وبكيفيـات وآليـات مختلفـة    
  ومتنوعة وفي جميع المستويات وكل األصعدة.

استطاع اليهود الحصول علـى قـرار مشـترك مـن مجلسـي الشـيوخ             
على غرار وعد بلفـور، يقضـي    1922سبتمبر 11نـــواب األمريكي في وال

بالعطف األمريكي على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، رغم تميز السياسة 
       136الخارجية األمريكية بالعزلة.

 اإلسرائيلية في إطـار المصـلحة اإلسـتراتيجية   وتتدرج العالقات األمريكية     
  التالية 137ق االستراتيجي بين إسرائيل وأمريكا على األسس.األمريكية ويقوم التواف

  تفوق عسكري إسرائيلي دائم قادر على الدفاع على إسرائيل، ومصالح أمريكا.  -1
  تكريس حالة االنقسام في الوطن العربي.                                              -2
  الدولتين.                      تعزيز النفوذ األمريكي في المنطقة بما يحقق مصالح -3
 ضرب القوى الراديكالية العربية المناهضة لمصالح الو.م.أ.                     -4

تدفع النخبة المسئولة عن صنع القرار في  138في الواقع، هناك أربعة عوامل.    
                           الو.م.أ بالتزام الترابط مع إسرائيل:                                               

إن إسرائيل تجسيد للدولة اليهودية المنشودة من طرف اليهـود فـي أمريكـا     -1
  والعالم وذلك يكون اللوبي اليهودي جد نافذ في دوائر القرار األمريكية. 

  إسرائيل هي أداة للمحافظة على المصالح األمريكية في الشرق األوسط.              -2
  هي دولة ديمقراطية، تقدم نموذجا للتقدم والتنمية لجميع دول المنطقة.       إسرائيل -3
  إسرائيل قوة غربية.                                                                    -4

رت سياسات تفاوتت مـا  لقد تنوعت أساليب دعم الو.م.أ إلسرائيل، حيث بلو    
الدول العربية وبين محاوالت تحقيق االستقرار بناء تحالفات مع  ىعل بين التركيز

والتوازن في المنطقة من خالل االعتماد على قوى إقليمية إلى جانب االعتماد على 

                                                
(عمان : دار وائل  1،ط. عالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرينسعد حقي توفيق،   136
  20)، ص.2003،

  .21، ص. نفس المرجع  137
  .22.23، ص.ص، نفس المرجع  138
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الوجود اإلقليمي في المنطقة، وكذا من خالل تدخلها في مراحل تسوية الصـراع  
                                                                            139العربي اإلسرائيلي.

وال يقتصر الدعم األمريكي إلسرائيل على تقديم وتحجـيم القـوى العربيـة،        
، حيث 140والدعم االستراتيجي والعسكري، ولكن على المساعدات االقتصادية كذلك

يوضح الجدول التالي تفوق الدعم األمريكي إلسرائيل مقابل الدعم األمريكي لمصر 
  ( النسبة مليون دوالر). 1997-1995بين  في الفترة الممتدة

  .                                                                                             )5(الجدول 
1997 

 
 السنة    الدولة 1995 1996

 مصر 1.103.000 1.301.009 1.301.000
     إسرائيل                 1.800.000 1.800.000 1.800.000

 األردن 8.303 101.202 31.007
 المغرب 724 830   812
  تونس  800  816  837

 us.sencus bureau.statistical abstract of united states* المصـدر:  
2000 120 th editions washington.dc 2000.p.790 

 50الي والمالحظ من خالل الجدول أن الدعم األمريكي إلسرائيل يفوق بحـو     
مصر وهو ما يدل على رغبة الو.م.أ في إبقاء مصر في وضـع   نع ف دوالرأل

نفس المصدر أن  حليف مراقب، لكن يبقى دائما التفوق لصالح إسرائيل، ويضيف
بلغ  1997إسرائيل من مساعدات اقتصادية وعسكرية لعام  مجمل ما حصلت عليه

ر للعـام  ) مليـار دوال 2,117مليارات دوالر بينما ما حصلت عليـه مصـر(   3
وهي:                             141الو.م.أ وإسرائيل مجموعة من االتفاقات اإلستراتيجية. وقعتنفسه.كما 

                                                
 صناعة األمريكية تجاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، " في ةهالة سعودي ، "السياسي - 139

(بيروت : مركز دراسات  1تص، مركز دراسات الوحدة العربية،ط. الكراهية في العالقات العربية األمريكية"
  .74) ، ص.2003الوحدة العربية ، 

  .23بق ذكره ، ص.سعد حقي توفيق ، مرجع س - 140
  .25.26، ص.ص،  نفس المرجع - 141
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حيث تتعهد الو.م.أ  1979مارس  26مذكرة التفاهم بين الو.م.أ وإسرائيل في  -1
           اإلسرائيلية.                 -بالتدخل عسكريا لمنع أي انتهاك لمعاهدة الصلح المصرية

  حيث تتضمن ما يلي:              1981معاهدة اإلجماع االستراتيجي في نوفمبر -2
  * إجراء مناورات عسكرية مشتركة في المنطقة.                                          

  * تخزين األسلحة والعتاد األمريكي في إسرائيل.                                            
  قوات االنتشار السريع األمريكية للمطارات والموانئ اإلسرائيلية.        * استخدام 

* تأمين الخدمات الطبيعية للقوات األمريكية في حالـة اشـتباكها فـي عمليـات     
  المنطقة.   

 .               ةالتحرر العربي ينبغي اتخاذه من تدابير لضرب حركات* التشاور حول ما 

حيث نص هذا االتفاق على تعزيز دور  1983عام نمشروع شولتز نوفمبر م -3
    إسرائيل كقاعدة أمريكية في المنطقة.                                                                    

إن البعد الجيوبوليتيكي لتأمين إسرائيل ومنه الحفاظ على المصالح األمريكية ال     
ـ  ة الخليج تتكـون ية للمنطقة، فمنطقيقل أهمية عن معطيات الجغرافية السياس  نم

                                                                    : 142الدول التالية
  )6(الجدول             

 البلد نظام الحكم المساحة
 العراق جمهوري 441442

 إيران جمهورية إسالمية 1684000
 السعودية ملكية   2149690

 الكويت ملكية   17811
 البحرين ملكية   678

 قطر ملكية   11000
  اإلمارات ملكية   83600

  سلطنة عمان ملكية   212457
  اليمن  جمهوري  550000

  
                                                

  .54جمال الدين الركيبي، مرجع سبق ذكره، ص. - 142
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األهميـة الجغرافيـة لهـذه    حيث كانت بريطانيا من أوائل الدول التي تفطنت إلى 
االسـتعماري البريطاني، كان من الــضروري  ولكن ومع تراجع الدور المنطقة 

أن تعوضها الو.م.أ بعد الـخروج من العزلة، وفي هذا الصدد يقـول" نيوسـوم"   
:"لو كان العالم دائرة مسطحة، وكان المرء السابق نائب وزير الخارجية األمريكي

فما مـن   ي للقول بأن المركز هو الخليج ،يبحث عن مركزها لكان هناك مبرر قو
  143."نيةمثله تتالقى فيه المصالح الكو مكان في العالم

فمن حيث الممرات المائية تطوق منطقة الخليج مجموعة من الممرات المائية     
 التي تجعلها منطقة جيواستراتيجية في غاية األهمية وهي على النحو التالي:

* البحر األحمر: حيث يفصل قارتي أسيا وأفريقيا (بين السعودية ومصر)، يبلـغ  
ألف كلم أما عمقـه فيصـل إلـى     438كلم ومساحته  2100طول البحر األحمر 

  قدما. 9850
* قناة السويس: تعتبراهم ممر مائي في العالم حيث يربط البحر المتوسط بـالبحر  
األحمر، وال يمكن بأي حال من األحوال إنكار األهمية اإلستراتيجية لهـذه القنـاة   

وأسيا،  وازدادت هذه األهمية باكتشـاف   اخصوصا كممر استراتيجي بين أوروب
  لنفط في المنطقة.  ا

متـرا، ومنـذ القـديم عرفـت القـوى       68161ويبلغ طول قناة السـويس      
االستعمــارية األهمية اإلستراتيجية لقناة السويس فتصارعت على احتاللــها،  

وأهم األسباب لذلك كان  1956وكان أن تعرضـت مصر لضربات عسكرية سنة 
  يعود لتأميم قناة السويس.    

: يربط البحر األحمر بالمحيط الهندي والخلـيج العربـي والقـرن    * باب المندب
حيث تبلغ أهميته يربط البحر األحمر بالمحيط الهندي عبر بحر العرب،  اإلفريقي

ويربط الخليج العربي بالبحر األحمر ومنه إلى البحر المتوسط.                                         
، حيث عرف كممر استراتيجي 228وعرضه كلم  800* ممر الخليج: يبلغ طوله 

هام تضاءلت أهميته بعد اكتشاف قناة السويس، لتعود من جديـد بعـد اكتشـاف    
                                                

(دمشق: مركز الدراسات العسكرية)،  1،ط. حرب الخليج غزو الكويت وتحريرهامحمد سميح السيد،  - 143
  .18ص.
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احتياطات النفط الضخمة في المنطقة. ويعتبر ممر الخليج المنفذ البحري الوحيـد  
للدول العربية التالية: العراق، الكويت، قطر، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة. 

الممر اإلجباري الذي يجب أن تجتازه صادرات هذه البلدان مـن الـنفط و    وهو
   144وارداتها من المواد الغذائية والصناعية.

* مضيق هرمز: وهو ممر استراتيجي ال يمكن االستغناء عنه في حالة نشوب أي 
                          145حرب في المنطقة، ويدخل من الناحية الجغرافية في مياه الخليج.

وتقوم الرؤية األمريكية لمنطقة الخليج، إضافة إلى أمن إسرائيل والدفاع عنها     
على أساس السيطرة الكلية على احتياطات النفط الضخمة المتواجدة في المنطقـة.  
وإذا أدركنا أن مياه الخليج هي الممر لجزء مهم لصـادرات الـنفط لمعظـم دول    

لكن كذلك في مصيرها ومسـتقبلها ويجـر   الخليج أدركنا أن اقتصاديات المنطقة و
مـن  % 60الخبراء االقتصاديون ذلك بأن هذه المنطقة من العالم تحتـوي علـى   

 30500مليار برميل يضاف إليه  621390احتياطي النفط في العالم أو ما يعادل 
وللحيلولة دون تعرض المصالح األمريكية للخطـر تقـوم   146من الغاز. 3مليون م

باستمرار حتى تتمكن من الدفاع عن مصالحه بكل فاعليـة  راتها الو.م.أ بتطوير قد
في خطابه عـن حالـة االتحـاد فـي      وفي هذا الصدد قال الرئيس جيمي كارتر

  ما يلي: 23/01/1980
إن أية محاولة للسيطرة على الخليج تعتبر اعتداء على مصالح الو.م.أ الحيويـة   "

  147القوة العسكرية". وسوف تصدها بجميع الوسائل الضرورية بما فيها 
إن استحواذ الو.م.أ على منطقة الخليج ال يقوم فقط على دعم إسرائيل والهيمنـة   "

على احتياطات النفط في المنطقة ولكن تعمل الو.م.أ دائما على خلق عدو يسـمح  
 لها بتطوير استراتيجيات السيطرة على المنطقة. 

                                                
  32)، ص.1999رب، (دمشق: اتحاد الكتاب الع أمن الممرات المائية العربيةحمد سعيد الموعد،   144
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من بين أهم العوامـل التـي    زةبجغرافيته الممي وفي هذا الصدد يعتبر العراق    
 المنطقة، وذلك للميزات في:                         في دبالتواجسمحت للو.م.أ 

ميدان الجغرافية السياسية االقتصادية وكذلك بخصوص سياسته الخارجية تجاه  -أ
            دول المنطقة.                                                                                  

شماال وقد بلـغ   37جنوبا و 30تبلغ مساحة العراق، ويمتد بين دائرتي عرض  -
نسمة. وتعتبر اللغة العربية هـي   24683313ب:  2003عدد سكان العراق في 

اللغة الرسمية في العراق الذي تستخدم فيه لغات أخرى كالكردية وهناك التركمانية 
 ℅75عرقية فيشكل العرب نسبة تصـل إلـى   والسريانية. أما من حيث االثنيات ال

وتتنوع باقي النسبة المئوية على االثنيات األخرى كالتركمان  ℅15ويشكل األكراد 
من السكان بينما الباقي يتوزع بين  ℅97واألشوريون واألرمن.ويشكل المسلمون 

                                                                  148محافظة إدارية. 18المسحيين واليهود. يتألف العراق من 
وشرقا إيران، وجنوبا دولة الكويت والخلـيج، ومـن   تركيا يحد العراق شماال     

يا. ويمر في الجنوب الغربي المملكة السعودية واألردن ومن الشمال الغربي سور
غ طول هما دجلة والفرات ينبع كليهما من جبال تركيا، يبل العراق نهران رئيسيان

    149كلم . 2350كلم أما الفرات  1850نهر دجلة 
إن العراق بوصفه مركزا استراتيجيا فعاال يقع في قلب العالم، قد دعمته فـي      

ذلك مقوماته ومميزاته بوحدته الجغرافية المتماسكة من خالل شـريانه األزليـين   
اقة العالمية دجلة والفرات واحتياطات النفط الواسعة. حيث قدر مركز دراسات الط

مليار برميل من النفط في باطن األرض لـم يـتم    112في لندن أن العراق يمتلك 
من احتياطي النفط العالمي، وتضيف بعض الدراسات أن  ℅11استغاللها وتشكل 

مليار برميل وهو بذلك ثاني دولة فـي   160االحتياطي الحقيقي للعراق يصل إلى 
                                                                    150كة العربية السعودية.العالم من حيث االحتياطات بعد الممل

                                                
( دبي: العراق دراسات في السياسة واالقتصادسيار جميل،" الموقع الجغرافي وأهميته اإلستراتيجية، "في   148

  .12.13مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية)ص.ص، 
  .14، ص. نفس المرجع  149
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مليـار   300وتضيف الدراسات أن احتياطي العراق قد يصل إلى أكثر مـن      
وذلك ما تؤهلها لتصبح أكبـر   151برميل إذا تم مواصلة عمليات التنقيب والبحث.

تفوق على السعودية.                                           الم ويـدولة تمتـلك احتياطي نفط في الع
عود فقط لموقـع الجيواسـتراتيجي   تإن أنظار الو.م.أ للسيطرة على العراق ال     

الذي يسمح لها بمراقبة إيـران اإلسـالمية وتركيـا ذات التوجهـات اإلسـالمية      
قا، ولكن كذلك يعود ألن المتصاعدة إضافة إلى التقرب أكثر من مواقع( إ.س) ساب

العراق تمتلك قدرات عسكرية مميزة في المنطقة وقامت بمهاجمة  جيرانها بطريقة 
ومن هنا نتساءل عـن  وهذا ما شكل مأزق فعلي ألطماع الهيمنة األمريكية  فعلية.

                                            طبيعة برنامج التسلح العراقي وعن طبيعة سياسة العراق الخارجية تجاه جيرانها؟                 
.                                             برنامج التسلح العراقي وغزو الكويتالمطلب الثاني:

ـ   -الحرب العراقيةأثناء      امتالك و تطـوير  اإليرانية، اهتم النظام العراقـي ب
الثقيلة والعسـكرية وذلـك بتمويـل    للصناعة  وإعادة هيكلة البنية التحتية األسلحة

 طالب الكويت باسترجاع حقل" الرمليـة"  خليجي ومساعدات أمريكية. بعد الحرب
أضف إلى ذلك يعتبر هـذا   رالبترولي من اجل تسديد ديون الحرب وإعادة اإلعما

الحقل جزء من جغرافيته. إن القوة المتعاظمة للعراق تجعله يرغب فـي التوسـع   
الضعفاء لالستفادة من استراتيجيا من توسيع المنفذ البحـري  على حساب الجيران 

واالستيالء على االحتياطي النفطي في الكويت، لكن رغبة الدول الغربية وعلـى  
رأسها الو م ا  في تقزيم أي دولة تنافسها الزعامة إقليميا وتهدد مصالحها المباشرة 

داية التهديـدات العراقيـة   كان واضح منذ الحرب اإليرانية العراقية، لتزداد عند ب
  للكويت.

بدا التشهير بالعراق منذ أن زعمت المخابرات البريطانية إنهـا اكتشـفت أن       
العراق يمتلك مدفعا عمالقا، حيث بدا التوجـه إلـى تحديـد القـوات العراقيـة      
وتصويرها بأنها مصدر خطر يتزايد كل يوم ألن العراق يطـور أسـلحة دمـار    

بتزايد نفوذ العراقي اإلقليمي ويخل بميزان القوى وهو مـا  شامل، وهذا ما يسمح 
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. 1990/أوت/2يدفعه للتوسع ضد الدول المجاورة. وهذا ما فعله العراق فعال يوم 
عندما تقدمت قواته البرية للسيطرة على الكويت، وأحكمت قبضتها عليهـا بكـل   

تالل الكويت سهولة. حيث تؤكد التصريحات العراقية انه كان ينوي بصفة جدية اح
، و التصدي للمحاوالت األمريكية للتواجد فـي  19وضمها وجعلها المحافظة رقم 

هذا يشكل تهديـدا مباشـرا    152المنطقة من خالل طالئع القوات التي بدأت تصل.
على إسرائيل وعلى الدول المجاورة ومن وجهة النظر األمريكية كانت القـدرات  

        و التالي:العسكرية بعد الحرب مع إيران على النح
  العسكرية في مجال أسلحة الدمار الشامل :                                     القدرات -أ

برنامج لتصنيع أسلحة الدمار الشامل وطور أسسه منـذ  ك امتالحاول العراق     
عهد حرب الخليج األولى، وبعدها من خالل ارتفاع أرقام مشترياته مـن السـالح   

مـن مصـانع األسـلحة     ℅95، والغرب هو الذي باع العراق بدال من تخفيضها
ويمكن تحديد هذه القدرات فـي ثالثـة    153لذلك. ةالكيماوية والمواد األولية الالزم

  أنواع رئيسية:
يمكن إرجاع سعي العراق إلى امتالك األسلحة النووية إلى  األسلحة النووية:  -1

عراق على إقامـة  بين فرنسا وال جديةأين كانت المفاوضات  1975.154سنة 
  على أن يكون ثالثها في فترة الحقة. نمفاعلين نوويي

عندما قامت المقاتالت اإلسرائيلية بقصف وتدمير مفاعل  1981جوان  07في     
غير أن الطموح العراقي لم يتوقف، بل بدأ برنامجا نوويا، يهدف النووي " تموز" 

وما دفعه لذلك  155الوقود النووي.إلى امتالك التكنولوجيا النووية بما فيها " دورة 

                                                
  . 124)،ص.1991(جانفي  103 السياسة الدوليةمحمد عبد السالم، "السلوك العسكري ومحدداته،"   152
(بيروت :  1،ط. هل انتهت حرب الخليج ؟ : دراسة جدلية في تناقضات األزمةسامي عصاصة ،   - 153

  .80)، ص 1994مكتبة بيسان ، 
  .36)، ص.1999(الجزائر : دار الكتاب العربي،  1، ط.لعراق في زمن االستثناءايحي عقاب ،  - 154
     :) "برنامج التسلح العراقي،" متاح في االنترنت على 2001طلعت مسلم،(  155 
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مـن   كعدو قومي وإسرائيل كمنافس إقليمي هو التهديد الخارجي المزدوج : إيران
جهة،ومن جهة أخرى سعي العراق إلى إيجاد مكانة إقليمية ودولية.                                                                          

  156رنامج.حدد العراق وجهتان لهذا الب     
برنامج طويل المدى يهدف إلى إنتاج األسلحة النووية، وكان تركيـزه علـى    -1

  تطوير المعدات والخبرات الالزمة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.                    
اعتمـادا  العراقي للكويت  بعد الغزو 1990شهر أوت برنامج عاجل بدأه في  -2

حفظ التوازن االستراتيجي مـع  رؤوس نووية من أجل إلنتاج على قدراته الذاتية 
                                       إسرائيل.

كما كان مقررا أن يساعد هذا على انتشار مـواد انشـطارية كافيـة إلنتـاج         
هذا البرنامج النووي من أداء وظيفته  . ولتمكين1991في ربيع الرؤوس المطلوبة 
وعة من الصواريخ الطويلة المـدى مـن اجـل حمـل     مجم تم التفكير في تطوير

كالصاروخ الروسي" سكود ب" إلى ساللة من الصواريخ تحـت  الرؤوس النووية، 
    157كلم". 850كلم" و"العباس 650اسم " الحسين

الخاصة بنزع أسلحة التدمير الشامل العراقية  وقد اعترفت لجنة األمم المتحدة    
اليورانيوم المطلـوب فـي   امل معد لتخصيب أنها استطاعت اكتشاف برنامج متك

، ومنشات هندسية لتطوير قنابل انشطارية، وتمكنت من تـدميرها  األسلحة النووية
رفقة مجموعة من الصواريخ الباليستية بإشراف مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة     

                      158الذرية.
والعراق، أثـره   ين إيرانلقد كان الشتداد وطيس الحرب ب األسلحة الكيماوية: -2

في تحقيق تفـوق   أسلحة كيماوية تساعد ، اكتسابإلى الكبير في سعي هذا األخير
، وضرب عقبة التفوق العددي إليرانتخطي وذلك من أجل  نوعي وتحقيق أسبقية
وابرز التطورات هو إعالن العراق  ،رانية صعبة االختراقاألهداف والدفاعات اإلي

                                                
 :) "األبعاد السياسية لحصار العراق،" متاح في االنترنت على2001، محجوب(معبد الحلي 156   
htm-2-21-file/2001/2/2-http://www.aljazera.int/in.depth/iraq  ; 2008االطالع عليه سنة( تم  

                                       .(   
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كما ظهر سعي العراق إلى  زدوج" وهو من غازات األعصاب.انه امتلك "الغاز الم
(الخـردل)   "دالمستر خاصة "غاز التزود أكثر بأنواع عديدة من الغازات الكيماوية

الـزارين  غـازات   والذي يعتبر من الغازات الكاوية. وكذلك التوصل إلى إنتـاج 
ت لـم يعلـن   قد أعلنت لجنة األمم المتحدة الخاصة أنها اكتشفت غازاو والتابون.

   BZ .159وغاز  VXعليها مثل غاز 
: ما يمكن قوله على هذا النوع من األسلحة هو أن العـراق  السالح البيولوجي -3

 160:قام بالتخطيط وفقا لبرنامج يحتوي على ثالثة أنواع من األسـلحة البيولوجيـة  
أسلحة قاتلة للبشر، أسلحة غير قاتلة للبشر وأخرى مسببة ألمـراض الحيوانـات   

 8500ألف لتر من سموم البكتيريـا السـامة و   19نباتات وقد أنتجت وفقا لهذا وال
أجرى اختبارات حول ، ونألف لتر من األفالتوكيس 22لترا من األنثراكس وكذلك 

الغازية والطاعون اللمفاوي وكذا حمى الـدم والفيـروس الحلزونـي    الغرغرينا 
ثوكسين قد عبئت هذه المواد وجدري اإلبل وكل من األنتراكس والبوتولينوم واألفال

ميدان، كما كانت تجربة رشها عن طريق الومدفعية  ،في قنابل ورؤوس صواريخ
 طائرة دون طيار.                       

  القدرات العسكرية في مجال األسلحة التقليدية:                            -ب
  جاالت التالية:                    إن المالحظ هو امتالك العراق لقوات تقليدية في الم     

فرق مدرعة  03قيادات فيالق و 07: حيث تشمل بشريا على  161القوات البرية-1
لواءات قوات خاصة، وقد أشار التقرير إلى أن نسـبة   07فرق ميكانيكية و 03و

، أما من ناحية العتاد فإنـه  ℅50استكمال هذه الفرق لكفاءتها القتالية وصلت إلى 
 2400مركبة قتال مشاة ونحو  1000عربة مدرعة و 1000دبابة و 2200يمتلك 

قاذفة صواريخ.                                             500قطعة مدفعية مجرورة و 150ناقلة جنود مدرعة و
إن القدرات العسكرية والبشرية العراقية تعتبر ضعيفة مقارنة بما تستحوذ عليه     

. فكيف يمكن القول أنها قادرة على تشكيل خطر رائيليكالجيش اإلسجيوش أخرى 
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للـدفاع  قوات يمكن اسـتخدامها   األمريكية في الخليج؟ فهي يهدد المصالح الحيوية
  .                                                                  عن الحدود فقط

كانيكية وفرقتين ثالث فرق مدرعة، فرق مي 162تمتلك قوات الحرس الجمهوري    
من المشاة، وتتميز هذه الفرق بأنها أحسن من حيث الكفاءة والتعداد مـن قـوات   

، تقدر 1990الجيش األخرى. وقد كانت هذه القوات أول من دخل الكويت في سنة 
جندي مسلحين بأسلحة خفيفة والهـاون   20000قوات حرس الحدود العراقي بنحو
ة من العتاد واألفراد المدربين.                                                                                                       وما يميزها عن سابقتيها أنها ضعيف

ما يمكن قوله عن هذه القوات البرية العراقية أنها تتميـز بـالتفوق البشـري        
  التجديد.المعتبر والضعف من حيث العتاد المتقادم الذي يحتاج إلى التطوير و

  
)يشير سعد الدين الشاذلي أن القوات البرية العراقية تحتوي على ما 7الجدول(    
 :  يلي

  العدد/المدى.  التوصيف
  13  فرقة مدرعة
  42  فرقة مشاة
  5530  الدبابات

  8800  غربة قتال مدرعة
  3700  مدفع

  330  منصة إطالق صواريخ
  كم70  صاروخ فروج
  كم300  صاروخ سكود
  كم650  حسينصاروخ ال

  كم850  صاروخ العباس
  كم2000  صاروخ العابد

  .82.83المصدر: سعد الدين الشاذلي، مرجع سبق ذكره،ص.ص، 
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يؤكد اللواء" طلعت مسلم" على أن األسطول البحري العراقي القوات البحرية:  -2
جندي. أما عن العتاد فإنه يمتلـك بعـض زوارق الصـواريخ     2000يتكون من 
تتواجـد   163سفن مساعدة ودعـم  03كاسحات ألغام، و 04نتاج كذلك السوفيتية اإل

قواعدها في البصرة، الزبير،أم قصر تتميز هذه القوات بقدرة محدودة، وهذا راجع 
إلى ضيق المنفذ البحري وتحكم مضيق هرمز بالمالحة.                                                               

طائرة قتال يرجع معظمهـا إلـى    689العراق ما يقاربيمتلك القوات الجوية: -3
طائرة مقاتلـة،   180أو)، -22طائرة( 130إ.س وفرنسا وتقسم على النحو التالي:

إضافة إلى طائرات االستطالع والنقل والتدريب، وطـائرتي صـهاريج وتزويـد    
  القوات في الجو.

دث الطراز، قد طائرة عراقية تعتبر من أح 23تجدر اإلشارة إلى أن ما يربو عن 
اتجهت على إيران في بداية عملية "عاصفة الصحراء" غيـر أن إيـران تـرفض    

ويؤكـد اللـواء   إعادتها، كما تعاني هذه القوات من نقص ساعات التدريب اليومية.
  طلعت مسلم أن القدرات العراقية الجوية قبل غزو الكويت كانت على النحو التالي:

  )8الجدول(
  العدد  التوصيف  

  سرب واحد  اتقاذف
  سرب 22  قاذفات مقاتلة

  سرب 17  الطائرات المقاتلة
      وجلها سوفيتي الصنع.

إن الجهود األمريكية المبذولة لدعم القوات العراقية خـالل حـرب الخلـيج        
األولى، كان فقط من أجل ضرب القوتين في بعضهما، وتقسيمهما كقوتين إقليميتين 

الخليج. إن موقع العراق المتصدر عند العرب بعد  تحاوالن أخذ الريادة في منطقة
انتهاء حرب الخليج األولى، دفعه إلى محاولة الهيمنة، ولعب دور الزعيم اإلقليمي، 
وهو ما رفضته دول الخليج واتجهت إلى التحالف مع أمريكا التي ال تريد عراقـا  
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عتبـر الحليـف   قويا مهددا للمصالح الحيوية االقتصادية ومنافسا إلسرائيل التـي ت 
  االستراتيجي الموثوق لو.م.أ.       

، ولكنه لقد رفع العراق مجموعة من الشعارات لتعزيز موقفه اإلقليمي والقومي    
في الحقيقة كان يرمي إلى تحقيق إستراتيجية مدروسة وهي استمالة الرأي العـام  

بية مـن  العربي من اجل كسب التأييد لموقفه من جهة، ومن اجل منع الدول العر
  ومنها:        الدخول في حلف مع الواليات المتحدة األمريكية 

التأكيد على أن الثروة النفطية هي ملك لألمة العربية ولـيس لمجموعـة مـن     -أ
  األفراد وبالتالي رفض سيطرة القوى الخارجية عليها.

تصريح العراق على أنه على استعداد للدفاع عن أي دولة عربية إذا تعرضت  -ب
    .164دوان اإلسرائيلي وأنه سيستعمل الكيماوي المزدوج ليحرق نصف إسرائيليللع

حتى ال يكون في موقف المعتدي. وبالتالي  نية المبادأةطبعا ليس لدى العراق     
تتمكن الو.م.أ من تحقيق أهدافها من جهة، ومن جهة أخرى فإن إسرائيل سوف لن 

عراقـي وبمحدوديـة صـواريخه.    تقف مكتوفة األيدي، فهي على علم بالتسلح ال
كلـم ، ال يمكنـه أن يحمـل إال بعـض      850فصاروخ " العباس" الذي يبلغ مداه

الكيلوغرامات من المتفجرات ليس إال. وبذلك تكون مقولة حرق نصف إسـرائيل  
  شعارا لالستهالك المحلي ليس إال.                                                                   

أراد العراق توقيف الحمالت اإلعالمية الموجهة ضده، والتي روجت بهـا  لقد  -ج
الو.م.أ حيث صدرت فيها مجموعة في البرامج والتقارير التي تصور العراق بأنه 

  مصدر خطر .
قامت وزارة الخارجيـة   1990فيفري  21في وسائل اإلعالم األمريكية، وفي     

تي تنتهك حقوق اإلنسـان وخـص   األمريكية بنشر تقرير مفصل بفضح الدول ال
. وقد اعتبرت هذه الحمالت األمريكية اإلعالمية 165صفحة12التقرير العـراق بـ

ستراتيجي بداية لمؤامرة خفية تنفذها ببراعة القوى الخليجية الباحثة عن التوازن اال
                                                

(عمان : األهلية لنشر  1، ط.إلى الكويت يالطريق إلى حرب الخليج من موها فاالدهمي، محمد مظفر   164
  .56)، ص.1997والتوزيع، 
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الكويت، السعودية واإلمارات) وذلك بضخها لكميات زائدة من النفط في المنطقة (
، األمر الذي ساهم في تخفيض األسعار. وهنا يعجز العراق ويضـعف  في السوق

وال يمكنه تمويل مشاريعه التنموية والعسكرية.                                                                                    
صرح الرئيس العراقـي  ت بدأت المقدمات السياسية لغزو الكويت من خالل لقد    

الحرب يا إخواني ال تعني فقط بأن: " 1990عقد في بغداد ماي القمة المنفي مؤتمر 
استخدام الدبابات والمدفعية والطائرات والسفن الحربية، بل إنها يمكـن أن تكـون   
بوسائل ألخرى لتدمير اقتصاد الدولة مثل اإلنتاج الزائد من النفط. إن بعض دول 

سعر البترول وكل انخفـاض   الخليج يضخون كميات زائدة من النفط بهدف خفض
ـ    1000في أسعار البترول بقيمة دوالر واحد فإنه يعني خسارة العراق تقـدر بـ

.  كما قال في 166)شنون حربا اقتصادية ضد العراقمليون دوالر في السنة.إنهم ي
: " إن مـن  1990جويليـة   15حديثه للسفيرة األمريكية " إبريل غالسي"  بتاريخ 

فط  هم في الحقيقة يشنون حربا ضدنا . فالحرب تسـيل  يتعمدون خفض أسعار الن
الدماء، أما الحرب االقتصادية فهي تهدف إلى تدمير إنسانية البشر، ونحن ال نقبل 
من أي أحد أن يجرح كبرياء العراق أو يتعدى في حقه أن يعيش فـي المسـتوى   

   167".بعض دول الخليج لإلضرار بنا . فنحن ال نفهم لماذا تشجعونقالالئ
لقد بلغت خسائر العراق في عائدات النفط منذ انتهاء  حرب الخليج األولـى       
إلـى   1990مليار دوالر، ووصلت في منتصف  07 1998إلى غاية  1988في 
                                                                168مليار دوالر. 14
أ في إخضـاع العـراق بواسـطة    اتضحت سياسة الكويت المتحالفة مع الو.م.    

البترولي"الـذي يطالـب    ميلـة قتصادية، عن طريق تمسكها بحقل"الرالضغوط اال
ودفع التعويضات عن الضخ الذي قامت به الكويت في فتـرة   العراق باسترجاعه

. وقد طالب العراق مرارا وتكرارا بهذا خاصـة أثنـاء مـؤتمر    1988- 1980
عزيز" لنظيره الكويتي" صـباح األحمـد   من خالل طلب " طارق  1988الجزائر 
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، حيث 169 1989- 09 – 23الصباح"، أو أثناء زيارة األمير الكويتي للعراق في
فوجئ العراقيون بأن أمير الكويت يتحاشى التعرض لموضوع الحدود، وظهـرت  
فيما بعد رسالة بعث بها العميد " فهد أحمد الفهد" مدير عام األمن الوطني الكويتي 

 الداخلية " سالم األحمد الصباح" في النقطة الخامسة من هذه الرسالة جاءإلى وزير 
لقد اتفقنا مع الجانب األمريكي على أنـه مـن المهـم تـدهور الوضـع      ما يلي:"

االقتصادي في العراق، حتى نجر حكومة هذه البالد إلى الموافقة على رسم حدودنا 
وسائل المساعدة التي تراها المشتركة. وقد عرضت وكالة االستخبارات األمريكية 

مالئمة. مع التشديد أنه يجب أن يكون بيننا تعاون واسع في هذا الحقل بشـرط أن  
                                                       170."يتم التنسيق على أعلى المستويات

ق مريكي الخليجي الستدراج العراكل هذه المراحل المتالحقة من التخطيط األ -ب
كان دفعا له إلى اإلقدام على خطوة جريئة. يحـاول مـن خاللهـا الـرد علـى      

ذلـك   1990 – 08 -02االبتزازات األمريكية الخليجية. وهي غزو الكويت في 
     171بعد محاولتين سابقتين.

لكويت، و المتمثلة أساسا في عد امتالك العراق للقوة والمسببات الكافية لغزو اب    
حساب الجيران. قامـت   ىة العسكرية، وزيادة خبرته القتالية علزيادة وتطور القو

عملية النداء" ليحقق أطماعه التاريخية، وليقف بصفة فعلية في بعملية التي أسماها "
إخـالل واضـح بمـوازين القـوة     يعتبر عمل العراق  وجه المصالح األمريكية.

يمية، وهو ما ال ترتضيه وقد يتيح له هذا السلوك ما يعرف بالهيمنة اإلقل ،اإلقليمية
  الو م ا و ال إسرائيل. 

:                                                                                   الخالصة 
                                                

(عمان : األهلية للنشر والتوزيع ،  3،ط.أخرى : التاريخ ألسري الحرب الخليجحرب تلد سعد البزاز،   169
  .43)، ص، 1993

  .71سامي عصاصة ، مرجع سبق ذكره، ص   170
أين طالب العراق بضمها إال أن الجامعة  1961جوان  19المحاولة األولى كانت بعد استقالل الكويت في   171

من اجل احتالل الكويت، وذلك  1973ها إليها أما الثانية كانت عام العربية اعترفت باستقالل الكويت وانضمام
عندما دخلت القوات العراقية واحتلت أجزائها ولم تنسحب إال بعد تهديد كل من إيران والسعودية واألردن 

  بالتدخل العسكري إلى جانب الكويت.
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لقد كان  للوضعية الدولية الجديدة التي أفرزتها مرحلة ما بعد الحرب البـاردة      
األمريكية في منطقة الخلـيج عمومـا   األثر الحاسم في صياغة معالم اإلستراتيجية 

وفي العراق على وجه الخصوص. حيث استغلت الو م ا  كل المعطيـات علـى   
بعد الحـرب مـع    قالساحة الدولية منها خصوصا القوة العسكرية المتزايدة للعرا

إيران، وعدم توفر عامل الرشد في صنع القرار العراقي، لتبحث لهـا عـن دور   
  له تصل إلى الهيمنة المنشودة على الساحة الدولية.رئيسي في العراق ومن خال

لقد طورت الو م ا عقيدتها العسكرية القتالية لـتالءم مـع ميـدان العمليـات         
الجوية، وتم –العسكرية في العراق، حيث تمت دراسة وتحليل عقيدة الحرب البرية 

ح وعـدم  تكييفها مع مسرح العمليات، حيث يتميز هذا المسرح بالسهولة والوضو
التعقيد والتركيب إضافة إلى تطوير أساليب و أنظمة و وسائل قتال تسمح بضمان 
السيطرة والتحكم في وساءل االتصال ومفاجئة العدو واالقتصاد في الجهد الحربي، 
وهو ما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب بالسرعة والمرونة الالزمتين، وهذا ما 

ي الشؤون العسكرية. كما تنم تطبيق كـل هـذه   تحققه ما يعرف بالثورة الجديدة ف
التكنولوجيا عن امتالك الو م ا لقوة ضخمة متكاملة على المستوى العسكري بمـا  
فيه القوات المسلحة أو درجة اإلنفاق العسكري، و درجة األداء االقتصادي والناتج 
 الوطني األمريكي الخام، أو على مستوى االستفادة من التطـورات و الدراسـات  

  الجديدة في  التفوق التكنولوجي.
لقد كان للبيئة الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة المتمثلة في تراجع االتحاد     

السوفييتي عن أداء دوره العالمي المعهود منذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة. فـي   
فاظ على بقاء الواليات المتحدة القطب الرئيسي المهيمن في المسرح الدولي. وللح

هذه القوة البد من التوسع والهيمنة واالنخراط في مستويات صراع إقليميـة مـن   
خاللها تعمل الواليات المتحدة على توطيد سلطتها اإلقليمية والدولية. وهو ما قامت 
به عند قيام إداراتها المتعاقبة من صياغة مضامين إستراتيجية تسمح لها بالتوجـه  

  يج عموما والعراق خصوصا.لالستحواذ على منطقة الخل
في الواليات المتحـدة مـع طـرح علمـاء      نتتفق أطروحات االستراتيجيي     

الجيوبوليتيك في تقدير األهمية اإلستراتيجية لمنطقـة الخلـيج ومـدى ضـرورة     
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السيطرة عليها لكل دولة تريد الهيمنة والسيطرة العالمية. وفي هذا الصدد يعتبـر  
مني بالنسبة للمصالحة األمريكية في المنطقة، وهذا ما غزو العراق للكويت مأزق أ

يستوجب التدخل المباشر انطالقا من الوضع البنيوي الـدولي الجديـد المتضـمن    
  سيطرة الواليات المتحدة على المؤسسات الدولية.

في هذا الصدد نطرح السؤال التالي ما هي المظاهر التي استخدمتها الواليات      
  على العراق؟ المتحدة للسيطرة 
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  الفصل الثاني:
المظاهر اإلستراتيجية للتدخل 
الواليات المتحدة األمريكية 

  في العراق.
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ساسا في حمايـة إسـرائيل   أإن طبيعة المصالح األمريكية في الخليج المتمثلة     
على احتياطات النفط الضخمة في المنطقة إضافة إلـى   ةوالتحالف معها والسيطر

لمتعاظم للعراق كقوة إقليمية مهددة للنفوذ األمريكي في المنطقة دفعت الو الدور ا
وذها  بسط نفإستراتيجية تجاه العراق حيث تتمكن الو م ا من  خطوات م ا إلى تبني
  أي خطورة أو تهديد محتمل . فائها وحماية مصالحها ومنع حصولوتدعيم  حل

رة للو م ا للتـدخل العسـكري   المباش إن غزو العراق للكويت أعطى الذريعة    
وبتفويض من األمم المتحدة من اجل إخراج القوات العراقية من الكويت وحمايـة  

أما في  المملكة العربية السعودية وذلك في عهد  إدارة الرئيس جورج بوش األب.
تبنى الديمقراطيون إستراتيجية االحتواء المزدوج ببل كلينتون عهد إدارة الرئيس 

عقوبات اقتصـادية   قالعراقي بتطبي الشأن ن والعراق واختصت فيلكل من إيرا
ية. لعراقق القدرات العسكرية واالقتصادية افي تطوي حلواضاشاملة كان لها األثر 

عودة اإلدارة الجمهورية للبيت األبيض برئاسة جورج والكر بـوش  لكن وعقب 
 سـة سياعادة مـن جديـد   و  2001سبتمبر  11، استغلت هجمات  2000عام 

العمليات العسكرية ولكن هذه المرة من اجل إسقاط النظام العراقي مـن خـالل   
  عملية تحرير العراق.

  سيتم مناقشة هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث هي على النحو التالي:      
المبحث األول: يتطرق إلى إستراتيجية التدخل الشرعي األمريكي في العـراق  -

ات السياسية و اإلستراتيجية  للحرب ثم العمليـة  : المقدموذلك من خالل دراسة 
  العسكرية (عاصفة الصحراء).

المبحث الثاني: يتطرق هذا المبحث إلى دراسة نظام العقوبات االقتصادية كآلية -
إستراتيجية لقلب النظام، وذلك عن طريق زيادة الضـغط الشـعبي مـن خـالل     

شروع العقوبات الذكية الحصار الشامل و تطرقت الدراسة إلى توضيح مضمون م
  والذي كان الهدف منه تخفيف المعاناة اإلنسانية للشعب العراقي.

المبحث الثالث: حيث يتطرق هذا المبحث إلى دراسة األسس الفكرية للمحافظين -
لزيادة النفوذ والهيمنة والتوسع  2001سبتمبر  11الجدد  وكيف تم تكييف احدث 
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ذلك إلى واقع الهجوم العسكري الذي شـنته  لصالح الواليات المتحدة و يتطرق ك
   إلسقاط النظام العراقي.   2001سبتمبر 11اإلدارة الجمهورية بعد أحداث 

  . المبحث األول: إستراتيجية التدخل الشرعي
ظاهرة قديمة قدم البشرية وقد عرفت الـديانات    يمكن اعتبار ظاهرة الحرب    

. وكانت هي السمة البارزة بـين األمـم  والحضارات القديمة الكثير من النزاعات 
تواصـلت ظـاهرة    ،1648د بروز الدولة القومية عقب معاهدة وست فاليـا وبع

الصراع بين الدول وذلك من خالل ظاهرة االستعمار التـي  انتهجتهـا الـدول    
قـوة   و ةاقتصادي ورفاهية  األوروبية في دول آسيا و إفريقيا، بفضل تمتعها بتقدم

  .عسكرية
 امظب هيئة دولية مهمتها فرض النتيجة بارزة لغياب التنظيم الدولي و غياكنو     

السلم و األمن على جميع دول العالم، قامت حربين عالميتين ظهر علـى إثرهمـا   
اإلتحاد  و الواليات المتحدة األمريكية منة على واقع العالقات الدولية هماقوى مهي
ظام الدولي الجديد لفترة نهاية الحرب إن هيكلة الن .1991إلى غاية سنة  السوفيتي

الكبـرى المتمتعـة بـالنفوذ     ةالباردة تغذي الصراعات الدولية و ذلك لكون الدول
و إن استلزم األمـر مأسسـة    172الدولي تعمل دائما من أجل الحفاظ على مكانتها

شرعية التي تضفيها المؤسسات الدولية على النزاعات الالصراع أي االعتماد على 
   و هو ما تعمل الواليات المتحدة جاهدة للقيام به تجاه العراق.173 ةالدولي
إن لجوء الو م ا إلى الحرب ال يمكن تفسيره فقط في إطار التهديد العراقـي      

لمصالحها في المنطقة ولكن كذلك إلى كونها القوة الوحيدة على المستوى العالمي 
والتكنولوجية. والتي يمكن  ةديالتي تتمتع بضخامة اإلمكانيات العسكرية واالقتصا

توظيفها من اجل التوسع المؤدي إلى تحقيق الهيمنة، وبقائها قـوة عظمـى فـي    
  العالم.

                                                
 109 السياسة الدوليةالباردة، ظاهرة الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب "  ،إبراهيم حمودم دمأح 172

 .157. 149،ص.ص ،)1992جويلية (
 .نفس المرجع 173
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  .المقدمات السياسية و اإلستراتيجية للحرب األمريكية على العراقالمطلب األول:
أن الغزو العراقي للكويت قد شكل دافعا قويا و سببا مباشرا فـي   ما من شك    
 مـع  حربهـا الخلـيج و  منطقة المتحدة األمريكية في تالواليا العسكري رنتشااال

السياسية االقتصادية متمثلة في طلب العراق  افمهما كانت أسباب الجغرافي .العراق
فـي  ضم  حقول البترول الحدودية مع الكويت إال أن األسباب التاريخية المتمثلة 

إلى القيادة و الهيمنة اإلقليمية تعتبر لك النزوع أطماع العراق ضم الكويت و من ذ
ويـت  و الك عقب نشوب األزمة بين العـراق   174.أهم محددات السلوك العراقي

و التاريخية نشطت الجهـود المبذولـة مـن األطـراف      بسبب الخالفات النفطية
إلـى  الخارجية الحتواء األزمة حيث حرصت الدول العربية على عدم تحويلهـا  

كمـا سـاهمت الحملـة     .إلطار العربيايتم تسويتها في و على أن قضية دولية 
الغربية و اإلسرائيلية المعادية للعراق في ترسيخ االنطباع لدى الدول العربية بأن 

 تسـتنزف   ثمة مؤامرة تحاك ألجل جر الدول العربية إلـى نزاعـات  هامشـية   
ة في هدا فقد نشطت الدبلوماسية المصرية والسعودي .القدرات واإلمكانيات العربية
إال   175األزمـة  ءحتواال الدول العربية بعدة محاوالت اإلطار كما قامت جامعة  

   .كانت أقوى من األدوار العربية  الدوليةأن  الضغوط 
    وتبعا للطبيعة البنيوية للنظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة التـي أفـرزت      

و فرصة مناسبة إلثبات ية الغزت عملا  كقوة عظمى وحيدة في العالم , كانالو.م.
كي العالمي الجديد وفي نفس الوقت يعني امتحانا هاما لإلسـتراتيجية  يالدور األمر

    176الغربية والالستراتجية األمريكية للدفاع عن الخليج.
                                                

 .ص  ،)1990 أكتوبر(  102 السياسة الدولة  "،والنتائج األبعادالغزو العراقي للكويت " ،طالب أبوحسن  174
11. 
 . 18 . ) ص 1990أكتوبر(  102 الدولية ةالسياس "،المقدمات السياسية للغزو "،مجدي علي عبيد   175
)  1990(اكتـوبر  102  الدولية ةالسياس "ةيفعل الدوللا دالتوجهات العامة لردو" ،صدقي إبراهيمراجية   176

  .101 ص.
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دانته مباشرة وكل ما وأالو م ا بوضوح الغزو العراقي للكويت  رفضتحيث     
 ها مند البدايةالذي يميز موقفالحزم والتشدد وأظهرت مدى من نتائج، ترتب عليه 

كي تعليماته مباشرة في نفس يوم الغزو لعـدة سـفن   يصدر الرئيس األمرحيث أ
من أي تهديد قد  الصديقة حربية أمريكية بالتوجه إلى منطقة الخليج لحماية الدول

كما ظهرت رغبه الو م ا في تجنب أي عمل منفرد مـن خـالل   177تتعرض له.
كتفة التي بدلتها داخل األمم المتحدة ومجلس األمن من خالل استصدار جهودها الم

مجموعة من القرارات بهدف محاصرة العراق والضغط عليه باالنسـحاب وقـد   
  178عملت  الو م ا  مند البداية على ما يلي:

  .استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية-1
  كرية تتعدى الحلفاء التقليدين. خلق جبهة من المؤيدين الستخدام القوة العس-2
  . حرب األمريكيةال لتشريع األمم المتحدة استخدام مظلة-3
وضع القوات العربية المشاركة في مقدمة القوات االمركية التي تتولى الدفاع  -4

  عن دول الخليج 
وضع الدور اإلسرائيلي في أدنى حد ممكـن لالسـتخدام فـي اإلسـتراتجية     -5

منعا لجعل األزمة جزءا من الصراع العربي اإلسرائيلي وكسب كية بالخليج ياألمر
   .عطف الشارع العربي للمغامرة العراقية

وات العرقيـة  على أن الو م ا لم يكن هدفها إخراج الق إن ما سبق ذكره يدل     
لة إخضـاع العـراق   ذهبت الو م ا إلى محاو ،لكمن الكويت فقط بل أكثر من ذ

    179لة التحول التي كان يمر بها النظام الدولي.لك مرحذب وتطويعه مستغلة
أحدهما سياسـي و اآلخـر    تتحدد أهداف العراق في غزو الكويت في هدفين    

عسكري. أما السياسي فهو رغبة العراق في إيجاد ممر بحـري عراقـي علـى    
و االستيالء على مصـدر كبيـر للثـروة النفطيـة      الخليج أكبر مما هو موجود

                                                
 نفس المرجع. 177

ص  ،) 1990( اكتوبر102 ،الدولية ةالسياس ،"الدوليشد حعملية ال وإدارةالواليات المتحدة  ،"حسن بكر 178
. 102 . 

