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    نود أن نتقدم أوال بكلمة شكر والتقدير لألستاذ قساس يونس  وذلك  

     للتفضيل باإلشراف وحسن اإلرشاد و التوجيه  . 

  أن نعبر على كل الشكر و اإلمتنان لجميع أفراد عائلتنا  اإال جانب ال يسعن

 التي تلقينا منها كل التشجيع ،الدعم و المساندة في األوقـات الصعبة  .

كما ال يفوتنا أن نقدم بالشكر و اإلمتنان ألساتذة قسم العلوم السياسية بتيزي  

 وكما نشكر أيضا  ،مزياني لطفي و حمياز سمير لوراري عليةوزو خاصة األستاذ

شكري دهية و  صالحي دهية ، الزمالء كل من إيدير يزيد ، دحموح طاهر ، 

   ...سلوم ويزة

أخيرا نشكر كل من سعدنا من قريب او من بعيد إلنجاز هذا البحث المتواضع  

. 
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 خطة البحث. 

 مقدمة    

 لدراسته.  لنظرية مفهوم األمن و املقاربات ا:الفصل األول 

                                                                                                                                                          .بعادهأ مفهوم األمن و  : املبحث األول

 مفهوم األمن. :املطلب األول 

 .د األمن  أبعا:املطلب الثاين 

  عسكريا. 

    سياسيا. 

  اقتصاديا. 

  األمن.مفهوم  املقاربات النظرية لدراسة:املبحث الثاين 

 ة الواقعية.ي النظر:املطلب األول 

 ة الواقعية اجلديدة .ي النظر:املطلب الثاين 

 ة البنائية.يالنظر:املطلب الثالث 

 العراق. اععكاساتا على و ولكر بوشجورج  إسرتاتيجية إدارة :الفصل الثاين 

                                                                                                                                                          ولكر بوش  اجتاه العراق . جورج سياسة األمنية األمريكية إلدارة ل  املنطلقات األساسية ل:املبحث األول 

                                                                                                                                                   
 خلفيات وذرائع الغزو األمريكي للعراق .    :املطلب األول 



3 
 

                                                                                              .  الغزوخلفيات

. ائع الغزوالذر

 ولكر بوش.  جورج التوجهات العامة للفكر االسرتاتيجي إلدارة:املطلب الثاين 

   . احلرب اإلستباقية 

عسكرة السياسة اخلارجية . 

 املقاربة األمنية االعفرادية.

ولكر بوش على العراق. جورج ة الفردية إلدارة ي تداعيات املقاربة اآلمن:املطلب الثالث 

  عسكريا.

  سياسيا.

 اقتصاديا.

ولكر بوش.  جورج  املدركات األمنية و تأثريها يف سياسة :املبحث الثاين 

 العملية السياسية كمدخل لشراكة األمنية . :املطلب األول 

حل اجليش العراقي وتكوين جيش جديد . 

 إجتثاث البعث .

 املنطقة اخلضراء يف بغداد .

 سياسة قرق تسود .

                                                                                                                 سياسة التهجري .

  الشراكة األمنية مع احلكومات العراقية .:املطلب الثاين 

 التنسيق مع أمحد اجلليب .

 التنسيق مع أياد عالوي . 

 التنسيق مع حكومة إبراهيم اجلعفري .



4 
 

 التنسيق مع حكومة عور املالكي .

 الشراكة األمنية مع إقليم كردستان. :املطلب الثالث 

  الشراكة األمنية مع العشائر السنية .:املطلب الرابع 
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 الواليات املتحدة األمريكية . تراجع مصداقية 

  مع أوروبا .الواليات املتحدة األمريكية  شراكة 
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  خمرجات السياسة األمنية األمريكية لتعامل مع الوضع األمين يف العراق.:املبحث الثاين 
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                                                                                                                                إستخدام طائرات بدون طيار.:املطلب الثاين  

 التنسيق مع القوى اإلقليمية يف اجلاعب العسكري.  :املطلب الثالث 

  إدارة باراك أوباما وجتدد عشاط القوى الغري عظامية يف العراق .:املبحث الثالث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بروز تنظيم الدولة اإلسالمية. :املطلب األول 

                                                                                                                          عودة التدخل يف العراق.:املطلب الثاين 

  النتائج واالععكاسات السياسة األمريكية إلدارة باراك أوباما يف العراق.:املطلب الثالث 

 اخلامتة .

 



 مقدمة 
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 مقدمة    
       يرى البعض أن تقويض األمن هو سياسة أمريكية بالدرجة األوىل ، تبنتها قصداً من خالل إخرتاع 

 ا املنعاف 2001سبتمرب 11 من أجل تنيي  طاااتا،إذ شكلت أحداث عدو جديد كبديل للشيوعية ،

الرئيسي يف اليكر اإلسرتاتيجي األمريكي ، ه ا ما إستدعى إختاذ ترتيبات أمنية تتنسب وفق املخااات و 

املشاريع املرسومة ، ال طاملا كان إهتمام الواليات املتحدة مبناقة الشرق األوسط حمل إطار التساؤالت ، 

سيما أن املناقة  تعاد من أكثر املناطق حيوية وعرضة للتوترات واألحداث يف العامل عموما والعراق على 

وجه اخلصوص ، بالنظر إىل أمهيتها اجلغرافية و اإلسرتاتيجية ،وقد كان العراق حمل إهتمام اإلدارات املتعاقبة 

 وباراك حسني أوباما  George Walker Bush، خاصة منها كل من إداريت جورج ولكر بوش 

Barack Hussein Obama السيما كالمها دخال حربا ضد العراق  ، ولكن  ه ا ال ينيي بأي ، 

حال من األحوال وجود تباينات و إن إختليت من حيث جماهلا ، درجتها و اإلنتماء احلزيب .إال أن موضوع 

البحث يندرج يف ه ا السياق ، حيث يسعى إىل تقدمي مقارنة على عدة مستويات بني الرتتيبات األمنية 

 إلدارة جورج ولكر بوش وتلك املتصلة و املتقاطعة بإدارة باراك أوباما جتاه العراق .
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    ـ أمهية البحث  

،      يصنف هذا البحث ضمن الدراسات اّألمنية اليت أظهرت أمهيتها كموضوع مركزي يف السياسة والشؤون الدولية 

، ذلك نتيجة توسع مفهوم األمن وإخراجه من مفهوم التقليدي إىل قضايا وجمالت متعددة ،خاصة بعد احلرب الباردة 

بينت نقاشات ودراسات حوله.وأما فيما يتعلق دراسة الرتتيبات األمنية ، فبعد هذا التحول الذي عرفه مفهوم األمن 

األمريكية يف العراق يعترب ذلك ضمن احلوارات األمنية اليت تقوم على املفهوم الشامل لألمن.     

 ـ مربرات اختيار املوضوع   

  : ترجع أسباب اختيار موضوع الرتتيبات األمنية األمريكية يف العراق أساسا لعدة أسباب واعتبارات 

 باعتبار أن أكثر الدراسات  ، قلة الدراسة اليت تشري إىل هذا املوضوع خاصة بالغة العربية:اعتبارات علمية  .1

تتمحور على املواضيع االجتماعية على العراق. وإن وجدنا دراسات حول الرتتيبات األمنية جند أ�ا ترتكز على 

 تستهدف املنطقة .   أنبعض مناطق فقط باإلضافة الرغبة يف البحث عن املنظورات األمنية اجلديدة اليت ميكن 

 العراق منطقة حيوية بنسبة لالنشغاالت األمنية األمريكية خاصة وإنعكاستها على منطقة :اعتبارات عملية  .2

الشرق األوسط حيث تعددت املبادرات األمريكية املطروحة  عليها خاصة يف اآلونة األخرية .فهذا يستحق فهم 

مشروع األمن األمريكي يف ترتيباتيها املتعددة واملبادرات اليت أعقبتها كسياسات خارجية أمريكية موجهة ملنطقة 

 الشرق األوسط مستهدفة العراق.  

 :ـ إشكالية الدراسة    

   مبا أن موضوع الدراسة يتمحور حول الرغبة والسعي لفهم و إدراك األصح يف اإلسرتاتيجية األمنية األمريكية من خالل 

 :ترتيباتيها املوجهة على دولة العراق .فإن صياغة إشكالية البحث تتمركز حول السؤال التايل 

إىل أي مدى ميكن إعتبار إجتياح الواليات املتحدة األمريكية للعراق خالل إداريت الرئيسني جورج ولكر بوش  •

 وباراك حسني أوباما ، ساهم يف إااد مكانة لرتتيباتا األمنية ؟ 
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  :ـ فمن حتت هذه اإلشكالية تظهر وتندرج جمموعة تساؤالت فرعية تتمحور حول ما يلي 

؟    العراقداخلحتدث عن ترتيبات أمنية  أمريكية   الكنميهل  •

فيما يتمثل واقع الدولة العراقية اجتاه الواليات املتحدة األمريكية بعد أن شنت احلرب ضدها؟    •

هل رحيل النواة الصلبة  املتمثلة يف النظام األمين والعسكري عجل برحيل مصفوفة النظام السياسي يف العراق؟                                                                                          •

فرضيات الدراسة  

 :  التاليةومبحاولتنا اإلجابة عن األسئلة املطروحة يستدعي ذلك وضع  الفرضيات

 إسرتاتيجية أمنية أمريكية ذلك لتحقيق األهداف املربجمة من طرف  العراق مبنية علىفتيت إن خريطة ت ـ 1

رات ومراكز الدراسة.   ااإلستخب

،طفيات تديدية واحملاصصة شواغل أمنية متمثلة يف عمليات سياسية يف العراق ، الواليات املتحدة األمريكية ختلق ـ 2

 األمن القومي األمريكي.   به تستهدفالطائفية

 داخل العراق ، نظرا إلمتالكها لبدائل أمنية حل النزاع  ونشوب على ةدرا قى عظمةـ الواليات املتحدة األمريكية قو3

                                                . متكنها من حتقيق اهلدف املنشود املتمثل يف  املصلحة القومية
  :حدود الدراسة 

يتناول موضوع البحث الرتتيبات األمنية األمريكية على العراق واليت متثل املتغري األساسي يف الدراسة إىل جانب 

                                        .انعكاسات تلك الرتتيبات على املنطقة الشرق أوسطية 

      :فمن هنا ميكننا حتديد اإلطار اجلغرايف والزمين لدراسة على الشكل التايل 

   الرتكيز يف هذه الدراسة على منطقة الشرق األوسط بصفة عامة  ذلك أن دولة العراق مرتبطة با : ـ الال اجلغرايف 1

بروابط جغرافية وتارخيية .وأما بصفة خاصة تركزنا عن العراق اليت تتميز مبساحة شاسعة .ومبا أن هناك دول يف منطقة 

الشرق األوسط جند فيها مركبات أمنية فرعية موالية لوليات املتحدة األمريكية .حيث أن املوقع اجلغرايف لوليات املتحدة 
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األمريكية يف قارة أمريكا بعيدة كثريا عن موقع العراق هذا ما جعلها تستخدم هذه النقطة لصاحلها حبيث ميكنها أن تصل 

  .إىل خلق مركبات أمنية يف هذه املنطقة لصاحلها حبيث ميكنها أن تصل إىل خلق مركبات أخرى يف هذه املنطقة 

 الدراسة تتعلق من هناف.    وكما أن الوليات املتحدة األمريكية لعبت دور املهيمن يف عملية السالم يف الشرق األوسط 

الطرف املبادر والطرف املتلقي يتمثل يف العراق.  بالسياسة األمنية األمريكية الذي يعترب

غري أن الدراسة تستدعي العودة  ..2014غاية إىل 2001 سبتمرب 11 ترتكز الدراسة على فرتة ما بعد :ـ الال الزمين 2

إىل مراحل زمنية سابقة لتتبع كيف ظهرت الرتتيبات األمنية األمريكية على العراق ولكن مل يتم الرتكيز عليها كثريًا وصوالً 

إىل أحر مبادرة يف حماولة القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية ( داعش )إثر قضية  التدخل األمريكي حملاربته فالفرتة 

           إىل غاية التطورات األخرية احلاصلة بتزامن مع األحداث احلاصلة يف العراق. 2001الزمنية تتمحور من 

 أدبيات الدراسة 

  ، من طرف مراكز البحث املتخصصة ومعاهد الدراسات ،الدراسات األمنية يف منطقة الشرق األوسط ب   تزايد االهتمام 

 تطور باللغة اإلجنليزية والفرنسية على غرار الدراسات العربية . تالدراسات األمنية والسياسية عرفف

 لدراسة األمنية ذلك نتيجة تطور مفهوم ن أساسياان مراجع وباري بوزان  يف اجلانب النظري يعترب مراجع رميون آرون

   .األمن

 و باحثني ماجستري مقاالت ومذكرات  و ما ينشر يف أما فيما خيص الدراسات باللغة العربية رجعنا الكثري من كتب

  .إضافة إىل ما ينشر من جماالت وجرائد  ، ملليكة قادري وإيناس شيباين، دكتوراه

 املقاربة املنهجية  

 الدراسات األمنية. من ة االستعانة مبختلف مقدم .  املنشود     باعتماد على تقنيات ومقاربات قصد الوصـول إىل اهلدف

النهج التقليدي إىل �ج املدارس احلديثة.  لذا تركز الدراسة على السياسة األمنية األمريكية . بدف تفسريا حلالة األمنية 

سياسة لالبنائية ملعرفة خلفيات  العراقية لذا سيكون األمن والرتتيبات األمنية كأدوات حتليلية. إضافة إىل توظيف النظرية

  . والتهديدات األمنية وفهم التصور األمين وخلفياته وأهدافهاتطاباخلوإسرتاتيجية  

     :    كما فرضت طبيعة املوضوع االعتماد على مناهج متحورت فيما يا يل 



9 
 

   توظيفه ملعرفة اخللفية التارخيية لسياسة األمريكية اجتاه العراق من خالل مبادرات,حوارات,حروب :ـ املنهج التارخيي 

 وغريها .وفهم األحداث اليت وقعت بني البلدين.    

 ومبا أن الدراسة تتطلب اإلشارة إىل أوجه التشابه و االختالف والتدخل بني عهديت جورج بوش االبن :ـ املنهج املقارن 

                                                                                                                            وعهديت باراك أوباما من خالل الرتتيبات األمنية املوجهة ضد العراق مما استلزم التطرق هذا املنهج.                                                     

 فبرتكيز على دراسة الرتتيبات األمنية األمريكية والتعامل مع حالة العراق يف ظل بيئة أمنية استلزم :ـ منهج دراسة احلالة 

حالة العراق . إىل   اإلشارةاألمر

 ، األمنية الدراسات يف املفهوماتية التحوالت بني التفاعلية العالقة جوانب لتفكيك إليه احلاجة تبدو ـ منهج الوصفي :  

 العراقية ، وفحص النظرية األمنية األمريكية.                                                                                                                                  األمنية البيئة توصيف عند ضروري املنهج هلذا االستناد أن كما

 صعوبات الدراسة 

 من الطبيعي أن يكون هلذا البحث عدة صعوبات اليت تتفاوت حجمها. واليت تأثر عن مسار البحث ونوعه وقيمته 

 سنة بدقة وتفاصيل.  كما أن هذا 14البحثية ومن بينها ما يتعلق بالطابع الزمين. حيث من الصعب إىل أن تشري إىل 

البحث تتنوع فيه األمن اإلستخبارايت اليت يصعب فيه الوصول إىل املعلومة الصحيحة .أيضا يصعب دراسة القوة العظمى 

اإلقليمية والدولية. وهذا ما أستدعى االعتماد على املوضوعية يف التحليل  اليت تلعب دوراً كبرياً يف الساحة العاملية و

واألخذ باملعلومات واألفكار املتقاربة واملتشابة للوصول إىل الفكرة املنشودة.      

تربير اخلطة 

 يتناول موضوع الدراسة يف خطة تتكون من ثالثة فصول وكل فصل حيتوي على مباحث وهي كاأليت :      

مفهوم األمن واملقاربات األمنية لدراسته أين سنتناول اإلطار النظري الذي يتمحور كله على  الفصل األول املعين يب:

  .مصطلح األمن 

سنتطرق فيه للمنطلقات ،ستها على العراق االفصل الثاين :وهو املعين بدراسة احلالة عنوانه إسرتاتيجية إدارة بوش وإنعك

األساسية لسياسة األمنية هلذه اإلدارة وطريقة تعاطيها مع  هذا الفضاء .  



10 
 

الفصل الثالث : يتمثل يف السياسة األمنية األمريكية إلدارة أوباما ,ففيه   تناول السياسة األمنية يف ظل املتغريات 

ذلك يف استعراض خمرجات تلك السياسة يف تعاملها مع العراق ،اجلديدة اليت برزت يف اإلدارة السابقة املطبقة على العراق 

 ويف األخري اخلامتة واليت هي اإلجابة عن اإلشكالية . ،، وصوالً إىل ظهور حلركات جديدة 
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 لدراسته.  نظرية مفهوم األمن و املقاربات ال:الفصل األول 

           يتميز مفهوم األمن يف جمال العالقات الدولية بغموض,و بغياب اإلمجاع بني  والباحثني املختصني حول معناه 

وزعريفه,لل  يف اتتال  قراهتم ودراستهم حوله.لل  ززامننا م  التووتت ال  ااددتا العالقات الدولية بعد احلرب 

العاملية الثانية ,وبعد اجلرب الباردة.مما أدى إىل زنمي النقااات النظرية بشأنه واتتالفها,فقد سامهت على زعدددا يف 

 زيوير البويف يف الال الدراسات األمنية 

 بعاده.   أ مفهوم األمن و  :  املبويف األول

     عر  مفهوم األمن حتوت جذريا,من حييف زوس  أبعاده لتتواوا الال العسكري, و اعتماد على وحدات مرجعية 

على غرار الدولة,متاايا م  ظهور موجة التهديدات جديدة أثرت يف مفهومه وأبعاده. 

        مفهوم األمن.  :امليلب األول 

 دو إحساا الفرد واجلماعات ال  يتشكل منها التم  باليمأنينة و اتستقرار ميكنه من العمل واإلنتاج : ـ األمن لغة 

P0Fأكثر

1
P  .

P1F فأدق زعريف لألمن ما ورد يف القرآن الكرمي  " فليعبدوا رب دذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من تو  " 

2
P. 

   فاألمن دو ضد اخلو  واخلو  دو التهديد (اتقتصادي,السياسي...). 

 قدرة الدولة على حتديد قدرتا و قوتا الداتلية واخلارجية , ومعييات دذه القوة اتقتصادية, :ـ األمن اصيالحا 

0TP2Fالسياسية,العسكرية يف مواجهة التهديدات ال  زعرتض استقراردا على مستوى الدويل,احمللي. 

3
P0T   

                                  لقد وضعت العديد من التعار  لتوليل من أمهها :

                                                           
 1 .   25، ص .1999ـ  حسن دروش عبد الحميد، اإلستراتيجية األمنية والتحديات المعاصرة ، القاهرة ، دار كتاب المصري ، 

 
)  . 4 القرآن الكريم ,سورة قريش اآلية .(ـ 2  
 

 3 مذكرة لنيل شهادة الماجستير العلوم  ،دور المجتمع المدني في بناء الحياتي الهوياتي في العالم العربي ـ دراسة حالة الجزائرـ ،أوشن سامية - 
      .55  ،ص2010  ،  ، جامعة الحاج اخضر باتنة سياسات عامة وحكومات مقارنة السياسية  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .

 العمل على التورر من التهديد. ويف سياق النظام الدويل فهو قدرة الدول والتمعات على احلفاظ كيا�ا :ـ باري بواان 

املستقبل ومتاسكها الوظيفي ضد قوى التغري ال  زعتربدا معادية يف سعيها لألمن, ف ن الدولة والتم  يوجدان أحياننا يف 

انسوام م  بعضهما البعض لكن يتعارضان أحياننا أترى . فأساا األمن دو البقاه لكنه حيوى أيضا مجلة من 

اتدتمامات اجلودرية حول اروط الوجود وت يعين ب العمل على التورير من التهديدات. ففي الفوضوية ف ن األمن 

0TP3Fميكن أن يكون نسبيا وت ميكن أن يكون ميلقاً .

1 

 أن األمن زصرفات يسعى التم  عن طريقها إىل حفظ حقه يف البقاه.    :ـ دنري كيسنور 

 : يعين التيور,التنمية سواه منها اتقتصادية ,اتجتماعية والسياسية يف ظل  مجاد مضمونه "فيقول :ـ روبرت مكن مار 

إن األمن احلقيقي لدولة ينب  من معرفتها العميقة للمصادر ال  تدد تتلف قدراتا ومواجهتها إلعياه الفرصة لتنمية 

0TP4Fزل  القدرات يف كافة الاتت." 

2 

  بأنه محاية األمة من تير القهر على يد قوة أجنبية. ففي الفوضوية:ـ زعرفه دائرة املعار  الربييانية 

 وفق األمن يندرج حييف سياسية، وحدة أو فرد لكل بالنسبة األول اهلد  دو األمن "اليبيعة حال" يف  إنهـ رميون أرون :

 قد حصر التصور الواقعي لألمن يف بقاه الدولة أساساً , أي إلا أردت السالم األبدية، األددا  :التصور ضمن دذا

0TP5Fفعلي  أن زستعني للورب 

3
P0T. 

 العالقات السياسية , أي تستمراريةـ كلوافيش : إ�ا ت زتمثل فقط يف الفعل السياسي ، ولكنها زعترب أداة حقيقية 

                                                                        إجناادا بوسائل أترى . 

 

                                                           
1- Barry Buzan, People, States and Fear : an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era,  
 
London, Harvester Wheatsheaf, 1991, pp.218- 238. 

          
 2005النشروالتوزيع ,  للطباعة العصرية ، الجزائر ، المكتبةاألطلسي  والحلف أوربا الجزائر، :الجزائري لألمن المتوسطي البعد ، عنتر بن النور عبدـ 2 

 .19,ص
 

 .Raymond Aro. Paix et la guerre entre les nations .France . la lamann lev ,1975 .p35 ـ 3
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.  األمن أبعاد:املطلب الثاين 

 احلرب العسكرية،ولكن بعد �اية املسائل على األوىل ركزت بالدرجة وحوارات نقاشات األمنية الدراسات شهدت  

بني الدول  الصراعات على الصراعات الداخلية منط تديدات جديدة. وغلبة موجة وظهور العوملة وترية الباردة وتسارع

املرجعي.  موضوعه يف النظر ومت إعادة األمن وقطاعاته، مفهوم فتوسع

 :مثل حتليل جديدة بإدخال وحدات مسح وجمتمعية و عسكرية مما واقتصادية سياسية مشلت جوانب األمنية لدراسات  فا

الفرد فهذه األبعاد األساسية لألمن تتفاعل فيما بينها .حيث يعين  اجلماعة، األمة، ايلي، التمع، اإلقليمي، الدويل،

 العسكري شرعيتها واألمن منها تستمد اليت واإليديولوجيات احلكومات للدول، نظم االستقرار التنظيمي السياسي األمن

 باإلضافة إىل وجود أبعاد أخرى .اآلخر البعض جتاه بعضها لنوايا الدول الدفاعية،و مدركات القدرات يتضمن

People, States and Fear" 0Fكاالقتصادية االجتماعية البيئية وغريها.فهذا ما أشار إليه باري بوزان يف كتابه " 

1 

 أ / عسكرياً .

   تركزت العديد من املنظورات يف الدراسات األمنية على البعد العسكري خاصة كان ذلك يف احلرب الباردة فهو خيص 

 الدفاعية. والقدرات املسلح، للهجوم املتقابلني أو املتفاعلني املستويني

 ب / سياسياً .

حيث أن مفهوم األمن توسع فنجد البعد السياسي سجل فقط ،تقتصر على القطاع العسكري       إن أبعاد األمن ال

 التنظيمي االستقرار عينيف .املتحدة الواليات القومي يف األمن حول النقاش يف وجوده حىت خالل احلرب الباردة, وذلك

 .شرعيتها تستمد منها اليت واأليديولوجيات احلكومات للدول, نظم

 :التحديد وجه املكونة للدولة على والعناصر كمتغري األمن بني     فالبعد السياسي يتجسد من خالله العالقة

Pاإلقليمية . والوحدة السيادة

 
1F

2 

 

                                                           
1Barry Buzan, Op.Cit, P                                                                                                                                        8  

  
   .25،نفس مرجع سابق الذكر ،ص أوشن سامية   ـ2
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األمن ميثل يف احلفاظ على الوحدة اإلقليمية فتكون جمموعة من اإلجراءات ذات أوجه متعددة  من األدىن    فاحلد

 كاحلفاظ على االستقرار على مستوى بني خمتلف فواعل البيئية الداخلية .بدف جتنب النزاعات الداخلية.

 ،   وكما جند يف هذا البعد حرية الدول من الضغوط السياسية الناجتة عن التفاعل السياسي يف البيئتني الداخلية واخلارجية

فعلى مستوى الداخلي يكون األمن من خالل احرتام الفاعلني السياسيني لشروط املؤدية لالستقرار السياسي والوحدة 

الوطنية. أما على املستوى اخلارجي فيكون من خالل ؤب  مواقف قد ؤتعار  م  املباد  اليت ؤؤمن با أو املصاحل اليت 

P0Fتدف إىل حتقيقها 

1 

 البعد االقتصادي. /ج 

 الدنيا الدرجات يف  والوجود،التنمية يف التأخري عن الناجتة املستمرة اهليكلية باملعوقات االقتصادي، األمن ويتعلق

 األولية وازدياد السل  أسعار اخنفا  يف االستمرار سوءا بسبب األطراف وض  سيزداد ألنه  ذلك.والتصني  الثروة م 

وفقد  الديون، مشكلة ؤسد، واحرتام فرق على القائمة املركز إسرتاؤيجيات وحتتاج البلدان النامية، بني املصاحل اختالف

. املتقدمة الصناعية يف البلدان الذكية األوؤوماؤيكية مواجهة التكنولوجيا يف العاملة القوة رفض عن الناجتة النسبية امليزة 1F

2  

األربعينيات مثالً  خالل واألمن االقتصاد بني التكاملية العالقة إىل بدورهم من األكادمييني العديد وأشار

Hirschman2األمنية. والدراسات الدويل السياسي االقتصاد جمايل يف أكثر أمهية بعدا االقتصادي   مث أؤس   األمنF

3  

 كما                                                                                                                     

 االقتصادية األسس يع  االقتصادي فاألمن العسكرية للدولة، القوة يف لألمن االقتصادي املنظور الواقعي البعد يوظف

ؤطلعات  انسجام ضرورة يستدعي ما  وهو.التسلح سباق يف للدخول ؤساعدها للدولة، واليت للقوة العسكرية واملالية

 3F4.هلا املتاحة والقدرات اإلمكانيات م  الدولة

                                                           
 مذكرة ماجستيرالمشتركة  ،  األوربية األمنية الهوية إلى األطلسي شمال حلف إطار في الدفاع إستراتيجية من :األوربي االتحاد رداف، طارقـ  1

 .17  16 قسنطينة .ص ص منتوري جامعة السياسية ، العلوم قسم الدولية، العالقات في
  582 ص سابق، مرجعأوشن سامية   ـ2  

3ـ Mark Neocleous, From Social to National Security :On Fabrication of Economic Order , SecurityDialogue 
, Vol.37, N°03, 2006, P.366.  

 1980 فيفري ، ،عدد العربية الوحدة دراسات مركز بيروت، ، العربي المستقبل ،المؤثرة  العوامل :العربي واألمن األحمر البحر هويدي، أمين  4 
                                                                                                                                           1 ص ،
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 :املؤشرات التالية  خالل من االقتصادي األمن إدراك ميكن فإنه بوزان، وحسب

، الدول بني والتطلعات الثروة االختالف يف خيلقها اليت والضغوط الدول بني االقتصادي التوازن عدم حاالت اشتدادـ 

                                                                                            .العاملية االقتصادية اجلنوب والقوى الشمال ودول دول بني خاصة

الكربى   الرأمسالية وهيمنة الشركات االقتصاد الدويل عوملة ظل يف مهددة أصبحت الوطنية اليت االقتصاديات هشاشةـ  

 من اإلنتاج العسكري يف إطار سوق عاملية.    إمكانات مستقلة على للحفاظ الدول قدرة ومدى

 ألغرا  االقتصادية التبعية استغالل االستهالكية من خالل األسواق إىل والوصول الطاقة مصادر على  الدويل ـ التنافس

                          .الطاقوية كالبرتول العالقات حلساسية نظرا االقتصادية استحداث آلليات للشراكة حىت أو سياسية

استقرار يف بنية األنظمة  احلمائية وعدم السلوكات انتهاج  إىل  يؤدي،العاملية  االقتصادية األزمات حدوث من ختوفـ   

0TP4Fوالعاملية. احمللية املالية

1 

البرتول والغاز هلما أمهية يف القطاع الطاقوي والذي يسجل ضمن القطاع األم  االقتصادي فبإقحام هذا القطاع إن       

 فإذا هناك عجز يف الدول املنتجة عن ، فتكون عالقة بني الدولة املنتجة والدولة املستهلكة  ،ضمن مسائل األمن الوط 

 أو  ، من هنا قد ؤلجأ ؤلك الدول املستهلكة يف استعمال القوة العسكرية ضد ؤلك الدول املنتجة،متوين الدول املستهلكة

 والفرد .     والتم  الدولة أمن ضد حقيقيا تديدا ميثل الطاقوية التزود باملصادر املمارسة عليها ضغوط. فانقطاع

 التهديدات النامجة إن بالبنية االقتصادية السائدة, فعن طريق ربطهن اإلشارة إىل البعد االقتصادي و   وكما ؤطرق النقدي

 وانعتا قه فاألمن االقتصادي عند النقديني هو ضمان الرخاء الفرد، واملركز احمليط بني اهلوة اليت أوجدت هي البنية هذه عن

 اقتصادية قوى حتت سيطرة باعتباره متوازن عادل وال غري رأمسايل اقتصادي نظام ظل يف واجلوع واحلرمان الفقر من

.البيئي النظام على سلبا ينعكس ما مهيمنة, وهو 0TP5F

2 

  املقاربات النظرية لدراسة األمن.:املبحث الثاين        

                                                           
                                                                                                                                                                 

Barry Buzan, Op.Cit, P.7ـ1                                                                                                                              
   

2- Hélène Viau  , le théorie critique et le concept de Sécurité en Relations Internat, Note  de 
Recherche C.E.P.E.S, Université du Québec a Montréal , N°8, Janvier 1999 
           
http://www.er.upama/nobel/cepes/note8.htm    
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 النظريات من مبجموعة وؤعددها الدولية السياسة عديدة مما ساهم يف ثراء ؤصور مفهوم األمن مسارات أخذ     

وكتابات يف البحث يف العالقات  نقاشات من  أوس   ومن ؤلك النظريات اليت استحوذت على مساحة،واملقاربات

 الدولية وبوجه اخلصوص موضوع األمن.ومن بني هذه النظريات جند النظرة الواقعية والنظرة البنائية .فالواقعية استمدت

من  مؤكدة بعضا النظريات هذه جاءت ؤبعتها سواء اليت النظريات جلل ؤأسيسية انطالق نقطة�ا كو من قيمتها

 ميدان النظرية يف اهليمنة حلالة أقرب طويلة لفرتات الواقعية جعل ما أنقاضها . هذا أنه قامت على أو الواقعية افرتاضات

وإن نظرنا إليها من زاوية أخرى هي النمط السائد  التفسريية األمثل. املستويات باعتبارها قدمت الدولية العالقات

 والغالب يف العالقات التفاعلية داخل النظام الدويل .

 الباردة يف احلرب �اية الدولية جاءت خاصة م  العالقات جمال يف بذاتا كما اعتربت البنائية أيضا كنظرية قائمة     

كرد  البنائية التفسريي وجاءت االجتاه نظريات إخفاق بسبب الدولية العالقات يف التنظريي من الركود بنوع اؤسم جو

 املعيارية, وما اجلانب وؤفسري للنظام الدويل بنية ؤكوين يف اجلديدة  عندما فشلتا والليربالية الواقعية النظريتني على فعل

 االقتصادية واجلوانب باملصلحة  والليربالية،للواقعية بالنسبة والقوة والفردية املادية عليهما يف االعتماد على اجلوانب ؤعيبه

                                                        ـ  املادية.

