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البقرة  ..." ف اذكروني اذكركم واشكروا لي والتكفرون  : " ق ال اهلل تعالى  

 .251االية  
 الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات

يسرني ويسعدني بعد االنتهاء من اعداد هذه الدراسة ان اتوجه بعظيم  
سالم المشرف على    شكري وخالص امتناني ألستاذي الف اضل ، االستاذ كربوعة

لجميل الكبير في انجازها ، من خالل توجيهاته الرشيدة  هذه الرسالة ، اعتراف ا له با
 .ونصائحه السديدة رغم وقته الثمين

الكريم جدو فؤاد الذي كان بحق    لألستاذكما اليفوتني  توجيه شكر خاص  
، لما  النبراس الذي أضاء لي مجاهيل البحث ، والمفتاح الذي ادخلني عالمه  

 .اسداه لي من نصائح وتوجيهات قيمة  
  واألستاذةنصر الدين مصمودي ،   واألبكما الننسى توجيهات االستاذ  

 .كانت مصدر قوتي شلبي شهرزاد، والى كل اساتذة قسم التاريخ التيالكريمة  
على  الى عمال مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية  الشكر الموصول  و 

 .الكتب خاصة األخ ميلود  مساعدتهم واعانتهم لي ب
كما اسدي جزيل شكري الى االساتذة اعضاء لجنة المناقشة على جهودهم  

المضنية في تقدير وتقييم هذا البحث ، ف لكم مني اساتذتي الكرام تحية االكبار  
 .والتقدير

كما اشكر كل من ساعدني على تجاوز عقبة هذا البحث ولو بكلمة تشجيع من  
  .قريب وبعيد
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 ة ــــــــــــة الدراســــــخط

 
 لمحة عامة حول العراق: فصل األولال

 جغرافية العراق: المبحث األول   
 الموقع الجغرافي: المطلب األول      
 التركيبة السكانية: المطلب الثاني      
 يطبيعة النظام السياس: المطلب الثالث      

 واقع العراق قبل الغزو: المبحث الثاني  
 0899-0891حرب الخليج األولى : المطلب األول     
 0880-0881حرب الخليج الثانية : المطلب الثاني     

 3112-0880الحصار االقتصادي : المطلب الثالث     
 0887عاصفة الصحراء : المطلب الرابع    

 3112أبعاد الغزو األمريكي للعراق سنة : الثاني الفصل
 أسباب الغزو العراقي: المبحث األول   

 األسباب المباشرة: المطلب األول      

 (أسلحة الدمار الشامل) العسكرية : أولا            

 (1002أحداث سبتمبر  ) السياسية : ثانيا          
 الحرب على اإلرهاب كلعبة إستراتيجية )الفكرية : ثالثا        

 (و الحرب الوقائية اإلستباقية                               

 :األسباب الغير المباشرة: المطلب الثاني    
 (النفـط )االقتصادية : أوالا        
 (أمن إسرائيل ) االستراتيجية : ثانيا       
 الدينية: ثالثا        

 



 ة ــــــــــــة الدراســــــخط

 
 تطورات الحرب:  المبحث الثاني  

 االستعداد للحرب: المطلب االول      
 بدء العمليات العسكرية: المطلب الثاني      
 االسلحة المستخدمة: المطلب الثالث      

 3112آثار الغزو االمريكي للعراق سنة : الفصل الثالث 

 اآلثار الدولية واإلقليمية: المبحث األول    

 اآلثار الدولية: المطلب االول       
 االثار االقليمـــــــــــــية: المطلب الثاني      

 من الغزو االمريكي للعراق المواقف الدولية واإلقليمية: المبحث الثاني  

 المواقف الدولية: المطلب األول      

 المواقف االقليمية: المطلب الثالث       

 3112االمريكي على العراق سنة  نتائج الغزو: المبحث الثالث   

 نتائج الغزو من الطرف العراقي:المطلب االول     

 نتائج الغزو من الطرف االمريكى: المطلب الثاني    
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عقائد ل زرات وملتقى الثقافات ومركنذ عهود ما قبل التاريخ مهدا للحضاالعراق متعتبر 
وديانات مختلفة، وتعرضت بالد ما بين النهرين خالل تاريخها الطويل الى هجرات متعددة 

وزحف اليها العرب ،والمغول والترك والفرس من الشرق  ،الشمالفجاءها االغريق والرومان من 
واكتست الدولة العراقية  ،ت هذه الهجرات تتعاقب على البالدوضل أرضهامن الجنوب واستوطنوا 

وكانت  ، األولىالجديدة كيانها واستقاللها بعد انهيار الدولة العثمانية نتيجة الحرب العالمية 
 0891، اولها الحرب العراقية االيرانية مدمرتينت بنفسها في حربين محنتها االساسية عندما زج

التي القت دعما من طرف الواليات المتحدة االمريكية لكن سرعان ما تغيرت هذه السياسة في 
، حيث اعطى للواليات المتحدة االمريكية 0881حربها الثانية عندما قامت بغزو الكويت 

بتفويض من االمم المتحدة من اجل اخراج القوات في العراق  الذريعة المباشرة للتدخل العسكري
العراقية من الكويت وحماية المصالح االمريكية في الخليج والمتمثلة في حماية امن اسرائيل 

 .النفط الضخمة في المنطقة  احتياطات، وطبعا بالسيطرة على والتحالف معها 

اضافة الى الدور المتعاظم للعراق كقوة اقليمية مهددة للنفوذ االمريكي في المنطقة جعلها 
ضعافهتتبنى استراتيجية جديدة تجاه العراق فقامت بفرض الحصار االقتصادي عليه  اقتصاديا   وا 

مما ادي الى وجود آثار  ،واالقتصادية الحالة االجتماعية  توتدهور  حيث جعلته يتخبط داخليا
 .ارثية انعكست على الشعب العراقي ك

وبوصول اليمين المتطرف الى سدة الحكم  في الواليات المتحدة االمريكية برئاسة جورج 
المريكية وتراجع ارتباط مفهوم االستقرار االقليمي تغيرت السياسة ا 1110بوش االبن سنة 

 00وأتاحت احداث ، ريكية بعملية السالم ، وتقدمت فكرة غزو العراق لتحل قمة االولويات االم
الكأس، وتغيرت البنية الفكرية الفرصة لذلك و كانت القطرة التي افاضت  1110سبتمبر 

 .لغزو العراق للمجتمع االمريكي وأعطت الواليات المتحدة االمريكية لنفسها الضوء االخضر 
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ب  
 

 : االشكالية 

 ؟آثاره وماهي ؟ 3002لعراق سنةعلى اماهي تداعيات الغزو االمريكي 

 :لتي سنجيب عنها في الفصول االتيةؤالت وااولتوضيح هذه االشكالية يمكن طرح عدة تس 

 هذا الغزو؟ وأسبابماهي ظروف  .0
 ؟ 1112ما هي اهم تطورات الحرب في العراق .1
 ؟1112بعاد الغزو االمريكي على العراق سنةأ فيما تمثلت  .2
 ؟اهم المواقف الدولية واإلقليمية االمريكي على العراق ماهي  أثار الغزو ماهي .4

 الهدف من اختيار الموضوع
الكشف عن اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط التي عملت على تحقيقها من  .0

 .1112للعراق سنة  غزوها  خالل
إبراز الدور االسرائيلى الى جانب الواليات المتحدة االمريكية في منطقة الشرق االوسط  .1

من  من خالل تحقيق مصالحهم الحيوية واالستراتيجية واالقتصادية والسياسية في المنطقة
 . عملية الغزو خالل 

اهم و  و المواقف الدولية و االقليمية من السياسة االمريكية في العراقاالثار معرفة  .2
 .نتائجها سواء على الجانب العرقي او االمريكي  

اهمية موضوع الدراسة باعتباره من اهم المواضيع التي غيرت الخارطة السياسية للشرق  .4
وتحقيق مشروع الشرق االوسط الكبير، لملئ فراغ حضاري مزعوم  هدفه قلب االوسط 

 .الموازين في الوطن العربي 
 الموضوع اختيارأسباب    
منذ ايام دراستي في المتوسط ورسوخ  هذا الموضوع  التعلق والميول الشخصي لدراسة .0

ومعرفة  تلك االحداث في الذاكرة فكانت لدي رغبة كبيرة في الكشف عن خبايا هذا الغزو
   .في تضليل الرأي العام العالميالذي لعبه االعالم الكبير الدور 
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ت  
 

التطرق الى معرفة هدف الواليات المتحدة االمريكية االستراتيجي في الشرق األوسط  .1
في تغيير الخريطة السياسية لبناء الشرق االوسط الكبير والذي  ،عموما والعراق خصوصا

 .له الذي يخدم المصالح االمريكية تعتبر العراق القلب النابض والحيوي
من حرب الخليج الثانية  إفرازات النظام الدولي الجديد معرفة أهم  الى الوصول بالباحث .2

التي كانت نقطة هامة في تحول االستراتيجيات  1110سبتمبر  00احداث  الى ،0881
وفقا لما يتماشى مع مصالحها وأمنها  ،االمريكية إلعادة ترتيب الخطط وصياغتها وتنفيذها

 .ن اسرائيل في منطقة الشرق االوسطوام
ودراسة  و الملفقة من إستهداف العراق األسباب الحقيقيةعلى  يط الضوءفي تسلالرغبة  .4

  .واهم النتائج التي افرزها الغزوابعاد الغزو وأثاره على العراق والمجتمع الدولي 
لحصار االقتصادي الذي دام وما ألت اليه االمور أثناء فترة ااوضاع العراق قبل الغزو  .5

 .سنة 02
 الصعوبات

 :عدة صعوبات أهمها ض بحثنا هذااعتر 
 .سم من الكتب المتخصصة في الموضوعفقر مكتبة الق .0
 .صعوبة الحصول على المراجع باللغة االجنبية وعدم تواجدها في مكتبة القسم  .1
 انعدم الموضوعية في بعض الكتب ، بسبب التناقض بين الكتب العربية والكتب االجنبية .2

تضارب االراء و طابع الخالف في  بسببفي سرد االحداث وصعوبة الوصول الى الحقيقة 
 .العديد من تفاصيل الموضوع

 المنهج

م والوصول الى الغاية المرجوة ولإلجابة على كل التساؤالت تنظرا لطبيعة الموضوع 
 :بعض المناهج ابرزها االعتماد على
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ث  
 

وسرد  ،الدراسة التاريخية لجانب العراق وتبلور من خالل:المنهج التاريخي .0
 .ن أحداث في تطور تاريخها السياسيالتاريخية لها وما وقع مالصيرورة 

بوصف االحداث من حيث الزمان والمكان ووصف  والذي يهتم: المنهج الوصفي .1
وصف حالة الشعب في   اعتمدت عليه بعض االشتباكات ، وكذلك االسلحة المستخدمة كما

 .االقتصادي  العراقي وهو في ظل الحصار
من خالل تقديم إحصائيات وبيانات حول الخسائر المادية  :المنهج االحصائي .2
 .بشرية التي خلفها الغزو االمريكيوال
مختلف االحداث  محتوى لمالئمته مع طبيعة الموضوع وتحليلنظرا  :المنهج التحليلي .4

 .التاريخية
 دراسة الخطة 

 .وع الى مقدمة وثالثة فصول وخاتمةالموض هذه االشكاالت قسمنا لإلجابة عن 
 .ضوع من جوانبه المختلفةوفيها عرض مختصر للمو مقدمة  -
لمحة عامة حول العراق والذي يحتوي على مبحثين  وكان عبارة عنالفصل االول  -

 ، التركيبة السكانية ،طبيعة النظام السياسي، الموقع الجغرافيالمبحث االول جغرافية العراق 
الى  0891المبحث الثاني وتناولنا فيه واقع العراق قبل الغزو ابتدءا بحرب الخليج االولى من 

، والحصار االقتصادي الذي فرض على 0880الى  0881الخليج الثانية من ، وحرب  0899
 .0881، وعملية عاصفة الصحراء 1112الى  0880سنة من  02العراق حيث دام 

وتم تقسيمه  1112عراق الغزو االمريكي على الابعاد  وانالذي كان بعنالفصل الثاني   -
اسباب الغزو و التي تنقسم بدورها الى االسباب ، تطرقنا في المبحث االول الى الى مبحثين

 00ياسية المتعلقة بأحداث ، والسالمتمثلة في اسلحة الدمار الشاملالمباشرة  منها العسكرية 
اما الفكرية فهي الحرب على االرهاب والحرب الوقائية اما األسباب غير المباشرة فهي  ،سبتمبر

االقتصادية المتمثلة في النفط واإلستراتيجية فهي مرتبطة بأمن اسرائيل وأخيرا الدوافع الدينية اما 
 المبحث الثاني فخصص لتطورات الحرب منها االستعداد للحرب والمتمثلة في الحرب االعالمية



مقدمــــــــــــــــــــــــــــة                                                                                   

 

ج  
 

كرية والتخطيط والنفسية ودورها في تضليل الرأي العام العالمي والعمل السياسي والقوات العس
 .، وبدأ العمليات العسكرية واهم االسلحة المستخدمةاالستراتيجي للحرب

على العراق والذي قسم فقد تطرقنا فيه الى أثار الغزو االمريكي واألخير الفصل الثالث  -
فخصص للمواقف ، اما المبحث الثاني تناول االثار الدولية واإلقليميةالى ثالث مباحث، االول 

 .ف العراقي ثم على الطرف االمريكي، وأخيرا نتائج الغزو على الطر الدولية واإلقليمية
مادة العلمية وينتهي البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي تم التوصل اليها بعد دراسة ال -

 ودعم البحث بمالحق لها عالقة بالموضوع تساهم في التوضيح والفهم ،ومناقشتها وتحليلها
 .الموضوع وختمناها ببلوغرافيا للمصادر والمراجع المعتمدة ، يليه بعد ذلك فهرس

 نظرة على المراجع المعتمدة 
والمراجع كان لها دور كبير المصادر على مجموعة من للموضوع  نا في دراستنااعتمد 

لجرائد والمجاالت وحصص ومن بين اهم المصادر المعتمدة ا ،الموضوعفي تغطية جوانب 
كانت لنا عونا العربية والمترجمة وكتب اجنبية ، باإلضافة الى قائمة قيمة من الكتب تلفزيونية

ج النتائ"، والغموض عن جوانب الموضوع اهمها في استقصاء الحقائق وكشف اللبس
قليميا ودوليا احتالل ،"والتداعيات على الوطن العربي للمؤلف احمد  العراق وتداعياته عربيا وا 

قليميا و دوليااالنتائج والتداعيات دولييوسف احمد ، الريك  ، احتالل العراق وتداعياته عربيا وا 
بيث سكونز اليزاللكاتبة  لتسلح ونزع السالح واألمن الدوليا ،"االنفاق العسكري" ،رولو

استراتيجية التدمير آليات ألحمد منصور،  بالوثائق ةيالحقيقسقوط بغداد  قصة، وآخرون
  (الطائفية ،الهوية الوطنية ، السياسات االقتصادية )االمريكي للعراق ونتائجه  االحتالل

   1112الغزو االمريكي البريطاني للعراق مارس  ،باسيل يوسف بجك و آخرونللمؤلف 
 .للمؤلف عاطف السيد

لنا بإخالص واهلل من وراء وان اخطأنا فحسبنا أننا عموفي االخير فإن اصبنا فمن اهلل 
 .القصد 
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 جغرافية العراق: المبحث األول
 الموقع الجغرافي: المطلب األول  
يقع العراق في جنوب غرب قارة آسيا ويحتل القسم الشمالي من الوطن العربي، تحدده  

يران من الشرق وسوريا واألردن من الغرب والخليج العربي والكويت  تركيا من الشمال، وا 
يقع بين دائرتي حيث   (1)نظر الملحق رقما،(1) والمملكة العربية السعودية من الجنوب

° 55-73شماال وبين خطي طول  77" 00" 52درجة شماال و 02" 5" 02عرض 
  (2).قاشر 

 كلم 02بلغ حدوده البحرية حوالي في حين ت كلم، 7522البرية نحو  هكما تبلغ حدود
تعد العراق دولة برية مغلقة، فليس له سوى إطاللة محدودة جدا و  ،0كلم 000 ,447مساحته 

العراق منطقة إنتقالية بين المناخ الصحراوي ومناخ البحر ف ، (3)على الخليج عبر شط العرب
متغيرة في كميتها ومواسمها مما صعب االعتماد و  ،األبيض المتوسط، لذا فإن أمطاره قليلة

 (4) ضافة إلى جفاف المناخ وارتفاع درجة الحرارة في الصيفعليها في الزراعة، باإل
ري الدجلة والفورات نهالمنبسطة والواطئة خاصة ب األنهارالزراعة على ضفاف  وانحصار

كلم ينبعان من هضاب  0كلم وعرضه  15حوالي طوله ن شريان العراق ويبلغ اللذين يشكال
 (5). يلتقيان في القرنة محافظة البصرةأرِمينيا وكوردستان و 

                                           

، 0227، المكتبات الكبرى دراسة سياسية استراتيجية  3002الغزو األمريكي البريطاني للعراق مارس عاطف السيد،  (1)
  .2ص

، رسالة مقدمة الجغرافيا السياسية للعراق دراسة في المحددات المكاتبة لوظائف الدولةرضا محمد السيد سليم،  (2)
 . 32، ص0223الزقازيق، يناير، للحصول على درجة الماجستير في األدب من قسم الجغرافيا إلى 

 .2عاطف السيد،  نفس المرجع ، ص (3)
؛ دراسات في السياسة واإلقتصاد، مركز اإلمارات الموقع الجغرافي وأهميته اإلستراتيجية في العراقسيار جميل،  (4)

 .10للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، دبي، ص
الوزراء، الهيئة الوطنية لإلستثمار الخارطة اإلستثمارية ، رئاسة مجلس جمهورية العراقسامي األعرجي،  (5)