مركـز الدراسـات    :(القـاهرة  اإلنسانية و األبعاد السياسـية  االعتباراتبين  التدخل الدولي، دعماد جا  179
 .60.ص)، 2000و اإلستراتيجية السياسية
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ويت، إضافة إظهار العراق كقوة إقليمية في المنطقة و هيمنتهـا  الموجودة في الك
أما الهدف العسكري فيتمثل في اسـتخدام القـوات المسـلحة     180على أمن الخليج

العراقية في تنفيذ األهداف السياسية بعملية هجومية خاطفة لالستيالء على الكويت 
و المملكـة العربيـة   االستعداد لتطوير الهجوم نحو و تأمينها كمهمة إستراتيجية 

أما األهداف األمريكية فقد حـددها   181السعودية لتأمين منابع النفط المتواجد فيها.
الرئيس األمريكي في رسالة إلى قائد القوات األمريكية في الخليج علـى المحـو   

  التالي:  
  خروج القوات العراقية من الكويت.-
  ضمان سالمة السعودية وامن الخليج.-
  اح الرعايا األمريكيين، وضمان سالمتهم.  الحفاظ على أرو-
  قيام نظام دولي جديد يتسم بالتعايش بين دوله.-

  أما على المستوى العسكري فقد حدد األهداف التالية:     
ردع أي عدوان عراقي جديد و الدفاع عن السعودية ودول الخليج عن طريـق  -

  الهجوم العسكري.
  لس األمن على العراق.تنفيد العقوبات الدولية التي فرضها مج-

ومن وجهة النظر األمريكية سيتم تنفيد هذه األهداف بعد إتمام الحشـد الـذي       
صرح قائد سـالح   182يتيح امتالك إمكانات هجومية لتحقيق األهداف العسكرية.

الجو األمريكي أن مشكل أمن الخليج ال يحل فقط بإخراج القوات العراقيـة مـن   
عسكرية ستظل تمثل تهديدا مسـتمرا لـدول الخلـيج،    الكويت، الن آلة العراق ال

وسوف يصبح تهديدها أكبر إذا تركت على مستواها الحالي. وهذا ما يعني هدف 
   183آخر غير معلن وهو تقزيم اآللة العسكرية العراقية وتقليص قدراتها الهجومية.

                                                
، العسكرية لحـرب الخلـيج   و اإلستراتيجية السياسية'' في ،'' أسرار حرب الخليج ،صالح كامل مشرف 180
اعة و الترجمة و النشر حديث  للطب(بيروت: مؤسسة دار الكتاب ال 1،ط.1،ج.ألقاسميخالد بن محمد   تص،

  2) ص،1992، و التوزيع
  .نفس المرجع 181

  .123محمد عبد السالم، السلوك العسكري ومحدداته، مرجع سبق ذكره، ص. 182
 .124، ص. نفس المرجع  183
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ـ      ي لقد كانت نية الو.م.أ في ضرب العراق واضحة للعيان مند بداية الغزو ف
، حيث قامت في الثامن من الشهر نفسه بإنزال أولى طالئع القـوات  1990أوت 

لكنها لم تكن كافية لتحقيـق التـوازن مـع     184،األمريكية على األرض السعودية
القوات العسكرية العراقية في الكويت وهذا ما دفع الواليات المتحدة إلـى حشـد   

الف الدولي المشكل بأسراب مزيد من الدبابات المتطورة ودفعت رفقت قوات التح
لردع القـوات   مالتي ستستعملها لتوفير الغطاء الجوي الالز تكثيرة من الطائرا

العراقية، معتمدة في ذلك على األساطيل البحرية من حامالت الطائرات والسـفن  
  المدنية.

كما سعت الو.م.أ إلى إحباط الكثير من الجهود الدبلوماسية التي كان هـدفها      
قضية سلميا كمحاوالت الملك األردني الحسين بن طالل و وزير الخارجية حل ال

المراد  تحولت عملية ''درع الصحراء''ومنه  السوفيتي السابق إدوارد شيفرنادزة.
من اجل إخـراج القـوات    منها حماية أراضي السعودية إلى "عاصفة الصحراء"

  العراقية من الكويت.
ـ    )1990( 678صدور القرار أألمميإن      ة الذي يخول فـي فقرتـه الخامس

وجميع  )1990( 660جميع الوسائل الالزمة لتنفيذ القرار  التحالفدول استخدام 
القرارات ذات الصلة بالعراق و إعادة السلم و األمن الدوليين للمنطقة، حيث كان 

  185عامال حاسما في إسراع الو.م.أ في بدء حملتها العسكرية ضد العراق.
       من بروز العديد من المقترحات التي تبحث عن الحلـول السـلمية    على الرغم    
يقوم  الذي 1991جانفي  14تجنب الحرب كالمقترح الذي تقدمت به فرنسا في و

م.أ كانت  واضحة فـي  على انسحاب القوات العراقية من الكويت، لكن رغبة الو.
لحملـة العسـكرية،   المضي قدما نحو الحرب و كذلك التعنت العراقي. وللقيـام با 

  شكلت الو م ا تحلفا دوليا مكونا من:
                                                

(بيـروت مكتبـة    1،ط. هل انتهت حرب الخليج؟ دراسة جدلية في تناقضات األزمـة ، صةسامي عصا 184
  .427) ص،1994بيسان، 

185 Republic of Iraq, Ministry of foreign affaires, presentation of the 
delegation of republic of Iraq in the dialogue with the secretary general 
of united nations (Baghdad: Al Huria printing House2001 ), P.84.  
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، بريطانيـا، فرنسـا، كنـدا،    ولة من الحلف األطلسي (أمريكـا أربع عشرة د-1
ك، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، النرويج، البرتغال، إسـبانيا، بلجيكـا   ردنمال

  .)تركيا إلى إضافة
رات، البحرين، قطـر، عمـان،   (السعودية، الكويت، اإلما ول عربية تسعة د-2

  مصر سوريا و المغرب).
خمس دول من إفريقيا و آسيا: (باكستان، بنغالديش، كوت ديفوار، السـنغال،  -3

النيجر) إضافة إلى إسرائيل و اليابان التي تبرعت بأربعة ماليير دوالر لصـالح  
   186التحالف

      و مـن أوروبـا   ذاتها أ يعتبر نشر القوة الجوية األمريكية و انتقالها من الو.م.    
مـن   % 46الو.م.أ  نقلتو غرب آسيا أضخم عملية من نوعها في التاريخ، فقد 

أقيم و قد  187من أجنحة تشكيالت طائراتها التكتيكية. 104لي قواتها الجوية وإجما
سرب من  12الجوي بين الو.م.أ و غرب آسيا و أوروبا و منطقة الخليج  الجسر

كمـا تمـت    141تشكيالت من طائرات سي  7و  C5قة طائرات الشحن العمال
كما شملت القوات أنـواع مختلفـة مـن     188االستعانة باحتياطي الطيران المدني.

الطائرات المقاتلة و القاذفات اإلستراتيجية و طائرات االستطالع و التشويش مثل 
إضافة إلى  F4و طائرات   B52و  F111و  F14و  F17و  F15طائرات 

  189ائرات و بارجتين و عدد غير معروف من الغواصات.ست حامالت ط
ويوضح الجدول التالي مراحل الحشد العسكري في الخليج من شهر أوت إلى     

  شهر نوفمبر بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية في الكويت:
  
 

                                                
 .1.ص مرجع سبق ذكره، ،ليذسعد الدين الشا  186
اإلستراتيجية السياسية و العسـكرية  '' في ،حرب الخليج ''دروس و عبر عسكرية ثمينة من ريش،كريك   187

الحديث للطباعـة و   بدار الكتا(بيروت: مؤسسة  1،ط. 1،ج. ألقاسميخالد بن محمد  ،تص، لحرب الخليج
 .18) ص1992التوزيع ، و و النشر      الترجمة 

 . 18، ص. نفس المرجع 188
 .55.ص سبق ذكره،كامل مشرف، مرجع صالح   189
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  ).9الجدول(
ــة   األسلحة  الشهر   ــوات األمريكي الق

  والحليفة
  القوات العراقية

  بابات  الد  أوت
  الطائرات القتالية

750  
580    

1800  
513  

  الدبابات  سبتمبر
  الطائرات القتالية

1485  
775  

2800  
513  

  الدبابات  أكتوبر
  الطائرات القتالية

1950  
959  

3500  
689  

  الدبابات    نوفمبر
  الطائرات القتالية

2450  
1121  

3700  
689  

  كره.المصدر محمد عبد السالم، السلوك العسكري، مرجع سبق، ذ
أن يكون سـيناريو   نالخبراء العسكريي ونظرا لسرية الخطط األمريكية توقع     

  : الهجوم على القوات العراقية على النحو اآلتي 
ريك األوضاع سياسية ري تساندها أعمال برية محدودة لتحالقيام بعملية إنزال بح-

ـ  االحتالل وذلـك مـن أ  وإقناع القيادة العراقية بعدم جدوى  ل نفقـات  جـل تقلي
  190الحرب.

كية نجد أن فرنسا تشارك بقوة عسكرية هامة منهـا  يإضافة إلى القوات األمر    
حاملة الطائرات كليمنصو تحمل أنواع من الهيلكوبتر مع مجموعة من طـائرات  

ميزا تمثل في ثالثة سفن قتالية مدمرة الميراج كما قدمت القوات البريطانية دعما م
   191ومية من طراز جاقوار.سرب من المقاتالت الهجو 
 لدولي الجديد كان واضـحا مـن خـالل   إن رغبة الو.م.أ في فرض النظام ا    

ا خاصة في أنها القوة األوحد في هذ وإظهار قواتها للعالم عامة وللعراق السيطرة
النظام الذي ال يسمح للقوى اإلقليمية بالتفوق والتوسع على حساب مصالح الدول 
                                                

 السياسـة الدوليـة    ،"هوأبعـاد السيناريو المتوقع للحـل العسـكري نتائجـه     "،دسوقيال إبراهيم مراد  190
  .141 ص.،)1990(اكتوبر102

  السياسة الدولية "،الكبرى العسكرية المحلية والدولية في منطقة الخليج القوى خريطة" ،مالسالمحمد عبد   191
 . 148ص.  ،)1990وبر (أكت102
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اللة واضحة انه من بين أهم األطر اإلستراتيجية الدافعـة  ا دوفي هذ 192.الكبرى 
ـ  كيةيرض القوة األمرلحرب األمريكية على العراق هو فل ة وهـدا  ومنطق الهيمن

  الذي لم تدركه القيادة العراقية في ذلك الوقت.
  المطلب الثاني: العملية العسكرية ضد العراق (عاصفة الصحراء)

م لـم  ة مخالفة للشرائع الدولية و من ثعمليهو إن قيام العراق بغزو الكويت     
تجد الو.م.أ أية صعوبة في استصدار مجموعة من قرارات األمم المتحدة الرامية 

أي أن تدخل الو.م.أ في هده المرحلـة   ،إلى انسحاب القوات العراقية من الكويت
 مسـبوقا  كان سير العمليات و بناء تحالف دولي عسكري،اعتمد على الشرعية و 
من طرف قائـد األركـان الجنـرال     ضمنة تحديد المهمةبالتوجيهات التالية المت

  .)نورمان شواتزكوف(إلى قائد العمليات  )كولين باول(
طبيعة المهمة : القيام بالعمليات سعيا إلى االنسحاب الكامل للقوات العراقيـة      
م بعمليـات  قرارات العقوبـات والقيـا  المتحدة و قا لقرارات األممالكويت طب من

عسكرية لتدمير القوات المسلحة العراقية وتحرير الكويـت وتعزيـز األمـن و    
بالعمليـات  لك فالقوات األمريكية مخولة بالقيـام  ذاالستقرار في منطقة الخليج .وب

و العمليات البرية و البحرية داخل األراضـي و الميـاه    جوية في العراق كله.ال
منشـآت   تحرير الكويت إضافة إلـى تـدمير  اإلقليمية العربية بما هو ضروري ل

و الكيماوية. و تعطيل قيادة قـوات الحـرس    البيولوجيةاإلنتاج العراقية النووية 
  193الجمهوري و قيادة السلطة العراقية.

لقد جاءت األوامر من القيادة األمريكية في واشنطن إلى قائد العمليـات فـي       
 1991جانفي  17بأن يوم  1991 جانفي 08الخليج الجنرال شواتزكوف في يوم 

صباحا  03:00تم الهجوم الجوي على الساعة يوم بدء الحملة الجوية و بالفعل هو 

                                                
والعسـكرية   السياسـة  اإلستراتيجيةفي  ،"الجديد الدوليرض النظام فحرب الخليج حتمية ل" ،حسام سويلم 192

(بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحـديث للطباعـة    1، تص، خالد بن محمد ألقاسمي. ط.الثانية لحرب الخليج
 .11) ص. 1994والترجمة للنشر والتوزيع ، 

 1،ط. فونورمان شـواتزك  لمذكراتالنص الكامل –شواتزكوف في الخليج ، كساب متولي حسام الدين 193
 196) ص.1993(القاهرة: مكتبة مدبولي، 
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دقيقـة قيـام مجموعـة مـن      20لكن سبق دلك بحوالي  194،من اليوم لمحدد لها
لـة  العراقية استعدادا بدء الحم رالطائرات العمودية بتدمير بعض محطات الرادا

تدك العديـد مـن    F-117لك مباشرة طائرات طلقت بعد ذالجوية الضخمة، و ان
لك اتصاالت التليفون و انطفأت األنوار بفعـل  بعد ذ المواقع في بغداد و انقطعت

دقة صواريخ طوماهوك التي أطلقتها البحرية ضد محطات الكهرباء و تواصـل  
الهجوم المكثف طوال الثماني و األربعين الساعة األولى مـن بدايـة العمليـات    

  195. العسكرية دون أي مقاومة فعلية من قوات الجيش العراقي

العراقية مـن أجـل    تقامت الو.م.أ بالتشويش و اإلعاقة اإللكترونية للرادارا    
تعطيل عملها، و أتاحت أجهزة الرؤية الليلية الفرصة أمام الطيارين للتحليق على 

لف من إسقاط جميع ارتفاعات منخفضة و تمكنت خالل األسبوع األول قوات التحا
الطائرات العراقية التي حاولت القيام بأعمال االعتراض الجوي و كـان أول رد  
 196فعل حقيقي عراقي هو توجيه هجوم بصواريخ سكود إلى أهداف في إسرائيل

و يعتبر هدا الخطأ اإلستراتيجي الذي قامت به القيادة العراقية فقد اعتبرت الو.م.أ 
داللة واضحة لعدائية هدا النظام و عـدم قابليتـه    ييلالضربات العراقية لإلسرائ

مستقبال لحماية المصالح األمريكية في المنطقة و هنا تجب إزالتـه تمامـا مـن    
  الوجود.

أما في األسبوع الثاني فتزايد استعمال القوات العراقية لصواريخ سكود للـرد      
صواريخ إلسرائيل على الهجمات األمريكية في السعودية و توجيه مجموعة من ال

بينما عرفت األسبوع الثالث بداية التراجع الحقيقي لصمود القوات العراقية بفعـل  
   197دقة الضربات الموجهة من قوات التحالف.

استمرت العمليات الهجومية من جانب الو.م.أ و قوات التحـالف فـي ظـل        
العراقية  و تعطل شبكة الرادارات اضمحالل قدرة العراق على الرد بسبب توقف

                                                
 .207ص. ، نفس المرجع 194
 .211ص. ،نفس المرجع 195
(أفريـل   104" ع.السياسـة الدوليـة  "عاصفة الصحراء" الدروس و النتـائج "  ،الدسوقي إبراهيممراد  - 196

 .10) ص.1991
 .نفس المرجع 197
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يومـا و خاللهـا لـم     42دامت عملية "عاصفة الصحراء" و  دفاعاته الجوية. و 
القوات العراقية في األراضي الكويتية فقط، بل كان العراق هدفا واسـعا   تقصف

  198لهجمات قوات التحالف و في جميع مناحي الحياة.
ما يعادل طن من القنابل أي  88000حيث تعرض العراق إلى إلقاء ما يقارب      

  199التي ألقيت على هيروشيما . القوة التفجيرية لسبع قنابل ذرية 
موجـات   1991غمرت معظم جنوب العراق خالل القصف المكثف في العام     

من اإلشعاع  و المواد السامة خاصة قذائف اليورانيـوم المخصـب و غـازات    
تريولوجية حيث األعصاب و مواد كيميائية جراء قصف المعامل الكيميائية و البك
و رغـم أن   200كان أول مرة يستعمل فيها اليورانيوم المستنزف في معركة حية.
توقعاتـه بـاءت    الجيش العراقي كان ينتظر بفارغ الصبر المعركة البرية إال أن

العملية الجوية الضخمة و  ت مناورة تكتيكية متزامنة التأثير معكان بالفشل لكونها
  أيام. 04لم تدم أكثر من 

إن المالحظ لهدا النوع و الكم الهائل من األسلحة يظن أن الو.م.أ سـتخوض      
العراق من بعض البـرامج   حربا مع دولة لها من معايير القوة ما يفوق ما تملكه

البكتريولوجية التي مازالت في طور اإلنجـاز و  و و الرؤوس الكيماوية  النووية
راج القوات العراقية من لكويت من جهة أخرى يتأكد أن الهدف األمريكي ليس إخ

التحتية و مرافق الحياة العامة التي ليست لها عالقة مباشرة مع  البنىف استهدابل 
المواقع العسكرية منها (محطات الطاقة الكهربائية، مخابر معالجة المياه، الهاتف، 
الراديو، مصانع حليب األطفال، مواقع الري، محطات القطار و المطارات و كدا 

طرق الكبرى، حقول البترول، مضخات النفط، معامل تكرير البترول، مصـانع  ال
النسيج، الكليات، المستشفـيات و العيادات و حتى أمـاكن العبـادة و المواقـع    

  201األثرية.
                                                
198Republic of Iraq Ministry of Forgein Affaires.op.cit. P.8. 

 31ص. ،مرجع سابق ،جيف سيمونز  199
اليورانيـوم   أسـلحة : النفايات المشعة و األمراض، آثار على البيئة في العراق االعتداء" ،ريصرانيا الم 200

 110ص. ،)2000(سبتمبر  209 المستقبل العربي "،المستنزف في العراق
201Republic of Iraq Ministry of Foreign Affaires ,op.cit,  P87 
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العملية العسكرية تتناسب مع التعريـف   طبيعة التكنولوجيا المستعملة في  إن    
هي تغيير عميق :  ة في الشؤون العسكريةالذي قدمه اندرو مارشال للثورة الجديد

في طبيعة الحرب تم بفعل استنباط تطبيقات جديدة للتكنولوجيا الجديـدة و التـي   
بربطها بالتغيير العميق في العقيدة العسكرية و المفاهيم العملياتيـة و التنظيميـة   

و تتناسـب مـع    202تحدث أثرا عميق في طبيعة وتسيير العمليات العسـكرية '' 
دراسات اإلستراتيجية و الدولية:تقدم أساسي في مركز ال الذي قدمه كذلك تعريف

  203 .و في التنظيم الذي يلغي األساليب القائمة في إدارة الحربالتكنولوجيا 
إن أهم ما  يمكن مالحظته بخصوص الثورة الجديدة في الشؤون العسـكرية      

راق لم يتفطنوا إلى التغيير في حرب الخليج الثانية أن القيادة و العسكريين في الع
الحاصل في وسائل  و أساليب إدارة الحرب الحديثة و لم تأخذ بعين االعتبار مـا  

الفريـق   مع  لتنظيم فقد أجرت إذاعة بغداد حوارااجرى من تغيير في التسليح و 
عبد الجبار تنشل قبل بدء العملية العسكرية لتحرير الكويت حيث طـرح عليـه   

و القوات الحليفة معهـا التفـوق و    ةهل تستطيع القوات األمريكيلتالي :" االسؤل 
تحقيق النصر على القوات العراقية البرية إدا ما نفدت هجومها البـري؟ فكـان   

منى بالفشل، ألن مبدأ ريكية إذا ما نفدت هجوما بريا فستلقوات األما  نأجوابه : "
أي يجب  1إلى  3نسبة المهاجمة تفوق عددي ب الدولة القتال يقضي أن يكون لدى

 204أن تمتلك الو.م.أ ثالثة ماليين جندي ألن تعداد القوات العراقية مليون جندي.
في التقدير الذي وقعت فيه القيادة العراقية حيث لـم تـدرك أن    و هذا هو الخطأ

األساليب الدفاعية على األرض لم تعد مجدية إد لم تملك تفوقا جويا و تكنولوجيـا  
يوما منها أربعة أيام فقط للعمليـات   42يفسر استمرار الحرب واضحا و هدا ما 

البرية، حيث أن الو.م.أ لم تكن مضطرة لخوض معركة برية طويلة األمد ألنهـا  
                                                

دكتـوراه دولـة،   ( لعسكرية للثورة الجديدة في الشؤون العسكريةاالسياسية و  االنعكاسات ،محمد خوجة 202
 .17 .، ص)2006 ،رسالة مقدمة إلى قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية جامعة الجزائر

 .19ص. ، جعنفس المر  203
السياسية و العسـكرية   اإلستراتيجية" في ،في حرب الخليج الذكية"األسلحة ، بدر الدين رمضان طاهر   204

(بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث للطباعة و الترجمة  2،ج.ي ماسقخالد بن محمد ال ، تص، لحرب الخليج
 .181ً،ص.)1992و التوزيع ،      للنشر 
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تعتمد على الفعالية الكبيرة لألسلحة ذات الدقة عالية التوجه التي كانت بحوزتها و 
و التوجيه و     ت الكثير من األقمار الصناعية بغرض ضبط االتصاال تستعملا

و صواريخ طومـاهوك و   F117الطائرات المخفية عن الرادارات مثل طائرات 
الوكيل السابق لوزارة William j Peary )ويليام ج بيري(في هدا الصدد أعلن 

وزير الدفاع في عهد بيل كلينتـون  والهندسة و الدفاع األمريكية لشؤون األبحاث 
ورة عظيمـة األبعـاد و سـوف تغيـر وجـه      أن األسلحة الموجهة بدقة تمثل ث

ا بدوره داللة على أن القادة األمريكيين يدركون تماما ما يمتلكون وهذ 205المعركة
و تراجع مستوى القيادات العراقيــة و  من تكنولوجيا عسكرية وما مدى ضعف

  جيشها.
 لقد عرفت العملية العسكرية لتحرير الكويت أسلوب القتال (المعركة األرضية    

) دفاعا  و هجوما ليال أو نهارا و بالتالي تأمين السيطرة الكاملة على جـو  الجوية
  المعركة في كل المسارح العمليات.

ومن خالل ما سبق يمكن تحديد تطبيقات مبادئ الحرب البرية الجويـة فـي       
  عملية عاصفة الصحراء على النحو التالي:

برية الجوية تعني تجريد العـدو مـن   المبادأة: إن المبادأة في عقيدة الحرب ال-1
خياراته الهجومية، حيث حققت القوات الجوية للتحالف عنصر المبادأة بواسـطة  
الضغط الدائم حيث ركزت على قصف القوات البرية العراقية، ولم يوقفها الليـل  
في مواصلة الهجوم الجوي، معتمدة في ذاك على إمكانـات التقنيـات الفضـائية     

قتال في ما وراء الرؤية البصرية. أما القوات البرية فقد امتلكـت  والقدرة على ال
المبادأة عندما كان تمويه الهجوم البري انه سيكون من االتجاه الساحلي، بينما كان 

  من اتجاه الفيلق السابع والثامن عشر. 
المرونة: تميزت القوات  الجوية للتحالف بالمرونة من خـالل تغييـر خطـة    -2

م تكثيف الهجوم على القوات العراقية التي كان من المحتمـل أن  الهجوم، حيث ت
تهدد األراضي السعودية. أما القوات البرية فقد قامت بتبكير هجوم الفيلق السابع 

  عندما بدأت بوادر انهيار القوات العراقية.
                                                

 .180، ص  نفس المرجع 205
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العمق: تميز عمل القوات الجوية في هذا العنصر، حيث هاجمـت األهـداف   -3
كل مسرح العمليات ومراكز الثقل العراقية، وحتـى العاصـمة   اإلستراتيجية في 

  بغداد. 
التزامن: حيث كان التنسيق الزماني متوفرا عند القوات البرية والجويـة فـي   -4

جميع أعمال القتال. فرغم محدودية العماليات البرية في فترة الثماني وثالثين يوما 
لي المتأخر إلى مسرح العمليـات  التالي لبدء العمل العسكري، إال أن  دخولها الفع

  206كان مدروسا وجاءت نتائجه حاسمة للمعركة.
وتظهر انعكاسات تطبيق مبادئ الحرب في عملية عاصفة الصـحراء علـى       

قدرة دول التحالف على التحكم في التكتيك أثناء القتال، من االسـتخدام األمثـل   
ث لم يكن الهـدف وطبيعـة   لتكنولوجيا السالح، و األساليب العلمية لتطبيقها، حي

المهمة واضحين عند الجيش العراقي في حين تمكنت قوات التحالف من تحديـد  
أهدافها وطبيعة المهمة بدقة. أما من حيث الحشد واالنتشار فقد تمكنـت القـوات   

ونشر القوات في جميع المحاور بفضل رؤيـة   مالمتحالفة من تامين الحشد الالز
ح بفتح ثغرات في دفاعات العدو، الذي تميز انتشـاره  تكتيكية عالية المهارة تسم

على المستوى البري بالثبات وعدم توفر عنصر المرونة. إن غياب المرونة أدى 
إلى فقدان عنصر تامين االتصاالت التي تمكنت القوات األمريكية مـن تـدميرها   
. بفضل ما تمتلكه هي من تقنيات حديثة وتكنولوجيا األسلحة العاليـة التصـويب  

وهذا بدوره وفر لقوات التحالف المهارة الالزمة لمفاجئة القوات العراقيـة التـي   
تفتقد إلى المبادرة، ومنه لم تتمكن من االستمرار في القتال البري أليام إضـافية  
بعد أن انهارت القوات العراقية وانسحبت متقهقرة نحو داخل الحـدود العراقيـة   

                                                
متاح في )، "  1991موسوعة المقاتل، " الحرب الجوية البرية بين النظرية والتطبيق (عاصفة الصحراء 206

االنترنت    على  العنوان 
Http;//www.moqatel.com/openshare/behothaskria6/harbgaw/sec10.doc_cvt.htm .التالي:

  ).2009,تم االطالع عليه سنة (   

http://www.moqatel.com/openshare/behothaskria6/harbgaw/sec10.doc_cvt.htm
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يـوم   42طرف قـوات التحـالف لمـدة     وذالك بسبب االستمرار في القتال من
      207متواصلة.

لعراقيـة  على الطـائرات ا  مع نهاية الحرب فرضت مناطق حظر الطيرانو    
جنوبا و لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل حسب القرار أألممي رقم شماال و

التي باشرت عملها مباشرة بعـد   UNISCOM) حيث أنشئت لجنة 1991(687
كلـم   150ات العسكرية لنزع الصواريخ الباليستية لمدى أكثر مـن  انتهاء العملي

و بقـي   رئيسا تنفيذيا لهده اللجنة R. Ikios )رالف إيكيوس(حيث عين السويدي 
 .R   (ريتشارد باتلر)حيث عين األسترالي  1997في منصبه إلى غاية جويلية 

Butler .  
لعراق من خالل إصـداره  لقد عزز مجلس األمن مكانة هده اللجنة أكثر في ا    

) الذي ينص على اآلتي: "يحرم على العـراق إقامـة أو   1991(715للقرار رقم 
تصنيع األسلحة الكيماوية أو النووية أو البيولوجية ويمنح لجان التفتيش الحق في 
إجراء التفتيش المفاجئ في أي وقت و في أي مكان للبحث و التأكد من أن العراق 

    208أن من تلك األسلحة أو إنتاج أي من مكوناتها.ال يقوم سرا بإنتاج 

إلثبـات هيمنتهـا   للو م ا لقد أعطى النظام العراقي السابق الفرصة المناسبة     
من خـالل السـيطرة علـى    ل التحالف المشكل لتحرير الكويت والدولية من خال

مجلس األمن الذي أصدر مجموعة من القرارات ضد العراق كما استغلت الو.م.أ 
فرصة لتدخل حربا غير متكافئة من أجل تجريب أساليب قتال جديـدة و جيـل   ال

و الوسائط اإللكترونية فيما يعرف بالثورة الجديـدة فـي        جديد من األسلحة 
  الشؤون العسكرية.

                                                
ق مبادئ الحرب في حرب تحرير الكويت،" متاح في االنترنت على العنوان "تطبي موسوعة المقاتل، 207

التالي:   
http//:www.moqatel.com/openshare/behothaskria6/mbadharb/sec11.doc_cvt.htm   , تم

  ).2009االطالع عليه سنة(
 .224ص. ذكره، مرجع سبق ،يحي عقاب   208

http://www.moqatel.com/openshare/behothaskria6/mbadharb/sec11.doc_cvt.htm
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لك لم تكتف الو.م.أ بالعمل العسكري و إنشـاء منـاطق حظـر    و رغم كل ذ    
بل طورت في عهد اإلدارة الديمقراطيـة  الطيران  و لجان التفتيش على األسلحة 

  لبيل كلينتون ما يعرف بنظرية االحتواء المزدوج إليران و العراق.
و تجدر اإلشارة إلى أن العقوبات االقتصادية بدأ تطبيقها مند اللحظات األولى     

الحتالل العراق للكويت و لكن آثارها ظهرت بوضوح مع تبني نظرية االحتـواء  
  ل إدارة بيل كلينتون.المزدوج من قب

  .االحتواء المزدوج المبحث الثاني : نظرية
 Martin )مـارتن أنـديك  (أعلـن   1993في الثامن عشرة من شهر ماي     

Indik   مدير عام شؤون الشرق األدنى و جنوب آسيا في مجلس األمن القـومي
ن األمريكي (سابقا) في خطاب له أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنـى أ 

سياسة الرئيس بيل كلينتون في الخليج تقوم على مبدأ "االحتواء المزدوج" للعراق 
   209و إيران.

من أسس  لأو Jorge Kennen )جورج كينان(يعتبر الدبلوماسي األمريكي     
لنظرية االحتواء التي اعتمدت عليها الو.م.أ في سياستها الخارجية في عالم مابعد 

في هدا الصدد يقول جورج كينان:"إن السياسة السوفيتية الحرب العالمية الثانية و 
كانت في حالة جس نبض دائم في مختلف االتجاهات للحلقات الضعيفة في مركز 

ء منهـا و اسـتخدامها   الغرب أو تلك التي كانت تشكل فراغات قوى يمكن انتقـا 
و إحداث تغييرات تـتالءم و األهـداف البعيـدة المـدى لهـده      كنقطة وثوب نح

  210تراتيجية.اإلس
       سياسة االحتواء  Harry Truman )هاري ترومان(لقد تبنت إدارة الرئيس     

تمثل في ضرورة الدفاع عن الحرية و الديمقراطية  او أضافت لها بعدا إيديولوجي
  ضد محاوالت التسلط الشيوعي.

                                                
 .373ص.مرجع سبق ذكره،  ، حرب الباردةأمن الخليج بعد ال، عبد الجليل زيد مرهون 209
ول و النظريات (الكويت: منشـورات  ، دراسة في األصالعالقات السياسية الدوليةصبري مقلد،  إسماعيل 210
 .252) ص.1985، 4ات السالسل،ط،ذ
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أن إدارة كلينتون اعتمـدت   Barbara Conry )كونري ابار بر(و تضيف      
  211ة طموحة تجاه الخليج من أجل تجنب الوقوع في أخطاء اإلدارات السابقة.سياس

 من هنا نكون أمام التساؤل التالي : ما هي أسس هده اإلستراتيجية التي اعتمـدت 
  ضد العراق  و هل كانت فاعلة ؟

      .المطلب األول:الحظر االقتصادي الشامل
لـيج (اإلمـارات، الكويـت و    تعتبر الحرب االقتصادية التي شنتها دول الخ    

السعودية) و بتحريض أمريكي كنقطة بداية إلضعاف االقتصاد العراقي كما لحقت 
 بهده الخطوة تحركات أوروبية مكثفة تجسدت في القرار الصـادر مـن طـرف   

و الذي يحظر تصدير أي معدات أو مواد  05/04/1990212اإلتحاد األوروبي في 
ع األسلحة، هدا القرار الذي تعزز فيما بعـد  يمكن أن يستخدمها العراق في تصني

بالضبط بعد يومين من الغزو  بصدور بيان المجموعة االقتصادية األوروبيـة. و  
الذي يدين فيه الغزو و يطالب بضرورة االنسحاب ، كما يتضمن بعض القرارات 

  .األخرى ضد العراق 
ـ       ) و 1990( 661ي كما أضافت الو.م.أ إلى إجراءاتها السابقة القـرار األمم

والمطبق الفعلـي للحظـر    قالذي اعتبر كنتيجة لعدم امتثال العراق للقرار الساب
االقتصادي الشامل ضد العراق حيث منع استيراد أي من السلع والمنتجات التـي  
يكون مصدرها العراق وأي أنشطة يكون من شانها تعزيز التصدير والشحن ألي 

يخـص   ءرية وقد وجد في هدا القرار استثناسلعة أو منتجات وأية معامالت تجا
اإلمدادات المخصصة بالتحديد لألغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة لظروف 

هدا القرار بتشكيل لجنة تابعة لمجلس األمن مهمتها الحـرص   كما أوصى إنسانية
 1990(  661سهر على تنفيذ القرار لا و على تطبيق نظام العقوبات ضدا العراق

(  

                                                
211 "America's Misguided Policy of Dual conditionnement the persion 
Gulf," Foreign Policy Briefing 33 (10/10/1994) 

 
  .194 .ص ذكره، يحي عقاب, مرجع سبق 212
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إن هذه اللجنة كانت تحت تأثير بريطانيا والو م أ حيث منعت دخول العد من     
الصفقات المتجهة نحو العراق والتي تحمل إسعافات طبية ومواد استهالكية وهذا 

  الجدول يوضح ذلك .
  ).10الجدول(

  السلعــة المرفوضــة       التاريــــخ  الدول

  شحنة كرات تنس الطاولة مصدرها فيتنام  1992ري فيف 06  الو.م.أ، فرنسا، بريطانيا، اليابان
كرات تنس الطاولة و مالبس أطفال و كبـار و    1993أفريل  03  الو.م.أ، فرنسا، بريطانيا، اليابان

  أقالم رصاص و ممسحات و كمية  
  من األدوات المدرسية مصدرها باكستان

  شحنة  دراجات  1992أوت  04  الو.م.أ ، بريطانيا
  مواد كيميائية لتعقيم المياه  1992يل أفر 27  الو.م.أ
  تصدير قطن معقم ألغراض طبية  24/07/1993  بريطانيا

  رفض بناء معمل الحقن الطبية  01/06/1992  بريطانيا ، فرنسا
  شحنة ورقة للمستشفيات  12/12/1991  الو.م.أ

  تجهيزات للمستشفيات و عربات اإلسعاف  14/08/1993  الو.م.أ ، بريطانيا
كتب جيـف سـيمونز، التنكيـل بـالعراق: العقوبـات، القـانون و        المصدر: 

      1998العدالة.
) ترحيبا كبيرا من طرف العديـد مـن   1990( 661لقي هدا القرار األممي     

دولـة و   13الدول التي عبرت عن دلك من خالل تصويتها، حيث وافقت عليـه  
ظر المعامالت المالية سابق الذي يحالقرار الامتنعت كوبــا و اليمن.إضافة إلى 

سبتمبر  25بتاريخ  670و التجارية استصدرت الو.م.أ في مجلس األمن القرار  
و الذي ينص:'' بأن يطبق الحظر على جميع وسـائل النقـل الجويـة و     1990

فـي شـباك الحصـار     ان التطويق الكلي للعراق و وقوعهالبحرية ''. و بهدا ك
  االقتصادي الشامل من جميع النواحي.

إن التوقعات التي ظهرت في تلك الفترة تشير إلى أن هده العقوبـات التـي       
 660فرضت على العراق سيتم تخفيفها تدريجيا لمجرد امتثاله للقـرار األممـي   

ـ 1990( المسـتمرة إلدامـة    ا) و الخروج من الكويت، إال أن الو.م.أ بإجراءاته
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ت األمميـة كلجنـة   الحصار على العراق و كدا إجراءات تعطيل عمـل الهيئـا  
نة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. ماهي إال دليـل واضـح   جالعقوبات و كدا ل

على الرغبة األمريكية في تحقيق الهدف الذي تسعى إلى بلوغـه علـى المـدى    
الطويل و هي الزعامة األمريكية على العالم و تثبيت النظام الدولي الجديد. و هدا 

''الحظر االقتصادي ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة ما تؤكده المقولة التالية: 
عاد العراق عـن التـأثير فـي مجريـات     يتحقق بسهولة بدون إبلتحقيق هدف ال 

ا كانت الو.م.أ تخشى مـن هيمنـة   فطية في الخليج و في العالم. و إذاألحداث الن
حكـم  ه الهيمنة من بوادر الالنفط العربي نظرا لما تتضمنه هذ عربية ثورية على

الشامل في االقتصاد العربي فإن الو.م.أ بحضورها العسكري الواسع في الجزيرة 
العربية تكون قد ضمنت لمدة طويلة خروج هدا النفط ليس فقط من دائرة الهيمنة 

  213العربية بل من دائرة القرار العربي أساسا''
قص لقد أحدث هدا الحصار آثارا عميقة على الشعب العراقي من جراء الـن     

الواضح في الغداء و كدا في الصحة العامة كنتيجة للنقص الكبير فـي المعـدات   
الطبية و الصيدالنية و لتوضيح آثار هدا الحصار على العـراق سـنعتمد علـى    

  مجموعة من التقارير اإلحصائية.
:يرى عديد الباحثين أن المواد الغذائية األساسية في االستهالك  في مجال التغذية-أ

من الغداء مستورد فإن العقوبات  %70يرا في ظل الحصار باعتبار أن تقلصت كث
االقتصادية سرعان ما أدت إلى انخفاض هائل في كميات الغداء و ساعد القصف 
المتواصل للبنى األساسية في تقليص حصول المدنيين على الغداء حيث دمـرت  

  مصـانع و معامل تصنيعه.
كمـا    214تعطل تماما توزيـع الغـداء.   و حرمت وسائل التبريد من الكهرباء و 

تسبب في ازدياد األسعار و هدا ما جعل القدرة الشرائية للمواطن العادي منخفضة 
 خصوصا بالنسبة للمواد االستهالكية األساسية.

                                                
) 1991(الجزائر دار الشهاب. إعصار الخليج : رياح الشرق تهب على مستقبل العالم ،أسامة عكنان 213

 168ص.
 169جيف سيمونز، مرجع سبق ذكره، ص. 214
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  : 1996إلى  1990يوضح انخفاض استهالك المواد األساسية مند  )11(الجدول 
  1996  1990  المادة
  كغ 5  كغ 13  دقيق 

  كغ 1.25  كغ 3  رزاأل
  كغ 1.8  كغ 430  حليب
  غ 500  كغ 3.250  سكر
  غ 100  غ 270  شاي

  غ 750  كغ 1.330  زيتون
  غ 250  كغ 540  مساحيق

  265المصدر : جيف سيمونز، مرجع سابق ص.
ي اهستاري'' بشأن االحتياجات اإلنسانية ضافة إلى ما سبق نجد تقرير ''مارتإ    

الذي يشير إلى انتشار سـوء التغذيـة بـين    . 1991مارس  20في العراق في 
األطفال بشكل غير اعتيادي و يعود هدا في نظرها إلى نقص في األغذية نتيجـة  

ملت الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه.ع
تخفيف معاناة الشعب العراقي بإتباعها نظام  ىعل الحكومة العراقية رغم الحصار

السـكان و   زيع الحصص الغذائية، الذي يضمن الحد األدنى من الغداء لكافـة تو
ا النظام توزيع استمارة سنوية لكل عائلة تضمن حصة غذائيـة تـوزع   يشمل هذ

   215.شهريا لكل فرد فيها
المشترك بين منظمة األغذية و الزراعة و برنامج الغـداء   ركما يؤكد التقري    

: 1993لعراق و إمدادات األغذية فـي جويليـة   العالمي على ما هو حاصل في ا
''يؤكد نجاح نظام البطاقات التموينية في درء كارثة المجاعـة المتوقعـة تحـت    

من احتياجات  %38ظروف النقص الحاد للمواد الغذائية، و توفر  البطاقة حوالي 
ا قدمت منظمة األغذية و الزراعة تقييمه 216''و البروتين.     البالغين من الطاقة 

                                                
ــى      215 ــت عل ــي االنترن ــاح ف ــار،" مت ــل الحص ــي ظ ــة ف ــية الذاتي ــار، "الشخص ــباح المخت ص

2.htm-21-file/2001/2/2-depth/iraq-http://www.aljazeera.net/in    
 ). 2008تم االطالع عليه سنة( ;

الجـائر  شهادات دولية في اآلثار السـلبية للحصـار    ،وزارة الخارجية العراقية، سفارة العراق بالجزائر 216
  .91)،ص .2000(بغداد: دار الحرية للطباعة ،  على العراق المفروض

http://www.aljazeera.net/in
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، حيث ترجع تدهور الحالة التغدويـة  1995على الوضع الغذائي في العراق سنة 
لألطفال لألحداث التي تقع في المجتمع العراقي من نقـص القـدرة الشـرائية و    

ا كلـه أدى  ورداءة نوعية المياه و صرفها هذ األسعار المرتفعة لألغذية األساسية
  إلى ضعف مقاومة األمراض.

تحول العراق من بلد غني و متزن نسبيا إلى بلـد يعـاني   :  الصحة العامة -ب
الحرمان و الفقر. إذ بلغت نسبة الرعاية الصحية في العراق حسب منظمة الصحة 

  لسكان البدو.  %78لسكان الحضر و  %97نسبة  1991العالمية قبل 
ا بكة كبيرة من المرافـق الصـحية و كـذ   كما تتحكم الرعاية الصحية على ش    

 UNISEF فلخدمة و سيارات اإلسعاف. كل هـدا جعـل اليونيسـي   مركبات ا
(صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة) تشير إلى وجود نظام رعاية متطور في 
العراق لمساعدة األيتام و األطفال المعوقين و دعم األسر.أما في ظـل الحصـار   

األحمـر أن   فنجد أن معدل الوفيات قد ارتفع و قد أعلنت اللجنة الدولية للصليب
و سيظل الوضع كئيبا فـي   نظام الرعاية الصحية في العراق في حالة يرثى لها.

كما أصبح الشـعب العراقـي يعـاني     217.غياب إنعاش حقيقي لالقتصاد العراقي
الكثير من األمراض التي لم تكن مستفحلة في العراق قبل الحصار و هدا يعـود  

ي األساس إلى نقص األدوية الضرورية إلى زيادة نسبة الوفيات التي يعود سببها ف
و األدوية الخاصة بالعديـد مـن األمـراض     تمنها الحليب الطبي و كدا اللقاحا

(السكري، الربو، السل) إضافة إلى نقص في مواد التخدير و المضادات الحيوية 
  و التجهيزات الطبية الجراحية.