 ة الواقعيةينظرال :املطلب األول 

مباد   إىل الواقعي الفكر القومية ويرؤكز الدولة  ونشأة1648 ،واستفاليا معاهدة منذ لألمن الواقعي املنظور      ساد

   : األمن وهي كاآليت مفهوم لتحليل حمددات ؤعترب وأسس

املرجعي  املوضوع احلاكمة, وهي للسلطة األعلى املصدر الدولية وهي العالقات يف الوحدوي الفاعل هي ـ الدولة

 لألمن. واألساسي

 الدولة.  ضبط سلوك على قادرة مركزية سلطة هناك وليس، فوضوي  نظام هو الدويل ـ النظام

 بالتايل و اآلخرين على التأثري  أو ،نطاق سيطرتا نفسها, وؤوسي  عن للدفاع العسكرية قدراتا ؤطوير إىل الدول ـ ؤسعى

0TP6Fؤفاديها.  ميكن ال فاحلرب

1 

                                                           
دراسات ، مذكرة الماجستير في  نخو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط :التصور األمني األوروبي  ـ جويدة حمزاوي ،  1

                        20, 19 ص ص ،201. ، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لحضر باتنة مغاربية ومتوسطية في التعاون واألمن
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 النظام يف االستقرار حيدد الذي هو هذه القوى بني الكربى. والتوازن القوى بني العسكرية القدرات با ؤوزع اليت ـ الطريقة

الدول.  سلوكات حتدد هي اليت الدويل النظام الدويل. فبنية

 ،الريبة يولد ما هو و جريا�ا من نوايا التأكد الدول باستطاعة الدول, فليس بني الثقة بغياب الدويل النظام بنية ـ ؤتميز

.الدوام على احلرب قيام احتمال من ويزيد 0TP7F

1
P0T  

 فتسعى ، أي أن األمن الوط  يرؤبط مباشرة بالدولة،فقد دف  الواقعيون عن األمن هو من صالحية الدولة وحدها   

حتالفات   وإقامة،فتحقق ذلك األمن بزيادة القدرات العسكرية الوطنية  ، اخلارجية والتهديدات األخطار احلماية ضد

 ثنائي العاملي الرتؤيب ظل األمنية يف التحديات يعكس مفهوم  وهو،العاملي  النووي الرتؤيب ضمن دولية عسكرية

 القطبية.

 السياسة يف والوحيد املركزي الفاعل باعتبارها الوطنية الدولة بقاء يركز على لألمن الواقعي املنظور فإنبناء على ماسبق     

 عسكري تديد  ضد أي ،استقرارها و الوطنية سيادتا وصيانة اإلقليمية حدودها محاية خالل من  وذلك،الدولية

0TP8Fاألمن. لتحقيق الرئيسية األداة هي العسكرية  والقوة،خارجي

2 

 :يل      كما جند املفاهيم املركزية للواقعية السياسية ؤتمثل فيما يا

  . Powerالقوة  ـ  1

 National Interest              الوطنية   املصلحة 2 - 

   .Balance of Power ؤوازن القوى    3-

 : أما بنسبة ؤصور النظرية الواقعية ل األم  الدواليت 

 : التايل النحو على "الواقعي األم  املثلث" ل رؤوسا متثل أن ميكن رئيسية نقاط ثالثة إختصارها يف ميكن 

 .الوقت والغاية يف نفس الداف  بإعتبارها الدولية العالقات يف ؤفاعلية عملية ألي األساسي الفاعل هي :الدولة -

 املادي اخلارجي التهديد إلستشعار نتيجة األهداف كل ؤسبق وأولويًة الدولة هلذه األمسى اهلدف هو :البقاء -

 .املوجود
                                                           

  1 .20 ـ جويدة حمزاوي  ،ص 
  2 ـ نفس مرجع سابق الذكر .
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 الدويل. لواق  السياسة املعقدة الطبيعة ظل يف خاصة اهلدف، هذا لتحقيق األنسب األداة هو : الذايت االعتماد -

 ا القوة والدوالنية. ولعل هذ :أساسيتني مرجعيتني على يقوم األمنية للدراسات الواقعي التصميم إدراك أن   ويف احلقيقة  

 عرب الواقعي التيار من داخل اقعية  حىت الو للنظرية وجه الذي الشديد لالنتقاد حمورا كان والتقليدي الضيق التصور

 على ؤأسس الذي الواقعي املنظور هلذا  ووفقا.التقليدية الواقعية املفاهيم أهم ؤفكيك من انطلقت اليت اجلديدة الواقعية

 حتقيق إحتماالت فإن اخلصوص وجه  علىE.H .Carr و كار Hans Morganthau من مورغانتو  كل أفكار

 وض  السيطرة ملن  حدوث أخرى دول م  للقوى ؤوازن حتقيق على العمل سوى المتلك والدول جدا الدائم ضئيلة السالم

0TP9F.املطلقة

1 

 ة الواقعية اجلديدة .ينظرال :املطلب الثاين 

 على املفرط ؤركيزها يف التقليدية خصوصا للواقعية املوجه الشديد النقد استيعاب حماولة من اجلديدة الواقعية       انطلقت

. Robert Coxروبرت كوكس  أمريكية حسب ظاهرة جمرد هي اجلديدة الوطنية . والواقعية واملصلحة القوة مفهومي

 إن " قال Nye Josephناي  الواقعية الكالسيكية فجوزيف أفكار لتنظيم كمحاولة نفسها اجلديدة الواقعية صورت

0TP10F ".الواقعية وهيكلة بتنظيم وإمنا جديدة، نظرية خبلق  ليسWaltzلوالتز  املتميز العمل

2 

 الواقعيني باالستمرارية والتميز عن التمسك يريد الذي والتز كينيت اجلديدة مثل الواقعية يستخدم مفهوم من فهناك

 على الدراسة ركز اإلجتاه هذا أن إعتبار على كيوهان روبرت البنيوية مثل مفهوم الواقعية يفضل من الكالسيكيني. وهناك

0TP11Fالدويل. النظام لبنية العمودية

3
P0T       

 الدول حماوالت فيه بنيوي ؤقود مفهوم إ�ا" :قوله يف األمن  ,قدم الطرح الواقعي حولJohn Hertz    فجون هرؤز 

 ؤعر  ازدياد  إىل،احملاوالت هذه مقاصد عن النظر وبصرف الذات على بداف  االعتماد األمنية متطلباتا على للسهر

 ويفسر اإلجراءات دفاعية إجراءات أ�ا على با يقوم اليت اإلجراءات يفسر طرف كل أن للخطر حيث أخرى دول

ؤغليب  على فيها طرف كل حيرص بيئة ضمن ؤعيش اليت . فالدول"حمتمال خطرا ؤشكل أ�ا على اآلخرون يقوم با اليت

 الدول ؤقوم با اليت العسكرية االستعدادات إزاء ؤبديدها يصعب بشكوك  ؤصطدم،الدويل النظام بيئة مثل مصاحله
                                                           

، مذاكرة  سبتمبر  11 التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة   دراسة في الخطاب األمني األمريكي بعد  ـ خالد معمري , 1
  .84 ـ 80,ص ص, 2008شهادة الماجستير في العالقات الدولية , قسم العلوم السياسة , جامعة الحاج لخضر ,باتنة ,

  
  2 .87 ـ نفس مرجع سابق الذكر ، ص 

،أطروحة مقدمة انعكاسات التحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على االتجاهات النظرية الكبرى في العالقات الدولية ـ عبد الناصر جندلي ،3
  .129  ، ص 2004دكتوراه دولة في العلوم السياسية ، جامعة الجزائر,لنيل شهادة 
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 دوليا شعورا ختلق االستعدادات عدوانية مث هذه خطة ؤكون وقد النفس عن دفاعا ؤعد قد االستعدادات  هذه،األخرى

 قائمة. اخلوف دائما ؤكون احلرب قيام احتماالت  مما جيعل،األمن انعدام من املزيد إىل بدوره يؤدي الذي األمن بانعدام

 منها ختلو ؤكاد ال فالصراعات الدولية  ،البشري التاريخ رافقت املعضلة األمن هذه أمساه معضلة واألمن الثقة وانعدام

0TP12Fة وطبيعة النظام الدويل .دول بني العالقات طبيعة ؤارخيية باختالف فرتة

1 

  :الدويل ؤرى الواقعية أن  النظام يف و حركيتها الفواعل طبيعة مستوى على    

  .الدول بني مستمر   ؤفاعل عن عبارة حمصلتها يف هي اليت الدولية العالقات يف األساسية التحليل وحدة هي الدولة -1

 وغري دولية حكومية اجلنسيات ومنظمات متعددة شركات من الدويل النظام يف جديدة لفواعل ؤشكل هناك 2-

 ؤأثريها مدى عن النظر بغض الفواعل هلذه البيولوجي التواجد األقل على يستوعب نظريا إطارا يفر  ما وهو حكومية

  .الدولية التفاعالت ؤوجيه يف وفعاليتها

 "كثريا, فكينيث  والتز يقول  يتغري الدولية مل السياسة يف التحليل جوهر أن إال الفواعل طبيعة يف التحول هذا  رغم- 3

 ."و ؤعاون صراع نفسها هي دوما ظلت الدولية احلياة طبيعة لكن كثرية أشكال يف الدول ؤغريت التاريخ مرور على

املكونة لبنية  عن األطراف جديدا مستقال فاعال لنا يشكل .شركات...) منظمات، دول, ( الفواعل هذه ؤفاعل  إن 4-

World of Our Making.0TP13Fالنظام الدويل 

2 

 ة البنائية.ينظرال :املطلب الثالث 

 القرن التارخيية ؤرج  إىل السياسي أصوله الفكر ؤاريخ  يف ،قدمي نظري  كاجتاه"Constructivism"البنائية    ؤعترب

  .Giambattista Vico جيامباؤيستا فيكو ،كتابات اإليطايل  يف عشر الثامن

  Alexander Wendtواندت  م  كتابات ألكسندر الدولية العالقات جمال يف بذاتا قائمة كنظرية  برزت

جو متيز   يف،الباردة  احلرب �اية  يفEmanuel Adlerآدالر  وإميانويل، Nicolas Onufأونوف   نيكوالس،

 و�اية السوفيايت االحتاد بسقوط يف التكهن التفسريي االجتاه نظريات إخفاق بسبب الدولية العالقات يف بالركود التنظريي

 فريديريك كراؤوشويل ،Peter Katzensteinالبنائية بيرت كاؤزنشتاين  مفكري أبرز سلميا . ومن الباردة احلرب

                                                           
,رسالة نيل شهادة دكتوراه في دراسة لما بعد الحرب الباردة شمال شرق آسيا  اإلستراتيجية األمنية األمريكية  في منطقة ـ نسيمة طويل, 1

    . 47،ص 2010العالقات الدولية قسم العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،
  2 .88 خالد معمري, نفس مرجع سابق الذكر , ص  ـ
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Fredirick Kratochwill ،أونوف   نيكوالسNicholas Onuf  ،مصطلح استعمل من أول الذي يعد 

 World ofصنعنا " "  من كتابه " عامل  يف،الدولية  يف العالقات حوهلا النقاش فتح يف الفضل له ويرج  البنائية

Our Making0 .اجلديدة والتز واقعية وفرضيات أفكار فيه منتقدا  1989 �اية عام  " يفTP14F

1 

 السياسة دراسة يف أساسية مرجعية مثلت كتاباؤه  الذي،واندت  ألكسندر بإسهامات  البنائي كثريا التصور إرؤبط    

 ما هي الفوضى "م   1992 معا الصادرة دراسته يف البنائية خصوصا النظرية املضامني عن عرب من أكثر  وهو،الدولية 

 ." القوة اإلجتماعي لسياسة التفسري :الدول ؤصنعه

يفرت  مايلي:  الدولية، للعالقات منهج واندت هي ألكسندر حبسب   والبنائية

 .للتحليل األساسية الوحدات هي  الدول -

 .الدول على القائم للنظام األساسية  البىنInter-Subjectivity ؤذاؤانية  -

0TP15F .النظام ضمن االجتماعية البىن بفعل مرتابط نسق إطار يف الدول ومصاحل هويات  ؤتشكل -

2
P0T  

 احلالة إلدراك للفواعل والتفاعالت اإلجتماعية التكوينات يف لبحث ا أي.ؤذاؤانية  نظرة للواق  ينظرون   إن البنائيني 

  .األمنية الدراسات ميدان يف االؤساع سبل يعزز  مبا،األمنية 

 الواقعية : م  االفرتاضات بعض أخرى جهة من ؤتقاسم البنائية   

 الدولية . للعالقات الطبيعة الفوضوية ـ 1

 للدول. العسكرية اإلسرتاؤيجية بالقدرات االعرتاف ـ 2

 الفاعلني. وعقالنية اآلخرين نوايا يف الثقة انعدام ـ 3

 مرهون ووجوده التم  يصنعون من هم الناس أن أي جتماعيإمب   العامل بأن يقول ؤصورا البنائيون يقرتح     

  .املادية القوى حتددها أكثر مما واملتقامسة املشرتكة األفكار أساسا حتددها اإلنسانية  و بىن الموعة،بكينونتهم 

                                                           
   1  .322 مرجع سابق الذكر,ص الناصر جندلي , نفس عبد ـ 

 السياسية,قسم العلوم السياسة األمنية األوروبية تجاه جنوبها المتوسط , مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العالقات الدولية ,عمار حجار,  ـ  2
   . 41 ,ص2002جامعة الحاج لخضر ,باتنة,
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  على مستويني : العقالين للمنظور الشديد النقد خالل من األم  بديلها ؤقدمي يف البنائية النظرية انطلقت    

 هذين النظريتني إملام عدم إىل ذلك البنائيون يرج   إذ،الباردة احلرب ية �اؤوق  يف الليربايل الواقعي الفشل •

 أصعدة على بدأ ؤداوهلا اليت اجلديدة األفكار نسق اخلصوص على  ومنها،الدويل النظام يف املادية غري باجلوانب

 .الدويل التم خمتلفة يف 

  حيث،االحتاد السوفيايت لسقوط العميقة األسباب وإدراك فهم يف والليربالية الواقعية من لكل النظرية املرونة عدم •

 التغيريات أمهلت حني يف االحتاد السوفيايت على الدولية البيئة حتوالت انعكاس حدود يف للحدث رؤيتها قلصت

0TP16Fالبنائيني . حسب للواقعية التفسري املادي على دوما يعاب ما  وهذا،السوفيايت للمجتم  الداخلية

1 

 :ل مزدوج ؤفكيك أساس على األمنية للدراسات البنائية املقاربة ؤأسست     

 الفوضى وليست للفواعل، األمنية السلوكات ؤشكل إىل ذلك يدف  وكيف باملصلحة اهلوية  عالقة -

 .سبًبا نتيجة وليست  أل�ابه مسلما وضعا ليست الدول. وهي ؤصنعه ما هي الفوضى  - 

اهلوية .وكما  عنصر ويغذيها النزاعات يضبطها حيث أغلب   Identity اهلوية متغري على   اعتمدت النظرة البنائية  

 أفكار إبراز الدولية ذلك إخفاق يف . للعالقاتBilliard Ball Image البليار كرة بتصور يسمى ما البنائية وؤرفض

 كريات البليار بداخل يوجد ما اختبار يف ؤرغب وهي ،الدولية والصراعات النزاعات يف أقحموا الفاعلني الذين ومعتقدات

0TP17Fالصراعات. ؤلك بشأن معمق ؤصور إدراك إىل للوصول

2 

 اليت والكيفية واهلويات األفكار نشوء كيفية على باألساس القوة،إىل أ�ا ؤركز متغري يستبعد ال البنائي التحليل     أن

  وحاولت.لذلك ؤبعا هلا وؤستجيب املواقف، ملختلف الدول إليها ؤنظر اليت الطريقة لتشكل بعضها البعض، ؤتعامل م 

 Actor/Structureالبنية  /الفاعل مبشكلة يسمى ما والبنية أو الفاعل بني العالقة إشكالية معاجلة البنائية

Problemالفصل ميكن وال واحدة لعملة وجهان كليهما على األخر, البنائيون يعتقدون أن لواحد األمهية  فبإعطاء 

  .بينهما

السلوكية  واالختيارات واخليارات واجلماعية الفردية األهداف يف ؤوجيه املادية الشروط    كما ؤؤكد البنائية على ؤدخل دور

 السلوك على التأثري يف مهم دور هلا املعايري الواق . وأن اجتماعيا هلذا املبنية ؤأويالؤنا على يؤثر بعمق لذلك ونتيجة

                                                           
  1 .   118 ـ معمري خالد,نفس مرجع سابق الذكر , ص

  2  .324 ـ عبد الناصر جندلي, نفس مرجع سابق الذكر,ص 
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 ليست  فهي.الدولية السياسة حيكم السلوك الذي قواعد حتديد خالل من ؤكوينية ؤأثريا للدول حيث ؤلعب اخلارجي

 يف ؤدخيلها يتم حبيث اجتماعية، أدوارا ؤلعب هي التصرف إجتاهها بل الفاعلني على يتوجب خارجية معطيات جمرد

 وض  يف إؤباعه يتوجب الذي السلوك ماهية حتديد وبالتايل املعاين، وإضفاء حتديد  املفاهيم يف لتساهم الفاعلني منظومة

0TP18Fمعني .

1 

 سلوكيات ؤفسري يف معها ة "الفوضى" ولكنها اختلفت اجلديد للواقعية املركزية املسلمة نفس اعتمدت على  البنائية أن   

 إىل يدف  من هي الفوضى وليست ،ومعايري معتقدات وؤفاعالت شكل يف اجتماعية لتأويالت ختض  باعتبارها الدول

والنظريات التأملية .  العقالنية النظريات بني الرابط اجلسر جاء إلقامة البنائي اإلسهام  فإن.للفواعل سلوكية أمناط ؤشكل

 ؤفسريها للفوضى يف رأينا مثل ما ،مغايرة نتائج  بل عملت عليها لتصل إىل،املعرفية املنطلقات كل ؤنف مل فهي

 بناءا   وهو،التفاعل  قبل قائمة اهلويات واملصاحل بأن التفكري مبالغتهم يف يكمن العقالنيني خطأ فواندت يرى أن.الدولية

 يفرت  ذلك ألن  ،لألفراد مماثل وض  يف الدولة اليت ؤصور للدول التلقائية األمنية باملعضلة يسمى ما يرفض ذلك على

0TP19Fؤفاعلها. عمليات قبل أنانية وهويات مصاحل على حصلت قد الدول أن مسبقا

2 

 بني املادية العالقات جامدا يف رصد ميدانا وليست اجتماعية ؤفاعلية منظومة األمنية إ�ا للدراسات البنائيني رؤية فإن  

 .الدويل النظام يف األساسية الوحدات

 

                                                           
،مذكرة لنيل السياسة الخارجية األمريكية إتجاه الشرق األوسط خالل إدارتي جورج بوش األب  واالبن ـدراسة تحليلية مقارنة  ـ إناس شيباني ، 1

  .25 ’24,ص ص 2010شهادة الماجستير في الدبلوماسية والعالقات الدولية ,قسم العلوم السياسية ,جامعة الحاج لخضر ,باتنة ,
 

. 396,ص 2004 ,مركز الحليج لألبحاث ,عولمة السياسة العالمية,اإلمارات ـ جون بيلس ستيف سميث , 2  
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 :الفصل الثاين  
  جورجإسرتاتيجية إدارة

عككاساتا إ وولكر بوش  
 على  الكراق.
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األمريكية ، إذ حددته إدارة جورج ولكر بوش كدولة خطر على املصاحل  اإلسرتاتيجية أولويات من أولوية يعد العراق  
األمريكية و اإلسرائلية ، هذا ماصدر يف تقرير وزارة الدفاع األمريكية قبني غزو الكويت ، و من أهم توصياته املتمثلة يف 

                                                                                                                                                                                                                       ضرورة تدمري منطقة القلب العريب بعد إحتواء مصر سابقا و إ�اء فكرة القومية من القاموس السياسي العريب . 
 بوش اجتاه العراق. ولكر املبحث األول: املنطلقات األساسية للسياسة األمنية األمريكية لإلدارة

 الذريعة البديلة 2001 سبتمرب 11 أحداث اليات املتحدة األمريكية يف  لقد كاتت ارر  على اإلرها  ال  فجرتا الو

يف العالقات  Just warال  تبنتها إدارة بوش االبن، تظراَ لتحفظ من هذه ارر  ومن استعمال القوة العسكرية  

اذذت الواليات املتحدة وو  ارر  العادلة كتربير وررعنة رربا على اإلرها ، وملا كاتت  الدولية بشكل عام، فقد

ارر  األمريكية على العراق هي التطبيق الفعلي لإلسرتاتيجية االستباقية األمريكية املستندة ملرجعية ارر  العادلة فقد 

 2003 أفريل 09عمدت اإلدارة األمريكية إىل حماولة تقدمي جمموعة من التربيرات قبل وأوناء وبعد سقوط بغداد يف 

P0Fإلقناع الشارع األمريكي والرأي العام العاملي بشرعية ارر 

1
P .

املطلب األول: خلفيات وذرائع الغزو األمريكي للعراق. 

خلفيات الغزو األمريكي للعراق:  -1

   تعد التربيرات ال  قدمتها اإلدارة األمريكية فيما خيص اجتياح العراق إىل العديد من االتتقادات واسعة النطاق، بدءا يف 

الشارع األمريكي إىل الرأي العام العاملي إىل العديد من املعاريضني، وال  تؤكد ازدواجية املعايرياألمريكية وتنم على ارجج 

األمريكية من أسلحة دمار رامل، خلطورة تظام "صدام حسني"، حملاولة إصالح املنطقة ماهي إال عطاء للنوايا األمريكية 

ال  ميكن تلخيصها يف: 

البرتول:  أ-

 ما  Halliburtonهاليبريتونة عندما كان على رأسشركDick cheney  صرح ديك ريين1999 سنة خالل   

 مليون برميل إضايف كل يوم فمن أين ستحصل على ذلك البرتول؟ 50معناه أته ستحتاج الواليات املتحدة إىل 

                                                
 .114، ص2003، جويلية 153، السياسة الدولية، العدد حرب العراق وتحوالت الفكر االستراتيجي األمريكي- أحمد إبراهيم محمود، 1
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   وقد ورد على لساته أيضا"إذا كاتت عدد مناطق من العامل توفر إمكاتيات استثنائية يف ميدان البرتول فإن الشرق 
األوسط الذي خيتزن ولثي االحتياط العاملي من البرتول بكلفة معقولة هو املكان املناسب الذي سنجد فيه القسط األكرب 

 وبعد أسبوعني فقط من تويل الرئيس بوش االبن اركم كون تائبه "ديك ريين" 2001من احتياجاتنا. ويف جاتفي سنة
ننة حول الطاقة مل يفص  ال عن أهدافها وال عن املشاركني فيها وأحيطت اجتماعاتا بالغموض التام إىل حد أن كاتبة 

 حكمت 2003 جويلية17 تعتتها باملنظمة السرية. ولكن يف Washington post وارنطن بوست صحفية من
حمكمة االستئناف الفدرالية باإلفصاح عن ووائق ننة "ريين" وكان من بني تلك الووائق خريطة للعراق بتاريخ 

 حيث قسمت اللجنة قرابة ولث البالد على اردود مع العربية السعودية إىل مثاتية أقسام استغالل مبا يعين 2001مارس
أرهر بعد 09 سبتمرب ال  متت 11أن النية كاتت مضمرة منذ ذلك ارني لالحتالل العراق بصرف النظر عن أحداث 

0TP1F .2001اتعقاد ننة تشيين جاتفي

1 

  وأهم حليف للواليات املتحدة يف حر  اهليمنة على مصادر الطاقة هو بريطاتيا حيث يوجد تتداخل مصلحي كبري بني 
الصناعة البرتولية يف الواليات املتحدة والصناعة البرتولية يف بريطاتيا جتسمه رركات برتولية عمالقة مثل "بريتش برتوليوم" 

British petrolum وهذا سبب أساسي للتحالف املطلق بني هاتني القوتني باإلضافة إىل االتدماج الذي حصل ،
 يف جمال الصناعة العسكرية واملعروف " بانسر العابر للمحيط األطلسي"، كون العراق حيتضن 1999بينهما منذ سنة

 باملئة من احتياط البرتول العاملي بعد اململكة العربية السعوديةوهو ما ذهب إليه األمريكي " مايكل رتر" 11
Mickael Renner " يف موضوع بعنوان "النفط والدم..." الطريق لالستيالء على العامل Oil and 

Blood :the way to take over the world والذي أكد أن حجة ذليص العراق والعامل من تظام "
0TP2F . "صدام حسني"ماهي إال واجهة خللفية دعم اقتصاد يقوم على الطاقة باألساس

2 

 حيث قال: إن 2002ردمسان" يف صحيفة وارنطن تاميز يف عددها األول من رهر أوت و   عرب احمللل" أتطوين ك
 60أمريكا لن تشن حربا على العراق حبجة وجود أسلحة دمار رامل وملشاركته بعمليات إرهابية بل كون العراق ميتلك 

 0TP3F3.باملئة من فائض النفط

أمن إسرائيل:   -

                                                
 . 22 ، ص2009، ماي1، دار النهضة العربية، طزمن هتنجتون؟صدام الحضارات ونهاية التاريخمحمد العربي بن عزوز،  ـ 1
 
 .108ـ نفس المرجع سابق الذكر، ص   2
 
   .82 ، ص  2003، دمشق ، دار الفكر، يا (...)-األبعاد النفطية في الحرب األمريكية على العراق  إنه النفط سمير صارم ، ـ 3
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    لقد أصبحت إسرائيل يف الفكر االسرتاتيجي األمريكي، متثل قاعدة عسكرية أمريكية متقدمة يف الوطن العريب، ميكن 
استعماهلا رماية آبار النفط يف ارالت الطارئة، وقاعدة اتطالق لتدمري املناطق الصناعية يف اننو  السوفيايت سابقا، 
وجسرها الذي يربط املنطقتني اإلفريقية- األسيوية، وقوة حملية لتأديب األتظمة العربية الرافضة للهيمنة األمريكية وعلى 
رأسها العراق، وأدوات عسكرية للتصدي رركة التحرير العربية، واريلولة دون حتقيق أهدافها الوحدوية، وأداة سياسية 
للتفجري األقطار العربية بالفا العرقية والطائفية كو�ا الدولة الوحيدة ال  متثل القيم الغربية يف املنطقة، بإعتبارها التمع 
الدميقراطي الوحيد متثل منوذجا للتقدم والتنمية حتتاج إليه الدول العربية تفسها، وعليه ملا كاتت العراق واحدة من الدول 

كان هذا العداء العراقي إلسرائيل واحد من  الشرق األوسطية ال  تستمر يف رفض حق إسرائيل يف البقاء يف املنطقة،
 0TP4F1.أسبا  االجتياح األمريكي للعراق، وبالتايل ميكن اعتبار أمن إسرائيل من األمن القومي األمريكي

اخللفية الدينية:  ج-

 Paulمن املهم أن تكون تفرقة يف ارديث عن جمموعة احملافظني اندد، وكما متثلهم رخصيات مثل:   

Woifowitz, Ricard Peric, Douglas Feth, Lewis Feith, Elliort ahras, William 

Kristol, Robert Kagdh,Charlcs Krautharmmer, Joshua Muravchik. وبني جمموعة ،

أخرق قد تكون قريبة من فكرهم إال أ�ا ال تصنف ضمن تيار احملافظون اندد وهي الموعة ال  تسمى بالقوميون 

، وال  تتكون من تائب الرئيس "ديك ريين" ووزير الدفاع " رمسفيلد" والفارق Assretive Nationalistاملتطرفون 

 األمريكية تريد الموعة الثاتية استخدام  للنظرة الدقيق بينهما هو أته بينما يريد احملافظون اندد إعادة تشكيل العامل وفقا

 القوة األمريكية إلخافة الدول املنافسة وسحق التهديدات احملتملة لألمن األمريكي ولكن جيمع الفريقني احتكارهم

للمؤسسات الدولية وتشجيعهم على ارر  الوقائية. 

 حاضر بقوة يف سياسة إدارة بوش  وإن كان الدين متأصال، لقد لعب اناتب الديين املسيطر على إدارة احملافظني اندد  
  إال أته يأخذ اإلبن من قناعات دينية ، فهناك فر ق بني اليمني املسيحي واحملافظون اندد الذي يعترب كأدات سياسية ،

بعد أعمق يف هذه اإلدارة، فالواض  أن السياسية األمريكية يف عهد إدارة بوش االبن قد بنيت على أفكار تواروية إجنيلية 

                                                
، طاكسيج كوم للدراسات والنشر الثابت والمتغير في  العالقات األمريكية العربية-دراسة لالختراق األمريكي للوطن العربيـ عمار بن سلطان،  1

  .21-20، ص 2012والتوزيع، الجزائر، 
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 11يغذيها فكر احملافظني اندد الذين ساعدهم وجود بوش االبن بكل توجهاته التواروية وتدفعهم وتغطيهم أحداث 
0TP5F .2001سبتمرب

1 

:  الغزو األمريكي للعراق - ذرائع2           

   وميكن تلخيص هذه الذرائع كما جاء على لسان صناع القرار األمريكي فيما يلي: 

أ-امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل: 

: 2003جاتفي 28، وأكثر يف خطابه عن حالة األمة يف CIA وكالة املخابرات املركزية   عرض الرئيس بوش حجة 

"صدام حسني ميتلك أسلحة بيولوجية كافية لقتل املاليني، وأسلحة كيميائية إلبادة آالف ال حتصى، وخمتربات بيولوجية 

إن صدام حسني سعى أخريا إىل ارصول على كميات كبرية من  متحركة مصممة إلتتاج عوامل جروومية حربية، و اضاف

اليوراتيوم من إفريقيا، وأبلغتنا مصادرتا االستخباراتية أته حاول رراء أتابيب ألومنيوم رديدة املتاتة مناسبة إلتتاج األسلحة 

الذرية". 

، الذي ال يضاهيه  Colin Powell، ذهب وزير اخلارجية كولن باول 2003 اخلامس فيفري   وعشية ارر  يف
أحد يف إدارة بوش يف مكاتته الدولية إىل األمم املتحدة بالقول: "إن كل بيان اليوم مدعوم باملصادر القوية هذه ليست 
مزاعم. ما تقدمه إليكم هو وقائع واستنتاجات تستند إىل استخبارات متينة" وقال باول: "ال جمال للشك أن صدام 

حسني ميتلك أسلحة بيولوجية، ولديه إمكاتية تشر هذه السموم القاتلة واألمراض بطريقة ميكنها أن تسبب موتا جسيما 
ودمارا". وحذر من جديد من خمتربات األسلحة البيولوجية العراقية املتنقلة، وكيف ميكن أن تركن يف الظل وتنتج مسومها، 

 ألف 16ما يكفي من منظومات األسلحة الكيميائية القاتلة لتعبئة  وتتحرك بدون استشعارها،و أن صدام حسني حبوزته
صاروخ ميداين، واألخطر من ذلك كله رمبا هو وجود التهديد" بربط أكثر رؤما بني العراق وبني ربكة القاعدة 

 0TP6F2.اإلرهابية

أوناء االجتياح األمريكي للعراق، على أن من أهم األسبا   أضف إىل ذلك تأكيد اإلدارة األمريكية سواء قبل أو   
إلجتياح الواليات املتحدة للعراق هو امتالك صدام حسني لألسلحة الدمار الشامل، فقد ادعت إدارة بوش  األمريكية

                                                
 .121-120 ـ السيد آمين شبلي، نفس مرجع سابق الذكر ، ص 1
 
. ص 2010، 1 ، بيروت  ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط ،  إرث من الرماد، تاريخ" السي، آي، آيه"،  ترجمة: أنطون باسيل تيم واينزـ 2 

650-651.  
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 أ�ا على علم بكمياتا وأتواعها Donald Henry Rumsfeldدوتالد هنري رامسفيلد  خاصة وزير الدفاع
 ساعة لكي 48أعطى فيه "لصدام حسني" مهلة   كما2003مارس17ومكان اختبائها، ففي اخلطا  الذي ألقاه يف 

يتنازل على اركم قال بوش االبن:" إن املعلومات االستخباراتية ال  مجعتها حكومتنا و اركومات األخرق ال تدع جمال 
0TP7F .لشك بأن النظام العراقي مستمر يف امتالك وإخفاء البعض من أكثر أتواع األسلحة ال  مت اخرتاعها فتكا

1 

 موقعا ميكن العثور 942 مجعت الئحة من CIA، حيث راحت تؤكد أن اليات املتحدة األمريكية    لقد إجتهت الو
فيها على ترساتات الدمار الشامل التابعة "لصدام حسني"، وأتتجت الوكالة حتت قيادة "جيمس تينيت" تقرير 

استخبارايت وطين بعنوان "برامج أسلحة الدمار الشامل املستمرة يف العراق"، وقال التقرير السري للغاية "إن بغداد متلك 
أسلحة كيميائية وبيولوجية"، وصدام دعم تكنولوجية الصواريخ لديه، وزاد كثريا من خمزوتاتا القاتلة، واستأتف براجمه الذرية 
وقال التقرير أته" إذا حتصلت بغداد على ما يكفي من املواد القابلة لالتشطار من اخلارج فسيمكنها صنع سالح ذري يف 
غضون بضعة أرهر". كما حذرت "السي، آي، آيه" من أته يف وسع العراق رن هجمات كيميائية وبيولوجية يف داخل 

0TP8F .الواليات املتحدة األمريكية

2 

      - تظام صدام حسني: 

 لكي تقدم فرصة جديدة للمحافظني اندد لكي يؤكدوا مفاهيمهم األمنية 2001سبتمرب11   لقد جاءت أحداث 
ويواصلوا بشكل خاص ارر  على العراق يف تطاق حماربة اإلرها ، الذي أصب  العدو األول انديد للواليات املتحدة 
األمريكية، ومثلما صاغوا يف عهد "رجيان" مفاهيم "إمرباطورية الشر" صاغوا أيضا يف عهد بوش اإلبن"حمور الشر" ومن 

0TP9F .ليس معنا فهو مع اإلرها 

3 

أن العراق هو املكان املناسب لتقدمي الرد اراسم ألته يشكل القلب النابض  Bernard Lewisبرتارد لويس   اعترب  
 للتجربة األتاتوركية يف تركيا. اً فوق استنساخ رضارة العدو، وجيب على الغر  أن يفرض ارداوة والدميقراطية الغربية من

 األمريكية األمنية ومنوذجا لبقية بلدان اإلسرتاتيجيةسيكون النظام العراقي انديد الدميقراطي والعصري حمور عند ذلك و
 ، سربتها وزارة اخلارجية لوسائل اإلعالم تبني أن بوش اإلبن2003الشرق األوسط، وتشهد بذلك وويقة بتاريخ مارس

                                                
 
 .249، ص2003 ، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والتوزيع، أمريكا في مواجهة العالم- حرب باردة جديدة ــ سعيد الالوندي،  1
 
 .646ـ تيم وانيز، نفس مرجع السابق الذكر، ص   2
 
 .120، ص 2005، سبتمبر1، مصر، دار نشر عالم الكتاب، طأمريكا والعالم، متابعات في السياسة الخارجية األمريكيةـ السيد أمين شلبي،  3
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أعلن حبماس أن تظاما جديدا يف العراق سيكون منوذجا ساطعا للحرية ومصدر إهلام لبقية األمم يف املنطقة وقد اعتمد يف 
ذلك تظرية الدومينو ال  أصب  يتبناها العسكريون اندد وال  مبقتضاها تتساقط األتظمة االستبدادية ( تظام صدام 
0TP10F .حسني) الواحدة تلو األخرق، تأورا بالنموذج العراقي بعد االتتصار وحتت الضغط املتواصل للواليات املتحدة األمريكية

1 

   فحسب "كوتدا ليزا ريس" مستشارة األمن القومي األمريكي أعلنت بوضوح "أن صدام حسني كان يطرح مشكلة قبل 

 ومازال أته تظام سيء جدا وسيكون العامل أفضل حال وأكثر أمنا حيث لن يعود موجودا". 2001 سبتمرب11

  استعملت الواليات املتحدة األمريكية حجة عالقة "صدام حسني" وحكومته بامللف اإلرهايب كمربر لعدائها لشخصية 

صدام، هذا الربط بني الشخصية واإلرها  على خلفية التغري الذي حدث يف اخلطا  السياسي والثقايف للقيادة العراقية 

السابقة بعد حر  اخلليج الثاتية، وذلك باستخدامها للخطا  الديين ودعمها املادي الكبري للرتويج للفكر الديين 

السلفي. 