 .5، ص0210للعراق،
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والجنوب خاصة أن المنطقة الجبلية والشبه  وهناك تفاوت في تساقط األمطار بين الشمال 
العراق القمح، الشعير لكثرة تساقط األمطار، وينقسم . الجبلية في الشمال تعتمد على الزراعة

  (1). إلى قسمين العراق األعلى والعراق األدنى أشد حرارة وأكثر رطوبة من العراق األعلى
حيث  واالجتماعية االقتصاديةسمات الموقع الجغرافي للعراق أثرت على أحواله لذا فإن  

والنقل البحري المعتمدة على البحر كالصيد وصناعة السفن  االقتصاديةاألنشطة  انكمشت
، بعراق حدد بدوره الزراعة التي تمركز على ضفاف طيعة المناخ الجاف السائد كما أن

 .األنهار التي أثرت سلبيا على النشاط الزراعي في العراق
 :فهناك ثالث أقسام للتضاريس هي للتضاريسأما بالنسبة   
 .والفرات ةالدجلي الذي يقع في وسط وجنوب العراق ويحيط بنهر : السهل الحسوبي -أ 
من % 52, 5ربي من العراق وتمثل حيث تحتل القسم الغ :الصحراوية الهضبة -ب 

مساحة العراق، ويتميز بوجود منخفضات وأودية عديدة وتالل قليلة، وكثبان رملية، إال أن 
  (2).أجزاء الهضبة الصحراوية الخمسة تختلف عن بعضها البعض

تقع في الشمال الشرقي والقسم الشمالي من العراق وهي تمد نهر المنطقة الجبلية،  -ج 
من مياهه، وهي منطقة غير متجانسة من حيث تضاريسها فهي تختلف % 72دجلة بحوالي 

في إرتفاعها وشكل وحجم جبالها وسهولها، وأوديتها والظواهر الطبيعية األخرى، وتنقسم 
  (3). ية عاليةالمنطقة إلى قسمين منطقة شبه جبلية ومنطقة جبل

 :المناخ
يتميز مناخ العراق بأن الرياح السائدة تختلف في الصيف عن الشتاء، ويعد جنوب العراق 

  (4) .من أشد جهات العالم حرارة في فصل الصيف، وأطوال باقي الفصول

 :يز بينها هييمكن التم وهناك ثالثة أقاليم مناخية في العراق

                                           

 . 2ص . السابق  عاطف السيد، المرجع (1)
 .12صنفسه ، (2)
 .75، ص1222، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، جغرافية العراق أرض يكانا وموارده اإلقتصاديةخطاب صكار،  (3)
 .10السيد، نفس المرجع، ص عاطف (4)
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ويسود ضمن حدود السهل الفيضي والهضبة : إقليم المناخ الصحراوي الحار -أ 
 .من المساحة %72 الصحراوية ويحتل نحو

في مقدمات الجبال العالية أو المنطقة شبه الجبلية ويحتل إقليم مناخ اإلستيبس،  -ب 
 . من المساحة% 13نحو 
 ويسود في شمال شرقي العراق في المنطقة الجبلية  إقليم مناخ البحر المتوسط،  -ج 

 ( 1).من المساحة %10ويحتل نحو 

 :التركيبة السكانية: المطلب الثاني
حرفة  مديتميز العراق بتنوع وتعدد بيئاته، ففي سهوله وأوديته مارس السكان منذ الق

تشر الزراعة، كما توجد البيئة الصحراوية، التي تصلح لرعي األغنام والناعم واإلبل كما تن
أما بالنسبة للمدن العامرة بالنشاط التجاري والصناعي ،  حرفة الرعي على جوانب الجبال

فهي عند ملتقى الطرق الرئيسية كما هو الحال في بغداد والبصرة والموصل ويمكن أن نميز 
   (2):المجتمع العراقي بثالث أقسام

هي المحافظة على العادات والتقاليد وتنقسم القبائل إلى  أهم خاصية تَميزهم: البدو -1
عشائر تربطها روابط، القرابة، ويخضع أفراد العشائر لشيخ القبيلة وسمتهم، األساسية هي 
التنقل والترحال، وترفض هذه القبائل للقوانين ودفع الضرائب، وبعد اإلستقالل حاولت 

ولجأت  الحكومة على الجيش إلخضاعهم بعد الحكومة العراقية فرض سيطرتها التامة عليهم 
كما هناك مجموعة من ، (3)  وأخذت تشجعهم على الزراعة ،م1275الثورة التي قاموا بها 

القبائل العربية التي تستقر على ضفاف نهري دجلة والفورات ويكسبون قوتهم من فالحة 
  (4).ة الماشية وصيد السمكياألرض وترب

                                           

 .20رضا محمد السيد سليم، المرجع السابق، ص (1)
 .15عاطف السيد، المرجع السابق، ص (2)
 .50، ص1200، دار المعارف، القاهرة، العراقحسن جوهر مرسي أبو الليل،  (3)
، دار الجماهرية للنشر 0األربد، طعبد الحكيم، : تر، اللعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية هنري لورانس،  (4)

 .50والتوزيع واإلعالم، ليبيا، د ت، ص
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في الزراعة، ومنذ قيام النهضة  من سكان العراق% 32 يشتغل حوالي :المزارعون -3
أصدرت الحكومة  1252، 1270الحديثة أدخلت إصالحات زراعية واسعة، وخالل عامي 

العراقية قوانين من أجل إصالح وتنظيم الشؤون الزراعية، مما أدى إلى زيادة دخل الفالح 
  (1).  موسميةبعدما كانت قيمة األراضي الزراعية، أصبحت تستغل طوال العام  وارتفاع
 أقوالهاعملت الحكومة العراقية على اإلهتمام بشؤون المدن وتحسين : دنسكان الم -2

م شمل 1253الذي من خالله تكونت األحزاب ومنذ ثورة جويلية وعملت على نشر التعليم 
اإلصالح مختلف نواحي النشاط في المدن العراقية التي أصبحت مراكز قوة للنشاط العلمي 

 البصرة ،ينة، هذه المدن هي بغداد، وكثرت الهجرة من الريف إلى المدواالقتصادي
  (2)...والموصل، الكوفة، كركوك، أربيل 

فتوجد فيه  فيةاثقلواللغوية وا كما يتميز الشعب العراقي بالتعددية اإلثنية الدينية والمذهبية 
انظر الملحق ، ك إلى طبيعة تكوين العراق الحديثخصوصيات إجتماعية مختلفة ويرجع ذل

حيث تعتبر القومية العراقية من األغلبية الساحقة في البالد بل يعتبر الكرد القومية ، ()رقم 
وتعتبر  (3)ثم التركمان والمسيحيين من الكلدان والنساطرة واألرمن وأقلية من اليهود: الثانية

وهناك  كالكرديةالعراق التي تستخدم فيه لغات آخرين اللغة العربية هي اللغة الرسمية في 
% 75التركمانية والسريانية، أما من حيث اإلثنيات العرقية فيتشكل العرب نسبة تصل إلى 

محافظة  13من السكان ويتألف العراق من  %27ويشكل المسلمون ويشكل األكراد
ن ينتمون إلى مذهبين السني والشيعي حيث تبلغ نسبة الشيعة في يغير أن المسلم(4)إدارية

                                           

 .10، صالسابق عاطف السيد، المرجع (1)
 .نفسه  (2)
مكانية تطبيقها كنظام سياسيمحمد عمرو مولود،  (3) ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات (العراق نموذجا)الفدرالية وا 

 .750-772، ص0222والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .17سيار جميل، المرجع السابق، ص (4)
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كردي والتركماني لواألكراد والتركمان والعنصر ا% 00من عدد السكان، والسنة % 02العراق 
 ( 1).من أهل السنة

 يطبيعة النظام السياس: المطلب الثالث
 اجتماعيةيمثل القرن العشرين البداية الحقيقية للعراق الحديث وتشكيل طبقات وفئات  

لتي قيم السسيولوجية والفكرية والثقافية الرات في انظمة حكم حديثة، وما طرأ من تغيجديدة وأ
م تم 1201ي عام ف، (2) ومن ثم في الوعي بكل تجلياته االجتماعيعلى الوجود  انعكست

وعمل على تأسيس الجيش العراقي الحديث  ،(3)صل ملكا على العراقتنصيب الملك في
نشاء الكلية العسكرية  ستغالل أبارا 1205وا  بالزراعة والصناعة  واالهتمامم، وتقدم التعليم، وا 

 (4).كما سمح بإنشاء األحزاب السياسية التي تساعد على تطور الديمقراطية في البالد
ا إلعالن إستقالل العراق يفيصل معاهدة مع بريطانوقع الملك  1270ومع بداية سنة   
نهاء  التي كانت على بريطانيا بحكم اإلنتداب وكذلك دخول العراق عصبة األمم االلتزامات وا 

م حيث أنه 1272 وبعد وفاته خلفه إبنه غازي الذي حكم العراق ست سنوات إذ توفي عام(5)
م قامت ثورة 1251في عهد فيصل الثاني بلغت العراق درجة ملحوظة من التقدم، وفي سنة 

رشد الكيالني والذي إنظم إليه معظم الجيش، واستولى على الحكم وهنا قطع العراق عالقاته 
ية مع بريطانيا ولم تستمر الثورة سوى شهر واحد بعدها إنظم العراق إلى جامعة الدول العرب

 (6).م انضمت العراق إلى الحلف العسكري الذي سمي بحلف بغداد1255م وفي سنة 1255
 (6).بغداد

                                           

ــــ( 1) ــــ ــــ ــــ ــــ ص، .، ص1231، مؤسسة الدراسات واألبحاث في منشورات العالِم العربي باريس، الصراع العربي اإلسرائيلي، ـــــ
170-177. 

لعلوم السياسية، جامعة بغداد،  ، كلية ا، األهداف والنتائج1231قراءة في تأسيس الدولة العراقية بلقيس محمد جواد،  (2)
 .01ص

، رسالة مقدمة للحصول الدولة العراقية نشوئها ومراحل تطورها الجغرافيا السياسيةخميس هاشم عبد اإلله الجنابي،  (3)
 . 02، ص0211على شهادة الماجستير في القانون، كلية القانون والعلوم السياسية في األكاديمية العربية في الدنمارك، 

 .023، ص0222، مكتبة العكيبات، الرياض، تاريخ العالم العربي المعاصرإسماعيل أحمد ياغي،  (4)
 . 72خميس هاشم عبد اإلله الجنابي، المرجع السابق ، ص (5)
 .13عاطف السيد، المرجع السابق، ص (6)
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م انهت الثورة الحكم الملكي في العراق وقتل الملك فيصل 1253 جويلية 15وفي 
والوصي عبد اإلله ونوري السعيد وعدد آخر من الوزراء وقيادة الجيش بقيادة عبد الكريم 

قاسم رئيس لعن قيام الجمهورية العراقية، وأصبح عبد الكريم ب وتم اإلعالن ،(1)بلقاسم
تفرد بعد ذلك  ،(2) للحكومة وقائدا عاما للجيش وعين نائبه عبد السالم عارف وزير للداخلية

نوفمبر وحكم عليه  7، حيث قام بإعتقال عبد السالم عالف يوم معبد الكريم بلقاسم بالحك
 (3).الحكم إلى السجن المؤبد خفضأنه  الباإلعدام ألنه كان يدبر لقتله إ

تم فيها إنهاء " رمضان 15ثورة "م وقعت ثورة قادها الجيش العراقي 1207فيفري  3في  
يلبث في  لم أنهصبح رئيسا للعراق غير ي أوقتله وخلفه عبد السالم عارف الذحكم بلقاسم 

خوة عبد الرحمان إوتولى بعده الرئاسة ة والوحدة العربية، يناصر ل الحكم طويال بسبب ميوله
 هقادم 1203جويلية  15إال ألنه هو اآلخر سقط في إنقالب قاده حزب البعث في  عارف

فقاموا بعمليات تطهير  ،(4) أحمد حسن البكر وصدام حسين الذي تولى الحكم فيما بعد
زاحة يون في ازاحة شملت قادة االنقالب العسكري من غير البعثيين ونجح محور التكريت وا 

م أساليب متنوعة مثل اثانيا باستخد ممناِفسيه إخضاعخصومهم من داخل الحزب أوال ثم 
حيث ب، القهر، القمع، حيث كان يرمي لالحتكار الكامل للسلطة اإلدماجاالستيعاب، 
رئيس كان أحمد حسن البكر و لبعثيين، مواقع الحيوية للدولة مقصورة على الأصبحت ا

صدقاء ؛ أما باقي المناصب كانت لألحماد وزير للدفاع أصبحلمجلس قيادة الثورة ثم 
 (5). نسابوالمقربين والموالين لهم ولأل

 (6)م استقال أحمد حسن البكر ليتولى صدام حسين الحكم في العراق1272وفي جويلية  

                                           

 .002، 003ص، .، صالسابق إسماعيل أحمد ياغي، المرجع( 1)
 .نفسه( 2)
 .13، خاص موسوعة الرشيد، صتاريخ العراق الحديثود، ولي الدين محم (3)
 .57-50، ص1220، [د ط]، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، تاريخ العرب المعاصررأفت الشيخ، ( 4)
 .50هنري لورنس، المرجع السابق، ص (5)
 .نفسه( 6)
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راقي علحزب البعث ال ويصبح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، أمينا عاما
ه قام بالقضاء على تسلطا بيتثكشخصية رئيسة وت زابار  اورئيس مجلس قيادة، وأخذ دور 

بيده وبسرعة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)أحداث المعارضة بحصر السلطات الثالثة 
 أصبح مهندس السياسات العراقية الخارجية وممثل العراق في جميع المواقف الدبلوماسية

دائم أعطى للنظام الفرصة للتحكم في كافة  وعدم وجود دستورة نلمعلوكانت حالة الطوارئ ا
المؤسسات من خالل األجهزة األمنية والعيون المنتشرة، حيث كانت آليات عمل وفكر صدام 

 (1).حسين مبنية على حكم الحزب الواحد والعشيرة الواحدة والعائلة الواحدة
سنوات كانت نتائجها  3استمرت  إيرانم حسين حربا مع م دخل صدا1232وفي سنة   

حيث جعلت العراق على بعد خطى  ،االقتصادية العسكرية والسياسية واالجتماعية كارثية
    (2).قليلة للخروج من قائمة دول العالم الثالث

سرائيل األمريكيةوغذت كل من الواليات المتحدة    ألسلحة وخرج هذا الصراع وزودته با وا 
ويمتلك سالحا متطورا وبخبرة عسكرية ليدخل بعدها في حرب مع يران منتصرا في حربه مع إ

  .وط النظامقسبمن مشاكل انتهت في دوامة  أدخلتهالكويت 
 واقع العراق قبل الغزو: المبحث الثاني 

 (1299-1290 اإليرانيةالعراقية  الحرب)حرب الخليج األولى: المطلب األول   
العراقية اإليرانية من أطول الحروب النظامية بين دولتين مسلمتين متجاورتين تعد الحرب  

متنافستين إبان القرن العشرين، حيث زعزعت األمن واالستقرار في منطقة الخليج وهددت 
األمن القومي، كما فتحت المجال أمام دخول القوى األجنبية بحجة حماية المالحة في 

نلقي نظرة حول النواة األولى لهذا الصراع الذي في األصل  1خ ح  قبل تناولنا ،  (3) الخليج
م 10قبل الميالد وتجدد هذا الصراع في القرن  020بين العرب والفرس منذ عام هو صراع 

                                           

، رسالة مقدمة لنيل درجة التحول من الدكتاتورية إلى الشرعية الديمقراطية في اسبانيا والعراقنعمان الجابري،  (1)
 . 07، ص0227الماجستير في القانون الدولي العام، كلية القانون والسياسية، األكاديمية العربية في الدنمارك، 

 .0ولي الدين، المرجع  السابق، ص (2)
 .2، صعاطف السيد، المرجع السابق  (3)
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 الحدود التي كانت غير واضحة بين واإلمبراطورية الفارسية بسبب ةبين اإلمبراطورية العثماني
  (1).أراضيها
كان العرب  نحيكان الفرس أغلبهم من الشيعة في  باإلضافة إلى المشكلة المذهبية، إذا  

م وقعت إتفاقية بين اإلمبراطوريين إال أن النزاعات 1272، وفي عام (2)والعثمانيون من السنة
يران  م1202سنة  حيث عرفت ، (3) تجددت حول الحدود بداية توتر العالقات بين العراق وا 

 م، وزادت1277حيث ألغت إيران من جانب واحد إتفاقية ترسيم الحدود بينهما الموقعة سنة 
على ثالث جزر في مدخل الخليج مما أدى بالعراق إلى  م1271حدة التوتر بإستالء إيران 

  (4). قطع عالقاتها الدبلوماسية مع إيران
التي وضعت اإلطار العام ()توصال الطرفان إلى إتفاقية الجزائر م1275وبحلول سنة  

رت األوضاع م تدهو 1273وفي أواخر عام  ،(5) إليجاد الحلول للمشكالت بين الدولتين
الواليات المتحدة  إيقافيرجع إلى  ضعفوهذا ال الداخلية إليران وبرز دور المعارضة 

 ( 6) األمريكية ودول أوربا الغربية صفقات األسلحة الرئيسية التي كان نظام الشاه متعاقدا معها
دى إلى أاق عدم سريان إتفاقية الجزائر األمر الذي ر م أعلن الع1232سبتمبر  17وفي   

سبتمبر  5العراق قرار الحرب على اعتبار أنه من  اندالع الحرب العراقية اإليرانية، مبررة
 ( 7).م قامت المدفعية اإليرانية بقصف األراضي العراقية، واستهدفت منشآت عسكرية1232

                                           

د، ن . د []د س ]،[ط. د]المعهد النمساوي للسياسة الدولية،، صدر عن العراق إيران أسباب وأبعاد النزاعفاضل رسول، ( 1)
 .2ص[
يران وهم الصراع وهم الوفاقفهمي هويدي، ( 2)  .55-50، ص1221، دار الشروق، بيروت، العرب وا 
 .11رسول، نفس المرجع، صفاضل ( 3)
 .53، 57ص، . سابق، صالمرجع الأبو غزالة، عبد الحليم  (4)
( )يران وتعتبر من وجهة النظر الدولية أساسا ألية  1275مارس  0رمت هذه االتفاقية، في اب وآخر اتفاقية بين العراق وا 