) الخـاص بمـرور   1990( 661على الرغم من االستثناء الوارد في القرار     
التجهيزات و األغراض الطبية و الغذائية الضرورية إال أن اشـتداد الحصـار و   
خضوع لجنة العقوبات للهيمنة األمريكية أدى إلى عدم تطبيق هدا االستثناء فعليا 

                                                                                                                                       
 

          متاح في االنترنت على ،"آثار الحصار على العراق" )2001شحاتة، ( أمين، 217
11.htm-22-file/2001/2/2-pth/iraqde-http://www.aljazeera.net/in ; )تم االطالع عليه سنة

2008 .(  
 

http://www.aljazeera.net/in
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بحجة أن هده المواد تكون في معظمها ذات استعمال مزدوج هدا أدى إلى انتشار 
  .اط العراقيةمن األمراض في األوس العديد
 1990تبين لنا العديد من التقارير التي صدرت مند بداية الحصار فـي أوت      

أن العراق أصبح من أهم مواطن العالم التي تنتشر فيها األمراض المعدية المهلكة 
.عن في العـراق  1991نجد تقرير ''جامعة هارفارد'' للكبار و الصغار من بينها 
لك لحاالت التيفوئيد و الكوليرا و ذعلى انتشار واسع الصحة العامة أين يؤكد : ''

. أنشطتها نتيجة نقص اإلمدادات بسبب مشاكل المياه الملوثة و قد خفضت برامج
ت وفيـات تفـوق المسـتوى    إن االنتشار الواسع لألمراض أدى منطقيا إلى حاال

ن في دوعراقي في األمم المتحدة نزار حما ما أكدته رسالة المندوب الالعادي و هذ
التي يوضح فيها الزيادة الكبيرة في عدد الموتى بين األطفـال و   1993218أوت 

  الشيوخ  نتيجة نظام العقوبات.
  جدول يبين وفيات األطفال دون الخامسة : -)12الجدول (
                                    الفترة

  الحالـــــــــــــــــــــــة
  ية سوء التغذ  ذات الرئة  اإلسهال  
معــــدل   الوفيات  

  الزيادة
  معدل الزيادة  الوفيات  معدل الزيادة  الوفيات

  /            138  /          18  /            142  1989جويلية 
 %14.23  2102 %81.93  101 % 13.09  2001  1993جويلية 

 
  
  
  
  
  
  

                                                
   198مرجع سابق، ص. ،جيف سيمونز  218
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  جدول يبين وفيات األشخاص فوق سن الخمسين : -)13(الجدول
                                    الفترة

  الحالـــــــــــــــــــــــة
  األورام المميتة  السكـــــري  فرط ضغط الدم  
ــدل   الوفيات  معدل الزيادة  الوفيات   معــ

  الزيادة
ــدل   الوفيات معــ

  الزيادة
  /            246  /          62  /            122  1989جويلية 
 %14.23  699 %135.5  146 % 12.3  272  1993جويلية 

   198لمصدر: جيف سيمونز  ص:
و في هذا الصدد نطرح السؤال التالي : لمادا تبقي واشنطن نظام العقوبـات      

ضد العراق قائما في ظل انسحاب القوات العراقية من الكويت ؟ و هـل اكتفـت   
  ا الحد في معاقبة العراق ؟بهذالو.م.أ 

من آثار الحصار المفروض ) كمحاولة للتخفيف 1995( 986لقد جاء القرار     
على العراق. لقد انطلقت محادثات بين الحكومة العراقية و السكرتير العام لألمـم  

مـاي   20، و توجت بتوقيع مذكرة التفـاهم فـي   1996فيفري  06المتحدة في 
ما عرف ببرنامج ''النفط مقابل الغداء'' الذي يـنص   تنفيذو منه بداية  1996219

يراد النفط و منتجات النفط التي منشئها العراق بما فـي  أساسا على : السماح باست
لك امالت األساسية المتصلة مباشرة بذو غيرها من المع   لك المعامالت المالية ذ

 90أمريكـي كـل    ردوال مليار وفير عائد بمبلغ ال يتجاوز مجموعهبما يكفي لت
    220يوما.
، و كان يتجدد كل 1996ا عام لقد بدأ تطبيق برنامج ''النفط مقابل الغداء'' فعلي    
بحيـث كـان   .  221 2001أشهر حتى وصل إلى مرحلته التاسعة في أوائل  06

أشهر األولى من تطبيق القـرار   06 كمية الغداء التي يتم شراؤها خاللمجموع 
                                                
219   Republic of Iraq, Ministry of foreign affaires; op.cit P51  

 325مرجع سبق ذكره، ص. ،جيف سيمونز 220
على                                           تمتاح في اإلنترن،" فعالیة و التوقعاتبرنامج النفط مقابل الغداء بین ال)"2001، (ھانزفون، أشبونیك 221

.htm-22-file/2001/2/2-depth/iraq-http://www.aljazeera.net/in   ; )2008تم االطالع علیھ سنة 
  .(  

http://www.aljazeera.net/in
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لوسط العراق  691.3مليون دوالر، خصصت  805مليون طن بقيمة  2.2حوالي 
مليون خصصـت   94ليون و الباقي م 113.3فخصصت له و جنوبه أما الشمال 

   222للحاجات األكثر إلحاحا في قطاع الزراعة.
لك لما حققـه مـن   كمنقذ أساسي للشعب العراقي و ذرغم أن البرنامج يعتبر     

تخفيف لمعاناته. لكنه يظل غير كافي حيث لم يتمكن من إنهاء الفقر المدقع الـذي  
ر اتجـاه المؤشـرات االجتماعيـة    أصاب الشعب. و لم يكن له أي تأثير في تغيي

بلغ عدد وفيات األطفال دون الخامسة بسبب العقوبات  فالرئيسية. فوفقا لليونيسي
 1991أكثر من الضعف خالل القرن الماضي  فقد كان معدل وفيات األطفال عام 

بسبب األمراض الناجمة  1999في األلف عام  131في األلف ثم قفز إلى  56، 
     223عن تلوث المياه.

و يشير إحصاء حول آثار الحصار الشامل إلى الزيادة في وفيات األطفـال       
دون الخامسة بسبب األمراض التالية (اإلسهال، ذات الرئـة، أمـراض الجهـاز    

  التنفسي و سوء التغذية).
  ).14الجدول (

  الفتــــــرة الزمنيــــــة     المرض        
  2001مــارس      1989مــارس     

  معدل الزيادة  عدد الوفيات  اتعدد الوفي  
 %137.00  1617  110  اإلسهال

  ذات الرئة و أمراض جهاز  
  التنفسي

166  2518  1416.86% 

 %2810.46  2503  86  سوء التغذية

كما يشير نفس اإلحصاء إلى ارتفاع وفيات الكبار في نفس الفترة بسبب األمراض 
  م الخبيثة).التالية (القلب، ارتفاع ضغك الدم، السكري و األورا

  
                                                

 206مرجع سبق ذكره ، ص. ،یحي عقاب   222
  مرجع سابق. ،هاتزفون أشبونيك 223
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  ).15الجدول (

  الفتــــــرة الزمنيــــــة       الــمرض   
  2001مـــارس        1989مـارس   
  معدل الزيادة  عدد الوفيات  عدد الوفيات  

 %563.11  683  103  ارتفاع ضغط الدم –القلب 

 %523.11  661  106  داء السكري

 %786.36  1781  198  األورام الخبيثة

/مـارس  1989ين مأخوذين من وثيقة إحصائية حول الوفيـات (مـارس   المصدر : الجدول -
  .26/04/2001) السفارة العراقية بالجزائر 2001
مايؤكد فشل هذا البرنامج أكثر و بقاء معاناة العراقيين، التقـارير الصـادرة        

المنظمات اإلنسانية و كذا فروع منظمة األمم المتحدة حيث يشـير  وعن الهيئات 
إلـى اسـتمرار    1996االجتماعية في مارس وز الحقوق االقتصادية تقرير مرك

إضافة إلى والنقص في المعدات و كذا األطباء، التدهور في نظام الرعاية الصحية 
يؤكد على  الذيو 1999هذا نجد تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر الصادر في 
دة معدالت الوفيات بين استمرار حاالت سوء التغذية و الفقر و العوز، و كذا زيا

  .أوساط األطفال 
طفل  960000يؤكد أن الذي  1997نجد تقرير بعثة الغداء و الزراعة الدولية     

و الحادة. كما أشار إلى أن  يعانون من سوء التغذية بأشكالها البسيطة و المتوسطة
 الحصص الحكومية الشهرية المقدمة من طرف الحكومة العراقية لم توفر الكميـة 

 خاصة  داء'' لم يحدث أي تأثيرء. و أن برنامج ''النفط مقابل الغالمطلوبة من الغدا
   224الفقراء.

إلـى ارتفاعهـا    1999حول وفيات األطفال في أوت  فأكد تقرير اليونيسي    
زيادة أمراض سوء التغذية بين العراقيين، و كذا تدهور مستوى و بسبب الحصار،

                                                
  107مرجع سبق ذكره، ص. ،وزارة الخارجية العراقية، سفارة العراق في الجزائر 224
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العراقية هذا في ظل الحصار و يؤكد أن برنامج  الخدمات الطبية في المستشفيات
  .النفط مقابل الغداء لم يلب احتياجات العراق اإلنسانية 

لم يقتصر الحصار و آثاره الواضحة على ميداني الصحة و التغذية فقط بـل      
كان شامال لجميع الميادين الحياتية و اليومية بالنسبة للمواطن العراقي حيث كـان  

على االقتصاد الذي أعيد كمـا  بزيادة نسبة األمية في العراق و تعليمآثاره على ال
يقال إلى عصر ما قبل الصناعة و الزراعة التي أسهم في تأخيرها تدمير المعمل 
الوحيد الذي ينتج اللقاحات البيطرية، كما لوحظ انخفاض كبير فـي المحاصـيل   

  لعراقي.الزراعية و هذا بسبب المشاكل التي يعاني منها الفالح ا
لم تتوقف سياسة االحتواء التي طبقتها إدارة الرئيس كلينتون على العراق إن     

فقط على العقوبات االقتصادية أو برنامج النفط مقابل الغـداء و لكـن و بسـبب    
حاولت الو م ا وبريطانيا تطبيق مـا يعـرف   الضغوط الدولية لتخفيف الحصار 

  ية.كالعقوبات الذ بمشروع العقوبات الذكية
  المطلب الثاني:مشروع "العقوبات الذكية". 

ت الدولية لرفـع الحصـار فـي    باشتداد المعاناة العراقية، و تزايد النداءا       
و على إثر التقارير الواردة من المنظمات اإلنسـانية عـن المعانـاة        العراق

، العراقية في المجال االقتصادي و حتى المجـال االجتماعية(التغذيـة، الصـحة   
التعليم) و تدهور المستوى المعيشي و االجتماعي بشكل عام، تصاعدت األصوات 
من أجل رفع الغبن عن الشعب العراقي و كانت بدايتها صادرة عن مجلس األمن 
من خالل قراره بإنشاء مجموعة عمل خاصة مهمتها تقديم اقتراحات بشـأن مـا   

ية التسعينات وقـد طلـب   يعرف بتفعيل العقوبات المفروضة على العراق منذ بدا
األمين العام اعتماد مرونة أكثر في تطبيق العقوبات و هذا ردا علـى االسـتياء   

إضافة إلى هـذا تشـكل    225الدولي المتزايد على استمرار العقوبات ضد العراق.
عضوا من أعضاء  70رأي عام داخل الو.م.أ نفسها من خالل رسالة وجهها نحو 

نتون برفع العقوبات االقتصادية مع اإلبقاء علـى  الكونغرس يطالبون الرئيس كلي

                                                
 .2000أفريل  19،الخبر  225
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كمـا اقتـرح    226عمليات التفتيش و مراقبة المصالح المتصلة باألمور الحربيـة. 
(المساعد السابق لألمم المتحدة و المدير السابق  D.Holiday(دونيس هوليداي) 

لبرنامج النفط مقابل الغداء في العراق) في ورقة قدمت إلى مـؤتمر العـرب و   
  و أهم ماجاء فيها : 2000ريكا في القرن الواحد و العشرين في جوان أم
  إعادة عملية التفتيش فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق-
فرض عقوبات ذكية على الحكومة في بغداد فيما يتعلق بشراء أي ناحيـة مـن   -

 أسلحة الدمار الشامل.

ألمـم المتحـدة و الـو.م.أ  و    إعادة فتح حوار حقيقي بين العراق و كل مـن ا -
 بريطانيا

  227رفع عقوبات األمم المتحدة االقتصادية على العراق.-
و من هنا اعتبرت هذه المقترحات كنقطة بداية مشروع إعادة تفعيل العقوبات     

 -الذي تبنته بريطانيـا –على العراق ''العقوبات الذكية'' حيث استمد هذا المشروع 
يكية المعنونة باسم: أسلوب جديد نحو العراق و التـي  مضمونه من الورقة األمر

هي في األصل من التقرير الخاص بمنتدى الحرية الرابع بالتعـاون مـع معهـد    
لدراسات السالم الدولية والذي أطلق عليه فيما بعـد   J.Krouk''جوان كروك '' 

  اسم ''مشروع العقوبات الذكية''.
وم على تخفيف معاناة الشعب العراقي الذي يق المشروع األمريكي البريطاني    

من خالل إزالة العراقيل التي تتعرض وصول البضائع المدنية و السلع اإلنسانية 
أي تخفيف هـذه العقوبـات علـى     228و هذا ما أعتبر جانبا ذكيا لهذه العقوبات.

و هناك أسباب دعت الو.م.أ   229على الحكومة العراقية. السكان و زيادة تشديدها
  هذا المشروع هي : اقتراحإلى بريطانيا 

                                                
 209 المستقبل العربـي دونيس هوليداي، "الو.م.أ و األمم المتحدة، عقوبات حرب الخليج ضد العراق،"   226

 .19) ،ص.2000(سبتمبر 
 .نفس المرجع 227
 .152ص. )،2001(جويلية  145 السياسة الدوليةأبوبكر الدسوقي، ''العراق و العقوبات الذكية،''  228
  .2001-6-26 إيضاح حول خطة العقوبات الذكيةالسفارة العراقية بالجزائر، الدائرة الصحفية  229
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انقسام التحالف الدولي المشكل منذ عملية ''عاصفة الصحراء'' و الذي حرص -1
  على استمرار و تنفيذ العقوبات حسب قرارات مجلس األمن.

 تآكل الحصار االقتصادي و التجاري بسبب فقدان العقوبات لمصداقيتها-2

 لعراقتزايد حجم التجارة اإلقليمية مع العراق ل-3
طائرة مدنية إلى  80تزايد االتصال الدولي للعراق من خالل وصول أكثر من -4

 .2000بغداد منذ أوت 
سعي العراق للتهرب من سيطرة األمم المتحدة المالية بفرض رسوم إضـافية  -5

 على صادرات النفط
  و يتضمن المشروع المحاور التالية : 

  : حظر األسلحة و ليس التجارة-أ
  نظام الحالي لصالح نظام عقوبات صارم يسعى لتحقيق هدفين هما :تنقيح ال-1
  التحكم في الموارد المالية التي يولدها تصدير النفط العراقي-
 حظر استيراد األسلحة و المواد ذات االستعمال المزدوج-

اإلبقاء على السيطرة المشددة على عوائد النفط العراقي و االستيراد ذي الطابع -2
  السماح لتجارة المواد االستهالكية المدنية بالتدفق بحريةالعسكري و 

تكليف شركات تجارية بمسؤولية التصديق و اإلبالغ عن الواردات المدنية إلى -3
 العراق.

السماح بطلبات شراء السلع المدنية و التعاقد على أساس الضرورة و ليس في -4
  يوما. 180مراحل تبلغ الواحدة منها 

  : الماليةإبقاء السيطرة -ب
مواصلة توجيه إرادات النفط العراقي كافة عبر الحساب الخاص بإشراف األمم -1

  المتحدة.
التعاقد مع شركة وساطة نفطية مستقلة متعددة الجنسيات تمر عبرهـا جميـع   -2

التسجيالت و المدفوعات و مبيعات النفط المسموح بها و إدارة مبيعـات الـنفط   
 إضافية غير قانونية.العراقي و مراقبة أي مدفوعات 
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     تأسيس آلية تعويض جديدة لتقديم المساعدات االقتصادية إلى الدول المجـاورة  -3
  و البدء بدفع ديون العراق الخارجية.

     تجسيد األصول المالية الشخصية و منع سفر ''صدام حسين'' و أفراد عائليتـه  -4
و من لهم صلة ببرامج إنتاج  و كبار المسئولين السياسيين و العسكريين العراقيين

  األسلحة.
  : تعزيز التحقيق و المراقبة-ج
إحكام المراقبة األرضية بإقامة بعثات مساع العقوبات الكاملة التجهيـز عنـد   -1

معابر الحدود الرئيسية إلى العراق و االستفادة من خبرة عقوبات األمم المتحدة في 
  يوغسالفيا.

 ردات ذات االستعمال المزدوج التي يوافق عليها.إقامة نظام تتبع إلكتروني للوا-2
 تأسيس هيئة تحقيقيه خاصة لتتبع منتهكي العقوبات و الكشف عنهم.-3

مساعدة الدول األعضاء في فرض عقوبات فعالة على الشـركات و األفـراد   -4
الذين ينتهكون الحظر على تصدير األسلحة و المواد ذات االستعمال المزدوج إلى 

 العراق.
الشتراط على رحالت طائرات الشحن المتجهة إلى العراق الخضـوع إلـى   ا-5

و قد أشترط تطبيق هذه المحـاور الثالثـة معـا     230تفتيش تجريه األمم المتحدة
 العقوبات أكثر فعالية و لها قوة قصريه كافية.

 البريطاني على قواعد القـانون الـدولي إلـى    -كييمرتطاول األلقد أدى ال     
كبير من طرف القوى الدولية خاصة أعضاء مجلس اآلمن حيث  اءاستنكار واستي

 كية في العراق طالت وفقدت  أسسـها ين السياسة األمراصرحت فرنسا وروسيا ب
ليا بان هناك معارضة لهذا المشروع من خالل تهديـد  القانونية ومن هنا يتضح ج

األمن  روسيا باستخدام حق الفيتو في حالة عرض المشروع للتصويت في المجلس
من مشروعية رفض الخطة االمركية  البريطانية هوان الهدف الواضـح   دوما يزي

                                                
لحرية الرابع و معهد جوان كـروك لدراسـات السـالم    مشروع مشترك لمنتدى ا، "المستقبل العربي - 230

  40)ص.200(جوان  268الدولية، العقوبات الذكية، إعادة هيكلة سياسة األمم المتحدة في العراق،'' 
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يكون أن في العراق وتحويل شعبه إلى  بليةمنها هو تدمير مرتكزات التنمية المستق
بطون آكلة واخطر من ذلك انه على جميع الدول المجاورة للعراق أن تشرك فـي  

الة إقراره خاصة وانه يأخذ صيغة إلزامية تحقيق هذا المشروع وتطبيقه فعليا في ح
الداخلة  عمن حيث سماحه بوضع أنظمة تفتيش على حدود هذه الدول المراقبة السل

والخارجة من والى العراق وهذا يكون بمثابة تدخل فـي الشـؤون االقتصـادية    
ق والتجارية والداخلية لها بعبارة أخرى هذا المشروع ال يقيد اإلرادة السياسية للعرا

   231وحسب بل يقيد اإلرادات السياسية لدول الجوار.
على إثر الفشل الذي القاه مشروع ''العقوبات الذكية'' ظهرت دراسة أمريكية     

هدفها إعطاء بدائل للسياسة األميركية تجاه العـراق بعنـوان ''بـدائل السياسـة     
ة و أكثـر  األمريكية إزاء العراق'' و وضع بيان يوجز مكونات سياسة جديدة فعال

  إنسانية حيث تقوم هذه الدراسة على ستة محاور أساسية هي :
  :الرقابة على األسلحة -1
  مواصلة الدعم األمم المتحدة لحظر األسلحة و نقلها إلى العراق-
تعيين مفتشين من قبل مجلس األمن و كذا منظمات و معاهد خاصة باألسـلحة   -

ل العراق و على حدوده مع موفقة تكون مهمتهم إجراء عمليات تفتيش منظمة داخ
  الدول المجاورة كما يكون لها حق التفتيش في أي موقع تختاره.

التشجيع أألممي على إنشاء نظام أمن إقليمي فعال يضم دول مجلس التعـاون   -
الخليجي و كذا إيران و العراق و يتضمن هذا النظام إجراءات بناء الثقـة بـين   

ة إقليمية لإلنذار المبكر و الرقابة على األسلحة و الدول األعضاء فيه كإنشاء شبك
  يكون العمل في إطار تعاون إقليمي بينهم .

على الو.م.أ أن تشجع دول الشرق األوسط كاملة على إنشاء منطقة خالية مـن   -
 أسلحة الدمار الشامل دون أن تساعد دولة على حساب بقية الدول المجاورة لها

  : العقوبات االقتصاديـة -2
  :يو تتمثل مقترحات الدراسة في هذا الجانب فيما يل       

                                                
  .3،ص. 17/1/2001، العرب "المشروع األمريكي البريطاني الدوافع و المعطيات،"  - 231
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  الفصل بين العقوبات العسكرية و العقوبات االقتصادية -
من أموال برنامج النفط مقابل الغداء التـي تـذهب إلـى     % 25تحويل نسبة  -

  صندوق التعويضات إلى الوكاالت اإلنسانية إلنهاء معاناة الشعب العراقي.
ألمم المتحدة على عقود االستيراد في حالة ما إذا ظهر تخـوف  إنهاء سيطرة ا -

بشأن مادة معينة التي يمكن أن تكون ذات استعمال مزدوج فالبد أن ينفذ هذا العقد 
  مع بقاء المراقبة األممية على هذه المادة.

رفع العقوبات االقتصادية و إلغاء لجنة العقوبات التي شكلت بمقتضى القـرار   -
661)1990 (  

  و تحويل األموال التي كانت تحتجزها الوكاالت اإلنسانية في العراق.
  : حقـوق اإلنسـان -3

إن انتهاك النظام العراقي لحقوق اإلنسان ال يمكن أن يغطي االنتهاكات األمريكية 
في العراق (جريمة العامرية استعمال اليورانيوم المخصب في الحـرب سـقوط   

لرعاية الصـحية مـن جـراء    نقص التغذية و ااآلالف من القتلى األطفال بسبب 
) و كذا اعتمادها سياسة الكيل بمكيالين في هذه القضية ففي حيت تغـض  الحصار

الطرف عن االنتهاكات الموجودة في الدول المجاورة للعراق كسوريا و السعودية 
فإنها تحمل النظام العراقي مسؤولية استمرار العقوبات و بالتالي استمرار سـقوط  

تلى العراقيين مما قد يفقد السياسة األمريكية المصداقية و الحجـج و األسـانيد   الق
ستند إلى قواعد أخالقيـة و  انتقاما سياسيا و ال تالقانونية و ال تعدو أن تكون إال 

  232قانونية مشروعة.
  قدمت هذه الدراسة بعضا من االقتراحات منها :       

لى العراق، و السعي إلى تطبيق قرار إرسال مراقبين أمميين لحقوق اإلنسان إ -
) الخاص بالتحقيق في أحوال المـدنيين العـراقيين و   1991( 688مجلس األمن 

يشمل هذا السجناء السياسيين، التعذيب اإلعدام ومنع حرية الكـالم و المنظمـات   

                                                
(أوت 270 المستقبل العربيارجية األمريكية إزاء العراق،'' فيلس بنيس و آخرون، ''بدائل السياسة الخ - 232

  .177)، ص.2001
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السياسية المعارضة و دراسة الحقوق السياسية و االقتصادية الخاصة بها. و يكون 
كزا على إثبات المسؤولية عن االنتهاكات و ينبغي أن تكون مراقبتهـا  عملها مرت

  مستمرة لحماية الشعب العراقي.
دعم الو.م.أ للمبادرات الدولية التي هدفها كشف االنتهاكات الخاصـة بحقـوق    -

  اإلنسان و مساءلة المسئولين عليها أفراد كانوا أم جماعات.
لداخليـة لتحديـد مسـؤولية المسـئولين     إجراء الو.م.أ للعديد من التحقيقات ا -

األمريكيين على وضع و تنفيذ سياسات في العراق مثـل الحصـار، الضـربات    
  العسكرية كانت نتيجتها انتهاك لحقوق اإلنسان.

ينبغي أن تكون اإلجراءات األمريكية المذكورة أعاله جزءا من التحـول فـي    -
أولوية أعلى فـي عالقـات   السياسة األمريكية نحو جعل دعم حقوق اإلنسان ذا 

  أمريكا بأقطار منطقة الشرق  األوسط كافة.
  : مناطق حظر الطيران -4
ينبغي أن توقف الو.م.أ عملياتها العسكرية المتمثلة في القصف المستمر و تلغي  -

  مناطق الحظر.
إجبار تركيا على عدم تدخلها مجددا في العراق و إبعاد قواتها الجوية و البرية  -

  اضي العراقية و عن األقلية الكردية في شمال العراق.عن األر
، قطر، األردن حـول حمايـة   يفتح باب الحوار بين بغداد و اإلتحاد األوروب -

  السكان األكراد العراقيين و كذا المجموعات العراقية األخرى.
  :  المعارضة العراقية -5
ي عـن قـانون   توقف الو.م.أ عن دعم مجموعات المعارضة العراقية و التخل -

  تحرير العراق.
احترام الو.م.أ للعهود الدولية و ميثاق األمم المتحدة و مبدأ عدم التـدخل فـي    -

  الشؤون الداخلية للدول و االلتزام بهذا فعليا.
  البد من تقديم األموال إلى المنظمات الدولية التي تكون ذات أهداف إنسانية. -
قيام مصالحة شـاملة بـين النظـام و    البد من حل المسألة الكردية عن طريق  -

األحزاب الممثلة لهذه األقلية و ذلك من أجل الوصول إلى اتفـاق حـول الحكـم    
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الذاتي اإلقليمي الذي يعتمد على التمييز و يتم توزيع الثروة العراقية بـين جميـع   
  أفراد الشعب العراقي.

  : اليورانيـوم المنضــب -6
ى مخاطر عديدة فـي العـراق و بـذلك كانـت     لقد أدى استعمال ''اليورانيوم'' إل

  المقترحات التالية:
ينبغي أن تؤمن وزارة الدفاع األمريكية جميع المعلومـات و النتـائج حـول     -

''اليورانيوم'' و ما وصل إليه العلمـاء و كـذا منظمـات قـدماء المحـاربين و      
      .الصحفيين

''اليورانيـوم''  إجراء دراسة إحصائية عن العسكريين المصـابين بـأعراض    -
المستعمل في حرب الخليج و كذا عن حالة العراقيين خاصة في الجنوب الـذين  

  كانوا باتجاه الرياح عندما استعملت ذخيرة اليورانيوم.
ينبغي إزالة المعدات و المواد المعدنية التي دمرتها أسلحة اليـورانيم و التـي    -

  ب.تستمر في إلحاق األذى بالسكان المدنيين في الجنو
  وقف استعمال و إنتاج أسلحة اليورانيوم . -

يمكن اعتبار هذه الدراسة األكاديمية متوازنة مع المتغيرات الدولية التي تدعو     
لتفعيل و تعديل و كذا رفع العقوبات على العراق و تعطي نظام بغـداد فرصـة   

النظـام  لالستجابة التامة للقرارات األممية كما تساهم في بناء حوار فعـال بـين   
  العراقي و المعارضة.

و بما أن المشروع األمريكي البريطاني ''العقوبات الذكية'' فشل في الحصول     
يكون ساري المفعول و على هذا األسـاس  لن على اإلجماع الدولي و بالتالي فإنه 

) حول تمديد برنامج ''النفط مقابل 2001( 1360أصدر مجلس األمن القرار رقم 
، أين ينص في الفقرة األولى منه على 2001جويلية  في  و الذي أقر      الغذاء''



 105

 04يوما بـدءا مـن    150بقاء العمل بقرار ''النفط مقابل الغذاء'' لمدة جديدة تبلغ 
  233. 2001جويلية 

إن الطبيعة المميتة للعقوبات االقتصادية المفروضة على العراق تؤكـد أنهـا       
كرية المباشرة و المالحظ و المتتبع لها أنهـا  ليست أقل خطرا من العمليات العس

كانت عبارة عن تحضير لعملية عسكرية حاسمة تمكن الو.م.أ من تحقيق هـدفها  
فرصة  2001و كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر  اإلستراتيجي في المنطقة

  مناسبة لذلك.
  المبحـث الثالث : إستراتيجية الحرب الوقائية

هوري جورج والكـر بـوش برئاسـة الـو.م.أ دفـع      إن فوز المرشح الجم    
دارة األمريكية، من أجل تفعيل بالمحافظين الجدد إلى اعتالء مناصب قيادية في اإل

  الوقائية. ع اإلستراتيجي الحربمشرو
هذه  فرصة مناسبة لتطوير 2001سبتمبر  11و في هذا الصدد تعتبر أحداث     

ص الصدمة األولى و القيام برد فعـل  العراق، و ذلك و بعد امتصااإلستراتيجية 
عسكري و إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، توجهت أنظار المحافظين الجدد في 
اإلدارة األمريكية إلى إسقاط النظام العراقي باعتباره يشكل خطـرا علـى أمـن    

و عالقة هذا النظام بمنظمة القاعدة اإلرهابيـة بإضـافة إلـى إرسـال       الو.م.أ 
سائل التي تحمل اإلنتراكس إلى أعضاء في الكونغرس األمريكي. مجموعة من ر

كل هذه الدوافع شكلت أسباب حقيقية للمحافظين الجدد من أجـل القيـام بعمليـة    
  :و سنناقش هذا المبحث في مطلبين  عسكرية إلسقاط النظام العراقي. 

  .ن الجدد و أسس الحرب الوقائيةالمحافظو1  
  النظام.العملية العسكرية إلسقاط 2  

  المحافظون الجدد و أسس الحرب الوقائية.  المطلب األول: 

                                                
 المستقبل العربي ، "قرار مجلس األمن رقم 1360 عام 2001 برنامج النفط مقابل الغذاء،"  270  (أوت 233

. 165) ،ص. 2001  
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يعتبر تيار المحافظين الجدد المحرك الرئيسي للفكر اإلستراتيجي األمريكـي،      
فهو يتكون من مجموعة من الكتاب و اإلعالميين و السياسيين و األكاديميين، حيث 

المركزية التي تتزعم هذا هو الشخصية  Irvin Kristol(إرفن كريستول) يعتبر 
 Leo(ليو شتراوس) التيار لكن في واقع الحال تأثر تيار المحافظين الجدد بأفكار 

Straussأسـتاذ للعلـوم    و عمـل  1938ا إلى الو.م.أ عام الذي هاجر من ألماني
  السياسية بجامعة شيكاغو و يمكن إيجاز أفكار شتراوس في النقاط التالية :

  التي انطوت عليها بعض األفكار االجتماعية.رفض دعاوى الحداثة  -
و الرسالة األمريكية و الدعوة إلى تدعيم نفوذ و مكانة الو.م.أ  ةاإليمان بالريادي -
.  
االعتقاد بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة لكبح النزاعات العدائية و تهذيب سلوك  -

  البشر.
التفـوق فـي شـتى     ضرورة استخدام شتى الوسائل الكفيلة بتحقيق القـوة و  -

  المجاالت بما فيها الوسائل التي قد تتضمن الخداع.
    234إمكانية توظيف النوازع الدينية لمخاطبة المجموع. -

و من خلفه  Ronald Regan رونالد ريغـان وقد بدأ نفوذهم منذ عهد الرئيس    
الرئيس جورج بوش األب و من خالل بعض رواد هذا التيار البـارزين مثـل :   

رتشـارد  ذا لــ : '(م فان كليف'' مستشار الرئيس ريغان الذي يعتبر أستا''ويليا
و هم من أهم رموز اإلدارة الجمهورية  و زلماي خليل زاد ) لفويتزول و بول رب

   235للرئيس جورج بوش االبن.
منذ منتصف التسعينات نسج المحافظون الجدد شبكة واسعة لتعميم و نشـر  و    

   236ناتهم األساسية مراكز تفكير و مؤسسات بحثية.أفكارهم و من بين أهم مكو

                                                
 السياسة الدوليـة  ،"ة''أسباب و أدوات سيطرة المحافظون الجدد على الساحة األمريكي ،جمال سالمة علي 234

  .46.60،صص.) 2006(أكتوبر 166
(بيروت:الـدار   1،ط. اإلشكاالت الفكرية و اإلستراتيجية 2001سبتمبر  11بعد  عالم ما ،ولد أباه  السيد 235

 .41ص. ،)2004العربية للعلوم ، 
 42ص. ، نفس المرجع 236
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وتتمحور وسائل اإلعـالم التـي يسـيطر عليهـا المحـافظون الجـدد فـي :                                    
     CNNبرامج الراديو و التلفزيون و خصوصا الشبكات اإلخبارية مثل شبكة   -

  .FOX NEWSو شبكة  NBCو شبكة 
ــل  - ــالت مث ــد و المج ــي  الجرائ و The weekly Standardمجلت

Commentary  و صحيفةThe public Interst  إضافة إلى تحكمهم في
   237شبكة اإلنترنت حيث يتم نشر العديد من المقاالت و الدراسات المتعلقة بفكرهم.

و أستقطب المحافظون الجدد مجموعة من الخبراء و الباحثين لتوظيفهم فـي      
ن العسكرية كمركز السياسات الخارجية و الدفاعية مراكز البحث الخاصة بالشؤو

Foreign and Defense  policy studies   حيث يقوم بإصدار أوراق
عمل و خطابات مفتوحة إلى الرؤساء األمريكيين إضافة إلى تسخير مجموعة من 

إضافة إلـى معهـد    Think Tanksمراكز البحث المعروفة بخزانات الفكر  
الـذي   The American Entreprise Institueالمشـروع األمريكـي   

و مشروع ''من أجل عصـر أمريكـي جديـد''            ركريستوف يترأسه أرفين
Project For a New American Century   الذي يرأسه ويليام بيـل

   238كريستول.
ساط '' المحافظون الجدد'' اعتقـاد مفـاده أن ألمريكـا دورا    وو يسود لدى أ    

عالم الحر  و حامية له و كناشرة للديمقراطية و الحرية عبر العالم تاريخيا كقائدة لل
و على األمريكيين القبول بهذا الدور و تحمل تكلفته مهما تكن لذا فهم يرفضـون  
فكرة عزلة أمريكا أو تراجع دورها الدولي و من بين أهم مقومات هـذا االتجـاه   

كما يعتقد   .هداف خارجيةالبحث عن قيادة سياسية فعالة و البحث عن مشاريع و أ
كمـا  الخير والشر المحافظون الجدد أنهم الوحيدين القادرين على تحديد طبيعتي 

يعارضون كذلك االنتماء إلى التنظيمات الدولية عدا التنظيمات العسكرية و هو ما 

                                                
 .ذكره بقجمال سالمة علي، مرجع س237

  .نفس المرجع 238
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يفسر تبني األحادية القوة األمريكية و الدعوة إلى عسكرة السياسـة الخارجيـة،   
  ية يجب عندهم أن تبقى األداة الرئيسية للسياسة الخارجية.فالقوة العسكر

و لقد شهدت حقبة تولي جورج بوش االبن سيطرة المحافظين الجـدد علـى       
سبتمبر حيث بعـث أربعـون    11أركان اإلدارة الجمهورية خصوصا بعد أحداث 

 شخصا من ''المحافظون الجدد'' برسالة إلى الرئيس جورج بوش ترشده إلى كيفية
إدارة الحرب ضد اإلرهاب  و كان من بين الموقعين على الرسالة إيرفن كريستول 

  مجموعة من المبادئ منها : او ريتشارد بيرل حيث طورو
إطار الحرب العادلة و عدم تحديـد المصـلحة    ياستعمال الضربات الوقائية ف -

  القومية لدولة عظمى بالمعايير الجغرافية
ن اإلستراتيجية التي يدافع عنها التيار المحافظ علـى  و تقوم عقيدة بوش االب    

المبادئ ثالثة أساسية هي التي تحدد مهمة أمريكا المستقبلية و مسـؤوليتها فـي   
  العالم :

لمواجهة المخاطر المتولـدة   العمل العسكري الوقائياالنتقال من الردع إلى  -1
  عن اإلرهاب و انتشار أسلحة الدمار الشامل.

من االحتواء إلى تغيير األنظمة باعتبار أن الحكومات االستبدادية هي االنتقال  -2
  في ذاتها خطر على المصالح القومية األمريكية.

     االنتقال من الغموض إلى القيادة أي وعي أمريكا بدورها الريادي في العـالم   -3
يـدة  و تبوأ مسؤوليتها بصفتها األمينة على استقراره و أمنه.  و تشكل هـذه العق 

تطورا نوعيا في تعامل الواليات المتحدة مع أطر الشرعية الدولية و تحول مـن  
من داخل المنظمة األممية إلى مبدأ شرعية الحـرب الذاتيـة    آلية تشريع الحرب

War Self Legimiting  نتائج اإليجابية للحرب هي التي توفر لهـا  أي أن
ضوابط حفظ السلم و األمن الشرعية أي عدالة القضية تأتي في مرتبة سابق عن 

   239العالم. في
و تختلف الضربات الوقائية عن الضربات اإلستباقية في أن األولـى توجـه       

وسائل هجومه  نشر مبكرا عند اكتشاف نوايا الهجوم لدى الخصم بغض النظر عن
                                                

 .86باه، مرجع سبق ذكره، ص.السيد ولد أ 239
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أما الثانية (الضربات اإلستباقية) فإنها توجه ضد قوات الخصم التـي تـم    ،أم ال
   240ال في أوضاع هجومية استعداد للهجوم فعلي.نشرها فع

إن مبدأ الضربات الوقائية يقضي على أحد المبادئ األمريكيـة فـي السياسـة        
الخارجية التي تمت صياغتها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة و خصوصا فـي  
إدارة بيل كلينتون و هو دعم االستقرار اإلقليمي باعتباره من المصالح الحيويـة و  
أمن قومي أمريكي من ثم فإن أسلوب الضربات الوقائية يلغي أسلوب حل األزمات 

و في هدا الصدد أعلن الرئيس بوش االبن أن الـدول   241بالوسائل الغير عسكرية.
العالم كافة و خصوصا العالم الحر يجب أن تساعد الـو.م.أ فـي حربهـا ضـد     

ق أن تفرض إرادتها علـى  اإلرهاب و أن أمريكا تملك الوسائل الالزمة و لها الح
اآلخرين و أن تجعل من العالم صورة طبق األصل منهـا و تقـوم إسـتراتيجية    

  على قاعدتين هما : Protective Warالحرب الوقائية 
أنها تقوم على الضربات المباغتة دون انتظار انكشـاف األدلـة العدوانيـة     -1

  للطرف اآلخر المقصود.
تعتمد أساسا على استعمال أسلحة عالية الدقة من  إن الضربات الوقائية الفعالة -2

  242أجل شل قدرات الطرف المعادي.
 سبتمبر تغيرا عميقا في الفكر اإلستراتيجي األمريكـي  11لقد أحدثت أحداث     
ذلك بحيث أصبح اإلستراتيجيون األمريكيون يقسمون التاريخ إلى ما قبل أحداث و

ـ سبتمبر و ما بعدها و عزز ذلك مقولة  11 مـن  " هالرئيس جورج بوش االبن أن
أو يدرب أو يمـول   ؤوي و سوف تضرب أمريكا كل من ي "ليس معنا فهو ضدنا

و أكد ريتشارد هانس مدير مكتب التخطيط السياسـي   243اإلرهاب كائنا من كان

                                                
( 150 السياسـة الدوليـة  األمنية األمريكية الجديـدة،"   ةحسام سويلم، "الضربات الوقائية في اإلستراتيجي 240

 .290) ص. 2002أكتوبر 
 .نفس المرجع 241
 .نفس المرجع 242
 .197سوسن العساف ، مرجع سبق ذكره، ص.  243



 110

بوزارة الخارجية األمريكية  أن فترة ما بعد الحرب الباردة شكلت تحديات جديدة 
  244 ة الدفاع و الردع و االحتواء لم تعد كافية بعد اآلن.فوق قومية فإستراتيجي

إن استخدام إستراتيجية الحرب الوقائية سيؤدي حتما إلـى إجـراء تغييـرات        
المجاالت اليدويـة السـيما   عميقة و واسعة في خطط تطوير القوات المسلحة في 

تسـتلزم أن  و التسليـح و انتشار القوات و القدرات اإلستخباراتية التـي   التنظيم
تكون على درجة عالية من التطور و امـتالك األسـاليب و الوسـائل الالزمـة     
الكتشاف نوايا األعداء و بذلك القيام بالتحرك الوقائي في الوقـت الضـروري و   

   245المناسب.
  لدى الرئيس جورج بوش االبن : أسس للتحرك العسكري الوقائيو توجد ثالث 

لعدو بالمعركة و إفشال خططـه و مجابهـة   ينبغي إجهاض تهديد و مباغتة ا -1
  أسوأ احتمال للتهديد قبل أن ينبثق.

سوف تفعل الو.م.أ كل ما هو ضروري لتبقى القوى العظمى الوحيـدة فـي    -2
  العالم.

و في حوار   246ستبذل الو.م.أ كل جهد لفرض مبادئها في السياسات الدولية. -3
        ي في عهد إدارة جورج بوش االبنبين الجنرال كولين باول  وزير الدفاع األمريك

وزيرة الخارجية في عهد إدارة الرئيس بيل كلينتون : ''سألتني  تو مادلين أولبراي
و هي تشعر باإلحباط : ما الغاية مـن هـذه القـوة العسـكرية      تالسيدة أولبراي

الضخمة التي تتحدث عنها دوما إذا كنا ال نستطيع استخدامها و شعرت أن الـدم  
جر في عروقي ألن جنودنا األمريكان ليسو ا دمى نحركها على أية رقعـــة  يتف

و في هذا الكالم داللة على أن الو.م.أ ال تتـدخل مـن أجـل    247في لعبة عالمية.
أهداف إنسانية إال إذا دعت الضرورة و الظروف لذلك و حتمت بذلك المصـالح  

  اإلستراتيجية.
                                                

 .202، ص. نفس المرجع  244
 . ق ذكرهحسام سويلم ، مرجع سب 245
السالم األمريكي و الشرق األوسط المصالح اإلستراتيجية الكبرى ألمريكا في المنطقة بعد برادلي أ تاير،  246
 .34)،ص.2004(بيروت: الدار العربية للعلوم ، 1،تر، عماد فوزي الشعيبي،ط. أيلول 11
 .36، ص. نفس المرجع  247
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األمريكية هو إسقاط النظام العراقي  إن من بين أهم المخططات اإلستراتيجية    
  التي تعد البداية الفعلية لمشروع الشرق األوسط الكبير.

  :  248لقد تبنت إدارة جورج بوش االبن عملية تحرير العراق لألسباب التالية        
إن العراق كان يطور أسلحة نووية و من خالل تقييم معلومات إسـتخباراتية   -1

أن تقدر  ةوكالة االستخبارات الخارجية للحكومة األلمانيواسعة النطاق استطاعت  
و  2004بأن العراق سيكون قادرا على تطوير سالح نووي مـا بـين عـامي    

2008.  
اتصاالت موجودة بين الحكومة العراقية و تنظيم القاعدة اإلرهابي و أكـدت   -2

اق و اإلدارة األمريكية أنها تمتلك الدليل على وجود صالت وثيقـة بـين العـر   
 القاعدة.

أعلنت إدارة بوش أن صدام حسين مغامر كبير ال تضمن نتائج أفعاله و أنـه   -3
مـن كونـه    شخص مستعد لإلقدام على مخاطرة ضخمة و سيئة المفهوم انطالقا

 اتخاذ قرار . سلطة لهحاكما و
إن اإلطاحة بالحكومة العراقية تسمح بنشر دعائم الديمقراطية في عراق مـا   -4

 .بعد صدام
و من أجل ذلك و لتسويغ التدخل في العراق اضطر الرئيس بوش إلى التأكيد     

أن العمل في العراق هو من أجل دوافع إنسانية لنشر الديمقراطية و حماية حقوق 
اإلنسـان و ضمان حقوق األقليات حيث يقول :'' إن الهموم ذات الطابع اإلنساني 

أن تغيير النظام العراقي إذا مـا أقمنـا   هي الدافع لمواجهة العراق، فمن الواضح 
عليه ستكون له أبعاد إستراتيجية لكن هنالك من ناحيتين شيء وراء ذلك، و هـو  

لكن هل فعال كان هذا هو الدافع الرئيسي الحتالل  249أن هناك معاناة ال توصف''
م العراق ؟ إن أبعاد السيطرة العالميـة و التفوق و البقاء الدولة العظمى في العال

لك وسائل و أسباب القوة التي ذالدول الريادي مستغلة  ةتدفع دائما الو.م.أ للممارس
  تتمتع بها.

                                                
 .39، ص. نفس المرجع  248
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في الوطن العربي هـي أن   نإن الحقيقة التي يغفل عنها الكثير من األكاديميي    
التدخل األمريكي في العراق كان دائما ذو عالقة مباشرة بأمن إسرائيل فقد أعلن 

ذلك من خالل قوله : ''إننا سنعيد التوازن اإلقليمـي لصـالح   الرئيس بوش االبن 
إسرائيل و بخاصة إذا ما رفض الطرفان عملية السالم التي نسـير بهـا، فإننـا    
سنفرضها عليهم لحماية عالقات الصداقة مع إسرائيل '' فالقوة العلمية و التسليحية 

ق و السـيطرة  جـه التفـو  التي كان يمتع بها العراق ستكون دائما عائقا فـي و 
اإلسرائيلية، ويدعم الرئيس بوش في هذا االتجاه كل من وزيـر الـدفاع دونالـد    
رامسفيلد ومستشارة األمن القومي كوندوليزا رايس، حيث اتفقا على الربط بـين  
امن إسرائيل و الواليات المتحدة واعتبرا أن بقاء التفوق اإلسرائيلي كما ونوعـا  

  250احد أهداف اإلدارة األمريكية.
و في هذا الصدد نطرح السؤال التالي : كيف أقدمت الو.م.أ على إسـقاط        

  النظام العراق ؟.
  العملية العسكرية ضد النظام العراقي. المطلب الثاني:

لقد أخذت الو.م.أ على عاتقها لعب دور الشرطي في العالم لتحاسب بعـض      
ة و هو ما حدث مع العراق. الدول في المجتمع الدولي أو تتهمها حتى من غير أدل

إلحداث تطوير عميق فـي   2001سبتمبر  11لقد انتهزت الو.م.أ فرصة أحداث 
األمريكي و الذي يتمثل جـوهره فـي االنتقـال مـن تبنـي       يالفكر اإلستراتيج

و االحتواء إلى إستراتيجية العمل الوقائي باعتبـاره مفهـوم     إستراتيجية الردع 
و ال تعتبـر   251اإلستراتيجية للواليـات المتحـدة   مركزي في المنظومة الفكرية

إستراتيجية العمل الوقائي العسكري جديدة في الفكر العسكري األمريكي و لكنهـا  
أشار الرئيس جورج بوش  2002اعتمدت من جديد في خطابه عن حالة اإلتحاد 

االبن إلى أن الو.م.أ تشهد مخاطر مصدرها جماعـات إرهابيـة تؤيـدها دول و    

                                                
السياسة  ،"2001سبتمبر 11محمود خليل، "التوازن العسكري في الشرق األوسط في مرحلة ما بعد  250

 . 298)، ص. 2002(اكتوبر 150 الدولية
 153 السياسة الدوليةأحمد إبراهيم محمد، ''حرب العراق و تحوالت الفكر اإلستراتيجي األمريكي،''  251

 .112.117)،ص.ص 2003(جويلية
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و من ثم فإن الو.م.أ ال يمكن أن تقف ساكنة في مواجهة األخطار الماثلـة  تدعمها 
و إنما تحتفظ لنفسها بخيار الضربات الوقائية لمواجهة أي تهديد جسـيم ألمنهـا   
القومي و هذا ما يؤكد أن الضربات الوقائية تمثل نتيجة لإلحساس المفرط بـالقوة  

األمريكيـة تتخـذ    ةالعسكري وجهة النظرو من  252من جانب اإلدارة األمريكية.
  أهداف الحرب على العراق فيما يلي :

  تأكيد سيطرة الو.م.أ على النظام العالمي الجديد -1
 اختبار قدرة الو.م.أ للتعامل مع الدول المناوئة -2
تأكيد السيطرة األمريكية على منطقة الخليج، حيث أن العراق يمثـل دولـة    -3

 مركزية في هذه المنطقة.
 ك العراق الحتياطي نفط معتبرامتال -4
قطع الطريق أمام القوى العالمية األخرى التي ترغب فـي السـيطرة علـى     -5

 المنطقة
 .إشعار المواطن األمريكي بأن أمريكا قادرة على الدفاع عن مصالحه -6
ضغط المركب الصناعي العسكري في الو.م.أ الذي أنـتج كـم هائـل مـن      -7

    253ا حتى يواصل تطوير التكنولوجيا العسكرية.و البد له من تصريفه  األسلحة 
لكن يعتقد الكثير من الخبراء االستراتجيين أن الو.م.أ تهدف أساسا من احتالل     

العراق إلى إعادة هيكلة دول المنطقة لما يخدم المصالح األمريكية و اإلسرائيلية و 
منطقـة  و بإضعاف و تشـتيت دول ال  1970هو ما خططت له الو.م.أ منذ سنة 

و ذلك بتأييد واضح من المحـافظين   254.تكون الو.م.أ قد حققت التفوق إلسرائيل
شرين عبر مؤسسات صنع القرار األمريكية فقد أعلن ديك تشيني نائب تالجدد المن

الرئيس األمريكي أن العراق يسعى المتالك أسلحة دمار شامل و قد يتحول مجددا 
ولة في الشرق األوسط زار خاللها بج 2002إلى مصدر للخطر و قام في مارس 

                                                
 .س المرجعنف  252
 438خليل حسين، مرجع سبق ذكره ، ص. 253
) 2004(بيروت: الدار العربية للعلوم ، 1،ط. الحرب األميركية على العراقطه نوري ياسين الشكرجي،  254
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عدة دول عربية إضافة إلى إسرائيل و تركيا سعيا من أجل تحالف دولـي ضـد   
العراق و أعلن في سبتمبر من نفس السنة أن عودة المفتشين إلى العراق لن تثني 

   255واشنطن من القيام بعمل عسكري ضد نظام الرئيس صدام حسين.
دورا مهما في القيام بعمل وقائي عسكري ضـد  و لقد لعب دونالد رامسفيلد     

العراق كونه وزير الدفاع و أحد أهم الصقور في اإلدارة الجمهورية، حيث أعلن 
أن النظام العراقي يتعامل بانتظام مع القاعدة و بذلك يستوجب  2002في سبتمبر 

التغيير و ذلك بدعم كبير من ريتشارد بيرل و هو مستشاره و بـول وولفـويتز   
    256به.نائ

وفي حين يعتبر موقف كولين باول  كوزير للخارجية محدودا مقارنـة بـدور       
الرئاسة  و وزارة الدفاع، حيث كان كولين باول أحد أهم المؤيدين لصدور قـرار  

  257أممي إلسقاط النظام في العراق.
إن المحافظون الجدد يدركون قبل غيرهم أن امتالك العراق ألسلحة التـدمير      

أكذوبة ال غير، فهذا معهد جوان ب كروك و منتدى الحرية الرابعة فـي   الشامل
قلت عقوبات األمم المتحدة المستمرة ضـد العـراق مقـدرة    أتقريره يؤكد :'' لقد 

النظام على إعادة بناء قدرته في مجال األسلحة و على الرغم من أن العقوبات لم 
ت األمم المتحدة فإنهـا كانـت   تكن ناجحة في إقناع حكومة بغداد بااللتزام بقرارا

وسيلة فعالة كوسيلة لالحتواء العسكري. لقد منعت العقوبات حكومة بغـداد مـن   
كسب سبيل للوصل إلى إيراداتها النفطية الضخمة فاألمم المتحدة هي التي تسيطر 

بالرغم من كل الجهـود   258على معظم الدخل المستمد من مبيعات النفط العراقي.
قدام الو.م.أ على الحرب العراق إال أن اإلدارة األمريكية كانت إالدبلوماسية لعدم 

قد عقدت العزم على إسقاط النظام و لو من دون أي قرار أممي فبعد عمليات نقل 
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السالح إلى الخليج من حامالت الطائرات إلى آالف الجنود و المعدات و الوسائل 
  .2003س مار 20العسكرية بدأت الحملة العسكرية ضد العراق يوم 

  وقد بني النظام العراقي خطته للدفاع على النحو التالي :
  : 259تقسيم العراق إلى أربعة مناطق و هي

  :ـةالمنطقــة الجنوبي -1
ذي -ميسان  -القادسية-شملت هذه المنطقة الدفاع عن المحافظات التالية (البصرة

  و خصص لها فيلقان متكامالن.   قار) 
  : ـىالمنطقــة الوسط -2
الكوت) خصص للدفاع -النجف-كربالء-شملت هذه المنطقة الدفاع عن (الحلةو 

  عن هذه المنطقة فيلق واحد زائد قوة من الحرس الجمهوري.
  : ة الشماليةالمنطقــ -3

 نينوى -و تشمل الدفاع عن كركوك و السليمانية و أربيل و دهوك و صالح الدين
  و الموصل) و خصص لها فيلقان جيدان.   
: و شملت هذه المنطقة الدفاع عن الضواحي المحيطة ـة الحيوية بغدادنطقالم -4

ببغداد من كافة االتجاهات و اعتبرت من أهم المناطق الحيوية و ستواجه العـدو  
  في آخر مراحل هجومه الحيوي.