  كما كان من أسبا  العداء األمريكي لشخصية صدام حسني ادعاء اإلدارة األمريكية ارتباط القيادة العراقية السابقة 

. 1993مبحاولة اغتيال بوش األ  يف الكويت وبتفجري مركز التجارة العامليفي

 لقد كاتت ارجة األخرق لضر  العراق باإلضافة إىل استمرار حكومة صدام يف عدم تطبيقها لقرارات األمم املتحدة   
املتعلقة بالسماح للجان تفتيش األسلحة مبزاولة أعماهلا يف العراق وأيضا باستمرار حكومة صدام بتصنيع وامتالك أسلحة 

.وبالرغم من أن 2001سبتمرب11الدمار الشامل، تاهيك عن ديكتاتوريته وعالقته "بنب الدن" املتهم األساسي بأحداث 
 قد 2004جويلية29التقرير الصادر عن اهليئة ال  ركلت من طرف جملس الشيوخ لتقصي حقيقة األمر يف تاريخ 

صرح:" بعد جهود حثيثة من اهليئة مل يتم التوصل على دليل ملموس على ارتباط صدام حسني بتنظيم القاعدة "، ويف 
0TP11F . تفى "كولن باول" وجود أي عالقة بني الطرفني2005سبتمرب 

2 

ج- تشر األفكار الدميقراطية: 

غز بوش وسائل اإلعالم بالكالم   ويف بداية االستعداد للحملة األمريكية على العراق2001سبتمرب11   عقب أحداث

 إسمهي إال عملية حترير للشعب أ�كه استبداد حاكم دكتاتور فقد أطلق  املسهب عن اررية، وبأن حربه على العراق ما

                                                
  .113ـ محمد العربي بن عزوز،نفس مرجع سابق الذكر ، ص 1

 
 تم تصفح 08:52  الساعة :2013 ، الحزب الشيوعي العراقي ، سبتمبر  و تداعياتها2001 سبتمبر 11 عاما على أحداث 12صالح ياسر ، ـ  2

.                                                                                                                                 09/2015 / 15األدبية يوم 
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt                                                                                                                                                                                                                      

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/46
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مليون 25بوش يف بداية وأوناء محلته أن الواليات املتحدة حترر بالدا أجنبيا وتطلق صراح   وكما أكد،"حرية العراق"

  عراقي، وذلك بغية استمالة الرأي العام ألمريكي والعاملي، أيضا فاملواطن األمريكي يعتقد يف رسالة بلده وبأ�ا حاملة

 بأته بالنظر إىل العمليات ال  تقوم با الواليات 2003مشعل اررية واإلتساتية، ويف ذلك أعلن بوش االبن يف جويلية

املتحدة يف العراق فإن الناس سيعرفون أن كلمة اررية وامريكا مرتادفتان. 

  وعليه تظرا هلذا التغين املستمر باررية فقد را  ارر  األمريكية على العراق هالة من القدوس على األقل يف أذهان 

عشرات املاليني من األمريكيني، وعليه تتحمل أمريكا مهمة إعالء العدل واملساوات واملضي بذه الشعو  حنو التنمية، 

ومنع العنف الذي ميارسه اإلرهابيون والدول املارقة. 

  إختارت وارنطن أن يتضمن مشروع الشرق األوسط الكبري إرارات إىل وجود تبضات دميقراطية يف املنطقة برزت إىل 
الوجود من خالل اررو  ال  ذوضها يف أفغاتستان والعراق، واعتربت ذلك حتديا وفرصة فريدة للمجتمع الدويل كي 

 0TP12F1.يسهم معها يف العمل يف سبيل تنفيذ إصالحات دميقراطية

  التوجهات العامة للفكر االسرتاتيجي إلدارة ولكر بوش.: املطلب الثاين 

،جاءت بأفكار جديدة يف جمال الدفاع واألمن 2001عند جميء  إدارة جورج بوش اإلبن، إىل السلطة ىف بداية عام    
القومي، حيث دخلت تعديالت هامة على اسرتاتيجية األمن القومي األمريكي،  وتركزت هذه التعديالت على والوة 

جماالت رئيسة هي: بناء القوات املسلحة، ودور القوة العسكرية يف حتقيق أهداف األمن القومي، وحتديد مصادر التهديد. 
  Quadrennial وقد اتدرجت معظم هذه التعديالت ضمن عملية املراجعة الدورية ال  تتم كل أربع سنوات

Review   من عدة اعتبارات هامة،  فإدارة جورج قوتاللسياسة الدفاعية األمريكية،وقد استمدت هذه التعديالت 
بوش انمهورية أعطت أولوية قصوق لقضايا الدفاع واألمن القومي، وعلى هذا األساس، رهدت السياسة الدفاعية 

 : األمن القومي األمريكي متثلت ىفإسرتاتيجية من مرتكزات أساسيحتوالت هامة، كمرتكز 

  .ـ الرتكيز على زيادة القدرات العمالتية للقوات املسلحة1

   .ـ الرتكيز على برتامج الدفاع الصاروخي2

 . متميزة ملسرح العمليات يف آسياأمهية إعطاءـ 3

                                                
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم مفهوم الحرب العادلة فبي السياسة الخارجية األمريكية تدخل األمريكي في العراقمليكة قادري،  ـ1

  . 162-161، ص 2009السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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 ـ تعديل السياسة النووية 4

كزت السياسة الدفاعية يف بداية عهد بوش على التعامل مع عامل سريع التغري، مبا يف ذلك تقليل االستعداد خلوض ر  
حرو  تقليدية، يف مقابل الرتكيز على التعامل مع أوضاع أكثر تعقيدا، مثل الصراعات منخفضة اردة كالدفاع عن 

الواقع عكس ذلك تايوان يف مواجهة حصار صيين مثال، أو إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام املالحة الدولية . ورغم ذلك 
 فقد أسرت الواليات املتحدة خلوض حرو  تقليدية و إجتاهها حنو حرو  إستباقية وعسكرة السياسة اخلارجية.

  ارر  اإلستباقية  :أ

 جذورها تعود وال  ارر  االستباقية يسمى ما ظهور اإلبن بوش فرتة خالل األمريكية اإلسرتاتيجية مميزات أهم   من  
 عملت على وال  والرعب الصدمة على املرتكزة األمريكية اإلسرتاتيجية الفرتة تفس يف برزت سنة.و لقد 2500 إىل
 إذا فيما دفاعها بني القوة املهيمنة سلوك يف التمييز ميكن ال حبيث واهلجوم , الدفاع بني الفاصلة اردود تضييق أو إلغاء
 هذا مع التعاطي يف السياسي على املستوق إركالية يسبب ما دفاًعا، كان ما إذا فيما وهجومها هجوًما، كان ما

 املطلو  املستوق حتديد يف العلمي املستوق وعلى البحث والتطبيق يتطلب الذي النظري املستوق وعلى دولًيا، السلوك
 العاملي االتتشار بني التوازن معادلة يف دائما تصب وال  لتحقيقه، املناسبة األدوات واألساليب واختيار أيًضا، الردع من

13F .وتكلفته

1 

 من 1997 عام ستاتفورد وجامعة هارفارد بني جامعة األكادميية من الناحية مشرتكاً  تعاوتاً  املتحدة الواليات يف هناك    
   أرتون والدكتور بريي . ج وليام من الدكتور لكل الوقائي الدفاع اسم مشروع حتت مشرتك جامعي برتامج أجل اجناز

كل  على يعتمد وبالتايل عريضة عسكرية سياسية خطوط ذات دفاعية الوقائي إسرتاتيجية الدفاع ان بصفة كارتر .
 الدور األمريكية الدفاع لوزارة والعسكرية ويكون واإلقتصادية السياسية اإلدارات يف املتمثلة اخلارجية السياسة أدوات
 الوقائية وال  ارر  عن تظرية اإلبن بوش الرئيس العامليني أعلن التجارة برجي تفجريات أعقا  . ففيهاف احملوري
 أن خيشى أو يتوقع بيةهاإر منظمة أو دولة أية العسكرية ضد القوة استخدام األمريكية املتحدة للواليات حيق هامبقتضا
 بدء األعمال أو بالفعل وقع قد جومه تاكه يكون أن دون األمريكية املتحدة على الواليات مسلحاً  جوماً ه تشن

                                                                                                           14F2.التحضريية
                                                

.على     الساعة 25/10/2015 الناس , تم تصف األدبية يوم أدبية,  األمريكي العقل في الصدمة ورعب العنف عقيدة مكانة ، المعموري كاظم عليـ  1
17:10 http://www.dijlh.net/showthread.php/913719                                                                                                       

      
,ص 2009, السنة 40,العدد11 , مجلة الرافدين للحقوق ,المجلد أسانيد الوليات المتحدة بشان الحرب اإلستباقية,  ـ محمد يونس يحي الصائع2

 .  235, 234ص
 

http://www.dijlh.net/showthread.php/913719


 على وانعكاساتها ولكر بوش إدارة جورج إستراتيجية: الثاني الفصل
 .العراق

 

33 
 

 مبدأ عسكري يستمد ررعيته من منطلق الدفاع عن النفس ضد اخلطر , أو ارصول على ميزة  هي فارر  اإلستباقية
 إسرتاتيجية يف حر  على ورك اردوث أوال ميكن جتنبها.

 تغيريات حتدث جديدة بتطبيقها حيث أمريكية إسرتاتيجية تنفيذ أجل من ماً هاندد دوراً م احملافظون لعب ولقد   
 انديدة اإلسرتاتيجية ذهه صياغة مت املتحدة ,وقد الواليات اهعلی سارت ,ال  األمريكية اخلارجية السياسة دراماتيكية يف

 عشر الثامن يف اإلبن بوش اهأعلن وال National security strategy القومي  مسمى إسرتاتيجية األمن حتت
 أساس على األمريكية تقوم الدفاعية العقيدة انديدة, أصبحت األمريكية اإلسرتاتيجية ذهه . ومبوجب2002سبتمرب من
     15F1 .اإلستباقية فتكون بذلك حتلت عن سياسة اإلحتواء الضربات فكرة

 لقسم "  العسكرية قائال:"بوينت ويست"بكلية  2002 جوان يف اهألقا بوش اإلبن خطبة  الرئيس قدم
اراالت  بعض ويف الباردة ارر  يف واالحتواء الردع مبدأ على يعتمد أمريكا, عن الدفاع كان املاضي القرن من كبري

 – دول ضد رامل باتتقام الوعد أي - فالردع جديدا , تفكري تتطلب جديدة اإلسرتاتيجيات ,لكن أخطار ذهه ستطبق
 ميلك حينما ممكن غري م. واالحتواء هعن للدفاع مواطنني أو دول ال حيث مةهمب ابيةهربكات إر ضد ريئا يعين  ال
 هلم ابينيهحلفاء إر سرا با يزودوا أن أو صواريخ بواسطة اهإطالق مهميكن الشامل للتدمري أسلحة عقليا غري متوازتني طغاة
 أن أمننا الالزم , ويتطلب من أكثر قد اتتظرتا ذلك ا, فمعىنهاستعداد ديداتهالت تستكمل حىت اتتظرتا ما إذا ...

استباقي .  بعمل للقيام تكون مستعدين والعزمية , وأن النظر ببعد األمريكيني مجيع يتحلى

 جيب بالدفاع تكسب ضد اخلوف لن ارر " االبن حيث قال: بوش  هملذ اإلسرتاتيجي الوجه تعد  اإلستباقية ارر   
 تستكمل حىت اتتظرتا ما إذا . .تربز . أن قبل األخطار خططه وتواجه أسوأ تربك وأن العدو أرض إىل  املعركة تنقل أن

 النظر ببعد األمريكيني مجيع يتحلى أن أمننا الالزم , ويتطلب من أكثر قد اتتظرتا ذلك ا, فمعىنهاستعداد التديدات
16F .استباقي بعمل للقيام تكون مستعدين والعزمية , وأن

1 

 املتحدة الواليات  ." إن2002 يف األمريكية اخلارجية بوزارة السياسي التخطيط مكتب مدير اسه ريتشارد  إن يقول 
 الدمار أسلحة متلك ال  الدول إىل األوىل الضربة توجيه يف ارق على جديدة تنص عسكرية عقيدة قواعد وضع تعتزم

17F ."الشامل

2   

                                                
 236 . 235ـ محمد يونس يحي الصائع ، نفس مرجع سابق الذكر ، ص  1
 
  .236, ص 2001,بيروت,مركز دراسات الوحدة العربية, سبتمبر11العرب والعالم بعد نصير العروري و أخرون  , ـ  1

 
  .118مليكة قادري ، نفس مرجع سابق الذكر ، ص ـ  2
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 العسكرية القوة بإستخدام اإلبن بوش تصري  على األمريكي باملوافقة الكوجنرس من قرار  صدر2002 أكتوبر 10يف    
 تظرية , وبذلك أصبحت األمريكية املتحدة الواليات أمن عن الدفاع أجل من اإلستباقية أساس الضربات على األمريكية
 اخلارجية األمريكية. السياسة يف وحمورياً  أساسياً  جزءاً  اإلستباقية ارر 

 إمسا رمزيا حر  حترير العراق . فلقد 2003 مارس 20األمريكية اهلجوم على العراق يف  املتحدة الواليات أطلقت   
 وحشي رن عدوان يف األمم املتحدة وجملس األمن, وجنحت على اهورروط إرادتا فرض من املتحدة الواليات متكنت
 ارر  ومهمف اىل العسكرية ذلك إستناداً  القوة باستخدام العراق ضر  على العراق.وأصرت على اإلحتالل وفرض

18F .اإلستباقية

1 

 االستباقية ارر  إطار الفوضوية يف النظريات استخدام يف املتحدة الواليات توّسعت االبن بوش جورج فخالل إدارة   
 الدومينو . تظرية وتفعيل الصدمة والرتويع و

  / عسكرة السياسة اخلارجية: 

لفهم ما جرق يف جيب أوال فهم ما جرق يف أمريكا، سبق غزو العراق مبدة ليست قصرية، الوصول إىل السلطة يف      
وارنطن نماعة سياسية من احملافظني الراديكاليني الداعيني لالستعمال العدواين للقوة العسكرية لتغري العامل من أجل 

املوجه حنو إعادة  (ارماس الصلييب) املصاحل األمريكية. أما طاقتهم ومقدرتم فيها كما وصفها احملافظ "جورج ول"  
توكيد القدرة األمريكية حول العامل عرب ما مسوه " الضربات االستباقية" واألحداث املتوقعة ضد حكومات يعتقدون أ�ا 

0TP19Fتدد الواليات املتحدة بطريقة أو بأخرق وعلى رأسها تأيت حكومة العراق.

2 

 األ  الروحي لغزو العراق، ويسجل له أته كان من أول األصوات ال  Richard  Perleيعترب "ريتشارد بريل "    

 وذلك بضرورة الرتكيز على 1996ارتفعت منذ يومها لضر  العراق، وتشر كل ذلك يف تقارير صحفية أمريكية عام 

خلع صدام حسني من العراق وبذلك يسجل له أته من أول دعاة رن ارر  على العراق، إىل جاتب "بول ولفوفيتز" 

تائب وزير الدفاع وعضو اللس السياسي الذي يرأسه "بريل" ومقر  منه وله اتصاالت معروفة بالدوائر العسكرية 

                                                
  .270 ـ 240ـ  محمد يونس يحي الصائع ، نفس مرجع سابق الذكر ، ص  1
 
، ترجمة: نبيل صبحي الطويل، دمشق-سوريا، دار تفتيت الشرق األوسط، تاريخ االضطرابات التي تثيرها الغرب في العالم العربيـ جيرمي سولت،  2

 .404، ص 2011، 1النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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0TP20F .ارر  ضد العراق كورس اإلسرائيلية ويعترب واين أعلى األصوات يف

3
P0T    تقوم عقيدة بوش االسرتاتيجية ال  يدافع عنها

التيار احملافظ على املبادئ الثالوة األساسية هي ال  حتدد مهمة أمريكا املستقبلية ومسؤوليتها يف العامل:  

- االتتقال من الردع إىل العمل العسكري الوقائي ملواجهة املخاطر املتولدة عن اإلرها  واتتشار أسلحة الدمار 1

الشامل. 

- االتتقال من االحتواء إىل تغري األتظمة باعتبار أن اركومات االستبدادية هي يف ذاتا خطر على املصاحل القومية 2

األمريكية. 

- االتتقال من الغموض إىل القيادة أي وعي أمريكا بدورها الريادي يف العامل وتبوأ مسؤوليتها بصفتها األمينة على 3
استقراره وأمنه، وتشكل هذه العقيدة تطورا توعيا يف تعامل الواليات املتحدة مع أطر الشرعية الدولية وحتول من آلية 

أي أن النتائج War self legimting تشريه ارر  من داخل املنظمة األممية إىل مبدأ ررعية ارر  الذاتية 
 اإلجيابية للحر  هي ال  توفر هلا الشرعية، أي عدالة القضية تأيت يف مرتبة سابقة عن ضوابط حفظ السلم واألمن يف

0TP21Fالعامل.

1 

: ج /املقاربة االتفرادية

 أبدق بوش االبن أمام انمهور اهتماما مركزا على العراق، الذي 2002 جاتفي 29 يف خطا  عن حال االحتاد يف   
أدرج كجزء من حمور الشر املرتبط باإلرها  والذي يشكل تديدا فادحا ومتناميا للمصاحل األمريكية من خالل امتالك 
أسلحة الدمار الشامل، فمنذ تقاد بوش االبن السلطة يف الواليات املتحدة كان على قمة أولويات اإلدارة األمريكية ال  

ميثلها ارز  انمهوري للتخلص من القيادة العراقية. كان الرئيس بوش االبن جادا متاما يف إ�اء موقف مضى عليه 
إحدق عشر عاما، والذي يشكل وغرة يف النظام األمين األمريكي يف الشرق األوسط، يف تفس الوقت يكمل عمل والده 

0TP22Fبوش األ  الذي اعرتف يف مذكرته أته أخطاء عندما مل يتخلص من صدام حسني.

2
P0T                                              

                                                
 
 .313، ص  2006، القاهرة ، دار البشير للثقافة والعلوم ، الصهيونية...من بابل إلى بوشإبراهيم الحارتي ، ـ  3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 2008-1990األبعاد االستراتيجية لتدخل الواليات المتحدة األمريكية في العراق عبد الكريم باسماعيل،  ـ 1

 .110، ص 2010العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص االستراتيجية والمستقبليات، جامعة الجزائر، 
 
، جويلية 270، مجلة المستقبل العرابي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد بدائل السياسة األمريكية إزاء العراقـ فيليس بنيس وآخرون،  2

 .171، ص 2001
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فشلت إدارة بوش االبن يف استصدار قرار من جملس األمن خيوهلا استخدام القوة العسكرية ضد العراق، لكن ذلك مل   
 مينعها من اللجوء إىل إعالن ارر  بصورة اتفرادية ومن دون موافقة األمم املتحدة، رغم أن كل من روسيا وفرتسا وأملاتيا

0TP23F .  عن أي مشروع قرار جديد جيب أن يعطي دورا رئيسيا لألمم املتحدةتأعلن

1
P0T                                                           

 ظهر بوش على رارة التلفزيون وقال إن املراحل املبكرة من ارملة العسكرية ضد صدام 2003 مارس20يف صباح ف
على بقعة   من رأن محلة بلدا يقدمون دعما حامسان وأن35حسني كاتت قد بدأت ودون تقدمي أي تفاصيل أضاف "إن 

0TP24Fصعبة لدولة تضاهي كاليفورتيا من حيث الضخامة أن تكون أطول وأكثر صعوبة مما يتكهن البعض .

2 

لقد وجه بوش االبن خطابا إىل األمم املتحدة تتحدق فيه املنظمة أن تتحمل مسؤوليتها، ومل حياول السفر إىل عواصم    
أخرق لتقدمي وجهة النظر األمريكية ولطلب وجهات تظر اآلخرين، فقد عاد وطلب اصدار قرار وان من األمم املتحدة 

خيوله استخدام القوة العسكرية ضد العراق مث عاد وأعلن أن مثل هذا القرار غري ضروري، حيث كان واضحا أن 
 األصوات مل تكن متوفرة لتبنيه، لقد كان موقف اإلدارة العلين " أعطوتا الغطاء ملا خنطط لفعله أو تنحوا عن الطريق".

بوش  وأورعلى العراق.                                                                                   جورج ولكر ة الفردية إلدارة ي تداعيات املقاربة اآلمن:املطلب الثالث 
  أ / عسكرياً :

 اسرتجاع يقتضي با التمسك ألن واألخالق القيم من انندي األمريكي جتريد على األمريكي العسكري النظام يقوم  
 املؤسسة دفه مع تتناقض أمور يهو والشفقة الرمحة تفرض ذه املراجعةه اإلتساتية, ومثل الذاتية املراجعة مبدأ

 ةهللجب امتداد تعد للعدو واالقتصادية املدتية ةهانب أن أساس على تقوم ارر  األمريكية يف العسكرية, فالنظرية
 العسكرية ةهانب وخيلخل بالعدو فادحة خسائر يوقع مهحرمت اكه إتت مهوتدمري ضر  انيش و املدتيني العسكرية, وأن

ا. كما تعرضت العديد من مقرات انيش للقصف ,مما يلحق عليها بأضرار فادحة .قتلى يف هفی وينشر الذعر اهويربك
 ال وزيادته ا هاإلر لتغذية صفوف انيش ذريب العديد من األسلحة وسرقتها من طرف تنظيمات إرهابية (فهذا عامل

25Fعليه). القضاء

3 

 قرارات بعقل ارقوق مجيع وفقد منتسيبيها   لقد أصبحت املؤسسة العسكرية العراقية يف حالة من الفوضى والضياع ، 
 إلدارة مديرًا االحتالل دولة تصبته الذي برمير ) الذي أصدره  بول2االحتالل فكان هذا وراء القرار اإلداري رقم ( دولة

                                                
 . 88إيناس شيباني ، نفس مرجع سابق الذكر، ص  ـ  1

 
 .89ـ نفس المرجع سابق الذكر، ص  2

 
 .203ـ 201ـ مليكة قادري ,نفس مرجع سابق الذكر , ص   3
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 األمن الدويل جملس قرارات مع اتسجاًما العراقية الكياتات حبلَ   . يقضي2003 ـ03ـ 23املؤقتة   يف  االئتالف سلطة
العراقية من :  ارر  تص على حبل الكياتات وأعراف قواتني على   وبناء2003   لسنة ( 1483 )رقم القرار فيها مبا

األمن  الوطين , مديرية األمن املخابرات , مكتب العسكرية, جهاز للشؤون الدولة بكافة تشكيالتا , وزارة الدفاع وزارة
 العراقية اعتمدت على العسكرية املؤسسة عليها بنية ال  انمهوري . وإن األسس اخلاص ,  اررس األمن العام , جهاز

 واضحة املعامل العلمية,بينما بعد الغزو أصبحت غري واملؤهالت املهنية االعتبار بنظر الوطنية, وأخذت العقيدة الدفاعية
واملهنية,ظهور اتشقاق يف املؤسسة العسكرية ,وظهور جيوش عسكرية  العلمية واملؤهالت العسكرية العقيدة حيث من

   26F1 موالية لتنظيمات خمتلفة ...

   / سياسيا:

 : على  تنبين مؤرراتا وال  العراق يف ليةهأ حر  تشوء    

 الدولة وانيش ازهج على اآلن الشيعة يسيطر حيث السنة املسلمني من بدال اركم سدة إىل الشيعة  ـ صعود1
 حركة أن الطائفية, فالوليات املتحدة تلعب دورا هاما يف هذا اناتب , حيث املشاعر إرعال يف يزيد مما األمنية زةهواألج

 يف الرم  رأس لتكون أتشأتا املتحدة الواليات تسلي , ومتويل تنظيم , و من يه السنية القبائل إىل املنتمية الصحوة 
 من واحد كل يتقاضى ألف 100 حنو ارركة ذهه لشبكة املنتمني عدد املقاتلني بلغ القاعدة,   وقد تنظيم ضد القتال
 اهتغلب علی ال  املالكي حكومة جعل الذي األمريكية , األمر الدفاع ميزاتية من رياه دوالر ش300قدره  راتبا اهأفراد

 واعتقال اهتفوذ من للحد الذاذ اإلجراءات اهدفع مما الرمسية لقواتا خطريا منافسا اهباعتبار اهإلی تنظر الشيعية الطائفة
 .مؤخرا اهأعضائ أبرز من املئات

                                                
 
 ، مذكرات مقاتل , المركز العربي ألبحاث ودراسة السياسات ,بيروت, 1988ـ1980الحرب العراقية ـاإليرانية نزار عبد  الكريم  الخزرجي  ، ـ  1

 .602 ,ص 2014
 

 تشكل, فيالق ثمانية على موزعين, وجندي مليون ضابط من أكثر أفرادها عدد بلغ قد الحل قرار قبل العراقية العسكرية المؤسسةكانت  ∗
 ( 4500 ) األسلحة ومن, شخص  ألف ( 150 ) نحو الجمهوري الحرس قوات ومشاة يضاف  إليها والية مدرعة فرقة ( 57 ) بمجملها

, طائرة سمتيه  ( 500 )و مقاتلة طائرة ( 625 ) من وأكثر, العيار مختلف مدفع ( 2500 )و, مدرعة  ناقلة أشخاص) 2500(و, دبابة 
 العسكري منشات التصنيع قبل من العراق داخل منه البعض ويحور تصنع التي الصواريخ سالح عن فضالً  
 
 5 للشيعة, و مقعد 13 وذلك بتحديد واثنيات طوائف إلى العراقي المجتمع قسمت التي نتقالي اإل الحكم لمجلس بريمر بول صيغة سياسيا  ـ ∗

واألشوريين  واحد للكلود للتركمان, ومقعد واحد للسنة ومقعد مقاعد 5 و,للكرد  مقاعد
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 الفساد أيضا اتتشار املعيشة مستوق وتدين للخدمات تقص من العراقي التمع على األمريكية ارر  ـ تداعيات2 
.مهبني فيما التناحر إىل بم العراقي دفع التمع يف االحتقان من توع خلق ا  , مماهاإلر رة هظا وتفشي  والرروة 27F

1 

 وإحالهلما اإلصالح والدميقراطية يه األمريكية اإلدعاءات حسب للعراق األمريكي احتالل من املرجوة الغاية   كاتت 
 العراق ولكن أين هذا يف العراق ؟ يف

 الطائفية الفتنة ذاه كل من واإلداري واألسوأ املايل والفساد السياسي, اخلدمات الفوضى وسوء من اليوم عراق يعاين   
 العربية للدول ارضاري اهوتراث العربية الثقافية املساس باهلوية للعراق وحماوالت العربية اهلوية على التأوري رأ�ا من وال 

 ,ففي املرحلة  مؤسساتا الدولة و بتفكيك قامت كما السابق النظام اهبإسقاط العراقية األخرق . فقد مت تفكيك السلطة
السابقة , حيث أن العراق عضو يف  الدساتري غرار على العربية األمة من االتتقالية "الدستور" مل يشري إىل أن العراق جزء

الوطنية وكذلك إفشال اروارات  للمصارة العربية انامعة مبادرات كافة إفشال السياسية النخب انامعة العربية ,و حماولة
28F .وسنة وعدم التوفيق بينهم ريعة من الدين رجال بني جرت ال 

2 

وكما مت اغتيال العديد من السياسيني الذين يدعون إىل توحيد البالد والتنبيه والتحذير خبطر الذي جتلبه الوليات املتحدة   
 كذلك ظهور مشكلة املركزية والالمركزية, والفدرالية و الكنفدرالية .،األمريكية والذين يشريون إىل خطر الوضع .

ج /  اقتصاديا  

لقد مت ذريب اقتصاد العراق بأكمله هو كحال الدول ال  حتت سيطرة دولة أجنبية ذلك من سلب ,�ب ,اخرتاق     
 الغذائية حاجاته من 80 % تفوق بنسبة يستورد بلد إىل وأرض السواد رينهالن بني ما بالدالعراق بالد ارضارة  

اإلعتماد  و  إىل يعود العراقي اإلقتصاد ضعف األساسية .فقد مت إمهال العديد من املشاريع الصناعية , الزراعية. وأن
 2%  و  6 %   بالزراعة والصناعة متامهاإل تسبة تقدر األخرق , حيث الاالت حسا  على النفط متام بإتتاجهاإل
 محاية وهاإلحتالل  قوات به  فالوليات املتحدة اهتمت بالذهب األسود واالستفادة منها, فأول عمل قامت.التوايل على
   األمريكية واررو  االقتصادي ارظر تسبب  .كماهوالن السلب من عمليات با اخلاصة الووائق وكل النفط وزارة
                الصناعية املوقفة والورش,حيث بلغت تسبة املنشآت املصاتع واملعامل من العديد إغالق يف العراق على

                                                
 .200ـ مليكة قادري ,نفس مرجع سابق الذكر ,ص  1
 
                     نقالً عن : ،  أثر إحتالل العراق ـاألهداف ـ النتائج ـالمستقبل ـ حميد شهاب أحمد  ،2

http//www.topics.developmentgateway.org                                                                                                                                                                                                                                     
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األجنبية  االستثمارات أمام األبوا  النفطية, وفت  خصخصة الصناعة عمل  وكما مت العمل29F1. %  09العمل  عند
ستة أرهر,  ملدة استمرت النفطي القطاع إلدارة أمريكية رخصية أيام اإلحتالل مت تعيني التأميم , فخالل  قرارات بإلغاء
 املايل الفساد رغم أن بارسوتز وغريها إال بكتل, أمريكية كهليربتون, بشركات القطاع تأهيل بإعادة مسي ملا العمل وأتيط
 بول األمريكي اراكم حرص تقدَّم فقد ملا يُذكر. واستكماالً  منجز أي حتقيق يف فشلت الدوالرات من املليارات وصرف
 الفيدرالية باعتماد  مبادئ تتعمق2005عام  دستور العمل لتضمني على انديدة السلطة يف العراقيون والسياسيون برمير

 النفطي, القطاع وهيكلة ومسؤوليات النفطية الثروات بإدارة يتعلق فيما غموًضا أكثر بنصوص األقاليم معززة وإتشاء
 إقليم سلطة خاص وبشكل حفز البعض مما العالقة, ذات األخرق واملواد )112) و(111( باملواد خاص وبشكل
30Fالنفط . رؤون بإدارة مركزي ال أسلو  فرض عمى كردستان

2 

واألمين  السياسي الوضع للسياسات وتدهور الدقيق غري فاالقتصاد العراقي حمفوض مبخاطر مرتفعة ذلك  التنفيذ    
 العامة,إضافة إىل ما �ب من مال العام  املالية مركز يف النفط وتدهور تصدير وطاقات النفط حقول يف تطوير والتأخر
التضخم ,خفض رصد املالية , خفض التنمية و االستثمار  العراقي , وزيادة املركزي البنك احتياطيات الستخدام وضغوط
 كذلك تريب النفط و استغالله من أطراف خفية ومجاعات .النفطية  اإليرادات هبوط عقب الصرف سعر إخنفاض

31Fإرهابية حيث يباع بأسعار رخيصة  ...