 (.نفسه:أنظر) تسوية سلمية للحرب
 .03فهمي هويدي، مرجع سابق، ص( 5)
 .07المرجع ، صنفس  فاضل رسول، ( 6)
، ، دار الفجر الجديد للشر 0، ط تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرينرضا محمد السيد سليم، (7)

 .071، ص0227والتوزيع، القاهرة، 
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عمق األراضي اإليرانية والقواعد العسكرية  ةحركت القوات العراقية الجوية مستهدففت 
ى البصرة، وحذرت دول الخليج من إلبتوجيه ضربات العديد من المواقع، فردت إيران  وشملت

قامت إيران بهجمات  1237إلى  1230 وابتداء من نهاية شهر أكتوبر ،(1) أي هجوم ضدها
موسعة في بغداد والمنطقة الكردية عن طريق ما يسمى بالحوائط البشرية مخلفة خسائر 

  (2).كثيرة

 (3) ةتفاقم الموقف بشدة وتدهورت األوضاع القتالية للقوات العراقي م1235 وفي سبتمبر  

قرار عبر  ندة األمريكية، فأصدر الرئيس ريغافطلبت العراق مساعدة من الواليات المتح
دم عأ ستسعى جاهدة لمنح المساعدة للعراق و .م.توجيها لمجلس األمن القومي بأن الو

رسالة سرية لصدام حسين يخبره فيها أنه على  م1230خسارتها للحرب، حيث أرسل سنة 
العراقيين رفع مستوى حربهم الجوية ورفع غاراتهم على إيران، وبذلك استعادة العراق عالقاتها 

  (4).م1207أ التي كانت مقطوعة منذ حرب .م.مع الوية سالدبلوما

القتالية باإلضافة وبهذا أخذت األسلحة المتطورة تتدفق على العراق مما زاد من قدرته  
 (6)في نفس الوقت دخلت إيران مرحلة الضعف والتقهقر، (5)إلى الدعم المالي من دول الخليج

م وفق إطالق النار األمر الذي 1233جويلية  13الخميني في  هللأية ا نوأعل (6)والتقهقر
وخرج بجيش مكون وكفاءة عسكرية متميزة وعتاد ذو قاعدة  ،(7)اعتبره العراق فخرا عسكريا

ة متطورة، غير أنه خرج بأوضاع مزرية ومنهارة وبأزمة إقتصادية ضخمة و ديون عسكري
مليار دوالر وتصاعدت األزمة في الداخل بين النظام العراقي واألكراد  32خارجية قدرت بـ 

                                           

 .177-170ص، .، الصراع العربي اإلسرائيلي ،المرجع السابق ، ص(1)
 .73، 77، صالسابق فاضل رسول، المرجع ( 2)
 .52ع السابق، صعاطف السيد ،المرج (3)
، الدار المصرية اللبنانية، األسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات واإلرهابعبد الهادي مصباح،  (4)

 .172، ص0227القاهرة، 
 .02فاضل رسول، نفس المرجع ، ص(  5)
 .51مرجع ، ص نفس عاطف السيد، (6)
 .03فهمي هويدي، المرجع السابق، ص( 7)
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سرائيل بسبب .م.أما المستوى الخارجي زاد األمر تواترا وحدة بين العراق والو أ وبريطانيا وا 
إلى إنخفاض النفط في األسواق العالمية وتوقف خطط  ةاإلقتصادية، باإلضافنامي قوتها ت

فاق العسكري والقوة العاملة التي نالتنمية بعد الخسائر الكبيرة التي كانت موجهة إلى اال
   (1).وجهت إلى جبهة القتال

ث أن أما بالنسبة للنتائج التي خلفتها هذه الحرب هي التفرقة بين الدول العربية، حي   
دول الخليج كانت تدعم النظام العراقي بشكل كبير خاصة الكويت والسعودية، وكذلك كل من 

وكان الهدف من إقحام العراق في ، (2) ت سوريا إلى جانب إيرانفوق نمصر واألردن، في حي
الداخلية، إال أنه حصل عكس ذلك الحرب مع إيران إضعافه عسكريا وصناعيا وزيادة الفتن 

     ( 3).التكنولوجية صناعة قدرته العسكرية وخبراته القتالية وزيادة ال وتنامت
أنها كانت حرب قاسية ومدمرة، استمرت ثماني سنوات من  1ح خ ما يمكن قوله عن  

وهي أطول الحروب التقليدية في العصر الحديث ذهب أكثر من مليون  1233إلى 1222
ين حيث تقدر الخسائر المادية بمئات شخص ضحايا لتلك الحرب، ودمر اقتصاد الدولت

المليارات من الدوالرات؛ إال أنه ومع خروج العراق منهمكا اقتصاديا ومتأثرا اجتماعيا بما 
     .متوفوقةتالية وتسليحية رج بقاعدة عسكرية متطورة وقدرة قخلفته الحرب خ

 (1221 -1220 غزو الكويت)حرب الخليج الثانية: المطلب الثاني 
اعتقد صدام حسين أن أي عمل يقوم به ضد الكويت هو حماية االقتصاد العراقي من  

ن كان عسكريا، ال يحمل أمريكا أن تتخذ ضده إجراءات قاسية خاصة  (4)االنهيار حتى وا 
أبريل "الضوء األخضر والمتمثل في قول السفيرة األمريكية في بغداد أ .م.الو أعطتهبعدما 

يكية ليس ر ان الواليات المتحدة األم» 1222جويلية  15للرئيس صدام حسين يوم  "غالسبي

                                           

 .51، صالسابق السيد، المرجععاطف  (1)
 .175، 175ص، .محمد مرسي محمود، مرجع سابق، ص (2)
، دراسة في علِم االجتماع السياسي، دار الصواب، دار نور، دمشق، انهيار سلطة الدولة في العراق، مجيد الهيتي رباح( 3)

 .101، ص0212
 .30، ص 0225دار وائل ، عمان ،  ، ، قضايا معاصرةعدنان سليمان االحمد ، عدنان المجالي (4)
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تصريح جون  ، «ع الحدودي والنزاعات األخرى  بين العراق والكويتالها عالقة بموضوع النز 
 (1).«للدفاع عن الكويت أ.م.رسمية للو التزاماتتوجد  انه ال»كيلى 

الحدود المتنازع عليها بين البلدين حول حقل  هيويبقى السبب الرئيسي لتنفيذ قرار الغزو  
ين سصدام ح  األمر الذي جعل ،(2) في التراب العراقي% 22 يلة حيث يقع أكثر منرمال

يتهم الكويت بسرقة النفط منه أثناء حربه مع إيران كما أنن الكويت ركزت على منطقة 
األمر الذي استفز صدام  حسين وادخله في أزمة لإلنتاج وانخفاض األسعار بحيث  الرميلة
مليون دوالر كتعويض  0, 5لذا طلب من الكويت  ،(3)من موارده على النفط% 22يعتمد 

الحدود العراقية والتخلي عن حقل الرميلة وتدفع للعراق مساعدة  نالمسروق م على النفط
  (4).األسعار انخفاض نكتعويض عمليار دوالر  10مالية قدرها 

 :أما بالنسبة للبعد السياسي للغزو فيمكن إدراجه ضمن النقاط التالية
 بريطانية  أمريكيةوأن هناك مؤامرة (5)شعور القيادة العراقية بتأرجح الموقف األمريكي

تستخدم فيها كل من الدعاية اإلعالمية الفردية والتهديد العسكري اإلسرائيلي والضغط 
  .راتي ضدهاماالقتصادي الكويتي اإل

  المكثف في مياه الخليج  األمريكيالتواجد أيضا 
  شبه مهزومة وحياد المملكة العربية السعودية تجاه  اإلقليميةمن المعادلة  إيرانخروج

 .يتغزو الكو 
 (1) الدفاعية األمنيةإلى هشاشة مجلس التعاون الخليجي خاصة من الناحية  باإلضافة   

(1)   

                                           

 .57-50، ص[سد ]، دار أخبار اليوم، [ طد ]، مصر، ألعاب السرك السياسيمصطفى محمود، ( 1)
 .50محمد برهوم، نقوال ناصر، دار الفكر للنشر والتوزيع، ص: تر، ، بين حرب بوشادوارد سميث (2)
 .11، ص1221، شركة المطبوعات، بيروت، 0، طالخليجالمفكرة المخفية لحرب بيار سالنجر، أريك لوران،  (3)
" الغزو العراقي للكويت"-«ضمن أعمال الندوة البحثية: األسباب الموضوعية والمبررات اإليديولوجية»الغزوالحمد، ( 4)

داب الكويت، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآل1255، عالم المعرفة، العدد المقدمات والوقائع وردود الفعل والتداعيات
 .22، ص1225

 .757-755، ص1220، مركز األهرام للترجمة والنشر، حرب الخليج أوهام القوة والنصرمحمد حسنين هيكل،  (5)
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أمرا مأساويا أدى إلى إعالن الحرب حيث تمت فيه دراسة مشكل ()مؤتمر جدة ويعتبر
مليار دوالر إال أنه لم  1دوالر والسعودية  2غ لالتعويضات الذي نحل بدفع الكويت مب

يتوصل الطرفان إلى حل نهائي األمر الذي أدى إلى إشعار نار الحرب، وغادر الطرفان 
قرار غزو  (3) واتخاذبصدام حسين  لالجتماعإبراُهيم  إبراهيمومباشرة توجه عزت  (2)السعودية

  (4). الكويت في تلك الليلة
فوجئ العالم بغزو عراقي همجي، حيث تقدمت قواته نحو  1222أوت   0وفي صبيحة  

ألف جندي للسيطرة عليها وشل  122مدينة الكويت مشكلة من ثالث فرق رئيسية قوامها 
على الحدود الكويتية  انتشرت -والثالثة  الحتاللهابع البترول الحياة، والثانية نحو منا

وتمكنت القوات  العراقية من إحكام سيطرتها على الكويت ولم تجد أثر لألسرة  ، (5) السعودية
 ( 6). سفارة األمريكيةلبا استنجدتالحاكمة التي 

الذي يرفض الغزو العراقي ويطلب باالنسحاب الفوري " 002"األمن قرار سمجل وأصدر 
طاولة التفاوض، كما طالب مجلس جامعة الدول العربية بنفس القرار ى لادون شرط والمثول 

الذي يفرض حصار اقتصادي " 001"القرار رقم 1222أوت  0أصدر مجس األمن في و 

                                                                                                                                    

دراسة في اآلثار القانونية والسياسية واإلستراتيجية لحرب الخليج  ،نزع أسلحة الدمار الشامل العراقيةر ورضا بيومي، عم(1)
 .20، ص0222، دار النهضة العربية، القاهرة، [د ط]الثانية، 

 () جمع هذا المؤتمر ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء ومن العراق عزت إبراهيم نايت رئيس مجلس قيادة الثورة سعدون
 (.7ريك لوران، المرجع السابق، صبيار سالينجر، إي: أنظر)حمادي

 .57، ص1221غزمي مخلوف، القاهرة، : تر حرب الخليج الملفات السرية ،بيار سالنجر، اريك لوران،  (2)
 .53، ص[د س]، شركة اإلعالنات الشرقية، األخطاء القاتلة، شاهد على يوميات حرب الخليج الثابتةجمال كمال، ( 3)
، شركة مطابع الوزان العالمية للكويت، ي للكويت قراءة موجزة في جوانب من إشكالية األزمة، الغزو العراقغانم سلطان( 4)

 .7، ص1225
، دراسة في اآلثار في تناقضات األزمة، مكتبة بيسان، بيروت، القاهرة، هل إنتهت حرب الخليج، سامي عصاصة ( 5)

 .105، ص1225
، 1220، مركز دراسات الوحدة العربية، يوميات من جوف اإللهحرب الخليج خطوط الرمل والزمن ، حليم بركات( 6)

 .13ص
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عضو وامتنعت  17تجات كافة وقد وافق عليه على العراق يمنع تصدير واستيراد السلع والمن
    (1). كوبا واليمن عن التصويت

 2وطارق عزيز في ()وقام بوش عرض فرحة أخيرة للعراق في محادثات جيمس بيكر 
رس على ونغحوت الك 1221جانفي  07، إال أن هذا األخير فشل، وفي 1221جانفي 

المتحدة ووافق مجلس الشيوخ تفويض الرئيس بشن الحرب في إطار قرار هيئة األمِم 
ساعة شنت الطائرات التابعة لقوات التحالف ضربات جوية  05باألغلبية على القرار وبعد

  (2). على أهداف عسكرية على العراق والكويت تعززها قصفات متتالية من صواريخ كروز
ستمر القصف بين جانفي  17في  ()اصفة الصحراءوهكذا بدأت عملية ع  50و 73وا 

يوما ولم يواجه هذا القصف مقاومة من الطيران العراق حيث كان العراق منعدم الدفاعات 
  (3). وقد تم تحرير الكويت بعد ذلك

دف من التدخل العسكري األمريكي جاء بعد تخطيط همخلفة خسائر إقتصادية، ألن ال 
حتى تتسنى  مسبق لضرب البنية التحتية اإلقتصادية العراقية لشل قدراته العسكرية والمدنية

كما وجهت ضربات قوية لمواقع  ،السيطرة على العراق مستقبال وبسهولة وهو ما تم فعال
ة العراق وعدم تأمين حاجياته إنسانية هامة ومراكز التموين حيث أدى ذلك إلى شد قدر 

نهياره          .وا 
 :3002-1221الحصار االقتصادي : المطلب الثالث 

                                           

 .170-107، ، ص، المفكرة المخفية لحرب الخليجبيار سالنجر، اريك لوران (1)
 () ... كان وزير خارجية، ورئيس الهيئة مصطفى موظفي البيت األبيض ومدير الحملة اإلنتاجية لبوش، وسياسيا محنكا
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 1227-1221في الشرق األوسط من مؤتمر مدريد،  لسالملية ادالل بحري، عم: أنظر)

 (.70، ص(غير منشورة)1223/1222العالقات الدولية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
 .175بيار سالنجر، المفكرة  المخفية، ، ص (2)
 () ها تعصف بكل ما على األرض الكويتية والعراقية وبعض أرض ِبعلمه المسبق أن ءأطلق عليها بوش عاصفة الصحرا

 (.72محمد بشير التميمي، حرب الخليج بين األسباب والنتائج، ص: أنظر)الخليج 
سمير كريم، : تر، سبتمبر 11تدمير النظام العالمي اإلمبريالية األمريكية في الشرق األوسط قبل وبعد فرنسيس بويل، ( 3)

 .110، ص 0225للثقافة، مصر، المجلس األعلى 
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م 1222الحمالت العسكرية قامت الواليات المتحدة األمريكية منذ عام مع بالتوازي  
أ حصارا .م.فرضت الوف ،(1) بإنتهاج سياسة قصدية تستهدف إضعاف العراق إقتصاديا

م حيث 1222أوت  0في  "000"شامال على العراق بموجب قرار مجلس األمن إقتصاديا
ن مصدرها العراق وأي أنشطة أي من السلع والمنتجات التي يكو  يمنع العراق من إستيراد

ة أو منتجات وأية معامالت تجارية يكون من شأنها تعزيز التصوير والشحن ألي سلع
ئية المقدم لظروف إنسانية كما أوصى العراق بتشكيل بإستثناء اإلمدادات الطبية والمواد الغذا

لجنة تابعة لمجلس األمن مهمتها الحرص على تطبيق نظام العقوبات ضد العراق والسهر 
، كما عملت هذه اللجنة على منع دخول العديد من المواد (1222)001على تنفيذ القرار 

سبتمبر  05في  072 أ قرار.م.الور مجلس األمن بتفويض من دأصو  الطبية واإلستهالكية
والبحرية، وبهذا بأن يطبق الحظر على جمع وسائل النقل الجوية "، والذي ينص، 1222

  (2).الجوانبمس جميع ييكون العراق قد وقع في حصار إقتصادي 

اته بل هو وسيلة لتحقيق هدف ال يتحقق ذ هذا الحظر اإلقتصادي ليس هدفا في حد
العراق عن التأثير في مجريات األحداث النفطية في الخليج وفي وبدون إبعاد ، بسهولة 

 أ بحضورها العسكري الواسع في الجزيرة العربية تكون ضمنت لمدة طويلة.م.ألن الو العالم
  (3).خروج هذا النفط ليس فقط من دائرة الهيمنة العربية بل دائرة القرار العربي أساسا

 م1221 رح وزير الخارجية األمريكي جيمس بيكر أثناء لقائه بطارق عزيز في صحيث 
 230م أصدر القرار 1225وفي سنة  ، «نبأ سيفيدكم إلى عصر قبل الصناعة »

وهو ما عرف بسياسة أو برنامج  كمحاولة للتخفيف من آثار الحصار المفروض على العراق
حقيق آثر تلك العقوبات والذي كان يعتمد على النفط مقابل الغذاء الذي كان هدفه الظاهري ت

                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، ، العراق تحت اإلحتالل تدمير الدولة وتكريس الفوضى، وآخرونأنتوني كوردسمان( 1)
 .57، ص0223، بيروت، (02)سلسلة كتب المستقبل العربي

 .103، ص1221الجزائر،  ، دار الشهاب،إعصار الخليج رياح الشرق تهب على مستقبل العالمأسامة عكنان، ( 2)
، مذكرة مقدمة 3009-1220األبعاد اإلستراتيجية لتدخل الواليات المتحدة األمريكية في العراق عبد الكريم ياسماعيل،  (3)