  أما خطة الو.م.أ و حلفائها فكانت على النحو التالي :
موافقتها على المشاركة في الحـرب،   لقد تم تجنب الجبهة التركية نظرا لعدم    

من ثم التقدم برا من الكويت فقط حيث تتقدم القوات البريطانية و األميركية حتى 
ـ  احتالل بغداد و صاحب التقدم إطـار   يالبري القصف الجوي و الصاروخي ف

الحـرب   1991استمرار العقيدة العسكرية القتالية المطبقة في عاصفة الصحراء 
استهدفت تدمير البني التحتية في العراق المواصالت و االتصاالت  .جويةالبرية ال

دوائر الدولة الرئيسـية   و المنشآت العسكرية و المدنية المعسكرات و المعامل و

                                                
 .53طه نوري ياسين الشكرجي ، مرجع سبق ذكره ، ص . 259
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 260و المدنية و القصور الرئاسيـة و دوائر الدولة األمنية و الوزارات. العسكرية
لطائرات المقاتلـة التـي   حيث استعملت فيها أحدث أنواع األسلحة الذكيــة و ا

  و العسكريين خسائر فادحة.      أوقعت بالمدنيين 
 إسقاط النظام العرقـي  شهدت اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في الحرب       

تطبيق ما يعرف ب: إستراتيجية الصدمة و الترويع أي استعمال درجة عالية من 
رغامه أو إفزاعه حتـى يقبـل   و التهديد بما يؤدي إلى إقناع الخصم و إ الرعب

الظروف الميدانية المفروضة عليه، و هذا في إطار تحديث و تنظـيم طـرق و   
 أساليب جديدة في القتال في إطار ما يعرف بالثورة الجديدة في الشؤون العسكرية.

قادرة و حيث تعتمد على قدرات تكنولوجية متطورة و منظومات تسليحية متكاملة
و  261.مستهدف من أجل التأثير في إرادة الخصم و إدراكـه على تحقيق التأثير ال

  من أجل تطبيق أمثل لهذه اإلستراتيجية اعتمدت القوات األمريكية على :
تشكيل هيكل القوة العسكرية األمريكية المخصصة لغزوة العـراق بصـورة    -1

  أساسية على عنصر السرعة و خفة الحركة و القدرة النارية العالية.
  ا بين الهجوم الجوي و الهجوم البري في اجتياح العراق.التزامن م -2

إال أن الو.م.أ اضطرت إلى العودة من جديد إلى إستراتيجية القوة الحاسمة و     
التي تقوم على االستفادة من الكثافة النيران الهائلة للقوات األمريكية مـن أجـل   

و مناطق التجمـع   ضرب األهداف الحيوية و السيما مراكز القيادة   و السيطرة
و رغـم   262الرئيسي للقوات المسلحة العراقيـة و كافـة األهـداف العراقيـة.    

اإلستراتيجية الدفاعية للقوات العراقية إال أنها لم تكن كافية لصد الهجوم البري و 
الجوي لقوات التحالف فإذا استثنينا تعداد قوات التحالف فالقوات األمريكية نشرت 

طـائرات   5و تحمل كـل واحـدة أكثـر مـن      خليج حامالت للطائرات في ال
كما شاركت طائرات قتاليـة مـن    F18و  F14مقاتلـــة و قاذفة من طراز 

                                                
 .72طه نوري ياسين الشكرجي، مرجع سيق ذكره، ص.260
السياسة لثالثة: اإلستراتيجيات العسكرية و دالالت الصمود العراق،'' محمد، ''حرب الخليج ا مأحمد إبراهي 261
 54)،ص. 2003(أفريل152 ةالدولي

  .نفس المرجع 262
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في العمليات الهجومية بدون إهمال الدور األساسـي   F17و F16و F15طراز 
   B52للقاذفات اإلستراتيجية 

ـ   09/04/2003و في يوم األربعاء      داد سيطرة القوات األمريكية علـى بغ
  النظام العراقي بتالشي المقاومة.  معلنة بذلك سقوط
  خالصــة:

من اجل السيطرة على العراق طبقت الو م ا مظـاهر إسـتراتيجية كانـت        
مع طبيعة الحالة العراقية ومقتضيات البيئة الدوليـة الجديـدة   منسجمة مدروسة و

مـن اسـتغالل    التي تقوم على السيطرة والتفوق األمريكي. حيث تمكنت الو م ا
غزو العراق للكويت لتضع إستراتيجية تقوم على تدمير مقومات القوة العسـكرية  

  العراقية، والبنية التحية وحتى القضاء العلماء العراقيين.
حيث كانت العملية العسكرية (عاصفة الصحراء) في البداية إخراج القـوات       

تمل للسعودية و التي أتضح العراقية من الكويت و لمنع أي هجوم بري عراقي مح
        أسـلحة جديـدة    -الحرب البرية الجوية–عقيدة القتال  أنها كانت مرحلة لتجريب

و أنظمـة و أساليب قتال جديدة و لفرض الهيمنة األمريكية في إطـار النظـام   
  الدولي الجديد.

إيران و المزدوج المطبقة على العراق  المتتبعين أن نظرية االحتواء و اعتبر    
فـي   عبارة عن حرب اقتصادية شرسة أثبتت مدى جدوى العقوبات االقتصـادية 

إنهاك الشعب العراقي وتعطيل مقومات التنمية االقتصادية و البنـاء االجتماعيـة   
لدولة استطاعت أن تقضي على األمية بنسبة فاقت التسعين بالمائة. ومع تصـاعد  

القتصادية المميتة حاولت بريطانيا والو االحتجاجات واالنتقادات الدولية للعقوبات ا
م ا تبني نهج جديد للعقوبات الدولية تقوم على تشديد الخنـاق علـى المسـئولين    
العراقيين وتخفيفها على الشعب، وجاء مشروع العقوبات الجديـد تحـت "اسـم    

  العقوبات الذكية" لكنه لم يطبق لعدم تصويت مجلس األمن عليه. 
لعسكرية في حرب تحرير الكويت و العقوبـات المميتـة   إن ضخامة العملية ا    

تجعل من أمر إضافة إلى الدور الذي لعبه المحافظون الجدد  ضد الشعب العراقي 
بحكم اإلنهاك و اإلرهاق  بل متوقعا شيئا عاديا 04/2003-09سقوط بغداد في 
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و  الذي كان يعاني منه الشعب العراقي فقد تم استخدام أحدث أنواع األســـلحة 
شهد المجتمع الدولي بأكمله باسـتحالة  الذي األساليب القتالية إلسقاط نظام الحكم 

  أو امتالكه ألسلحة التدمير الشامـل. 2001سبتمبر  11تدبيره ألحداث 
إن أهم ما نخلص اليه في نهاية هذا الفصل هو تعنت القيادة العراقية وعـدم      

نسحاب من الكويـت، وعـدم اسـتيعابها    استجابتها للنداءات الدولية المطالبة باال
للتطورات الجديدة التي رافق الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية، حيث بقيـت  
تعتقد بجدوى النظم واألساليب التقليدية القائمة على المواجهة البريـة المباشـرة،   
والتفوق العددي للجنود، في حين عرفت األساليب القتالية الجديـدة الكثيـر مـن    

  ر.   التغيي
إن المظاهر اإلستراتيجية المطبقة في العراق نتج عنها الكثير مـن المواقـف       

الدولية منذ الغزو العراقي إلى الكويت والى غاية فترة ما بعد سقوط  تواالنعكاسا
  نظام صدام حسين. فما هي هذه المواقف الدولية وما هي انعكاساتها؟
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الفصل الثالث :        

ولية المواقف الد
وانعكاسات تدخل الواليات 

المتحدة األمريكية في 
  العراق.
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ب تحرير الكويت إلـى حـرب   عرف التدخل األمريكي في العراق منذ حر     
مجموعة من المواقف الدولية المتباينة، وانعكس عنهـا جملـة مـن     مظاإسقاط الن

أ وعلـى المسـتوى   األوضاع والتطورات الجديدة سواء على العراق أو الـو.م. 
  ، أو الدولي.اإلقليمي

تمكنت الو م ا من خالل تدخلها في العراق من تحديد الالعبـين الرئيسـيين        
على المستوى الدولي و اإلقليمي وحتى التأثير فـي مجريـات األحـداث داخـل     
العراق. حيث تمكنت من فرض نفسها كالعب رئيسي في الساحة الدولية وذلك من 

  قوة التي تمتلكها وظهرت إسرائيل كقوة إقليمية. خالل آليات ال
  لقد تم التطرق إلى هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث هي:      

المبحث األول: يتطرق إلى المواقف اإلقليمية و الدولية ومدى تباينها قبـل وبعـد   
  . 2001سبتمبر11أحداث 

ـ  دخل الـو م ا فـي   المبحث الثاني: يتطرق إلى االنعكاسات الداخلية واإلقليمية لت
  العراق وما نجم عنها من أوضاع مزرية وتدخل دول إقليمية في شؤون العراق.

  المبحث الثالث: يتطرق إلى التداعيات الدولية للتدخل األمريكي في العراق.
  المبحث األول: المواقف الدولية:     
فـي   يعتبر تتبع المواقف الدولية اتجاه التدخل األمريكي فـي العـراق غايـة       

األهمية، حيث تبين لنا طبيعة التفاعالت اإلقليمية والدولية اتجاه سياسة التدخل في 
  العراق.

      حيث عرفت الدبلوماسية اإلقليمية العربية أو الدولية سواء من الدول الكبـرى     
أو منظمة األمم المتحدة نشاطا كبيرا، كما عرفت كذلك مشاركة القـوى الكبـرى   

ليمية في عملية تحرير الكويت أو في تطبيق نظـام العقوبـات   وبعض الدول اإلق
  االقتصادية.

  .و الدولية المواقف اإلقليميةالمطلب األول:   
مواقف الدول المجاورة إقليميا للعراق، والتي كان لها بطريقـة   إلى عرفسنت     

  أو أخرى موقف من األزمة العراقية، عبر مراحل السياسة األمريكية في العراق.
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  المملكة األردنية الهاشمية:
وعرض  23/02/1990263بمجرد انتهاء اجتماع مجلس التعاون العربي في      

للمشاكل التي يعانيها العراق من جراء خوضه لحرب الخليج  الرئيس صدام حسين
األولى، وما لحقه من ديون، إضافة إلى مشكلة انخفاض العائدات االقتصادية سبب 

شرع الملك "حسين بن طالل" في جولة مكوكيـة إلـى دول    انهيار أسعار النفط،
ساعي مالالخليج المعنية لمحاولة إيجاد حلول تتجاوب مع مطالب بغداد، إال أن هذه 

حاول مرة أخرى إيجاد حل لألزمة العراقية الكويتية سليما، أيـن   باءت بالفشل، و
طرفي األزمـة   ، إال أن تصلب مواقف1990جويلية  30قام بزيارة إلى بغداد في 

  حال دون ذلك.
بعد انفجار األزمة حاول إقناع القوى الكبرى في عدم تصعيد األزمة العراقية     
حيث زار كل من واشنطن، لندن وباريس والتقى كل من "بوش" و"مارغريت  264

  .يميتران"على التوالنانشر" و"
  لقد كانت الجهود األردنية تقوم على مبدأين:     

  وب احتالل أراضي الغير بالقوة؛القناعة بعدم وج .1
 .265إبقاء األزمة داخل إطارها العربي  .2
بفشل الجهود الدبلوماسية وانفجار األزمة عسكريا، لم يتغير الموقف األردنـي      

إزاء القضية العراقية، حيث يرى أن الحرب من جانب التحالف هي حرب ظالمة 
ير موازين القوى في الشرق وغير عادلة، وهدفها األساسي هو تدمير العراق، وتغي

األوسط، إذ تؤكد الرسالة التي بعث بها الملك حـين إلـى مجلـس األمـن فـي      
ودعا فيها إلى وقف األعمال العسكرية في حرب تحرير الكويت،  14/02/1991

                                                
  .79سامي عصاصة، مرجع سبق ذكره، ص.  263
  .369، صنفس المرجع  264
سات (بيروت: مركز درا 1،ط. أزمة الخليج وتبعاتها على الوطن العربيمركز دراسات الوحدة العربية،   265

  .124،123 ) ،ص.ص1991الوحدة العربية، 
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األردن بعدم حل مشكلة الكويت منفصلة عن مشكلة الصراع العربـي   بكما طال
  .266اإلسرائيلي

دن بتطبيق القرارات الداعية إلى المقاطعات االقتصادية للعراق كما لم تقم األر    
وبالتالي بقي نوع من العالقات التجارية بين األردن وبغداد، حيث يعتبر العـراق  
المصدر الرئيسي للنفط األردني، كما تعتبر السوق الرئيسية للمنتجات األردنيـة،  

لعراق وبقاء العالقـات   وهذا ما يفسر عدم رغبة األردن في ضرب البني التحتية
  التجارية معها.

تعتبر األردن من أولى الدول الداعية إلى كسـر الحصـار علـى العـراق،         
م بديل في شـكل مـذكرة   ورفضت كذلك مشروع العقوبات الذكية، وحاولت تقدي

توضح فيه أسباب رفضها لمشروع، والذي يحتوي علـى ترتيبـات    لمجلس األمن
  جديدة.

  بية:جمهورية مصر العر
اعتبرت مصر من بين أهم الدول التي اعتمدت عليها الو.م.أ في تحالفها ضـد      

العراق، حيث لم تقبل منذ البداية بالغزو العراقي للكويت، وظهر ذلك من خـالل  
، أين صرح الرئيس محمد حسني 3/08/1990بيان اإلدانة المنفرد الذي صدر في 

إن هذا الموقف يؤكد  267قية باالنسحاب"مبارك "بأنه اقتنع بعدم وجود ضمانات عرا
  بشكل واضح انصياع مصر بشكل مباشر للضغط األمريكي.

مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األوسط  J.Killi(جون كيلي) صرح      
في عهد جورج بوش األب: "لقد قام الغرب بواجبه لكن الدول العربية ال تحـرك  

ت البالد العربية، وخاصة مصر الكثير من ساكنا في قضية الكويت، إن الو.م.أ باع
األسلحة وعلى هذه الدول إن لم تتحرك وتأخذ موقفا حازمـا أن ال تعتمـد فـي    

يؤكد بما ال يدع  )(جون كيليإن هذا التصريح من  268المستقبل على دعم الو.م.أ".

                                                
(الكويت: المجلس الوطني   2ط.،الغزو العراقي للكويت، المقدمة، الوقائع، ردود الفعلمحمد الرميحي،   266

  .365)، ص1996للثقافة والفنون واآلداب، 
  .221سامي عصاصة، مرجع سبق ذكره، ص  267
  .224، صنفس المرجع   268
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مجاال للشك أن مصر كانت خاضعة للضغوط األمريكية باسم المساعدات وإسقاط 
جندي في حـرب   35000ولقد شاركت مصر بقوات عسكرية قوامها  269لديون،ا

الخليج الثانية ضمن قوات متعددة الجنسيات، بحجة الدفاع عن األراضي السعودية 
  .270من الهجمات العراقية

بعد انتهاء الحرب وانسحاب القوات العراقية من الكويت، حاولـت مصـر أن       
بدول "إعالن دمشق" التي تضم كـل  تعطي بعدا عربيا لألزمة في إطار ما يسمى 

من: مصر، سوريا، ودول الخليج، واعتبرت كصيغة بديلة لوجود القوات األجنبية 
على أراضي الخليج، وتعويضها بقوات عربية تحميها، غير أن هذا المشروع لـم  

رفض السعودية بقاء قوات مصـرية وسـورية فـي     إلىأصال، وهذا راجع ينفذ 
  .271أراضيها

مرور سنوات من الحصار االقتصادي بدأ التغيير يطرأ علـى الموقـف   بعد     
المصري إزاء العراق، أين باركت برنامج النفط مقابل الغذاء، كما نددت مصـر  

  بعملية "ثعلب الصحراء" واعتبرتها انتهاكا لألعراف والمواثيق الدولية.
كية" ضد إضافة إلى هذا فقد رفضت مصر بوضوح تام مشروع "العقوبات الذ    

العراق، حيث أكد الرئيس مبارك أن مصر ترفض العقوبات الذكية التي تحـاول  
أمريكا فرضها على الشعب العراقي، وأضاف أن مصر ال تساند أيـة صـيغة أو   

  .272مشروع جديد للعقوبات
  الجمهورية العربية السورية:

ن رغم التقارب السوري العراقي من حيث حزب البعث الحـاكم إال أن هـذي      
الحزبين كانا سيرهما في اتجاه مختلف، وبالتالي من الواضح أن تقف سوريا عكس 
تيار العراق، وظهر هذا جليا من خالل البيانات الرسـمية، وكـذا التصـريحات    
السورية أمام الجامعة العربية، حيث رفضت الغزو العراقي للكويت، ووقفت إلـى  

                                                
  .130ره، صسبق ذكمرجع يحي عقاب،   269
  .59سعد الدين الشاذلي، مرجع سبق ذكره، ص  270
  .150يحي عقاب، مرجع سبق ذكره ، ص  271
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تصريح الناطق الصـحفي باسـم   جانب التحالف الدولي ضد العراق، ما يؤكد هذا 
القصر الجمهوري السوري في عهد الرئيس حافظ األسد، جبـران كوريـة: "إن   
الغرب عموما كان يتوقع أن توجه بندقيته إلى هدفين سيجدهما معا همـا "صـدام   
حسين"و"حافظ األسد" لكن حافظ األسد فاجأهم بأن وقف خلـف هـذه البندقيـة ال    

أن ترسل سوريا قواتها إلـى الخلـيج اسـتجابة     وهنا كان من الطبيعي 273أمامها
للمطالب السعودية، وتنسيقا مع الموقف المصري، جاء تصـريح وزيـر الـدفاع    

مؤكدا: "إن الهدف الوحيـد   08/02/1991السوري العميد "مصطفى طالس" في 
للقوات السورية ضمن قوات الحلفاء هو الدفاع عن السعودية حيث توجد األمـاكن  

  .274مية"المقدسة اإلسال
ساهمت سوريا في تطبيق قرارات األمم المتحدة على العراق أثناء السـنوات      

األولى للحصار، لكن بابتداء األزمة وتفاقم المعاناة اإلنسانية، كانت سـوريا مـن   
أولى المبادرين بفك الحصار التجاري عليها، وفتح المجال لبداية عالقات سـورية  

ا السياسية اتجاه العراق بالدعوات المتتالية لرفع عراقية جديدة، وعدلت من مواقفه
نظام العقوبات الشامل ضد نظام بغداد، حيث دعا الرئيس السوري "بشار األسـد"  

في نـدوة   2000عقب وفاة والده "حافظ األسد" عام الذي تولى الرئاسة في سوريا 
ربيـة  كافة الدول الع 2000أكتوبر  02مشتركة مع الرئيس المصري بالقاهرة في 

 .275للعمل على رفع العقوبات على العراق ووضع حد لمعاناة الشعب العراقي

  تركيا:جمهورية 
استغلت أنقرة فرصة غزو العراق لكويت، وبدء الو.م.أ بتشكيل تحالف دوالي     

للهجوم على العراق لتعزيز موقفها لدى الغرب، وذلك بقبولها منذ الوهلة األولـى  
  و.م.أ ودوافع تركيا في هذا الموقف هي:دخول التحالف إلى جانب ال

محاولة تحقيق هدف استراتيجي طالما حاولت الوصل إليه هو االنضـمام   .1
  إلى اإلتحاد األوروبي.
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الحصول على االستثمارات الخليجية من خالل دخول الرأسمال الخليجـي   .2
  إلى تركيا.

إلحكـام   أدركت تركيا أن دورها في األزمة ال يمكن االستغناء عنـه، وذلـك      
، 276الحصار االقتصادي على العراق، منه إجباره عسكريا على فتح أكثر من جبهة

بعدة إجراءات تـدل فـي    T.Auzal ام الرئيس التركي (تورجوت أوزال)حيث ق
معظمها على تفضيل العمل العسكري ضد العراق، إذ لم يكتفي باإلدانة والمطالبة 

كما سـمحت   و م إغالق الحدود،باالنسحاب، بل كانت اإلجراءات سريعة حيث ت
قامت القـوات المسـلحة التركيـة    و " الجوية،كللو.م.أ أن تستخدم قاعدة "أنسر لي

وحتـى   بهجمات ضد العراق، عملت كذلك تركيا على تطبيق القرارات األمميـة، 
لتـأمين   وذلك بإعطائها الضوء األخضر للـو.م.أ  قرار الحضر الجوي األمريكي

  .277عبر األراضي التركية منطقة سالم شمال العراق
بحكم تضرر تركيا من الحصار المضروب على العراق، جراء توقف مـرور      

النفط العراقي بأراضيها، بدأت بوادر تغير الموقف التركي إزاء نظام بغداد، مـن  
خالل رفض أنقرة تشكيل قوة عسكرية تابعة لحزب المؤتمر الوطني العراقي على 

أن يؤدي هذا الحقا إلثارة تطلعات مماثلة لدى أكـراد   حدودها الجنوبية، إذ يمكن
  .278تركيا
هذا وسمحت تركيا بطائرتين محملتان بالمساعدات اإلنسانية واألدوية بالذهاب     

إلى العراق مساهمة بذلك في كسر الطوق الجوي المفروض على شمال العـراق  
 ل، كمــا صــرح وزيــر الخارجيــة التركيــة "ميتشــ°36ابتــداء مــن خــط 

  279."ال أريد أن أقضي حياتي في خدمة السياسة األمريكية" M.Soyalيال"صو
  

                                                
(الكويت: المجلس الوطني  2، ط.الغزو العراقي للكويت، المقدمة، الوقائع، ردود الفعلحسن نافعة،   276

  .509)، ص.1996للثقافة والفنون واآلداب ،
، (القاهرة: مكتبة مدبولي، د.س.ط)، العراق المغبون وتداعيات حرب الخليجعت، شأحمد كمال   277
  .255ص.
  ).2001مارس  10( األهرام العربيالسياسة األمريكية في الشرق األوسط" ،  و إلدارة الجديدة"ا  278

279 Barbara Conry. Ibid. 
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  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية:
سـنوات ألحقـت    8كما هو معروف أن العراق وإيران خاضتا حربا لمـدة      

بصفوفهما خسائر فادحة وزادت الفجوة بينهما، وبسبب العالقـة المتـوترة مـع    
ي واضحا خالل األيام األولى من الغزو العراقـي  واشنطن لم يكن الموقف اإليران

للكويت، وبنزول القوات األمريكية على األراضي السعودية، ظهرت فـي إيـران   
  ثالثة تيارات هي:

ـ  .1 ا يرفض التواجد األمريكي في الخليج باعتبار الو.م.أ الشيطان األعظم كم
  في إيران. توصف

الهزيمة بالو.م.أ خاصة  يدعو إلى التحالف بين بغداد وطهران وذلك إللحاق .2
بعد رفع العراق شعارات إسالمية من أجل كسب ود العلم اإلسالمي ضـد  

 الهجوم المسيحي.

 .280يبراغماتفهو ذو موقف مصلحي يحاول إدارة األزمة من منظور  .3
  لقد تحقق لطهران مكاسب من جراء األزمة أبرزها:

ها البترولية من زيادة في عائدات المحروقات اإليرانية بفضل زيادة صادرات -
، 281، وزيادة في الغـاز الطبيعـي  1993مالين برميل يوميا عام  5 إلى 3

  وهذا بفضل توقف الصادرات العراقية.
اعتراف بعض دول الخليج بالنظام اإليراني بعد المقاطعة التي كانت خالل  -

 حرب العراق وإيران.

انيـة  سعي إيران إلى إقامة نظام أمن بديل يقوم على أساس مشـاركة إير  -
 سورية مع دول الخليج.

 إزاء العراق واضحةلقد كانت موافقة إيران على بعض قرارات األمم المتحدة     
باعتبار الفائدة التي تعود خاصة القرار الذي ينص على الحظر االقتصادي، وهذا 

أما على صعيد "العقوبات الذكية" فإن إيران ال تجد الدوافع الالزمة لمسـاندة   إليها
ع البريطاني األمريكي، فهي ال تزال تحت وطأة العقوبات األمريكية، فـي  المشرو

                                                
  .511، صسبق ذكرهحسن نافعة، مرجع   280
  .149، مرجع سبق ذكره، صشعثأحمد كمال   281
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إضافة إلى أن المشروع يتم عن نية أمريكية في  282إطار نظرية االحتواء المزدوج
البقاء في المنطقة وهذا ما يتعارض من الرأي اإليراني على الرغم مـن توجـه   

  خاتمي اإلصالحي والذي يدعم االنفتاح على الغرب.
  عة الدول العربية:جام
لقد كان الغزو العراقي للكويت بمثابة المفاجأة السريعة، التي لم تتوقعها معظم     

الدول األعضاء في الجامعة، بالرغم من أن الرئيس العراقي قـد قـام بعـرض    
المطالب العراقية، وكذا نادى بضرورة توقيف المؤامرة ضد العراق، وحذر مـن  

.وقد كانت 1990ماي  28اء القمة المنعقد في بغداد في تبعاتها، وهذا من خالل لق
التحركات سريعة نحو إدانة الغزو ومن طـرف الجامعـة بعـد اجتمـاع وزراء     

أوت وجاء في بيـان   3و 2رة غير عادية بالقاهرة ما بين والخارجية العرب في د
  اإلدانة ما يلي:

تبة عليـه،  إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت، ورفض أي آثار متر .1
  تراف بتبعاته.عوعدم اال

 استنكار سفك الدماء وتدمير المنشآت. .2

 المطالبة باالنسحاب الفوري وغير المشروط للقوات العراقية من الكويت. .3
عرض األزمة في اجتماع طارئ للرؤساء والملـوك العـرب، لمناقشـتها     .4

 وتسهيل الحل للتفاوض.
يمية للـدول األعضـاء وعـدم    التأكيد على التمسك بالسيادة والسالمة اإلقل .5

 اللجوء إلى استخدام القوة فيما بينهم.
 .283رفض أي تدخل أجنبي أو محاولة تدخل في الشؤون العربية  .6

إن الدارس لهذا القرار يالحظ أن الجامعة العربية سعت إلى احتواء األزمـة      
وحلها في إطارها العربي، إال أن هذا لم يحصل وذلك راجع للموقـف المصـري   

الهجـوم   للين مساهمة غير مباشرة فـي السعودي، والذين اعتبرها كثير من المحو
األمريكي ضد العراق، وهذا من خالل استعجال مصر كدولة بإصدار بيان إدانتها 
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للغزو في اليوم ذاته وقبل ساعات من صدور هذا القرار وبدء رضوخ السـعودية  
               للطلبات األمريكية في إنزال قواتها في الخليج.

  أما موقف القوى الكبرى فتمثلت فيما يلي:
  :الفدرالية روسيا     
ــوفيتي      ــرئيس الس ــن ال ــل م ــن ك ــد أعل ــل غورباتشــوف) لق  (ميخائي

M.Gourbatshev  (إدوارد شيفرنادزه)ووزير خارجيتهI.Shifernadzah عن 
ـ   متشجيعه عدم ن ا للغزو العراقي الكويت وطالبا باالنسحاب الفـوري للعـراق م

الكويت دون قيد وال شرط، هذا مـا أكدتـه المـذكرة المشـتركة بينهمـا فـي       
04/08/1990284 .  

 09/09/1990اتضح الموقف الروسي أكثر من خالل بيان "هيلينسكي" فـي      
والذي أكد على ما يلي،  كل من (ميخائيل غورباتشوف) و(جورج بوش)الذي تبناه 

حتالل العسكري لها فـإن الرئيسـين   بالنظر للغزو العراقي للكويت واستمرار اال
  يصدران:

إننا متحدان في االعتقاد بضرورة عدم التسامح إزاء العدوان العراقي وعدم  -
إمكانية إيجاد نظام دولي سلمي إذا تمكن الدول الكبرى من ابتالع الـدول  

  المجاورة لها األصغر حجما.
 .التأكيد على دعمنا لقرارات مجلس األمن الصادرة ضد العراق -

 دعوة الحكومة العراقية باالنسحاب من غير شرط. -
 دعوة األسرة الدولية بالتقيد بتنفيذ العقوبات االقتصادية ضد العراق. -

باعتبار االرتباط الموجود بين االتحاد السوفيتي والعراقـي، وفقـا لمعاهـدة        
 I.Brimakov )ايفقيني بريمـاكوف وقعة بينهما، جعله يوفد المبعوث (الصداقة الم

إلقناع بغداد باالنسحاب من الكويت، وتفضيل الحل السلمي لألزمة، وكذا تكليفـه  
بمهام دبلوماسية قادتهّ إلى كل من فرنسا، الو.م.أ، بريطانيا، إيطاليا وكـذا مصـر   
والسعودية، غير أن هذه المبادرة آلت إلى الفشل، وذلك لرفض  العراق االنسحاب 
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لمنطقة، وعم قبول هذه األخيـرة للمسـاومة   من الكويت قبل انسحاب الو.م.أ من ا
  العراقية.

إن ظروف سقوط (إ.س) وتردي األوضاع االقتصادية لروسيا، جعلـت مـن       
، ولكن وباشتداد أمر غير ممكن إمكانية لعب دور روسي فعال في القضية العراقية

قام العقوبات االقتصادية على بغداد بدأت بوادر التغيير في الموقف الروسي، حيث 
نائب رئيس الوزراء العراقي "طارق عزيز" بزيارة علـى   1997نوفمبر  20في 

" على تبادل الرسائل واالتصاالت بينه نموسكو، ونتيجة لهذه الزيارة وافق "الكرملي
رضة الروسية للمخطط األمريكي البريطاني اتضحت جليا ا، إن المع285وبين بغداد

لعملية العسكرية "ثعلب الصحراء" في من خالل رفض البرلمان الروسي "الدوما" ل
فالديميـر  عراقي، وبمجيء الـرئيس ( واعتبرتها جريمة في حق الشعب ال 1998
إلى الرئاسة في روسيا، رفضت موسكو المشروع األمريكـي   F.Boutyn )بوتين

البريطاني المسمى "بالعقوبات الذكية" وهددت باستعمال حق الفيتـو إذا عـرض   
  :286مشروعا بديال يقوم على المحاور التاليةللتصويت، وقدمت موسكو 

  تحديد إجراءات لرفع الحصار. -
 تحويل األموال إلى حكومة بغداد. -

 تحديد برنامج عمل اللجنة المكلفة بالتفتيش عن األسلحة. -
 ضرورة تسديد العراق لديونه الخارجية. -

  ضرورة الكف عن المساس بسيادة العراق. -
  :فرنسا
منذ بداية الحملة األمريكية ضد العراق مفاجئا بالنسبة أعتبر الموقف الفرنسي     

 دخلـت حيث لبغداد، باعتبار العالقات االقتصادية والعسكرية التي كانت تربطهما،
  .287الحرب إلى جانب الو.م.أ فرنسا 

                                                
285  Republic of Iraq, Ministry of Foreign affairs, Opcit, P19. 

"المشروع الروسي الذي قدمته روسيا إلى مجلس األمن حول العقوبات على العراق،  ،المستقبل العربي  286
 .162)، ص. 2001(أوت  270والذي تم سحبه ولم يصوت عليه المجلس،" 

 .544سبق ذكره، ص سامي عصاصة، مرجع  287
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فرغم المبادرات والمحاوالت الدبلوماسية العراقية، غير أن هـذه المبـادرات       
الموقف الفرنسي من خالل خطاب متلفز للـرئيس   باءت بالفشل وسرعان ما تبدل

"ضرورة تدمير اآللة الصناعية العسكرية العراقية  1991جانفي  20ران" في يت"م
إلرغام صدام" على االستسالم وليس فقط االنسحاب من الكويت، وان فرنسا لـن  

، وأبدت فرنسا موافقتهـا  288تمنع قواتها المسلحة من ضرب أهدافها داخل العراق
  حظر الطيران شمال وجنوب العراق. على
إلى الحكم بدأت مالمح التغيـر فـي    J.Chirak لكن وبمجيء (جاك شيراك)    

من خالل انسحابها من مراقبة األجواء العراقية  289،السياسة الفرنسية اتجاه العراق
 R.Butlarفتيش على األسلحة (ريتشارد باتـل) والمطالبة باستقالة رئيس لجنة الت

الضربات العسكرية  ت فرنسا على لسان وزير خارجيتها (إيبارفيدرين)نوكذلك أدا
  .290واعتبرتها غير قانونية  2001األمريكية المتواصلة على بغداد في فيفري 

كما رفضت فرنسا مشروع العقوبات الذكية، مقترحة بـذلك بـديال يتضـمن        
  المحاور التالية:

  زيادة صادرات العراق من النفط؛ -
 درات العراقية؛مراقبة الصا -

 تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء؛ -
  :الشعبية الصينجمهورية 

لقد واجهت الصين غزوا العراق للكويت بالرفض والتنديد، واعتبـر امتنـاع       
الصين عن التصويت لصالح القرارات األممية ضد العراق كموقف سـلبي مـن   

إلسـتراتيجية األمريكيـة   السياسة األمريكية، حيث رفضت بكـين االصـطدام با  
المرسومة اتجاه العراق، رغم ذلك فقد استنكرت الصين قيام الـو.م.أ وبريطانيـا   

، إضافة إلى دعمها للموقف الروسي والقاضي برفـع  1998بقصف العراق عام 
 العقوبات على العراق.

                                                
 .92يحي عقاب، مرجع سبق ذكره، ص  288
 .249المرجع السابق الذكر، ص.  289
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  منظمة األمم المتحدة:
لقرارات األمميـة  يبدأ موقف هذه المنظمة في التبلور والوضوح، من خالل ا    

الالمتناهية والتي انهالت على العراق منذ الساعات األولى للغزو العراقي للكويت، 
من الكويت، ثم تـاله   طشروالالمحيث تم إصدار أول قرار بضرورة االنسحاب 

قرار الحصار االقتصادي، وجاءت بعده مجموعة من القرارات التي كان مصدرها 
  ة ومجلس األمن إلى هيئة سلسلة وطيعة في يدها.الو.م.أ إذ تحولت هذه المنطق

هي  1945أنشأت من أجلها منظمة األمم المتحدة في سنة إن أهم المبادئ التي     
الحروب الدولية، ودفع الدول نحـو النمـو،    إنهاءصيانة األمن والسلم الدوليين و

ل ، لكـن السـؤا  291وتشجع االلتزام بحقوق اإلنسان ونزع أسلحة الدمار الشـامل 
المطروح اآلن هل األمم المتحدة كانت تتحرك من منطلق قوة ذاتية أو من منطلق 

  مصالح دولية؟
من قياسي منـذ بـدء   الدولي صدور نحو عشرين قرار في ز لقد شهد الواقع    

ثـم أتبعـت    292الغزو إلى نهاية العمليات العسكرية في حرب تحريـر الكويـت  
) الذي حث 1991( 687رأسها القرار بمجموعة أكثر شدة من سابقاتها، كان على 

هي تحـت   وما يؤكد أن المنظمة على تدمير أسلحة العراق وإنشاء لجان التفتيش.
: "مجلس األمن P.De Cuellar(بيريز دي كـويالر)  سيطرة الو.م.أ هو تصريح 

لم يستخدم قواته وجهوده العسكرية ضد العراق، ولن يكون هناك أي فعـل مـن   
وكذلك اعتراف "بطرس غالي" بأن: "أمريكـا ضـربت    293طرف األمم المتحدة"

عرض الحائط مواثيق األمم المتحدة ومارست كل الضغوط عليها لتحويلهـا ألداة  
طيعة بيدها وتجاوزتها مرارا في الوقت الذي تجاهلت كل قرارات هـذه الهيئـة   

  .294الخاصة بإسرائيل"
جسد هذا في توقيـع  لقد حاولت المنظمة أن تتحرر من الضغوط األمريكية، وت    

) الـذي  1995( 986التفاهم مع بغداد، والتي صدر عنها قرار مجلس األمن رقم 
                                                

 .149)، ص1993(أكتوبر  144 السياسة الدوليةنبيل العربي، "األمم المتحدة والنظام العالمي الجديد،"   291
 .163. يحي عقاب، مرجع سبق ذكره، ص  292

293Republic of Iraq, Ministry of foreign affairs op.cit, p.86. 
  .162. يحي عقاب، مرجع سابق، ص  294
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تخفيف معاناة الشـعب العراقـي،    بذلكيقرر ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" محاولة 
بتوفيرها للحاجيات الغذائية، "مجلس األمن والوكاالت الدولية ستعمل على إشـباع  

  .295عب العراقي"الحاجيات اإلنسانية للش
ويمكن تصنيف القرارات األممية الصادرة ضد العراق من حيث مضمونها إلى      

  ما يلي:
القرارات الخاصة بالتكييف القانوني للغزو من أجل تسوية األزمة، ويمكن  .1

)، والذي يعتبـر الغـزو   1990( 660أن نضع ضمن هذه المجموعة القرار رقم 
دة، وقد طالب بانسحاب العراق مـن الكويـت   لقانون وميثاق األمم المتحانتهاك 

) الـذي اعتبـر   1990( 662والتفاوض من اجل حل األزمة سلميا، القرار رقم 
  .19رفضا للقرار العراقي بضم الكويت واعتبارها المحافظة رقم 

القرارات الخاصة باإلجراءات التحفظية: لقد قام العـراق أثنـاء تواجـده     .2
ت الدبلوماسية والمواطنين األجانب فيهـا، مـن   بالكويت بتجاوزات من كل البعثا

 العراق أن يسمح بمغادرة األجانب والبعثات الدبلوماسية.

القرارات الخاصة بالعقوبات تضم هـذه المجموعـة قـرارات الحضـر      .3
)، والذي 1990( 678قرار )، أيضا ال1990( 665) و1990( 661االقتصادي 
 .296باستخدام القوة ضد بغداد أخطر القرارات على العراق والقاضييعتبر من 

إضافة إلى مجموعة القرارات اإلضافية من أجل تحسين الوضـع اإلنسـاني       
)، الذي يقر ببرنامج "النفط مقابل الغذاء"، كمـا  1995( 986المتردي مثل القرار 

) والذي يقضي بالبحث في كيفية رفع الحصار على 1999( 1284جاء القرار رقم 
  العراق.

  .سبتمبر 11بعد أحداث ني:المطلب الثا

                                                
295 "le non-respect des résolutions de l’ONU par Irak, rapport de président Clinton au 
congres daté du 3 Septembre ," Foreign policy Briefling,  16 Septembre 1998. 

 .365سن نافعة، مرجع سبق دكره، صح  296
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لقد تفاعلت دول العالم من القرار األمريكي بضرب العراق سواء إيجابيا أو   
سلبيا، فقد عارضت العديد من الدول والمنظمات القرار األمريكـي، وأيدتـه دول   

  ومنظمات أخرى.
فدول الجوار الجغرافي للعراق لم تخرج عن هذه القاعدة حيث أدركت منـذ      

أن مصالحها اإلستراتيجية ستتأثر كثيرا بحرب لم تشارك في اتخاذ القـرار  البداية 
فيها، فقد انقسمت دول الجوار بين التأييد المطلق للمخطط األمريكي، مثل (الكويت 
وقطر) والمعارضة العلنية والرفض الصريح مثـل (سـوريا) وبـين االرتبـاك     

إلى ضغوط داخليـة  والتناقض (مصر السعودية) ويرجع موقف مصر والسعودية 
متناقضة من جانب تيارات شعبية قوية رافضة للسياسة األمريكية ونخبة حاكمـة  

  297.ترتبط مصالحها بالواليات المتحدة من ناحية أخرى
األمريكية نوعا من التشنج واالضطراب بعد  -ولقد عرفت العالقات السعودية    

ا غـزو العـراق    أحداث الحادي عشر من سبتمبر وخصوصا عندما قرر الو.م.
 11/09وإسقاط النظام من خالل عملية عسكرية مباشرة، فمباشرة وبعد أحـداث  

بعث األمير عبد اهللا بن عبد العزيز برسالة إلى الرئيس جورج بوش جـاء فـي   
ويجـب أن   مضمونها "أن الو.م.أ والمملكة العربية السعودية في مفترق الطـرق 

الة توضح مدى اضطراب العالقات بين هما" وهذه الرسينظر كل منهما إلى مصالح
البلدين، بل أكثر من ذلك فبعد أن كانت أراضي السعودية منطلقا للهجوم األمريكي 

، فقد أعلن األمير سعود الفيصل وزيـر الخارجيـة   1991على العراق في حرب 
، وأن السـعودية لـن   298السعودي أن السعودية لن تشارك في هجوم ضد العراق

ضيها كمنطلق ألي هجوم على العراق، وهو ما دفع الـو.م.أ  تسمح باستعمال أرا
  إلى استعمال قطر كمحطة النطالق الهجوم ولقيادة العمليات.

                                                
على  تمتاح في اإلنترن ودول الجوار "تأثيرات وتفسيرات،" احتالل العراق" )2004نافعة،( حسن  297 
-9594-474F-0EFB-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/23020B23

0A099F1ED237.htm ) 2009تم االطالع عليه سنة.(  
298 Louiza Dris, Ait-Hamadouche and Yahia h.Zoubir, « The US-Saudi relationship 
and the Irakienne, The dialectics of a dependent Alliance,>> Journal of Third Word 
Studies,1,(spring 2007). 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/23020B23
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أما سوريا فهي متأكدة تمام من أن غزو العراق والسيطرة عليه سيدفع بها إلى     
مشاكل إقليمية ال حصر لها، خصوصا إذا ما عرفنا أن جزء من أراضيها تحـت  

ل اإلسرائيلي، إضافة إلى عالقاتها السيئة مع واشنطن جراء دعمهـا مـا   االحتال
  يسمى اإلرهاب (حزب اهللا وحركة حماس).

في حين يعتبر الموقف الكويتي مفهوما من خالل الموافقة على إسقاط نظـام      
أسهم كثيرا في اإلساءة لهذا الشعب، وسبب له العديد من المشاكل، وتريد قطر أن 

ة والمتأزمة بين السعودية والو.م.أ لزيادة دورها اإلقليمي في ئقات السيتستغل العال
  .299المنطقة 

أما من حيث الدول غير العربية، فتعتبر إسرائيل أشد المبتهجين بإسقاط نظـام      
بغداد باعتبار أن العراق كان أكثر جرأة في إرسال مجموعة من الصواريخ إلـى  

إلى  ، (وسنتطرق1991الكويت  ي حرب تحريرتل أبيب أثناء العملية العسكرية ف
  انعكاسات إسقاط النظام العراقي على إسرائيل في المبحث القادم).

أما تركيا فتشير الوقائع إلى وجود فجوة في العالقات مع الـو.م.أ، فـرغم أن       
فـي  المشـكلة الكرديـة   أنقرة ال تمتلك عالقات دبلوماسية متينة مع بغداد بسبب 

ذلك فهي لم تساند قرار إسقاط النظام العراقي ألنها ال تطمئن كثيـرا  المنطقة،رغم 
للسياسات األمريكية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بمعالجتها للقضية الكردية، حيث 
تتطابق مصالح تركيا اإلستراتيجية مع إيران وسوريا فيما يخص عدم قيام دولـة  

مريكي وذلك من خـالل  وبذلك رفضت تركيا المشروع األ 300كردية في المنطقة
  عدم السماح باستعمال أراضيها لفتح جبهة شمال العراق.