3 

 .بوش ولكر املبحث الثاين: املدركات األمنية وتأوريها يف سياسة 

   لقد سعت أمريكا إىل تسويق منوذجا للعامل العريب يف عهد بوش اإلبن فاختريت تركيا اإلسالمية بإعتبارها ممثلة لإلسالم 
املعتدل انامع بني التقاليد الدولة العصرية والدميقراطية ومواريث ارضارة الكربق القوية واملنفتحة وتأكيد من حتول تركيا 

 من ممثلة العلماتية القصوق دولة ودوراً إىل متثيل اإلسالم املعتدل .

 :(إن إتشاء عراق حر يف قلب الشرق األوسط من رأته أن يكون حدث 2003 توفمرب 7 كما أعلن الرئيس بوش يف   
32Fمفصليا يف الثورة الدميقراطية العاملية ) .

4 

                                                
    .199ـ مليكة قادري , نفس مرجع سابق الذكر ,ص  1
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 .واهلادف ظاهريا إىل حتقيق إصالحات يف الوطن العريب هو يف ارقيقة 2004إن مشروع األوسط الكبري املقرتح يف    
وسيلة لتفتيت املنطقة وفق تظرية الفوضى اخلالقة ،حيث تعترب هذه األخرية من أخطر النظريات ال  أتتجتها مراكز 

 األحباث األمريكية ، كما تعترب الدميقراطية إحدق األدوات األخطر هلذه النظرية . 

 إذا إستند إىل تظرية 2003 فقد كان رعار تشر الدميقراطية هو عنوان السياسة األمريكية منذ إحتالل العراق يف   
الدومينو ال  تعين تدحرج النظم واحد بعد األخر اتطالقا من املفاعيل ال  أحدوتها سقوط النظام يف العراق ، تتم إعادة 

33Fرسم اخلريطة انغرافية السياسية ال  تشكلت منذ �اية ارر  العاملية األوىل .

1 

 وهذا املشروع الذي تعثر تنفيذه مؤقتا بسبب تتائج ارر  على العراق ، هو الذي طرح يف صيغته قد تبدو خمتلفة يف   
  حتت عنوان مشروع الشرق األوسط انديد .فالتطبيق العملي رطة الشرق األوسط الكبري بإعتباره وصفة 2006

عالجية لبلدان املنطقة وأداة لتنفيذ سيناريو الفوضة اخلالقة ، هو كذلك الصيغة اإلستعمارية انديدة ال  ستكمل عملية 
 ، وحبسا  الرب  و اخلسارة كاتت 2003التفتيت ال  بدأها االستعمار القدمي يف مطلع القرن العشرين فبعد غزو العراق 

التكلفة املادية والبشرية وحىت و حىت األخالقية باهضة ،وهكذا اتتقلت إدارة بوش تفسها ال  خاضت حربني إىل 
إستكمال مشروع التفتيت لكن بالرتكيز على أدوات خمتلفة حتت رعار اإلصالح والدميقراطية وحقوق اإلتسان . وما 

 .عقب حر  لبنان عن مشروع ررق أوسط جديد مل يكن سوق خطوة أخرق يف 2006أعلنته كوتدو ليزارايس يف 
34Fسلسلة املخططات لتفتيت املنطقة وباألخص العراق .

2 

 . فوارنطن إرجتلت على الصعيد االحتالل األمريكية جتاه العراق يف تغري منذ بداية التكتيكاتمن جهتها ، ما ضلت    
 ومن مث وضعت تاليا خطة لعملية حتول دميقراطي أرغم العراق فيه على املضي االحتاللالسياسي إبان السنة األوىل  من 

قدما بصيغة الدستور وإجراء اإلتتخابات وبناء املؤسسات بسرعة مل ترتك جماالً حقيقيا لنقاش واملصارة. و حبلول ديسمرب 
الرمسية باالتتخابات ،لكن سرعان ما اتض  أن جناح اخلطوات الرمسية مل يرتجم إىل  إكتمالت العملية 2005من العام 

 2006 فشل يف تشكل حكومة حىت مطلع أيار يف .2005 ديسمربتتيجة سياسية قابلة للحياة .فالربملان املنتخب يف 
.مث أوبتت هذه يف اركومة مدق حمدودية فعاليتها مع تركيز كل طرف مشارك با على حتويل الوزارات ال  يسيطر عليها 

إىل ملك سياسي .و من جهتها ،وضعت الواليات املتحدة غري الراضية عن تتائج صياغة الدستور أيضاً إسرتاتيجية 

                                                
  .228 ، مجلة المستقبل العربي  ، الجزائر ، ص الربيع العربي بين الثورة والفوضىخليدة كعسيس خالصي ،  ـ  1
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سياسية جديدة متثلت بدفع السياسيني العراقيني باللني حينا وبشدة حينا أخر إىل تعديل الدستور لزيادة سلطة اركومة 
 املركزية واريلولة دون التهميش التام لسنة ولتفاوض حول قاتون تفط جديد وسلة تشريعات أحرق بالغة األمهية .

 .ومع تزايد معارضة الراي العام األمريكي للحر  حاولت اإلدارة 2007    استمرت العملية بشكل عشوائي طوال عام 
جعل إمتام تلك املهام رروطاً على اركومة العراقية إستيفاؤها يف غضون أرهر قليلة إذ ما راءت للدعم األمريكي أن 

 ،بات واضحا عجز العراقيني عن إسيتفاء الشروط املفروضة عليها ويف وقت تفسه ، 2007يستمر . وحبلول حريف عام 
بدأت جمالس الصحوة السنية ال  سلحتها الواليات املتحدة االمريكية ملقاتلة القاعدة بتحقيق بعض النجاح على الصعيد 
احمللي ،وكنتيجة لذلك أحبرت الواليات املتحدة من جديد يف إجتاه خمتلف فقللت من امهية الشروط ال  حددتا سابقا 

وأعلنت أن الطريقة املثلى لتوحيد مشل العراق السياسي ليست يف التواصل إىل مصارة غري مستقرة بني الفصائل السياسية 
الفاعلة على املستوق الوطين ، بل يف تأسيس بنيان قوي ينطلق من األسفل إىل األعلى  ويستند إىل ماحقق من جناحات 

35Fحملية .

1 

    وواقع األمر أن هذه الرؤية القائمة على إعادة بناء العراق إتطالقاَ من األسفل إىل األعلى كاتت رؤية مل يسبق 
للواليات املتحدة أن صرحت عنها بوضوح من فبل وما لبثت تتناقض مع العديد من اخلطوات األمريكية املتبعة من أجل 
إجياد حل سياسي يف العراق . فاإلدارة مازالت معارضة أرد املعارضة ألي تقسيم للعراق مبا يف ذلك حىت " التقسيم 
اخلفيف " إىل أقاليم مستقلة ذاتيا على غرار كردستان، وهي مابرحت تبين انيش العراقي وحتاول تعزيز سلطة اركومة 
املركزية . ويف الوقت تفسه ، تشجع اإلدارة األمريكية املليشيات السنة وجمالس الصحوة وتدربا وتسلحها بغية مكافحة 
القاعدة وإرساء األمن على املستوق احمللي من دون خطة توض  كيف ميكن إعادة دمج هذه الموعات كلها سياسياً 

وتنظيميا وعسكريا يف دولة موحدة .وبالتايل باتت الواليات املتحدة األمريكية تتبع سياسة متناقضة إزاء العراق ترغب يف 
36Fدولة قوية وتسل  يف ذات اآلن امليليشيات العشائرية .

2 

 يف الشرق األوسط وخاصة يف العراق، إىل جاتب ت الوليات املتحدة األمريكية مشروع ررق األوسط الكبري ملا فرض   
 طريقة تعاطي إدارة بوش االبن مع هذا الفضاء الطائفي الذي تسوده املصاحل املذهبية أصبحت املنفرد يف هذا البلد، هادور

والعرقية، نأت إىل إقامة رركاء أمنني يضمنون مصارها الدائمة يف العراق. 

 كمدخل للشراكة األمنية .املطلب األول: العملية السياسية 
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  إلضفاء الواليات املتحدة األمريكية الشرعية على سياستها املتعلقة  بإتشاء جملس اركم انديد، صفت الشرعية 
الدولية رغم أ�ا هي ال  اتتهكت هذه الشرعية فعرضت موضوع اتشائها للس اركم على جملس األمن حيث أصدر 

. [ برغم من أ�ا إتتهكت الشرعية الدولية]. 1500اللس قراره رقم 

ولكنه ال يعرتف بتشكيل اللس ، قررا يرحب  لقد تبىن اللس بأغلبية أربعة عشر صوتا وامتناع عضو واحد وهو سوريا   
السياسية والعرقية والدينية  االتتقايل يف العراق، وهو جملس أقرت الواليات املتحدة اختيار أعضائه من رىت انماعات

  Paulالرئيسة ال  يتشكل منها تسيج التمع العراقي مع احتفاظ رئيس اإلدارة املدتية األمريكي يف العراق -بول برمير- 
Bremer بنفسه حق تقض أتشطة هذا اللس. إن أعضاء اللس عينتهم الواليات املتحدة غري أته ليس ألعضائه أي

0TP37F .إ�م يستمدون سلطتهم من دولة االحتالل… صالحيات سيادية

1 

 أكراد وسرياين 05 من الشيعة والسنة و14 عضو من بينهم 25يذكر أن جملس اركم العراقي انديد مؤلف من    
 تساء وعدد من زعماء القبائل البارزين، حيث قوبلت تشكيلة اللس بأته 03مسيحي وتركماين واحد، كما ضم اللس 

قام على أساس طائفي وعرقي ألول مرة يف تاريخ العراق، وان صالحياته حمدودة للغاية، فضال عن أته سيكون للحاكم 
املدين األمريكي يف العراق بول برمير ارق يف التصديق بالقبول أو الرفض على قرارات اللس اراكم يف بغداد.  

ورغم أن هذا اللس االتتقايل السلطة له، وهو يف النهاية جمرد صنيعة لقوات االحتالل إال أن تكوينه الطائفي يكرس    
فكرة الطائفية، كما أن التمثيل غري املتوازي مع الرتكيبة السكاتية يضع أساسا الستبعاد وتقزمي متثيل العر  السنة يف 
العراق خالفا لنسبتهم ارقيقية من السكان ال  تقار  ولث سكان هذا البلد العريب الكبري، وهم يشكلون بالفعل 

تينوق ، كما يشكلون أكثر من تصف من سكان العاصمة  الغالبية الساحقة من السكان يف حمافظات: األتيار، ديايل،
0TP38F .العراقية بغداد، فضال عن وجودهم يف باقي حمافظات العراق

2
P0T  فقد صرح املتحدث الرمسي باسم سلطات التحالف يف

العراق "تشارلز هيتلي"، "بأن جملس اركم االتتقايل يف العراق سيلعب دورا كبريا يف القرارات املقبلة، السيما ال  جيب 
اذاذها من قبل اركومة العراقية وسلطات التحالف" وقال هيتلي أته وفقا للقاتون الدويل وقرار األمم املتحدة 

 عن تشكيله وعقد أول اجتماع له، 2003 جويلية14، فإن القرارات ال  يتخذها اللس الذي أعلن يف 1483رقم
البد من عرضها لعلى اراكم املدين يف العراق" بول برمير". 

                                                
، القاهرة ، عربية للطباعة 1، ط2004  -1914القضية الكردية في العراق من االحتالل البريطاني إلى الغزو األمريكي ـ حامد محمود عيسى ،  1
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 تلقى جملس األمن الدويل رسالة من جالل طلباين زعيم االحتاد الوطين الكردستاين ورئيس 2003 توفمرب25   ويف 
اركم االتتقايل يطلب استصدار قرار جديد بشأن العراق، ويصادق من خالله على اندواللزمين لنقل السلطة وإ�اء 

االحتالل، ولكن فرتسا وروسيا وأملاتيا أعلنت أن أي مشروع قرار جديد بشأن العراق جيب أن يعطي دورا رئيسيا لألمم 
املتحدة يف عملية تقل السلطة، كما حثت الدول الثالث على ضرورة ضمان مشاركة أوسع ملختلف انماعات السياسية 
العراقية ومنها القوميون وأعضاء حز  البعث املنحل، واقرتحت هذه الدوا عقد مؤمتر حتضره الدول الاورة للعراق للتشاور 

بشأن العملية السياسية هناك. 

  وقد هدد "بول برمير" اراكم املدين بإستخدام صالحيته يف تقض العمل بالدستور املؤقت وأصر على ضرورة العمل 
على قيام دميقراطية عل النمط الغريب بالعراقي تفصل الدين عن الدولة وهذا ما أجج الصراع الطائفي بني سنة العراق 

0TP39Fوريعته.

1 

، وتشكل جملس 2003 لقد زرع الوجود االحتاليل يف العراق بذور الطائفية بشكل سافر، فمنذ سقوط النظام العراقي   
اركم االتتقايل من قبل السفري األمريكي "بول برمير" ظهرت احملاصصة الطائفية بني األعراق والطوائف، ال  كاتت ترق 

 12 مقعد للشيعة يف جملس اركم االتتقايل يف البداية، مقابل13أ�ا مهمشة يف ظل النظام السابق، لقد كان ذصيص 
رأوا أن تشكيل اللس قد قسم الشعب العراقي طائفيا،  مقعد لبقية فتات التمع العراقي، قد أوار السنة يف العراق، الذين

وإن هذا سيولد الشعور بالظلم والتهميش والتنافس بني فئات الشعب العراقي وسيدفع قادة الفعاليات الطائفية والعرقية يف 
البالد إىل استعراض قوتا سواء بقوة السالح أو من خالل كثافتها العددية. 

  أوارت السنة بقاتون اجتثاث البعث ، هذا زاد من االحتقان الطائفي بينهم وبني الشيعة، وقد ظهرت التحالفات السنية 
 وأدت إىل تقسيم الشعب العراقي إىل كتل سنية وريعية وكردية، فمثل 2005 ديسمرب 15وأخرق ريعية يف اتتخابات 

السنة جبهة التوافق ومثل الشيعة كتلة االتالف العراقي ومثل األكراد التحالف الكردي، ومت تأسيس أول حكومة وهي 
 هذه الظاهرة لتشمل مجيع مكوتات تحكومة "إياد عالوي" على أساس احملاصصة الطائفية والعرقية. حيث امتد

0TP40Fومؤسسات الدولة العراقية.

2 
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 أ ـ حل انيش العراقي وتكوين جيش جديد .

دأبت مراكز الدراسات األمريكية على دراسة ومناقشة خيارات التعامل مع انيش العراقي يف حال إسقاط النظام،   

ووجهوا أسئلة كثرية عن ذلك إىل عدد من املعارضني العراقيني عموماً والعسكريني حتديداً، وكان الرتكيز منصباً على أن أي 

قرار بإلغاء انيش سيلقي مبئات آالف العسكريني إىل ساحة البطالة، سيولد ضغطاً يؤور على الوضع االجتماعي واألمين. 

وليس معلوماً إذا ما أخذت وزارة الدفاع األمريكية برأي هذه املراكز، أو إذا ما كاتت هي ال  كلفتها باالستطالع 

والبحث. وإن إتكار رئيس وكالة املخابرات املركزية علمه بقراري االجتثاث وحل انيش، ال يعين عدم علم وكالة 

استخبارات الدفاع املرتبطة بوزارة الدفاع واملختصة بالشؤون العسكرية، فرمبا تكون على علم بقرار حل انيش والكياتات 

القريبة إليه من حرس مجهوري وحرس خاص وفدائيي صدام، حبكم االختصاص العسكري، أل�ا املعنية بتأمني املعلومات 

العسكرية واألمنية للتشكيالت القتالية ال  ستكلف مبهمات يف العراق حبدود مسؤولية أكثر تركيزاً من املخابرات 

األمريكية، ال  يبقى اهتمامها العسكري حمسوباً ضمن اهتمامات أوسع. غري أن بعض ارقائق يبقى غائباً عن الكشف 

يف حالة وقوعها ضمن اختصاصات االستخبارات العسكرية، ال  ال تتم كثرياً مبا يدور من تقارات علنية حول تقاط 

41F .ترتبط بفلسفة مواقفها وتصميم سياساتا

1 

لقد را  قرار حل انيش العراقي الكثري من الغموض. القرار اذذ يف وارنطن من قبل مسؤولني أمريكيني .فيصعب    

التكلم عن خطط وارنطن بعد احتالل العراق ، لقد عمل الفريق اراكم إبان إدارة بوش وعمل احملافظون اندد، بصورة 

خاصة، على إحباط أي تقاش حول هذه املسألة. ورداً على الذين دعوا إىل حوار حول فوائد ارر ، كتب روبرت 

وويليام كريستول، ومها من احملافظني اندد النافذين ومن الذين قادوا محلة الرتويج للحر  مقاالً مشرتكاً يقوالن ان كوغ

فيه إن بقاء النظام يف العراق هو أسوأ من أية تتيجة تقود إليها ارر  مثل تفكك العراق وصعوبات اتتقاله إىل تظام 

 عارض كوغان وكريستول حبماسة أي تقاش حول عراق ما بعد ارر . وعندما حذر .جديد أو غري ذلك من التحديات

من حتديات ارر  وأخطارها وقال إن احتالل  رئيس أركان انيش األمريكي اريك رينسكي أعضاء الكوتغرس األمريكي
                                                

.تم تصفح األدبية يوم 2015ـ02ـ25 ، الرشيد نت،) قرارات غير مدروسة لسلطة اإلتالف12ـ4العراق في مرحلة ما بعد سقوط صدام ( ـ وفيق السامرائي ،  1
 .   20:18.ساعة 2015ـ11ـ11

http://www.alrasheednet.com/news/13264?language=arabic                                                                    
 

 ( 57 ) بمجملها تشكل, فيالق ثمانية على موزعين, وجندي مليون ضابط من أكثر أفرادها عدد بلغ قد  قبل الغزو األمريكي كان الجيش العراقي  ∗
ناقلة ) 2500(و, دبابة  ( 4500 ) األسلحة ومن, شخص  ألف ( 150 ) نحو الجمهوري الحرس قوات ومشاة يضاف  إليها والية مدرعة فرقة

 التي الصواريخ سالح عن فضالً  , طائرة سمتيه  ( 500 )و مقاتلة طائرة ( 625 ) من وأكثر, العيار مختلف مدفع ( 2500 )و, مدرعة  أشخاص
  .العسكري منشات التصنيع قبل من العراق داخل منه البعض ويحور تصنع

 

http://www.alrasheednet.com/news/13264?language=arabic


 على وانعكاساتها ولكر بوش إدارة جورج إستراتيجية: الثاني الفصل
 .العراق

 

45 
 

إىل االتتقاد العلين من قبل  العراق حيتاج إىل جيش مبئات األالف من أجل حفظ األمن ومحاية قوات االحتالل.تعرض

وعندما حل انيش العراقي، قدم بول برميري والوة تربيرات  .دوتالد رامسفيلد وزير الدفاع األمريكي وتائبه بول وولفوفيتز

لذلك بقوله إن انيش تفكك تلقائياً بعد ارر ، وأن إعادة بنائه سوف تكون صعبة بسبب وجود ضباط من العهد 

السابق داخل القيادة العسكرية، وأن انماعات غري العربية وغري السنية لن تقبل باستمرار انيش السابق. مل تقنع هذه 

ويقول فرتسيس فوكوياما يف كتابه " بناء الوطن: ما وراء أفغاتستان والعراق "، أته بصرف النظر  .التربيرات الركيكة أحداً 

عن صوا  أو خطأ هذه التربيرات، فان طريقة تطبيق قرار ارل كاتت منافية متاماً لألصول املتبعة يف حل انيوش 

وامليليشيات. فهنا يعتمد أسلو  التدرج ويتقاضى املنتسبون إىل التشكيالت العسكرية تعويضاتم إىل أن جيدوا عمالً هلم 

يف جماالت أخرق أو داخل املؤسسة العسكرية عندما يعاد تأسيسها. ويتفق السفري جيمس دوبنز الذي عمل مستشاراً 

للرئيس األمريكي لعدة سنوات مع فوكوياما يف مالحظاته، ويضيف إن إدارة بوش جتاهلت كلياً، حبل انيش العراقي 

وبالطريقة ال  مت با، اخلربات األمريكية العريقة وخربات هيئة األمم املتحدة يف حل وإعادة بناء منظمات وتشكيالت 

 42F1.أمنية

اندد. ولعل ما جاء يف حديث ألقاه  إن املسؤول عن حل انيش هو إدارة جورج بوش ومن كان يؤيدها من احملافظني   
 ما يفسر موقف األخريين 2003 إىل 2001االستشاري للرئيس األمريكي من عام  فيليب زيليكو الذي عمل يف اللس

إسرائيل. من هذه الناحية فإن حرباً تؤدي  قال إن العراق عندها مل يكن يشكل خطراً على الواليات املتحدة بل على إذ
انيش  احملافظني اندد، كما أن قراراً يضمن استمرار خرا  العراق وتفكيكه مثل حل إىل تدمري العراق جديرة بدعم

لقد وقعت ارر ، وحّل .حمذوراً ينبغي جتنبه العراقي جدير بأن يكون هدفاً يسعى احملافظون اندد إىل حتقيقه وليس
43F.انيش العراقي وعّم اخلرا  العراق وجرق تفكيك واقعي

حل الكياتات يعين باملفهوم السائد حل كل أو معظم كياتات  2
للدولة بالشلل، مما  ارساسة واملراكز السيادية ارقيقية. ويعين قرار كهذا إصابة العصب ارساس ومؤسسات الدولة

 عسكري 700.000بسرعة. وإذا أخذ بنظر االعتبار وجود حنو  يتطلب اذاذ تدابري مرادفة لتقومي األوضاع وتصحيحها
الضباط وتوا    ضابط برتبة عميد فأعلى، وعشرات اآلالف من11.000النظام من بينهم حنو  قبيل رن حر  إسقاط

ال  تظمت حياتم اليومية، وتعرضت أسرهم ملواقف  الضباط وضباط الصف، فإن هؤالء وجدوا أتفسهم خارج السياقات
وجودهم يف  تسيج التمع من دون استثناء، عدا الغالبية العظمى من الكرد الذين احنسر معيشية صعبة، وهذا خيص كل

                                                
 .ساعة    2015 ـ11 ـ11 . تم تصفح األدبية يوم 2014 ـ09 ـ21، الحياة ، مسؤولية تدمير الجيش العراقي بين بوش ومالكي رغيد الصلح ،   ـ 1

20:45.   
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/4227733                                                                                  
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44F .القوات املسلحة إىل حد كبري بسبب املفاصلة الواقعية على األرض

  فعندما وصل بول برمير إىل بغداد يوم 1
 التنظيمات  الذي ينص على حل2رقم   األمر املؤقتة االئتالف سلطة أصدرت أيام بأربعة  ، وبعدها2003ـ05ـ12

 من وغريها ارزبية، وامليليشيات األمنية، واألجهزة العراقية ، املسلحة القوات 2 رقم األمر وغريها حل واألمنية العسكرية
 توفر أن خالهلا من الدولة ألصول ميكن كان ال  حز  البعث ، أو رؤون إدارة يف بأدوارها ال  ارتهرت املنظمات
 والبحرية، وانيش، الدفاع، و وزارة  املخابرات، جهاز التنظيمات هذه السلطة ومشلت إىل ليعود فرص جوهريةً  للحز 

اعتباراَ من  واملوظفون الندون وُسرِّح العسكرية واأللقا  الرتب كافة وألغيت .وغريها األوملبية، واللجنة والقوات انوية،
 باستثناء التقاعدية للعاملني املعارات صرف واستمر .اخلدمة إ�اء لقاء مالية مبالغ انميع  . واستلم2003 أفريل 12
 برتبة هم َمن إىل ) . باإلضافة1رقم ( األمر يف الواردة العضوية مستويات على األعضاء فيهم مبن ارز ، أعضاء كبار
 ألسبا  وهي، انيش، على البعث اجتثاث ألور تفصيلية مناقشة إجراء الورقة هذه اختصاص من  ليس.فوق وما عقيد

 إىل اإلرارة  جتدر.العراق يف املدتية واخلدمة العامة اإلدارة يف املوظفني أهلية فحص عملية على تركيزها يف عملية، تقتصر
 العراقيني من مبئات اآلالف الدفع إن منتقدوه يقول حيث مريرا ، جدالً  أوار العراقية املسلحة القوات قرار حل أن

 املسلحة للقوات املمنوحة االجتماعية الرفيعة اهليبة وتزع – الشوارع إىل مسلحني يكوتوا أن واحملتمل العمل عن العاطلني
 تفسها حلت قد املسلحة القوات بأن القرار فريدون مؤيدو أما .تلت ال  التمرد حركة قيام يف هائلة مسامهةً  العراقية ساهم

 هلما والث ال خيارين ذي كقرار األحيان كثري من يف القرار تصوير من بالرغم أته املالحظة وجتدر 50 .أصالً 
 واإلبقاء الوحدات بعض حل أو املوظفني، كفحص أهلية األرج  خيارات أخرق، على هناك كان فقد ،)ارل/اإلبقاء(

45Fآخر  كبريا إخفاقاً  انيش بسرعة تشكيل إلعادة املتسقة الرؤية غيا  وكان .أخرق على

 وكاتت تبعاته ما يلي : 2

للنظام انديد، وتوزيع مساعدات مالية   حتويل قوة ربابية كبرية تعلمت فنون ارر  ومارست القتال إىل خاتة العداءــــــــ
 .ما يؤدي إىل اتعكاسات تفسية سيئة بطريقة غري تظامية، ال يعد عالجاً بقدر

النظام السابق واعترب يوم   خلو العراق من أي وجود رمسي مسل  للدولة، فيما كان الشعب غاضباً باألساس منـــــــ
 مير حبالة اتتقالية فإن غيا  قوق األمن التقليدية خارج فلسفة أمن النظام اخلالص منه عرساً وطنياً كبرياً . ومبا أن العراق

 .كان سبباً يف اتتشار العنف

 تسبب القرار يف تسيب اردود وجعلها مفتوحة يف ظل غيا  ارراسات كليا، وهو ما أدق إىل زيادة وترية تدفق ــــــ
 .اإلرهابيني

                                                
 ـ وفيق السامرائي ، نفس مرجع سابق الذكر .                                                        1
 
  .14  ،ص. 2013 ، المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،إرث مر : دروس في عملية اجتثاث البعثـ ميراندا سيسونز  وعبد الرزاق الساعدي ،  2
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وانماعات املسلحة لرتتيب أعماهلم،واالتتشار   حل الكياتات أتاح فرصة مثالية لتنظيم القاعدة والقوق اإلرهابية األخرقــــ
 .العراق، لوجود فراغ أمين رامل وخطري مل تكن قوات التحالف قادرة على سده السريع يف مناطق واسعة من

ـ تسبب القرار يف تسيب اردود وجعلها مفتوحة يف ظل غيا  ارراسات كليا، وهو ما أدق إىل زيادة وترية تدفق ـــ
 .اإلرهابيني

كبرية كان ممكناً تطهريها من   تقليص قدرات األمة يف تشكيل قوات ردع للمحافظة على األمن، وتعطيل قدراتــــ
 .إتساتية األفكار الصدامية بقرارات واقعية وممارسات

حتت تصرف من هّب ودّ ، وحتويل   رفع ارصاتة الرمسية وارراسة كاملة عن مستودعات األسلحة واالعتدة ووضعهاـــــ
.وخمازن لبيع األسلحة واملتفجرات أسواق العراق وبيوت الناس إىل مستودعات 46F

1 

  . أسبا  حل انيش العراقي •

انيش هي أحد أسبا  اضطهاد  أغلب األحزا  السياسية املعارضة تعتقد بأن األجهزة األمنية كلها مبا فيها كاتت 6T ـــــ
السابق يف القضاء على ارركات والثورات ال  كاتت تعارض النظام  الشعب العراقي كو�ا استخدمت من قبل النظام

العملية السياسية إن مت استدعاء  األكراد والشيعة. لقد هدد االكراد والشيعة األمريكان بأ�م لن يشرتكوا يف وخصوصا
  .انيش

إعداد أفراد انيش السابق كبرية،  تكن الواليات املتحدة ترغب ببناء جيش كبري وقوي ال يتعدق اخلمسة فرق وألن مل6T ــــــ
 .بالعدد والرتب، لذلك فإن حل انيش كان يشابه اىل حد كبري إعادة بناءه وهو باالساس كان يعاين من ترهل كبري

السابق يثري املخاوف أن انيش عندما يصل إىل قدرات  وجهة النظر االمريكية  أن اعادة بناء انيش العراقي كاتت 6T  ــــــ
 .احملتمل أن يؤدي إىل تصادم مع القوات األمريكية معينة فمن

لشخص أو جهة معينة مما يعرض  إعادة وبناء انيش العراقي السابق يعين الشك يف إعداد منظومة تدين بالوالء إن 6Tـــــ
 سيما أن للجيش العراقي تارخياً معروفاً باالتقالبات العسكرية خالل القرن اركم اهلش انديد يف اركم إىل خماطر كبرية

0T6TP47F .السابق

2 

                                                
 ـ وفيق السامرائي ، نفس مرجع سابق الذكر. 1
.تم تصفح 2015ـ06ـ21 ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان ،وجهة نظر حول حقيقة الجيش العراقي الجديد وأسباب االنتكاسات المتالحقةـ إسماعيل السوداني ،  2

 .21:20.ساعة 2015ـ11ـ10األدبية يوم 
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6T    التحالف املؤقتة أمراً بتاسيس   عندما أسس الربيطاتيون انيش العراقي، أصدرت سلطة1921لسيناريو عام  كإعادة
تأسيس تشكيل حتت مسمى "فريق التحالف للمساعدة العسكرية"   ومت .2003جيش عراقي جديد يف جويلية  عام 

مسؤوالُ عن تأسيس انيش  األمريكي بول إيا وضم ضباط من خمتلف دول التحالف. كان هذا التشكيل بقيادة اللواء
فبدأ استدعاء الضباط العراقيني األقل من رتبة عقيد، حيث استثىن األمر  .وضم أقسام مشابة ألقسام هيئة األركان العامة

كان ذلك يعين استثناء عدد  .أصدره السفري برمير كافة الضباط من رتبة عقيد فما فوق من االلتحاق بانيش الذي
املسؤولون األمريكان آتذاك أن هذه السياسة لن تؤدي إىل ريء إال  إضايف من الضباط للعودة إىل انيش. مل يكن يعي

 استدعاء عدٍد من الضباط وبارروا بالعمل كمستشارين بادئ األمر، كاتت وزارة مت 6T 6T.أعداء للعراق انديد إىل كسب
من دول التحالف. وبدأ التوسع  الدفاع مل تتشكل بعد حيث كان أغلب ضباط املقر العام وأقسام األركان العامة

كركوش مت تشكيله وفق تسبة ارصص الطائفية والقومية، كاتت  بالتشكيالت وكان أول فوج حتت التدريب يف معسكر
والعر  وتعيني ضباط خارج  الرتكيبة يف الفوج الذي مت تشكيله هو االحتكاكات بني املنتسبني األكراد أول بوادر ضعف

يف الوحدة العسكرية، أضافة إىل التعاقد مع رركة أمريكية  الوطين6T 6Tضوابط املنظومة العسكرية من أجل حتقيق التوازن
تشكيل انيش. 6T 6Tهذه النقاط كاتت أول أهم تقاط االختالف مع ضباط ركن التحالف القائمني على .لتدريب الوحدة

الذي اعتمدته رركة (فينيل) كان خمتلفاً متاما  التدريب6T 6Tكما أن6T 6Tفالتعيني خارج الظوابط املهنية يؤدي إىل فقدان املهنية،
وحدات  العراقي مما أدق إىل التنبيه هلما دون استجابة تذكر. إن ذلك أدق إىل تأسيس عن مناهج وكراسات انيش

 لتزايد التحديات ال  كاتت تواجه الوضع األمين، فإن قوات التحالف بدأت تظرا  .انيش على أساس حصص طائفية
وقت ممكن. إضافة إىل ذلك فإن  تتغاضى عن كثري من رروط القبول لبعض املتطوعني لغرض زجهم يف امليدان بأسرع

تظرا لتعاظم املشاكل األمنية فتم دمج وحدات اررس الوطين املشكلة  إسرتاتيجية بناء القوة مت تعديلها أكثر من مرة
بناء قدرات انيش خالل هذه الفرتة مير بصورة متسارعة إال أن  كان مبعدل لواء لكل حمافظة مع وحدات انيش. آتذاك
قتال فعلي. ومع تأزم الوضع األمين  اناهزية القتالية للوحدات ال تزال بدائية وال ترقى إىل مستوق االررتاك يف مستوق