مصطفى صايح، : اإلستراتيجية والمستقبليات، إش: لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص
 . 22، ص0212/0222، (دالي براهيم)سياسية واإلعالم، جامعة الجزائركلية العلوم ال
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أشهر ستة م، وكان يتجدد كل 1220وبدأ تطبيق البرنامج فعليا عام  ،(1) حصص محدودة
وفي واقع األمر لم يكن العراق يملك  ،(2) م0221 إلى مرحلته التاسعة في أوائل حتى وصل

 15النفط ما يساوي ما يمده بأسباب الحياة بل وصل إجمالي حصيلة دخله الشهري من 
  (3). يالر لكل فرد عراقو د

أ بغية بقاء الشعب العراقي .م.تعتبر سياسة النفط مقابل الغذاء وسيلة ضغط تستعملها الو 
تحت رحمتها والسيطرة الكاملة على منابع النفط العراقي والتحكم فيه بما يتوافق مع مصالح 

 .حلفائها
وأدى الحصار إلى نتائج سلبية في جميع مجاالت الحياة الصحية واإلجتماعية والبيئية  

والعلمية واإلقتصادية وأصبح معزوال سياسيا ودبلوماسيا عن العالم ومن أكثر الدول تخلفا 
في ومحطات توليد الكهرباء ومحطات المياه اصحيث دمرت بنيته التحتية من مصانع وم

نتشار ال يمكن اعتبار هذا الحصار حرب ، فقر واألمراض خاصة لدى األطفالوالمجاري، وا 
الموت العاجل، وكان في طوابير  إبادة جماعية ودولة بأكملها  تتحول إلى معسكر يصطف

ستراتيجيات أمريكية بغية الهيمنة  هذا الحصار الذي دام ثالثة عشرة سنة ضمن أهداف وا 
عادة إسم منطقة الشرق األوسط   .وا 

 (1221عاصفة الصحراء )الوضع العسكري: رابعالمطلب ال

والتهديد بإستخدام القوة أ بين التصعيد والتراجع . م.راوحت حدة األزمة بين العراق والوت
 .1223العسكرية، وهذا ما حدث في عملية ثعلب الصحراء 

                                           

 .53، وآخرون، المرجع السابق، صأنتوني كوردسمان( 1)
(2 ) Falah. K. ali aBubaie, analysie of. Chanes in the. Orientation of economicpolicy in Irap, 

15 march 2003.   
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  العقوبات الغارات في السياسة األمريكية، إستهداف العراق،سيمونز، جيف (3)

 .705، ص0227
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لشراء األسلحة جديدة كما لم يستلم  م لم يتمكن العراق من عقد أية إتفاقيات1221منذ عام
الضربات ، وتواصلت (1) أية صفقات، هذا ما أثر بشدة على القاعدة العسكرية العراقية

إال أن أكثر هذه لمواجهات خطورة ،  1220-1225-1227العسكرية هذه خالل سنوات 
ث تم ، حي1223سبتمبر  02-10تلك التي يطلق عليها عملية ثعلب الصحراء خالل الفترة 

ام دوكانت األهداف معلنه لهذه الحملة بها جبار ص، (2) لقوة العسكريةلإستخدام واسع النطاق 
ضعاف قدرة العراق العسكرية في تهدد جيرانه   (3) حسين على اإللزام بالقرارات  الدولية وا 

قد حذر أ الذي إستند على الرئيس األمريكي بيل كلنتون .م.هذا باإلضافة إلى موقف الو 
أ سوف نقوم بمهاجمة العراق فورا وبدون إنذار في حالة .م.بأن الو 1223في شهر نوفمبر 

إقدامه على عرقلة عمل فرق التفتيش الدولية، وتقليص قدرة العراق من أتباع أسلحة الدمار 
حيث دامت  ،(4) هدفا وموقعا عسكريا ومدنيا 052الشامل، حيث استهدفت تدمير حوالي 

كما شهدت هذه المواجهة  ،(5) عبأربع ليال حيث ساد فيها الر  ءعملية ثعلب الصحرا
إستخدام أسلحة جديدة تعتبر أكثر تطورا وأشد تدمير حيث تم إختيار هذه األسلحة وتجنيب 

  ( 6).القوات البرية من القتال
ها نت بدون هدف سياسي واضح ألن جوهر وما يمكن إستنتاجه عن هذه العملية أنها كا

 .األعمى من العراق اإلنتقام
وبعد عملية ثعلب الصحراء التي كانت أكبر هجوم صاروخي على العراق لم تتوفق أمريكا 
وبريطانيا من مواصلة القصف الجوي بالقنابل وواصلت إنتهاكها لميثاق األمم المتحدة 

دمرت القاذفات األمريكية أنابيب النفط بن تركيا  1222فيفري  03ففي  والقانون الدولي،
                                           

(1) Anthony. H. Codesman the military in the middle east, Gulf (1) overirue part6 1998, pp38-

60.   
، مجلة المستقبل العربي سكرية في الخليجعملية ثعلب الصحراء، تطورات ونتائج المواجهة العأحمد إبراهيم محمود، ( 2)

 .175ص ، 0222
 .31عاطف السيد، مرجع السابق، ص (3)
 .175أحمد إبراهيم محمود، نفس المرجع، ص( 4)
 .000سيمونز، ، المرجع السابق، صجيف ( 5)
 .175أحمد إبراهيم محمود، نفس المرجع، ص (6)
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ي تركيا وألقت أكثر فوالعراق، وفي أول مارس أطلقت النفاثات األمريكية من قاعدة أنجيرليك 
أن  ()دعا ريتشاردتشين 0222وفي أكتوبر الليزر  من القنابل الموجهة بأشعة 72من 

وفي  ،(1)الدمار الشامل ويجب شن حمالت عسكرية عليهالعراق يعمل على تطوير أسلحة 
  (2).  المقابل نجد العديد من الدول التي تضامنت مع الشعب العراقي

ولكن  ،فشل من طرف التحالف األمريكي والبريطانيالذكية  إال أن مشروع العقوبات    
والتمهيد لعملية عسكرية  أ الضغط على العراق وتضييق الخناق.م.رغم ذلك واصلت الو

    .حاسمة يمكنها من تحقيق هدفها اإلستراتيجي في المنطقة
 

                                           

 () فبراير، 0، الجيل، العدد خفايا الهجوم على العراق البدُر، مازن: أنظر)مرشح لمنصب نائب الرئيس األمريكي ،
 (.05، ص1222

  . 05السابق ، ص مازن البدر ، المرجع (1)
 .003سيمونز، المرجع السابق، صجيف (2)
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 أسباب الغزو العراقي : المبحث األول
 األسباب المباشرة: المطلب األول   

  (أسلحة الدمار الشامل )العسكرية  :أوالا         
نظام صدام حسين  وامتالك ب العراقضر ن يلقد بنت إدارة بوش إستراتيجيتها على الربط ب 

 11أحداث بوبالتحديد األسلحة الكيميائية البيولوجية معللة ذلك ، ألسلحة الدمار الشامل 
أسلحة الدمار الشامل على  انتشارم على هرت للعيان مدى الخطورة التي تنجسبتمبر التي أظ

 .الساحة الدولية عموما والعراق خصوصا
إيران  تربات بإمكانها التأثير عليه، فقد قامهذا وكان المفاعل العراقي يعرض إلى عدة ض
، إال أنها لم تسفر عن 1893سبتمبر 03بتوجيه ضربة إلى المشروع النووي في العراق في

في حربه مع إيران  انغماسهثناء أو ، المفاعلر منشآت إدارية محدودة األهمية في موقع يتدم
مستغلة الفرصة  1891جوان 7في ووي العراقي نال ها للمفاعلتإسرائيل في توجيه ضربت نجح

واعتبرت هذه الفرصة سابقة في العالقات الدولية، حيث أثارت مخاوف في المجتمع الدولي من 
  (1). سعي الدول لتجريد خصومها بالقوة من قدراتها النووية

التي عاشها العراق جراء العقوبات التي فرضتها  دمارإضافة إلى ذلك سنوات الحصار وال
حيث إتخذ مجلس األمن  ح خ عليه األمم المتحدة بتحريض من الواليات المتحدة عقب 

البيولوجية الكيميائية و يأمر العراق  بتدمير أسلحته  1881في أفريل  797الدولي قرار
ناء مناطق حظر الطيران (نسكومو ا)وصواريخه البعيدة المدى حيث تم تشكيل لجنة للتفتيش ، وا 

 (2) . أ.م.في الشمال والجنوب إلستكشاف ومراقبة نزع السالح كل من فرنسا، بريطانيا، الو
هذا القرار قرار لئيم، غريب في  القانونين أنومن جهة أخرى يرى العديد من الفقهاء 

يم القوات المسلحة العراقية وتدمير جتح محاولةطوال وتفصيال و  القرارات  ومن أكثر تالعقوبا
                                       

، مركز العراق وأسلحة الدمار الشامل، أبعاد الصراع مع الواليات المتحدة ولجنة اليونيسكومأحمد إبراهيم محمود، ( 1)
 .22-1720ص، .، ص5332السياسات واإلستراتيجية، القاهرة، 

سامي بعقيلى،اإلنتشار العربي، : ، تعالحرب ضد اإلرهاب-الحرب والقرار من داخل البنتاغونفايت، دوغالس ج،  (2)
 .52-52ص، .، ص5313بيروت
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، خالل كلم123داها عن مية التي يزيد تسليجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ والقذائف البا
لى غاية سنة ، (1)يوما من تاريخ قبول العراق 22 عمل مراقبة المفتشين قف م تو 1889وا 

وهو  1592صدر القرار 1888بر ديسم 17إال أنه وفي  (5)الدوليين للمنشآت العسكرية العراقية
م، وبعدما تم سحب اللجنة الخاصة أنيسكوم من 1881لعام 797القرار األكثر خطورة بعد القرار

عملت في  ياألسترالي بتلر وتم إنشاء لجنة جديدة بدال من اللجنة السابقة الت قبل رئيسها السفير
إيكيوس وبعد دي يلسو م تحت رئاسة السفير ا1889م حتى منتصف 1881العراق منذ عام 

، هدفها 1592بموجب القرار (UNMOVic)عليها لجنة الرصد والتحقيق والتفتيش  أطلقبتلر، 
نظام معزز للرصد والتحقيق ومعالجة مسائل نزع السالح المعلنة والسماح لفرق اللجنة  ليغتش
لكن العراق  ،وفقا للجنةومنطقة تود الفرقة تفتيشها  ودون سخط إلى أي مكانفورا ِلوصول با

صرح بأنه لن يتعامل مع القرار لكن دون أن يرفض، ونتيجة لهذا السبب وعدم سماح العراق 
بأن  مواتيفهذا ، 1592فيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بواجباتها طبقا للقرار و لألنم

  (0).  مل العراقيةيخول لها إستخدام القوة المسلحة لتدمير أسلحة الدمار الشاأ قرار .م.تصدر الو
مجلس األمن مع وعود بعدم إستخدام القرار  وأمام هذا الضغط األمريكي على أعضاء 

التصويت على مشروع حمل تم الجديد لشن الحرب على العراق إال بعد العودة إلى المجلس، 
 ولكن 1221إلى جميع فقرات القرار استجاب  ، بدأ العراق يشعر بالخطر لذا ()"1221"الرقم

ال يستجيب لمتطلبات القرار، فقدمت  وبريطانيا بأن العراق أ.م.أمام صدور تقويم من الو

                                       
 .125، 121ص، .ص1888،  122، السياسة الدولية، العدد العراق والعقوبات الذكيةأبو بكر الدسوقي،  (1) 
 
، 112،شؤون عربية، العدد  جية األمريكية في العالم ما بعد الحرب الباردةاألهداف الجديدة للسياسة الخار محمد الهزاط، ،  (5)

 .172، ص5330
، 5332،دار الثقافية للنشر، القاهرة،  بين الشك واليقين؟: أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسطممدوح حامد عطية،  (0) 

 .75ص
 () ة السلم واألمن الدوليين بسب ضغط، روسيا وفرنسا تم حذف يقضي بإستخدام كافة الوسائل الضرورية إلستعاد 1221قرار

كافة الوسائل الضرورية، وأعطى هذا القرار ما سماه الفرصة النهائية للعراق ليفي بالتزاماته بخصوص نزع السالح، كما خول 
باسم كريم : أنظر )راقسلطات واسعة األجانب ليتحول في العراق باسم األمم المتحدة، والهبوط الحر للطائرات على أرض الع

 (.5330سويدان مجلس األمن والحرب على العراق 
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الدولتان إصدار قرار جديد يتضمن إعالن عدم التزام العراق بقرار مجلس األمن في عدم تقديم 
لكن ، (1) قوةلطر مجلس األمن إستخدام اضلى المفتشين، مما يإأسلحة الدمار التي بحوزته 

لمتحدة بأنها لن تحصل على عرت الواليات اشا تم سحب مشروع هذا القرار بعدما سرعان م
كما لم يتمكن الرئيس األمريكي من اقناع رؤساء الدول  ستسعة أعضاء من المجل موافقة

أ تعمل على تأكيد أن .م.كانت الو رومن جانب آخ غير دائمين في مجلس األمن،لاألعضاء ا
حسين لم يتخلى عن برنامجه لألسلحة النووية بدليل إحتفاظه بعدد كبير من صدام  نظام 
الصناعات ذات  –وجانب من البنية التحتية مجوفي المجال النووي ووثائق البرنا ،العلماء

  (5).التي يمكن أن تدعم إنعاش وتنشيط برنامج األسلحة النووية-اإلستخدام المزدوج
قبل غيرهم أن إمتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل كما أن المحافظون الجدد يدركون 

لقد أقلت عقوبات األمم المتحدة المستمرة  » هر جوان بكروك يؤكد في تقري عهدال غير، فماكذوبة 
ضد العراق مقدرة النظام على إعادة بناء قدرته في مجال األسلحة وعلى الرغم من أن العقوبات 

وسيلة فعالة كانت باإللتزام بقرارات األمم المتحدة فإنها  بغداد لكم تكن ناجحة في اقناع حكومة
الوصول إلى إيراداتها النفطية الضخمة  نلعراق مالإلحتواء العسكري، كما منعت العقوبات، 

  (0). «دخل المستمد من مبيعات النفطالمتحدة كانت تسيطر على معظم ال ألن األمم
 وهو أحد المحلفين الذين عملوا على 5331 في تقريره في خريف" غريغ بتلمان"كما أكد 

 في  لدائرة اإلستخبارات والبحث التي تعمل على مراجعة شاملة للعراقتحرير تقرير الدراسة 
جاء فيه أنه ال يوجد " كولن باول"تطوير أسلحة الدمار الشامل وتقديمها إلى وزير الخارجية 

 . يثبت اعادة تشكيل العراق لبرنامجه النوويدليل مقنع 

                                       
 .125، 121ص، .، ص122، السياسة الدولية، العدد العراق والعقوبات الذكيةممدوح حامد عطية،  (1) 
 مركز الحضارة لدراسات السياسية، ،، اإلستراتيجية األمريكية العالمية واستمرار الحرب ضد اإلرهابزينب عبد العظيم محمد (5)

 .95، ص5330القاهرة، 
 .29، اتحاد الكثبان العرب، دمشق، د س، ص3001سبتمبر من  11اإلسالم وأحداث زبير سلطان قدوري،    (0)
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كما أكد شيحمان أن اإلدارة األمريكية لم تكن مرحبة  بهذا الخبر بشكل كل، ألن هذا سيبطل 
  (1).قرارها بشن الحرب

إال أنه ومع كل هذه الدالئل والتقارير التي تنفي بقاء البرنامج النووي العراقي وتطويره 
وأنها السبب الكاف الصادرة عن وكاالت التفتيش الدولية، ظلت إدارة بوش متمسكة بحجتها 

لشن الحرب على العراق وأنا صدام حسين كان يخدع المفتشين في تعامله معهم، وأن هذه 
  .األسلحة تشكل تهديدا وخطرا على العالم

 (3001أحداث سبتمبر )السياسية :ثانيا
، في وقوع سلسلة من االنفجارات التي مّست كال من مركز 5331سبتمبر  11تتمثل أحداث

 أخرىطائرة ركاب  تمكما تحط ، بواشنطن ةالدولي بنيويورك ووزارتي الدفاع األمريكيالتجارة 
لى انهيار البرجين، أعقبه أدى إلى إصطدام طائرتين ببرجي التجارة العالمي إإذ في بنسلفانيا، 

طائرة رابعة فوق مدينة ثالث لتحكم طائرة ثالثة فوق مبنى البنتاغون، كما تحطمت انفجار 
أ داخل أرضها طيلة .م.في بنسلفانيا، لذا فهي تعتبر أضخم وأجرأ هجوم معاد للو بتسبرغ

  (5). ةضخمية ة وبشر يماد رتاريخها والذي خلف خسائ
وفي خضم هذه الفاجعة الغير مسبوقة، لم يتردد الجمهور المشروع في االستجابة لدعوة بوش 

 .  حفظات حول حربه المقدسة األخيرةفي اإللتفات حول القائد العام بال سؤال وال جواب وال ت

                                       

 
،  مذكرة -دراسة حالة -مفهوم الحرب العادلة في السياسة الخارجية األمريكية التدخل األمريكي في العراقمليكة قادري،  (1) 

حسين بوقارة لخضر، كلية : لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجية، إش
 .127، ص5339/5338الحقوق، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 

حتالل و مقاومة،"ج دبليو بوش الوقائيةحرب جور "نصير عاروري،  (5) مركز دراسات الوحدة العربية،  ، العراق غزو وا 
 .73، ص5330
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الل وتكييفها غإست احسن سبتمبر 11الل أحداثغفي إست ()نجح المحافظون الجدد اكم
 ألن هذه األحداث كان لها تأثير كبير على السياسة الداخلية والخارجية األمريكية ،لصالحهم

فهي كانت بمثابة أداة رئيسية سعت اإلدارة األمريكية إلى توظيفها بشكل جيد في تنفيذ أجندة 
طالة ، سبتمبر  11 من حيث إستثمار الحالة التي سرت عقب أحداث ،معدة سلفا وتكريسها وا 