أن الموقف اإليراني من إسقاط النظام في العـراق كـان يتسـم     خالف فيال     
بالرفض ألن ذلك سوف يشكل تهديدا مباشرا علـى أمنهـا الـوطني، فـاحتالل     

ان بين طرفي كماشـة  أفغانستان ثم العراق يوضح بما ال يدع مجاال للشك أن إير
  .301أمريكية، وهي خطوة ممهدة لضربها واحتاللها

                                                
 .مرجع سبق ذكرهفعة ، حسن نا  299
  .نفس المرجع  300
 .نفس المرجع  301
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سـنوات كاملـة    8ولمدة  مع العراق ةفرغم أن إيران دخلت في حرب ضاري    
وهي ال تتفق تماما مع النظام العراقي، إال أن استفادتها من األوضاع داخل العراق 

تدخل في مواجهـة مـع   وتكيفها مع األوضاع ألجل تسيير ملفها النووي جعلها ال 
  .302الو.م.أ

إن هذه المواقف الرافضة للتدخل األمريكي إلسقاط النظام العراقـي ال يعنـي       
أنها ال تستفيد من هذا السلوك، فقد استغلت األنظمة المتسلطة في الشرق األوسـط  
هذا الرغبة األمريكية من أجل اقتناص مساعدات مالية واقتصادية سواء بطريقـة  

عن طريق اإلخطار بوجود تهديدات إرهابية يسـتوجب ذلـك دعمـا    مباشرة أو 
  303أمريكيا.

سبتمبر وأعلنـت   11أما من حيث موقف الجامعة العربية فقد أدانت هجمات     
، د من هذه الظروف لتوحيد الموقفتضامنها مع الو.م.أ في محنتها، لكنها لم تستف

وجه الهيمنة األمريكية على  فلم تستطع الدول العربية فرادى أو كتنظيم الوقوف في
العـراق، فـالعرب كـانوا    المنطقة من خالل تطبيق نظرية الحرب الوقائية فـي  

دارة الرئيس بوش تخادع بشأن النظام العراقي، ولكنهم ليسوا قادرين يدركون أن إ
وظهر أن الجامعة ليست قادرة علـى حمايـة أحـد     304.على الوقوف في وجهها

جية مواقف العديد من البلدان العربية، وهو ما طرح أعضائها، وذلك راجع إلزدوا
تساؤالت عن إيجاد آليات االندماج جديدة وتنسيق العمل من أجل مـلء الفـراغ   

  .  305العربي ياالستراتيج

                                                
 .نفس المرجع  302
 متاح في االنترنت على ،"تناقض سياسات الحرب ضد اإلرهاب)، "2006(أسعد أبو خليل  303

 -8D2A-4589-AC78-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EC4ACF61
916AF7065E0B,frameless.htm  ; )0820تم االطالع عليه سنة .(      

متاح في االنترنت على  ،"سبتمبر 11العمل العربي المشترك وتحديات ما بعد )،"2006حسن أبو طالب (  304
-91E6-44E3-0065-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA2264EC

D10D680675E7,frameless.htm  
  ). 2008تم االطالع عليه سنة(  ;

 .نفس المرجع   305
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أن وافقـت  رى كثيرا عن المواقف العربية، فبعد بلم تختلف مواقف الدول الك    
اتفقـت روسـيا    جانب الو.م.أ، على دخول الحرب إلىإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا 

حيـث وقفـت    وألمانيا وفرنسا على عدم شرعية الحرب األمريكية على العراق.
روسيا مع الو.م.أ وقدمت المساعدات الالزمة في إطار مكافحة اإلرهاب والقضاء 

بخصوص حرب غزو العراق كان الموقـف  أما على نظام طالبان في أفغانستان، 
هذه الحرب بشدة لدرجة أنها هددت باسـتخدام   عكس ذلك، حيث عارضت روسيا

الفيتو في مجلس األمن إذا لجأت الو.م.أ إلى األمم المتحدة لشـن الحـرب علـى    
أما الموقف الفرنسي واأللماني فلم يختلفا كثيرا عن الموقف الروسـي   306العراق

ى ضي نتائجها إلبر تقليدية، فما بالك بحرب إستراتيجية تففالمعارضة الفرنسية تعت
السيطرة على الشرق األوسط بأكمله. عقد وزراء الخارجية لكل من روسيا وفرنسا 

، نتج عنه إعالن مشترك يعبر عن 2003مارس  5وألمانيا اجتماع في باريس يوم 
، 1441 اررقحقيقة موقف الدول الثالثة، والتي تدعو إلى نزع سالح العراق وفقا لل

اقي بطريقة سـلمية عبـر عمليـات    يمكن الوصول إلى هدف تدمير السالح العر
التفتيش المتواصلة، وتدمير الصواريخ العراقية، وتقديم المعلومات ومقابلة العلماء 

307.  
بينت كل من فرنسا وألمانيا بأنهما تدعمان ألبرادعي مـدير الوكالـة الدوليـة        

كبير مفتشي األسلحة في العراق بل أكثر مـن   بيليكس سيد هانزالللطاقة الذرية و
ع قرار يجيز اللجوء إلى القوة ذلك فقد صرحت الدول الثالثة بأنها لن تمرر مشرو

بمعنى أنها ستستعمل الفيتو ضد القرار األمريكي وهو تحـد لـإلدارة    في مجلس
  األمريكية، فاالعتقاد كان سائد بأنه يمكن إزالة األسلحة العرقية بطريقة سليمة.

ة من طرف ألمانيا وفرنسا باءت بالفشـل  لكن كل الجهود الدبلوماسية المبذول    
ولم تستطع أي من الدول الكبرى الوقوف في وجه الهيمنة األمريكية على الشرق 
األوسط. فما كان من الرئيس الفرنسي جاك شيراك إال أن تمنى "نصـرا سـريعا   
                                                

متاح في االنترنت  ،"روسيا وسياسة المحاور في مواجهة الواليات المتحدة)، "2005(علي حسين باكير  306
   ).  2008ه سنة( تم االطالع علي ;   /http://www.alasr.wsعلى 

 .216زبير سلطان قدوري،مرجع سبق ذكره، ص.  307
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لألمريكيين في العراق"، ووعدت ألمانيا بتقديم المساعدات اللوجسـتيكية الـالزم   
  .308لمهمة األمريكية في العراقإلتمام ا

يعتبر موقف منظمة األمم المتحدة، موقفا مواجها لرغبة الو.م.أ فـي عمليـة       
مة تحت السيطرة الكاملة للو.م.أ في عهد إسقاط النظام العراقي،فبعد أن كانت المنظ

إدارة الرئيس جورج بوش األب وبيل كلينتون، فقد وجدت الو.م.أ صعوبة بالغـة  
في استصدار قرار غزو العراق بطريقة قانونية، بل أكثر من ذلك فقد هدد بعض 
الدول األعضاء في مجلس األمن استعمال حق الـنقض (الفيتـو) فـي وجـه أي     

يكي، يتيح استعمال القوة ضد العراق من أجل القضـاء علـى   ار أمررمشروع ق
أسلحة الدمار الشامل العراقية، لكن الو.م.أ تعودت على أن تتجاوز األمم المتحدة، 
وأن ال تراعي أن من نصوص أو روح المنظمـات والوثـائق القانونيـة لألمـم     

) 2001( 1368سبتمبر تبنى مجلس األمن القرار رقم  11عقب أحداث  المتحدة.
الذي يدين الهجمات اإلرهابية على الو.م.أ ويدعو كافة الدول إلـى العمـل معـا    

  .309بصورة ملحة لتقديم المرتكبين للعدالة
إن الو.م.أ تجاوزت األمم المتحدة من اجل مصالحها اإلستراتيجية في إسقاط      

ارضـة  في المنطقة، ولم تكترث لمع األنظمة المعاديةلقضاء على لالنظام العرقي 
، فالدولة التي االدول الكبرى لخططها، وال المتعاض الدول الصغيرة من سلوكياته

أسهمت كثيرا في تكوين المنظمة والراعي األول لها، يمكن أن تتخطاهـا إذا مـا   
  تعارضت مواقفها من المصالح المسطرة للدول العظمى في العالم.

ليميـة للتـدخل   ليـة واإلق والسؤال المطروح اآلن: ما هي االنعكاسـات الداخ     
  األمريكي في العراق؟

  
المبحث الثاني: االنعكاسات الداخلية واإلقليمية للتدخل األمريكـي فـي   

  العراق.
                                                

 .علي حسين بابكير، مرجع سبق ذكره  308
، (بيروت: مركز 1ط. استهداف العراق العقوبات والغارات في السياسة األمريكيةجيف سيمونز،   309

 .42)، ص. 2003دراسات الوحدة العربية، 
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إن التدخل األمريكي في العراق أفرز انعكاسات داخلية مؤثرة علـى الوضـع       
العراقي وأنتجت كذلك انعكاسات هامة على الصعيد اإلقليمي، حيث ال يمكـن أن  
تبقى آثار هذه السياسات على المدى القريب فقط، بل من المتوقع أن يمتد آثارهـا  

  إلى سنوات طويلة مقبلة.
  االنعكاسات الداخلية.المطلب األول:     
لم يكن االنقسام الطائفي في العراق، وليد االحتالل األمريكي بل كان قبل ذلك     

كبير كمركز للعـراق وطوائفـه،   واقعا في المجتمع العراقي فقد كان لبغداد دور 
كبير في الديانات مسلمين، يهود ومسـيحيين،   وتميزت العراق منذ القديم باختالف

لمذهبي وبين الطوائف العرقية العرب، األكراد والتركمان وتميزت كذلك بالتنوع ا
  .310مسلمين في العراقفي الدين الواحد كالشيعة والسنة ال

تها في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عـام  ضالوجدت الطائفية السياسية     
، حيث حاولت السلطات الحاكمة السيطرة عليها والهيمنة عليها بواسـطة   1921

وتتواجد في العـراق أكثـر مـن     ،311مجموعة من القوانين منها قوانين الجنسية
لعشائر ورؤسـاء عشـائر   خمسمائة قبيلة وعشيرة، وبعد االحتالل برزت أسماء 

الدولة أعطى االحتالل  انهياروب 312نظام الرئيس صدام حسين غائبةهد كانت في ع
ية وتتمثل الدينية وزيادة تأثيرها في الحياة السياس اتفرصة مناسبة لبروز المرجعي

ة العلمية) في النجف والمعنية بشؤون الطائفـة الشـيعية   القوى الدينية في (الحوز
سنة إضافة إلى مجموعة الكنـائس  وهيئة علماء المسلمين المعنية بشؤون طائفة ال

 العراقية المهتمة بالديانة المسيحية.
                                                

، المستقبل العربيع اإلقليمي في العراق: وجهة نظر تاريخية،" ريدار فيسير، "الهوية الطائفية والصرا 310
  .45. 36)، ص ص، 2008(جانفي  347

ني تر اإلثالمشهد العراقي بعد عامين من االحتالل، االحتقان الطائفي والتو)، "2005(عبد الحسين شعبان  311 
01C7-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B621C86F-متاح في االنترنت على  "إلى أين؟

165D28BBC5B9,frameless.htm-AC2D-4E92  
   ). 2008تم االطالع عليه سنة( ; 

النترنت على متاح في ا لمحلية المؤثرة في الحدث العراقي،" القوى ا)، "2005عادل، سعد(  312
-923E-4248-8FFB-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0A45DEEE

4D32DE8C9B18,frameless.htm  
   ). 2008تم االطالع علیھ سنة( ; 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B621C86F
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0A45DEEE
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أن التنوع الطائفي في العراق يخدم مصـالح واشـنطن منـذ     خالف فيوال     
النتيجـة   ادخولها العراق، فقد وصفت واشنطن من خالل عدد كبير من مسؤوليته

علـى ترسـيخ فكـرة    بأنهم األغلبية في العراق وأن السنة هم األقلية، كما علمت 
الشيعة حرموا من حكم البالد رغم أنهم األغلبية، وأن السنة األقلية استأثروا بحكم 

نظام الرئيس صـدام  الدراسات أشارت إلى أن رغم أن  313على مدى ثمانين عاما
حسين قمع الجميع سواء سنة أو شيعة أو أكراد وإضافة إلى الشيعة فواشنطن كذلك 

كراد منذ حرب الخليج الثانية، خاصة بعد إقامة مناطق تلعب دور المتعاطف مع األ
  .314حضر الطيران شمال العراق

وتشير الكثير من الدراسات إلى أن الشعب العراقي يضم إلى جانـب الشـيعة       
والسنة والتركمان واألكراد طوائف الكلدان واآلشـوريين واليزيـديين والصـائبة    

لمعروفين بأهل الحق)، وبعد الغـزو  واألرمن وطوائف غامضة مثل الكاكائيين (ا
وسقوط النظام، تحدث تقارير كثيرة عن عودة يهود عراقيين وهو ما يعني أخذهم 

  .315بعين االعتبار في التشكيلة االجتماعية والسياسية للعراق
إن هذا الوضع الطائفي المتأزم استغلته الو.م.أ بشكل مثالي للسـيطرة علـى       

مـع   -طبعا–بالطريقة والشكل المناسب لمصالحها  األوضاع السياسية وتحريكها
وجود العديد من المشاكل األمنية التي لم تؤثر على تطبيق اإلستراتيجية األمريكية 
في منطقة الخليج عموما، وفي العراق خصوصا وهي ضمنا السيطرة على منـابع  

   316.النفط ودفقه المستمر والمتواصل
منع إبرام روسيا وفرنسا والصين على عقود لقد عملت اإلدارة األمريكية على     

وراء  ةافع األساسـي والد من استثمارية في النفط العراقي، فحماية منابع النفط كان
قيام حرب الخليج الثانية والزالت الو.م.أ تعتبره عامال مهما في استقرار النظـام  

فـي   الرأسمالي مادامت الشركات االحتكارية النفطية األمريكية هـي المتحكمـة  
                                                

 .128)، ص. 2005(أفريل  160 السياسة الدوليةعالقات الطائفية"، معتز شكري، "مستقبل ال 313
 .نفس المرجع 314
 .نفس المرجع 315
منشورات إتحاد الكتاب :(دمشق  التوتاليتارية الليبرالية الجديدة والحرب على اإلرهابتوفيق ألمديني،  316

 .431)، ص. 2003العرب، 
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تسويق وهذا ما يتيح لها مواجهة خصومها الكبار على السـاحة  النتاج واإلعمليات 
تعمل الو وفي حربها من أجل السيطرة  317،الدولية وهم االتحاد األوروبي واليابان

، وهو مـا يشـكل   يعلى إسقاط النظام اإليراني والسيطرة على النفط القز وينم ا 
  .318المحرجا حقيقيا لألقطاب الكبرى في الع

إن الرغبة األمريكية  في التحكم في النفط العراقي خلق أوضاع أمنيـة جـد       
صعبة تمثلت في بروز مقاومة شرسة للوجود األمريكي في العراق، لـم يكشـف   

ما يطرح السؤال عن الغاية من  وبعض تفاصيلها عن مشروع سياسي واضح، وه
لزرع الفوضى والبلبلة إضافة  هذه العمليات هل هي لمقاومة االحتالل األمريكي أو

  .319إلى البحث في الغاية والوسيلة التي يريدها
العراقية يالحظ أنها كانت منذ اللحظـات األولـى    ةإن المتتبع لطبيعة المقاوم    

لالحتالل األمريكي للعراق تمثلت في المقاومة النظامية لوحدات الجيش العراقـي  
ولقد استمرت حتـى   الحرس الجمهوريت التابعة لحزب البعث وقوات والميليشيا
، وأما المرحلة الثانية فقد بدأت بحرب العصابات 2003أفريل  9بغداد في  سقوط

التي تلت مباشرة سقوط بغداد ونتج عنها الكثير من الضـحايا المـدنيين والقتلـى    
  .320األمريكان

ام العراقي إن طبيعة سير العمليات المقاومة تؤكد أنها لم تكن وليدة انهيار النظ    
الدالئل التاليـة  و السابق، ولكنها كانت معدة قبل ذلك وبطريقة مقصودة ومحكمة 

  .321توضح ذلك

                                                
  المرجع السابق الذكر. 317
  .152مرجع سبق ذكره، ص طه نوري ياسين الشكرجي ،  318

)، "عام على حرب العراق، وقفة تأملك،" متاح في االنترنت 2004أكرم البنى(  319
8B47-4DCE-7E6E-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F8679A25-على

CFDF.htm2768B291 ;  )2008تم االطالع عليه سنة ( .  
(القاهرة: إصدارات  1،  ط.رؤية استشرافية بعد استعمار العراق المقاومة والعالمعبد الخالق فاروق،  320

  .148)، ص. 2004سطور، 
  .150، صنفس المرجع  321

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F8679A25
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انتشار مخازن األسلحة بكافة أنوعها وفي كافة التراب العراقـي وتحتـوي    .1
على سالح حرب العصابات (مثل الهاونات الصغيرة والمتوسطة وقاذفات 

ت ناسفة وقنابل يدوية وأجهزة صاروخية مضادة للدروع ورشاشات وعبوا
  تفجير وألغام أرضية).

ودقتها يعني أن تدريبا قد جرى منذ فتـرة   زايد العمليات العسكرية اليوميةت .2
 على أدارة عمليات من هذا النوع.

امتداد مسرح العمليات من الشمال حتى الوسط وأحيانا تكون عمليات نوعية  .3
 ومميزة في الجنوب.

لمقاومة إلى نـوعين أحـدهما يسـتهدف القـوات     انقسام وتنوع عمليات ا .4
 قوافلحالفة معهم والدوريات العسكرية وتاألمريكية والبريطانية والقوات الم

اإلمداد والتموين، أما ثانيهما يغلب عليه الطابع االنتحاري يميز بها أسلوب 
 السيارات المفخخة واالغتيال.

أمام الوضع األمني المتـدهور،   لكن اإلدارة األمريكية لم تقف مكتوفة األيدي    
حيث قررت زيادة عدد القوات األمريكية في العراق، ودفعت بأعداد إضافية مـن  

 2007الجنود والقوات المسلحة حيث وصل انتشار القوات األمريكية في جـوان  
  322. تزايد الخسائر جراء العمليات المقاومة ضد القـوات األمريكيـة   ذروته مع

                     لمقاومة العراقية في األصناف التالية:ويمكن تحديد فصائل ا
  العسكرية: –الميليشيات السياسية    -1 
منظمة بدر: والتي تقوم على التدين الشيعي ووالية الفقيه واتخاذ حكومة طهران -

  نموذجا؛
آالف مقاتل) موالية لمقتدى الصدر قامت من أجـل   10جيش المهدي: وتضم (-

  المقدسة الشيعية؛حماية المواقف 
  قوات البشمركة: حيث تعتبر قوات مهمتها حماية األكراد.-

                                                
االنترنت على ، "الوضع العراقي في نهاية العام الخامس لالحتالل" متوفر في )2008(بشير نافع   322

-B79F-4E3A-CF1A-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/91FCF804
4B5851C14627.htm   ; )2008تم االطالع عليه سنة ( .  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/91FCF804
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  المقاومة المسلحة للوجود األمريكي:-2 
تنظيم القاعدة: والمتمثل في قاعدة الجهاد في بالد الرافدين وزعيمه أبو مصـعب  

  ألزرقاوي؛
هناك العديد من التنظيمات الصغرى تعمل أحيانا فرادى وأخرى مندمجـة ضـد   

 الوجود األمريكي مثل كتائب ثورة العشرين، وجيش أنصار السنة.

االستخبارات األجنبية:وتتمثل في االستخبارات األجنبية األمريكية والبريطانيـة  -3
  . 323والموساد إضافة إلى الدور اإليراني

في العراق هما الوحيدان المـؤثران   لم يكن الوضع األمني والعملية السياسية    
لداخلي، ولكن الوضع الصحي واالقتصادي كانـا كـذلك يتميـزان    على الوضع ا

بالتردي والخطورة.فقد أظهرت الدراسات واألبحاث الطبية أن السرطان أصـاب  
شخص وأن هناك عالقة بـين اليورانيـوم المنصـب وحـاالت      1425أكثر من 

السرطان والتشوهات الوالية، وارتفاع في حاالت اإلصابة باللوكيميـا واللمفـار،   
وسرطان الدماغ، كما أن هناك ارتفاع واضح في نسبة الزيـادة فـي األمـراض    
الوراثية، أمراض العيون، واألطفال المنغوليين والتغير في شكل وبعض أعضـاء  
الجسم والتقلص في الرأس بسبب ضعف الغدد إضافة إلـى التـأخر فـي النمـو     

   324.العقلي
ن في مرحلة الضعف عنـد  أما على صعيد الوضع االقتصادي فإن العراق كا    

الغزو وذلك نتيجة لسوء التسيير االقتصادي للنظام العراقي السـابق، والعشـرية   
الكاملة من العقوبات، فسبب الحرب العراقية اإليرانية واألزمة العالمية في نهايـة  
الثمانينات وتدمير البنية التحتية في حرب الخليج الثانية، فقد تقلص الناتج الوطني 

                                                
. 144)، ص. ص، 2006(جويلية 165، السياسة الدولية معتز شكري، "المعضلة األمنية في العراق،" 323

147.  
 ، "الحرب القذرة ضد العراق،"  متاح في االنترنت على)2003(منى خماس  324

-862F-4996-0E45-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/83603D36
F3C70FD1B8BD.htm  

  ). 2008تم االطالع عليه سنة(  ;

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/83603D36
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خـارج   2002في سـنة   1.021إلى  1980مليون دوالر سنة  4.080ن الخام م
  النفط، وإنتاج النفط الخام 

  
،فـرغم   1993325مليار دوالر سـنة   2.2إلى  1988مليار دوالر سنة  23.3من 

برنامج النفط مقابل الغذاء إال أنه لم يكن كافي لحل األزمة االقتصادية في العراق، 
كـان فـي مرحلـة     2003أفريل  09الرئيسية في  وبعد نهاية العمليات العسكرية

االنهيار فمضخات تصدير النفط كانـت متوقفـة، إضـافة إلـى تعطـل نظـام       
  .326المواصالت

االقتصـاد  لقد أولت سلطات االحتالل األمريكي أهمية بالغة إلعـادة إنعـاش       
ديوان السياسة االقتصادية تحـت   Paul Bremer العراقي فقد أسس (بول بريمر)

وتتمثل مهمة هذا التنظيم في  )بيتر ماك فرسون( Peter Mc PHersonneسة رئا
دراسة السياسات االقتصادية للعراق، وفي نفس الوقـت إدارة بعـض الوحـدات    

  .327االقتصادية
إضافة إلى ما سبق، عملت الو.م.أ على بعث قطاع النفط واستغالل العائـدات      

ريكية ضخمة مثل شركة (هاليبرتون) مع شركات أمالنفطية، من خالل إبرام عقود 
Halliburton   ليس فقط من أجل إطفاء نيران آبار النفط، ولكن كذلك من أجـل

  .328إعادة اإلنتاج والتصدير
لكن السؤال المطروح اآلن، ما هي االنعكاسات اإلقليمية لتدخل الـو.م.أ فـي       

تدخل الو.م.أ فـي  ليمية المستفيدة من العراق؟ أو بصيغة أخرى: ما هي الدول اإلق
  العراق؟

  

                                                
325 - Rand corporation )2008( , "After Saddam prewar  planning and the                                                             
occupation of Iraq," Internet. Available from 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG642.pdf    
Accessed (2008). 
326Ibid. 
327Ibid. 
328Ibid. 

http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG642.pdf
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  االنعكاسات اإلقليمية.المطلب الثاني:     
إن المتتبع النعكاسات التدخل األمريكي في العراق يالحظ أنها كانت ذات آثار     

سواء من حيث زيادة العمليات اللوجستيكية العسكرية في المنطقة، أو الدور الذي 
د إسرائيل بدور الالعب الوحيـد فـي   تلعبه الدول اإلقليمية في العراق أو استفرا

  المنطقة.
تتمثل العمليات اللوجستيكية األمريكية في المنطقة تحديدا في نقطتين أساسيتين     

  هما: زيادة القواعد العسكرية وزيادة تسليح دول المنطقة.
ويرجع سبب زيادة القواعد العسكرية في الخليج إلى األهمية اإلستراتيجية التي     

  ألمريكا عند قيامها بعمليات ضد العراق أو بعض دول المنطقة. توفرها
فقد قدمت اإلمارات تسهيالت للقوات األمريكية منذ غزو العراق للكويت عام     

أين وقعـت علـى    1994وأجرت العديد من المناورات إلى غاية جويلية  1990
لعتـاد فـي   اتفاقية تعاون دفاعي والتي أسست لتخزين عدد كبير من األسـلحة وا 

 27الفجيرة وفي جبل علي، كما وقعت البحرين على اتفاق التعاون الدفاعي بتاريخ 
ـ  1995، ومنذ جويلية 1991أكتوبر  رين األسـطول األمريكـي   استضافت البح

مطار المحرق وميناء سـليمان   2001سبتمبر  11تغلت أمريكا بعد الخامس، واس
ن جهة سلطنة عمـان فقـد كـان    وقاعدتي الشيخ عيسى والجفير الجويتين، أما م

بعـد   2001سبتمبر  11تعاونها مع الو.م.أ منذ الثمانينات ولكنه ازداد بعد أحداث 
.أما المملكـة  329العسكرية مصيرالسماح باستغالل قاعدتي المثنى الجوية وقاعدة 

ـ العربية السعودية فيوجد بها أحد  ة داخـل قاعـدة   المراكز الجوية اإلقليمية المهم
ن الجوية والتي استخدمت بكثرة أثناء العمليـات العسـكرية لحـرب    األمير سلطا

اطق حظر الطيران العراقية، وبعد تحول القيادة تحرير الكويت أو أثناء مراقبة من

                                                
"تطور التعاون العسكري العربي األمريكي، اتفاقيات وتسهيالت  )2005(موقع الجزيرة اإللكتروني،  329

 لى االنترنت على الموقع التالي: متاح ع" ،عسكرية
-99F0-493F-35B5-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/18405C9C

25B72F66ED4B,frameless.htm ) 2009تم االطالع علیھ سنة.( 
 
  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/18405C9C
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جندي بالقاعدة الجويـة،   500طر، حيث بقي في السعودية حوالي األمريكية إلى ق
، 1992اعي في جوان وأما على الجانب القطري فقد وقعت قطر اتفاقية تعاون دف

وسمحت قطر الو.م.أ باستغالل قاعدة صور العديد العسكرية التي صـارت مقـر   
القيادة المركزية، أما مصر فهي تعمل على تطوير عالقاتهـا اإلسـتراتيجية مـع    

بارجـة حربيـة أمريكيـة عبـر قنـاة       861واشنطن ناهيك عن تسهيل مرور 
  .330السويس

أكبر قادة إستخباراتية خارج الو.م.أ، إضافة  يقدر الخبراء أن العراق ستصبح    
قاعدة، معظمها يعود للمواقع العسـكرية العراقيـة التابعـة     75إلى تواجد حوالي 

، أما من حيـث  331للنظام السابق التي احتلتها القوات األمريكية أثناء عملية الغزو
ألمريكـي  اإلنفاق العسكري ا ازدادالنفقات العسكرية وعمليات توريد األسلحة فقد 

لبرنامج "الحرب العالمية علـى   اإلضافي ، وذلك نتيجة التخصيص2001منذ سنة 
 في أفغانستان ثم العراق حيـث   اإلرهاب" وذلك من أجل تمويل العمليات العسكرية

خصصت اإلدارة األمريكيـة مـا    2006إلى  2001في ظرف خمس سنوات من 
مية ضد اإلرهاب منها مليار دوالر كتخصيص سنوي للحرب العال 432مجموعه 

وبإمكان زيادة تكاليف  332مليار دوالر لتمويل العمليات العسكرية في العراق 254
 2016في العراق إذا استمر االحتالل إلى غايـة   واللوجستيكيةالعمليات العسكرية 

حيث حسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس األمريكي أن التكاليف تصـل  
  .697333إلى 
و أن الو.م.أ قد أبدعت أسلوبا جديدا في المـداخل ونظـام تعـويض    لكن يبد    

النفقات هو إنتاج وتصدير األسلحة وخصوصا بمناسبة ما سمي الحرب العالميـة  
لإلرهاب، فرغم ما تقوم به ال.م.أ من جهود لمنع إيران والدول التـي ال تسـاند   

ن بيع األسلحة لـدول  سياساتها من امتالك األسلحة إستراتيجية إال أنها ال تتورع ع
                                                

  .المرجعنفس  330
   .نفس المرجع 331
 1، ط.واألمن الدولي التسلح ونزع السالحبيتر ستالينهايم، "الو.م.ا  اتجاهات النفقات العسكرية ،" في  332

  .408)، ص.2007(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  
  .409، ص نفس المرجع  333
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معينة وفي نفس النطاق اإلقليمي، فقد حصلت المملكة العربيـة السـعودية علـى    
 2005مليار دوالر من الو.م.أ، كما وقعت فـي أواخـر سـنة     50أسلحة قيمتها 

طائرة قتالية وصواريخ أرض جو  72مليار دوالر القتناء  19مذكرة تفاهم بقيمة 
إلى  1997مليار دوالر منذ  5253لى ما قيمته بعيدة المدى، وحصلت اإلمارات ع

أما إسرائيل فهـي   334كقيمة ألسلحة بحرية، جوية وبرية من الو.م.أ 2006غاية 
مـن   F.16Iتتلقى إمداد ثابتا لألسلحة المتطورة، وخصوصا الطـائرات القتاليـة   

الو.م.أ وكنتيجة لهذه المعدات المتطورة فقد امتلكت إسرائيل ودول الخليج قـدرة  
بيرة على مهاجمة أهداف بعيدة المدى بدقة كبيرة وذلك لالعتماد الكبيـر علـى   ك

.من جهة أخرى فقد أدى سقوط نظام بغداد إلى زيادة نفوذ 335التكنولوجيا األمريكية
  بعض الدول اإلقليمية كإيران وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

 ل مباشر في منطقة الخليج.م.أ بشكلقد أسهم غزو العراق للكويت في تواجد الو     
لكن سقوط النظام العراقي عمق كثيرا من تأثير القوى اإلقليمية في العراق، فتركيا 
لها ملفان يمسان جوهر األمن القومي التركي وشكل خلفيـة تـدخلها العسـكري    

 ةوبحكم وجود نسـب   ،336الواسع شمال العراق وهما ملفا األكراد ومدينة كركوك
تركيا والمطالبة المستمرة لألكراد في العراق باالستقالل، فال  كبيرة من األكراد في

تجد تركيا حرجا من التدخل في الشؤون العراقية سواء في حرب الخليج الثانية أو 
 ةوذلك من أجل تطويق عمل األحزاب الكردي 337بعد عملية إسقاط النظام العراقي

ـ  نح لألكـراد فرصـة   في شمال العراق، ومنع قيام حكم فدرالي في العراق قد يم
المطالبة لدولة مستقلة مما يعمل على تحريك األكراد في تركيا، أما قضية كركوك 
                                                

 التسلح ونزع السالح واألمن الدولي سايمون ت ويزمان، "عمليات نقل األسلحة على الصعيد الدولي،" في  334
  .590)، ص 2007(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  1،ط.
  .596، ص  نفس المرجع  335
، "تداعيات احتالل العراق على دول الجوار،"  متاح في االنترنت )2008(خالد ألمعيني336
983E-40BD-32C9-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E2E2079-على

A4C44376E0BC.htm ;  2008تم االطالع عليه سنة . 
طلعت مسلم، "قضايا ومتطلبات األمن العسكري العربي في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي  337

،تص، مركز دراسات الوحدة العربية    أوسطية الجديدة والوطن العربي التحديات الشرقوالعشرين"، في 
  .244)، ص 2000(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،  2،ط.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E2E2079
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ذات األغلبية التركمانية والتي تعرضت منذ االحتالل األمريكي إلى عملية زيـادة  
 % 12في نسبة األكراد، وهي منطقة مهمة من حيث الجغرافيا االقتصادية ففيهـا  

  .338النفطيمن االحتياطي العراقي 
أما إيران فقد استفادت من حرب الخليج الثانية، وذلك بمبادرة العراق بالتخلي     

عن المطالبة بالسيادة على ممر شط العرب المائي، إضـافة إلـى انهيـار القـوة     
العراقية وتعرضها لحصار جائر مقابل عودة التوازن لصالح إيران، زد إلى ذلـك  

شمال العراق، وانتقـدت دخـول قـوات     دكراحفظها على إقامة مناطق آمنة لألت
  .339وطائرات تركية إلى شمال العراق لمواجهة حزب العمال الكردستاني

لقد تعاظم النشاط والنفوذ اإليراني، وتغلغل فـي مركـز القـرار العسـكري         
والحكومي من خالل الحركات والمنظمات التي تدعمها في العراق، ومن أهمهـا  

اإلسالمية ومنظمة بدر، حزب الدعوة اإلسـالمي، حركـة    المجلس األعلى للثورة
حزب اهللا منظمة الطليعة اإلسالمية، حزب الفضيلة إضافة على حركات وتنظيمات 
عديدة ال يظهر نشاطها السياسي بوضوح، وهو ما أتاح الفرصـة الذهبيـة لـدفع    

يميـة  عناصر استخبارات اإليرانية إلى مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية والتعل
والسياسية واحتاللهم المناصب المهمة والحساسة، وهذا النفوذ اإليرانـي أعطـى   
للسفير اإليراني فرصة حضور أغلب االجتماعات األمنية للحكومة العراقيـة، إن  
هذا الوضع يحول إيران من العب ثانوي في مجريات األحداث العراقية في فتـر  

أما من  .340سنوات من االحتاللحكم الرئيس صدام حسين إلى العب رئيسي بعد 
منيـة  أحيث الدول العربية، فقد اكتفت منذ حرب تحرير الكويت إلى عقد اتفاقات 

مع الو.م.أ ساعية بذلك إلى تعزيز العالقات األمنية والسياسة واالقتصادية وحماية 
  .341 الوجود األمريكي في المنطقة

                                                
  .سبق ذكره خالد المعيني، مرجع 338
  .252طلعت مسلم، مرجع سبق ذكره، ص 339
  خالد المعيني، مرجع سبق ذكره. 340
وأمن منطقة الخليج العربي، تداعيات الوضع األمني في العراق "العراق  )2008(عبد اهللا خليفة الشايحي، 341

على دول مجلس التعاون الخليجي،" المجلة العربية للعلوم السياسية . متاح في االنترنت على 
08.pdf-s/18http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticle ; )2008تم االطالع عليه سنة  .(  

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticle
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والتحفظ العربي على لعـب  بالرغم من الدور التركي وزيادة النفوذ اإليراني     
الكثير من المحللـين االسـتراتيجيين أن    ى على دور أساسي في العراق، ال يخف

إسرائيل هي الالعب الرئيسي المستفيد من الوضع في العـراق، وذلـك منـذ أن    
ظهرت إسرائيل في قلب الوطن العربي والقوى الكبرى تعمل على تقويتها حتـى  

.وفي هذا الصـدد  342المسيطرة على أوضاعهاو ة تصير القوة الوحيدة في المنطق
األمريكـي أحـد أهـم العناصـر فـي      -يشكل التحالف االستراتيجي اإلسرائيلي

اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية، وعلى الرغم من هزيمة العراق فـي حـرب   
الخليج الثانية إال أن إسرائيل ظلت تعتقد أن المحيط اإلقليمي غيـر آمـن وذلـك    

التهديد كسوريا وإيران وعدم تمكنها من إبرام معاهـدات السـالم    لوجود مصادر
  .343على غرار مصر واألردن والسلطة الفلسطينية

اليهود من الملك العراقي القديم بنوخذ  سبي تعتقد بقضيةإن إسرائيل "مازالت     
نصر"، قبل عدة قرون من بداية الميالد، فكان البد من وجهة النظـر الصـهيونية   

ية ليس فقط تدمير القوة العراقية بل تدمير البنية التحتية المادية والبشرية واألمريك
للشعب العراقي حتى ال يتمكن أبناء العراق من بناء بلدهم، فالعراق بما يمثله مـن  

  .344الصهيوني-لسالم األمريكياعمق استراتيجي وتاريخي مازال خارج دائرة 
االغتصاب اليهودي لألراضي العربية،  يكن عداء عميقا لما يعتبره كان العراق    

ولم يكن يمكن ضمان أمن إسرائيل إذا ما سمح للعراق بأن تصبح قوة عسـكرية  
قادرة في المنطقة، ومن ثم فليس مفاجئا في هذا اإلطار أن تبقى واشنطن معنيـة  
بشدة بضمان إخضاع العراق دائما بينما تستمر في ضخ األسلحة واألمـوال إلـى   

  .345هلة ما تملكه من أسلحة دمار شاملإسرائيل، متجا
لقد استفادت إسرائيل من الوضع في الشرق األوسط وذلك من خالل إمضـاء      

استفادت من رجـوع سـيناء    التي 1978معاهدات السالم بينها وبين مصر سنة 

                                                
  .154طه نوري ياسين الشكربي، مرجع سبق ذكره، ص  342
  .433توفيق ألمديني، مرجع سبق ذكره، ص 343
  .433، صنفس المرجع 344
  .200، ص جيف سيمونز، مرجع سبق ذكره 345
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صول إسرائيل على سالم دائـم  وبطريقة رسمية مقابل ح 1967المحتلة منذ سنة 
، كمـا اتفقـت   346ا من دائرة الصراع العربي اإلسـرائيلي وبالتالي إخراجه معها

إسرائيل مع األردن في "وادي عربة"، وتم بذلك تقييد الضفة الشرقية وإخراجها من 
لكن االستفادة الكبرى إلسرائيل كانت منذ مباحثات أوسلو وتوقيـع   ، 347 الصراع

ر عـام  سـبتمب  13االتفاقية ما بين إسرائيل ومنظمة التحريـر الفلسـطينية فـي    
، وانتهاج مسار السالم مع منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان أساسـا  1993348

  برعاية إدارة الرئيس بيل كلينتون.
لكن مع وصول مفاوضات السالم إلى الطريق المسدود، حاولت الو.م.أ إخراج     

إسرائيل من العزلة عن طريق بعث مشاريع السالم االقتصـادية مثـل مشـروع    
ط الجديد والكبير، وذلك من أجل بعث عالقات ومعامالت اقتصـادية  الشرق األوس

المعـروف  بين إسرائيل وشركائها اإلقليميين والذي سبقها المشـروع األوروبـي   
، وجاء بعده مشروع االتحـاد  1995مسار برشلونة أو  بالشراكة األورومتوسطية

  من أجل المتوسط بقدوم الرئيس الفرنسي الجديد ساركوزي.
ت فكرة "مشروع السوق الشرق أوسطي" كركيزة أساسية لمسار السـالم  برز    

، ولهـذا السـبب عقـد مـؤتمرين     349في الشرق األوسط بين العرب وإسـرائيل 
نـوفمبر   2أكتوبر إلـى   30اقتصاديين أولهما في الدار البيضاء المغربية بتاريخ 

وع ، وذلك من أجل إطالق مشـر 1995، والثاني في عمان "األردن" سنة 1994
تكاملي يهودي على غرار مشروع الجماعة األوروبية ولو كـان ذلـك بخـالف    

  .350األسس السياسية واالقتصادية التي قام عليها المشروع األوروبي 
                                                

بيروت: الدار العربية ( 1،ط. ، عاصفة الصحراء فشل السياسة األمريكية في الشرق األوسطليون هارد 346
  .127)،ص.2005للعلوم، 

"إسرائيل وخيارات األمن والسالم،" المجلة العربية للعلوم  )2008(دياب مخادمة و خالد،وليد محمود،  347
تم ; pdf-emagazine.articles/19-b/pdfwww.caus.org.l.04السياسية ،متوفر في االنترنت على  

  ). 2008االطالع عليه سنة (
  .130ليون هارد، مرجع سبق ذكره، ص 348
 1مجلة المفكرخلفيات الواقع واآلفاق،"الحسين بوقاره، "مشروع السوق الشرق أوسطية  349

  .145، 135)،ص.ص، 2006(مارس
  .نفس المرجع 350
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" أن الضمان األساسي ألي أالن أيبان" االتحاد األوروبي ةويعتقد وزير خارجي    
ية بين إسرائيل واألقطار اتفاق سالم هو انتشار شبكة كثيفة من العالقات االقتصاد

الشرق األوسط الجديـد   جيء بمشروع، 2003سقوط بغداد في أفريل ب.351العربية
الذي يتضمن إضافة إلى األبعاد السياسية المتمثلة في إضفاء الصيغة الديمقراطيـة  
على األنظمة السياسية في المنطقة، إقامة نظام إقليمي جديد يتولى مهمة تثبيت بناء 

الهيئات واللجان اإلقليمية المشـتركة الفنيـة واالختصاصـية    من  هيكلي متكامل
واالقتصادية والتنسيقية، وتحدد وظائف المشروع من خالل تشييد نظـام اقتصـاد   

                                       إقليمي عبر ثالث مراحل.
  ن مشتركة ثنائية ومتعددة األطراف.إقامة مشاريع تعاو-      
ع تتطلـب اسـتثمارات   ت اقتصادية دولية في إنجاز مشاريإشراك مؤسسا -

 رأسمالية ضخمة.

صوغ سياسة اقتصادية للمجموعة اإلقليمية الشرق أوسـطية مـع إقامـة     -
 .352وتطوير مؤسسات إقليمية رسمية

إن الكيانات المراد التكامل معها كيانات ضعيفة من حيث البنية االقتصادية أو     
فإن إسرائيل هي الكاسب األكبر من احـتالل العـراق،   النظام السياسي، وبالتالي 

فخروج العراق من دائرة الحسابات اإلستراتيجية في المنطقة وذلك بفضل قوتـه  
العلمية والعسكرية مما يفسح المجال أمام إسرائيل للقيـادة فـي المنطقـة رغـم     
فيد األخطار التي يعتقد أن مصدرها إيران وسوريا ومن ثم فإن إسرائيل هي المست

 .353األول واألخير من سقوط النظام في العراق

يمـي  لكن لم ينعكس التدخل األمريكي في العراق على الصعيد الداخلي واإلقل    
  بل انعكس كذلك على الصعيد الدولي والحضاري فما هي هذه االنعكاسات؟ فقط
  
  

                                                
  سبق ذكره.دياب مخادمة وخالد وليد محمود، مرجع  351
  .نفس المرجع 352
  .60عبد الخالق فاروق، مرجع سبق ذكره، ص 353
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  .المبحث الثالث: االنعكاسات الدولية 
جمع تحالف دولي مغطى بشرعية دوليـة   تمكنت الو.م.أ من 1990منذ سنة     

من األمم المتحدة، مكنها من إخراج القوات العراقية من الكويت وتجريب العديـد  
من األسلحة الجديدة بمناسبة الثورة الجديدة في الشـؤون العسـكرية واسـتغالل    

مـن   2/3الفرصة المناسبة للتواجد بكثافة في منطقة تحتوي علـى أكثـر مـن    
المية للنفط، وحماية إسرائيل من صواريخ العباس والحسين التـي  االحتياطات الع

  كان يطلقها النظام العراقي السابق إبان حرب الخليج الثانية.
  االنعكاسات الدولية.المطلب األول:

 2001إن الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن في سبتمبر من عـام      
لمة والهيمنة األمريكية على المسـرح  كان لها األثر البالغ في تعميق سياسات العو

اإلستراتيجي العالمي والذي ابتدأ بالتراجع اإلستراتيجي لإلتحاد السوفيتي عن أداء 
دور المنافسة العالمي، ثم حرب الخليج الثانية التي كانت نتيجـة لغـزو العـراق    
 للكويت، ومن ثم فإن االختراق األمني الذي تعرضت له الو.م.أ ليس من السهل أن
يكون بالشكل الذي رأيناه بالرغم من التحصينات الجغرافية واألمنية التي تتمتع بها 

  ؟الو.م.أ بدون أن تطرح التساؤالت عن المدبر الحقيقي لألحداث
وأدى إلى تطور فـي الفكـر العسـكري     2001سبتمبر  11ما حدث في إن    

ء من عسـكريين  واالستراتيجي األمريكي وإسقاط النظام العراقي حسب كل الخبرا
وإستراتيجيين يستغرق إعداده عدة سنوات، فكيف لم يكتشف خالل اإلعـداد لـه؟   

الذي يتمكن من معرفـة القـائم   من وكيف تم اتهام القاعدة مباشرة بعد األحداث؟ ف
يمتلك القدرة الدقيقة في معرفـة الفاعـل، وبسـرعة    من بالعملية خالل ساعات و

تقارير إخبارية عن وجود عدد كبير مـن  ، بل أكثر من ذلك فقد وردت 354مذهلة
اليهود يعملون في مركز التجارة العالمي لكن لم ترد أي معلومات عـن إصـابة   

وذلك بسبب الغياب الجماعي الـذي يطـرح عـدة     حد في تلك األحداثيهودي وا
  .355تساؤالت

                                                
  .17زبير سلطان قدوري، مرجع سبق ذكره، ص 354
  .28المرجع السابق الذكر، ص 355
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وما يعتقد الخبراء أنه كان بداية التوجه األمريكي لضرب العراق هو تصريح     
: "إن راعـي البقـر   2001سـبتمبر   12أذاعه التلفزيون العراقي في يـوم   الذي

. 356األمريكي يجني ثمار جرائمه ضد اإلنسانية، إنه يوم أسود في تاريخ أمريكـا" 
ومن ثم استغلت الشخصيات الرئيسية في اإلدارة األمريكية األحداث لإلسراع فـي  

.وذلك بـدعوى أن  357واشنطن داء العداء اتجاهباإلطاحة بنظام متمرد ال ينفك في إ
من القومي األمريكي في خطر ويجب حمايته من األنظمة الداعمة لإلرهـاب،  األ

وحمايته تكون بواسطة القدرة العسكرية التي تقضي إلى العمل المسـلح الـرادع   
وهو ما قامت به اإلدارة الجمهورية األمريكية  فبعد أن أخرجت  358لتحقيق األمن

ويت وقامت بحصاره ثم من جديد عادت إلى استعمال القوة القوات العراقية من الك
مـن القـومي   األإلسقاط النظام لكن المالحظ من ذلك أن هذا ليس ألجل حمايـة  

األمريكي، ولكن في صالح خدمة إسرائيل وأهدافها اإلستراتيجية والدليل على ذلك 
ي بي سي هو تصريح الجنرال السابق أنتوني زيني في مقابلة متلفزة على شبكة س

بقوله: "إن أسوأ سر احتفظت به  2005فيفري عام  25األمريكية يوم الجمعة في 
في حياتي هو أن اإلدارة األمريكية من المحافظين الجدد قد خاضت حرب احتالل 

  359العراق لحساب إسرائيل ".
لقد احتدم الجدال داخل دوائر صنع القرار األمريكي حول استمرار التدخل في     

منية في العراق وازدياد عدد وطبيعته، فرغم تزايد المشكالت األمريكية األالعراق 
يكية كلفت ، إن اإلدارة األمر360قتيل 3000إلى  2006القتلى الذي وصل في نهاية 
المكونة من الحزبين في مارس برئاسة وزير الخارجية  مجموعة دراسات العراق

                                                
  .44، مرج سبق ذكره، صاستهداف العراق العقوبات والغارات في السياسة األمريكيةجيف سيمونز،  356
  .47، ص.نفس المرجع 357

  جع سبق ذكره،محمد نديم، مر  358
، "اإلستراتيجية األمريكية صناعة الحروب والمؤامرات،" مجلة الفكر السياسي )2007(عبد الوهاب زيتون  359

تم االطالع عليه ;  htm-dam.org/politic/28/fkr28-http://www.awu.009.متوفر في االنترنت على 
  (2008) عام
التسلح ونزع السالح واألمن األوروأطلسية" في   بال دوناي وزدر سلوالتشوفسكي، "األمن والمؤسسات 360

 -1(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط. 1،تص، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط.  الدولي
  .96)"، ص 2007

http://www.awu
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ون ولقد نشر التقرير فـي  األسبق جيمس ببكر وعضو الكونغرس السابق لي هاملت
وأهم ما جاء فيه هو أنه ال يمكن تحسين الوضع في العراق مـن   2006ديسمبر 

دون المصالحة بين مختلف فئات الشعب ومن غير ربط العملية السلمية في العراق 
بعملية السالم في الشرق األوسط (أنظر الملحق تقرير بيكر هاملتون)، لكن يشـير  

ألمريكية في ضرب العـراق هـو تحويـل األنظـار عـن      الخبراء إلى الرغبة ا
مـن األمـريكيين    % 63الصعوبات االقتصادية التي يعيشها األمريكي، فنسـبة  
بخطـر الهجمـات    %19يهتمون بالوضعية االقتصادية ووظائفهم في حين يهـتم  

  .361اإلرهابية
وفي هذا الصدد أعلن الرئيس بوش إسـتراتيجيته الجديـدة للعـراق وأهـم         
جندي إضافي للعراق للسيطرة على الوضـع   20.000صرها إرسال أكثر من عنا

األمني، مع مضاعفة المساعدات االقتصادية وفرق األعمال اإلقليمية وهذا من أجل 
، 362الوصول إلى عراق ديمقراطي يحارب اإلرهاب بدال من أن يأوي اإلرهابيين

اولة أمريكية إلبعـاد  كما أن بعض األطراف الدولية نظرت إلى الغزو على انه مح
األنظار عن الرغبة األوروبية التي ترمي إلى إنشاء قوة عسكرية أوروبية مستقلة 

  .363عن الهيمنة األمريكية
 لدوليةإضافة إلى التحوالت والتداعيات داخل الو.م.أ وعلى مستوى التفاعالت ا    

رجـة  عرفت العقيدة والفكر العسكري تحوال كذلك من األطر التنظيريـة إلـى د  
                          التطبيق ألعملياتي.