0T6TP48Fبناء انيش. كاتت هناك أمور لوجستية وإدارية تواجه

1 

 قرر دمج ما مساها القرار امليليشيات التابعة للكياتات التالية 91 مبوجب قرار سلطة االئتالف الرقم 2004ويف سنة   

الدعوة. املؤمتر الوطين العراقي.  املسلحة: منظمة بدر. حز  اهللا فرع العراق. ارز  الشيوعي العراقي. حز  يف القوات

 العراقي. وقد اُذذ القرار تكرمياً للجماعات واألحزا  ال  عملت ضد النظام حركة الوفاق الوطين. ارز  اإلسالمي

اإلرها  ولتسريع تشكيل القوات  السابق، ولتعزيز دور القوات املسلحة ال  كاتت تعاين صعوبات التطوع بسبب

ترتبت  القرار مستغرباً يف ضوء املعطيات الصعبة، ولتدارك اآلوار السلبية ال  املسلحة، وملنع عودة تسلط البعثيني. ومل يكن
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فلوال هذا القرار ألصب  من الصعب جداً  على إلغاء انيش وحصول فراغ أمين كبري. وعلى الرغم من اإلركاالت،

49F .املرحلة املعقدة تكوين وبناء تشكيالت قتالية يف تلك

 مت اختيار الشيخ غازي الياور رئيساً للجمهورية، ومع 2004يف  1

أته من عائلة حمرتمة كبرية تزعمت قبيلة مشر العريقة املنتشرة بشكل أساسي على اردود السورية – العراقية غر  حمافظة 

تينوق، ،ويبدو أن اختياره اُذذ حماكاة ودية لدول خليجية حتّفظت على طريقة التغيري يف العراق. ويف تلك الفرتة ذهبت 

لزيارته يف مقره الرئاسي ضمن املنطقة اخلضراء ببغداد. ودار حديث ودي منفرد استغرق حنو ساعة، وكان الرجل صرحياً 

للغاية وودياً ومتوازتاً طيلة اللقاء. وقال عبارة قوية ورجاعة يف وقت كان غريه يشعر باراجة إىل الدعم الكردي. ففي 

معرض ارديث عن حل انيش وانهود املبذولة إلعادة بناء القوات املسلحة قال تصاً : «مادام مسعود البارزاين موجوداً 

فلن يكون لنا جيش قوي»، وكان مصيباً يف تصوره نهود البارزاين يف وضع العراقيل على طريق إعادة بناء القوات 

املسلحة، وهو ما تأكد الحقاً يف سلسلة حماوالت االستهداف املبارر من قبل رئاسة اإلقليم لكبار القادة وعرقلة مشاريع 

 عاماً، 11األمريكية، وفرض رئيس أركان انيش من حزبه منذ  F16تسلي  انيش، وحماولة إعاقة تسلم العراق طائرات الـ

على الرغم من أته ال ميتلك املؤهالت العسكرية لقيادة األركان. وبقيت تلوحيات البارزاين مستمرة للحكم املدين بول برمير 

باالتفصال، إىل حد قال له أته يكره بغداد ويكره الوجود فيها، طبقاً ملا ورد يف مذكراته. ومع أن البارزاين أظهر عدم 

توجهاتما، وفقاً ملعطيات السلوك السياسي العام. وكان واضحا أن مسعود  ارتياحه لربمير، فإ�ما حيمالن تقارباً يف بعض

قد تدخل كثرياً بطريقة وأخرق يف قصة حماكمات النظام السابق حول القضايا املتعلقة بالشأن الكردي، وحاولنا تنبيه 

اركومة املركزية إىل األهداف اخلفية للبارزاين يف توجهه هذا ومن ضمنه اناتب املعنوي للقوات املسلحة، لكن اركومة 

نيش العراقي انديد هو امتداد للجيش 6T ولكن 50F2. مل تظهر إدراكاً هلذا اناتب يف تلك املرحلة املعقدة من تاريخ العراق

السابق، حيث ليس من املعقول أن يتم تدريب وتأهيل كوادر للجيش يف ظرف أرهر. كما أن انيش أررف على 

تأسيسه اناتب األمريكي ومت دعوة كافة الضباط عدا الذين كان يعملون باالجهزة اإلستخبارية واألمنية اخلاصة والذين 

يشغلون رتباً قيادية يف حز  البعث. إن عدم وجود أعداد كافية من الضباط يف انيش السابق من مكون معني كاألكراد 

أدق إىل ترري  ضباط ومراتب ممن خدموا يف تشكيالت البيشمركة، لقد مت ضم ألوية بيشمركة بأكملها لتشكيالت فرق 

انيش العراقي للعمل يف قواطع عمليات املناطق املنتازع عليها يف كركوك واملوصل وصالح الدين. إن ذلك أدق إىل 
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0T6TP51F1.احتكاكات ومشاكل يف موضوع القيادة والسيطرة فيما بعد
P0T 6T6وهذا انيشT، 6T جيش طائفي ميثل الشيعة فيه الغالبية

 .رة تبعا للمحاصصة العرقية والطائفيةاالعظمى. إن ارقيقة غري ذلك من خالل تبين سياسية توزيع مناصب القيادة واإلم

فمثال إذا كان قائد الفرقة ريعياً فإن معاوته جيب أن يكون سنياً ورئيس األركان كردياً والعكس بالعكس. إن هذه 

السياسة أدت إىل تميش القادة املهنيني. كان أهم أهداف هذه السياسة هو حتقيق التوازن داخل املؤسسة العسكرية 

مل يكن انيش العراقي يف الفرتة هذه وحىت 6T 6T.وعدم تميش أحد. إن ذلك فت  البا  على مصراعيه للتدخل السياسي

 مرورا بوزارة الدكتور انعفري حىت وزارة املالكي األوىل يعمل 2004استالم الدكتور إياد عالوي الوزارة االتتقالية عام 

 حيث بدأ انيش االمريكي بنقل املسؤولية إىل 2008بشكل مستقل يف قواطع العمليات عن قوات التحالف حىت عام 

الوحدات ال  جتتاز رروط اناهزية القتالية. مل تشرتك القوات العراقية بأي عملية بشكل مستقل عن قوات انيش 

 متثل حتدياً جسيماً يف بناء انيش العراقي مل يواجهه جيش مسبقا، 2008إىل  2003 األمريكي. كاتت األعوام من 

فكان جيب على وزارة الدفاع استقطا  متطوعني، وتدريبهم، وتسليحهم، وجتهيزهم وضمهم إىل وحدات وتشكيالت مث 

اتفتاحها فيما بعد يف قواطع العمليات واالرتباك مع انماعات املسلحة واإلرهابية ال  تنامت وقتذاك بوقت قياسي ويف 

0T6TP .ظروف استثنائية

 
52F

2
P0T                                                                                                                                                                             

   ـــــ إجتثاث البعث . 

 يف اُذذت ال  واإلدارية القاتوتية التدابري من جمموعة لوصف ُيستخدم مصطل  هو البعث إن فكرة اجتثات حز     

البعث  حز  منع يف يتمثل البعث اجتثاث من الرئيسي اهلدف  . وكان2003يف أفريل  البعث تظام بُعيد سقوط العراق

 ومتخضت حمدودية .مشابة قصور أوجه من البعث الجتثاث التخطيط عمليةُ  العراق. عاتت يف السلطة استعادة من

 املنفيون  كان.خلطر جسيم التخطيط عملية تعريض عن عالية درجة على املمارس والتسييس العراق يف باألوضاع املعرفة

 املسؤولني البعث .اعتمد حز  تفكيك بشأن األفكار األول املقام يف ساقوا الذين هم انليب أمحد بقيادة العراقيون

 العراقي انيش أو البعث رز  تفصيلي فهمٍ  دون البعث الجتثاث وواسعة النطاق طموحةً  سياسةً  العراق يف األمريكيون

 السياسات يستعرضوا، ومل .العراقيون يفضله ِلما أو العراقية الفعلية األوضاع املدتية أو اخلدمة أو العامة املؤسسات أو

 أفريل 09األمريكية يف  القوات يد يف بغداد املتاحة هلم . وكاتت إرساء عملية إجتثاث البعث عندما سقطت البديلة
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  تومي األمريكي اننرال ألقاها العراقي ال  الشعب إىل اررية املواجهة  . وأصب  هذا ارز  منحالً خالل رسالة2003

 قوات( اننسيات املتعددة القوات إىل وسجالته ممتلكاته تسليم يتعني  وكان.واحد بأسبوع بغداد سقوط بعد فراتكس

 الذها  قبل استعداداته املؤقتة، االئتالف لسلطة انديد برمير القائد بول املتحدة الواليات وكما ررح سفري.)التحالف

 من العراقية اركومة تطهري رأته من قاتون مشروع فيث .ج دوغالس الدفاع وزارة وكيل يل قّدم بغداد حيث قال : إىل

نملة  الرتيث فيث من طلبت اخلطوة، هذه ألمهية مين وإدراكاً  .الفور على إصداره يعتزم إته يل وقال حز  البعث، رموز

 أسبوع ذلله وبعد .املؤقتة االئتالف سلطة ومستشاري العراقيني الزعماء مع األمر مناقشة من أمتكن أن منها أسبا ٍ 

 األوامر مشاريع غارتر األمريكية . أُعطي وزارة الدفاع وضعتها ال  البعث،بالصيغة اجتثاث مرسوم أصدرت متعقل، تشاور

 انيش حل ينبغي أته إىل مبدئياً  خُلص فيها مسفيلدار دوتالد األمريكي الدفاع وزير إىل مذكرةً  برمير ورفع تفسه، اليوم يف

 أصدرت أيام بأربعة  . وبعدها2003 ـ05 ـ 12يوم  بغداد إىل برمير واملخابرات العراقية. وصل األمن وأجهزة العراقي

53Fالبعث . حز   تطهري التمع العراقي من1رقم  األمر املؤقتة االئتالف سلطة

1 

 التمع واملسؤولية يف السلطة كزرام عن قياداته طريق إقصاء  القضاء على حز  البعث عن1ويتضمن األمر رقم    
 :العامة اإلدارة من مواقع العراقي وأستبعد فئتني

ـ كبار أعضاء ارز   ـــ

ـ الطبقات اإلدارية العليا الثالث من مدير العام ما فوق. ــــ

القبض على  إىل تقود مبعلومات يُديل ِلمن املكافآت بتقدمي وأِذن اإلجرام املزعومة ، يف    مث بدأت حتقيقات جنائية

ارز   يف النخبة متثل الرتب تلك أن وافرتضت ارز ، يف والرتبة العضوية إىل حصراً  اإلقصاءات صدام و أتباعه إستندت

54F .اإلتسان حقوق ضد جسيمة اتتهاكات حتماً  ارتبكوا متقلديها وأن

2 

 حيث .اجتثاث البعث عمل إطار يف جوهرياً  تغرياَ  2003 يف سبتمرب البعث الجتثاث العليا الوطنية اهليئة أحدوت   
 اجتثاث تطاق وسَّعت فإن اهليئة املؤقتة، االئتالف سلطة استهدفتها ال  ذاتا اإلدارية والرتب ذاته ارز  استهدفت
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 السياسة أو انديدة الدولة يف بريوقراطية عليا مناصب تقلد األفراد من معينة فئات على فحظرت كبري، حدٍ  إىل البعث
 إعادات مجيع وزارة وألغت كل يف البعث الجتثاث ناتاً  كذلك اهليئة  أتشأت.اإلعالم وسائل أو املدتية املؤسسات أو

 التعيني وإعادة لالستئناف الواقعية السياسات بذلك ُمنهيةً  االستئناف، عمليات اإلرراف على وتولت السابقة التعيني
 .اجتثاث البعث وهيئة املؤقتة االئتالف سلطة بني السلطة على االئتالف املؤقتة.وبعدها هناك صراعاً  سلطة وضعتها ال 

 ولكن حدد العمل مبنحها صالحية اهليئة على القاتوتية الصفة إضفاء على متأخراً  برمير  أقدم2003وحبلول توفمرب 
 اهليئة ”للوائ “ خاضعة البعث اجتثاث إجراءات كاتت 2004سلطتها .فهذا أور كثريا على سلطة اإلتالف ولكن يف 

وعززت  .الوزارات  من العديد يف تُعلَّق ملصقات ركل على ُتسلَّم كاتت وال  املؤرخة غري البعث العليا الجتثاث الوطنية
 :خالل من عدة بطرق اهليئة دور التعليمات

  .بالبعث املتعلقة املعلومات لكافة الرئيسي املستودع بصفتها اهليئة على التأكيدـ  ـــــ

 اآلمرين بتسري  ءاالوزر وأخذ اجتثاوهم، الواجب دااألفر بأمساءالوزارات  ُذِرب  اهليئة باتت إذ الوزارات ، سلطة من ارد ـــــ 
 .حملية استئناف نان تؤسس اهليئة وباتت اهليئة، إىل يرجعون املوظفني

 ارالة  هذه ويف سنة، ملدة أو دائمة استثناءات من  ميكن( املعايري عن تُفص  مل أ�ا رغم االستثناء، إجراءات  إرساءـــــــ
أتشطته).  عن التقارير  وإرسال املعين الشخص سلوك ملراقبة ُتضطر املعنية الوزارات كاتت

 معينة الفرقة ورخصيات مستوق على ارز  أعضاء على االستئناف تقدمي يف ارق واقتصر االستئناف. عملية ـ حتديدــــــ

 أّما .بالرفض جوبت استئنافاتم إذا التقاعدية معاراتم خيسرون كاتوا ولكنهم املدتية، اخلدمة موظفي كبار بني من

55Fلالستئناف. مستقلة آلية توجد ومل غامضة، فكاتت االستئناف معايري

1 

 العالقات  كاتت2003يف جوان   العراقية املؤقتة اركومة إىل السلطة لنقل تستعد املؤقتة االئتالف سلطة كاتت  

ا .فأكثر أكثر تسوء البعث الجتثاث العليا الوطنية باهليئة
ّ
 القاتوتية السلطة والصالحيات ألغى منصبه، برمير غادر ومل

 مبوجب بارماية اهليئة متتع  غري أن.جديد كيان بإتشاء املؤقتة اركومة تقوم أن مبجرد حلَّها أتاح ما للهيئة، املمنوحة

 لُيبقيها يكفي ما واإلبام الضبابية القاتوتية من صفتها على أضفى االتتقالية للمرحلة اقيةرالع الدولة إدارة قاتون أحكام

 قوة وبينما كاتت .اهليئة لعمل مناوئةً  ريعي، وعلماين سابق بعثي وهو عالوي، إياد بقيادة املؤقتة اركومة  وكاتت.حية

 قليل عددٍ  البعث يف اجتثاث حصر حيبذ التقارير، حبسب عالوي، كان أياد التنامي، يف آخذةٌ  العراق يف املسل  التمرد
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 طاولة إىل بالعودة يُغري املتمردين ورمبا السياسية بالعملية السنية الطائفة متسك يعزز وبذلك الرئيسيني، البعثيني القادة من

 سياسة حول السلطة صراع السياسة. فتمحور يف تغيري البعث أي اجتثاث  ولكن انليب وغريه من مؤيدي.املفاوضات

الذين  السابقني البعثيني وكم من البعث اجتثاث يف اتباعه الواجب واالستغراق النشاط مقدار يف البعث، اجتثاث

 عالوي فقاعدة أياد رخصياً وسياسياً، املوضوع كان أخرق، تاحية ومن .اركومية اخلدمة إىل بالعودة هلم سُيسم 

 اتتمائهم عن للتخلي كاتوا مستعدين الذين السابقني ارز  مسؤويل من عددٍ  على التقارير حبسب احتوت السياسية

 جملس من قرار على اهليئة العدائية حصلت من قليلة أرهر وبعد .وتريته وسرعة البعث اجتثاث اتساع يؤيدوا مل ولكن

 الوزراء أبلغت مجيع الوزارات وقاتوتيتها. ولكن أماتة جملس ررعيتها يؤكد العراقية، للحكومة القاتوين املستشار الشورق،

 مت  و العامة. األماتة عرب أن متر جيب البعث الجتثاث العليا الوطنية اهليئة مع االتصاالت كافة أن  الدولة ومؤسسات

 أرباع والوة تفويض ووائق منصبه .مث ألغت اركومة من وعزله اننائي للتحقيق األلوسي، مثال اهليئة، مديرإحالة 

 إلتشاء قاتون مشروع اركومة وأعدت تقل مكاتبها على اهليئة إجبار وحاولت عنها، التمويل وقطعت اهليئة، يف املوظفني

 56F1.العدل الوزارة تتبع أصغر جديدة قضائية هيئة

 ريعياً  كردياً  . حتالفاً 2005يف جاتفي  املنعقدة العراقية االتتخابات وأفرزت .فقط أرهر ستةَ  عالوي حكومة ستمرت  إ
 انليب واستعاد .متثيلهم هامشياً  وكان االتتقالية، االتتخابات قاطعوا فقد السنة أّما .انعفري الوزراء إبراهيم رئيس يقوده
 وجرق البعث، الجتثاث اركومة تأييد  جتدد.للنفط مؤقتاً  الوزراء و وزير لرئيس تائباً  تعيينه جرق حيث أيضاً، سلطته
 هيئة أبلغت للسلطة، انديدة اركومة تويل على والوة أسابيع من أقل وبعد .ومكاتتها اهليئة صالحيات تعزيز الفور على
 وأته تغيريها أو البعث اجتثاث قرارت إلغاء اختصاص ميلك ال كياتات الدولة من أياً  أن الوزراء جملس أماتةَ  العامة النزاهة
هناك من يظن أن قرار االجتثاث ميثل توجهاً ريعياً، وهو تصور يتعمد اختزال جزء  . اهليئة مع التعاون استئناف ينبغي

من املواقف. فمعظم القوق السنية املشاركة يف العملية السياسية كاتت طيلة الفرتة املاضية مؤيدة  لالجتثاث، ألن مشاركة 
البعثيني يف االتتخابات تدد حصص هذه القوق يف الربملان بشكل خاص، ومتنعها من الوصول إىل الربملان أو تؤدي إىل 

حتجيمها وتصغري وجودها وتأوريها، فضال عن أن اإلسالميني السنة يشعرون بعداء تقليدي رديد للبعثيني أكثر من 
كثريين من الشيعة والكرد لسبب اتتخايب، وال يزالون يعارضون دخول املشمولني باالجتثاث يف تشكيالت اررس الوطين 

                                                
 .17ـ ميراندا سيسونز و  عبد الرزاق الساعدي ،نفس مرجع سابق الذكر ، ص. 1



 على وانعكاساتها ولكر بوش إدارة جورج إستراتيجية: الثاني الفصل
 .العراق

 

54 
 

املقرر تشكيله مبوجب االتفاقات السياسية ال  تألفت مبوجبها اركومة األخرية، على الرغم من أ�م حيتاجون إىل مغازلة 
57F .بعض القوق الشبابية مشال بغداد وغربا

1 

االتتخابات مث  يف السياسية السلطة وتعظيم انديد العراقي الدستور صياغة أجل من بالنضال 2005 عام اتسم   

 إستخربوا أ�م ضحية الجتثاث و اركومة، يف التمثيل إىل السنة افتقر فقد بالتصلب، آخذة الطائفية املواقف كاتت

 قوتم يستعرضون فكاتوا الساسة الشيعة أّما .البالد يف السنية املناطق من العديد يف مسل  متردٌ  اتدلع حني يف البعث،

 .البعث اجتثاث إزاء   عالوي موقفُ  وعزز خماوفهم اركم، إىل البعث حز  عودة خيشون األمر واقع يف كاتوا ولكنهم

 يكن ومل واحملسوبية، الطائفية االعتبارات أساس على اإلدارات اركومية يف التوظيف من عارمة موجةٌ  أيضاً  هناك وكاتت

 إدراج يف البعث اجتثاث دعاة  اتتصر.العام القطاع باحتياجات عالقٌة أصالً  هلا كان إن تُذَكر عالقةٌ  التعيينات لتلك

 وقائية لغةٍ  وباستخدام .البعث حز  7 حظرت املادة حيث انديد، الدستور يف البعث اجتثاث خبصوص حازمة أحكام

 املادة( الربملان لرقابة امسياً  خاضعةً  أصبحت مهمتها. ولكنها حىت تنجز ستستمر البعث اجتثاث هيئة كاتت للغاية،

 ورئاسة الرئاسة، جملس عضوية من البعث باجتثاث األفراد املشمولون وُمنع .)والسادسة والثاتية األوىل الفقرات ، 135

 الفقرتان 135 املادة( الدولة مستوق وعلى وجهوية قضائية مناصب فضفاضة، ومن بلغة يعادهلا، وممّا والربملان، الوزراء،

 حساسة مواضيع على التفاوض إعادة بإمكاتية وعدٍ  مقابل مضض على السنة مبوافقة الدستور ربعة). أُقرَّ  ا وال الثالثة

ديناميات  من أيضاً  وقُرباً  ُعرضةً  أكثر أضحت اهليئة فإن الربملان، لرقابة امسياً  اهليئة َأخضع الدستور أن ويف حني .وتعديلها

 وغري حمددة واسعة صالحيات اهليئة أعطت ال  البعث باجتثاث املعنية الربملاتية اللجنة خالل من والطائفية األغلبية

 البعث أتصار اجتثاث حاجج حيث املستقبلية، اإلصالح جهود من وحصَّنتها احملتملني الشعبيني الزعماء الستئصال

0TP58F .دستورية غري اهليئة أو الربتامج تغيري حماوالت بأن الحقاً 

2 

 ج ــــ املنطقة اخلضراء ببغداد .

املنطقة اخلضراء، هي من أكثر املواقع العسكرية حتصنا يف العراق، وهي مقر الدولة من حكومة وجيش، جند فيها مقر 

السفارة األمريكية ومقرات منظمات ووكاالت حكومية وأجنبية لدول أخرق،أتشأتا قوات التحالف الدولية ال  غزت 

 ، وتقع يف وسط بغداد، وبدأ امسها بالظهور مع قيام اركومة² كم 10. وتبلغ مساحتها تقريبا  2003العراق عام 

                                                
 ـ وفيق السامرائي ،نفس مرجع سابق الذكر . 1
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العراقية االتتقالية. اسم املنطقة القدمي هو كرادة مرمي وامسها الرمسي وفقاً للخرائط هو حي التشريع وكاتت منطقة سكنية 

ألعضاء اركومة العراقية والعديد من الوزارات وحتوي عددا من قصور رئيس تظام البعث املنحل صدام حسني وأوالده، 

برمير  يف رهر ماي بول  عندما وصل ومن أكرب القصور ضمن هذه املنطقة كان القصر انمهوري وقصر السالم.

،  إىل منطقة الكرادة ، وجتول يف املنطقة ال  تعد من مناطق بغداد الراقية، وتزخر باألسواق التجارية، ووعد 2003

  إن التيار الكهربائي سيتدفق نميع العراقيني وإ�م باتتظار حياة كرمية سعيدة هاتئة.التفاهمالناس بالرفاهية وقال ملن 

طبعا مل يتحقق أي ريء من وعود بول برمير بل على العكس من ذلك ساءت االوضاع يف مجيع مناحي ارياة، ومل يعد 

 أي وجود للتيار الكهربائي واختفى األمن من حياة العراقيني وتالرت اخلدمات متاما.

قبل مغادرته املنطقة اخلضراء بعد ايام بأته مل يتمكن من النوم براحة طيلة األرهر ف ملنطقة، امل جيد األمان يف  بول برمير 

“سأتام :بعد عودته، قال بالنص  الواليات املتحدة األمريكية ال  امضاها يف العراق، وقال ردا على سؤال مبا سيفعله يف

اضطر بول برمير إىل االسراع باهلرو  من  ألتين مل امتكن من النوم بسبب القصف الصاروخي على املنطقة اخلضراء”.

 ، حسب ما جاء يف 2004  جوان30ضربات املقاومني العراقيني، وكان يفرتض أن يسلم السلطة الياد عالوي يف 

 بينما كان العراقيون يعاتون الفوضى ال  جنمت من الغزو، قام 59F1.قاتون ادارة الدولة، إال أته هر  يف الثامن والعشري

املقاتق والقصور الفاخرة حيث  يلزم من الشرا  و قلب العاصمة متوفر با كل مااملنطقة يف  االمريكان الذين جاؤو لبناء

، ال  املنطقة من املأكوالت العراقية املعروفة. ففي هذه أي يأكل أن بدون أرهر 6يبقى فيها ملدة أن يستطيع املرء 

 من أكثربلغ عدد العاملني لدق سلطة اإلتالف  )،CPA (املؤقتةتواجدت با مقار ادارة االحتالل و سلطة االئتالف 

بول برمير  يف العراق،األمريكي. وقد كان على رأس سلطة اإلتالف املندو  السامي أمريكان أكثرهم رخص، 1500

 آو للقواتنييوجد   الصغرية يف بغداد، الأمريكاكاتت املنطقة اخلضراء مبثابة  يقيمون يف هذه املنطقة . لقدفكلهم 

60F . العراقية مكان يف املنطقةاألعراف

2 

 

                                                
  .20:21.ساعة 2015 ـ12 ـ 14، الوطن ، تم تصفح األدبية يوم أصداف ...أول أيام بول بريمر في العراقـ وليد الزبيدي ،  1

. http://alwatan.com/details/60608                                                                                          
 

  .20:30 .ساعة 2015 ـ12ـ 14 ،البديل العراقي تم تصفح األدبية يوم المنطقة الخضراء في بغدادـ عزام المكي ، أسرار  2
   http://aljsad.org/showthread.php?t=97886                                                                                            . 
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 د  ـــ  سياسة فرق تسود .

، وتشكل جملس اركم االتتقايل  ظهرت احملاصصة الطائفية بني األعراق والطوائف، 2003 منذ سقوط النظام العراقي   
 مقعد للشيعة يف جملس اركم االتتقايل يف 13ال  كاتت ترق أ�ا مهمشة يف ظل النظام السابق، لقد كان ذصيص 

رأوا أن تشكيل اللس قد قسم  ات التمع العراقي، قد أوار السنة يف العراق، الذينئ مقعد لبقية ف12البداية، مقابل
الشعب العراقي طائفيا، وإن هذا سيولد الشعور بالظلم والتهميش والتنافس بني فئات الشعب العراقي وسيدفع قادة 

0TP62Fالفعاليات الطائفية والعرقية يف البالد إىل استعراض قوتا سواء بقوة السالح أو من خالل كثافتها العددية.

1 

«فرق تسد» ال  أدت إىل حتييد أية قيادة سنية  جذور األزمة عميقة، فخالل تسليم اركومة للعراقيني طبقوا  سياسة

 دعم األجندات الطائفية وذلك مثال عن طريق إبعاد املسؤولني  أجلذات مصداقية. كما اذذت السلطات خطوات من

 السنة) عمال بقاتون العدالة واحملاسبة على أساس اتامات باالتتماء على مستوق عال إىل حز  البارزين (يف الغالب من

 ذات الغالبية  واحملافظاتالبعث املنحل. زيادة على ذلك مت تشر قوات األمن الفيدرالية يف األحياء السنية من بغداد

متفاوت مع بقية األحياء واحملافظات. وتتيجة ل السكاتية السنية (األتبار، صالح الدين، تينوق، كركوك، دياال) بشك

 63F2. ال  ينتمي إليها أغلب السنة بسبب التنافس الداخليالسياسية العراقيةلسياسة التفرقة املتبعة اتقسمت ارركة 

 ه ـــــ سياسة التهجري القسري .

.مباررة عمليات لتهجري قسري قائم على أساس اهلوية ، الطائفية ، اإلونية 2003رهد العراق بعد اإلحتالل يف عام 

كاتت أم دينية أم مذهبية ، وإتطوق هذا التهجري القسري املنظم واملنهجي على أغراض تتلخص مبحاولة تضييع خطوط  

                                                
 ـ عزوز محمد عبد القادر ناجي، نفس مرجع سابق الذكر . 1
 
 ـ نفس مرجع سابق الذكر  2
 

ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى  ."divide et impera"فرق تسد هو مصطلح سياسي عسكري أقتصادي األصل الالتيني له ∗
أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة وهي غير متحدة مع بعضها البعض مما يسهل التعامل معها كذلك يتطرق المصطلح للقوى المتفرقة التي لم يسبق أن 

 .اتحدت والتي يراد منعها من االتحاد وتشكيل قوة كبيرة يصعب التعامل معها
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متارس عرقية وطائفية ، تعزل العراقيني فيما بينهم على أساس هذه اهلويات الفرعية ،ضمن مناطق حمددة صافية طائفيا . 

 فيفري 22وقد تصاعدت عمليات التهجري و وتائر العنف بشكل كبري بعد أحداث تفجري مرقد األممان العسكريني يف 

 ، لكن من دون أن يعين ذلك أن عمليات التهجري القسري قد بدأت مع رظة سامرا ء ، ولكنها تكثفت و 2006

أخذت غطاء سياسياً و رعبوياً ، فاملتابعة امليداتية تكشف عن وجود عمليات تجري ذات طابع إوين ، أو طائفي بعد 

 يف الكثري من مناطق العراق ، وبشكل خاص يف بغداد وكركوك و البصرة ، حيث كاتت مدينة بغداد 2003أفريل 

تشكل بؤرة العنف الطائفي ،ومن مث فإ�ا رهدت الكم األكرب من عمليات النزوح القسري بسبب تزايد التهديدات ال  

تطول سكا�ا ، سواء بسبب عمليات التهجري القسري املباررة ،أو بسبب اخلوف على ارياة ،أو حىت بسبب اخلوف 

من اإلعتقال العشوائي . وقد أرار الكثري من التصرحيات السياسية إىل حقيقة أساسية يف ظل ما ميكن تسميته الصراع 

على مدينة بغداد ، حث مت ارديث بصراحة عن مشكلة حزام بغداد السين ، بل أن الصراع سياسي حول ما أطلقه عليه 

، خاصة مع التصرحيات 11" هوية  بغداد " بني النخب السياسية إتتقل إىل تص الدستور الدائم تفسه وحتديدا يف املادة 

 .قد أفرزت  "هوية حمددة " . 2005السياسية وعلى أعلى املستويات ،من إتتاج اإلستفتاء على الدستور يف عام 

 50 . وتضمنت توزيع 2007 فيفري 14وبعد إعالن فرض القاتون ال  أعلنها رئيس جملس الوزراء توري املالكي يف 

  ألف فرد من القوات األمريكية وتقسيم املدينة إىل عشر مناطق عسكرية ،والقيام بتقطيع 35ألف عسكري يدعم من 

أوصاال ملدينة بوساطة الكتل الكوتكريتية ال  تطوق األحياء السكينة بالكامل ، حبيث ترتك لكل منطقة منفذا واحد 

للخروج والدخول .مل متنع اخلطة حماوالت تصفية بعض البؤر ال  مل تتم تصفيتها من قبل ، وكان النموذج األوض  هو ما 

حدث يف منطقة البياع وحي العاملفي قطاع الرريد جنو  غر  بغداد ،فقد مت تشر قوات اللواء األول من الفرقة الثاتية 

، الثالثة  التابعة للبشمركة الكردية يف مشال وغر  هذا القطاع ، ولكن التوتر بني هذه القوات وعناصر املليشيات أدق 

بعد مرور قرابة والوة أرهر إبدال قوات البشمركة بقوات مغاوير الداخلية ، مما أدق إىل إتدالع موجة من القتل والتهجري 

0TP64Fالطائفي ، وإىل تفجري بعض املساجد السنية يف املنطقة فضال عن إحتالل أخرق.

1
P0T  
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                                                          .     العراقيةاتاملطلب الثاين: الشراكة األمنية مع اركوم  

 أ / التنسيق مع أمحد انليب .

   بالعودة إىل القرار الذي اذذه جورج بوش اإلبن ، رن ارر  على العراق وإسقاط تظام صدام حسني فإته إعتمد كما 
هو معلوم على ما قدمه خادمه األكرب أمحد انليب الذي قدم معلومات كاذبة وملففة عن ترساتة العراق النووية ، و 

العسكرية وما ملكه من أسلحة متطورة ، كما قام انليب عالقات مميزة مع وزارة الدفاع األمريكية و افتخر مراراً بدوره يف 
.وبعد 2003 ، الذي أصب  فيما بعد األساس القاتوين يف غزو العراق عام 1998إصدار قاتون حترير العراق عام 

 .وسلمت له 2004اإلحتالل األمريكي للعراق ،حصل على منصب عضو يف جملس اركم العراقي الذي تشكل عام 
مقاليد السلطة من اراكم األمريكي بول برمير ،كما كان أيضا  صاحب فكرة قاتون إجتثاث البعث ال  حل على أوره 

انيش العراقي ، وهي قرارات يعتربها الكثريون سببا يف إ�يار األمن والنظام يف العراق وتميش قطاعات واسعة من 
0TP65Fالشعب خاصة السنة منهم .