  (1). جددلأمدها بقدر اإلمكان، بهدف تنفيذ األجندة المعدة من قبل المحافظين ا
سبتمبر  11 لوال » "دونالدريجان"الذي كان من خبراء األمن في عهد " شميثجاري "ا قال كم

جية، ربما كان سيبحث عن لكان بوش هائما في الصحراء فيما يتعلق بالسياسة الخار 
  ما كنا نتوقع بموقع سبتمبر 11لى الشؤون الداخلية فنحن لوال فيها ليركز عف اضعصوت،
 (5)» جيد

سبتمبر كانت لحظة كاشفة لألجندة التي سعى المحافظون الجدد نحو  11فإن أحداث  وعليه
تنفيذها في النظام الدولي، ولذلك قررت اإلدارة األمريكية أنه ال بد من تصدير تلك الصدمة إلى 
الخارج بسرعة، ألن شحنة الغضب بعدما حدث ال يجب أن تظل محصورة في الداخل، إذ ال بد 

ُتلقى عليه المسؤولية ويتمُّ عمل تعبئة شاملة ضده من أجل كسب التأييد من عدو خارجي 
وكان تأثير المحافظين الجدد واضحا على الرئيس جورج بوش اإلبن، ولذلك قام كل  واالحتواء،

بتسليط الضوء على العراق، وأشار على الرئيس بضرورة  ،"بول وولفوتير"و"دونالدرمسفيلد"من 

                                       
 () جمال علي : أنظر)أ، ذو أطباق.م.تيار فكري يعتنقه مجموعة من الكتاب واإلعالميين والسياسيين واألكادميين في الو

، 5337، أكتوبر177مريكية، مجلة السياسة الدولية، العدد سالمة، أسباب وأدوات سيطرة المحافظون الجدد على الساحة األ
 (.22ص

دور وزارة الدفاع األمريكي في ضع السياسة الخارجية األمريكية مع دراسة حالة غزو نها عبد الحفيظ شحاتة،  1
 .133، ص5337، جامعة القاهرة، (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية)، 3002العراق

 
 .078،المرجع السابق  صمصطفى صايح (5)
 :نائب وزير الدفاع، كان صانع سياسة رئيس في إدارة رونالد ريغان، لخص فلسفته اإلرهابية : بول وولفوتير 

، (، مركز الدراسات اإلشتراكية العراق حرب من أجل الهيمنة والنفط إبراُهيم الصحاري،: أنظر)«يجب أن تحكم الدول» بقوله
 .79ص
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الحجج " بول وولفوتير"ب بضرب نظام صدام حسين، حيث قدم حينئذ فتح الحرب على اإلرها
  (1).العراق بدال من أفغانستانعملية غزو العسكرية لتبرير 

ية لتيار هذا الصدد يمكن القول أن الحادي عشر من سبتمبر كانت فرصة ذهبوفي 
المتحدة  الواليات إزاء العرب والمسلمين داخلد مفاهيمه وأفكاره عمليا المحافظين، الجدد لتجسي

يجاد عالقة بين العراق وهجومات تخاذها كذريعة لغزو  11 األمريكية أو خارجه، وا  سبتمبر وا 
 .  العراق
 (على اإلرهاب كلعبة إستراتيجية بالحر  )الفكرية :ثالثا

ة يلاياإلمبر أ لتحقيق مخططها .م.ة بالنسبة للوسبتمبر فرصة ثمين 11 تعتبر هجمات
، حيث أن أحاديث بوش تركز دائما على وجود عالقة صدام حسين باإلرهاب ومحاولتها ربط

كما أن هذه الهجمات أحدثت تغييرا كبيرا في العقيدة  ،(5) بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة
ا الخارجية، في هاألمنية والعسكرية األمريكية، وفرضت على قائمة اهتماماتها وأجندتها وسياست

  (0). ة فيه أو التي ترعاهمحاسبة الدول المتورطمكافحة اإلرهاب 
نحن  »أجل إقناع الكونغرس بالتصويت على قرار شن الحرب فقال ففي خطاب بوش من

الزمن وأن  من نعلم أن العراق والقاعدة يقيمان إتصاالت على مستوى رفيع يعود عهده إلى عقد
وأن العراق يدرب أعضاء من القاعدة  بعض من قادة القاعدة في أفغانستان فروا إلى العراق،

العراق أن يقرر في أي يوم  وبإمكانعلى صناعة القنابل وتحضير السموم والغازات الفتاكة، 
 (2). «يريده أن يقدم أسلحة كيميائية وبيولوجية إلى جماعة إرهابية، وارهابيين

                                       
 .133المرجع السابق ، صنها عبد الحفيظ شحاته ،  (1)
 :عبد الضرير مخيمر عبد الهادي، : أنظر)االستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبعها إثارة بقصد تخفيف بعض األهداف

 .21، ص1877دار النهضة العربية، القاهرة، 
 
 .1722محمد الهزاط، ، المرجع السابق ص (5) 
 .78ص السابق، الصحاري، المرجعابراُهيم  (0) 
 .170محمد الهزاط، نفس المرجع، ص  (2)
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ارقة المعروفة مأو ما يسمي بالدول ال اب ليشمل كذلك محور الشروقد وظف مفهوم اإلره 
على رأس هذه  قسياستها الخارجية، وكانت العراو بعدائها الشديد للواليات المتحدة األمريكية 

قام المحافظون الجدد بتوجيه رسالة إلى و  ،الدول التي ترعي اإلرهاب والتي يجب معاقبتها
عبارة عن حيث كانت هذه الرسالة الرئيس جورج بوش لدراسة كيفية إدارة الحرب ضد اإلرهاب 

وضرورة إستخدام القوة ، (1) العراق بصفة المتهم األول ىمن الرئيس لشن الحرب عل إنذار
العسكرية حيث كان قرار مجلس األمن الذي تمت الموافقة عليه أن هذه األحداث عبارة عن 

كاف إلى حد كبير  أفغانستانوالواليات المتحدة ترى بأنه ما تحقق في  ،(2) هجمات إرهابية
  (3)العراق غزو في الحرب ضد اإلرهاب والمتمثل في أخرىاره نجاحا يبرر االنتقال لمرحلة بإلعت

دت في سياسة جديدة تقوم ت وتحدحومن هنا يمكن القول أن مالمح السياسة األمريكية توض
 .مكافحة اإلرهاب سواء في داخل الواليات المتحدة أو خارجها على أساس

وتوريط  ةالبحث عن أية معلومات، ولو كاذبة بشرط أن تقضي إلى إدانأ دائمة .م.وكانت الو
صدام وتوريطه مع بن الدن  وتنظيم القاعدة حيث قام مدير اإلستخبارات اإلسرائيلي بإعداد 

أن مسؤولين المخابرات العراقية قاموا بزيادة إلى باكستان، قبل على الرغم من ملف مزيف 
، وبالرغم من عدم صحة التقرير غير أن الواليات  المتحدة  سبتمبر بنحو أسبوع 11 تاعتداءا

  (4). وتنظيم القاعدةحسين  صلة بين صدام  إيجادإعتمدت عليه اعتمادا أكبر من 
توجد  ال أنه" جون سكاوليت"إال أنه في نهاية مارس أعلنت لجنة مخابرات انجليزية بقيادة 

عملية الغزو وألن هذه التصريحات ال تناسب  ،أدلة كافية على تورط العراق في اإلرهاب الدولي
أعلن رئيس المخابرات األمريكية  5335وفي ماي  ها،نشر " توني بلير"ضد العراق فقط حظر 

                                       

 : ش، ألنهم يتسلحون  العراق، إيران، كوريا على كل من 58/153/5335مصطلح اطلقه جورج بوش في خطابه في
 (.093مصطفى صايح، المرجع السابق، ص: أنظر)ويشكلون تهديد لمصالح أمريكا والعالم إن لم تتم مواجهتهم

، منشورات الهيئة العامة 3001أيلول  11أولويات السياسة الخارجة األمريكية بعد أحداث شاهر إسماعيل الشاهر، ( 1)
 .8، ص5338السورية للكتاب دمشق، 

 .27سيمونز، مرجع سابق، صجيف (2)
 .552فرنسيس بويل، مرجع سابق، ص( 3)
 .72، ص5330ل،  األسبوع للصحافة والطباعة والنشر، االحتال العراق المؤامرة، الخيانة،مصطفى بكري، محمود بكري،  (2)
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االمر  حسم  و ،(1)أنه ال يوجد لديه أي معلومات تورط العراق المباشر في اإلرهاب الدولي
تنظيم القاعدة أم الوسواء وافقت العراق بغض النظر عما إذا كان لصدام صلة بغزو  بإعالن

 (2).ال وسواء عارضتها الدول األوسطية أوال،   أمقرار الغزو األمم المتحدة على 
عالقة كاذبة بين صدام حسين وتنظيم  إنشاء نم تأ تمكن.م.ما سبق يتضح لنا أن الوم 

القاعدة والتي وجددتها فرصة سانحة لتوجيه ضربة عسكرية بحجة مكافحة اإلرهاب وتحقيق 
في العالم وخاصة الشرق األوسط  رهتوفي مسؤلة عنالأ أنها .م.األمن واإلستقرار، التي ترى الو

تطور األحداث ليتم  مع تبلورت إال أن هذا يبقى مجرد ذرائع وأكاذيب ال أساس لها من الصحة،
ستغالل التجسي في اعالن حرب شاملة ضد االرهاب في ذلك  صر فدها على أمر الواقع، وا 

 ".محرر الشر"، التي اطلق عليها بوش االبن مقولة والدول الداعمة له 
فون هانز "يان البريطانية مقالة بقلم لجاردانشرت جريدة  5335يونيو  55وفي  

 :ويؤيدها الكثير من السياسيين األوربيين وغير األوربيين يقول()"سبونيك

  ال يرتبط العراق بأفعال اإلرهاب ضد المنشآت األمريكية في الخارج أو في داخل الواليات
 .المتحدة

  العراق مع القاعدة سواء في تدريب المقاتلين أو في دعم المجموعة المتطرفة يتعاون ال
ويقوم  (القاعدة) تي تتهم بأنها قدمت المالذ إلى بعض رجالال (انصار اإلسالم)الصغيرة 

 (3).بزعزعة الوضع في كردستان العراق

 

 
                                       

وفيق زيتون، الحوار الثقافي، : يحي الشهابي، تدقيق: ، تع سبتمبر مختارات من المعارضة 11ما وراء فل سكراتون، ( 1)
 .172، ص5332لبنان، 

 .72مصطفى بكري، محمود بكري، المرجع السابق، ص (5)
 ()  11يقيجي بريماكون، العام بعد : أنظر)5333-1889المنسق السابق للمساعدات اإلنسانية الدولية إلى العراق في فترة 

 (.128، ص5332عبد اهلل حسن، مكتبة العبيكات، الرياض،  :ترسبتمبر وغزو العراق، 
 . 173 128نفسه، ص  (0)
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 الحرب الوقائية اإلستباقية :ب

حيث أصبح  سبتمبر تغيرا عميقا في الفكر اإلستراتيجي األمريكي، 11لقد أحدثت أحداث  
سبتمبر وبعدها، وعزر ذلك  11 اإلستراتيجيون األمريكيون يقسمون التاريخ إلى ما قبل أحداث

وأن أمريكا سوف تضرب كل « من ليس معنا فهو ضدنا »مقولة الرئيس جورج بوش اإلبن أنه 
ذلك إنتقلت الواليات المتحدة األمريكية من لو ، (1) أو يمول اإلرهاب كائنا من كانيدرب أو  أويي

بإعتباره مفهوم مركزي في المنظومة الردع واالحتواء إلى إستراتيجية العمل الوقائي  إستراتيجية
للتصدي لهذه  إستراتيجيةه الرئيس بوش اإلبن حيث قدم بوهذا ما قام  ،(2) الفكرية األمريكية

" ويست يونيت"، بكلية 5335جوان  التهديدات المتعددة الجوانب وذلك في خطاب ألقاه في
  (3). ةالعسكري
أ وخارجها حدد بوش اإلبن .م.الو وض غمار هذا النوع الجديد من الحروب داخلخول

والتي تعد الوجه االستراتيجي لمذهب بوش اإلبن حيث  ()إستراتيجية الحرب الوقائية االستباقية
لن تكسب بالدفاع يجب أن تنقل المعركة إلى أرض ( الرعب)الحرب ضد الخوف"مضى قائال 
ا إنتظرنا حتى تستكمل إذا م... األخطار قبل أن تبرز ءك خططه ونواجه أسو بالعدو وأن نر 

ذلك قد انتظرنا أكثر من الالزم، ويتطلب أمننا أن يتحلى جميع  معنىالتهديدات استعدادها، ف
    (4).يللقيام بعمل إستباقاألمريكيين ببعد النظر والعزيمة، وأن نكون متحدين 

                                       
، الشبكة العربية لألبحاث األمريكية الجديدة، واالستقرار الدوليإستراتيجية الردع العقيدة العسكرية سوسن العساف،  (1)

 .187، ص5339والنشر، بيروت، 
ص، .، ص5330، جويلية 120، السياسة الدولية حرب العراق وتحوالت الفكر اإلستراتيجي األمريكيأحمد إبراُهيم محمد، ( 2)

111-115. 
 .507نصير عروري، المرجع السابق، ص( 3)
 () 5335وبالتحديد في شهر سبتمبر  5331سبتمبر  11رئيس بوش اإلبن عن مضمون هذه النظرية أعقاب أحداث أعلن ال 

أ باستخدام القوة العسكرية ضد أي دولة أو     .م.، وبمقتضاها تقوم الو(إستراتيجية األمن القومي: أنظر)وتم صياغها بمسنى
، مجلة الرافدين أ بشأن الحرب اإلستباقية.م.أسانيد الوائغ، محمد يونس يحي الص: أنطر)منظمة إرهابية تهدد مصالحها

 .53، 18ص، .، ص5338، 23، العدد11للحقوق، مجلد 
(4) Philipe. Mareau, la guerre preventive, défence nationale, 58 année, October 2002; p.228-229.   
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وزير بدور وقائي عسكري ضد العراق كونه دورا مهما في القيام  "دونالدرامسفيلد"ولقد لعب 
النظام  أن 5335الدفاع وأحد أهِم الصقور في اإلدارة الجمهورية، حيث أعلن في سبتمبر 

ريتشارد بيرل وهو من  بدعم كبيرالعراقي يتعامل بإنتظام مع القاعدة وبذلك يستوجب التغيير 
ألخطار قف مكتوفة األيدي في مواجهة لن تأ .م.لهذا فإن الو ،(1) وبول وولفوتير نائبهتشاره مس

نما تحتفظ لمواجهة أي تهديد جسيم ألمنها القومي لنفسها بخيار الضربات الوقائية  الماثلة وا 
وهذا ما يؤكد أن الضربات الوقائية تمثل نتيجة لإلحساس المفرط بالقوة من جانب اإلدارة 

غرس األمريكي نمن الكو  صدر قرارم 5335وفي العاشر من أكتوبر عام  ،(2) األمريكية
تصريح بوش اإلبن بإستخدام القوة العسكرية األمريكية على أساس الضربات بالموافقة على 

صبحت نظرية الحرب لمتحدة األمريكية، وبذلك أااإلستباقية من أجل الدفاع عن أمن الواليات 
  (3). ا أساسيا ومحوريا في السياسة الخارجية األمريكيةاإلستباقية جزء

سبتمبر عمل المحافظون الجدد، الذين يمثلون سدة الحكم  11يمكن القول انه ومنذ احداث 
أ ، قد عملوا على ترجمة الحرب الوقائية وفق مبادئ و اسس لهذه النظرية والتي .م.في الو

 .أصبحت جزءا ال يتجزأ من السياسة االمريكية الخارجية 

 

 

 

 

 

                                       
دارةالشافي، عبد عصام ( 1) ، 5330، أفريل 125، مجلة السياسة الدولية األزمة العراقية مؤسسات صنع القرار األمريكية وا 

 .87ص
 .115-111ص، .، صحرب العراق وتحوالت الفكر اإلستراتيجي األمريكي أحمد إبراُهيم محمد، ( 2)
 .507محمد يونس، المرجع السابق، ص( 3)
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 مباشرة رياألسباب الغ: المطلب الثاني

  ( النفـط)االقتصادية : أوالا     
في قلب العالم، وعلى الرغم من أن معظم أراضيه صحراوية  تحتل العراق موقع استراتيجي  

د والثروات الطبيعية  التي يعتبر النفط أهمها، حيث تحتوي على مخزونات ر إال أنه يزخر بالموا
محط نزاع وأنظار الدول دائما في العالم لذا كانت  كما تملك اكبر إحتياطي ،هائلة من النفط

أ التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للطاقة فهي كانت دائما محط .م.الكبرى خاصة الو
 .أ.م.إهتمام متزايد للو

 (1)،برميل على األقل 115كون العراق تمثل ثاني أكبر احتياط للنفط في العالم، أي حوالي 
 (0)انظر الملحق رقم  نفط العراقية تعتبر من أغزر الحقول في العالمِ باإلضافة إلى أن حقول ال

    (2).واألكثر قربا من سطح األرض، هذا ما يوفر نفقات ضخمة في عمليات التنقيب واالستخراج
إن الهدف األساسي من هذا الوجود األمريكي في الشرق األوسط  حيث يؤكد نعوم تشومسكي
الطاقة الهائلة الموجودة في العراق، وهذا أمر ال جدال فيه، ويعتبر  هو السيطرة على إحتياطات

نشرها في له  فريدمان توماس في مقالة، وبحسب قول (3) ستراتيجية األمريكيةمصدر للقوة اال
ذا حاول إن النفط هو أحد أسباب اإلعدا»قال فيها 5330منتصف يناير  د للحرب ضد العراق وا 

  (4). «عقولنايحترم شخص أن يقنعنا بغير ذلك فإنه قطعا ال أي 

                                       
 .27، ص5335، نوفمبر 572العدد ، مجلة االقتصاد واألعمال،حرب العراق إلى واقع غير المعلنةشفيق المصري،  (1)
  .72إبراهيم الصحاري، المرجع السابق، ص( 2)
 