إن إستراتيجية الضربات الوقائية التي تبنتها اإلدارة األمريكية وخصوصا أثناء     
غزو العراق، تعد تحوال جوهريا عن سياسة االستقرار اإلقليمي التـي صـاغتها   

دت أكثر أثناء اإلدارة الجمهورية لجورج بوش األب أثناء حرب الخليج الثانية وتأك

                                                
 .)، ص 2000(نوفمبر  472 لجيشا العراق أي مخرج؟" -بوعالم بولعراس، "الواليات المتحدة األمريكية 361
34 .  
 4،" ،دراسات إستراتيجيةلي، "نص اإلستراتيجية األمريكية الجديدة للرئيس بوش في العراقغا مإبراهي 362

  .143. 134)، ص ص 2007(جويلية 
  .144عبد الخالق فاروق، مرجع سبق ذكره، ص 363
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، ترتـب  2001سبتمبر  11، لكن وعقب أحداث 364فترة حكم الرئيس بيل كلينتون
عسـكري بمسـتوى   عن ذلك واقع أوصل الو.م.أ إلى وضع مخصصات اإلنفاق ال

  .365ق األنشطة الحكومةيفوق كل مخططات إنفا
ومن ثم يمثل جوهر التطور في الفكر اإلستراتيجي األمريكي في االنتقال مـن      
فهوم االحتواء إلى العمل الوقائي باعتباره مفهوما مركزيا في المنظومة الفكريـة  م

اإلستراتيجية للو.م.أ ويقوم مضمون هذه اإلستراتيجية على أن تبادر الو.م.أ باتخاذ 
إجراءات مبكرة ومفاجئة ضد دول أو جماعات معادية لمنع وقوع أعمال مـدمرة  

لمسئولون األمريكيون بعض الحاالت التي من جانبها ضد أهداف أمريكية، ويحدد ا
قد تستدعي القيام بإجراءات وقائية وأبرزها: اقتراب دولة محددة مـن الحصـول   
على أسلحة دمار شامل كما أشيع عن العراق أو اقتراب دول أو جماعات إرهابية 

  .366من تنفيذ هجمات ضد أمريكا
تيجية الضربات الوقائية، وتعتبر حرب العراق بمثابة التطبيق الرئيسي إلسترا    

حيث بنت إدارة بوش موقفها على ضرب العراق وإسقاط النظام الحاكم علـى أن  
هذا األخير امتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية، وهو ما قد يعرض الو.م.أ مسـتقبال  

، وهو ما 367لهجمات إرهابية غير تقليدية ولكن بواسطة أسحله بيولوجية وكيميائية
تيجية الهجوم الوقائي في فترة الرئيس جورج بوش االبن، بعـد  استلزم تبني إسترا

تبني إستراتيجية الردع واالحتواء العسكري في فتـرة الـرئيس جـورج بـوش     
  .368األب

                                                
 150، الدولية  السياسةحسام سويلم، "الضربات الوقائية في اإلستراتيجية األمنية األمريكية الجديدة"  364

  . 290، ص. )2002 (أكتوبر
(دبي: مركز الخليج  من سبتمبر على منطقة الخليج 11تحديات إستراتيجية بعد أحداث إسماعيل الشطي،  365

  .92)، ص. 230ألبحاث 
 153، السياسة الدوليةأحمد إبراهيم محمود، "حرب العراق وتحوالت الفكر اإلستراتيجي األمريكي،  366

  . 112)، ص. 2003جويلية(
  .نفس المرجع 367
  .170سوسن العساف، مرجع سبق ذكره، ص  368
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على أنه نقل المعركـةّ إلـى    بوش االبن العمل الوقائيالرئيس ومن ثم يعرف     
يـه فـإن   ، وعل369وزعزعة خططه، ومواجهة أسوأ التهديد قبل أن تظهـر  العدو

الواليات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وسـتبني سياسـتها   
الخارجية على أساس حماية هذه المصالح ومواجهـة أي تهديـد لهـا بالتـدخل     
العسكري، وتتصرف الو.م.أ منفردة إذا كان ذلك يخدم مصالحها، أو بشكل متعدد 

  .370اد قوة عسكرية مناسبةاألطراف إذا رأت ذلك مناسبا وذلك بواسطة إعد
لقد غيرت الو.م.أ من أساليب القتال وعدلت عن خوض الحـروب الكبـرى       

وأصبحت تخوض الحروب الصغيرة فقط أي مع دول ليست من حجمها وال فـي  
ومعتمدة في ذلك على تقنیات وسائل جدی دة متمثل ة    371زمنیة وجیزةوفي فترة قدرتها 

 Communications Control Commend] وھ ي [ C4ISRفي ما یع رف ب ـ [  
reconnaissance and surveillance Intelligence Computers.[372    

إضافة إلى هذه األساليب واألنظمة الجديدة للتحكم في إدارة العمليات القتاليـة      
  :373تقنية عاليةفقد استخدمت الو.م.أ أسلحة جديدة ذات 

  .ذج منهانمو 400الصواريخ الدقيقة التصويب، وجرب نحو  .1
 .استخدمت أمريكا القنابل االنشطارية .2

-جربت أمريكا قنابل مايكروويف، وهي قنابـل تبعـث إشـعاعا كهـرو     .3
مغناطيسيا ويؤدي إلى تعطيل أجهزة االتصال والرادار والحواسب وأجهزة 

 .الراديو

 .مترا 30استخدام قنابل دقيقة التصويب تنفذ إلى عمق  .4
                                                

  .223، ص نفس المرجع 369
  .263، ص.نفس المرجع 370

371  Antonio j, Echevaria, «  An American  way of war or Way of battle, » Internet. 
Available from 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub662.pdf ;accessed ( 2008) . 
 
372  John, Ferris )2003،(  A new American way of war ? C4IS Run operation Iraqi 
Freedom A provisional assessment. Internet. Available from                 
http://www.jmss.org/2003/spring-summer/documents/ferris-infops.pdf ; Accessed( 
2008). 

مجلة الفكر السياسي متاح في االنترنت على  ،"على رقعة الشطرنج األمريكية)، "2006(المعلم إسماعيل 373 
005.htm-dam.org/politic/26/fkr26-http://www.awu      ;)2008تم االطالع عليه سنة .(                       

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub662.pdf
http://www.jmss.org/2003/spring-summer/documents/ferris-infops.pdf
http://www.awu
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 .جديدةتجربة عدد من األقمار الصناعية ال .5

والسيطرة عليها يمكن صاحبها يؤكد أن امتالك القوة الجوية إن ما سبق ذكره،     
ومن مميزات القوة العسكرية األمريكية من خالل ما  من التفوق األكيد في المعركة

  :374استعملته أثناء مراحل تدخلها في العراق
  .سرعة التنفيذ -
 .القدرة على الوصول إلى الهدف -
 .المرونة -

 .ربات الجوية والدقة في التصويبقوة الض -
 التكنولوجيا العالية. -

  كفاءة الطاقم. -
إال أن  B-52وطائرات  F-18ورغم امتالك سالح الجو األمريكي لطائرات      

تمتلكه هذه الطائرة من تقنيات عالية ، يؤكـد علـى    وما B-52امتالكها لطائـرة 
في العراق، ففي سنة  مدى تفوق أمريكا الجوي الواضح على مدى مراحل تدخلها

ذات  التقنية والتي حملت في البداية اسم B-2بادرت الو.م.أ بتطوير طائرة  1978
    375التكنولوجيا العالية.

الجديدة لألسلحة كانت بدعوى إخراج القوات العراقية  إن كل هذه التكنولوجيا    
ظـم  من الكويت والقضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقيـة التـي اقتنـت مع   

، حيث سـاهمت فـي ذلـك    دول الغربية أو بعلمها على األقلمستحضراتها منة ال
وتشير اإلستراتيجية الوطنية األمريكية لمحاربة أسلحة الدمار  376إيطاليا والبرازيل

وا أسـلحة  إلى أن الو.م.أ لن تدع أعدائها يطور 2002الشامل المعلنة في ديسمبر 
لى أمنها في القرن الجديد، و لكن السؤال جل الحفاظ عالدمار الشامل، و ذلك من أ

                                                
  . 22)، ص. 2003(أكتوبر  483 الجيشميمونة باحث، "القوة الجوية العامل الحاسم في كسب النصر"،  374
  . نفس المرجع 375
بوعالم بولعراس،" انتشار أسلحة الدمار الشامل بين االتفاقيات الدولية والمصالح اإلستراتيجية،"  376

  . 15)، ص. 2003(أفريل   477الجيش
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المطروح هل تستطيع الو.م.أ القضاء على التهديدات الالمتماثلة المتزايـدة فـي   
  الضخمة ؟ االعراق بواسطة هذه التكنولوجي

لو.م.أ في القرن الحادي والعشـرين، إذا  بالنسبة ل ة يعد أساسياإن استعمال القو    
ات الدولية كمنظمة األمـم  ميال للعمل عبر المؤسس ئولون األمريكان اقلسيبدو الم
ير حاليا علـى أنشـطة البحـث و التطـو     فإنه يتم اإلتفاقوأكثر من ذلك  المتحدة
وهو مـا يمكـن    377أكثر مما تنفقه ألمانيا أو بريطانيا على الدفاع ككل العسكري

 الو.م.أ من فرض إستراتيجية الهيمنة ليس على العراق فقط ولكن علـى المنطقـة  
. من خالل إعادة رسم الخارطة السياسية في الوطن العربي عموما وفي 378والعالم

العراق على وجه الخصوص، وهذا ما يسهل بناء إمبراطوريـة أمريكيـة قويـة    
ا  أهم مصادر الطاقة في العالم، وهذ األركان وهو ماال يمكن من غير السيطرة على

ربي والـذي أدرك أن الحـرب   قطاب االقتصاد العالمي كاالتحاد األوأارضته عم
األمريكية على العراق ليست من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل أو منـع  

يقة صـراع بـين   التهديدات المختلفة ضد األهداف األمريكية، ولكن هي في الحق
اإلستراتيجية وهذا الصراع يكون في الكبار، للسيطرة على منابع القوة االقتصادية 

  .379راقحلبة الصغار كالع
إن األهمية االقتصادية الحتالل الو.م.أ للعراق يعطي الو.م.أ إمكانية السيطرة     

المتوسط والقريـب، ولكـن    ليس على المد –رغم األزمة االقتصادية  -والهيمنة
.لكن مستوى الصراع ليس اقتصاديا فقـط، ولكـن التـدخل    380المدى البعيد كذلك

  ما من الصراع الحضاري.األمريكي في العراق يعكس كذلك جانبا مه

                                                
 158 السياسة الدوليةاحمد فاروق عبد العظيم "سياسة القوة في المشروع األمريكي للنظام العالمي،"  377

  .30)، ص.2004(أكتوبر 
  .43زبير سلطان قدوري، مرجع سبق ذكره، ص  378
  .55، صنفس المرجع 379
 152، السياسة الدوليةعالء جمعة محمد "االقتصادي الدولي بين الكساد والحرب: انتعاش أم انكماش،"  380

 .160) ص. 2003(أفريل 
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  .االنعكاسات الحضاريةالمطلب الثاني:
عنـدما   النعكاسات التدخل األمريكي في العـراق  طئ الكثير من الدارسينيخ    

في إطار خطورة النظام العراق وامتالكه ألسلحة  يفسرون الغزو األمريكي للعراق
فـي مشـاكل   تسبب تمصالح الو.م.أ أو ر شامل يمكن أن تسبب خطورة على دما

إن البعد الحضاري يعد من أهم . 1990ل ما حدث مع غزو الكويت سنةإقليمية مث
األبعاد اإلستراتيجية التي يمكن تحديدها من الغزو األمريكي للعراق فإضافة إلـى  
انعكاس الصراع بين الحضارة الغربية والحضارة العربية اإلسالمية في سياسـة  

داء على التراث العراقي ومكونات الحضـارة  تدخل الو.م.أ في العراق فإن االعت
  العراقية تؤكد هذا الطرح بل تجعله غاية في األهمية.

بين الحضارات غداة نهاية الحرب الباردة  بوادر ما يعرف بالصراع لقد بدأت    
فكرة نهاية التـاريخ     Francise Fukuyama)فرانسيس فوكوياما(عندما أطلق 

)End of History حـرب انتصرت الليبرالية على االشـتراكية فـي   )، فبعد أن 
إيديولوجية دامت عقودا من القرن العشرين وسـادت طـاهرة سـقوط األنظمـة     
االشتراكية، وتغير المناخ الفكري في روسيا وجمهوريات (إ.س) سـابقا، وتبنـي   

د من دول العالم الثالث للمبادئ الديمقراطية والفلسفة الليبرالية والرغبة فـي  يالعد
رئيس دائرة التخطيط السياسي –ي النموذج األمريكي، اعتقد فرانسيس فوكوياماتبن

أن  -ثد لألبحـا يكية، وهو باحث سابق في مؤسسة رانفي وزارة الخارجية األمر
الفكري واإليديولوجي ولن توجد مـن اآلن  العالم وصول إلى آخر مراحل التطور 

لـك التـي يتبناهـا    الفة لتقدات أو مذاهب أو حضارة مخأو معت تأية إيديولوجيا
هي جزء من األدبيات التي تسوق للفكر  الكن يالحظ أن فكرة فكوياكم 381الغرب.

الغربي ومحاولة لإلقصاء األطراف األخرى خاصة اإلسالم الذي يتخـوف منـه   
  . 382الغرب كآخر أهم المنافسين للحضارة والتعاليم الغربية

                                                
،" الم عرض ونقداألطروحات الغربية في توصيف عالقة الغرب باإلس)،"2004إبراهيم ،بن ناصر الناصر( 381

http://www.albayan-تقرير البيان االستراتيجي. متوفر في االنترنت على 

magazine.com/takreer1/pdf/4.pdf  ; )2008تم االطالع عليه سنة .(                                    
  .رجعنفس الم 382

http://www.albayan
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تعرضـوا  الـذين   القات الدوليـة عأهم أساتذة ال )صاموئيل هانتنجتونيعتبر (    
بالدراسة لفكرة الصراع الحضاري من خـالل أطروحـة صـدام الحضـارات     

(Civilisation Clash)ون إلى أن الثقافة كونها عبارة عن هوية نجتري هانت، ينب
حرب الباردة وفـي هـذا   من أهم أسباب الصراع في مرحلة ما بعد ال ،حضارية 

الزوال والقـدرات االقتصـادية والعسـكرية     لغرب في طريقالصدد فإن تأثير ا
والسياسية للحضارات اآلسيوية آخذة في االزدياد، واإلسالم يزداد عدد أفراده مما 
قد يؤدي البلدان المجاورة لها ومن تم فإن رغبة الغرب في فرض عالميته تسوقه 
إلى الدخول أكثر فأكثر في صراعات مع الحضارات األخرى وخصوصـا مـع   

الذي يشكلون فعليا أخطر الحضـارات المهـددة لعالميـة الحضـارية     المسلمين 
  383الغربية

إن دور القيم يعتبر متجذرا وواضحا في سياسة تدخل الـو.م.أ فـي العـراق        
فالعمل على توسيع دائرة تبني األفكار جوهريا في الحرب األمريكية على العراق 

كثر ديمقراطية ومن ثـم  وذلك حسب ما أعلن عن تحرير النظام العراقي وجعله أ
  .384فإن الحرب ضد العراق هي حرب مبررة وعادلة

إضافة إلى موضوع األفكار والقيم نجد أن دور الصراع بين األديان يجد لـه      
ـ    جتون األمـة  ننتامكانا األهداف اإلستراتيجية الحتالل العراق، فقـد وصـف ه

ـ  ة مختـارة يحمهـا اهللا   األمريكية أنها تحيا بروح الكنيسة، ومن ثم فإن أمريكا أم
كلفها برسالة سامية في هذا العالم وهو ما يعملون على أكثر من ذلك ويباركها بل 

والذي ال يمكن تحقيقـه إال مـن    385تطبيقه من خالل أو ما يسمى تحرير العراق 
خالل تدمير العراق وإسقاط النظام عن طريق القوة العسكرية الهائلة التي تتمتـع  

  بها الو.م.أ. 
                                                

صدام الحضارات محاولة للفهم أبعاد وأسباب وحاالت العدوان األمريكي على األمة عبد الرزاق مقري،  383
  . 15. 14 ،) ،ص.ص2004، كلمة للنشر والتوزيع(المنصورة: دار ال 1،ط. اإلسالمية

مستقبل ال ة اإلنسانية بين الغرب واإلسالم،"رضوان جودة زيادة " الصراع على القيم أزمة المعرف 384
  . 87)، ص. 2006(سبتمبر  331العربي

(جويلية  165 السياسة الدوليةوربجي " الثابت والمتغير في سياسة الواليات المتحدة الخارجية ،" منار الش 385
  215. 206) ، ص.ص.2005
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إن سياسة تعميق القوة وزيادة التناقض بين الحضارة الغربيـة والحضـارة        
العربية اإلسالمية، ترمي إلى زيادة مشاكل شعوب المنطقة عموما وزيادة متاعب 

مشارب شـعبه بـين    تنوعالعراق على وجه الخصوص إذا أخدنا بعين االعتبار 
 386كريا وعلميا وحضاريارهينة لرقابة الو.م.أ ف إبقائهومن ثم  ومسلمين نمسيحيي

وينطبق هذا على كل من ال يوافق رغبات الو.م.أ سواء في المنطقة أو في بـاقي  
واإلرهابيين وسياسة مكافحة اإلرهاب،  بدول العالم وسيتم إطالق ما يسمى اإلرها

ويضـف المفكـر    387على كل األشخاص واألعمال المخالفة لإلرادة األمريكيـة 
ي هو رد فعل للعولمة والحداثة في القـرن الحـادي   فوكوياما أن التطرف اإلسالم

األمريكية فـي الشـرق   والعشرين ويرى بأن المسلمين يعترضون على السياسة 
م فأن مصدر التهديد الحقيقي ألمريكـا يكمـن فـي المجتمعـات     األوسط، ومن ث

 John )لجان دانيـا فوكوياما فقد فسر المفكر الفرنسي (إضافة إلى  388اإلسالمية

Daniel ن االختالف الثقافي ال يمكن أن يوفر خارج إطار انتهاك حقوق اإلنسان أ
  .389وسؤ معاملة المرأة واسترقاق األطفال، وهذا ما يتم وصف اإلسالم به دائما

إن ظاهرة الصراع الحضاري ال تتوقف على مستوى تبني أفكار وسياسـات      
ضارته مـن خـالل   عسكرية معادية للعراق، بل لقد تم االعتداء على العراق وح

لعـراق  لما يتوفر جل مكونات متاحفه القيمة ، وذلك لالسرقة والسطو على آثاره و
من مواقع أثرية وتراثية منتشرة في جميع مناطقه، فرغم القيمة الحضارية والمادية 

إعالن  و لتلك اآلثار إال أنها لم تسلم من نهب دعاة الديمقراطية والسلوك المتمدن.
قطعة أثرية مهربة من طرف الو.م.أ إلى العراق بعد  1046ن عن إرجاع أكثر م

                                                
  158طه نوري ياسين  الشكرجي، مرجع سبق ذكره ص. 386
المجلة ية حوار الحضارات واإلرهاب الدولي،" "اإلسالم في سياسة  الدول )،2007(عبد الحسن شعبان 387

                                           العربية للعلوم السياسية متاح في االنترنت على الموقع التالي:       

10.pdf-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/15   2009تم االطالع عليه سنة   
(أكتوبر 166 السياسة الدوليةالوهاب "فوكومايا واالنقالب على المحافظين الجدد داليا عبد القادر عبد  388

  . 13)، ص. 2006
  166السيد ولد أباه، مرجع سبق ذكره، ص. 389

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/15
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أرجعـت   فقط، بـل ولم تكن الو.م.أ والدول الغربية مآل التحف المهربة 390الغزو
قطعـة   2500قطعة تم تهريبها بعد العراق وأعـادت األردن نخـو    702سوريا 

أثرية، والتي تشمل مخطوطات على فخاريات وتماثيل ولوحات مكتوبـة بـالخط   
  .391مسماري يعود بعضها إلى العصور السومرية واآلشورية والبابلية واإلسالميةال

د العديد من المحللين سرقة آثار ومتاحف إلى العراق إلى النشـاط  رهذا وي
اإلسرائيلي الواسع في هذا الميدان من اجل طمس تاريخ وحضـارة هـذا البلـد    

إضـافة إلـى    .وسادوبإشراف من سامي المسئولين في إسرائيل وكبار ضباط الم
  .392أبيب السطو على المكتبة اليهودية القديمة في بغداد ونقلت مباشرة إلى تل

إلى المشاريع االقتصادية من أجل بعـث أواصـر العالقـات    إسرائيل تلجأ      
االقتصادية بينها وبين العرب وذلك من أجل البحث عن أمن اقتصادي يضاف إلى 

أن مضمون ما بقدر  ال تهمسط الجديد أو الكبير األمن السياسي فتسمية الشرق األو
 393المشروع واحد والغرض الرئيسي منه بعث عالقات اقتصادية مع دول المنطقة

 ولكن المالحظ أن مضمون مشروع الشرق الكبير والجديد ليست له أبعاد اقتصادية
  . 394القضاء على جميع األنظمة وأشكال المقاومة المعادية إلسرائيل ولكن فقط،

لقد طبقت اإلدارات الجمهورية سياسة الحرب ضد العراق ألجـل تـدميره         
 جيشه ومنجزاته وتراثه الحضاري ونهب الثورة النفطية وإبـادة شـعبيه   وتدمير

                                                
،" متاح في ر، "اآلثار العراقية كنوز حضارية تشكو اإلهمال النهب واالندثا)2008(محمد حميد الصواف  390 

  ). 2009تم االطالع عليه سنة (; http://www.annabaa.org/nbanews/72/293.htmاالنترنت على 
 .نفس المرجع 391

) متوفر على االنترنت 2008"الدور الصهيوني في سرقة التراث الحضاري العراقي ونهبه وتدميره،"(  392 
http://albaath.news.sy/user   ;2009الع عليه سنة (تم االط  .(  

سبتمبر الشرق األوسط الجديد، اختالق الفوضى . متاح في  11)"عالم ما بعد 2006لقاء،مكي، (  393
9B56-4056-81A4-C1A293Ahttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/5-االنترنت

35F24AF11429,frameless.htm  
  ).  2008تم االطالع عليه سنة(  ;

 )"أهم التطورات العالمية واإلقليمية والقطرية خالل العقود الثالثة الماضية،"2007محمد محمود اإلمام، (  394
  المجلة العربية للعلوم السياسية،متاح على االنترنت في: 

9.pdf-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/13     ;) 2008تم االطالع عليه سنة.(  

http://www.annabaa.org/nbanews/72/293.htm
http://albaath.news.sy/user
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/13
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. ولم تكتفي بالعراق فحسب، بل امتـداد االسـتهداف   395وزرع الفتن الطائفية فيه
خرى في المنطقة حيـث  األمريكي واإلسرائيلي إلى حركات التحرر والمقاومة األ

يتضح هذا جليا في الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد حزب اهللا في لبنان صـيف  
   2006.396عام 
ة األمريكية التي تأخذ ربأما على صعيد العدوان اإلسرائيلي على غزة فإن المقا    
 غيرتقد تراع بين إسرائيل والعرب العالقة الصفرية بين األمن في الخليج والصب

فـي   –بـالمفهوم األمريكـي    –وذلك بزيادة األمن  397صفريةالعالقة غير نحو ال
اسـتهداف القـوى   على المنطقة مما يزيد من أمن إسرائيل. حيث تعمل إسرائيل 

يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن إسرائيل لها  كحركة حماس  والحركات اإلسالمية
عديدة مـن بـين    . وذلك تحت ذرائع398يد في استهداف العراق والقوى المجاورة

وهـو مـا    399أهمها نقل الديمقراطية إلى العراق وإيران والشرق األوسط كافـة 
 400هذا الزحف الحضاري الغربي يستدعي إستراتيجية عربية وإسالمية للتعامل مع

                                                
(دمشق: منشورات الشرق األوسط الكبير بين الصهيونية العالمية واإلمبريالية األمريكيةغازي حسين،  395

 .97)، ص 2005إتحاد الكتاب العرب، 
) "العدوان اإلسرائيلي على لبنان اإلستراتيجية الثانية والظروف 2007، (يحسين يوسف سالم القطرون  396

    تالمتغيرة،" المجلة العربية للعلوم السياسية ، متوفر على اإلنترن
10.pdf-.org.lb/PDF/EmagazineArticles/16http://www.caus  ;) 2009تم االطالع عليه سنة  .(  

) "أمن الخليج حزام النار،" متوفر على االنترنت 2009عبد الجليل زيد المرهون، (  397
-9546-48D8-99FF-jazeera.net/NR/exeres/348B2B64http://www.al

BBF51A49F109.htm  
  ).   2009تم االطالع عليه سنة ( ; 

المستقبل أنتوني كورد سمان، "الحرب على غزة: انتصارات تكتيكية وهزيمة استراتيجية"  398
  . 218)، ص. 2009(فبراير 360العربي

واإلستراتيجية للدعوة إلى الديمقراطية عند جورج بوش،" عماد فوزي الشعيبي، "الدالالت اإليديولوجية  399
 . 82)، ص. 2006(جوان  2إستراتيجية دراسات

) "القوة األمريكية ومستقبل العالقات مع العالم اإلسالمي،" تقرير البيان 2004عدنان الهياجنة، ( 400
                                                                          reer1/pdf/12.pdfmagazine.com/tat-http://www.albayanاالستراتيجي، متاح في االنترنت على   

  ). 2008تم االطالع عليه سنة( ;

http://www.caus
http://www.al
http://www.albayan
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 .401ما لدى أمريكا من حضـارة من منظور  ة األمريكيةينوالذي تسوق أفكار للمد
ارة (بعد الموجة األولى وهـي ظهـور   الموجة الثالثة الحض وكذا سيطرتها على

  الزراعة، والموجة الثانية وهي ظهور الصناعة). 
المقصود بالموجة الثالثة هو التحكم في وسائل االتصال المتسـارعة فـي    إن    

ـ   والتنوع والتطور واستغاللها لصالح تمرير أفكار ومقاصد الحضارة الغربية وه
متلكون أسس وآليات الموجة الثالثة طرح آخر لمفهوم صراع الحضارات بين من ي

وبين باقي الدول التي ال تزال تتخبط في مرحلة االستهالك ولم تتقن حتى فنـون  
نعـرات  التجد الو.م.أ بدا من إثارة الطائفية وال  لكن .402يعصنالزراعة وآليات الت

  .403ية داخل المجتمع الواحد مثل ما هو واقع تحديدا في العراقالعرق
األمريكية في العراق، وتراجع التأييد العالمي لسياسة واشـنطن   تالصعوبان إ    

ظهور دراسات تدعو إلى القيام بهجوم دبلوماسـي  إلى في مكافحة اإلرهاب أدى 
الملحق). -ر تقرير بيكرهاملتوناألزمة العراقية (أنظعوض الهجوم العسكري لحل 

ـ باأوعارض بشدة الرئيس األمريكي الحالي الديمقراطي "بـاراك  و   Barak" ام

obama "404الحرب ضد العراق قبل بدايتها وأعتبرها حربا "خائبة.  
إن منطق االنسحاب من العراق كان معتقد غالبية الطبقة السياسـة وخاصـة       

وزيرة الخارجية في عهد  M.Olbrightهم (مادلين أولبرايت) ، ومننالديمقراطيي
ها كانت كارثة كبيرة علـى  الرئيس كلينتون، حيث اعتبرت الحرب على العراق أن

                                                
) "السياسة اإلستراتيجية ألمريكا في المنطقة العربية،" مجلة الفكر السياسي، متاح 2006فايز عز الدين، ( 401

طالع عليه سنة تم اال ;  htm-dam.org/politic/25/fkr25-http://www.awu.008في االنترنت   
)2008          .(  

)، 1998(دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  إنشاء حضارة جديدة سياسة الموجة الثالثةألفين و هايدي توفلر، " 402
 . 25ص. 

 1،تص، على محافظة ،ط. المتغيرات الدولية واألدوار اإلقليمية الجديدةالعالم اليوم،"في   فهمي هويدي، " 403
  .41)، ص.2005(عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع، 

باراك أوباما و مستقبل السياسة الخارجية األمريكية ،" متاح في االنترنت صعود ) "2009عالء بيومي، ( 404
85FB-44A5-B435-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/779484D1-على 

635C2CE7FA26.htm  ;) 2009تم االطالع عليه سنة . (   

http://www.awu
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/779484D1
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السياسة الخارجية األمريكية، وعبرت عن قلقها حيث أن هذه الحرب زادت مـن  
  405قوة إيران، وقالت أن الو.م.أ ال يمكن أن تفرض الديمقراطية بالقوة.

، التواجد األمريكي في العراق، حيث أعتبـر أن  يكما عارض نعوم تشو مسك    
اقي ولكنها احتاجت إلى السيطرة في المنطقة وكان الو.م.أ لم تحتج إلى النفط العر

ذلك من بوابة العراق، وأن اإلدارة األمريكية كانت تنوي إسقاط النظام في بغـداد  
، ولكن وفي ظل الفشل األمني في العـراق يجـب   2001سبتمبر  11قبل أحداث 

  .  406 على القوات األمريكية االنسحاب من العراق
حللـين اإلسـتراتيجيين أن الفـرق بـين اإلدارتـين      لم يعد خافيا علـى الم      

الجمهوريتين واإلدارة الديمقراطية والتي يتضمنها إطار البحث يكمن فـي كـون   
الجمهوريين يعتمدون على القدرات العسكرية (القـوة الصـلبة) والـديمقراطيين    

تـي  يعتمدون على الجاذبية الثقافية الدبلوماسية  واالقتصادية (القوة الناعمـة). ال 
يعرفها جوزيف ناي "القوة الناعمة على أنها الجاذبية والتأثير الثقافي واالقتصادي 

.من أجل التحكم والسيطرة علـى  407وأحيانا عن طريق تقديم مساعدات عسكرية"
دول أخرى ويتم هذا بطرق شتى مثل: الثقافة الشـعبية، والدبلوماسـية،    تسلوكيا

سات التجارية العاملة، أي القدرة على والمنظمات الدولية، مجمل الشركات والمؤس
االحتواء الخفي والجذب اللين، بحيث يرغب اآلخرون في فعل ما ترغب فيه القوة 

  . 408المهيمنة من دون حاجة إلى اللجوء إلى استخدام القوة

                                                
رجية األمريكية،" )، "أولبرايت الحرب على العراق كانت كارثة على السياسة الخا2009القدس العربي، ( 405

تم ;  http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/2/410220.htm تمتوفر على اإلنترن
  ) . 2009االطالع عليه سنة( 

 على تفي اإلنترن ،" متاحام فيشي)، "االحتالل األمريكي للعراق أسوأ من نظ2007، (يعوم تشو مسكن  406 
http://www.elza.jeeran.com  ;) 2009تم االطالع عليه سنة  .(  

407Josephs. Nye,j "Notes for a soft power research agenda," in  power in World 
polities  ,eds, Felix Berenskoetter  and M. Williams 1st. Ed (New York: Rutledge 
Taylor and Francis Group, 2007), P.162. 

)، "الواليات المتحدة األمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمة،"متوفر على 2009رفيق عبد السالم، (  408 
B126-4B27-E314-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C10D9444-االنترنت 

843EF8AE5742.htm   
  ) . 2009تم االطالع عليه سنة(;

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/2/410220.htm
http://www.elza.jeeran.com
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C10D9444
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أنه بصدد العودة  اويبدو من خالل البرنامج والوعود االنتخابية للرئيس أوبا م    
قوة الناعمة من جديد في السياسة الخارجية األمريكية وخاصـة  إلى تطبيق آليات ال

في الشرق األوسط، والعراق خصوصا، بعدما وعد بأن يسحب القوات األمريكيـة  
، أي العودة من جديـد إلـى اسـتعمال    2011من العراق في فترة أقصاها أوت 

 وتغليب الطابع الدبلوماسي على السياسة الخارجية األمريكية، عـوض الحـروب  
ستباقية التي امتازت بها اإلدارتين الجمهوريتين لجـورج بـوش   اإل و 409الوقائية
  وجورج بوش االبن تجاه العراق.األب 

  الخالصـة:
إن ما يمكن إجماله من تحليل الموقف الدولية واالنعكاسات اإلقليمية والدوليـة      

ية واإلقليميـة  للسياسة األمريكية تجاه العراق نجد تباينا واضحا في المواقف الدول
من هذه السياسة تجاه سواء في فترة حكم الرئيس جورج بوش األب، أو فترة حكم 

  الرئيس بيل كلينتون، وأخيرا فترة حكم الرئيس جورج بوش االبن.
فقد استطاعت الو.م.أ أن تجمع وتستقطب تحالف دولي كبير، مدعم بالشرعية     

القيام بحرب إستباقية تجاه العراق ) وذلك من أجل 678الدولية من خالل القرار (
، وشمل هذا التحالف مجموعة 1990أوت  2بعد أن قام األخير بغزو الكويت في 

من الدول العربية والدول الغربية ومشاركة قوات من الحلف األطلسي. لكـن مـا   
لبث هذا التحالف أن تآكل في فترة تشديد العقوبات االقتصادية على العراق بعـد  

من المساعدات االقتصادية للعراق مما دفع الو.م.أ وبريطانيا إلـى   وصول العديد
سبتمبر وعزم  11تبني مشروع جديد هو "نظام العقوبات الذكية"، لكن وبعد أحداث 

الو.م.أ على غزو العراق عن طريق القيام بحرب وقائية بغرض محاصرة الخطر 
.م.أ أن تتحصل علـى  العراقي المزعوم في قواعده، لكن هذه المرة لم تستطع الو

  الشرعية الدولية باستثناء موقف إيطاليا واسبانيا والموقف التقليدي لبريطانيا.

                                                
) "مخاطر تحول النظام الدولي من الدبلوماسية الوقائية إلى الحروب الوقائية 2003عبد اهللا تركماني، (  409

متوفر على االنترنت   وتداعياته على العالم العربي،"
106.pdf-http://www.aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revue10ok/71  

  ) .  2009(تم االطالع عليه سنة  ;

http://www.aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revue10ok/71
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إن أغلب الدارسين والمتتبعين للسياسة األمريكية تجاه العراق يتفقون علـى  
كون إسرائيل هي المستفيد األكبر من كل ما حدث ويحدث في العراق وبقائها القوة 

  الوضع اإلقليمي دبلوماسيا وعسكريا. الوحيدة المسيطرة على
أما عن االنعكاسات الحضارية فتبدو واضحة من خالل إعالن الحرب ضد 
اإلرهاب، وهي في الحقيقة حرب صليبية ضد اإلسالم والمسلمين،أضف إلى ذلك 
سرقة المتاحف واآلثار الثمينة والنادرة التي يمتلكها العراق نظرا للتعاقب وتـوالي  

  هذا البلد.الحضارات على 
من خالل امتالك أساليب ووسائل وتكنولوجيا المعلومات  يإن التطور التقن

واالتصال تمكن صاحبها من التحكم في إرادات اآلخرين والتدخل بطرق ووسائل 
مختلفة في تسيير شؤون منطقة كاملة، فامتالك الـو.م.أ لقـوة صـناعية وقـوة     

علومات واالتصاالت المستعملة ألول تكنولوجية مكنها من التحكم في تكنولوجيا الم
في العراق وذلك مـن خـالل    2003 -  1991مرة في حالتي التدخل العسكري 

استعمال وسائط جديدة للتوجيه واالتصال والسيطرة وتجريب ما يعرف بـالثورة  
الجديدة في الشؤون العسكرية في العراق، واختبار مدى إمكانية الـو.م.أ خـوض   

  خذ بعين االعتبار التطور المستمر للعقيدة العسكرية.ضد جيوش صغيرة، مع األ
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         الفصل الرابع:        

مستقبل تدخل الواليات    
المتحدة األمريكية في 

  العراق.
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يعتبر تدخل الو.م.أ في العراق من أهم معالم فترة ما بعد الحرب الباردة، حيـث    
المرحلة األسبقية للو.م.أ لتتصرف كيفما تشاء في  أعطت بنية العالقات الدولية لهذه

توسعية تقضي بها على األعداء، وتدعم الحلفاء، مستفيدة بذلك مـن   تسياسا إطار
تفوقها العسكري، وامتالكها لتقنيات تكنولوجية متطورة، تمكنهـا مـن السـيطرة    

  والتحكم على المستوى العالمي.
مة من طرف الو.م.أ للسـيطرة علـى   تنوعت المظاهر اإلستراتيجية المستخد    

، وعمليـة إسـقاط   1991العراق بين العمليات العسكرية مثل عاصفة الصحراء 
وكذلك العقوبات االقتصادية، حيث طبق حصار اقتصادي شامل ضد  2003النظام 

العراق كانت له نتائج وخيمة على التنمية والحالة االجتماعية، وخـالل مراحـل   
في العراق، تباينت المواقف الدولية بين التأييـد للعمـل    ةيتطبيق السياسة األمريك

األمريكي وبين المعارض له. وفي ظل استمرار التدخل األمريكي في العراق بعد 
يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذا التدخل وإلى ماذا سيؤول  2003سقوط النظام في 

  إليه الحال في العراق؟.                                 
دراسة مستقبل التدخل األمريكي في العراق يحتم علينا طرح مجموعة من  إن    

األسئلة، تكون اإلجابة عليها مفتاحا لفهم مستقبل العراق في ظل االحتالل.                          
ما هي محددات البيئة الداخلية في العراق منذ بداية ما بعد الحرب الباردة، إلى  -1

  نظام؟                                                                          فترة ما بعد سقوط ال
  كيف تصرفت الو.م.أ كطرف دولي محدد لمستقبل العراق؟                           -2
باعتبار تركيا وإيران أطراف ذات عالقة مباشرة بالمشكلة العراقية، ما هـو   -3

عراق؟.                                                             دورهما اإلقليمي في تحديد مستقبل ال
ما هي السيناريوهات المستقبلية المنبثقة من خالل توضيح األوضاع الراهنـة   -4

  في العراق، وتحليل إستراتيجية الفاعلين؟.                                                           
  طرق الى ثالثة مباحث وهي على النحو التالي:       إن دراسة هذا الفصل تحتم علينا الت

المبحث األول: يتضمن التطرق للبيئة الداخلية والدولية للعراق ما بعـد الحـرب    
الباردة وما بعد سقوط نظام صدام حسين بالتطرق إلى الظروف التي نجمت عـن  
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م العمليات العسكرية األمريكية ضد العراق، وواقع المقاومـة ومحـددات النظـا   
  السياسي العراقي.      

المبحث الثاني:  تحليل استراتيجيات الفاعلين حيث يتطرق إلى أدوار كـل مـن    
تركيا وإيران و الو.م.أ ومحاولة كل طرف استغالل األوضـاع داخـل العـراق    

لحساب مصالحه الخاصة.                                                                                       
المبحث الثالث: يتضمن بلورة سيناريوهات مستقبلية لألوضاع التي سيؤول إليها  

  التدخل األمريكي في العراق.                                                                             
     المبحث األول: البيئة الداخلية والدولية للعراق.                                     

استطاع نظام حكم حزب البعث في العراق سابقا أن يتقدم بخطوات إلى األمام     
في بناء الدولة المركزية واعتماد نظام الحزب الواحد وإقرار حكم الفرد، كما قرر 
تأميم الصناعات النفطية، حيث أدت إلى توفير إمكانات مادية مالئمة لتنفيذ تطلعات 

بناء إمكانات القوة اإلقليمية والعربية، وهو ما سـمح  النظام السياسي الخارجي في 
كانتا  نبتحقيق نوع من االستقرار الداخلي في مقابل البيئتين اإلقليمية والعربية اللتا

لحكم في خصوصا عندما تمكن الخميني من الوصول إلى نظام ا ةفي حالة دينامكي
رب مع إيران تتيح استغل العراق هذه األوضاع وبدعم عربي ليندفع في ح إيران.

له بلورة وضعه الريادي العربي. حيث  استمر العراق فـي بنـاء قوتـه ودوره    
اإلقليمي ما جعله ينتقل من درجة االهتمامات الثانوية إلـى درجـة االهتمامـات    

  410اإلستراتيجية للقوى الكبرى
استطاع العراق بناء قوة عسكرية متقدمة وفقا لمعايير السائدة فـي المنطقـة،       

وفي ظل طموحاته اإلقليمية المتزايدة رأت الو.م.أ أنه لـن يكـون قـوة محايـدة     
، ووصـول  1989مليار دوالر عام  18خصوصا عند وصول نتاجه القومي إلى 

، حيث شكلت المقاصد التوسـعية  1989مليار دوالر  12.8اإلنفاق العسكري إلى 
العسكرية، من خالل للعراق من خالل غزو الكويت سببا رئيسيا في تدمير قدراته 

                                                
عالقات الدولية،"مركز الفرات للتنمية )، "العراق رؤية مستقبلية في ال2005عباس خضر عطوان (  410

والدراسات اإلستراتيجية، متاح في االنترنت على العنوان التالي: 
 http://www.fsdrs.com/derasat/002.htm ) 2009تم االطالع عليه سنة.(  

http://www.fsdrs.com/derasat/002.htm
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تحالف دولي تقوده الو.م.أ التي عملت كل ما في وسعها لالستفادة مـن الوضـع   
  411البنيوي الدولي الجديد الذي أفرزه تراجع إ.س عن أداء دوره العالمي.

بعد عملية عاصفة الصحراء تم تدمير البنية التحتية العسـكرية واالقتصـادية       
عية والصحية وخيمة. بعد أن كانت الـو.م.أ تبيـع   العراقية وكانت نتائجها االجتما

أسلحة للعراق أثناء حربه مع إيران، غيرت سياستها نحو تدمير مقوماته العسكرية 
بغية القضاء عليه كقوة إقليمية مهددة، ونظرا لعدم تحديد هـدف إسـقاط النظـام    
 العراقي ترك الرئيس صدام متربعا على السلطة، وهو ما سيسهل علـى الـو.م.أ  
تبني إستراتيجية االحتواء، من خالل فـرض مجموعـة قويـة مـن العقوبـات      
االقتصادية التي تبنتها األمم المتحدة، مع دفع بفرق التفتيش عن أسـلحة الـدمار   
الشامل دوريا على العراق وفرض مناطق حظر الطيران، كما حاولت قلب النظام 

بثورة ضد نظام الـرئيس  بطريقة غير مباشرة من خالل تشجيع الشيعة على القيام 
 1998، وتبنت إدارة كلينتون قانون تحرير العراق عـام  1991صدام حسين سنة 

مليون دوالر أمريكي، دعما للمعارضة العراقية السـاعية   97عندما خصص مبلغ 
  ولكن محاوالتها باءت بالفشل.                   412إلسقاط النظام

جتماعية والصحية في العـراق، كمـا   أثر الحصار االقتصادي على البيئة اال    
العمليات العسكرية إلسقاط النظام في الحياة اليومية للمواطن العراقي، بدءا  أثرت

بانهيار النظام السياسي الذي طرحت بعده األسئلة التالية:                                                               
                                              كيف يمكن إقامة حكومة عراقية؟        -
  ما هو دور الطوائف العراقية في بناء نظام الحكم؟                                        -

حيث عبر بول ولفويتز عن تفاؤل بصدد الشيعة العراقيين بدورهم في النظـام      
                                    .         413الجديد ووصفهم بأنهم حلفاء أفضل من السعوديين

                                                
  نفس المرجع.  411
ق و مستقبل العالقات باتشيبا كروكر،"كبح المد المتصاعد: معاداة الواليات المتحدة األمريكية في العرا 412

(أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات  1، ط. العراق إعادة االعمار والدور المستقبلياألمريكية العراقية،" في 
  .48)، ص. 2005والبحوث اإلستراتيجية، 

احتالل العراق هاني فارس، " اآلثار السياسية واالجتماعية للحرب ضد العراق وفي المنطقة العربية،" في   413
  .194)،ص.2004(بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط. األهداف النتائج المستقبل
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أثرت كذلك الحرب على األوضاع الصحية في العراق حيـث نشـرت عـام        
منظمة ميدأكت الطبية العالمية تقرير بعنوان:ٌ  استمرار األضرار الجانبية،  2003

وهو خالصة لدراسة جدية  2003التأثيرات الصحية والبيئية للحرب على العراق 
تأثيرات الحرب األخيرة على العراق، على الصحة والبيئة العامـة،   كرست لتقييم

والصحة النفسية والعقلية. حيث أقر التقرير أن الصحة العامة للشـعب العراقـي   
وذلك الحظر الشامل الـذي   1991تدهورت بشكل خطير من حرب الخليج الثانية 

قنابـل العنقوديـة،   كانت تعاني منه العراق. ويشير التقرير إلى أخطار استخدام ال
والنابالم، واليورانيوم المنضب، واألسلحة الحارقة. حيـث اسـتخدمت بطريقـة    
، تعشوائية وأصابت مناطق سكانية، وأسواق شعبية ومستشفيات، وبنايات اتصاال

. حيث أثرت الحرب على برامج التغذية، حيث سـببت الفقـر   414وفنادق وغيرها
عـام فـي    بمدنيين والعسكريين وخراوالحرمان وانجر عنها موت الكثير من ال

البالد، وتدمير للبنية التحتية من مصادر للطاقة وتأثرت البنية االجتماعيـة حيـث   
دحرت الحرب البنايات والمدارس ومعامل كثيرة و تراكمت األوضـاع المزريـة   
على الصحة العامة منذ فترة الحصار االقتصادي وتواصلت إلى ما بعـد سـقوط   

د الفقر وسوء التغذية واستمر التـدهور التـدريجي للخـدمات    النظام، حيث ازدا
. إن ما سبق ذكره يؤكد مدى الضعف الذي وصل إليه العراق جـراء  415الصحية

الحرب والحصار. وللقضاء على هذه األوضاع البد من وجود نية إلعادة اإلعمار، 
                                         وبرامج جدية للرعاية والصحة العامة والتنمية االجتماعية.              