1
P0T  

                                                                     .   / التنسيق مع أياد عالوي  
 إذذت اإلدارة األمريكية قراراً بإسقاط تظام الرئيس الراحل صدام حسني مت توظيف امللف الطائفي بإعتباره   عندما.

أقوق أسلحة اإلتقسام الداخلي، وبدأ ارديث بصوت عايل عن حقوق الشيعة املسلوبة يف العراق وكان لألحزا  
 وارركاتالشعبية ذات توجه إيراين دور حيوي يف تنامي التوجه األمريكي  . 

   هذه الظروف وما سبقها من فرز طائفي على مستوق العمل السياسي ، جعلت من اخلطا  األمريكي بعد االحتالل 
خطابا مستبقا  بل مطلوبا أحياتا كثرية ، حرك كوامن الشعور بالغنب واريف الذين رقا بالشيعة خاصة لدق املتطلعني 
ألدوار سياسية ،  ودفع بالتايل لتبين أطروحة اسرتداد  ارق املسلو  بأي طريقة متاحة بعد أن أصبجت الفرصة يف 

متناول اليد ، لكن هذا التوظيف مل جيد القبول العام على املستوق الشارع العراقي خاصة القوق الوطنية والقومية التوجه 
والعشائر العربية ،و اتطلق الطريق بقوة على أبوا  اخلالفات الفقهية بني املذاهب اإلسالمية ،و اقتبست الواليات 

املتحدة من إرث اإلمرباطورية الربيطاتية سياسة فرق تسود ، ووجدت فيها أملها بإحداث ررخ يف التمع العراقي .                                                                                                                                                                                        
لقد عمل االحتالل و بعد أن أخذ ررعيته يف أمر الواقع املفروض بقوة الوجود العسكري ،  بارر فوراً يف حتويل أفكاره 

                                                
  . 2015ـ11 ـ 27 ، الجزيرة نت ، الدوحة  تم تصفح األدبية يوم أحمد الجلبي ... صديق اإلحتالل األمريكي للعراق ـ موسوعة الجزيرة ،  1

  14:55الساعة  
http://www.aljazeera.net./ icon / 2014/12/04                                                                                                           
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إىل حيز التطبيق ، إن وضع بول برمير األساس املادي ألول حماصصة طائفية مقننة يف تاريخ العراق  ،                          
ال  بدأت واضحة يف تشكيله جملس اركم االتتقايل الذي اختري أعضاءه أساس احندارهم الطائفي والعرقي وبعد ذلك 

فرض قاتون إدارة الدولة العراقية املؤقت أول وويقة دستورية يف زمن اإلحتالل األمريكي بالتكريس الفرز على أسس طائفية 
وتضع اللبنة األوىل على طريق تقسيم العراق  ومن رحم جملس اركم خرجت جوان  حكومة إياد عالوي تسيجا على 

 . ركلت 2004 جوان 28مناوله ، مث توصلت اخلطوات و القرارات والقواتني املعززة هلذا التوجه ، حيث خالل 
اركومة العراقية املؤقتة بزعامة  أياد عالوي املنتمي إىل الطائفية الشيعية لتخلق جملس اركم وسلطة اركم املدين 

األمريكي بول برمير ، وقد رهدت فرتة حكمه القصرية القيام القيام بعمليات عسكرية ملواجهة تفوذ انيش املهدي ، 
0TP66Fحيث قاد محلة ضدهم يف النجف وحماصرتم .

1
P0T    

  ج / التنسيق مع حكومة إبراهيم انعفري . 

لقد بدأ مشروع القتل والتهجري والتعذيب واخلطف يف العراق يف عهد إبراهيم انعفري ،الذي تفذ املخططات اإليراتية   
يف العراق ، واردث األبرز الذي راهدته سياسة انعفري هو تفجري املرقدين العسكريني يف مسراء ، وما حصل بعدها 
من إرعال تار الفتنة الطائفية ال  راح ضحيتها مئات اآلالف من أبناء السنة املغدورين على أيدي مليشيات مقتدق 
الصدر وجعل هذه األخرية هي القوة األوىل يف األجهزة األمنية ،وكما كما عمل انعفري على جعل العراق دولة ريعية 
تابعة لدولة املاليل يف طهران ، فالوزارات األمنية يديرها ضابط إيراين مهمتهم األوىل هي القضاء على آهل السنة ،ويف 
هذه األوناء برز دور املقاومة خصوصا يف مناطق السنة ، على إعتبار أن الشيعة لديهم رأي أو حجة أو دليل على 

وجو  انهاد ، وهو ما أكده يف وقت الحق السيستاين من عدم جواز مقاومة اإلحتالل األمريكي كون املقاومة حمسوبة 
 على أهل السنة .

   كما إعتمدت حكومة انعفري يف تثبيت أركان ، واريلولة دون إستمرار املقاومة ضد اإلحتالل األمريكي ،           
و إستمرت مليشيات مقتدق الصدر بالتنكيل بأهل السنة وإررتكت بكل فرتة مع القوات اركومية واألمريكية يف مقاتلة 

                                                
  .15 :15 على الساعة 2015 ـ11 ـ27، الجزيرة نت ، الدوحة ، تم تصفح اإلحتالل والطائفية بعد خمس سنوات من الغزو  ـ نزار السامرائي ، 1

http://www.aljazeera.net./ speciales/ payes/ 72876060                                                                                                          
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املقاومة العراقية أو حصارها باملدن سواء يف تلعفر أو الرمادي أو يف ديايل ، أو يف مسراء ال  يتوالها وزير الداحلية صوالغ 
 تيان . 

 لقد إعتمد انيش األمريكي على خمططات ارر  الطائفية وضر  الشيعة بالسنة،أمال يف ان يعطل ذلك هجومات 
املقاومة كما ضربت قوات اإلحتالل األمريكي أهل السنة واملقاومة بالشيعة من أجل تفتيتهم  ، ومن مث إمكاتية السيطرة 

0TP67Fعلى الطرفني بكل سهولة ورعارهم كان دائما " فرق تسود " .

1 

  ./ التنسيق مع حكومة تور املالكي د 

   فبعد جناح القوق السياسية الشيعية بتكوين " اإلتالف العراقي املوحد" جاء بعد حتشيد كل اإلمكاتيات من أجل   

إستقطا  الطائفية الشيعية ال  تتمتع بأغلبية تسبية يف مستوق عموم الشعب العراقي، مما مكنه من حتقيق األغلبية 

الربملاتية ال  أتاحت له السيطرة على الربملان وبالتايل رئاسة اركومة وبعض املناصب اركومية املهمة األخرق، وقد ضم 

ا اإلتالف القوق السياسية اآلتية: ذه

- حز  الفضيلة اإلسالمي  -اللس األعلى للثورة اإلسالمية

 - حز  الدعوة اإلسالمية

- التيار الصدري 

- جمموعات أخرق صغرية 

- رخصيات مستقلة 

 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، خالل  أصرت الواليات املتحدة األمريكية على إبقاء تظام احملاصصة الطائفية والعرقية 

مما جعل السمة الغالبة على حكومة املالكي هي النظام الطائفي املذهيب مع بروز وتنامي دور التيارات الدينية واحنسار 

 0TP68F2.واض  للتيار العلماين، األمر الذي أدق عن مظاهر التحول السياسي للدميقراطية

                                                
 
 ، نقال عن :   إبراهيم الجعفري المنفذ األول لمخطط الطائفية في العراق ـ جاسم الجبوري  ،  1

http://www.al rashead .net / index. Php? Part = 248 derid =1106                                                                
 

، عمان، دار التحديات األمنية لسياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط (مرحلة ما بعد الحرب الباردة)ـ آمين المشاقبة وسعد شاكر شبلي،  2
 .195، ص 2012، 1مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ط

http://www.al/
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إن بروز التداعيات املذهبية وحصول التناقضات داخل القوق السياسية الشيعية زاد من ركل املعضلة األمنية يف العراق 

وجعلها تربز كتحد كبري للحكومة العراقية والواليات املتحدة حيث توزعت عواملها بني: 

املستوق اخلارجي: حيث تأيت املسؤولية األمريكية يف توفري مناخ يساعد على إفرازات الوضع السياسي العراقي  -أ

ورفض وارنطن اإلقرار باالرتباط املبارر بني أخطائها يف العراق وبني الوضع األمين املتفجر. 

      ـ املستوق الداخلي: ويتمثل يف ضعف األداء األمين للحكومة وأجهزتا املختصة والتحز  الطائفي والسياسي 
0TP69Fالذي يلقي بتبعياته على جهود حفظ األمن.

1 

كما يأيت دور املليشيات السياسية املسلحة جراء امتالكها للقوة العسكرية املنظمة ال  وظفتها يف أحيان كثرية لتصفية     

املناوئني هلا على مستوق الطائفة ذاتا، وعلى مستوق بقية الطوائف، وتربز يف العراق عدة تنظيمات على تطاق العمل 

السياسي املسل  ترتبط بالقوق السياسية الشيعية يأيت يف مقدمتها كل من: 

منظمة بدر: حيث احتضنت إيران هذه املنظمة على دعمها وتدريب عناصرها خالل فرتة ارر  العراقية اإليراتية  ـ 1
وكان يطلق عليها اسم "فيلق بدر"، وقام بتنفيذ حر  العصابات واالغتياالت السياسية لعناصر حز  البعث اراكم يف 

0TP70F .العراق آتذاك

2 

جيش املهدي: وهو ميليشية موالية لرجل الدين الشيعي مقتدق الصدر، وتأسست عقب االحتالل األمريكي للعراق  ـ 2
 .                         حمافظة البصرة جنوبا إىل مدينة الصدر يف ررق بغداد مرورا مبحافظة ديايل وإتتهاءا بكركوك من 
 بعد اخنراطه يف مواجهات مسلحة مع القوات األمريكية يف أعقا  غلق 2004برز دور هذا انيش عام  كما        

صحيفة " انوزة الناطقة" التابعة للتيار الصدري حيث صدر على إور ذلك أمر إعتقال زعيم التيار "معتدق الصدر" يف 
 2003 أفريل 10اخلوئي " الذي أغتيل   بتهمة تورطه  يف عمليات إغتيال رجل الدين الشيعي "عبد اليد2004أفريل

أي بعد يوم واحد من سيطرة القوات األمريكية على العاصمة العراقية بغداد، كما دخل انيش يف مواجهات عديدة مع 
قوات املغاوير التابعة للشرطة العراقية، يف عدد من احملافظات يف جنو  العراق وعلى وجه التحديد يف الديواتية وكربالء 

والنجف والبصرة. 

                                                                                                                                                       
 

 
  .198ـ آمين المشاقبة وسعد شاكر شبلي، نفس مرجع سابق الذكر ، ص  1

 
  .199 ـ نفس مرجع . ص 2
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 0TP71F

1 

                                                
  في العراقخريطة الميليشيات الشيعية المقاتلة 1

 https:/www.sasapost.com%2Firaq-shia 
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  الشراكة األمنية مع كردستان.:املطلب الثالث  

 عملت الواليات املتحدة األمريكية على التنسيق املتكامل مع فصائل املعارضة والتعاون معها ,فوارنطن لعبت دورا   
مركزيا يف محاية األكراد هذا ما ميثل ضماتا أكيدا رصوهلم على مزايا ال  فقدوها .فهناك رراكة أمنية قبل وبعد اإلحتالل 

. 

    فالواليات املتحدة األمريكية حرصت على بناء املعارضة الكردية ذات رقني :

 ـ بناء معارضة يف الداخل من أجل دعم القدرات األمريكية فمنطقة كردستان العراق متثل منطقة اإلخرتاق والتقدم 1
 تركية, وكان ذلك عند بداية اهلجوم على العراق.الللقوات األمريكية املتمركزة يف القواعد 

  ـ وجود معارضة مسلحة راركت يف العملية العسكرية ضد تظام اراكم . 2

حرصت على السيطرة على سلوك املعارضة الكردية ,ومنعها من إذاذ أي  البداية يف فالواليات املتحدة األمريكية  
72Fإجراءات تدف إلقامة دولة مستقلة أو التنسيق بني جمموعة األكراد يف الدول الاورة .

1 

 , برز إقليم كردستان كحليف لألحزا  الشيعية ال  عملت 2003بعد احتالل العراق من األمريكان أفريل عام    

سابقاً على أرضه ضد تظام حكم البعث. وعلى هذا األساس , صيغت مبساعدة الواليات املتحدة األمريكية, قاعدة 

 يف املئة كحصة من 17الثلث املعطِّل من املقاعد املخصصة لإلقليم يف الربملان االحتادي,  باإلضافة إىل ارصول على 

 استمّرت حكومات اإلقليم .املوازتة العامة (يدير إتفاقها برملان اإلقليم) وُيستَقطع منها مبلغ بسيط كمصروفات سيادية

تسّري أمورها االقتصادية والسياسية, وترافق ذلك مع عقود رراكة مع رركات تفط عاملية، مت مبوجبها استخراج النفط من 

73Fآبار اإلقليم .

12  

                                                
 .على الساعة   24/11/2015 , موسعة المقتال  ,تم تصفح األدبية يوم : دور المعارضة الكردية في غزو العراق ـ المبحث العاشر ـدون مؤلف ,ـ  1

20:01 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Akrad/sec11.doc_cvt.htm                      

 
  .20:20 .على الساعة 11/2015 /24 , السفير العربي , تم تصفح األدبية يوم :كردستان العراق : جنة أم جحيم ؟عمر الجفال , ـ 2

 http://arabi.assafir.com                                                                                                                               
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أن الواليات املتحدة كاتت تنظر دوماً إىل املسألة الكردية يف الشرق األوسط كمسألة واتوية , بسبب أولوية املصاحل    
 يف العراق, مل تكن السياسة األمريكية خمتلفة عن ذلك , ولن تكون خمتلفة. وكما .األمريكية الواسعة يف إيران وتركيا والعراق

كتب فراتسيس ريتشارديوين , وهو دبلوماسي أمريكي ومسؤول سابق يف وزارة خلارجية: "تتعامل مع األكراد العراقيني على 
غرار تعاملنا مع كل األحرار العراقيني ضمن سياق سياستنا جتاه العراق. هذه السياسة واضحة: تدعم وحدة العراق 

ووحدته انغرافية كضرورة للسالم واالستقرار اإلقليميني. وسوف تعارض إتشاء دول أو دويالت منفصلة سواء لألكراد أو 
 كما يشعر األكراد باألمان والّطمأتينة بوجود القّوات األمريكية يف حميطهم تتيجة ."ألي جمموعة عرقية أو طائفية عراقية

أعقبت الغزو األمريكي للعراق ال  أجواء عدم الثقة بينهم وبني العر  . فقد رعروا بأن حياتم حتسنت خالل األعوام 
 فاألكراد هم القطاع األكثر والًء . , تتيجة لالستثمارات الغربية يف إقليم كردستان وازدهار االقتصاد احمللي2003عام  

لألمريكيني يف املشهد السياسي العراقي واننود األكراد يف انيش العراقي، وامليليشيا الكردية، البشمركة، هم األكثر 
موووقية والذين يعول عليهم بني القّوات األمنية يف العراق، تتيجة معرفتهم الكبرية بالسكان واألرض احمللّيني، وهي املعرفة 

القاعدة" يف العراق واملنّظمات املتشّددة والموعات "اإلرهابّية" "الّضرورية لنجاح القّوات األمريكية يف حماربة تنظيم 
 و سكان إقليم كردستان ال ينظرون أن القوات األمريكية أ�ا قوة حمتلة بل أ�ا قوة حمررة , ويثري ذْكر الرئيس .األخرق

74F . فرحب بالقوات األمريكية عند متركزها يف اإلقليم يف  بداية الغزو.جورج بوش االبن االبتسامة وليس االستهزاء

1 

   فارز  الدميقراطي الكردستاين الذي كان زعيمه مسعود الربزاين له حرية مطلقة وكاتت تربطه مع الوليات املتحدة 
األمريكية عالقة وطيدة ,وكان أيضا اإلحتاد الوطين الكردستاين الذي يزعمه جالل طلباين كاتت له أيضا عالقة جيدة مع 

 .الوليات املتحدة األمريكية وإيران وسيئة مع تركيا

 يرق الربزاين أن على الواليات املتحدة أن تدع الشعب العراقي يقرر إن كان يريد إقليماً واحداً أو إقليمني أو والوة"   
 .فهو موجود كأمر عملي". فكردستان هي تقريباً دولة قد تبت ريشها بشكل كامل .لكن التقسيم "موجود بالفعل

واألكراد ما عادوا يتكلمون العربية بل يتحدوون بلهجات خمتلفة من اللغة الكردية يف املدارس والدوائر الرمسية على امتداد 
 ألف ميل مربع هي مساحة احملافظات يف إقليم كردستان. فهم يرفعون عَلمهم اخلاص, ويؤمنون خدماتم اخلاصة, 74

لكن هذه الدولة مقسمة إىل قسمني: ارز    .وينشئون جيشهم اخلاص , البشمركة. وهم قد عززوا تدرجيياً أمرهم الواقع
الدميقراطي الكردستاين برئاسة مسعود الربزاين, وقاعدة سلطته يف مشال كردستان, واالحتاد الوطين الكردستاين بزعامة 

                                                                                                                                                       
 

 
 .25/11/2015 ,معهد الدوحة للدراسات العليا ’ تم تصفح األدبية يوم هل تصبح كردستان العراق قاعدة أميركية؟ ,  ثمان علي عـ1

                                                                                                       http://www.dohainstitute.org 
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 قد أتشأ بالفعل اإلبن رئيس انمهورية العراقية جالل الطلباين, وهو يتمركز يف جنو  اإلقليم ,وكن الرئيس جورج بوش
75F.بنيًة حتتيًة لنشر القوات األمريكية يف كردستان

1 

 لكن بعد املساعدة األمريكية إستطاع األكراد ارصول على أعلى املناصب :رئيس انمهورية وتائب رئيس جملس    
الوزراء , وزير اخلارجية , وتائب رئيس هيئة أركان انيش , وعدد كبري من املراكز احملورية يف مؤسسات وهيئات ونان 

 لكّن األكراد ال يطمحون إلدارة مناطق العراق غري العراق انديد خاصة األجهزة األمنية و اإلستخبارتية و غريها,
.الكرديّة 1T 1T وقد كان حتالفهم مع الواليات املتحدة مرحباً جداً خاّصًة مع رفض تركيا مرور القّوات األمريكّية عرب أراضيها. ومل

يضيعوا وقتاً للعمل على والث حماور: إذ وّطدوا سيطرتم على املناطق الكرديّة، وبدؤوا دمج إدارتيهم املتوازيّتني يف أربيل 
(ارز  الدميقراطي الكردستاين) والسليماتية (اإلحتاد الوطين الكردستاين), وتوّغلوا إىل املناطق املتنازع عليها، وهي رريٌط 

جن   ميتد من سورية إىل اردود اإليراتية ,كما اخرتقوا مؤّسسات العراق انديد كما1T 1Tعريٌض حيتوي على خليٍط سكاينّ 
األكراد فعلياً  يف "تكريد" السياسة العراقية, حيث ال ميكن اذاذ أي قراٍر بدون رأيهم ودون املخاطرة باستعماهلم حّقهم 

يف النقض. وقد ظهر هذا جلّياً حني النقارات على الدستور املؤّقت , القاتون اإلداري اإلتتقايل الذي صدر عام 
األكراد واللس اإلسالمي  2005: إذ ّمت فرض ارصول على أكثريّة مطلقة لالستفتاء على الدستورالدائم.يف 2004

العراقي األعلى الذي ترأس التحالف العراقي املوّحد, وهو إئتالٌف ضعيف يتأّلف مبعظمه من أحزاٍ  وأفراٍد ريعة. كما 
76Fحقق األكراد العديد من اإلجنازات الىت هلا اور إجيايب بالغ اإلقليم .

2 

ولكن بالتعامل مع املقاربة ال  تعمل حتت ما جاء عن تقرير للجنة الّشؤون اخلارجّية يف جملس الشيوخ األمريكي لتقييم    
  حتّدده هذه األمهّية يف كو�ا الدولة 2007أمهية تركيا بالنسبة إىل الواليات املتحدة ورلف مشال األطلسي الناتو يف 

الوحيدة العضو يف حلف األطلسي ال  حتّد سوريا والعراق ويضيف تقرير اللجنة بالقول: إّن تعاون تركيا ضروري لقّواتنا 
فغالبّية اإلمدادات العسكريّة الضروريّة ال  تستخدمها القّوات األمريكية يف العراق تنقل جواً إىل تركيا مثّ تنقل  .يف العراق

77F. % من الّشحن انّوي إىل العراق يتّم تقله عرب قاعدة إجنلريك79إىل العراق براً وعلى سبيل املثال، فإن 

3 

فتحت مغامرة صّدام حسني يف الكويت تافذة فرصة لألكراد. وقد وّسع الرئيس جورج بوش هذه النافذة مبغامرته    
 ولكن هذه النافذة .النوتة لتغيري الشرق االوسط باستعمال انيش األمريكي كوسيلة إلحالل "الدميقراطية" يف العراق

إتغلقت حيث حاول الرئيس بوش بسياسته اليائسة إلتقاذ مسعته وإروه السياسي. ففي حماولة لكب  القوق ال  متّزق 
                                                

 عثمان علي ,نفس مرجع سابق الذكر.ـ  1
 

 .24/11/2015 , تم تصفح األدبية في  Le Monde Diplomatique  , مستقبل  األكراد في العراقـ جوست هرتمان , 2
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east                                                                               

  ـ عثمان علي نفس مرجع سابق الذكر .3

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east


 على وانعكاساتها ولكر بوش إدارة جورج إستراتيجية: الثاني الفصل
 .العراق

 

67 
 

البالد، قامت إدارته بإعادة موضعة للتوازتات السياسّية القائمة، كاحباً مسارات األحزا  اراكمة يف حماولة إلغراء العر  
السنة لقبول النظام انديد. وقد متّثل هذا انهد، يف بغداد واألتبار، باستيعا  "أبناء العراق" يف املؤّسسات والقوات 
األمنية. لكّنه يف املناطق املتنازع عليها، تقاوم األحزا  الكرديّة قيام القبائل السنّية بإتشاء "جمالس الصحوة" ملكافحة 
تنظيم القاعدة، إذ أّ�ا ترق فيها حتدياً لتأوريها يف هذه املناطق ال  يسعى إىل إراقها بكردستان . ففي تطّوٍر ملحوظ، 
وبعدما قام أعضاٌء من قبيلة انبور بتشكيل "جملس صحوة" يف حوجية العبيد، وهي منطقة عربية يف حمافظة كركوك، يف 

لون أمريكيون إلقامة إتفاٍق للتشارك يف السلطة بني العر  والقادة السياسّيون األكراد؛ و،  توّسط مسؤ2007توفمرب 
ومع أّن تنفيذه على األرض مشكوٌك يف  .فكان مبثابة هديّة مقابل استعداد آل جبور املسامهة يف إعادة اهلدوء إىل املنطقة
 جاء مبثابة رسالة يف تفس السنة . ديسمرب 18أمره، إالّ أّن تبّنيه من قبل  كوتدوليزا رايس كخطوة حمورية خالل زيارتا يف 

لألكراد بأّن رهر عسلهم املطّول مع الواليات املتحدة قد رارف على �ايته. وكان حدٌث آخر قبل ذلك قد زاد من قلق 
 الشهر تفسه، قامت القوات انوية الرتكية بشن أّول هجوٍم عسكريٍّ هلا على حز  العمال الكردستاين 16ففي  .األكراد

يف مشال العراق. وقد رأق أكراد العراق أّن الطّيارين األتراك، كما السياسيني وراءهم، ال ينظرون فقط إىل حز  العمال 
الكردستاين، بل إىل اركومة اإلقليمّية الكردية أيضاً . وقد رّدوا بغضٍب رديد، خاّصة وأن الواليات املتحدة دعمت علنياً 
العمليات الرتكية، بل أيضاً ساعدت عليها عرب من  معلومات استخباراتية. بالنسبة لألكراد، دّل هذا األمر على إعادة 

تأكيد الواليات املتحدة على وحدة األراضي العراقية، وعلى التذكري بأّن الدعم األمريكي هلم لن يكون إالّ مقابل 
78Fمشاركتهم يف جدول األعمال األمريكي يف العراق .

1 

 وّفرت الواليات املّتحدة كّل الّدعم العسكري واملايل واللوجس  للجيش الرتكي يف حربه ضّد حز  العمال الكردستاين   
، وَصف املسؤولون األمريكّيون حز  2007. وخالل زيارة أردوغان إىل وارنطن يف العام 2008 و2007خالل عامْي 

وقالت وزيرة اخلارجّية األمريكية آتذاك كوتداليزا رايس: "تركيا وأمريكا تتشاطران  ."العّمال الكردستاين بأته "منّظمة إرهابّية
 إّن عداء رئيس حكومة إقليم كردستان، مسعود الربزاين، الّشديد لرتكيا َحيول ."عداًء مشرتكاً مع حز  العّمال الكردستاين

دون أّي إمكاتّية ألّي حتالف أمريكي ــ كردي. والكثري من املسؤولني األكراد ينظرون إىل العالقات الرتكّية ــ األمريكية كلعبة 
معظم  ."الموع ــ صفر": إّما أن تواصل وارنطن صداقتها مع إربيل، عاصمة كردستان، أو أن تتحالف مع تركيا

املسؤولني األكراد ال يفهمون أّن هاتني العالقتني ال حتتاجان إىل أن تكوتا حصريّتني بشكل متبادل. كذلك، كاتت 
الّسلطات الكرديّة غالباً ما تبلغ مسؤولني أمريكّيني زائرين بأّن كردستان العراق ستكون حليفاً أفضل بكثري من تركيا. فهم 

                                                
 جوست هرتمان  نفس مرجع سابق الذكر .ـ  1
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ال يدركون سعة العالقة األمريكّية - الرتكّية وال ارصيلة الفقرية للمطالب الكردية حيث تغربل وارنطن حتالفاتا من خالل 
.مصارها مع أّي دولة أخرق 79F

1 

  الشراكة األمنية مع العشائر السنية .:املطلب الرابع   

 من الصعب دراسة سنة العراق, إذ من الواجب أوالً  أن حندد من هم سنة العراق ؟ فهناك سنة العر  وسنة األكراد     
 حيث هناك داخل السنة العر ، أطراف تقاوم االحتالل وهؤالء أغلبية السنة 2T,هناك تقسيمات داخلية يف كل طرف ,

العر  ومنهم منظمات املقاومة العراقية ارالية وهيئة علماء املسلمني, وأطراف أخري تتوافق مع االحتالل وترغب بأي 
 . فالوجود السين يتوزع على سبعة حمافظات ُسنِّية.دور وهي عبارة عن أحزا  سنية ضعيفة تسبيا مثل حتالف الباجة جي

 ـ والث منها مشال ووسط العراق هي: (املوصل ـ وصالح الدين يف تكريت ـ والرمادي يف األتبار) .1

  ـ أربع حمافظات أخري كردية ُسنيَّة, وهي: (دهوك ـ وأربيل ـ والسليماتية ـ وكركوك).2

  ـ جتمع ُسينِّ يف حمافظة بابل يف ارلة .3

 .جتمع ُسينِّ كبري أخر يف حمافظة البصرة2T ـ 4

2T أن غالبية التيار السين العريب هو ممن ينضوون حتت قيادة هيئة علماء املسلمني ال  تعد مبثابة انناح السياسي للسنة  
 وهناك قوة سنية أخرق جمهولة يف العراق هم .العر , واملقاومة العراقية ال  تعد مبثابة انناح العسكري للسنة العر 

 ولكن مشكلتهم أن التهميش املستمر بالقوة هلم يف املثلث اردودي بني العراق وسوريا وتركيا دفع قادتم ،األكراد السنة
العلماتيني يف كثري من األحيان لالرمتاء يف أحضان قوي خارجية, إال أن هناك حركات إسالمية سنية كثرية ظهرت أيضا 

2T80Fأبرزها "ارركة اإلسالمية يف كردستان ومجاعة أتصار اإلسالم .بني األكراد يف كردستان 

2 

سنة العراق يعاتون القتل والتهجري والتفجري والقصف والسيارات املفخخة بسبب وجود سنة القيادات ال  ال تريد    
هؤالء املوظفني والفقراء واملساكني واملعلمني واملتقاعدين  العيش وهي تتذكر ماضيها يف انيش واألمن واملخابرات 

                                                
 عثمان علي نفس مرجع سابق الذكر .ـ  1

 
 .على ساعة 25/11/2015,أدبيات المسام , تم تصفح األدبية في يوم  ؟العراق بعد االنتخابات: تهميش أم استقطاب سنة,محمد جمال عرفة ـ 2

11:00. 
                                                                                                                                                  http://www.almoslim.net 
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سنة القيادات مل جتلب هلم سوق جعل مد�م يف املوصل وتكريت والفلوجة وغريها تعاين ، والكسبة والشبا  ليس ريئ 
 81F1. من القصف املستمر والتفجريات واالغتياالت بسبب هؤالء

 الرمادي   يف2003عام  قبل بروزها لدرجة مساوية العشائر اختفاء درجة أصبحت إ�يار تظام البعث مباررة  بعد   
  الذين،للمشايخ املهينة بالكتابات تغطى اندران بدأت،صدام  تظام يف ظل القوية العشائر من للعديد موطناً  كاتت ال 
بأن  اتطباعاً  يعطي مما، "عمالء العشائر ريوخ" تقول إحدق العبارات وكاتت .والرعب للخوف مصدراً  أيام قبل كاتوا
 هذه تكن  مل.للمحتلني التايل اليوم ويف لصدام يوم أكثر يف يدفع ملن أتفسهم لبيع مستعدين مرتزقة كاتوا العشائر ريوخ

82Fمكاتة الشيعة . األمريكي قوق االحتالل أن الواض  من ،السنية العشائر على الظاهرة حكراً 

 وجد بعض زعماء العشائر 2
الذين باتوا دون سند بعد سقوط صدام حسني الواليات املتحدة األمريكية راعيا جديدا مستعداً وقادراً على توفري ،

 بنسبة هلؤالء الزعماء ،ودعما لدق  سنة العر  لقبول العملية السياسية ، املوارد. فإن هذا ال يساوي توجها حقيقيا 
املتمثل ، مث تشكيله ملواجهة عدو مبارر ،كما بنسبة ملعارضة املسلحة فهذا التحالف تكتيكي بشكل رئسي ،العشائريني

يف القاعدة أو العدو املركزي املتمثل يف إيران . فقد كاتت التسوية بينهم والوليات املتحدة األمريكية على غرار 
0TP83Fحكومتهم.

3 

ما يقوله تقادها بأن فقد كان الغاية من طرف قبائل السنّية إتشاء "جمالس الصحوة" هومكافحة تنظيم القاعدة، لكن   
 ،الصحوات ال تدفعها املبادئ أو السياسة بقدر ما تدفعها املصاحل املادية ,فيخشون بشكل أساسي أ�ا لعبة طائفية 

وجيادلون بأن العشائر وقفت مع الواليات املتحدة األمريكية لتصدي الشيعة وحكومة املالكي. 