، 033، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد احتالل العراق يرفع خطر اإلرهاب وأسلحة الدمار معا.. نعوم تشومسكي،  (3)

 .118، ص5332فيفري 
 .75، ص5332الدار العربية للعلوم، دار ابن حزم، بيروت،  ،7، طقصة سقوط بغداد الحقيقية بالوثائقأحمد منصور،  (4)
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، في صحيفة واشنطن تايمز في عددها "أنطوني كاردسيمان"وهذا ما عبر عنه أيضا المحلل 
إن أمريكا لن تشن حربا على العراق بحجة وجود أسلحة »حيث قال 5335األول من شهر أوت 

 ( 1). «من فائض النفط% 73ون العراق يملك دمار شامل أو لمشاركته بعمليات إرهابية بل ك
حيث يعتبر التدخل في العراق ليس فقط من أجل السيطرة على النفط لإلستهالك المحلي 

النفط  إمداداتهي عناصر ومكونات لخطة أمريكية طويلة للسيطرة والهيمنة على  األمريكي بل
العالمي، وهو المشروع الذي اطلق  والغاز ألوربا واليابان وآسيا ومن ثمة على مستقبل اإلقتصاد

 politais، في كتابه "محدودةر الغي بـ االمبريالية Hans Morgenthauعليه، 

anorongnations،  عي هو التأكيد على استمرار دفع ثمن البترولويرتبط بهذا هدف فر 
  (2). بالدوالر بدال من اليورو في السوق المفتوحة

تضحت وذلك من خالل برنامج النفط مقابل  5خ األهداف األمريكية النفطية عقب ح  وا 
   (3).الغذاء والتي كان هدفها األساسي ضمان التحكم في سوق النفط العالمي ألطول وقت ممكن

ذلك  ة تجاه العراقيمكن القول أن النفط كان عامال أساسيا ومؤثرا في السياسة األمريكيوعليه 
أ للسيطرة على .م.يلة األنجع للوسيمثل ثاني أكبر احتياطي في العالم يعتبر الو  هأنه وبإعتبار 

سيل لعابها دائما وأهم سبب لتفجير حرب يوكان الذهب األسود النظام االقتصادي العالمي 
 .الخليج الثالثة

  ( أمن إسرائيل )االستراتيجية  :ثانيا 
كان ، بأن التدخل األمريكي في العراق عنها الكثير في الوطن العربي غفلإن الحقيقة التي ي 

بن من خالل قوله أننا نعيد التوازن اإلفقد أعلن الرئيس بوش ، ذو عالقة مباشرة بأمن إسرائيل
فإننا  وبخاصة إذا ما رفض الطرفان عملية السالم التي نسير بهااإلقليمي لصالح إسرائيل 

فالقوة العلمية والتسليحية التي كان  ".سنفرضها عليهم لحماية عالقات الصداقة مع إسرائيل

                                       
 .21، ص5330، دار الفكر، دمشق، األبعاد النفطية في الحرب على العراق)... ( أنه النفط يا، سمير حازم( 1)
 .575فرنسيس بويل، مرجع سابق ، ص( 2)
 .170، ص1881دار الشهاب، الجزائر، ، رياح الشرق تهب على مستقبل العالم... إعصار الخليج أسامة عكنان، ( 3)
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يتمتع بها العراق ستكون دائما عائقا في وجه التفوق والسيطرة اإلسرائيلية، ويدعم الرئيس بوش 
قا على الربط ، حيث إتف()في هذا االتجاه كل من وزير الدفاع  رونالد رامسفيلد وكوندوليزا رايس

قول السفير األمريكي فولفرت على يوفي هذا الصدد ، (1) بين أمن إسرائيل والواليات المتحدة
إن النفط العربي ليس بقدر األهمية »أهمية الكيان الصهيوني في نظر الواليات المتحدة بقوله

واعتبر أن بقاء التفوق اإلسرائيلي كما ونوعا أحد أهداف اإلدارة  (2).«التي تشكلها إسرائيل لنا
 (0).األمريكية

إلى أن العراق من الدول الشرق األوسطية التي ترفض التواجد اإلسرائيلي في  باإلضافة 
األمريكي  الغزوإلسرائيل من األسباب التي دعمت  ويعتبر هذا العداء العراقي ،(2)المنطقة

أثبتت  راق كدولة لها وزنها وقوتها في المنطقة يعزز من قوة إسرائيلللعراق، فإضعاف الع
في مقاومة األعداء المشتركين كاإلتحاد السوفياتي سابقا والنظم  أ.م.كحليف للو فعاليتها

أن الواليات المتحدة المنطقة، باإلضافة إلى  في الراديكالية ذات التوجه القومي أو اإلسالمي
وترى أن إسرائيل تمثل نموذجا  الديمقراطية في المنطقة،و ء الحرية عالتحمل نفسها مسؤولية إ

للتقدم والتنمية التي تحتاجه الدول العربية، وعليه فإن نمو إسرائيل يعتبر مصلحة أمريكية حيوية 
 (2)3 .وأنها األداة السياسية للتعامل مع الدول العربية المحيطة بها

غم ر لاب يل وموقفها من القضية الفلسطينيةلى جانب إسرائأ تقف دائما إ.م.كما أننا نجد أن الو
سلحة البرية اإلنسانية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بكل األ االنتهاكاتمن 

 .والجوية والبحرية 

                                       
 () (.79إبراهيم الصحاري، المرجع السابق، ص: أنظر)مستشارة األمن القومي عملت مستشارة في شركة شيفرون النفطية 
، أكتوبر 123، السياسة الدولية 3001سبتمبر  11التوازن العسكري في الشرق األوسط في مرحلة ما بعد محمود خليل، ( 1)

 .589، ص5335
 .515، ص5313، األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، إنهيار اإلمبراطورية األمريكيةعبد علي كاظم المعموري، ( 2)
 .589محمود خليل، نفس المرجع ، ص (0) 
خليفة توفيق : تر، نقطة الالعودة، الصراع الحضاري من أجل السالم في الشرق األوسطجيفري كيمب، جيردمي لوسمان،  (2) 

 .127، ص1888منصور،  مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة،  وعلي
 .22، ص1877، دار ابن خلدون، بيروت، كارتر في التسوية في الشرق األوسططاهر عبد الحليم وآخرون،  (2)
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الشوري الملك افي عهد ( الشوريا)ب بالعودة إلى التاريخ القديم كما يمكن إرجاع هذا السب
نه استولى على  731الذي قاد جيشه إلى فلسطين لقمع ثورة اليهود عام  "سنحاريب" ق م، وا 

فخرب " صدقيا"أيام ملكها الجديد " يحتضر"الملك وعاد و  ألف،ست مدن وأسر أكثر من مائتي 
عين ألف أسير يهودي وذبح بأورشليم وأحرق الهيكل وأخذ كل نقائصه إلى بابل وساق معه أر 

 (1).عينيه ثم فقأ عينا الملك ولجأ بقية السكان إلى مصرأمام " صدقيا"أوال بـ
وعليه فالتاريخ يشهد على أن العراق هو البلد الوحيد الذي تمكن من إذالل إسرائيل مرتين في 
تاريخه، لذا فهناك تخوف دائم من العراق وشعبه كلما إزداد التهديد من التواجد اإلسرائيلي في 

 (2).لح األمريكية في المنطقةالمنطقة وبالطبيعة تهديد للمصا
تعرف أساسا من احتالل العراق إلى  أ.م.كما يعتقد الكثير من الخبراء االستراتيجيين أن الو

أ منذ .م.وهو ما خططت له الوكية واإلسرائيلية ريمصالح األملإعادة هيكلة المنطقة لما يخدم ا
دارة تكنولوجيا + طبيعية  مواردال (بترول ودور)أموال عربية خليجية  (3):م وهي1873سنة  وا 

تنمية + تدفق منتظم للنفط + أمريكية /هيمنة إسرائيلية= حماية أمريكا والحلف الناتو+ إسرائيل 
حققت التفوق  قد أ.م.وتشتيت دول المنطقة تكون الو وبإضعاف ،(4)للتخلف في البلدان العربية

   (5) .اإلسرائيلي
أن نقول أن الوجود اإلسرائيلي في المنطقة هو امتداد للوجود األمريكي وأي تهديد  ىيبق

أ تجاه إسرائيل، كما أن .م.الو هناك عالقة إلتزام من طرف ن، و اأ .م.إلسرائيل يعني تهديد للو
عادةلها نفس المخططات والمصالح المشتركة التي يعملون على تنفيذ  هيكلة منطقة الشرق  وا 

 .فقا لهذه المصالحاألوسط و 
 

                                       
 .175مليكة قادري، مرجع سابق، ص( 1)
 .72، ص5332قاهرة، ، العربي للنشر والتوزيع، الالحروب األمريكية الجديدةالفاتح كامل، ( 2)
 .59طه نوري ياسين الشكرجي، مرجع سابق ، ص( 3)
 .510عبد علي كاظم المعموري، مرجع سابق، ص( 4)
  77، ص1887، الوحدة العربية، بيروت، البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيليالحسن، (5)

79. 
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 الدينية:ثالثا
ألن السياسة األمريكية في عهد  ،يعتبر الجانب المسيطر األكبر على إدارة المحافظين الجدد

إدارة بوش اإلبن بنيت على أساس فكر ديني متشدد، كما ساعدهم جورج بوش بكل في توجهاته 
وفي ظل الصدمة  15/8/5331في ، 5331سبتمبر  11 والتي من زاد حدتها أحداثالتوراتية 

إننا في صراع بين الخير والشر » CNNلمحطة  Bill Bennettاألمريكية صرح بيل بينت 
 «الحرب على اإلسالم المجاهد وأنه ينبغي إستخدام قوة ساحقة نوأن الكونغرس يجب أن يعل

  (1). كما ذكر أن العراق دولة تستحق الهجوم
زعيم منظمة األغلبية األخالقية صرح  Rev. Geny. Falwel أما القس جيري فالويل

وسيجد لى حاولت اإلخالص هلل واإلنجيل، لقد بارك اهلل هذه األمة، ألنها في أيامها األو » قائال
كون أمة تأي طالب مجتهد للتاريخ األمريكي أن أمتنا العظيمة نشأت من قبل رجال ربانيين ل

  (2). «مسيحية
ار الحركة الصهيونية المسيحية التي جندت نفسها لخدمة المخططات في أفك ذاويظهر ه

 بوءات ال بد أن تتحققنالصهيونية من خالل التغييرات الدينية للتوراة والتي تروج بوصفها 
قناعات دينية جماعية للمجتمع األمريكي يتوافق مع األهداف اإلستراتيجية والقصد منها تكوين 

بوءات معركة هرمجدون التي ستكون نالعربي، ومن ابرز هذه ال إلسرائيل ضمن فلسطين والوطن
ل فيها الماليين من البشر، عندها تحين ساعة تمسرح ألكبر حرب في تاريخ البشرية والتي يق

  (3).ول المسيح لينقذ اإلنسانية من اإلندثار الكاملنز لحظة العظيمة بال
إن أغلب قادة اليمين المسيحي الجدد، يعتقدون أن الكتاب المقدس يتنبأ بالعودة الحتمية 

لحرب النووية العالمية أو الكوارث الطبيعية أو اإلنهيار االثانية للمسيح بعد مرحلة من 

                                       
 .18، ص، 5339مارس 1، العالم اإلستراتيجي، العدد الفكرية للحرب على اإلرهابالمرجعيات عبد العظيم بن  صغير، (1)
 .59طه نوري ياسين الشكرجي، المرجع السابق، ص(2)
دراسة تحليلية لمفهوم الحرب وفق الحرب والعقيدة  -الحرب ومكانتها في الفكر اإلنسانيمحمد عبد القادر الداغستاني، (3)

 .21، ص5310التوزيع، عمان، ، دار آمنة للنشر و -العسكرية
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ثل اعية، هذه النبوءة كان أغلب الرؤساء األمريكيين مؤمنين بها مقتصادي والفوضى اإلجتماإل
  (1).قد تحققت (هرمجيدون)النبوءات التي يجب أن تتحقق قبلجميع  إن: الذي قال( ريغان)

 إلى أن إحتالل العراق له مكانة خاصة عند المسيحيين في كتب الميثوديت باإلضافةهذا 
بد من أن يحيط به الذهب النقي الخالص أن المسيح عند خروجه من جديد ال التي تتركب على

وقد اكتشفوا أن هذه الخصائص تنطبق  ،(القدس حاليا)ن أورشليممالذي يكون في دولة قريبة 
 ن أنهم لم يكتشفوه بعدم مموجود فعال في العراق بالرغ الذهبعلى العراق باعتقادهم أن جبل 

  (2).بابلي سيدمر إسرائيل مرة أخرى هوالذي  وأن الملك
وعضو " ملي غراهايب" ددتجالمللقسيس لخص ميذ متلوالخليفة الدينية للرئيس جورج بوش فهو 

لذي يؤمن بضرورة وجود مقدمات في طائفة الميثوديت التي تمثل التحالف الصهيومسيحي ا
 : العودة الثانية للمسيح وهي بقتس

إقامة دولة إسرائيل المنصوص عليها في التوراة من النيل إلى الفورات وتجميع يهود  -1
  .العالم فيها

 .ر المسجد األقصى لبناء الهيكل اليهودي مكانههدم وتدمي -5
وأصدقائهم وقوى الشر المسلمين وقوع معركة كبرى بين قوى الخير البروتستانت واليهود  -0

 (3).وهي معركة هرمجدون
 الفرنسي نوستراداموس  نقول الكاهه خصلعبه اإلعالم وهذا ما ل الذي كما ال نغفل عن الدور

ية ضد العراق كوتعتبر الحرب األمري ،(4)«للشر القادم من الشرقبأن صدام حسين يعتبر رمزا » 
في تصريحات جورج بوش  5331سبتمبر 11 حربا ضد اإلسالم، وهذا يظهر جليا بعد أحداث

                                       
 .21محمد عبد القادر الداغستاني، المرجع السابق، ص(1)
 
، دار الهدى للنشر والتوزيع، بيروت، -دراسة تحليلية-الخطاب الديني -األصولية األمريكيةعثمان حسين هنيدي وآخرون، (2)

 .159، ص5332
 
 .177مليكة قادري، المرجع السابق، ص( 3)
 .51، ص5332، دار األمين، القاهرة، الديمقراطية األمريكية والشرق األوسط الكبيرمحمود الجوهري حمد الجوهري، ( 4)
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أنهم  اإلرهاب والقاعدة بإعتباره تحت حجة محاربة بأنها حرب صليبية ضد اإلسالم والمسلمين
 (1) .ساهموا في بنائها وتصديرها للعالم كواجهة مشوهة لإلسالم

مدة حات األمريكية المتيالو أحد المقومات األساسية في الهو  مما مر آنفا يتضح أن الدين 
وأن الحرب  ،م تأثير قوي في صناعة القرار األمريكيهوالذين ل ، اإلنجيلين الصهاينةعند 

عسكري أساسه القوة وأنه المحرك األساسي الذي /ديولوجي دينياألمريكية مبنية على فكر إي
يجمع المصالح األمريكية اإلسرائيلية، وما ترجمته أفكار المحافظين الجدد والحركة الصهيونية 

   لذا يجب تبني إستراتيجية وقائية إستباقية  مل العداء والكره الشديد لإلسالم،المسيحية التي تح
 . 5331سبتمبر 11حداث لمكافحة اإلرهاب بعد أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .23محمد عبد القادر الداغستاني، نفس المرجع ، ص( 1)
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 تطورات الحرب : نيالمبحث الثا
 االستعداد للحرب : المطلب االول      

 .الحرب االعالمية والنفسية ودورها في تضليل الرأي العام العالمي : أوال       
، حيث عالمية نفسية قبل الحرب العسكريةعملت االدارة االمريكية على شن حرب إ  

وتدفق غير مسبق لألخبار أظهرت تكنولوجيا متطورة بتغطيتها االعالمية للحرب بصورة مكثفة 
وتمثلت وسائل أسلحة الحرب النفسية االمريكية في وكالة  ،(1)ر والتعاليق والصوروالتقاري

يل رأي وكافة وسائل االعالم لتشك ،الكونغرسووزارة الدفاع ووزارة الخارجية و المخابرات المركزية 
  (5).عام محلي وعالمي لشن حرب مدمرة ضد العراق تخدم المصالح االمريكية

وقامت وسائل االعالم بنشر صور الرئيس العراقي صدام حسين بجوار صور اسامة بن 
من الشعب االمريكي يؤيد العمل  77وحسب استطالعات الرأي العام االمريكي ان  ،الدن
الجيش العراقي واستخدمت الحرب االعالمية والنفسية لتحطيم نفسية  ،اسقاط النظام العراقي عل

تطالب فيه االدارة  5330افريل  8و 5335مليون منشورة مابين ديسمبر  2039حيث القت نحو
 (0).وات المسلحة العراقية باالستسالماالمريكية الق

مكنة الى حيث قامت وسائل االعالم بأكبر عملية استطالع جوي وارضي بأقصى سرعة م
القيادة المركزية ، وبناء خطة محكمة حيث نشرت أكبر اسطول جوي من اقمار التجسس من 

، ويلعب االعالم دورا محوريا اجل معرفة القوات العراقية وحجمها وتسليحها ودرجة استعدادها 
 في تشكيل الرأي العام والتأثير عليه اتجاه القضايا المختلفة عن طريق بث صور اعالمية او
رسائل صوتية مفبركة ، وهذا ما تم استخدامه من طرف االدارة االمريكية في حربها النفسية 

                                       
العدد  ، مجلة المستقبل العربي، بيروت ،3002الفضائيات العربية وتغطية الحرب على العراق فيصل القاسم واخرون،  (1)

 .119-117، ص ص5330، سبتمبر 582
، قدمت هذه تحليل مضمون مجلة نيوزيك النسخة العربية _، المعالجة االعالمية لالحتالل االمريكي استبرق فؤاد وهيب  (5)