 1979على الصعيد السياسي تميزت فترة وصول الرئيس صدام حسين عـام      
بالكثير من األزمات السياسية كانت لها انعكاسات إستراتيجية على العراق وعلـى  

-1980منطقة الشرق األوسط كافة، حيث خاضت العراق حربا مـع إيـران (   
وكل هذه األحداث كلفت سقوط  1990كذلك بغزو الكويت عام )، وقامت  1988

وما تاله من تدخل خارجي للتأثير في النظام السياسـي. قـام    2003النظام عام 
                                                

 احتالل العراق األهداف النتائجكاظم المقدادي، "التأثيرات الصحية والبيئية للحرب على العراق،" في  414
  .207.208)،ص.ص، 2004(بيروت مركز دراسات الوحدة العربية،  1المستقبل،ط.

  .216.نفس المرجع، ص  415
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الحاكم المدني األمريكي بعد الحرب مباشرة بول بريمر بطـرح دسـتور مؤقـت    
لشـرق  يعرف ب قانون إدارة الدولة، واعتبره أكثر الوثائق الدستورية تقدما في ا

، لكنه تلقى معارضة من بعض األطراف الداخلية خصوصـا جماعـة   416األوسط
مقتدى الصدر التي رأته قانون صدر في عهد االحتالل ومشرعا له. كما تم  تعين 
رئيس جديد للعراق هو غازي عجيل الياور، من العرب السـنة ونائبـه إبـراهيم    

                                                                             417الجعفري من الشيعة، واألخر من األكراد روج ياوس.
لقد تميز المشهد السياسي العراقي بعد االحتالل بظهـور المقاومـة للتواجـد        

إال أن نشـاطها   418األمريكي رغم محاولة امتصاصها من خالل البناء السياسـي 
طرف بعض األنظمة العربية ،  الذي كانت تتعرض له من قتضاءل بسبب االخترا

وتضاؤل مصادرها الذاتية للتمويل والتسلح وفشلها في إقامة صيغة تعاونية حقيقية 
لكن يعتقد أن للمقاومة دور كبير في تحديـد   419فيما بينها من أجل توحيد الجهود.

المستقبل السياسي والعسكري للعراق وذلك يعود لمدى قدرتها علـى االسـتمرار   
مالها أحيانا مع بعض أعمال قتل المدنين األبرياء، إضافة إلى ذلـك  رغم تداخل أع

ينخرط الكثير من العناصر التي تحمل إطار المقاومة من خارج العراق وهم مـن  
ولكن سواء كانت عناصر المقاومـة   420سوريا وإيران واليمن والسودان واألردن

اصر عديـدة  من داخل العراق أو خارجه، فهي تضم خليطا من قوى وفئات و عن
يجمعها العداء للو.م.أ و رفض االحتالل وبالتالي فإن كل عملياتها تصب في خانة 

  إرباك وتعجيز المشروع األمريكي حيال العراق.                                                      

                                                
(أبو ظبي:  1،ط.تداعيات حربي أفغانستان والعراق على منطقة الخليج العربياحمد عبد الرزاق شكارة،  416

  .22)،ص.2005مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية،
  .24نفس المرجع ص.  417 

ت على الموقع التالي: ) "المستقبل السياسي في العراق..رؤية تحليلية،" متاح في االنترن2005لقاء مكي، (  418
-B0A9-49C2-15EF-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3DE2AA36

B13ACC6B2A9A.htm ) 2009تم االطالع عليه سنة.(  
  .11. 6) ،ص.ص،2009(جانفي359 المستقبل العربيخير الدين حسيب، "العراق إلى أين؟    419
 راق وانعكاساته على األمن واالستقرار في الخليجمستقبل النظام والدولة في العحسين توفيق إبراهيم،   420
  .18)،ص.2005(دبي:مركز الخليج لألبحاث، 2،ط.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3DE2AA36
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تتركز أعمال المقاومة باألساس فيما يسمى بالمثلث السـني وهـو: تكريـت،        
داد وتستهدف بالدرجة األولى القـوات األمريكيـة الموجـودة فـي     و بغ  الفلوجة

العراق، وتتسم أساليبها بالتنوع، حيث يتم تنفيذ العمليات من خالل نصب األلغـام  
والكمائن، وشن الهجمات باألسلحة الخفيفة وقذائف ال أر.بي.جـي فضـال عـن    

ت المفخخـة  جو والسيارا -استخدام القنابل اليدوية والصاروخية وصورايخ أرض
                                  421والعبوات الناسفة.

إن عدم سيطرة الو.م. أ على المقاومة يجعل تواجدها في العراق فـي مـأزق       
، وهو مـا  نحقيقي، خصوصا عدم القدرة على السيطرة على عدد القتلى األمريكيي

)، والذي 1511قم (دفع الو.م.أ إلى استصدار قرار من مجلس األمن وهو القرار ر
يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات في العراق بقيادة أمريكية، من أجل الـتحكم  
أكثر في أعمال المقاومة إال أنها فشلت في ذلك بعد أن رفضت روسـيا، فرنسـا   

                           422وألمانيا االستجابة.
النظام وتفكيك مؤسسات إن المأزق األمني األمريكي في العراق بدأ من سقوط     

الدولة والوزارات والدوائر الحكومية، وحل الجيش العراقي، وهو مـا أدى إلـى   
تسريع أعمال العنف وسهولة عمل المقاومة ومنه زيادة المعضلة األمنية األمريكية 
في العراق وبذلك  ارتأت الو.م.أ امتصاص هذه المشكلة بدفع العملية السياسية إلى 

رت الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان) الدستور العراقي الجديـد  األمام، حيث أق
، ويتكون 2005جانفي عام  30، والذي تم االستفتاء عليه يوم 2005أوت  28يوم 

حيث جـاء فـي    -أنظر الملحق –أبواب  06مادة مفصلة في  139من ديباجة و
القـانون،   ديباجته أن الهدف من هذا الدستور هو المضي قدما فـي بنـاء دولـة   

والقضاء على الطائفية والعنصرية، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبيل 
التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ، ومنح تكافؤ الفرص 

  للجميع.                                                     

                                                
 .20ص. نفس المرجع  421 

  .22نفس المرجع ،ص.  422



 174

جمهورية العراق دولة مسـتقلة  "   : جاءت المادة األولى منه على النحو التالي    
ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني) ديمقراطي اتحادي". وجاء 
في المادة الثانية منه أن اإلسـالم مصدر التـشريع وهو ديــن الدولــة، وأن   
الـدستور يحفظ الحقوق الدينية لألقليات، واعترفت المــادة الرابعــة بالغـة    

ـلغة رسمية في العراق إلى جانب العربية، ونصت المـادة السادسـة  الكرديـة ك
على التداول السلمي للسلطة والثامنة نصت على مبادئ حسن الجــوار وعـدم   

حريــة   37التدخل في الشؤون الـداخلية للدول األخرى، ولقد كفلـت المـادة   
لدستورية  تأسيس الجـمعيات واألحزاب السياسية وينظم الباب الثالث السـلطات ا

التي يقرها في شـكل نظام اتـحادي يضم السـلطات التــشريعية والتنفيذيـة    
والقضائية.إن الدستور العراقي ينص على النظام الفيدرالي وهـذا فـي األسـاس    
مؤشر يضمن حق األكراد في توطيد سلطة الحكم الذاتي وإدارة شـؤونهم بنفسهم، 

أن  68لماني، حيث تنص المـادة  كـما وضع نظام الحكم على أساس النظام البر
مجلس النواب ينتخب رئيس الجمهورية بثلـثي عـدد أعضائه. كما تـنص المادة 

على أن رئـيس الجـمهورية يؤدي اليـمين الدستورية أمام النواب وتـنص   69
على أن والية الرئيس  تنتهي بانتهاء مدة مجلس النواب. ويتطرق الباب  70المادة 

على النظـام االتحـادي    113األقاليم، حيث تنص المـادة الخامس على سلطات 
صـراحة   114المكون من عاصمة وأقاليم  ومحافظات ال مركزية ، وتقر المادة

على أن كل إقليم يوضع له دستور  له، يحدد هيـكل سلطات اإلقليم وصـالحياته  
  وآليات ممارسة تلك الصالحيات.

باحــث عراقـي أن ديباجـة      يرى قحطان أحـمد سليمان الحمداني، وهـو     
تـقر نظام اتحادي وليس فـيدرالي وهي عبارة  أوسع  2005الدستور العراقي 

وبالتالي أريد به عدم التقيد بالفيدرالية في كل الحاالت، ذلك أن الكونفديرالية تدخل 
     423كذلك في الـنظام االتحادي  وهو ما قد يؤدي مستقبال إلى تفكيك العراق.

                                                
 المستقبل العربيقحطان احمد سليمان الحمداني،" الفدرالية في العراق بين الدستور والتطبيق العملي،"   423
  .47. 25)،ص.ص، 2009(فيفري 360
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لتطبيق العملي لنظام األقاليم فيتجسد فـي تحديـد الدسـتور إلقلـيم     أما عن ا    
. رغم كل محاوالت النظام السابق 1991كردستان وهو استمرار للوضع القائم منذ 

السيطرة على اإلقليم إال أن الوضع لم يتح إخضاع اإلقليم، حيث طالبت األحزاب 
لنظام وطالـب اإلقلـيم   السياسية باالستقالل وشاركت قوات البشمركة في إسقاط ا

ومن ثم يمكن القـول أن   424من ثروات العراق. %65بالنظام الكونفدرالي ونسبة
) من وجهة نظر احمد سليمان الحمداني قد يـزرع  2005الدستور العراقي الحالي(

بعض االنشقاقات في العراق خصوصا المطالبة المتواصلة لألكراد بتوسيع اإلقليم 
    425وطرد العرب منه.

رى عدنان الباجة جي أن الموضوع اآلخر الذي يشكل نقطة خـالف فـي   وي    
الدستور العراقي هو تسيير الثروات الطبيعية، حيـث أعطـى وضـعا متميـزا     
للمحافظات المنتجة لهذه الثروات، ويجب تعديل الدستور ليتيح للحكومة دورا اكبرا 

   426عراق.إلدارة هذه الثروات وهو ما يزيد من تعميق الديمقراطية في ال
تتميز األوضاع الراهنة في العراق بقضية إعادة االعمار، ففـي ظـل تفـاقم       

المشكالت االقتصادية واالجتماعية في العراق وهشاشة وضعف البنيـة التحتيـة   
مليـار دوالر،   200و  150وبخاصة تراكم المديونية حيث تم تقديرها مـا بـين   

كن هناك عوامل مهمة أثرت ل 427أصبحت عملية إعادة االعمار ضرورية وملحة.
سلبا في هذه العملية منها غياب خطة واضحة إلعادة االعمـار، وافتقارهـا إلـى    
الشفافية والوضوح من قبل سلطات االحتالل، إضافة إلى نقص عنصـر األمـن   
واالستقرار. وتعتبر مسالة التمويل غاية في األهمية حيث راهنت الواليات المتحدة 

ر تمويل رئيسي أو تقديم معونات ماليـة علـى غـرار    على عائدات النفط كمصد

                                                
  .33، ص. نفس المرجع  424
  .34ص. نفس المرجع،  425
التحوالت الراهنة عدنان الباجة جي، "العراق كمثال على نشر الديمقراطية في الوطن العربي،" في  426

( أبو ظبي: مركز  1، تص، جمال سند السويدي،ط.ودورها المحتمل في إحداث تغيرات في العالم العربي
  .64)، ص. 2007راتيجية، اإلمارات للدراسات والبحوث اإلست

  .36حسين توفيق إبراهيم، مرجع سبق ذكره،ص.  427
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وللقضاء على هذه المشكلة عقد مؤتمر مدريد للدول المانحة  428مشروع مارشال.
دولـة والمنظمـات    70وشاركت فيه أكثر مـن   2003أكتوبر  24- 23خالل 

مليار دوالر، وهو  38.5الدولية، وفي الختام بلغ إجمالي ما تعهد به المانحون نحو 
 56يقل بكثير عن التقديرات التي أشارت إلى أن العراق بحاجـة ال نحـو    مبلغ

   429مليار دوالر.
  المبحث الثاني: تحليل إستراتيجية الفاعلين.

يتدخل في تحديد المستقبل العراقي مجموعة من الفاعلين اإلقليميين والدوليين،     
صدد ال يعـد  ذلك مجموعة من االستراتيجيات التي تخدم كل طرف. وفي هذا الو

خافيا الدور التركي واإليراني وطبعا األمريكـي باعتبارهـا المحـرك الرئيسـي     
   لألحداث داخل العراق. سيتطرق هذا المبحث إلى دراسة دور كل فاعل على حدا.

   :الدور اإليراني
لم تكن العالقات اإليرانية العراقية وليدة مرحلة ما بعد سقوط النظـام، ولكـن       

عديدة، فبعد أن استقرت السلطة في إيران  بيد الخميني اتجـه إلـى   سبقته بسنين 
سـنوات   8تصديرها إلى المحيط العربي، ليصطدم بالعراق في حـرب دامـت   

. حيث خرجت الدولتين بديون تقدر بمليارات الدوالرات، أضـف  1988 -1980
 مرغـم األزمـة بقـي االهتمـا     430إلى ذلك الخسائر البشرية وفي البنية التحتية.

اإليراني بالعراق بحكم االمتداد الشيعي جنوب العراق، فـإيران لهـا حسـاباتها    
بخصوص مستقبل النظام السياسي في العراق وموقع الشيعة فيه، وبخاصة وجود 

أضف إلى ذلـك نفـوذ    431عالقات متينة مترابطة بين الشيعة في إيران والعراق.

                                                
،  العراق إعادة االعمار والدور المستقبليباتريك كولسن، "إعادة اعمار العراق واألمن اإلقليمي،" في   428
  .33)،ص.2005(أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 1ط.

  .37مرجع سبق ذكره،ص.حسين توفيق إبراهيم،  429
  

تحديات فراس الجبوري، "حالة العراق من كونها مصدر للتهديدات في المنطقة إلى دولة مهددة،" في   430
، (القاهرة:المركز الدولي األمن اإلقليمي ومستقبل االستقرار في الشرق األوسط،حالة العراق والخليج العربي

  .23)،ص.2008للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية،
  .38حسين توفيق إبراهيم، مرجع سبق ذكره،ص. 431 



 177

الشيعية النافذة في عراق ما  المخابرات اإليرانية وعالقتها العميقة ببعض المراجع
بعد صدام حسين. وال تهتم إيران بالشيعة فقط، ولكن ينصب اهتمامها على إقلـيم  

فيه، وبناء عالقات تعـاون اقتصـادية، حيـث زار     ركردستان ومحاولة االستثما
وذلـك بحكـم الثـروة     432شركة إيرانية لالستثمار هناك 500السليمانية وفذ من 
  ي هذا اإلقليم.البترولية الموجودة ف

إن وجود إيران بين قطرين تحتلهما الو م ا يدفعها إلى اتخاذ خطى إستراتيجية     
من اجل حماية مصالحها األمنية واإلستراتيجية وذلك من خـالل زيـادة توطيـد    

بواسطة زيـادة نفـوذ    433في العراق للحصول على نفوذ اكبر. يالتغلغل اإليران
لي السيستاني أو من خالل توطيد عالقاتها مع دول المرجعيات الشيعية كآية اهللا ع

الجوار كسوريا، ولكن يسود االعتقاد بضرورة توخي القيادة اإليرانية الحذر تجاه 
األوضاع العراقية وذلك إلمكانية اصطدامها مع الدور والمصالح األمريكية. حيث 

ـ  ي العـراق  كان يتوقع منظورا الحرب في الوم ا أن القضاء على النظام البعثي ف
. ومن ثم القضاء على النظـام اإليرانـي   يسيسهم في القضاء على النظام اإليران

على قيادتهم وانتقال المرجعيات  نطريق انقالب اإليرانيي نالذي أرساه الخميني ع
الدينية الشيعية من الحوزات في مدينة قم اإليرانية إلى حوزة النجف األشرف في 

وسينقلب الشعب  ةرعية الدينية للجمهورية اإليرانيالعراق. وهنا سيشككون في الش
  434على قيادته. ياإليران

تعتبر الساحة العراقية منطلقا للحوار االستراتيجي بين إيران و الوم ا حيـث      
قدرت الو م ا أن قلب النظام في العراق سيسهم في قلب النظام فـي إيـران،  أو   

فترة طويلة، وترى إيران أن توطيد على األقل تثبيت السلطة في يد اإلصالحيين ل
 -الشيعية وخصوصا المرجعيـات الدينيـة   ةمن خالل األغلبي-سلطتها في العراق

سيحميها من المخططات األمريكية التي ترمي للقضاء عليها، وتـدمير مقومـات   

                                                
  .36قحطان احمد سليمان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص. 432 
  .31احمد شكارة،مرجع سبق ذكره،ص.  433
(القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية  الشرق األوسط الجديدعز الدين شكري،   434
  .38)، ص.2009،
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 جوجودها، ولذلك تسعى طهران لتقوية شوكتها من خالل السعي المـتالك برنـام  
، الذي تسعى الوم ا إلفشاله أو على األقل وقف تطوره فـي  أسلحة التدمير الشامل

من اجل التضـييق علـى النفـوذ    –المدى القريب والمتوسط. حيث تحاول الوم ا 
اتخاذ إجراءات دبلوماسية مع الحلفاء األوروبيين وروسـيا   -اإليراني في العراق

  435والصين من اجل التحكم وتحجيم البرنامج النووي اإليراني.
  ا سبق يدفعنا إلى تشخيص خمس حقائق وهي:إن م     

عودة إيران إلى ممارسة نوع من التشدد في النظام السياسي، وذلك من خـالل  -1
سيطرة المحافظين على الحكم، عوض ما كان عليه الحـال إبـان فتـرة رئاسـة     

  اإلصالحي محمد رضا خاتمي.
قيـادة  غدت إيران العبا إقليميا أقوى من أي وقت مضى وصارت خاضـعة ل -2

نخبة أكثر تشددا، وأصبحت تمتلك قدرة على كبيرة على ممارسة نفـوذ إقليمـي،   
كانت عاجزة عن تحقيقه إبان وجود النظام العراقي السابق. حيث بعد سقوط نظام 
الرئيس صدام حسين وانتخاب احمدي نجاد، تمكنت طهران من تعزيز تحالفها مع 

ت مـن حـدة خطابهـا ضـد     دمشق وزادت من دعمها لحزب اهللا وحماس ورفع
  إسرائيل.

إن إيران تتمتع بنفوذ واسع في العراق من خالل عالقاتها مع القوى الشـيعية  -3
المختلفة، حيث زاد هذا النفوذ وتعاظم بعد غزو العراق حيث تسعى طهران إلـى  
تشجيع سيطرة الشيعة على مقاليد األمور في العراق وذلك عـن طريق:تشـجيع   

ية كوسيلة لهيمنة األكثرية وتعزيز درجة من الفوضى ال تؤدي الديمقراطية االنتخاب
في مشاكل الفصائل الشيعية المتنوعة، وهـو   رإلى انهيار العراق بالكامل باالستثما

  436ما يسمح لها بالحفاظ على مصالحها.
في إطار المنافسة اإليرانية األمريكية على كسب الساحة العراقية، ال تمتلك الو -4

العسكرية إلجبار النظام اإليراني لتغيير سياساته. في ظل تصـاعد   م ا غير القوة

                                                
  .38.،ص نفس المرجع  435
  .16،ص. نفس المرجع  436
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األصوات الدولية المشجعة على الجهود الدبلوماسية، ال تملك واشنطن إال العدول 
  أو على األقل تحييد خيار العمل العسكري ضد طهران.

م األمريكية منذ سقوط نظا-ةرغم المشاكل واألزمات إلي تميز العالقات اإليراني-5
الشاه، لصالح نظام اإلمام الخميني، تعمل إيران من حين ألخر على فـتح قنـوات   
للحوار مع الوم ا وذلك بتغليب منطـق الدولـة ومصـالحها علـى االعتبـارات      

.لكن تضطر من جديد إلى الدخول في خط التشدد والمواجهـة مـع   ةاإليديولوجي
  واشنطن عندما تختلف هذه المصالح.

يؤكد حقيقة بالغة األهمية هي أن بعد غزو العراق لم تمسـك  إن ما سبق ذكره     
الوم ا بقواعد اللعبة جيدا، حيث استغلت إيران الوضع الجيواستراتيجي في المنطقة 

   437من اجل البروز كطرف منافس على الهيمنة األمريكية في المنطقة.
  :الدور التركي     
ي ثالثة محاور أساسية وهـي:  إن التدخل التركي في الشؤون العراقية يتحدد ف    

  المشكلة الكردية، والعمل العسكري شمال العراق، وأخيرا مشكلة المياه.
المشكلة الكردية: تعتبر مشكلة األكراد من أهم القضايا المركزية التي تتمحور -1

حولها العالقات بين الدولتين وذلك راجع لمطالبة األقليات الكردية المتجاورة فـي  
سوريا، إيران والعراق باستقاللها وإنشاء كيـان سياسـي قـانوني    كل من تركيا، 

مستقل عن الكيانات السابقة، وذلك عن طريق تأسيس مجموعـة مـن األحـزاب    
واألحـزاب   438المطالبة باالستقالل كحزب العمال التركي بقيادة عبد اهللا أوجالن،

ـ  . 2005تور الكردية شمال العراق التي تطالب بالحكم الفدرالي وهو ما أتاحه دس
أعلنت أنقرة قلقها العميق بسبب بعض بنود القانون اإلداري االنتقالي، وهو دستور 

                                                
) "حالة اضطراب الشرق األوسط، التهديدات اإلقليمية وإستراتيجية األمن،" متاح 2008جيمس أ.راسل،(  437

في االنترنت على الموقع التالي:                               
-993F-4219-748B-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DC1FC7BE

9BA548168193.htm         )2009تم االطالع عليه سنة.(  
)، "اآلثار اإلستراتيجية للوجود األمريكي في العراق على تركيا، رؤية 2007صبحي ناظم توفيق (  438

مستقبلية في العالقات العراقية التركية،" متاح في االنترنت على العنوان التالي:  
. http://www.groups.yahoo.com/group/kerkuk/messge/3684)2009, تم االطالع عليه سنة.(  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DC1FC7BE
http://www.groups.yahoo.com/group/kerkuk/messge/3684
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كمرحلة انتقالية حتى يتم االنتهاء مـن الدسـتور    2004مؤقت تمت صياغته سنة 
العراقي الدائم. لقد أصر األكراد على مواصلة  الحكم الذاتي في مناطقهم، وذلـك  

القيادات الكردية، مسعود البرزاني زعيم الحـزب   من خالل التعاون المستمر بين
الديمقراطي الكردستاني وجالل الطالباني زعيم االتحاد الوطني الكردستاني وبـين  

  اإلدارة األمريكية، حيث أدى هذا التعاون إلى توسيع النفوذ الكردي.
خالل حرب إسقاط النظام العراقي تعاونت قوات البشمركة بطريقة جيدة مـع      
وات األمريكية، حيث حاربت إلى جانب القوات األمريكية، وقدمت إليها العـون  الق

الكافي ضد قوات النظام العراقي السابق، وساهمت في القضاء عليها في الموصل 
  وسلمت السيطرة إلى القوات األمريكية. 439وكركوك.

إن ما يقلق تركيا أكثر من أي شي شمال العراق هو السعي المتواصـل إلـى       
يادة سيطرة األكراد عليها، وذلك ما قد يهدد وحدة وسالمة أراضيها، حيث يـتم  ز

إجبار العرب في كركوك على ترك أراضيهم وممتلكاتهم بحجة أنهم سكنوها فـي  
عهد النظام  السابق ألغراض التغيير السكاني، حيث دعا وزير الخارجية هوشيار 

بدفع األكراد إلى اإلقامـة  زيباري إلى ذلك في سعي واضح إلى تكريد الموصل، 
فيها تمهيدا إلى ضمها إلقليم كردستان، أما كركوك فقد سعى المسئولون األكـراد  
إلى تشجيع الهجرة إليها لتشكيل أكثريـة كرديـة تسـاهم فـي ضـمها إلقلـيم       

ولكي تعكر تركيا صفو المطالب الكردية العراقيـة، تقـوم بتـدعيم     440كردستان.
تركية المقيمين في تلك المنطقة ومـن ثـم يعـد     التركمان المنحدرين من أصول

الوجود التركماني وسيلة فعالة تمكن أنقرة من إضعاف قدرة األكراد على ضـمان  
  441وحدة تراب اإلقليم الكردي في الشمال.

أي قبـل بـدئ   – 2003لقد قام وزير الخارجية التركي عبد اهللا غل في جانفي    
طية، وحصل على موافقتها لعقـد  بجولة في عواصم شرق أوس -الحرب بشهرين

                                                
(دبي: مركز الخليج  1ط. سياسات تركيا تجاه شمال العراق المشكالت واألفاق المستقبليةبيل بارك،  439 

  .48)،ص.2005لألبحاث،
  .35قحطان احمد سليمان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص.  440
  .59بيل بارك، مرجع سبق ذكره،ص.  441
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اجتماع  قمة في اسطنبول في وقت الحق من نفس الشهر حيث شـاركت مصـر   
وسوريا واألردن والمملكة العربية السعودية وإيران في تلك القمة، والتي شـكلت  

ولقد تمكنت أنقـرة   442فرصة سانحة لتركيا لعرض رؤيتها حول القضية الكردية.
لمشاركة في القمة وشاطرتها في مخاوفهـا تجـاه   من كسب مواقف جميع الدول ا

  األكراد.
العمل العسكري: يرتبط العمل العسكري التركي شمال العراق، بالهجمات التي -2

يقوم بها من حين آلخر حزب العمال الكردستاني في العمق التركي حيث أشـارت  
ين في مقاتل تابعين لحزب العمال الكردستاني متحصن 5000التقديرات إلى وجود 

موجودين في تركيا نفسها، وقد نفذ هـذا   1800الجبال شمال العراق. إضافة إلى 
 2004من العمليات المسلحة داخل تركيا منـذ جـانفي إلـى آوت     109الحزب 

وفـي   443آخرين. 94من عناصر األمن التركية، وجرح  35أسفرت عن سقوط 
العراق راجع أساسا  هذا الصدد يعتقد أن أهم دوافع العمل العسكري التركي شمال

  444إلى امتالك تركيا القدرة على التدخل بشكل اكبر وأعمق في الشأن العراقي.
لقد قامت القوات التركية بشن العديد من العمليات العسكرية شمال العراق منها     

قصف مناطق في محافظتي دهوك واربيل وأعلنت القيادة العسكرية التركية إقامة 
   445مع الحدود مع العراق.ثالثة مناطق عسكرية 

إن العمل العسكري التركي ليس خافيا عن النظار األمريكية، ولكن رغبة الوم     
ا في قيام تركيا دورا امني في المنطقة وتقديم المساعدات األزمة للقضـاء علـى   

                                                
  .68،ص. نفس المرجع  442
  .76،ص. لمرجعنفس ا  443
على  تألسندي، "دوافع الخيار العسكري التركي و األهداف الغير معلنة،"متاح على اإلنترن نبدرخا  444

تم االطالع عليه سنة  , http:www//.iraqcp.org/memebres4/00701021w6.htmالموقع التالي: 
2009.  

اق تكريس للفوضى في الشرق )، "التدخل التركي في شمال العر2007شبكة النبأ المعلوماتية (  445
  http://www.annabaa.org/nbanneus/63/434/.htmاألوسط،"متاح في االنترنت على الموقع التالي: 

  ). 2009تم االطالع عليه سنة(

http://www.annabaa.org/nbanneus/63/434/.htm
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حزب العمال الكردستاني، المنصف كحركة إرهابية، جعل الجانب التركي يتمتـع  
  446العمل العسكري. نوعا ما بالحرية في

مشكلة المياه: تتقاسم كل من سوريا والعراق مياه نهري دجلة والفرات. وبمـا  -3
أنهما ينبعان من تركيا، فإنها تعمل كل ما في وسعها للتحكم في مسارهما و درجة 
تدفقهما وهو ما يؤثر سلبا على وصول نسبة المياه إلى المستوى العادي بين كـل  

تعتبر تركيا أن نهري دجلـة والفـرات ينبعـان مـن      من العراق وسوريا، حيث
أراضيها ولها الحق في التحكم فيهما كما لسوريا والعراق منابعهما النفطية ولهـم  

    447حق التحكم فيهما.
تقوم إستراتيجية تركيا للتحكم في مياه األنهار على بناء مجموعة من السـدود      

من سوريا والعراق. فـي هـذا    تؤدي إلى تقليص كميات المياه المتدفقة على كل
الصدد يعتبر سد اليسو الذي بدأت تركيا في تشييده على نهر دجلة من اكبر السدود 

كم على الحدود السورية وتصل تكلفة إنتاجه 45التي سوف تبنيها تركيا، حيث يقع 
م 135م ويصل ارتفاعه إلى 1820ألف دوالر أمريكي، ويبلغ طوله يمليار ومائت

مليار متر مكعب، وسيولد طاقة سنوية  11.40ن الكلي فيه إلى ويصل حجم الخز
شخص. ومن المتوقع بناء  10000ميكاواط وسيوفر فرص عمل لنحو  3830تبلغ 

وعند بداية تشغيل السد يتوقع الخبراء لحاق مجموعـة مـن    2013.448السد عام 
  األضرار بالعراق وهي: 

عراق حيث يصـل إجمـالي   انخفاض كبير في كميات المياه التي ستصل إلى ال-
مليار متر مكعب سنويا، لكن سيتضاءل هذا 20.93واردات العراق من المياه إلى 

                                                
ريكي الجديد..إلى أين؟" متاح في االنترنت على )، "التوجه التركي في العهد األم2009محمد نور الدين(  446

82a7-4fae-005e-http://www.aljazeera.net/nr/exeres/164bc20e-العنوان التالي: 

f628cb3e4174.htm  ) 2009تم االطالع عليه سنة(. 
  صبحي ناظم توفيق، مرجع سبق ذكره  447
نوار جليل هاشم، "سيناريوهات الصراع والتعاون على المياه بين العراق وتركيا،بعد إنشاء سد اليسو   448

  .50. 30)،ص.صن2009(جانفي359 المستقبل العربيالتركي على نهر دجلة،" 

http://www.aljazeera.net/nr/exeres/164bc20e
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مليار متر مكعب سنويا عند االنتهاء من بناء السد، أي تضاؤل فـي  9.7الرقم الى
  449.%47منسوب المياه بنسبة

سينتج عن بناء السد مجموعة من األضرار البيئيـة منهـا نقـص األراضـي     -
  ء وزحف ظاهرة التصحر.الخضرا

سيحرم السد أعداد كبيرة من السكان من مياه الشرب، إضافة إلى مشاكل الصف -
  الصحي.

تغيير نمط معيشة السكان، حيث انخفاض مستوى الموارد المائية يدفع المزارعين -
  إلى تغيير مهنة الزراعة والهجرة نحو المدن والتجمعات السكنية.

توليد الطاقة الكهرومائية المقامة على طول نهـر  سيحدث تأثير على منظومات -
  450دجلة، ويؤدي إلى انخفاض منسوب الخزانات الطبيعية.

قامت الحكومة العراقية بجهود حثيثة إلقناع القادة األتـراك بمخـاطر السـد        
المزمع بناؤه على نهر دجلة في تركيا ومدى تأثيراته على الموارد المائية العراقية 

وعلى مشاريع توليد الطاقة في العراق  وفي هذا الصدد قال وزير  وعلى الزراعة
الموارد المائية العراقي بان هذا المشروع ال يرتبط بالمجال االقتصـادي وإنمـا   
يرتبط بتوجهات سياسية أيضا. وأوضح أن العراق ال يعترض على طموح تركيـا  

ولكن عليها أن ال في تنمية منطقة جنوب شرق األناضول وجعلها سلة غذاء لتركيا 
تقوم بذلك على حساب حقوق الشعب العراقي وانه على الحكومة في تركيا أن تعلم 
الدول المتشاطئة قبل إنشاء السد، حيث أن العراق لم يتسلم  أي معلومـات عـن   
إنشاء السد من الجانب التركي وهو ما يخالف القانون الـدولي واالتفاقـات بـين    

  451البلدين.
  :الدور األمريكي

ال يخفى على احد أن الوم ا فاعل رئيسي في واقع األحداث العراقية، ليس فقط     
في فترة ما بعد سقوط النظام، ولكن تعمل على التدخل بشكل مسـتمر وبصـور   
                                                

  .31،ص. نفس المرجع  449
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مختلفة في شؤون العراق منذ حرب تحرير الكويت(عاصفة الصحراء)، وفي فترة 
ترة ما بعد سقوط النظام أصبح تطبيق العقوبات الدولية والحصار االقتصادي. منذ ف

ظاهرا للعيان أن الوم ا خسرت رهان امتالك العراق أسلحة دمار شامل، وتحولت 
بذلك إلى االهتمام بشكل النظام السياسي، حيث أن شكل نظام الحكم الذي ترحـب  
به الوم ا سيحدد بشكل كبير التطلعات األمريكية والسيناريو المستقبلي الذي سيكون 

العراق، خاصة إذا علمنا أن العراق يتوسط دول المنطقة التـي تمتلـك   عليه حال 
عالقات جيدة مع الو م ا مثل تركيا ودول الخليج، وبالتالي فإن ما تريده الوم ا هو 
نظام سياسي يقف في وجه المد اإليراني، ويقطع الطريق أمام الدول الكبرى وهو 

     452نطقة.ما يضمن لها سيطرة مستقبلية شبه كاملة على الم
إن الرؤية اإلستراتيجية األمريكية للعراق تقوم على انه يتوسط أوربا، روسـيا      

والمنافس القادم الصين، ومن ثم فسيطرة الو م ا على العراق تكسبها قاعدة واسعة 
للحركة، في ظل تواجد إسرائيل في المنطقة والتي اكتسبت بعد سقوط النظام فـي  

ليمي يسمح لها بتطبيق مخططاتها فـي المنطقـة بكـل    العراق نوع من األمن اإلق
  حرية. إن ما سبق يوفر للو م ا ما يلي:

إخراج العراق من دائرة الحسابات القومية خصوصا ما يتعلق بالوجود األجنبـي  -
  األمريكي في الخليج، والموقف من القضية الفلسطينية.

ـ - ات الحـرب وإعـادة   السيطرة الكاملة على موارد العراق النفطية لتمويل عملي
  اإلعمار.

 453تبعية النظام السياسي العراقي للوم ا.-

إن بلورة السيناريو المستقبلي الذي تراه الوم ا يحتم علينا البحث في مختلـف      
بدائلها اإلستراتيجية في العراق، ومستقبل الوجود العسكري فيها إذا علمنا أن عجز 

 454مليار دوالر، 489.4عد الغزو بلغ أي ب 2003الميزان التجاري األمريكي لسنة 

                                                
  خضر عباس عطوان، مرجع سبق ذكره.  452
  .نفس المرجع  453
 156 السياسة الدوليةمحمد صادق إسماعيل، "االقتصاد األمريكي بعد الغزو،"   454

  .207. 202)،ص.ص،2004(افريل
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مليار دوالر وهي  5000نحو  2009وان ميزانية احتالل العراق ستكلف إلى غاية 
   455ميزانية الو م ا للحرب العالمية الثانية.

اصدر معهد بروكنز لألبحاث السياسية في واشنطن دراسة تطرح مجموعـة      
رة األمريكية إتباعها بغية الوصـول  من البدائل اإلستراتيجية التي ينبغي على اإلدا

إلى تحكم أفضل في العراق. والدراسة من إعداد الباحثين كارلوس باسكال وكينيث 
بوالك وجاء العنوان على النحو التالي: "فرص متداعية لالستقرار البدائل األقـل  
سوء في دولة فاشلة تمزقها الحرب األهلية". وحتـى ال يكـون مصـير الحملـة     

في العراق الفشل ينبغي على الو م ا إذا أردت النجاح والوصول إلـى  األمريكية 
هدف إقامة عراق ديمقراطي يدعم حكم القانون ويحترم حقوق شعبه ويـوفر لـه   

  األمن ويكون شريكا في الحرب على اإلرهاب أن تقوم بما يلي:
  ألف جندي لفرض األمن في العراق. 450زيادة القوات العسكرية ب -
استقرار البيئة السياسية : من خـالل توجيـه عائـدات البتـرول،     العمل على -

  ألغراض إعادة اإلعمار وضبط شؤون األقليات وتحديد شكل النظام السياسي.
زيادة حكم القانون، وذلك بالقضاء على المليشـيات وتفعيـل سـلطة المحـاكم     -

  واألجهزة القانونية المختلفة.
ظائف الجديدة وبالتالي استعادة الثقة فـي  إليجاد آالف الو ةتوفير الموال الالزم-

  456الدولة.
لقد أدركت الوم ا مبكرا األهمية  الجيواستراتيجية للعراق، فعملت كل شي من     

اجل احتالله والقضاء عل مكامن قوته، فهو يتوسط الشرق األوسط نظرا لتواجده 
ـ  ر كنقطـة  في منطقة جنوب األطلسي، وانفتاحه شرقا تجاه المحيط الهندي، واعتب

إن احتالل العراق اكسب الـو م ا   457مراقبة إليران والقوقاز، وحتى أواسط آسيا.
                                                

"أي مستقبل للقوة العسكرية األمريكية؟" متاح في االنترنت على العنوان التالي:   455
 http;//www.ceapalgerie.com. ) 2009تم االطالع عليه سنة.(  

) 2007(جويلية 169 السياسة الدوليةعاصم عبد الخالق، "أمريكا والبحث عن إستراتيجية في العراق،"   456
  .173. 168،ص.ص،

احتالل العراق األهداف ضاري رشيد الياسين، "مستقبل الوجود العسكري األمريكي في العراق،" في   457
  .277)،ص.2004وت مركز دراسات الوحدة العربية،(بير 1، ط.النتائج المستقبل

http://www.ceapalgerie.com
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ميزتين إستراتيجيتين هما: التواجد العسكري المكثف في الخليج من خالل القـوات  
وشبكة القواعد العسكرية المنتشرة في الخليج. أضف إلى ذلك التحكم فـي تـدفق   

وإبرام عقود و صفقات لالستثمار لشركات  احتياطات النفط لتمويل نفقات الحرب
  458بترولية يمتلكها المسئولين األمريكيين.

  المبحث الثالث: السيناريوهات المستقبلية للتدخل األمريكي في العراق.
يعتبر من قبيل البداهة بلورة السيناريوهات بعد التطرق إلى وصف األوضاع      

وفي هذا الصدد تركز الدراسـة علـى    الراهنة، وبعد تحليل إستراتيجية الفاعلين،
السيناريو الثوري والسيناريو اإلتجاهي وذلك راجع ألن السـيناريو اإلصـالحي   

  يصب في الحالة العراقية في إطار السيناريو اإلتجاهي. 
يمكن تحديد مستقبل العراق للخمس سنوات المقبلة، في إطار الدور اإلقليمـي       

إطار الدور السياسي والعسكري للو م ا. ومن ثم  لكل من إيران وتركيا وكذلك في
أول باسم سيناريو الثوري ، وسيناريو ثاني باسـم سـيناريو    ويمكن بلورة سيناري

  اإلتجاهي.
  : السيناريو الثوري -1

، والتدخل التركي في الشؤون ييتأسس هذا السيناريو على واقع التدخل اإليران    
جهة اإليرانية يمكن استغالل األوضاع داخـل  العراقية أي التغلغل اإلقليمي. من ال

العراق من خالل العالقات المتماسكة مع األغلبية الشيعية المتواجدة في العـراق،  
مـن   48فالدستور العراقي الجديد يتيح نظاما برلمانيا تمثيليا، حيث تنص المـادة  

لكل على أن مجلس النواب يتكون من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد  رالدستو
مائة ألف نسمة يتم انتخابهم عن طريق االقتراع السـري المباشـر، مـن سـائر     
مكونات الشعب العراقي. ومن ثم فانه في هذه الحالة ال يوجد شك فـي سـيطرة   
الشيعة على مجلس النواب ، وحيث أن النظام الشيعي يقوم على أسـاس الـوالء   

لمراجع الشيعية كآيـة اهللا  للحوزات العلمية في كربالء والنجف األشرف والوالء ل
علي السيستاني والمراجع الشيعية األخرى، فان النفوذ اإليراني على مجل النواب 

  يكون أكثر توقعا وقبوال.
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ال يكمن التدخل اإليراني في هذا الحد فقط، بل إن الدسـتور يخـول مجلـس        
علـى أنـه مـن بـين      59النواب انتخاب رئيس الجمهورية، حيث تنص المـادة 

تصاصات مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية، ومساءلته بناء على طلـب  اخ
 ةبمجلس النواب ويمكن له إعفاء رئيس الجمهورية بناء على طلب األغلبي ةاألغلبي

أن مجلس  68المطلقة، بعد إدانته من طرف الحكمة العليا االتحادية. وتنص المادة 
د أعضائه في الدورة األولـى، أو  النواب ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عد

بأكثرية عدد األصوات في الدورة الثانية (انظر الملحق) ومن هذا المنطلق يمكـن  
انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبـر رأس   ياإليران ذلألغلبية النيابية ذات النفو

  و ممثلها في الساحة الدولية.  ةهرم السلطة التنفيذي
ة والتحكم في نظام الحكم العراقي، تهتم إيران كذلك إضافة إلى إمكانية السيطر    

بتصدير المذهب الشيعي إلى باقي دول المنطقة، وهو ماال تحبذه دول مثل مصـر  
والسعودية.فرغم كون دورهما محدودا في تحديد مستقبل العراق، إال أنهما تبديان 

قـة. حيـث   قلقا من توسع النمط الشيعي اإليراني في العراق وفي باقي دول المنط
اعتبرتا سابقا أن العراق هو حامي البوابة الشرقي والسد المنيع فـي وجـه المـد    

  459اإليراني في الخليج، إال انه لم يعد قادرا على حماية نفسه.
هاملتون في بعض بنوده إلى الدور اإليراني في العراق -لقد أشار تقرير بيكر    

وتعمل على تحديده في العـراق،   يوذلك ما يعني أن الو م ا مهتمة بالدور اإليران
أوال، وإشراك إيران  فـي   يمن خالل محاولة التحكم في البرنامج النووي اإليران

الحوار مع المجموعة الدولية لدعم العراق ثانيا مع العمل على إقناع إيران باتخاذ 
  خطوات محددة لتحسين الوضع في العراق.

، يبدو سيناريو التغلغل اإلقليمي مـن  يعلى العكس من التدخل المباشر اإليران    
الجهة التركية تدخال غير مباشر، وذلك لكونه انعكاس لقضية األكـراد والمشـكلة   
المياه. لقد نص الدستور العراقي على النظام االتحادي و أسس إلقلـيم كردسـتان   
                                                

تحديات األمن محمد عبد اهللا، "الرؤية والدور المصري في استعادة االستقرار في منطقة العراق،" في   459
(القاهرة: المركز الدولي  اإلقليمي ومستقبل االستقرار في الشرق األوسط حالة العراق والخليج العربي

  .59)،ص.2008لدراسات المستقبلية واإلستراتيجية،ل
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حيث يعتبر القادة األكراد إن هدفهم األساسي هو إقامة دولة كردية مسـتقلة فـي   
وهو ما ال  460قبل، ويعتبرون الفدرالية اتحاد اختياري، وليس اتحاد إجباري،المست

ترضاه تركيا كونها ترفض قيام دولة كردية جملة وتفصيال. حيث ال يبدي القـادة  
األكراد أي استعداد للتضحية بالحكم الذاتي الذي يتمنعون به منذ عقد من الـزمن  

لحقيقة التي ال ينبغي إغفالهـا أن  في سبيل عراق موحد يسيطر عليه العرب. لكن ا
قدرة األكراد على إنشاء كيان سياسي مستقل سيبقى تحت رحمة تركيـا والـدول   
المجاورة لها، كون أن تفكك العراق سينعكس سلبا على الوحـدة الترابيـة لـدول    
الجوار أي مطالبة أكراد تركيا وإيران وسوريا بدورهم باالستقالل. كما تـرفض  

لخليجية كذلك سيناريو التقسيم وذلك بغية منـع مطالبـة الشـيعة    الدول العربية ا
المتجاورين جغرافيا بإقليم موحد حيث قد ينتبه الشيعة إلى حقيقة جغرافية متمثلـة  
في أن اكبر مصادر النفط في العالم تقع في المناطق المأهولـة بأغلبيـة السـكان    

العربية السعودية وجنوب  الشيعة، كإيران والبحرين والمنطقة الشرقية في المملكة
  وهو ما يشكل حتما أزمات سياسية معقدة لهذه الدول. 461العراق.

لقد لعبت تركيا دورا مهما في كبح قيادة أكراد العراق عن المطالبة باالستقالل     
الكامل، وإبقاء الحكم الذاتي إلقليم كردستان، كأقصى ما تطمح إليه الحركة الوطنية 

ن طريق التهديد باستخدام القوة أو عـن طريـق سياسـات    الكردستانية، وذلك ع
بأنه   N.Kandemirالتعاون حيث صرح الدبلوماسي التركي "نوزهيت كاندمير" 

إذا واصلت الحركة الكردية إساءة استخدام السلطة التي منحت لها في الظـروف  
الراهنة، فانه يمكن توقع حدوث تدخل عسكري تركي شمال العراق يكون مدعوما 

حيث يمكـن أن  462ن طرف سوريا وإيران متجسدا عبرا التزامهما موقف الحياد.م
يساعد انسحاب القوات األمريكية من العراق تركيا على هذا العمل. وفي ظل قرار 
الو م ا إبقاء بعض من قواتها في العراق فان أي عمل عسكري تركي قد يشعر الو 

الدولتين عضو في حلف شـمال  م ا بالقلق وبان قواتها مهددة، أضف إلى ذلك أن 
                                                

  .46قحطان احمد سليمان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص.  460 
  .90بيل بارك، مرجع سبق ذكره،ص.  461 
  .94نفس المرجع، ص.   462 
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، لذلك يجب أن تلتزم تركيا الحذر تجاه سياساتها العسكرية شمال العراق. ياألطلس
تفرض الرغبة التركية االنضمام إلى  االتحاد األوروبي الحـد مـن التوجهـات    

 463العسكرية واتخاذ إجراءات أكثر سياسية و تعاونية مع األكراد فـي العـراق،  
لعديد من المرات إجراءات تضامنية و تعاونية مع األكراد، حيث أبدت تركيا في ا

الذي وقع فيفـري   يحيث قدمت أنقرة التعازي إلى األكراد عقب الهجوم االنتحار
، ونقلت بعض من الجرحى إلى تركيا قصـد العـالج. وقامـت بعـض      2004

وقامت شركة زركـة كـروب    464الشركات التركية ببناء حرم جامعة السليمانية،
   465ة العمالقة بإنشاء مصنع إلنتاج األدوية في دهوك.التركي
تعتبر مشكلة المياه ورقة ضغط في يد األتراك ضد العراق، وذلك الن تركيـا      

تعتقد أن لها الحق الكامل و المطلق في التحكم في مياه دجلـة والفـرات ألنهمـا    
، وليس لتركيا منابعه النفطية كينبعان من أراضيها، فكما أن للعراق الحق في امتال

الحق في المطالبة بها، فان األتراك يعتقدون أن لهم الحق في امتالك منابع الميـاه  
وفي توجيهها وحرية استخدامها. ومن هذا المنطلق ال تعتبر تركيا مياه نهري دجلة 

في هذا الصدد صـرح   466والفرات مياه دولية ومن ثم ال يلزمها أي اتفاق دولي.
سليمان ديميريل :" أما ما يعود لتركيا من مجـاري ميـاه   الرئيس التركي األسبق 

الفرات ودجلة وروافدهما فهو تركي، وفي إمكان تركيا أن تتصرف بها كما تشاء 
داخل حدودها، الن مصادر المياه تركية، كما أن أبار النفط تعـود ملكيتهـا إلـى    

ل مـا نريـد،   العراق وسوريا. إنها مسالة سيادة، إن هذه أرضنا ولنا الحق أن نفع
نحن ال نقول لسورية والعراق أننا نشاركهما مواردهما النفطية، وال يحـق لهمـا   

ومن ثم يتضح إصرار المسئولين األتراك التحكم في  467مشاركتنا مواردنا المائية."
مجاري المياه وهو ما قد يخلق ضغوطا سياسية معقدة ضد العراق، وهو مـا قـد   

                                                
  .96نفس المرجع، ص.  463
  .106نفس المرجع، ص.  464
  .37قحطان احمد سليمان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص.  465
  .46ر جليل هاشم، مرجع سبق ذكره، ص.نوا  466
  .46نفس المرجع، ص.  467
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خصوصا في عمليات إعادة اإلعمار والتنميـة   ينعكس في المدى المتوسط والبعيد،
  المستقبلية.