إن ريوخ و زعماء العشائر قرروا بأ�م ال يستطعون حتقيق أهدافهم السياسية مع القاعدة يف حماربة الوليات املتحدة 
 األمريكية واركومة العراقية . فالغاية العظمة من زعماء السنة هو إذاذ أربعة قرارات إسرتاتيجية للقيام مبايلي:

  ـ إيقاف العنف .1

  ـ الضغط على  األمريكيني لضغط على اركومة العراقية .2

 ـ حتقيق املصلحة مع اركومة العراقية . 3
                                                

 .على الساعة 25/11/2015 تم تصفح األدبية في يوم ,صوت العراق,  ..ظلم + تهميش + إقصاء2003سنة العراق بعد عدنان فرج الساعدي ,  ـ 1
11:30 .  

http://www.burathanews.com/news   .                                                                                                                                  
 
   .9,ص 2008 أفريل 30 , حول الشرق األوسط74المشهد السني الجديد ,تقرير مجموعة األزمات الدولية رقم   ، I  بعد الحشد العسكريالعراقـ   2
 
  .10, نفس مرجع سابق الذكر , ص ـ  3

http://burathanews.com/news/240217.html
http://burathanews.com/news/240217.html
http://www.burathanews.com/news
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 ـ تقدمي أبنائهم للعمل معا للمساعدة يف هزمية القاعدة يف العراق ومحاية رعوبم .  4

 ولكن، رغم أن بعض العشائر تعاوتت مع هذه ارركة ، كاتت التوترات بني العشائر السنية والقاعدة موجودة دائماً     

فهم مل يقبلوا الدولة اإلسالمية ذلك والء لدولتهم .فالقاعدة مل ذتفي أل�ا ، الكراهية والشكوك املتبادلة دائما تربطهما

 ،تتمتع بقدرات مالية ، إزدهرت على النضال ضد اإلحتالل األمريكي ،تعترب إيديلوجيا ذات جاذبية وليست منظمة 

 القاعدة برتامج أن سياسي, من حيث فراغ مثة ،املنظور الطائفي للقاعدة ليس سيئ فهناك العديد من يتعلق هذه الرؤية 

  الشبا . ولكن من كبرياً  عدداً  جتتذ  بعيد حد إىل ربابية ظاهرة إ�ا .العديدين لدق مقنعاً  بديالً  جيد ال العدمي

 ولد ردود مما بأكمله، اجتماعي تظام بنيان خلخلت  لقد،العشائرية   للنخبة،فقط املشاكل تسبب مل العراق يف القاعدة

84F .للمحافظة حمافظة فعل

1 

 واألحزا  العراقية، اركومة تشري .النهاية يف جتربة الصحوات جناح مدق املرحلة هذه يف الواض  غري من    يبقى
 من ارياة فيها اتبعثت ال  العشائر األقل ألن على اراكم، للنظام تديداً  تشكل أ�ا إىل املراقبني من الشيعية، والعديد

 للسلطات امتيازات مكتسبة أية عن التخلي عن العشائر متتنع فقد وبالفعل .سلطة الدولة تقاوم أن ميكن جديد
 .أمنها يف أجهزة العشائر أفراد دمج يف اركومة فشلت إذا ،املشكلة العراق وستتفاقم تقسيم يف سيسهم مما،املركزية

تعط  مل .رخصية منفعة إىل حتويلها يتم أو الرواتب لدفع بشكل رئيسي تستعمل املتحدة الواليات تقدمها فاألموال ال 
 باألعمال القيام هي للصحوات الرئيسية أن املهمة حيث وقيلة, أسلحة وخصوصاً  ،كبرية  سالح كميات العشائر
 التقنيات يعرفون الصحوات أن أفراد حيث ومن .خطري قتال يندلع حاملا القيادة املتحدة الواليات تتوىل وحيث الشرطية،
85Fللقتال. األساسية

2 

تصاعدها  القوة غري األمريكية الوحيدة ال  أوبتت قدرتا على هزمية القاعدة يف العراق بعدفالصحوات كاتت     
 ألف جندي 100 وال  أصبحت بعد ال تثق يف بغداد وال وارنطن وكاتت منها مبادرة الـ،هي القوة السنية،  2007عام

"أبناء العراق " من ضمن املبادرات األمنية العراقية الرئيسية للقضاء على القاعدة يف العراق ومحاية األحياء السنية من 
 حبيث اعتربها آتذاك رئيس ،هجمات اتتقامية من املليشيات الشيعية يف ذروة ارر  على العراق وكاتت هذه القوة فعالة

                                                
 
  .11ي , نفس مرجع سابق الذكر , ص  بعد الحشد العسكرالعراقـ  1

 
 نفس مرجع سابق الذكر .     ـ  2 
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 ،الوزراء توري املالكي تديدا لسيطرة الشيعة يف بغداد. ومت تفكيك الصحوات يف �اية املطاف، وتزع سالحهم
 86F1 واستهدفت قادتا ما جيعلها عرضة هلجمات اتتقامية من قبل تنظيم القاعدة يف العراق واملليشيات الشيعة.

مل تقوم  فهمشت حيث أ�ا ،القوة السنية سقطت يف فخ السياسة األمنية للوليات املتحدة األمريكية  إن الصحوات 
 وأيضا من فهم خاطئ ،بعيداً عن اتتماءاته الفرعية من قبلية وطائفية وغريها ،على قاعدة املواطنة ووحدتا املواطن كفرد

 وليس مبفهومها ، أي أغلبية طائفة على أخرق، ارديث عنها هو مبفهومها البدائيوعليه ،ملفهوم األغلبية واألقلية
  هوقال بأن الشيء الذي فاجأه يف العراق، كارلوس فالنزويال ممثل األمم املتحدة يف االتتخابات العراقيةإذ أن السياسي 

 يهتمون بكيفية حصول ،بل والكياتات على املقاعد والفوززا عرفة كيفية حصول األحمبأن املواطنني ال يهتمون كثرياً 
 غري ، من املفيد أن يدرك العراقيون أن هذه االتتخاباتإذ على املزيد من املقاعد. ،انماعات اإلونية أو الدينية السياسية

 ليست لدق العراقيني فكرة ،مصممة كصراع بني الشيعة والسنة أو بني املسلمني واملسيحيني أو العر  ضد األكراد
واضحة عن أن االتتخابات جتري كسباق سياسي.وكما أن السنة مل تستثمر يف املوقف فلم تنشأ حز  أو قوة سياسية 

87Fتستطيع أن تقوم عليه .

2 

 فبد االحتالل األمريكي وجه ،قضت على القاعدة وأضعف العمل الُسـين املسل إذ  أ�ت الصحوات دورها األمين    
فالصحوات وقعت  ،  وبات قادتا بني مـطارد ومطلو  للحكومة العراقية،مغاير وإجته حنو تفكيكها والتخلّـص منها

وسامهوا خبدمة 1T 1T أن قادة الصحوات ووقوا باالحتالل األمريكي،اسرتاتيجية كاروية ـ يف مقدمة هذه األخطاء 1T 1Tيف أخطاء
 .مث كان ذلك دون مقابل سياسي حقيقي،أهدافه وحتقيق األمن واالستقرار 

  

                                                
 قوة”أبناء السنة”..وإنشاء صحوات”أبناء تفكيك جرى2007في إنسايدر: بيزنس ,, ترجمة الخليج الجديد مايكل بريجنيت و بيزينس إنسايدر ـ 1

               18: 00 الساعة على .01/11/2005: يوم تاأدبية تصفح تم , ,أزميلبغداد من أقوى وهي إيران“
                                                                                                                                                                  

 http://www.azamil.com                                                                                                                               
 

 .21 , ص 2005 , سوريا,9553 , الشرق األوسط, العدد ... التهميش في العراق.. بين الوهم والحقيقة , جابر حبيب جابرـ  2

http://www.azamil.com/
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0TP88F

1 

                                                
 خريطة توزيع مناطق تركز السنة والشيعة في العراق . - 1
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 السياسية األوساط يف بالغة بأمهية تتمتع األمريكية سوف املتحدة والواليات العراق مابني العالقة طبيعة أن املعروف من  
 على انعكاسات من هلا  يكون ملا األمريكية يل فرتة ما بعد جورج ولكر بوش ، املتحدة الواليات يف القرار صنع ودوائر
 خمتلفة زوايا من العالقة هذه إىل العراقية السياسية القوى تنظر إذ الطاقة، إمدادات مقدمتها ويف املنطقة، يف مصاحل
 املكاسب من ممكن قدر اكرب حتقيق إىل العالقة طرفا حيرص ذإللعراق،  اإلسرتاتيجيةاألمهية خانة يف تقع مجيعا ولكنها

                                             .املعادلة طريف مابني املستقبلية النوعية العالقة بطبيعة البحث يفاإلسرتاتيجية 

 . املبحث األول: املنطلقات األساسية للسياسة األمنية األمريكية إلدارة باراك أوباما
إن حتليل املنطلقات األساسية للسياسة األمنية إبان فرتة الرئيس أوباما يعتمد على فكرة أن الرئيس أوباما سيمنح   

األولوية يف البداية إلعادة صياغة البيئة القائمة يف العراق من أجل بيئة جديدة الستيعاب الرؤية اجلديدة، مما يؤدي إىل 

انشغاله بإعادة تأهيل األجواء المتالك القدرة على تقدمي اجلديد يف الرؤية العاملية بشكل عام ويف العراق بصفة خاصة.  

  .املطلب األول: سياسة إدارة أوباما يف ظل املتغريات اجلديدة

تزامنت سياسة إدارة أوباما مع الظروف الصعبة للواليات املتحدة واليت أحدثت فجوة بني الطموح الذي تعكسه    

تصورات أوباما والواقع الفعلي الذي تعيشه القوة األمريكية املتعرضة ألزمات نوعية حادة أمهها األزمة املالية، وسوء صورة 

الواليات املتحدة األمريكية وأخريا ضرورة إعادة الشراكة مع أوروبا بالتصحيح املقاربة االنفرادية اليت تبنته اإلدارة السابقة 

لغزوها لكل من أفغانستان والعراق، فهي:  

 األزمة املالية: أ ـ 

كان لززمة املالية تأثري كابح على سياسة أوباما على الصعيد الداخلي أو ااارجي، فداخليا أدت خملفاتا نتائج األزمة    

املالية إىل تضاؤل حجم وقدرات القوات العسكرية مما أسهم يف عدم قدرة أمريكا على مواصلة العمل كضامن لزمن 

العاملي وأدى الرتاجع االقتصادي الدويل من الناحية اإلسرتاتيجية إىل إنتقال القوة على املدى البعيد من الغرب إىل الشرق 

0TP0F. الصني على وجه ااصوص وإىل

1
P0T                                                                                         

وقد أدت مناطق االستنزاف العسكري خاصة يف العراق اليت خلفها الفشل الذريع الذي منيت به إسرتاتيجية بوش إىل 

0TP1F .برون أزمة اإلسراف حسب اندرو باسيفيتش املرتبطة بنمط احلياة األمريكية

2 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، "2012-2008إدارة أوباما وعملية السالم الفلسطينية- اإلسرائيلية: "فريد بن بلعيد، ـ  1 

.   64، ص2012تخصص:تنظيمات سياسية وعالقات دولية، جامعة مولود معمري – تيزي وزو، 
 

  2 ـ نفس مرجع سابق الذكر . 
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                                                  الواليات املتحدة األمريكية: تراجع مصداقية  ب ـ
 كانت الواليات املتحدة بأمس احلاجة لتجميل صورتا املتداعية داخل العراق وخارجه، مفادها أّ�ا غري راغبة وال ماضية

 غري مسمى، وذل  على الرغم من عدم القناعة با خاصة وأّ�ا خلت يف حينها من أجليف االستمرار بإحتالهلا له إىل 

بعض املواضيع املتعلقة مثل مسألة إخراج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وعدم تضمنها ملوعد 

ددد وقاطع ملغادرة قواتا العراق �ائيا وبشكل كامل يف البداية، ويش  أن يكون كذل  يف النهارية ألنه علق هو اآلخر 

0TP2F . على طلب العراق لذل  يف ظل ميل ميزان القوى لصاحلها بشكل حاسم

1 

 عالمة بارزة يف مستهل رئاسة، بكل ما أثاره ااطابات من 2009 جوان 4ميثل خطاب أوباما يف جامعة القاهرة  

ردود أفعال داخل الواليات املتحدة وخارجها. وتسعى هذه الورقة إىل نقل هذا ااطاب من سياق الدبلوماسية العامة جتاه 

 وحدوده ومنطقاته. وستسهم هذه النقلة يف سياق ااطاب يف إلقاء ضوء جديد على داوره واإلسالميالعامل العريب 

ومجهوره املستهدف، مبا ميكن القرأة يف أن شفراته وحتليل معجمه السياسي. وتتمثل النتيجة الرئيسية اليت وصلت إليها 

بعد تل  القراءة يف أن الدبلوماسية العامة ألوباما ليست سوى إستمرار إلسرتاتيجية بوش يف احلرب على اإلرهاب، ولكن 

0TP3F . بوسائل أخرى

2 

إن اعتالء أوباما سدة احلكم، جاء يف حلظة احنسار نفوذ أمريكا دوليا، فمهمة أوباما صعّبة تتمثل يف الظهور مبظهر  

القوي يف ظل موارد أقل، وحتسني صورة أمريكا يف العامل دون الظهور بصورة الضعيف، فأوباما مقيد يف حركته بقبوله 

0TP4F. لبعض السياسات الربغماتية اليت تفرضها من ناحية أخرى

3
P0T  

 National security وثيقة األمن القومي األمريكي اجلديدة (عن ، مت إعالن2010 ماي 27 ففي   

strategy وقد جاءت ردا على فشل إدارة بوش يف مواجهة التحديات الداخلية وااارجية وغرقها يف حروب ،(

أفغانستان والعراق، وبعد ااألزمة املالية العاملية، وهي بذا املعىن تعد داولة للخروج من األزمات اليت خلفتها إدارة 

احملافظني اجلدد.  

                                                           
  1  .64، نفس مرجع سابق الذكر ، ص فريد بن بلعيد ـ 

 
-27، تم تصفح األدبية يوم تحليل خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة: دراسة في الدبلوماسية العامة األمريكية تجاه العالم العربي - صفار محمد، 2 

  10:05 على الساعة 11-2015
http:// articles.e- manifah.net/kwc/f ? p= pay : 2 : o-isn : 247968                                                                                             
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مالمح التغري األول حذف الرئيس األمريكي باراك أوباما مصطلحات "اجلهاد" و"التطرف" من وثيقة األمن القومي    

ى ضوء املعطيات على  علاجلديدة يف خطوة تعد أهم تغيري يف عقيدة األمن القومي األمريكي، اليت متنت إعادة صياغتها

الساحتني السياسية واألمنية، ولغرض التأكيد على أن الواليات املتحدة ال تنظر إىل الدول اإلسالمية من منظور 

اإلرهاب. 

ويعد هذا أهم حتول يف إسرتاتيجية األمن القومي األمريكي اجلديدة، عن عقيدة احلرب االستباقية الوقائية لإلدارة   

السابقة. اليت أسست كل عالقتها مع العامل اإلسالمي على أساس داربة اإلرهاب وكسب حرب األفكار.  

إن هذا التغيري يف التوجه حنو العامل اإلسالمي كان يتم التحضري له خالل عام كامل منذ وعد أوباما يف خطاب   

0TP5F . القاهرة، "ببداية جديدة" يف عالقة الواليات املتحدة مع العامل اإلسالمي

1 

 : مع أوروباالواليات املتحدة األمريكية شراكة ج ـ  

 أوباما كرئيس للواليات املتحدة واعرتافه بأن قرار احلرب األمريكية على العراق كان قرارا خاطئا، وأنّه  باراكبعد إنتخاب   

احنرافا كبريا عن املسار الصحيح للحرب األمريكية على اإلرهاب يف أفغانستان، ووعد بانسحاب أمريكي ممنهج ومسؤول 

من العراق يف أقرب فرصة ممكنة. وقد مثلت هذه مرحلة جديدة يف العالقات عرب األطلسية إزدار فيها التقارب عرب 

األطلسي يف األهداف والوسائل، وكذا املبادئ على حد سواء، يف ما يتعلق بالعراق.  

ودارت التفسريات الواقعية للتباعد بني السياسات األمريكية- األوروبية يف "مرحلة احلرب على العراق" أساسا حول   

�اية احلرب الباردة وبروز الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى أحادية يف العامل، والتباين يف القوة العسكرية بني 

الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، وأحداث احلادي عشر من سبتمرب، ومبدأ بوش (احلروب االستباقية وتغيري النظم 

السياسية بالقوة العسكرية)، وإختالف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا يف ما يتعلق بإدراك التهديدات املشرتكة 

واملصاحل وبعض أهداف سياسياتما ااارجية، وتأرجح املواقف األوروبية ما بني التماشي مع أو داولة التوازن ضد 

0TP6F .الواليات املتحدة األمريكية

2 

  املطلب الثاين: سياسة ختفيض وسحب القوات: 

                                                           
 .41 ـ40.ص  47نبيل محمد سليم، العالقات العراقية األمريكية على خلفية إنتهاء ،أمد إتفاقية سحب القوات األجنبية من العراق ،دراسات دولية ،العدد  ـ  1
  ـ محمد مطاوع، الغرب وقضايا الشرق األوسط: من حرب العراق إلى ثورات الربيع العربي: الوقائع والتفسيرات، جامعة كلية االقتصاد والعلوم 2

  .43السياسية، جامعة القاهرة، ص
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 Johnمع تداعي األوضاع يف العراق، والسيما األمنية منها، كان موضوع ختفيض القوات مسألة وقت، إذ ملح    

Abizaidاملتحدة قد ختفض من   جون أيب زيد قائد القوات األمريكية السابق يف منطقة االيج العريب، إىل أن الواليات

حجم قواتا العاملة يف العراق عند حتسن قدرة القوات العسكرية على حفظ األمن، وأن املهام الرئيسية للقوات اليت 

سوف تبقى يف العراق تكون إعداد وتدريب املزيد من القوات العراقية وتقدمي الدعم واإلسناد. 

 17ويف هذا السياق ميكن إدراك ما حتقق للواليات املتحدة من وراء "اتفاقية سحب القوات األجنبية من العراق" يف    

 من فرصة إلعادة تقييم إسرتاجتيتها وتوجيهها لتحقيق أهداف سياستها ااارجية خالل السنوات الثالث 2008نوفمرب 

0TP7F . من أمد اإلتفاقية

1 

  خمرجات السياسة األمنية األمريكية لتعامل مع الوضع  األمين يف العراق .:املبحث الثاين 

 عهد يف كبري عنها حد إىل ختتلف أوباما, برئاسة الدميقراطيني عهد يف األمريكية لإلسرتاتيجية العامة املالمح    إن
 الفردية النزعة وتراجع العامل, يف األمريكي الدور حدود رسم إعادة يف ذل  ويتجلى اإلبن , بوش برئاسة اجلمهوريني
 اإلرهاب على الرتكيز الوطين , األمن متطلبات مراعاة مع الضخمة التسلح ميزانيات ومراجعة اجلماعي , العمل لصاحل
 األمريكية, واملصاحل يتماشى مادام الدميقراطي التحول تشجيع واإلسالمي العريب العامل عداء استثارة وعدم الداخلي
اإلستباقية  احلرب مفاهيم تغيب رمبا وهنا كبرية , لدرجة واقعية نظرة وهي احللفاء، من املزيد كسب على العمل

 اجلدد للمحافظني التايل الظهور انتظار يف األمريكي , السياسي القاموس من مؤقتا ولو والرعب الصدمة وإسرتاتيجية
0TP8F .العاملي املسرح على والصقور

2 
 2010.2014 الدفاعية  املراجعة  ,تقرير 2010 مارس  يف األمريكية الدفاع وزارة  أصدرت  

(Quadrennial Defense Review )عاما كامال,  صياغته استغرق وقد صفحّة , 128 من يتكون  والذي
 بذا عسكريني وخرباء املعنية الدراسات ومراكز التسليح ومنظومات الدفاع وزارة من شخصية 700 إعداده يف وشارك
 ورسم احلرب , يف النصر لتحقيق املوارد استخدام ,وكيفية الدفاع لوزارة اإلسرتاتيجي العمل إطار التقرير حدد وقد .الشأن
 كما القادمة , للحروب املختلفة العسكرية القدرات , وتطوير والوسيطة اآلنية التهديدات مع التعامل يف العريضة ااطوط
 زخم إدامة وكذل  , احملددة الفرتة يف احملتملة والتهديدات املخاطر وشكل اإلسرتاتيجية, األهداف قائمة التقرير حدد
 السنة هلذه دوالر مليار 708.8 ب قدرت واليت 2011 لعام األمريكية الدفاعية املوازنة أعلنت وقد العسكري , اإلنفاق
 320 قرابة تبلغ اليت وأفغانستان العراق حريب ميزانية تضمنت و , املاضي العام عن دوالر مليار 44 مقدارها وبزيادة

                                                           
  43 ـ محمد مطاوع  ، نفس مرجع سابق الذكر ، ص1
 

  15:17. ساعة 20/11/2015 , مركز الزيتونة لدراسات واالستشارات ,تم تصفح األدبية :األمريكية العسكرية اإلستراتيجية,  العزاوي مهند ـ  2
http://www.alzaytouna.net                                                                                                                                                          

http://www.alzaytouna.net/
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 األقل اااصة العسكرية العمليات استخدام عرب اإلنفاق ختفيف داولة يؤكد . مما2011ـ2010 لعامي دوالر مليار
 .النوعية اااصة العلميات وتنفيذ املعلومات، وخصخصة طيار بدون الطائرات باستخدام وذل كلفة 

  القواعد العسكرية.:املطلب األول 

جورج بوش  أطلقها اليت األمريكية اإلسرتاتيجية مسار وتعزز تواصل , 2009 سنة الرئاسة إىل أوباما باراك وصول ومع  

 على يتعلق باحلرب األمر يعد مل إحداثه، مت الذي التصوري املنعطف على كمؤشر احلريب  ااطاب اإلبن , فتم تعديل

 من األمريكية القوات نسحابإ يف متثلت ملموسة إجراءات تطبيقلتغري مت األعداء , فمع هذا ا اإلرهاب أو املقاتلني

 اجلديدة العسكرية العقيدة هناك .فالوليات فضلت  تطبيق املوجودة ,فتم تقليص للقوات2011 سنة من ابتداء العراق

0TP9F .أوباما عهد يف بشدة وتطورت بوش عهد منذ انطلقت اليت اااصة السرية والعمليات بعد عن التدخل على القائمة

1 

 موقع اسرتاتيجي يف العراق ترتاوح بني 106سيطرت الواليات املتحدة األمريكية بعد االحتالل على أكثر من     

معسكر تدريب ومواقع انتشار رادار وقواعد عسكرية معظمها يعود للمواقع العسكرية العراقية التابعة للنظام السابق اليت 

 كانت تشري إىل عزم الواليات املتحدة على بناء اإلسرتاتيجية فأغلب التقارير .احتلتها القوات األمريكية أثناء عملية الغزو

 قاعدة أمريكية مهمة يف خمتلف أحناء العراق، وذل  ألسباب خمتلفة، أبرزها تعويض النقص عن انسحابا من 14

ااريطة اإلقليمية, وملواجهة تداعيات مرحلة احلرب على  السعودية وحاجتها لتغري مركز عملياتا يف االيج مع تغيري

اإلرهاب. تشري بعض التقارير أن الوجود العسكري األمريكي يف العراق حيصر يف ربع قواعد عسكرية رئيسة,باإلضافة إىل 

 عشرات املعسكرات األخرى املنتشرة يف أحناء العراق وهذه القواعد أمهها:

املنطقة ااضراء: وسط بغداد وتضم القصر اجلمهوري وأغلب املؤسسات احلاكمة يف العراق باإلضافة لسكن  ـ 1

قاعدة عني األسد:  .الدبلوماسيني األجانب واحلكومة العراقية وحتتوي موقع السفارة األمريكية املؤقت وكذل  الربيطانية

 ألف جندي وتسيطر على كل دافظة األنبار وترتبط 16وهي أيضا من القواعد الكربى اليت تضم فرقة من املارينز قوامها 

 (با معسكرات للمارينز يف كل من الرمادي (معسكر الورار سابقا ومعسكر سد حديثة على �ر الفرات, ومعسكر

0TP10F.هيت, ومعسكر عانة, ومعسكر القائم)

2 

                                                           
. 21, ص2013، تقريرمنظمة الكرامة, سويسرا , ترخيص بالقتال ـ لماذا تنتهك الحرب بالطائرات دون طيار في اليمن القانون الدولي ـ منظمة الكرامة ,1  

  .2013 أكتوبر12 , مقال نشره في موقعه اإلجتماعي فيسبوك , أهم القواعد العسكرية األمريكية في الشرق األوسط , د. يحيى نعيم ـ  2

 

https://www.facebook.com/DR.YEHIA.NAHEM/?fref=nf
https://www.facebook.com/DR.YEHIA.NAHEM/?fref=nf
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معسكر فيكتوري أو النصر: وميتد على مساحة حوايل مخسة كيلومرتات مربعة على أراضي مطار بغداد الدويل الذي  ـ 2

مت حتويله إىل قاعدة عسكرية رئيسة لزعمال احلربية يف منطقة غرب العراق، وتستوعب القاعدة أكثر من أربعة عشر ألف 

 .جندي، وتضم قصر الفاو املوجود على حبرية مصنوعة الستضافة مؤمترات اجليش األمريكي ولقاءات املِسؤولني األمريكان

القواعد العاملة" يف العراق، وتتميز بأ�ا "قاعدة بلد وسط العراق (مشال بغداد)تعترب هذه القاعدة األكثر شهرة بني  ـ 3

األشد ازدحاما باحلركة اجلوية يف املنطقة, وتضم املقاتالت اجلوية وطائرات النقل ، وإىل جوارها يوجد معسكر أناكوندا 

الذي يعمل كقاعدة رئيسية لتقدمي اإلمداد واادمات اللوجستية للقوات األمريكية العاملة يف العراق.  ومتثل القاعدة 

مكانا مالئما لنشر القوى العسكرية األمريكية يف كل منطقة الشرق األوسط، وهي على األرجح, فإ�ا ستكون مؤهلة 

  .خالل السنوات القادمة لتلعب دورا مركزيا يف االسرتاتيجية العسكرية األمريكية يف الشرق األوسط

 .ـ قاعدة الصقر اجلوية: وهي معسكر ضخم يستوعب حنو مخسة آالف جندي4

قاعدة التاجي (يف منطقة التاجي مشال بغداد) وهو موقع سابق للحرس اجلمهوري العراقي مبثابة مدينة عسكرية, وقد  ـ 5

قاعدة رينج يف كركوك : تقع قرب حقول النفط يف مدينة كركوك .مت حتويله ليصبح قاعدة أمريكية كبرية للعمل احلريب 

 مظلي .  جندي1464ومصفاة تكرير النفط ومصنع البرتوكمياويات وتستوعب 

معسكر فيكتوري أو النصر: وميتد على مساحة حوايل مخسة كيلومرتات مربعة على أراضي مطار بغداد الدويل الذي   ـ6

مت حتويله إىل قاعدة عسكرية رئيسة لزعمال احلربية يف منطقة غرب العراق، وتستوعب القاعدة أكثر من أربعة عشر ألف 

  .جندي، وتضم قصر الفاو املوجود على حبرية مصنوعة الستضافة مؤمترات اجليش األمريكي ولقاءات املِسؤولني األمريكان

  .  احملمولة جوا101قاعدة احلرية: املوصل، وهي يف أحد املواقع الرئاسية لصدام حسني وحتول إىل إقامة الوحدة  ـ 7

 ميل 15ـ معسكر الكادو(بلد) قاعدة أمريكية لوجستية لتقدمي اادمات احلربية واللوجستية وميتد املعسكر على طول  8

 ميال مربعا ويضم محامي سباحة وقاعة 15مربع, وأنشئ ليستوعب حنو عشرين ألف جندي. ويشغل مساحة تبلغ 

 ألف جندي أمريكي بوسعهم 20لزلعاب الرياضية وملعبا صغريا للجولف ودار سينما لعرض أحدث األفالم. ويقيم فيه 

0TP11F.شراء أحدث األجهزة اإللكرتونية واألسطوانات من أحد متجرين يف القاعدة يضم كل منها أطنانا من البضائع

1 

  

                                                           
  1 ، نفس مرجع سابق الذكر .د. يحيى نعيم ـ 

https://www.facebook.com/DR.YEHIA.NAHEM/?fref=nf
https://www.facebook.com/DR.YEHIA.NAHEM/?fref=nf
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 عسكرية عملية كل وضع يفرضالذي  2014 اإلنفاق لسنة قانون تعديل مشروع على األبيض البيت اعرتاض     بعد

 من أفراد طرف العمليات من تنفذ أن على التنصيص مع البنتاغون، مسؤولية حتت طيار الطائرات بدون بواسطة قتالية

 أكرب بفعالية التحكم  ,منالكنغرس, سيمكن مما املتحدة، قانون الواليات من 10 الفصل للقانون طبقا املسلحة القوات

          الواليات املتحدة األمريكية تركز أكثر على  ،أصبحتهذه العمليات زيادة إىل عملية اغتياالت املستهدفة يف

)C. I .A  (  .0TP12F

1 

2T   إبقاء, مع  خارج املدنالضخمة مبعداتا وآلياتاإىل إىل إخراج القواعد العسكرية  األمريكية اجتهت و ال تزال اإلدارة 

ويشكل 2T  2T . االلكرتونية املتطورة واملدارة عن بعداألجهزةعدد ددد منها كمراكز سيطرة ورصد بعيدة املدى بالرتكيز على 

 أكثر واهليكلة العسكرية واالعتماد األمريكية اإلسرتاتيجيةالعراق، حبد ذاته، منوذجا يستحق الدراسة,لالطالع على تطور 

 األمريكيمتيز العراق بوجود احلصن وأكثر ما جيب االنتباه يف هذا الصدد هو  على جهاز املخابرات املركزي, فأكثر

 دبلوماسي، ويرتبط با آالف املتعاقدين األجانب من غري الدبلوماسيني، 2000، وفيها حنو األمريكيةاهلائل, السفارة 

 6 عربة مصفحة لتنقالت منتس  سفارتا وطاقمهم األمين. وتبلغ نفقات السفارة السنوية حنو 300وتوظيفها أكثر من 

 مثال، لكنه يصرف ال ملصانع السالح والعتاد كما أفغانستانالتكلفة السنوية للحرب يف  نعم، أنه عشر .مليارات دوالر

0T2TP13F  .ستهدافا إيف املاضي، إمنا جلوانب أكثر دقة و

2 

2Tما حنتاج إليه هو العنف املستدمي داخل العراق, "ن أ    ذكر دافيد برتايوس , قائد قوات االحتالل السابق للعراقّ , قائال ب

وال ش  أن   .أي العنف املسيطر عليه لفرتات مديدة، لتسهل السيطرة على البلد وإبقائه شبه عاجز وبال قوة حقيقي

دللينا العسكريني واإلسرتاتيجيني الوطنيني سيتمعنون, من وجهة نظرنا ومستقبل شعوبنا، يف تبعات هذه التطورات يف 

السياسة األمريكية. ولعل أكثرها أمهية تطبيق العقيدة العسكرية اجلديدة املتضمنة مفهوم العنف املستدمي ولكن 

مبصطلحات خمتلفة مثل اجليل الرابع من احلروب والنزاع منخفض الشدة والذي نراه مطبقا، بوضوح، يف العراق. وحنن 

ننتظر منهم حتليل مالمح هذه 'النزاعات مبسمياتا اجلديدة, اثر تغريات الربيع العريب يف العديد من البلدان العربية وما 

0T2TP14F." الرتويج له فعليا حتت مسمى '�اية احلروباألمريكييريد الرئيس 

3 

  
                                                           

 .23 ـ منظمة الكرامة, نفس مرجع سابق الذكر ,ص  1

 . 11:21.ساعة2015ا/08/1, التجديد العربي  , تم تصفح األدبية  على العالماألمريكيةالجيل الرابع من الحروب  هيفاء زنكنة , ـ  2
http://www.arabrenewal .com                                                                                                                                                 

                                                                                                   
  3 ـ نفس مرجع سابق الذكر .
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األكادميي الربيطاين املعروف ستيفن غراهام، يف كتابه القيم مدن حتت احلصار : التمدين العسكري اجلديد يف 2T أشار 

املدن , اىل أن غزو العراق  اثبت أن احلضور العسكري اجلديد يف املدن، أو احلضرية العسكرية احلديثة, تعتمد على تطور 

أساليب وتكنولوجيا استهداف األشخاص واملباين يف مناطق احلروب االستعمارية, اي حتويل املدن اآلهلة بالسكان وكل 

مساحة سكانية مأهولة إىل ساحة حرب مؤهلة ألستخدام كافة أنواع األسلحة املميتة املوجهة عن بعد، املعتمدة على 

وهذا خالفا ملا كان معروفا عما كان خيطط ويعد له يف ساحات املعارك الكبرية سواء  معلومات تواكب األوضاع دقيقة 

كانت جباال او مستنقعات , مع اللجوء يف حاالت معينة إىل قصف املدن. ويتحدث غراهام عن حاجة أمريكا والدول 

االستعمارية األخرى إىل اهليمنة بواسطة التكنولوجيا وعوملة الرصد واملراقبة اإلستخبارتية والسيطرة على أجهزة التواصل 

ونقل املعلومات كأسلوب يشل حياة 'العدو'. واجد أن مفهوم العدو يف هذه احلالة قد يعين الشعب املناهض لسياسة 

 .اهليمنة االمربيالية او الدولة الرافضة للخضوع وليس ما تقدمه إلينا اإلدارة األمريكية كعدو إرهايب كالقاعدة مثال

 جندي أمريكي بالعراق، 500حسبما ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" أن هناك تقارير أفادت بوجود ما ال يقل عن  

 منهم من قوات العمليات اااصة، الذين مت تكليفهم بتقييم اجليش العراقي، وكذا تقدم داعش حنو بغداد ، وكان 180

0TP15F. جندي اضايف إىل العراق300الرئيس األمريكي باراك أوباما قد تعهد بإرسال ما ال يزيد عن 

1 

 . استخدام طائرات بدون طيار:املطلب الثاين 

    أعلنت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) أن اجليش األمريكي نشر طائرات مقاتلة بدون طيار يف العراق، موضحة أنه 

يستخدم طائرات مأهولة وغري مأهولة يف حربه ضد داعش, وأوضحت البنتاغون، حسبما ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" 

األمريكية يف تقرير بثته على موقعها اإللكرتوين, أن بعض من الطائرات بدون طيار مزود بأسلحة حلماية قوات العمليات 

وأضافت الصحيفة  أن كرييب متحدث بإسم وزارة الدفاع,  قد كشف عن نشر طائرات  اااصة األمريكية ىف امليدان .