حميدة مهدي سميسم ، كلية االعالم ، جامعة الشرق : الرسالة استكماال للحصول على درجة الماجستير في االعالم ، اش 
 . 112،ص 5338الوسط للدراسات العليا ، ا
 53، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  "بحث في االسباب والنتائج " 3002البريطاني عام  –الغزو االمريكي محمد احمد ،   (0)

 .12، ص 5332،  2+0، العدد 
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الى هذا باإلضافة ، (1) من دور كبير في كسب المعركةعلى العراق لما تشكله هذه االخيرة 
الترويج لعدد من االفتراضات لتبرير الحرب ومحاولة اقناع الرأي العام العالمي والكونغرس بها  

ان هذه الحرب غير مكلفة عسكريا وان الشعب العراقي يحمل كرها شديدا لصدام حسين ولديه ب
رغبة في التخلص منه ، وان القوات االمريكية سوف تستقبل في العراق كقوات محررة الغازية  

  (5).عة ومضمونة وان تكلفتها منخفضةوأنها ستكون حرب سهلة وسري
يستخدم كتمهيد اذن يمكن القول ان الحرب االعالمية و النفسية هي سالح استراتيجي 

قناعه، وتهللعمليات العسكرية وأيضا إلرباك العدو وتحطيم معنوياته ، يئة الرأي العام العالمي وا 
وهذا ما عملت به االدارة االمريكية ، التي استندت الدعاية االعالمية التي تعتبر من اكثر 

ب في ممارستها للتضليل والتوجيه باستعمال احدث التقنيات السمعية والبصرية من طرف الحرو 
 .االستراتيجية الواليات المتحدة لتحقيق االهداف السياسية ومصالحها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
ادة الماجستير في العلوم ، مذكرة مقدمة لنيل شه حقوق االنسان في ظل التدخل االمريكي في العراقسعيدة كحال ،  (1)

كيبش عبد الكريم ، كلية الحقوق ،قسم العلوم السياسية ، جامعة منتوري قسنطينة ، : السياسية والعالقات الدولية ، اش 
 .81.85، ص ص  5339/5338

 .112، ص  استبرق فؤاد وهيب ، المرجع السابق (5)
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 العمل السياسي : ثانيا 
انتقل االهتمام الى انشطة نظام االمم  5335فيفري  9الصادر في  1221بني القرار تبعد  

كما ان االدارة االمريكية بدأت تشكك في عمل فرق التفتيش والمفتيشين  ،(1)المتحدة للتفتيش
كشف عن المؤشرات الحقيقية للحرب االمريكية على العراق  1221/5335فالقرار  (5)وقدراتهم 

 القيام بعمل انفرادي باستخدام القوة  نيا االستخدام المبكر للقوة وبريطا ا.م.حيث ابدت الو ،(0)
 (2).في حين عارضت كل من فرنسا وألمانيا وروسيا الحرب

في اسبانيا وقررت  (زورو)فتسارعت إثر ذلك االمور و انعقدت قمة الحرب في جزيرة  
الواليات المتحدة االمريكية القيام بعمل انفرادي باستخدام القوة الحتالل العراق بذريعة ازالة 
اسلحة الدمار الشامل دون تفويض من مجلس االمن ، وبمعارضة عالمية غير مسبوقة من 

ان  يكيوسالدبلوماسي السويدي رولف اوصرح  ، (2)قطاعات الرأي العام العالمي المختلفة 
الواليات المتحدة االمريكية تقوم بمحاوالت الستثارة ازمة في المنطقة من اجل تهيئة التربة لشن 

 (7).كري مباشرسهجوم ع
لم يبقى  » 5330جانفي  58بوش خطابه عن حالة االتحاد في في الوقت الذي القى فيه 

ألحد في رئاسة اركان الحرب المشتركة سبب يدعو للشك في ان الحرب على العراق قادمة دون 
 «تأخير ، وكان هذا انذار للقوات المسلحة االمريكية لالستعداد للضوء االخضر في اي لحظة 

                                       
فادي :، ترجمةالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي  اوروبي واألمن العالمي   –النظام االطلس ايان انطوني وآخرون ،  (1)

 .127،ص  5332، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 5330حمود وآخرون ، الكتاب السنوي 
مركز  ،دراسة توثيقية وتحليلية ( 3002-1990)العراق وتطبيقات االم المتحدة للقانون الدولي باسيل يوسف بجك ،  (5)

 .258،ص  5337دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
 . 180، صمرجع سابقباسم كريم سويدان ،  (0)
، المطبعة  (من غزو افغانستان الى احتالل العراق )سبتمبر  11التداعيات الدولية الكبرى ألحداث ادريس لكريني ،  (2)

 . 195، ص  5332والوراقة الوطنية ، مراكش ، 
، مجلة جامعة  دمشق  االثار السياسية في النظام االقليمي العربي في ضوء احتالل العراق أرحيل الكفارنه ،  احمد عارف (2)

 .7، ص   ،5338، العدد  52للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد 
  نفس المرجع ، ص  ايان انطوني واخرون: انظر ) 1887الى  1881رئيس فرق التفتيش الدوليين السابق في العراق ن،

122). 
 . 175يفيجي بريماكوف ، مرجع سابق ،ص  (7)
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كما صرح جورج بوش اثناء خطابه ان المعلومات المتاحة لدى االجهزة المختصة في 
المتحدة االمريكية تبين ان اسلحة الدمار الشامل العراقية على اختالف انواعها جاهزة  الواليات

دقيقة ، بأمر يصدر من صدام حسين الذي هو اخطر رجال في العالم  22للتشغيل في ظرف 
ألنه يهدد الجميع ، وبالتالي فان مثول الخطر على هذا النحو يعطي االخرين حق المبادرة 

  (1).الردع قبل ان يداهمهم عدوهمدفاعا عن النفس ب
وعملت كل من الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا في شهر فيفري و اوائل مارس من اجل 

مارس أصدر وزراء  2قرار ثان لمجلس االمن ينص تحديدا على تخويل استخدام القوة ، وفي 
لن يسمحوا " ظروف السائدة خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا بيانا مشتركا ذكروا فيه انهم في ال

مارس أنهت الواليات المتحدة  17، وفي "ل استخدام القوة بأن يمضي قدما بمشروع قرار يخو 
االمريكية وبريطانيا محاوالتها لكسب تأييد لقرار جديد من مجلس االمن وفي نفس اليوم وجه 

ال سيواجه  29الرئيس بوش انذارا نهائيا الى صدام حسين لكي يغادر البلد في مهلة  ساعة ، وا 
 (5).جوما وبعد ذلك بيومين بدأت الحربه

النقطة الفاصلة في مستقبل العراق الذي استندت اليه  1221/5335يمكن اعتبار القرار
االدارة االمريكية في باستخدام القوة ضد العراق ، و أن مجلس االمن رخص لها ذلك بالرغم من 

صل فيها مجلس االمن وحده ، وهي بهذا الفعل خرقت ان القرار يؤكد ان التفتيش ونتائجه يف
قواعد القانون الدولي وميثاق االمم المتحدة متجاوزة المجتمع الدولي الذي يعرف جيدا أنه ال 

 .ا ضد العراق .م.يوجد تخويل من مجلس االمن باستخدام القوة من قبل الو
 
 
 
 

                                       
 .299حامد محمود عيسى ، مرجع سابق ، ص  (1)
 . 127ايان انطوني وآخرون ، المرجع السابق ، ص  ( (5)
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  االستعداد العسكري والتخطيط االستراتيجي للغزو: ثالثا 
في اوائل مارس استكملت الواليات المتحدة االمريكية عملية الحشد العسكري ، حيث كان  

 29و (1)الف جندي امريكي 593حجم القوات االمريكية في الخليج قد وصل الى ماال يقل عن 
كما وصل اجمالي القوات االمريكية وقوات التحالف المحتشدة في  الف جندي بريطاني ،

 (5)الف تضم مختلف التشكيالت البرية والحرية والجوية 000المنطقة وبالقرب منها الى حوالي 
الف جندي من جيش البر والمارينز بالقرب من الحدود العراقية مزود ين  89ففي الكويت 
 باإلضافة، (0)أباتشي ، تنتمي الى فرقة المشاة الثالثة  مروحية هجومية من نوع 52بدبابات و 

  (2).الف من قوات التدخل السريع 12و  الجويالى فرقة الهجوم 
اما السعودية فبها خمسة أالف بحار من المارينز على متن سفن في منطقة الخليج وترافق 

   "رومان وتيدور روزفلتن ، كيتي هوك ، ابرهام لنكولن و هاري تكونستاليش" حامالت الطائرات 
، اما قطر حوالي (2)في شرق البحر المتوسط ، باإلضافة الى خمس مجموعات بحرية و جوية 

في قاعدة العديد   0233فرد من القيادة المركزية االمريكية في قاعدتي السيلية و  1333
، االمارات (7)أالف فردا يتبعون قيادة االسطول الخامس االمريكي  2والبحرين كان يوجد بها 
، في حين تمركز في تركيا في قاعدة انجليريك قاعدة جندي  1533العربية المتحدة نحو 

  (7).17واف  12ي الف رجل و طائرات اف الطيران االمريكي  البريطان
، اما بالنسبة (9)رالى القوات االسرائلية التي تمركزت في قاعدة العديد في قطباإلضافة 

 في الخليج واثنين في شرق البحر المتوسط للقوات البحرية فقد نشرت ثالث حامالت للطائرات 

                                       
 . 252حامد محمود عيسى ، المرجع السابق ، ص  (1)
 .119استبرق فؤاد وهيب ، المرجع السابق ، ص   (5)
 . 252محمود عيسى ، نفس المرجع ، ص  حامد (0)
 . 22جيف سيمونز ، مرجع سابق، ص  (2)
 . 15مصطفى بكري ، محمود بكري ، مرجع سابق ، ص  (2)
 .252حامد محمود عيسى ، نفس المرجع ، ص (7)
 . 119استبرق فؤاد وهيب ، نفس المرجع ، ص  (7)
 . 179، ص  5330، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  رائيلارهاصات غزو العراق ونهاية اساحمد ابراهيم عطية ،  (9)
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كما كانت هناك حاملة سادسة في طريقها الى المنطقة في تلك الفترة ، كما شاركت اعداد 
 (1).محدودة من القوات القادمة من استراليا وبولندا والتشيك

بنيت الخطة االستراتيجية االمريكية لغزو العراق في اطار استراتيجية هجومية  تحمل اسم 
حيث تتعدد   »الصدمة والرعب  » حاسم ضمن نظريةالهيمنة السريعة وتحقيق نصر عسكري 

الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية في وقت متزامن مع هجمات برية قوية من اتجاهات 
دور رئيس و مؤثر للقوات الخاصة في عمليات االقتحام وعمليات خلف  متعددة ، مع تخصيص

الخطوط بهدف سرعة انهيار الدفاع العراقي وسقوط بغداد ، كما خطط إلدارة حرب نفسية 
منظمة تهدف الى افقاد النظام العراقي السيطرة على اركان الدولة مما يؤدي الى انهيار السلطة 

  (5).وقت محدود وبأقل خائر ممكنة  وانتهاء المقاومة العسكرية في
و دلسي كالة الخابرات المركزية جيمس بيكر وكان المخططون الرئيسيون هم المدير االسبق لو 

، وقامت الخطة (0)قائد القيادة المركزية الذي قاد الحرب في افغانستانوالجنرال تومي فرانكس 
جاه في وقت واحد االتجاه االول الهجومية لقوات التحالف من خالل القتال على اكثر من ات

ولعدم موافقة تركيا غيرت الخطة واقتصر التقدم من ( الكويت ) والثاني من الجنوب ( تركيا )
 : كاألتيالجنوب فقط 
تتقدم القوات البريطانية عبر الكويت باتجاه ام قصر والفاو و االتجاه نحو البصرة  .1

 .الطريق البري على محورين الطريق المحاذي لشط العرب والثاني 
المرور بمنطقة  تتقدم القوات االمريكية عبر حدود الكويت باتجاه الناصرية دون  .5

 (2)، الناصرية ، الديوانية ،الحلة ،كربالء والنجفالكويت البصيرة على محور

                                       
 . 118. 119استبرق فؤاد وهيب ، المرجع السابق ، ص  (1)
 . 208.223، ص ص  5338، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية خليل حسين ،  (5)
 . 29صجيف سيمونز ، المرجع السابق،  (0)
 . 221اطف السيد ، مرجع سابق ، ص ع (2)
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 وبعد اكمال كل من القوات البريطانية واألمريكية السيطرة على المدن وتامين طرق مواصالته
بدقة تتوجه وتتوجه القوات االمريكية الرئيسة في معركة لغزو بغداد والسيطرة عليها من 
االتجاهات االربعة للسيطرة كذلك على منطقة المطار الدولي في غرب بغداد والقصور 

سقاطالجمهورية القريبة منه وبعد اكتمال غزو العراق  النظام تتوجه القوات االمريكية الى  وا 
الطريق السريع الى الموصل وغزو المدن القريبة منها ، كما لم تثبت القوات  الشمال معقبة

، ولم تكلف نفسها التوجه اليها ألنها اعتمدت في خطتها غزو المدن كركوك واربيلاالمريكية 
  (1).على الميليشيا الكردية الموجودة فيها لتامين ذلك 

 :ىواستندت القوات االمريكية في العملية الهجومية عل
االعتماد على التفوق التكنولوجي حيث استخدمت الخريطة الرقمية لمسرح العمليات  .1

 .االستخدام المكثف لألسلحة الذكيةباستخدام الحواسب و 
 .ستخدام المكثف للعمليات النفسيةاال .5
مع ت خلف الخطوط قبل بداية العمليات، االستخدام الواسع للقوات الخاصة وقوا .0

االعتماد على عناصر المخابرات واالستخدام المكثف للعمالء من اجل الحصول على 
 المعلومات 

 (5)استخدام نظرية االقتراب غبر المباشر بهدف تحقيق المهام القتالية  .2
االتصاالت والمنشآت تية في العراق وكذلك المواصالت و حيث استهدفت تدمير البنى التح

العسكرية والمدنية والمعسكرات والمعامل ودوائر الدولة الرئيسية العسكرية والمدنية  والقصور 
  (0).الرئاسية ودوائر الدولة االمنية والوزرات 

                                       
 .  75طه نوري ياسين الشكرجي، مرجع سابق ، ص  (1)
 . 221خليل حسين ، مرجع سابق ، ص (5)
 . 75طه نوري ياسين الشكرجي ، نفس المرجع ، ص (0)
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من خالل ما تقدم يتضح لنا ان الخطة االمريكية اعتمدت على استراتيجية الصدمة والرعب  
يات العسكرية المتطورة والتكنولوجية والتزامن بين الهجوم الجوي والبري مستغلة بذلك احدث التقن

 في عملية الغزو واإلطاحة بالنظام ، وكذلك شن حرب نفسية مكثفة قبل وأثناء
مدروسة ومنسجمة مع طبيعة الحالة العراقية ، واالعتماد على منظومات تسليحية متكاملة 

دراكهتحقيق التأثير المستهدف في اوقادرة على   .رادة الخصم وقدراته وا 
 :الخطة العسكرية التالية  اعتمد أما الجانب العراقي فقد    

تجنب حشد القوات العراقية قرب الحدود وتوزيعها حول المدن وداخلها اعتمادا على ان قوات  .1
التحالف سوف تقلل من قصفها الجوي للمدن حماية للمدنيين ، وان تقوم هذه القوات بشن 

رتد مرة آخرى الى داخل خاطفة على قوات التحالف في أثناء تقدمها داخل العراق ثم تعمالت 
 (1).حرم المدن

نشر مجموعات فدائيي صدام والمجموعات االخرى المسلحة من القوات غير النظامية داخل  .5
اء وحولها للقيام بأعمال االغارة والكمائن وحرب العصابات والكر والفر ضد القوات االمريكية أثن

 .تقدمها 
تقوية الدفاع عن بغداد العاصمة حيث تم نشر قوات الحرس الجمهوري و القوات الخاصة  .0

من الجبهة التابعة له في حلقات متتالية حول بغداد وداخلها وصد الهجمات المتوقع انطالقها 
  (5).الشمالية
الى قوات الف جندي نظامي باإلضافة  233وكانت للقوات المسلحة العراقية اكثر من   

فيالق منها فيلقان  7، اما القوات البرية تشمل  الف جندي 733احتياطية تقدر بأكثر من 
، وتمتلك نحو   مشاة ميكانيكية مدرعة/فرقة مشاة  55للحرس الجمهوري وتضم تلك الفيالق 

 طائرة قتال غير متطورة 033دبابة قتال رئيسية ، بينما القوات الجوية تتكون  5733
 

                                       
 . 98عاطف السيد ، المرجع السابق ، ص  (1)
 .150 155استبرق فؤاد وهيب ، المرجع السابق ، ص ص  (5)
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باإلضافة الى ان القوات البحرية كانت تعاني حالة الضعف ونقص الفاعلية لضيق المنافذ  
الحصار الذي كان مفروض  البحرية العراق على الخليج العربي وعدم مواكبة التطور بسبب

 (1). سنة 10عليها طيلة 
 : كما تم تقسيم العراق الى اربعة مناطق هي 

، ميسان و ذي البصرة، القادسية)نطقة الدفاع عن شملت هذه الم: المنطقة الجنوبية  .1
 .وخصص لهما فيلقان متكامالن ( قار 

، خصص ( ، النجف والكوت الحلة، كربالء) وهي للدفاع عن : الوسطى  المنطقة .5
 .لها فيلق واحد باإلضافة الى قوة من الحرس الجمهوري 

صالح الدين والموصل ، دهوك و كركوك، السليمانية، اربيل)  المنطقة الشمالية ، وهي .0
 وخصص لها فيلقان ( ونينوي 

المنطقة الحيوية ببغداد وهي للدفاع عن الضواحي المحيطة ببغداد من كافة  .2
ه العدو في آخر المراحل االتجاهات وهي من اهم المناطق الحيوية التي ستواج

  (5).الهجومية
التركيز على المدن ببنت القيادة العراقية خطتها في الهجوم وفق استراتيجية دفاعية 

في الدفاع عن العاصمة ، والقيام بالكمائن واالعتماد على  الحيوية والتركيزوالمناطق 
 .حرب العصابات وعمليات الكر والفر 

 
 

 

                                       
 . 98عاطف السيد ، المرجع السابق ، ص  (1)
 . 75طه نوري ياسين الشكرجي ، المرجع السابق ، ص  (5)
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 بدء العمليات العسكرية : المطلب الثاني 
انتهت حرب الكلمات والمعارك الدبلوماسية ، وبدأ حرب القنابل  5330مارس  53في  

 " .حرية العراق " ريخ واألسلحة الذكية عرفت بعملية والصوا
فمنذ انتهاء المدة الزمنية المحددة دقت صفارات االنذار في بغداد معلنة بدء غزو العراق في 

، حيث تقدمت القوات البرية االمريكية والبريطانية الى الجنوب العراقي وبدأت (1)مارس 53فجر 
مارس اسقطت  53النظام العراقي ففي صبيحة  لقطع رأسعملية غزو العراق بمحاولة محدودة 

رطل على هدف بغداد  5333امريكيتان اربع قنابل زنة كل واحدة منها  » 117 -ف »طائرة 
صاروخا من  23، كما تزامن ذلك مع اطالق  (5)في محاولة غير ناجحة لقتل صدام حسين

  (0). الخليجطراز توماهوك كروز من السفن الحربية المرابطة في مياه 
وكانت النقاط المركزية االولية للحرب البرية حقول النفط في الرميلة ومصبات النفط في  

 ساعة وفي ال ،(2)مارس 55في تأمينه في  آخر أم قصر ، الذي نجحتشبه جزيرة الفاو وميناء 
االولى  مارس قامت فرقة المارينز 51السادسة صباحا بالتوقيت العراقي الموافق ليوم الجمعة 

بعبور الحدود الكويتية العراقية ، تبعتها فرقة المشاة الثالثة في الجيش و اندفع الهجوم البري 
ميال الى عمق العراق وكانت المقاومة خفيفة االصابات ، وقدم الجنرال فرانكس  73على نحو 

 تمثلبان القوات الخاصة باتت مسيطرة جزئيا على منطقة الصحراء التي » تقرير قال فيه 
52  من مساحة العراق » .  