إن رغبة األتراك في فرض األمر الواقع على الدول المتشاطئة من خالل هذا     
في العراق، أضف إلى  رالسيناريو، وذلك الستغالل الواقع السياسي ودعم االستقرا

وتهيئـة األوضـاع   ذلك رغبة األتراك في القيام بتنمية اقتصادية وزراعية كبيرة، 
للدخول في االتحاد األوروبي. لكن السؤال المطروح هل تمتلـك تركيـا القـدرة    
الكافية للتحكم في أكراد العراق خصوصا وفي المسـتقبل االسـتراتيجي للعـراق    

  عموما، في ظل تواجد القوات العسكرية األمريكية في العراق؟ 
  :السيناريو اإلتجاهي-2

تعمل 2003ت العسكرية في حرب إسقاط النظام العراقي منذ أن انتهت العمليا    
األمن واستقرار األوضـاع، فـرغم األدوار المتزايـدة     بو م ا تعمل على استتبا

للفواعل اإلقليمية خصوصا إيران وتركيا تعمل الو م ا على اإلمساك بزمام األمور 
مسـعى  والسيطرة على األوضاع األمنية، والمشاكل السياسية، وعملت على خلق 

مما يؤدي تدريجيا إلى إنهاء العنـف   468للوفاق الوطني يجمع الفصائل السياسية،
وانطالق عمليات التنمية وإعادة اإلعمار. رغم المخاوف مـن عـودة المؤسسـة    

وهو ما ال تحبذه القيادة األمريكيـة   469العسكرية العراقية للسيطرة على األوضاع
وب في ثالثة عقود متواليـة، إال إن  كون هذه المؤسسة أدخلت البالد في ثالثة حر

الوم ا شرعت في التأسيس لمرحلة جديدة مع العراقيين تقوم على إحيـاء وسـائل   
األمريكـي   عغير عسكرية للتعامل مع القضية العراقية، حيث طالب وزير الـدفا 

  روبرت غيتس بتعزيز وتقوية القدرة األمريكية على استخدام القوة الناعمة وتكامل 

                                                
  .40عز الدين شكري، مرجع سبق ذكره، ص.  468
) "العسكر وبناء الدولة العراقية: رؤية للمستقبل،" مركز الفرات للتنمية 2008خالد عليوى العرداوي،(  469

والدراسات اإلستراتيجية، متاح في االنترنت على العنوان التالي: 
. ://www.fcdrs.com/area/05.htmhttp  ) 2009تم االطالع عليه سنة.(  

http://www.fcdrs.com/area/05.htm
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يتأسس هذا السيناريو على نقل السلطة إلى العراقيين  470القوة الغليظة. ربطها مع
وااللتزام بذلك، على نحو ينهي االحتالل، وترمي اإلدارة األمريكية من وراء ذلك 
إلى تغيير شكل االحتالل بحيث يكون وجودها العسكري في العراق بطلـب مـن   

  471الحكومة العراقية وبناء على اتفاقية معها.
التوجه الجديد للو م ا على استعمال وسائل غير عسكرية، دفع بهـا إلـى   إن     

تكثيف العمل الدبلوماسي من خال إصدار مجموعة من التقارير وإبرام مجموعـة  
هاملتون واالتفاقية األمنية العراقية األمريكية. -من االتفاقيات يعد أهمها تقرير بيكر

د الو م ا فرضه في العراق، حيث حيث من خاللها تتضح أسس السيناريو الذي تري
  يقوم على بعث االستقرار ومن ثم السيطرة األمريكية.

يشير الملخص التنفيذي للتقرير الذي أعده جيمس بيكر ولي هاملتون، انه على     
الواليات المتحدة أن تبدي استعدادها لتدريب قوات األمن العراقيـة ومسـاعدتها   

ية إحراز تقدم في ذلك. ويجب على الـوم ا  العراق ةودعمها. ويجب على الحكوم
النظر في أي طلب من الحكومة العراقية بخصوص إقامة قواعد عسكرية دائمة في  

والمواصالت والـدعم   تالعراق، إضافة الى مساعدة الفرق العسكرية باالستخبارا
الجوي واللوجيستيكي وحتى بعد أن تسحب الوم ا كل فرقها القتالية خارج العراق، 

قي على وجود عسكري مهم في المنطقة، وذلك للمشاركة في عمليات عسكرية ستب
يمكن أن يكون من مهامها ردع تدخالت سورية وإيرانية. كما يدعو التقرير الـى  

، وينبغي كذلك علـى مـدير   ةزيادة دعم وزارة الدفاع األمريكية للشرطة العراقي
لمهمة فهم التهديـدات   المخابرات األمريكية ووزير الدفاع تخصيص موارد اكبر

ومصادر العنف في العراق. وينبغي على وكالة االستخبارات المركزيـة، تـوفير   
جنود أكثر في العراق لتطوير استخبارات فاعلة وتدريبها وبناء مركـز لمكافحـة   

  اإلرهاب يمكنه تسهيل جهود مكافحة اإلرهاب بقيادة االستخبارات.
                                                

) "ما وراء قوة السالح والحديد: إحياء أدوات غير عسكرية للقوة األمريكية،" 2007روبرت غيتس،(  470
على العنوان التالي:   تميليتاري ريفيو، متاح في اإلنترن

-militryreview-http://www.usacac.army.mil/cac2/militryreview/archives/arabic
art004area.pdf-20080331  )2009تم االطالع عليه سنة.(   

  .64حسين توفيق إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص.  471
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العراقية الى شـبه  -األمنية األمريكية ةالتفاقيكما تشير العديد من مواد وبنود ا    
سيطرة مستقلة كاملة على العراق ومن ثم تحويلها الى قاعدة عسكرية أمريكية، في 

مجاالت التعاون بين الحكومة العراقية و الوم ا.  ةالمنطقة، حيث تحدد هذه االتفاقي
المنشـات    تحدد المادة الثانية عبارة المنشآت والمساحات المتفـق عليهـا وهـي   

والمساحات العراقية التي تستخدمها القوات األمريكية قوات الو م ا أثنـاء فتـرة   
سريان مفعول هذا االتفاق. وتشير المادة السادسة الى تولي قوات الوم ا السيطرة 
على دخول المنشات والمساحات المتفق عليها والمخولة باستخدامها حصرا. وتشير 

للو م ا أن تضع داخل المنشات والمساحات المتفق عليها المادة السابعة بأنه يجوز 
معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها الوم ا غير أسلحة الدمار الشامل أو مواد 
متفجرة. كما تشير المادة العاشرة الى جواز إبرام عقود بموجب القانون األمريكي 

از دخول أفراد الو على جو 14لشراء المواد والخدمات في العراق. و تنص المادة 
م ا العراق ومغادرته بواسطة بطاقة الهوية وأوامر السفر التي تصدر لهم من الو 

على وجوب انسحاب جميع قوات الـو م ا فـي موعـد ال     24م ا، وتنص المادة 
، وتنطوي هذه المادة في فقرتها الرابعة علـى تنـاقض   2011ديسمبر  31يتعدى 

ي طلب خروج قوات الو م ا، ولكن كذلك يحق مقصود، إذ تعترف بأحقية العراق ف
علـى   26سياديا للو م ا أن تسحب قواتها من العراق في أي وقت. وتنص المادة 

الدعم االقتصادي األمريكي للعراق من اجل القيام بإعادة اإلعمار والتنمية. وتشير 
ـ  رانه من اجل تعزيز األمن واالستقرا 27المادة  د في العراق تضطلع الوم ا وبع

طلب من الحكومة العراقية بالشروع في مداوالت إستراتيجية مـن اجـل اتخـاذ    
اإلجراءات الضرورية للتعامل مع هذا التهديد ويتفق كذلك الطرفان علـى إدامـة   

  وتعزيز المؤسسات العسكرية واألمنية والمؤسسات السياسية. 
سـكرية  يتضح أن هذه االتفاقية تعمل على جعل العـراق مسـتقبال قاعـدة ع       

أمريكية حيث يعتقد المختصون بالقانون أنها باطلة وذلك كون العراق هـو دولـة   
تحت االحتالل وال يجوز أن يكون ما يوقعه من اتفاقيات صادر من أسس سيادية، 

وفي بعض هذه البنـود   1969.472وذلك حسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
                                                

  .31مرجع سبق ذكره، ص.فراس الجبوري،   472
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ادة األمريكية والحماية العسكرية ومن داللة واضحة إلخضاع العراق لرغبة والسي
ثم فان توقيع هذه االتفاقية بمثابة مقدمة النتصار اإلسـتراتيجية األمريكيـة فـي    

   473العراق.
جاءت اإلدارة الديمقراطية الجديدة بتوجهات جديدة تحـدد مسـتقبل الوجـود        

  بايدن" حيث تدعو إلى:-األمريكي في العراق، وهي خطة "اوباما
قوة العسكرية األمريكية في العراق، ونقـل السـيطرة علـى العـراق     تقليص ال-

  للعراقيين.
  اإلسراع باالنسحاب المسئول وإنهاء الحرب.-
  ستبقى قوات في العراق وفي المنطقة للقيام بمهمات ضد اإلرهاب.-
يجب أن تمارس الو م ا الضغط على الحكومة العراقية من اجـل تحقيـق حـل    -

  .سياسي لالزمة العراقية
ترمي هذه الخطة إلى خلق استقرار دائم في العراق، ويشجع االنسـحاب علـى   -

مراحل العراقيين اخذ زمام أمرهم بأيديهم، وسيعمل االنتشار المسئول على توفير 
لترتيب بيتهم، وصياغة تسوية من احـل تقاسـم    نمزيد من الوقت للقادة العراقيي

  عائدات النفط.
لدبلوماسية المندفعة من خالل بذل جهود مضنية أعطت هذه الخطة مفهوما آخر ل-

  للتوصل إلى اتفاق شامل حول استقرار العراق والمنطقة.
دعت هذه الخطة إلى إحالل مزيد من األمن والحصانة القانونية لقـوات الـو م   -
  474ا.

ومن خالل دراسة الوثائق السابقة يتضح لنا أن الو م ا تعمـل جاهـدة علـى        
لعراق واستتباب األمن ما يسمح لها بإعادة االنتشـار علـى   في ا رفرض االستقرا

                                                
)، "قراءة في مسودة االتفاقية بين جمهورية العراق والو م ا وآفاق المستقبل،" متاح 2008جواد الحمد(  473 

تم االطالع عليه عام   http://www.mesc.com.jo/vision/2008/8.htmفي االنترنت في الموقع التالي: 
)2009.(  

شبكة القواعد العسكرية األمريكية، خارطة طريق اوباما تجاه - يكي)، "التواجد األمر2007مهند العزاوي(  474
العراق،" متوفر في االنترنت على الموقع التالي: 

.http://www.aliraqnews.com/modules/xfsection/article  ) 2009تم االطالع عليه سنة.(  

http://www.mesc.com.jo/vision/2008/8.htm
http://www.aliraqnews.com/modules/xfsection/article
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عليه الو م  تنحو يسمح لها بتحويل العراق قاعدة عسكرية مستقبلية. وهو ما درج
ا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث خلقت شبكة مـن التعـامالت والتعـاون    

غربية. في هذا الصدد العسكري بينها وبين اليابان وكوريا الجنوبية وحتى ألمانيا ال
يعتقد سامر مؤيد محلل في مركز الفرات للتنميـة والدراسـات اإلسـتراتيجية أن    

  التالية:  تالعراق يتوجه نحو التطبيع مع إسرائيل وذلك لألطروحا
الهيمنة األمريكية العالمية عبر تامين السيطرة وبسط النفوذ في المناطق الحيوية، -

الحليف االستراتيجي إسرائيل علـى الهيمنـة فـي    ومن ثم لن تأمن الو م ا غير 
  وأداء دور الحارس لمصالحها الحيوية. ةالمنطق

التحاد العربي المنادي بالتطبيع مع إسرائيل خصوصـا إذا انتهـت    نالسير ضم-
  إسرائيل من الممانعة على إقامة دولة فلسطينية مقبولة عربيا و إسرائيليا.

  ي ليكون مدخال للتطبيع.اغتنام التقارب الكردي اإلسرائيل-
و يسود االعتقاد إذا اتجه العراق إلى التطبيع مع إسرائيل، أن ال يكون وحيدا     

ولكن بمعية مبادرة عربية جماعية في إطار منظومة الشرق األوسط الكبير، وهو 
    475ما يمثل ترسيخا للمصالح والترتيبات األمريكية في المنطقة.

  للوم ا بتحقيق هدفين هما:إن هذا السيناريو يسمح      
  تكوين نظام أحادي القطب يسمح لها بالسيطرة ومن ثم التحكم في العالم.-1
عدم السماح بقيام نظام متعدد القطبية، ومحاولة هدم أي فكرة للهيمنة اإلقليميـة  -2

إال في طار تحالف استراتيجي يضمن استمرار المصالح، وهو ما يسمح بمنع قيام 
  476في العالم.دولة عظمى أخرى 

  :خالصة
من خالل ما سبق التطرق إليه من واقـع األحـداث فـي العـراق وتحليـل          

إستراتيجية الفاعلين، ومن ثم بلورة سيناريوهات، يتضح لنا أن السيناريوهات التي 
                                                

عطيات الراهنة واالحتماالت سامر مؤيد، "العراق وإسرائيل بين القطيعة والتطبيع: رؤية في ضوء الم  475
المستقبلية،" مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية، متاح في االنترنت على الموقع التالي: 

http://www.fcdrs.com/area/0041.htm.  ) 2009تم االطالع عليه عام.(  
راق األهداف النتائج احتالل الععدنان الهياجنة، "الحرب على العراق وتوازن القوى الدولي،" في   476

  .336)، ص.2004(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  1، ط.المستقبل

http://www.fcdrs.com/area/0041.htm
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تطرق لها الفصل هي السيناريوهات األكثر عقالنية من بين كل السيناريوهات التي 
  مريكي في العراق.تعرضت لمستقبل التدخل األ

من خالل الدراسة تعتبر ادوار كل من إيران، تركيا و الو م ا نافذة، وبحكـم      
تواجد إيران وتركيا في المنطقة وتقارب أهدافهما وإستراتيجيتهما تم بلورة سيناريو 
التغلغل اإلقليمي أي الثوري، ومن ناحية أخرى تم بلورت سـيناريو االسـتقرار   

  ية أي اإلتجاهي بحكم الدور األمريكي القوي.والسيطرة األمريك
والسيطرة األمريكية ألن يكـون   عإن الدراسة ترجح سيناريو استقرار األوضا    

  عليه مستقبل األوضاع العراقية، وذلك راجع لألسباب التالية:
إمكانية الو م ا الواضحة في التحكم في أسس وقواعد سيناريو التغلغل اإلقليمي، -1

ة تحكمها في الدور التركي واإليراني، وذلك راجع المتالكهـا عالقـات   أي إمكاني
جيدة مع األكراد ما يعني إمكانية تخليهم عن المطالبة باالستقالل وهو مـا يبحـث   
عنه القيادة في تركيا. أضف إلى ذلك كون تركيا عضو في حلف شمال األطلسي، 

ريا. أمـا مـن الجهـة    وهو ما يعني تفادي تركيا المواجهة مع دولة حليفة عسـك 
اإليرانية فرغم كون الشيعة هم األغلبية في العراق إال أن الوم ا ال تتورع عن بث 
الفتنة في أوساط الفصائل الشيعية وهو ما يساهم في زيادة تفريقها، وأكثر من ذلك 

  توجيهها إلى مسارات تدعم اإلستراتيجية األمريكية في العراق.
ي تم توظيفها الحتالل العراق، فمنذ بداية إنزال القوة طبيعة القوة األمريكية الت-2

األمريكية في الخليج إبان احتالل العراق للكويت وما تاله من عمليـات عاصـفة   
عام ثم جاءت عملية إسقاط النظام ومـا   12الصحراء وحصار العراق الذي دام 

ـ  راق رافق ذلك من جهود دبلوماسية وبناء تحالفات دولية وميزانية مخصصة للع
مليار دوالر ، هل يعقل بعد كل هذا الجهد أن تنسحب  5000ب 2009قدرت حتى 

الو م ا من العراق بحجة ترسيخ الديمقراطية تاركة بذلك المجال للسيطرة اإلقليمية 
.فعدا فيتنام والصومال يتم تعويض القوات األمريكية المنسحبة من الدول التي تـم  

مة سياسية متحالفة. وهو ما ترغب فيه الو م ا احتالها بتثبيت قواعد عسكرية وأنظ
  في العراق.
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لقد وقعت الو م ا والعراق على االتفاقية األمنية، وهي اتفاقية تنظم انسحاب الو -3
م ا من العراق، وتحاول تنظيم الوجود المستقبلي األمريكي في العراق، وهو ما لم 

لي هو قيـد التقنـين، حيـث    تفعله إيران وتركيا، أي أن الوجود األمريكي المستقب
  يعترف القانون الدولي باالتفاقيات بين الدول كأهم مصادر القانون الدولي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 197

  
  
  
  
  
  
   

  الخاتمـــــــة
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  وبعد تتبع المراحل المنهجية في تناول هذه الدراسة نخلص إلى النتائج التالية: 
ية وأعطاها قدرات هائلة للتحرك على إن سقوط إ.س أكسب الوم أ مكانة دول -1

الصعيد العالمي، حيث غابت المعارضة الدولية الحقيقية والفعالة للسياسة األمريكية 
في العراق، وذلك لما تتمتع بع من قوة وسيطرة على مقاليـد الحكـم واآلليـات    
السياسية الدولية. فهي تسيطر على المنظمات الدولية ذات السيادة كحلـف شـمال   

لسي ومنظمة األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية فـي أسـبقية دوليـة    األط
  واضحة.

توصلت الدراسة إلى أن سعي الوم أ لحرب وحصار وغزو العراق كان ألجل  -2
االستزادة من القوة وليس من أجل الدفاع عن النفس في إطار المقاربة الوقائيـة،  

وائر الرسـمية وغيـر الرسـمية    كما أعلن ذلك الكثير من صناع القرار في الـد 
  األمريكية.

إن بقاء الوم أ دولة قوية على الصعيد العالمي، يسـتوجب سـيطرتها علـى     -3
المنافذ والممرات اإلستراتيجية كما هو الحال في الخليج، حيث تمكنها من سـرعة  
التحرك ومراقبة الدول التي تشكل خطرا واستفزازا لسياساتها وال تدخل في إطار 

  ها اإلستراتيجية على غرار إيران وسوريا.توجهات
إن مصلحة الوم أ في التدخل في العراق تكمن في إبقاء نظام دولـي تسـيطر    -4

عليه الدول الغربية الكبرى على رأسها الو م ا، والقضاء على الوحـدات الوليـة   
المعادية والتي تبدي استهجانا وعدم موافقة ومطابقة لتوجهات األمريكية سواء على 
المستوى العالمي أو اإلقليمي وهو ما حدث للعراق الذي تحـدى اإلرادة الدوليـة   
والطلبات األمريكية المتكررة باالنسحاب من الكويـت، ورفـض كـل دعـوات     
االنسحاب من الكويت واالعتراف باستقاللها في تعنت واضح مـا أدى بـه إلـى    

   التموقع في قمة جدول األعداء للو م ا واألعداء للحرية.  
يمكن استعمال القوة على الصعيد العالمي من أجل استعادة السالم، كمـا هـو    -5

الحال بعد غزو العراق للكويت أين استطاع الو م ا حشد تحالف دولي مكون مـن  
دولة بما فيها دول من حلف شمال األطلسي ودول عربية ودول افريقية ودول  32

  ي كبير غير معروف. اسياوية، وقادت الو م ا حربا تميزت بتحكم تقن
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إن الوم أ تمتلك عالقات إستراتيجية موثقة مع إسرائيل وليس كما يظن البعض  -7
  من إطار عرفي تاريخي، وذلك من خال مجموعة االتفاقيات المبرمة بينهما.

يتضمن دوام و صيرورة االتفاق االستراتيجي بين الوم أ إسـرائيل، القضـاء    -8
نطقة وهو ما تم في العراق. ولم يكتفي بتدمير برامج على البرامج التسلحية في الم

أسلحة التدمير الشامل بل دمرت القوات التقليدية العراقية، وحل الجيش العرقـي  
بأكمله بعد الغزو، وبذلك ارتاحت إسرائيل من العدو الذي كان يهدد أمنهـا علـى   

وسـط تثيـر   الدوام وبقيت بذلك الالعب االستراتيجي الوحيد في منطقة الشرق األ
  الحروب كما تشاء وتخلف وتتراجع عن كل ما تم االتفاق عنه مع الفلسطينيين.

 IIو  Iلقد استعملت الو.م.أ أحدث التطورات التكنولوجيا في حرب الخلـيج   -10
ضد العراق بما يعرف بالثورة الجديدة في الشؤون العسكرية وهو ما لم تسـتوعبه  

على تحديث العقيدة العسـكرية وأسـاليب و    القيادة العراقية، حيث ركزت الو م ا
أنظمة القتال واستعمال التكنولوجيا عالية التصويب وزيـادة التناسـق فـي أداء    
القوات، في حين بقيت القيادة العراقية رهينة الفكر العسكري التقليدي القائم علـى  

  المواجهة المباشرة بالقوات البرية.
الجوية في حروب الو م ا ضد العراق إال أن رغم الدور الكبير الذي لعبته القوة  -

القوة البرية لعبت دورا كبيرا وساهمت بفعالية في تفوق الجيش األمريكـي فـي   
المعارك. حيث ظهر مدى التدريب والمهارة والكفاءة التي تتمتـع بهـا فصـائل    
ووحدات المشاة والقوات البرية األمريكية مقابل نظيرتها العراقية، مستفيدة بـذلك  

  مختلف التقنيات التي وفرتها الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية. من
لم تخضع الو.م.أ لرغبة العسكريين الدائمة في اللجوء إلى الحرب بل يعتبر  -11

أسلوب الحصار االقتصادي من األساليب الفعالة في إخضاع الدول وتكون نتائجه 
ن خالل التطرق ألسـس  أحيانا أكثر من العمل العسكري، وهو ما تمت دراسته م

وانعكاسات نظرية االحتواء المزدوج التي تبنتها إدارة الرئيس بيل كلينتون لتوطيد 
العقوبات االقتصادية المفروضة على العراق منذ فترة ما بعـد احـتالل العـراق    
للكويت. حيث نجمت عن إثرها الكثير من المشـاكل والصـعوبات االجتماعيـة    

مقومات التنمية والتطور في العراق  وأنهـك الشـعب   واإلنسانية التي أثرت على 
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وابتلي بالعديد من األمراض. ما أدى إلى محاولة تخفيف الضغط عليه من خـالل  
  محاولة بريطانيا و الوم ا تبني مشروع العقوبات الذكية الذي فشل بدوره.  

كـي،  إن الدافع الحقيق إلسقاط النظام ليس العمل الوقائي للحفاظ على األمري -12
ولكن كان من أجل إتمام مهمة القضاء على النظام المعادي، ومنه بقاء إسـرائيل  

 2008وحرب غزة نهايـة   2006العب وحيد وقوي في المنطقة، وحرب لبنان 
دليل على ذلك، فال توجد حاليا أي قوة إقليمية بإمكانها توقيف إسرائيل عن إثـارة  

  المشاكل والقالقل والحروب.
مواقف الدولية متباينة أثناء فترات توالي السياسات األمريكية في لقد كانت ال -13

العراق وتراوحت بين الموافقة والرفض والتنديد ولكنها لم تكـن لتجـرؤ علـى    
الوقوف بجدية في وجه القوة األمريكية، وذلك بعد أن تمكنت الو م ا مـن جمـع   

بات وبعـد ذلـك   تحالف دولي في عاصفة الصحراء ما فتئ أن انفك باشتداد العقو
  بقرار الو م ا إسقاط النظام العراقي من خالل ما يعرف بالحرب الوقائية. 

نتيجة للغزو األمريكي انفك المجتمع العراقي وظهرت أصوات تنادي بالتفكك  -14
واالنشقاق مما يهدد المستقبل االجتماعي والسياسي للعراق، من خـالل مطالبـة   

اكل سياسية معقدة، لها انعكاسات إقليمية وخيمـة  األكراد باالستقالل ما قد يثير مش
  على العراق ومحيطه.  

إن طبيعة اإلستراتيجية األمريكية في العراق تنم على صراع ديني حضاري  -15
دفين بين الحضارة الغربية والحضارة العربية اإلسالمية، قد يظهر في كل أزمـة  

  مهما كانت سهلة الحل أو معقدة.
األمريكية في العراق يالحظ نوعا مـن التناسـق    ةاحل السياسإن المتتبع لمر    

واالنسجام في الخطط اإلستراتيجية األمريكية للسيطرة عل العراق. إن ما خلصت 
إليه الدراسة يتمثل في أن الرغبة األمريكية في السيطرة على العراق لم يكن وليد 

  ه من قبل.فترة ما بعد سقوط التحاد السوفيتي السابق، ولكن تم تدبير
إن الدعم األمريكي للعراق إبان فترة الحرب العراقية اإليرانية كان من اجـل      

إنهاك قوته وخلق عداوات مع جيرانه تجعل منه دولة مهـددة لألمـن اإلقليمـي.    
فالدعم اللوجيستيكي الذي تلقاه العراق أثناء حربه مع إيران من الو م ا لم يكـون  
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ه إلى السيطرة إقليميا، إذا لمـا غضـت الـو م ا    الغرض منه تفوق العراق ودفع
الطرف عن قصف إسرائيل لمفاعل تموز النووي العراقي، إن هذا الـدعم كـان   
الغرض منه التهديم الغير مباشر لقوة إقليمية صاعدة علميا وعسكريا وذلك عـن  
طريق إشغالها بحرب إقليمية طويلة األمد مع قوة أخرى في المنطقة وهي إيران. 

هم ما يؤكد عدم رغبة الو م ا تفوق العراق هو ما يعـرف بفضـيحة إيـران    إن أ
  كونترا وهي صفقة أسلحة أمريكية تم إبرامها مع إيران أثناء الحرب.

لعب غياب عامل الرشد في صناعة القرار السياسي العراقي الخـارجي دورا      
قة مباشرة هـذه  كبيرا في إقدام الو م ا تدمير وتحطيم قوة العراق العسكرية بطري

المرة، وذلك بعد قيام العراق بغزو الكويت وهو بذلك مخالف للشرائع الدوليـة و  
لمبادئ األمم المتحدة، انتهزت الو م ا الفرصة لقيادة تحالف دولـي قـام بتـدمير    
العراق من خالل عملية عاصفة الصحراء، التي تم أثناها استعمال مختلف التقنيات 

ليب الحربية التي لـم تكـن معروفـة لـدى المسـئولين      العسكرية الحديثة و أسا
العسكريين العراقيين، الذين لم تفلح الطلبات األمريكية و الدولية المتكـررة فـي   

  إقناعهم  بالخروج سلميا من الكويت. 
لقد فرضت عقوبات دولية على العراق بعد الغزو مباشرة بواسطة قرار أممي     

د انتهاء العمليات العسكرية عاصـفة الصـحراء   دولي لكن نتائجه لم تظهر إال بع
ومجيء اإلدارة الديمقراطية األمريكية برئاسة بيل كلينتون الـذي تبنـى نظريـة    
االحتواء المزدوج إليران والعراق. حيث اثبت العقوبات مدى جدواها في تفكيـك  
 النسيج االجتماعي العراقي من خالل المشاكل المعيشية والصحية وتدني المستويات
التعليمية. وبفضل اشتداد الضغوط الدولية جـراء نتـائج الحصـار االقتصـادي     
المفروض على العراق حاولت بريطانيا و الوم ا تبني مشروع نظـام العقوبـات   
الذكية، إال انه باء بالفشل نتيجة رفضه من طرف باقي أعضـاء مجلـس األمـن    

  وتهديد فرنسا وروسيا باستعمال حق النقض الفيتو ضده. 
إن مجيء اإلدارة الجمهورية األمريكية برئاسة جورج والكـر بـوش غـداة        

، كانت الفرصة مواتية للوم ا لقلب النظام في العـراق،  2001سبتمبر  11أحداث 
بحجة التهديد لألمن األمريكي ومساندة الحركات اإلرهابية وامتالك أسلحة التدمير 



 202

عديد المرات قلب النظـام فـي    الشامل. لكن تجدر اإلشارة إلى الوم ا حاولت في
العراق دون تدخل مباشر ولكنها فشلت في ذلك، حيـث وبعـد عمليـة عاصـفة     
الصحراء ساندت محاولة الشيعة إسقاط النظام في العـراق لكـن تمـت إبـادتهم     
باألسلحة الكيماوية. ثم عن طريق العقوبات االقتصادي الخانقة. أضف إلى ذلـك  

رضة العراقي وتدعيمها ماليا حيث تبنـى مشـروع   دعم الرئيس بيل كلينتون للمعا
تحرير العراق من اجل إسقاط نظـام صـدام حسـين. اسـتغل صـقور اإلدارة      
الجمهورية من المحافظين الجدد فرصة الحرب العالمية ضد اإلرهـاب للقضـاء   
مباشرة على النظام العراقي في عملية عسـكرية متكاملـة حاسـمة فـي إطـار      

ئية. تمكنت من خاللها هذه المرة الوم ا وحليفتها بريطانيا إستراتيجية الحرب الوقا
إسقاط النظام العراقي في ثالثة أسابيع وبدون إجازة دولية واضحة. إن ما سـهل  

عام، كانت بدايـة   12من عملية إسقاط النظام هو العقوبات االقتصادية التي دامت 
ـ   ات األمريكيـة  بترحيب دولي ثم انتهت وسط استنكار دولي للعقوبـات والسياس

  القاسية.
إن الجهود المبذولة من طرف الواليات المتحدة األمريكيـة للسـيطرة علـى        

العراق ومنع ظهوره كقوة بارزة إقليميا تؤكد  أنها ماضية في الهيمنة على منطقة 
الخليج عموما و تحويل العراق إلى قاعدة أمريكية متقدمة في الشـرق األوسـط   

األمريكية يتجه العراق إلى التطبيع مع إسرائيل حيـث  خصوصا. في ظل الهيمنة 
تتوفر الدالئل والمؤشرات القوية على هذا االتجاه وبالتالي تحول العـدو اللـدود   

  األول إلسرائيل إلى صديق.
إن كل الدالئل تشير إلى أن إسرائيل هي الكيان المستفيد األكبر من كـل مـا       

ومن كل المحاوالت للقضاء علـى القـوة   حدث في العراق من هدم و تقزيم للقوة 
من خالل الهجوم الدبلوماسي المكثف على البرنامج  ااإليرانية المتصاعدة اطراد ي

النووي اإليراني. ومن ثم بقائها العبا رئيسيا وحيدا فـي المنطقـة فـي المـدى     
  المتوسط والقريب.     
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ـ )2001(أشبونيك، هانزفون -04 نفط مقابـل الغـداء بـين الفعاليـة     . برنامج ال
ــات.التوو ــي اإلنترنـــــ  قعـــ ــاح فـــ ــى               تمتـــ علـــ
-4A40-AEA3-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/754EC8A7

B23292D64F51.htm-9DC8 2008تم االطالع عليه سنة( ؛   .(  
.عام على حرب العراق، وقفة تأملك. متاح في االنترنت )2004(البنى، أكرم -05

7E6E-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F8679A25- علــــى
2768B291CFDF.htm-8B47-4DCE ;  )2008تم االطالع عليه سنة ( .  

قراءة في مسودة االتفاقية بين جمهورية العراق والو م  .)2008(دالحمد، جوا-06
ــتقب  ــاق المس ــالي:     ا وآف ــع الت ــي الموق ــت ف ــي االنترن ــاح ف ل. مت

http://www.mesc.com.jo/vision/2008/8.htm   ؛ تم االطالع عليه عـام
)2009.(  

الدور الصهيوني في سرقة التراث الحضاري العراقي ونهبه وتدميره. متوفر -07
 2009تم االطالع عليه سنة (;   http://albaath.news.sy/userعلى االنترنت 

.(  
. دوافع الخيـار العسـكري التركـي و األهـداف الغيـر      نلسندي، بدرخاأ-08

علــــى الموقــــع التــــالي:  تمعلنــــة.متاح علــــى اإلنترنــــ
http:www//.iraqcp.org/memebres4/00701021w6.htm   ؛تم االطالع

  .2009عليه سنة 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA2264EC
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DC1FC7BE
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/754EC8A7
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F8679A25
http://www.mesc.com.jo/vision/2008/8.htm
http://albaath.news.sy/user
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شبكة القواعد العسكرية األمريكية، -التواجد األمريكي .)2007(العزاوي،مهند-09
طريق اوباما تجاه العراق. متوفر في االنترنـت علـى الموقـع التـالي:     خارطة 

.http://www.aliraqnews.com/modules/xfsection/article  ؛ تـــــم
  ).2009االطالع عليه سنة (

.أولبرايت الحرب على العراق كانـت كارثـة علـى    )2009(القدس العربي -10
ــى اإلنترنـــ    ــوفر علـ ــة. متـ ــة األمريكيـ ــة الخارجيـ  تالسياسـ

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/2/410220.htm        
  ) . 2009تم االطالع عليه سنة( ;

. القوة األمريكية ومستقبل العالقـات مـع العـالم    )2004(الهياجنة، عدنان -11
ــان  ــر البي ــالمي. تقري ــى                                  اإلس ــت عل ــي االنترن ــاح ف ــتراتيجي. مت االس

magazine.com/tatreer1/pdf/12.pdf-http://www.albayan   
 ).  2008تم االطالع عليه سنة( ;

لي الجديد مفهومه وسماته ومسـتقبل  ) النظام الدو2004المجذوب، محمد.( -312
العالمين العربي واإلسالمي.تقرير البيان االسـتراتيجي. متـاح فـي االنترنـت                 

magazine.com/takreer1/pdf/10.pdf-http://www.albayan ; ــم ت
 ). 2008االطالع عليه سنة ( 

فـي  . الشخصية الذاتية في ظل الحصـار. متـاح   )2001(المختار، صباح -13
file/2001/2/2-depth/iraq-http://www.aljazeera.net/in-االنترنت على 

2.htm-21   
  ). 2008تم االطالع عليه سنة( ;

ـ )2008(ألمعيني، خالد -14 ي .تداعيات احتالل العراق على دول الجوار. متاح ف
ــى  ــت عل http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E2E2079- االنترن

A4C44376E0BC.htm-983E-40BD-32C9 ;     تم االطـالع عليـه سـنة
2008  .  

األمريكيـة. مجلـة الفكـر     .على رقعة الشطرنج)2006(المعلم، إسماعيل -15
ــى     ــت علـ ــي االنترنـ ــاح فـ ــي. متـ http://www.awu-السياسـ

005.htm-dam.org/politic/26/fkr26  ;)2008تم االطالع عليه سنة  .(  

http://www.aliraqnews.com/modules/xfsection/article
http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/2/410220.htm
http://www.albayan
http://www.albayan
http://www.aljazeera.net/in
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E2E2079
http://www.awu
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العنوان التالي:  أي مستقبل للقوة العسكرية األمريكية؟ متاح في االنترنت على-16
http;//www.ceapalgerie.com.  ) 2009؛تم االطالع عليه سنة.(  

.األطروحات الغربية في توصيف عالقة )2004(بن ناصر الناصر إبراهيم -17  
الغرب باإلسالم عرض ونقد.تقرير البيان االستراتيجي. متوفر في االنترنت على 

magazine.com/takreer1/pdf/4.pdf-http://www.albayan  ; تم االطالع
 ).  2008عليه سنة( 

 
                                   

باراك أوباما و مستقبل السياسـة الخارجيـة   صعود . )2008(بيومي ،عالء -18
ــى     ــت علـــ ــي االنترنـــ ــاح فـــ ــة . متـــ األمريكيـــ

-44A5-B435-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/779484D1
635C2CE7FA26.htm-85FB  ;) 2009تم االطالع عليه سنة (  

 ..االحتالل األمريكي للعراق أسوأ من نظام فيشي)2007(،نعوم يتشو مسك -19
تم االطـالع  ;  http://www.elza.jeeran.comعلى  تمتاح في اإلنترن

  ).  2009عليه سنة (
.مخاطر تحول النظام الـدولي مـن الدبلوماسـية    )2002(تركماني ،عبد اهللا -20

على االنترنـت   الوقائية إلى الحروب الوقائية وتداعياته على العالم العربي. متوفر
-http://www.aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revue10ok/71
;106.pdf  2009(تم االطالع عليه سنة. (  

ـ  )2007(ج أنكر، كلينتون . د بروك، مايكل-21 رب . "نحو عقيدة عسـكرية للح
 الغير متكافئة،" مجلة الدفاع الوطني، متوفر على االنترنت على العنوان التـالي:  

http://www.kkmaq.gov.sa) 2009تم االطالع عليه سنة.(  
.روسيا وسياسة المحاور في مواجهـة الواليـات   )2005(حسين باكير، علي -22

تم االطالع عليـه   ;   /http://www.alasr.wsالمتحدة. متاح في االنترنت على 
  ).  2008سنة(
.اآلثار العراقية كنوز حضارية تشكو اإلهمال )2009(حميد الصواف، محمد - 23

ــدثا ــب واالنــ ــى  رالنهــ ــت علــ ــي االنترنــ ــاح فــ . متــ

http://www.ceapalgerie.com
http://www.albayan
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/779484D1
http://www.elza.jeeran.com
http://www.aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revue10ok/71
http://www.kkmaq.gov.sa
http://www.alasr.ws/
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ws/72/293.htmhttp://www.annabaa.org/nbane ; تم االطالع عليه سنة
)2009 .(  

 .الحرب القذرة ضد العراق.  متاح في االنترنت علـى )2003(خماس، منى -24

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2ED0861E-F0FE-467E-
BFCF-EE88B80A1AF5.htm ; )2008تم االطالع عليه سنة  .(  

ن منطقة الخليج العربي، تداعيات الوضع خليفة الشايحي، عبد اهللا.العراق وأم -25
األمني في العراق على دول مجلس التعاون الخليجي. المجلـة العربيـة للعلـوم    
ــى     ــت علـــ ــي االنترنـــ ــاح فـــ ــية . متـــ السياســـ

08.pdf-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/18   ; تــم
  ).  2008االطالع عليه سنة( 

). العراق رؤيـة مسـتقبلية فـي العالقـات     2005خضر عطوان ،عباس. (-26
الدولية.مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية متاح في االنترنـت علـى   

تم االطالع عليه  http://www.fsdrs.com/derasat/002.htm العنوان التالي: 
  ).2009سنة (

.إسرائيل وخيارات األمن والسالم. )2008(دياب مخادمة ،خالد، وليد محمود -27
ــى                       ــت عل ــي االنترن ــوفر ف ــية .مت ــوم السياس ــة للعل ــة العربي المجل

04.pdf-emagazine.articles/19-www.caus.org.lb/pdf ; ــم االطــالع ت
  ). 2008عليه سنة (

.أمن الخليج حزام النـار. متـوفر علـى    )2008(زيد المرهون، عبد الجليل -28
ــت  99FF-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/348B2B64-االنترن

BBF51A49F109.htm-9546-48D8  
  ). 2009تم االطالع عليه سنة ( ; 
.اإلستراتيجية األمريكية صـناعة الحـروب   )2007(زيتون، عبد الوهاب -29  

ــى                                  ــت عل ــي االنترن ــوفر ف ــي .مت ــر السياس ــة الفك ــؤامرات. مجل والم
009.htm-dam.org/politic/28/fkr28-http://www.awu  ;  تم االطـالع
  )  2008عليه سنة (

http://www.annabaa.org/nbane
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2ED0861E-F0FE-467E
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/18
http://www.fsdrs.com/derasat/002.htm
http://www.caus.org.lb/pdf
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/348B2B64
http://www.awu
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اإلستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي.مركز الفرات .)2006(مؤيد سامر، -30
ــى      ــت عل ــي االنترن ــاح ف ــتراتيجية. مت ــات اإلس ــة والدراس  للتنمي

 http://www.fcdrs.com/magazem/431.html     تم االطـالع عليـه سـنة
)2009(.     
.العراق وإسرائيل بين القطيعة والتطبيع: رؤية فـي  )2006(ـــ،ـــ -31  

ضوء المعطيات الراهنة واالحتماالت المستقبلية.  مركز الفرات للتنمية والدراسات 
اح فـــي االنترنـــت علـــى الموقـــع التـــالي: اإلســـتراتيجية. متـــ

http://www.fcdrs.com/area/0041.htm.  ) 2009تم االطالع عليه عام.(  
.القوى المحلية المؤثرة في الحدث العراقي. متـاح فـي   )2005(سعد ،عادل -32

ــى  ــت عل http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0A45DEEE-االنترن
4D32DE8C9B18,frameless.htm-923E-4248-8FFB  

  ).  2008تم االطالع عليه سنة( ; 
).التدخل التركي في شمال العـراق تكـريس   2007شبكة النبأ المعلوماتية (-33

ـ      ى الموقـع التـالي:   للفوضى في الشرق األوسـط. متـاح فـي االنترنـت عل
http://www.annabaa.org/nbanneus/63/434/.htm   ؛ تم االطالع عليـه

  ). 2009سنة(
 . آثار الحصار على العراق. متاح في االنترنت علـى )2001(شحاتة أمين  -34

-4A6A-4C5E-AF416BChttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/C
19E7E973DEF5.htm-818E ; )2008تم االطالع عليه سنة .(  

.المشهد العراقي بعد عـامين مـن االحـتالل،    )2005(شعبان، عبد الحسين -35
االحتقان الطائفي والتـوتر اإلثننـي إلـى أيـن؟ متـاح فـي االنترنـت علـى         

-4E92-01C7-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B621C86F
165D28BBC5B9,frameless.htm-AC2D  

   ). 2008تم االطالع عليه سنة( ; 
).اإلسالم في سياسة  الدولية حوار الحضـارات  2007شعبان عبد الحسين( -36

ــدولي.  ــاب ال ــي   واإلره ــاح ف ــالي:  مت ــع الت ــى الموق ــت عل  االنترن

http://www.fcdrs.com/magazem/431.html
http://www.fcdrs.com/area/0041.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0A45DEEE
http://www.annabaa.org/nbanneus/63/434/.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B621C86F
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10.pdf-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/15   ــم ؛ت
  2009االطالع عليه سنة 

. القوة في الفكر االستراتيجي . تقريـر البيـان   )2004(صقر، عبد العزيز -37
ــى                                               ــت علـــ ــي االنترنـــ ــاح فـــ ــتراتيجي. متـــ االســـ

magazine.com/takreer1/pdf/11.pdf-http://www.albyan  ; تم االطالع
  ).    2008عليه سنة( 

) .العسكر وبناء الدولة العراقيـة: رؤيـة   2008عليوى العرداوي، خالد .(-38 
دراسات اإلستراتيجية. متاح في االنترنت على للمستقبل. مركز الفرات للتنمية وال

؛ تم االطالع عليـه   http://www.fcdrs.com/area/05.htm .العنوان التالي: 
  ).              2009سنة (

. السياسة اإلستراتيجية ألمريكا في المنطقة العربية. )2006(فايز ،عز الدين -39
ــى ال  ــي االنترنــت عل ــاح ف ــة الفكــر السياســي . مت ــالي:                                        مجل ــوان الت عن

008.htm-dam.org/politic/25/fkr25-http://www.awu  ;   تم االطـالع
  ).          2008عليه سنة (

كية بين القوة الصلبة والقوة .الواليات المتحدة األمري)2008(عبد السالم، رفيق-40
ــت    ــى االنترنـــــــ ــة.متوفر علـــــــ الناعمـــــــ

-4B27-E314-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C10D9444
843EF8AE5742.htm-B126   

  ) . 2009تم االطالع عليه سنة(;
األمريكية قـوة الـذات وضـعف     ة." اإلمبراطوري)2004(غليون، برهان  -41

اآلخر،"متـــوفر فـــي االنترنـــت علـــى العنـــوان التـــالي:      
-427A-3042-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/06121F21

3796EB69E3E2.htm-B9CF 2008تم االطالع عليه سنة (؛.(  
الحديد: إحياء أدوات غيـر  ) ما وراء قوة السالح و2007غيتس، روبرت .(-42

على العنوان التالي:   تعسكرية للقوة األمريكية،" ميليتاري ريفيو، متاح في اإلنترن
-ryreview/archives/arabichttp://www.usacac.army.mil/cac2/milit

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/15
http://www.albyan
http://www.fcdrs.com/area/05.htm
http://www.awu
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C10D9444
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/06121F21
http://www.usacac.army.mil/cac2/milit
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art004area.pdf-20080331-militryreview  ؛ تـــم االطـــالع عليـــه
   ).2009سنة(
) " مرتكزات اإلستراتيجية األمريكية الثالث." متـوفر  2001كالر، مايكل.( -43

؛ تم االطالع عليه سنة          http://ww.mondiploar.com p3في االنترنت على: 
 )2001.(  
) األبعاد السياسية لحصار العراق. متاح فـي  2001جوب، عبد الحليم.( مح -44 

file/2001/2/2-http://www.aljazera.int/in.depth/iraq-االنترنت علـى  

htm-2-21  ; )2008تم االطالع عليه سنة .(  
.أهم التطورات العالمية واإلقليمية والقطريـة  )2007(محمود اإلمام، محمد -45 

االنترنـت   فيالمجلة العربية للعلوم السياسية.متاح  ثة الماضية.خالل العقود الثال
  http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/13- على الموقـع 

;9.pdf) 2008تم االطالع عليه سنة.(  
التسلح العراقي. متاح في االنترنـت علـى   برنامج  ).2001(مسلم، طلعت -46

2.htm-21-file/2001 /2/2-depth/iraq-http://www.aljazeera.net/in   
  ).   2008تم االطالع عليه سنة( ;

لشرق األوسط الجديد، اخـتالق  سبتمبر ا 11.عالم ما بعد )2006(مكي، لقاء-47
ــي  ــاح فـــــــــ ــى . متـــــــــ الفوضـــــــــ

ــت 81A4-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5C1A293A-االنترن
35F24AF11429,frameless.htm-9B56-4056  

  ). 2008يه سنة( تم االطالع عل ;
) المستقبل السياسي في العراق..رؤية تحليلية. متاح 2005ـــ،ـــ. (-48 

فـــــي االنترنـــــت علـــــى الموقـــــع التـــــالي:     
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