بدون طيار املقاتلة يف العراق يف وقت سابق ، وقالت إن اجليش األمريكي يستخدم هذه الطائرات بدون طيار يف مهام 

 طلعة جوية مأهولة 40استطالعية يف املناطق اليت استولت عليها "داعش". وأشار كرييب أن اجليش األمريكي يوجه حنو 

وغري مأهولة يوميا يف بغداد وما حوهلا, ومل يستبعد  احتمال أن يتم استخدام هذه الطائرات يف مهام قتالية.                                                    

 تفضل فهي اإلرهابيني اعتقال مقدورها عندما يكون الضربات تستخدم ال املتحدة أن الواليات أوباما,   يوضح        

 احلاالت, عندما بعض يف مربرا يصبح املميتة القوة استعمال قضائيا لكن وتتابعهم تستنطقهم أن قبل تعتقلهم أن دائما

 أوباما ألسباب كثرية . كما حياول اعتقاهلم باإلمكان يكون أن دون املتحدة الواليات أمن املعنيون األشخاص يهدد
                                                           

هيفاء زنكنة ، نفس مرجع سابق الذكر . ـ  1  
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خيار  يبدو السياق , هذا  ويف.البلد أمن على حرصها مع القانون باحرتام األمر يتعلق عندما للغاية يقظة إدارته بأن مقنعا

0TP16Fدقته . بفضل حل ضروريا , أفضل العدو على القضاء كان طيار,إذا دون من الطائرات استعمال

1 

 أن دون عال ارتفاع على حتلق فهي .املدنيني الضحايا إصابة تفادي عن متكنها اليت بدقتها طيار بدون الطائرة      تتميز

 تؤثر وال جراحية الضربة تكون وبذل  .املناسبة اللحظة يف تضرب مث وتستهدفهم املشبوهني وتراقب األرض من تُرى

 الواقع أن رغم فرضها بعد عن احلرب مؤيدو حياول اليت الرواية هي هذه .الضربة موقع يف املوجودين حياة على بشدة

 أسابيع امتداد على معينة منطقة فوق و�ارا ليال حتلق وعندما السكان ترهب طيار بدون فالطائرات متاما، ذل  يكذب

خيص  فيما  أما.الضربة تسديد على قادرة أ�ا انقطاع بدون يذكرهم ألنه ومفزعا موترا يكون طنينها شهور فإن أو

 ويصيب مرت 15 إىل يصل شعاع داخل من طيار بدون طائرة تطلقه الذي مثال فاير هيل صاروخ الدقيق ،فإن السالح

تكون  الغارات, من جيع نسبة دقته نسبية .فعندما تطلق هذه الطائرات العديد مما مرت، 20 إىل يصل شعاع داخل جبروح

0TP17Fعليها . التعرف من الشهود ميكن ال وضع يف الضحايا جثت

2 

  التنسيق مع القوى اإلقليمية يف اجلانب العسكري.:املطلب الثالث 

العراق , ووفقاً لرؤية أوباما لقضايا الشرق       شهدت منطقة الشرق األوسط العديد من املتغريات، اليت جاءت على خلفية احتالل
األوسط، واعتماده على منهج الواقعية يف السياسة ااارجية, باتت هناك العديد من املؤشرات اليت توحي مبزيد من التغيري على املنطقة، 

سوف تتحدد نتائجها وفق ردود أفعال القوى اإلقليمية, من بينها إيران وسوريا، باإلضافة إىل دول دور االعتدال مصر والسعودية, األمر 
وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن  .الذي سوف ينعكس بالتبعية على مكونات هذا التحالف, بل طبيعية التحالفات الضمنية يف الشرق األوسط.

ذل  التحالف، ليس حتالفاً نظرياً، مبعىن، ليس هناك معاهدة حتالف، أو أية اتفاقيات بني اجلانبني جتعل هناك تنسيق ـ دتم ـ بني اجلانبني، 
0TP18F .، فرضته الظروف اإلقليمية والدولية، جعل هناك قاعدة مشرتكة من املصاحل تفرض مواجهة خطر ما مشرتكضمينبل هو حتالف 

3 

أحد أبرز عوامل تشكيل سياسات التحالفات بني ,تعد البيئة اإلقليمية ـ نظرياً ـ مبكوناتا واجتاهات تفاعالتا املختلفة  

الدول. وترجع تل  األمهية ملا متثله من إطار أساسي لعالقة جدلية بني طبيعة السلوك والسياسات الذي تفرضه مفردات 

هذه البيئة , ومردوده على مصاحلها احليوية. ويف هذا السياق, مثة صعوبة يف جتاوز دور التفاعالت الدولية يف بلورة واقع 

                                                           
  . 21 ـ منظمة الكرمة , نفس مرجع سابق الذكر , ص1
 

137 ـ نفس المرجع , ص  2  
 

 , مركز برنت سكوكرفت لألمن ,تم تصفح األدبية يوم الدفاع األمريكية المستقبلية ’وموقع قوتها في منطقة الخليج إستراتيجيةبالل صعب ,  ـ  3
 20:15.ساعة 26/11/2015:

 http://www.gulfstudies.info 
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وىف هذا اإلطار بدت بيئة اإلقليمية والدولية, 2T. البيئة اإلقليمية, من منظور العالقة اجلدلية بني البيئتني اإلقليمية والدولية

دمشق وطهران، حيث شهدت العديد من  وقد محلت بني طياتا العديد من دوافع التقارب، والتنسيق بني كل من

التغريات اليت جتلت مالدها الرئيسية يف مستويني رئيسيني: املستوى األول, يرتبط مبستوى التغيري الذي شهدته مكونات 

 ميزان القوى اإلقليمي. أما املستوى الثاين، فيعرب عن موقع الواليات املتحدة اإلسرتاتيجيةالبيئة اإلقليمية ودالالته 

0T2TP19Fاألمريكية يف النظام الدويل, بكل ما يطرحة من تساؤالت حول واقع النظام الدويل اجلديد وقدرته على حتقيق أهدافه.

1 

 2T هناك عدُة عوامَل تشري إىل احلاجة إىل تقدمي إعادة تقييٍم شامٍل لنقاط القوة والضعف يف خطِط الواليات املتحدة

السياسية والعسكرية يف منطقة الشرق أوسطية مثل الشكوك املثارة حول طموحات إيران النووية, وإجالُء الواليات 

, وقد عَزَم الرئيس باراك أوباما على سحب القوات 2014 وعودُتا مرة أخرى يف 2011املتحدة من العراق يف 

 .وكذل  القيوُد املالية اجلديدة املفروضة على ميزانية الدفاع اااصة 2006األمريكية من أفغانستاَن حبلول �اية عام

  ما يسمىبالواليات املتحدة, واالضطراُب واسع النطاق والعنف املوجودان يف ِمنطقة الشرق األوسط، يف ظلِّ ظهور

الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق ورغم ذل , تبدو واشنطن بطيئًة يف التكيف مع تل  التغريات اجلارية, بدالً من إرساء 

0T2TP20F ., بناء على االفرتاضات املؤرخة, واملفاهيم اااطئة لالستقراراإلسرتاتيجية�جها جتاه املنطقة احليوية من الناحية 

2 

  عملت الوليات املتحدة على التنسيق مع  العديد من دول يف الشرق األوسط, خاصة يف الال العسكري حيث جند 

 العديد من القواعد العسكرية متمركزة يف املنطقة :

وتتمركز يف قيادة األسطول البحري األمريكي ااامس, يعترب مطار البحرين الدويل يف   قاعدة اجلفري جند با :البحرينـــــــ 

احملرق منفذاً رئيسياً للحركة العسكرية األمريكية، أما قاعدة الشيخ عيسى اجلوية، فهي احلقل اجلوي األمريكي الرئيسي ، 

 وتستضيف  طائرات االستطالع واملخابرات األمريكية بشكل أساسي .

أنفقت ما يزيد عن أربع مئة مليون دوالر لتحديث العديد من القواعد مقابل "احلماية" العسكرية األمريكية  : ــــــ قطر

 "للدولة االيجية الصغرية ،  فالرمز العسكري املشفر للنشاطات العسكرية األمريكية يف قطر هو "معسكر سنويب 

Camp Snoopy.  

                                                           
بالل صعب ، نفس مرجع سابق الذكر . ـ  1  

 
  ـ نفس مرجع سابق الذكر .2

  



العراق. في أوباما باراك إلدارة األمريكية األمنية السياسة: الثالث الفصل  
 

84 
 

ـــــ السعودية : تعترب من أهم املراكز األمريكية يف منطقة االيج العريب , حيث مسحت بتغلغل القوات األمريكية فيها ، 

ومسح هلا بالتايل حبرية احلركة يف األجواء السعودية، وبالقيام بعمليات التقصي واإلنقاذ، كما مسح لقوات العمليات اااصة 

 فهناك العديد من املنشآت اليت كّونت البنية .األمريكية وغريها أن تنطلق من اجلوف يف مشال السعودية باجتاه العراق

 التحتية العسكرية للقوات األمريكية ذل  مقابل أن توفر هلا احلماية ضد إيران . 

سلطنة عمان : وقعت سلطنة عمان اتفاقية تسمح ألمريكا باستخدام أراضيها ومرافقها العسكرية للعمليات األمريكية ـــــ 

 .1980يف املنطقة منذ 

وقعت اإلمارات اتفاقية التعاون العسكري والدفاع املشرتك مع الواليات املتحدة يف العام : اإلمارات العربية املتحدة ـــــ 

 ، مسح مبقتضاها بإنشاء مكتب عسكري لالتصال مع حصول الواليات املتحدة على تسهيالت والعمل على 1994

     .إنشاء قواعد لوجستية حبرية باألساس يف كل من ميناء زايد وجبل علي وديب والفجرية

  الدولة الوحيدة العضو يف حلف األطلسي بالشرق األوسط ، وتربطها عالقات عسكرية قوية مع الواليات  :تركيا ــــ

0TP21Fاملتحدة. وتوجد فيها إضافة إىل تسهيالت عسكرية يف معظم املوانئ واملطارات . 

1 

  2T إن القوات األمريكية تتمتع بشبكة واسعة من التسهيالت العسكرية اليت تتيح هلا احلضور أو التحرك "بشكل ما" يف

أراضي وأجواء ومياه كل دول الشرق األوسط تقريبا باستثناء إيران, ورمبا سوريا. وتشري التقارير إىل أن خريطة متركز أو 

دولة من دول  11 موقعا عسكريا يف 63حترك الوحدات العسكرية التابعة "للقيادة املركزية األمريكية" تتضمن ما يزيد عن 

اليت تضم دول دائرة الصراع العريب- اإلسرائيلي,   فمجال  "ما يسمى أمريكيا الشرق األدىن يف منطقيت االيج و"الوسط

0T2TP22Fا . دولة تقع على املساحة املمتدة بني باكستان شرقا واملغرب غرب25عمل تل  القيادة يشمل 

2 

 .الغري النظامية يف العراقالقوى املبحث الثالث: إدارة باراك أوبا ما وجتدد خطاب نشاط 

انتقلت الواليات املتحدة األمريكية من احلروب على الدول كما حصل يف العراق وليبيا، إىل حرب جمهولة ضد عدو    

جمهول، من كيانات هي دون الدولة وفوق اجلماعة مثل تنظيم الدولة اإلسالمية أو ما يعرف بالّدولة اإلسالمية يف العراق 

0TP23F .والشام

3 

                                                           
  1 ـ  يحي نعيم ,نفس مرجع سابق الذكر.

   ـ رائد العزاوي ,نفس مرجع سابق الذكر .  2
  3 .19، ص 2014 أكتوبر 22، 4533، جريدة الشروق الجزائرية ، العدد  من الحرب على اإلسالم إلى الحرب بالمسلمن ـ حبيب راشدين ، 
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املطلب األول: بروز تنظيم الدولة اإلسالمية:  

     عرف الربوفيسور األمريكي ماكس مايوراينج احلرب الالمتماثلة  ا�ا تل  احلروب اليت تعتمد نقاطا خمتصرة وهي : 

احلروب باإلكراه ،إفشال الدولة ،زعزعة إستقرار الدولة ، مث فرض واقع جديد يراعي املصاحل االمريكية ، ويتم زعزعة 

اإلستقرار بصور متعددة غالباً ماتكون محيدة إىل حد ما ، أي ينفذها مواطنون من الدولة العدو ،نفسها وتل  احلروب 

ال تستهدف حتطيم مؤسسة عسكرية أو القضاء على مقدرات الدولة يف مواجهة عسكرية ، ولكنها تدف إل إ�اك 

 إرادتا ببطء بعد نشر الفوضى يف أرجاءها ، فهي تسخري إرادات الغري يف تنفيذ خمططات العدو .   

   تقنيات اجليل الرابع من احلروب تستهدف النظام الذهين عن طريق خلق أنظمة ذهنية داخلية متناحرة على مجيع 

املستويات ، تأخذ طابع اجلماعات الدينية أو حروب اجلماعات املالية و االقتصادية ،ومن املمكن أن تأخذ طابع حرب 

اجلماعات العلمية املسوقة للتكنولوجيا ،هذه اجلماعات مجيعها خترتق الفراغات اهلائلة للتقنيات احلديثة وحتدث خسائر 

 فادحة يف الدول والتمعات . 

  مل تعد الدول وحّدها حتدد قواعد اللعبة وشروطها وفق منطق احلروب غري متوازية، كون طبيعة الصراع والفاعلني فيه طرأ 

0TP24F احلروب غري املتوازية. les guerres asymétriquesعليهما تغّري جذري،  يصطلح عليها بـ 

1
P0T تعود جذور التنظيم 

، كامتداد لتنظيم القاعدة 2004إىل "قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين" اليت أعلن عنها أبو مصعب الزرقاوي يف أكتوبر 

املركزي، رغم ااالف داخل التيار السلفي اجلهادي حول سياسة الزرقاوي، ااالف الذي تعّمق أكثر من إعالن "دولة 

 إىل غاية اإلعالن عن تنظيم الدولة اإلسالمية يف 2006 نوفمرب 15 أبو عمر البغدادي يف  العرّاق اإلسالمية" بزعامة

0TP25F. 2013 أفريل 9العراق والشام يف 

2 

هناك عدة حقائق جيب التعامل معها، إذ ال ميكن إنكار حقيقة أن التهميش الواسع والظلم والتعامل العنصري   

والطائفي واإلجراءات األمنية اليت طالت غالبية بعض الشرائح العراقية نتيجة سياسات املالكي، باإلضافة إىل الدور 

ووفرت البيئة املناسبة لعملها   ،اإليراين يف دعم هذه السياسات، قد أعاد إنتاج نسخة جديدة أكثر تطرفا من القاعدة 

واستمرارها. 
                                                           

- ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم دراسة حالة لمقاومة اإلسالمية الشيشانية- حرب العصابات الجديدة: من النظرية إلى التكتيك ـ بلهول نسيم،  1
 . 40، ص2006السياسية والعالقات الدولية، فرع: العالقات الدولية، جامعة الجزائر، 

 
  ،نقال عن  تنظيم دولة العراق والشام" نشأته وتوثيق ألبرز اإلنتهاكات التي قام بهاـ الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ، 2

http://www. Sn-shr.org                                                                                                                                                               
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 العشائر السنية ورقة دروقة، أل�ا عندما قاتلت القاعدة وسحقتها متت مكافأة أفرادها بالسجن والتعذيب والنفي والطرد 

والقتل، ويراد منها أن تقاتل داعش مع اعرتاض احلكومة والقوى الطائفية على تدريبها وتسليحها الالزم للقيام بذه 

املهمة، حيث قبل القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية هناك حاجة للقضاء على سرطان املليشيات العراقية، وقبل 

احلديث عن توظيف القبائل والعشائر السنية هناك حاجة حلصول السنة على حقوقهم املشروعة، ودون حل هذه املشاكل 

احلقيقية، ستبقى األمور على حاهلا، بل تتحول إىل أسوأ خالل السنوات القادمة، لذل  يرى كثريون أن ال إسرتاتيجية 

حقيقية إلدارة أوباما يف مواجهة الدولة اإلسالمية باستثناء إسرتاتيجية مترير الوقت ورمي املشكلة على الرئيس األمريكي 

0TP26F.القادم، مما حدا بالبعض لوصف اإلسرتاتيجية اليت أعلن عنها أوباما "الوهم"

1 

 . املطلب الثاين: عودة التدخل يف العراق

، بعد خطاب أعلن فيه بدأ الضربات العسكرية األمريكية، أعلن الرئيس باراك أوباما البدء يف 2014 أوت 7يف    

 أوت بدأت القوات األمريكية أول ضرباتا يف العراق حلماية مسئوليها يف أربيل إضافة إىل األقلية 8حرب ضد داعش. يف 

اليزيدية. وأكد الرئيس األمريكي باراك أوباما أن تنظيم الدولة اإلسالمية سيهزم الدالة معربا عن ثقته بنجاح تشكيل 

 دولة اجلهاديني املسؤولني عن جرائم وحشية إرتكبوها يف العراق. ويف ختام 40حتالف دويل-عريب الذي جيمع أكثر من 

 قال أوباما "إن التنظيم املتطرف لن ينهزم بني ليلة 2014 سبتمرب 5قمة الناتو يف مدينة نيوبورت الربيطانية يوم اجلمعة 

وضحاها، لكننا نسري يف إجتاه صحيح"، وأعرب أوباما عن قدرة الناتو وشركائه على مطاردة عناصر مسلحي تنظيم 

0TP27F .الدولة اإلسالمية على غرار مطاردتنا لبقايا تنظيم القاعدة، وكسر شوكتها كي ال يستطيعوا استهدافنا

2 

وال ش  أن ما فرضته اإلسرتاتيجية اجلديدة من عدم استخدام القوات الربية يف العراق سيجعل الصراع أطول، ألنه   

يعتمد على القصف اجلوي فقط، لكنه يعتمد خالل ذل  على استقطاب قوى سياسية لتوظيفها يف تغيري وضع السلطة، 

وضمن ذل  تسليح السكان يف غرب العراق أي املنطقة السنية اليت ترفض امليلشيات الشيعية تسليحها، هلذا ال ميكن 

                                                           
  .2015ـ11 ـ 28، تم تصفح األدبية 2015-06-09، موقع الجزيرة. نت، إستراتيجية أوباما لمواجهة داعش العراق في الميزان ـ علي حسين باكير، 1

http:// www.aljazeera.net/ knowledgate/opinion 2015/06/08         
 

  .23:35 ،الساعة 2015-11-27تم تصفح األدبية  ، أوباما: سنهزم "الدولة االسالمية"مقال بدون مؤلف، ـ  2

http:// arabic.rt.com/news/757097                                                                                                                                                     
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القول بفشل السياسة األمريكية، فهي تتقدم يف تغيري وضع السلطة العراقية، وهو ما تريده باألساس، ألّ�ا ترى العراق 

0TP28F.مشل مببدأ كارتر الذي يعد جزءا من األمن القومي األمريكيي يجزء من دول االيج العريب الذ

1 

 أوباما يف العراق . النتائج واالنعكاسات السياسة األمريكية إلدارة باراك :املطلب الثالث 

 عهد يف عنها كبري حد إىل ختتلف أوباما، برئاسة الدميقراطيني عهد يف األمريكية لإلسرتاتيجية العامة املالمح إنــــ 
 الفردية النزعة وتراجع العامل , يف األمريكي الدور حدود رسم إعادة يف ذل  ويتجلى اإلبن , بوش برئاسة اجلمهوريني
 اإلرهاب على الرتكيز الوطين, األمن متطلبات مراعاة مع الضخمة , التسلح ميزانيات ومراجعة اجلماعي، العمل لصاحل
 األمريكية, واملصاحل يتماشى مادام الدميقراطي التحول تشجيعو  واإلسالمي العريب العامل عداء استثارة وعدم الداخلي
اإلستباقية  احلرب مفاهيم تغيب رمبا وهنا كبرية، لدرجة واقعية نظرة وهي احللفاء, من املزيد كسب على العمل

والرعب .لكن رغم مراجعة ميزانية التسليح إال وان العديد من املليارات صرفت يف ميزانية الدولة ,  الصدمة وإسرتاتيجية
0TP29F والتحول الدميقراطي مل ينجح.

2 
ستخباراتية أمريكية أن عدد املقاتلني األجانب يف «تنظيم إسبق للرئيس األمريكي باراك أوباما أن صرّح بناء على تقارير ـــــــ 

الدولة اإلسالمية يف العراق والشام » بلغ حوايل مخسة عشر ألفا، غري أن تقريرا بريطانيا عرض على جملس العموم يف 

 إحصائية، مقتصرا على سوريا فقط دون تقدمي 16337 أشار اىل أن عددهم يفوق الستة عشر ألف 2014سبتمرب 

 85جمند كل شهر قادمني من  700 - 500عن املتطوعني منهم يف العراق. ، فتقارير الرصد تقول إ�م يزدادون بني 

دولة وليس أقل من ذل ، وأن أغلب هؤالء يأتون من دول الشرق األوسط وإفريقيا ووسط وشرق آسيا،وبالدرجة الثانية 

  هذا ما يعين تزايد عدد أفراد داعش وليس القضاء عليه من طرف إدارة أوباما.

  ضعف الشراكة األمنية لواليات املتحدة األمريكية مع شركائه األوروبيني .ـــــــ

املدنيني  للضحايا "التعويضات"وتوفري  األسف عن اهيف تعرب علنية  األمريكية تصرحيات عسكرية قوات قدمتــــــ 

املشاعر  من يفاقم قد اهلجمات أعقاب يف التعامل سوء بأن اإلقرار أخطاء مع ارتكاب إىل اإلشارة دون مجاتهلل

 .البشرية وااسائر اإلصابات بسبب العدائية
                                                           

  1 13:00 على الساعة 2015- 11 -28 ، تم تصفح األدبية يوم سياسة أميركا في الشرق األوسط ـ سالمة كيلة، 
http:// www.alzaytouna.net/ showthread.php p 148                                                                                            

 .                                                    22:05.ساعة25/11/20015, تم تصفح األدبية:في وول ستريت جورنال ما وراء اإلنسحاب األمريكي من العراق جيمس جيفري ,   ـ 2
http://www.washingtoninstitute.org                                                                                                          
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  . حكومته و  القتل املستهدف و اإلرشادات السرية اليت تورط فيها أوباماــــ

 غالباً ما يُلقى اللوم يف النجاح الباهر الذي حققه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق الذي كان يُدعى سابقاً ،تنظيم ــــ

 على فشل إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما يف تأمني وجود للقوات األمريكية يف العراق بعد 2014القاعدة .يف أوائل 

ــ  2011عام 

، عندما تشكلت حكومة رئيس الوزراء نوري املالكي، قرر الرئيس أوباما، مبوافقة من مستشاريه، 2011    يف جانفي 

أوًال، كان  .إبقاء القوات يف العراق. لكنه مل يكن مستعداً بعد إلخبار رئيس الوزراء املالكي أو الشعب األمريكي بذل 

على واشنطن أن حتدد حجم القوة اليت ستبقى يف العراق. وقد استمر ذل  الوضع مع بذل اجليش األمريكي جهوداً 

 آالف جندي أو أقل من ذل ، نظراً 10للحصول على قوة أكرب، وسعي البيت األبيض إىل إبقاء وجود ددود يصل إىل 

اّختذ الرئيس القرار جوان إىل التكاليف وإىل املوقف السابق للرئيس األمريكي املتمثل بـ "عملية االنسحاب الكامل". ويف 

 وحصل على موافقة السيد املالكي على إجراء دادثات جديدة حول ،جندي يف النهاية 5000بشأن حجم القوات 

0TP30F.ت""اتفاقية وضع القوا

1 

، إن إسرتاتيجية أوباما بشأن 2014 - 9- 11وحسب أفتتاحية صحيفة "واشنطن بوست " األمريكية بتاريخ     

 .التعامل مع داعش، بإعادة صياغة السياسة األمريكية للتكيف مع الواقع احلايل يف الشرق األوسط، بأ�ا  جاءت متأخرة

   فإن ظهور ومنو تنظيم داعش كان جيري وفق مراقبة أمريكية أخفت حقيقته ألهداف ختصها. وإال من العار األمين 
على أكرب دولة يف العامل أن جتهل أستفحال تنظيم إرهايب عدد أعضائه أكثر من ثالثني ألفاً عنصراً، وهم من أربعني 

 أوباما مبحاربة داعش دولياً، إسرتاتيجيةجنسية حول العامل، حسب ما ذكرته وكالة اإلستخبارات األمريكية. وعليه فإن 
تأيت ضمن سياق إستمرار اإلضطراب وعدم اإلستقرار يف املنطقة العربية. وهذه هي نظرية الفوضى ااالقة اليت عملت 
على تطبيقها إدارة جورج بوش األبن، وسارت على حذوها إدارة باراك أوباما، والفرق بني نظرية احملافظني اُجلدد اليت 

تبناها بوش، والنظرية الذرائعية عند أوباما، إن األول مارس السياسة ااشنة يف العاملني العريب واإلسالمي، واآلخر ميارس 
 السياسة الناعمة يف تفكي  العراق كمستهل لبقية البلدان العربية واإلسالمية.

       بيد أن السياسة األمريكية ااارجية ال تريد التعامل مع أي قوى مدنية أو مسلحة ال ختضع ملخططاتا، فما بال  

مع القوى اليت أحلقت بقوات اجليش األمريكي احملتل للعراق هزمية ميدانية أجربته على الفرار بذريعة اإلنسحاب الرمسي 

، ال سيما وأن هذه القوى العراقية بشقيها املدين واملسلح متتل  خالص إرادتا مبعزل عن أي تأثري أو نفوذ 2011أوآخر 
                                                           

جيمس جيفري ، نفس مرجع سابق الذكر . ـ  1  
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أوباما باراك  إسرتاتيجيةأمريكي. وطاملا كان الوضع هكذا، فإن عوامل الفشل ستكون أرجح من عوامل النجاح يف 

 إرهاب داعش. وعلى النظام الرمسي العريب أن ال ينجرف خلف املخطط األمريكي إن مل يكن هناك صورة جلية مبحاربة

عن دارية اإلرهاب بشكل شامل. وإال فإن النتائج املستقبلية هلذه احلرب ستكون لصاحل النظام اإليراين أيضاً، كما جرت 

0TP31Fيف نتائج احلرب األمريكية األخرية على العراق.

1 

 

 0TP32F

2
 

                                                           
 23:05.ساعة.14/11/2015 , تم تصفح األدبية يوم:  شبكة البصرة, المخطط األمريكي لمحاربة داعش عوامل النجاح والفشل ,عماد الدين الجبوري ـ  1

     
 http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0914                                                                                             

 
 http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=423271&page   2                       القواعد العسكرية في العراق -
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       ) الُسنّة1خريطة الفصائل المسلّحة في العراق ( 

http://www.noonpost.net/content/2979  
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اخلامتة:  

 لقد غزت الواليات املتحدة األمريكية الشرق األوسط حتت مربر حماربة اإلرهاب لتربير تواجدها يف 

املنققة وعلتادت لى  اجماات االستااقية دد الدو  ال  تدد أمنها القومي، وبالتايل قامت بغزو العراق، 

ومع ذلك مل يتوقف األمريكيون لن تنفيذ عسرتاتيميتهم الشرق أوسقية فرتاهم يتدخىون بشكل مستار يف 

سورية واليان ودو  أخرى غري مؤيدة لىسياسة األمريكية. بالرغم من حماولة أوباما تغيري الصورة الناقية 

لىواليات املتحدة األمريكية، عال أّن اإلسرتاتيمية واحدة، وحبيث يتم علتااد التغيري التكتيكي أو سياسة 

التلىيل املكّاىة لىسياسة ال  رتتها اإلسرتاتيمية األمريكية يف حربا لى  اإلرهاب، ليس فقط يف العراق 

فحسب بل ويف املنققة برمتها. فالعراق اليوم يعترب أكرب خمترب لىتاودع اإلرهايب لقياس ما يسا  درجات 

التصعيد القائفية والقومية، كاا ياق  العراق لاارة لن خمترب مستدام ملا يعرف اآلن بورشات تناية وتقوير 

أمناط اجليل الرابع من احلروب واملخققات الغربية والتأسيس لرواق الرلب يف املنققة.  

 كاا يشكل هذا االحتال  أيلا علادة لتشكيل فىسفة االحتواء االسرتاتيمي األمريكي اجتاه 

الصني واالحتاد األورويب وروسيا، وهذا ما دل  عليه منذ أواسط التسعينات رجل املخابرات والكاتب 

 غراهام فولر، فالعراق باملنظور األمريكي، هي حىقة وصل Graham Fullerاألمريكي 

 عسرتاتيمية بني اخلىيج وآسيا الوسق ، بني الفرس والعرب، بني العرب واألتراك وبني السنة والشيعة.   

 



 قائمة املراجع : 
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 قائمة املراجع باللغة العربية :

 ـــــــ القرآن الكرمي 

  الكتب :ـــــ 

آمني املشاقبة وسعد شاكر شبلي، التحديات األمنية لسياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط (مرحلة ما بعد  ـــ 1
  .2012، 1احلرب الباردة)، عمان، دار مكتبة احلامد للنشر والتوزيع، ط

، 1أمني شليب، أمريكا والعامل، متابعات يف السياسة اخلارجية األمريكية، مصر، دار نشر عامل الكتاب، ط ــــ 2
  .2005سبتمرب

جريمي سولت، تفتيت الشرق األوسط، تاريخ االضطرابات اليت تثريها الغرب يف العامل العريب، ترمجة: نبيل صبحي  ـــ 3
  .2011، 1الطويل، دمشق-سوريا، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، 2004  -1914حامد حممود عيسى ، القضية الكردية يف العراق من االحتالل الربيطاين إىل الغزو األمريكي  ــــ 4
  .2005، القاهرة ، عربية للطباعة والنشر،  1ط

حسن دروش عبد احلميد، اإلسرتاتيجية األمنية والتحديات املعاصرة ، القاهرة ، دار كتاب املصري ،  ـــ 5
1999. 

 .2009، ماي1حممد العريب بن عزوز، زمن هتنجتون؟صدام احلضارات و�اية التاريخ، دار النهضة العربية، ط ــــ 6

  .2001 سبتمرب,بريوت,مركز دراسات الوحدة العربية,11نصري العروري و أخرون  , العرب والعامل بعد  ـــ 7

عمار بن سلطان، الثابت واملتغري يف  العالقات األمريكية العربية-دراسة لالخرتاق األمريكي للوطن العريب،  ـــ 8

  .2012طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

مسري صارم ، إنه النفط يا (...)-األبعاد النفطية يف احلرب األمريكية على العراق ، دمشق ، دار الفكر،  ـــ9
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ـــ تيم واينز،  إرث من الرماد، تاريخ" السي، آي، آيه"،  ترمجة: أنطون باسيل ، بريوت  ، شركة املطبوعات للتوزيع 

 .2010، 1والنشر، ط 
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 ملخص الدراسة

    تلعب االعتبارات األمنية دورا حموريا يف السلوك اخلارجي األمريكي ، خاصة يف ظل املضاعفات اخلطرية اليت 

 ، حبيث شهدت السياسات األمنية األمريكية إلدارة جورج 2003افرزها التدخل األمريكي يف العراق مارس 

.2014-2001ولكر بوش و باراك أوباما مزجيا من التقارب و التباعد جتاه قضايا العراق يف الفرتة املمتدة من   

و من هذا املنطلق حياول موضوع حمل البحث و الدراسة تسليط الضوء على املالمح االساسية إلسرتاتيجية كل من 

الرئيس بوش و أوباما فيما يتعلق بالرتتيبات األمنية يف العراق ، عرب إجراء دراسة مقارنة بني فرتة إدارة الرئيس بوش 

 ، و اليت ميكن من خالهلا رصد 2014-2008، و إدارة الرئيس أوباما املمتدة من 2008-2001املمتدة من 

أهم التغريات اليت طرأت على اإلسرتاتيجية األمنية للواليات املتحدة األمريكية بعد �اية عهدة الرئيس بوش،فضال 

عن األدوات و اآلليات اجلديدة اليت متكن إلدارة الرئيس أوباما للتعاطي مع األزمة العراقية و من مث حتقيق املصلحة 

 القومية للواليات املتحدة األمريكية.

Résumé de mémoire :                                                                                                                                                           

    Les considérations sécuritaires constituent un rôle centrale dans le 
comportement extérieur des États-Unis , notamment grâce aux répercussions 

engendrées par l’intervention américaine en Irak mars 2003, ce qui a vu naitre une 
combinaison de convergence de politique sécuritaire à l’égard de l’Irak sous 

l’administration George .W.Bush et son successeur Barack Obama. 

    Et de fait , l’objectif de la présente étude se focalise sur les principales 
caractéristiques de la stratégie américaine en matière de sécurité , en mettant en 

revue les multiples arrangements sécuritaires en Irak , au cours de l’administration 
de chacun des deux présidents en américains , à savoir le président Barack Obama 

et son prédécesseur George. W.Bush  pendant la période s’étalant de 2001 à 2014 . 
et cela dans le cadre d’une étude comparative qui nous permettra d’analyser et 

comparer les différentes politiques en matière d’arrangements sécuritaires mise en 
œuvre à l’égard de l’Irak par les deux administrations en l’occurrence le président 

bush et Obama , afin que nous puissions décortiquer les grandes lignes de chacune 

de ces politiques.  
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