                                       
، ص  5330، 112، شؤون عربية ، العدد الغزو االمريكي للعراق بين القوى الساحقة والرؤية الفاسدة مصطفى علوي ،  (1)

12 . 
 انظر ، ايان ) أ معلومات من مكان تواجد صدام حسين واستطاعت انفاذ طائرات بسرعة لمهاجمة الهدف .م.تلقت الو

 (. 129انطوني وآخرون ، المرجع السابق ، ص 
 
 .نفسه  (5)
 . 71طه نوري ياسين الشكرجي ، المرجع السابق ، ص  (0)
 . 128 129ايان انطوني واخرون ، نفس المرجع ، ص ص  (2)

 ، 70، ص  5332فاضل جنكر ، مكتبة العبيكات ، الرياض ، : ، تع  خطة الهجوم بوب ودورد . 
 



 
 3002ابعاد الغزو االمريكي على العراق سنة                       :        الفصل الثاني

25 
 

وتضمن الهجوم االمريكي الرئيسي اندفاعا سريعا ذا شعبتين عبر الجنوب العراقي مع تقدم 
وتقدم  اصرية والسماوة والنجف وكربالء الفيلق الخامس باتجاه بغداد من الجنوب الغربي عبر الن

والديوانية و الكوت والنعمانية من الجنوب الشرقي عبر الناصرية قوة الحملة العسكرية االولى 
بينما الحقت القوات  ،وطوال هذا التقدم استسلمت وحدات الجيش العراقي النظامية بالجملة

مارس كان الفيلق الخامس قد ادرك  52االمريكية هزيمة سريعة بالوحدات التي قاتلت ، وبحلول 
، االانه ابدى فدائيون عراقيون وقوات بعثية ها الى حد كبيرقية في النجف وهزمالقوات العرا

مقاومة قاسية في نقاط مختلفة وأجبرت عاصفة رملية هوجاء الواليات المتحدة االمريكية على 
بطاءوقف تحليق طائرات الدعم القريب ،  قوات االمريكية عددا من الهجوم البري وعانت ال وا 

  (1).االصابات
استعادة الكفاءة القتالية من حيث  بإجراءاتللجانب العراقي لكي يقوم هذا ما اتاح الفرصة 

صالحاالمداد بالذخيرة والوقود والمواد التموينية  االسلحة وتجميع القوات ودفع درجة استعدادها  وا 
لمواجهة الهجمات المضادة  ، كما وفرت العواصف الرملية الفرصة للقيام بتنفيذ اعمال االغارة 

  (5).عمال التخريب في عمق القوات المتحالفةوالكمائن و ا
مارس من اجل تامين خطوط االمداد وتعزيز القوات  03-59وبعد توقف دام ثالثة ايام في 

بي غربي بدأ القادة االمريكيون الهجوم الختامي على بغداد وتقدمت فرقة المشاة الثالثة الى جنو 
افريل وانتشرت في االطراف الغربية لمدينة  1وتم االستيالء عليها في  ،بغداد عبر ثغرة كربالء

افريل دخلت مشاة البحرية مدينة الكوت ثم  0، بعد تمهيد نيراني جوي وفي (0)افريل بغداد في 
نجحت في عبور جسر استراتيجي على نهر دجلة بعد حسم المعركة والسيطرة على الطريق 

بغداد ومهاجمة قوات الحرس الجمهوري بالسالح الجوي لتامين  من الكوت الى( 7)السريع رقم 
  (2).الطريق لتطويق العاصمة بغداد 

                                       
 . 128ايان انطون وآخرون ، المرجع السابق ، ص  (1)
 . 119عاطف السيد ، المرجع السابق ، ص  (5)
 . 128ايان انطوني و أخرون ، نفس المرجع ، ص  (0)
 . 155عاطف السيد ، نفس المرجع ، ص  (2)
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افريل تمكنت القوات البريطانية من غزو البصرة وفرض سيطرتها عليها وتفتت القوت  2وفي 
 على العراقية المدافعة في منطقة البصرة ، كما تمنكنت القوات البريطانية من احكام سيطرتها

وبعد استقرار الوضع تقدمت الى منطقتي العمارة على محور نهر المناطق المحيطة بها 
الذي كانت تؤمنه مجموعات  من افريل تم السيطرة على مطار بغداد 2و  2، وفي اليوم (1)دجلة

  (5).من الحرس الجمهوري وعناصر من المتطوعين العرب
اقتحام المطار ليال للسيطرة عليه بالكامل بعد اشتباكات عنيفة  واستطاعت قوات المارينز 

والتي « الليلة السوداء » حيث اطلق القادة العسكريين االمريكيين على هذه المعركة بمعركة 
كانت واحدة من اخطر المعارك التي واجهت القوات االمريكية وتم استخدام سالح وصفه 

ا صوتا وصورة ، حيث لم يعرف حتى االن نوعية هذه اصحاب المنازل القريبة انه كان مرعب
االسلحة التي استطاعت ان تبيد اكبر من القوات العراقية في  زمن قياسي ، وتم بعدها 

  (0).االستيالء على القصور الرئاسية و تأمينها
تقدمت قوة الحملة العسكرية االولى باتجاه بغداد من الجنوب الشرقي عبر النعمانية ،ووصلت 

افريل  7افريل ، وحققت اتصاال بفرقة المشاة الثالثة في  7ى الضواحي الشرقية للعاصمة في ال
فاتمت بذلك تطويق المدينة بعد تقدم ثالث قوات مهام مدرعة بسرعة عالية الى بغداد من 
اتجاهات مختلفة وسيطرت على قلب المدينة  ، وبعدها عززت القوات االمريكية السيطرة على 

افريل استقبلت القوات االمريكية في وسط بغداد بهتافات  8ار النظام العراقي ، وفي بغداد وانه
جمع محتشدة و على مرأى العالم عبر الشاشات التلفزيونية اسقط العراقيون بمساعدة من القوات 

بذلك نهاية حكم الزعيم  وأعلناالمريكية تمثال صدام حسين في ساحة بغداد المركزية 
 (2).الدكتاتوري 

                                       
 . 072محمد مورو ، المرجع السابق ، ص  (1)
 . 97احمد منصور ، مرجع سابق ، ص  (5)
 . 207 – 202حامد محمود عيسى ، مرجع سابق ، ص ص  (0)
 .173انطوني و آخرون ، المرجع السابق ، ص ايان  (2)
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  (1).كما بث االعالم صور تحرر الشيعة من استبداد صدام حسين واحتفالهم 
ويبقى دخول القوات االمريكية الغازية الى بغداد بشكل سريع ودون مقاومة تذكر امر تطرح 

يوما من بدء الحرب سقطت  51فهذا االمر لم  يتوقعه فبعد ، (5)حوله العديد من التساؤالت 
ان  ألحدفحة من تاريخ العراق لتبدأ صفحة اخرى جديدة اليمكن بغداد دون قتال وطويت ص

يتنبأ بمستقبلها ، ولماذا لم تتمكن بغداد من الصمود ومن تنظيم مقاومة ومنظمة لمجابهة الغزو 
  (0).االمريكي ؟ كما فعلت مدن مثل البصرة ، الناصرية والكوفة 

تقدمت عناصر من قوة الحملة العسكرية االولى شماال نحو  افريل 8وبعد سقوط بغداد في  
افريل دخلت تكريت ودارت اشتباكات مع القوات العراقية وتمكنت من  10تكريت ، وفي 
وذلك ايذانا بانهيار النظام العراقي لصدام حسين نهائيا ، وبعد اسبوعين فقط في السيطرة عليها 

قبالة ساحل « ابراهام لينكولن»لحربية االمريكية ماي وفي خطاب النصر على متن السفينة ا 1
مليات القتالية الكبرى في العراق، في معركة انتهت الع» كاليفورنيا اعلن بوش نهاية الغزو 

لقد سقط الطاغية، وتحرر ... ية وحلفائنا ـ تحققت الغلبة للواليات المتحدة االمريكالعراق
  ().العراق

ملية تحرير العراق بسقوط بغداد واالنهيار المفاجئ للقوات وهكذا حسمت القوات االمريكية ع
وقت قصير تمت العراقية التي كان ينقصها الخبرة والقدرة وسوء التخطيط ، ففي ظرف قياسي 

القوات االمريكية كانت مجهزة بأحدث االسلحة الطاحة بنظام صدام حسين ، كما ان ا

                                       
، تر،محمد علي مقلد ،  3002 – 1921انفجار المشرق العربي من تاميم قناة السويس الى غزو العراق جورج قرم،  (1)

 . 279، ص  5337دار الفارابي ، بيروت ، 
، المطبعة و ( من غزو افغانستان الى احتالل العراق ) سبتمبر  11التداعيات الدولية الكبرى ألحداث  ادريس لكريني ، (5)

 . 192، ص  5332الوراقة الوطنية ، مراكش ، 
 . 12محمد احمد ، مرجع سابق ، ص  (0)
 .173ايان انطوني وآخرون ، المرجع السابق ، ص  (2)
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يد الهدف ، كما كان هناك تنسيق بين القوات والتكنولوجيا المتطورة والدقة في التصويب وتحد
 . البرية والجوية والبحرية وتحديد اهدافها 

 االسلحة المستخدمة : المطلب الثالث 
استخدمت القيادة العسكرية االمريكية في غزوها للعراق ترسانة من االسلحة الجوية والبحرية  

والبرية تعمل في جميع الظروف الجوية والموجهة باألقمار الصناعية ، ومن أهم هذه االسلحة 
 :مايلي 

هي المروحية الرئيسية للقتال وتستخدم سائقوها صور  ،( AH-46)مروحية االباتشي  .1
 .الستشعار الحراري لتحديد أهدافهمعن طريق ا فيديو

 . اهم ما يميزها وجود ردار على سطحها   (  E-3 Sentry Awacs)طائرة  .5
،حيث تعتبر العمود الفقري الحديث لقاذفات القنابل االمريكية (  B-1B)قاذفة القنابل  .0

 .الفائقة السرعةطويلة المدى و 
لك معدات الكترونية من قاذفات بعيدة المدى ، تم  Be Spirit Steathطائرة  .2

 .اليمكن رصدها
   (1).، قاذفة بعيدة المدى للقنابل النووية(  B-52)طائرة الحصن الجوي  .2
 .القاصفة المقاتلة JAGUARطائرة  .7
 .دي ، تعمل على اطالق صواريخ موجهة بالليزر  19ايه /طائرة الهورنت اف  .7
  (5).مزودة بكاميرات متطورة وأجهزة استشعار الطائرة الروبونية .9
 واألجهزةالميكرولفية تستهدف االنظمة الكهربائية،   B1U-14-Bقنبلة التعتيم  .8

 .االلكترونية للعدو تقوم بنشر ذبذبات مزعجة 
 (0)( BAT)صاروخ ذكي مضاد للدبابات  .13

                                       
 . 28سعيدة كحال ، مرجع سابق ، ص  (1)
 . 111عاطف السيد ، المرجع السابق ، ص  (5)
، افريل  09، المجلد  125، السياسة الدولية ، العدد  االسلحة والذخائر الذكية المستخدمة في حرب العراقحسام سويلم ،  (0)

 .035 ،033، ص ص  5330
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 ف تستخدم في المناطق المغلقة كالكهو  Blu -118Bقنابل امتصاص االكسجين  .11
  (1).تقوم بنشر موجات حرارية(  59يو –بي  –جي ) القنابل الحرارية االنشطارية  .15

اقمار تقوم  7كما قامت الواليات المتحدة بإطالق اقمار تجسس فوق االراضي العراقية وهي 
الراداري  JASASبمسح مسرح العمليات العراقية على مدار الساعة ، باإلضافة الى نظام  

، وأيضا االسلحة البحرية منها حامالت  (5)الذي يعمل بالتعاون مع طائرات بدون طيار 
الطائرات و الغواصات النووية ، حاملة الصواريخ البالستية عابرة القارات ذات رؤوس الحرب 

  (0).2بلوك (   B G  M– 138توماهوك ( المطورالنووية ، وكذلك صاروخ كروز 
 : البرية فهي متعددة نذكر منهالحة اما االس
 دبابات االستطالع  .1
 ناقلة اشخاص مدرعة  .5
 (2)عجلة قتال مدرعة برادلي .0
 المدافع  .2
 مقذوفات ضد الدبابات  .2
 راجمات الصواريخ  .7
 عربات قتال  مدرعة للمشاة  .7
 (2)سفن اسناد برمائية .9

مريكية الغازية اذن كانت هذه بعض من االسلحة والذخائر الذكية التي استعملتها القوات اال
المجال امام تطور الكتروني في ة متطورة ضد العراق ، والتي اظهرت قدرة تكنولوجية الكتروني
  .للتقليل من حجم الخسائر المادية والبشرية مجال الحرب  وبروز االقمار الصناعية للتجسس 

                                       
 . 111عاطف السيد ، المرجع السابق ، ص  (1)
 . 035حسام سويلم ، المرجع السابق ، ص  (5)
 . 115عاطف السيد ،  نفس المرجع ، ص  (0)
 . 212جيرمي سولت ، المرجع السابق ، ص  (2)
 .  190سوسن العساف ، مرجع سابق ، ص  (2)



 3002آثار الغزو االمريكي للعراق سنة : الفصل الثالث
 اآلثار الدولية واإلقليمية: المبحث األول    

 اآلثار الدولية: المطلب االول        
 االثار االقليمـــــــــــــية: المطلب الثاني       

 من الغزو االمريكي للعراق المواقف الدولية واإلقليمية: المبحث الثاني   

 المواقف الدولية: المطلب األول        

 المواقف االقليمية: المطلب الثالث       

 3002نتائج الغزو االمريكي على العراق سنة : المبحث الثالث 

 نتائج الغزو من الطرف العراقي :المطلب االول     

 نتائج الغزو من الطرف االمريكى: المطلب الثاني     
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 3002الغزو االمريكي للعراق سنة  آثار: لثالفصل الثا     

 اآلثار الدولية واإلقليمية  : المبحث األول     

 اآلثار الدولية : المطلب االول       

للعراق على أنه محاولة امريكية إلبعاد نظرت بعض االطراف الدولية الى الغزو االمريكي   
عن الهيمنة  انشاء قوة عسكرية أوروبية مستقلةاالوروبية التي ترمي الى  االنظار
الضربات الوقائية ، الن  حيث تعتبر حرب العراق بمثابة التطبيق الرئيسي إلستراتيجيةاالمريكية

سقاط النظام الح اكم على أنه يملك أسلحة كيميائية و ادارة بوش بنت موقفها على ضرب العراق وا 
م أ مستقبال لهجمات إرهابية غير تقليدية ، بواسطة اسلحة .بيولوجية وهو ماقد يعرض الو

تبني إستراتيجية الهجوم الوقائي في فترة الرئيس جورج بوش  استلزمبيولوجية وكيميائية وهو ما 
 . في فترة الرئيس جورج بوش األب االبن ،بعد تبني استراتيجية الردع و االحتواء العسكري

األمريكي حول استمرار التدخل في العراق  القرارومع زيادة حدة الجدال داخل دوائر صنع  
وطبيعته ،وتزايدت المشكالت األمريكية المنية في العراق وزاد عدد القتلى حيث وصل في نهاية 

جديدة في العراق ، اهم عناصرها جورج بوش استراتيجية  ، لهذا اعتمدقتيل 0000الى  6002
جندي اضافي للعراق للسيطرة على الوضع االمني مع مضاعفة  60000ارسال أكثر من 

المساعدات االقتصادية ، وفرق االعمال االقليمية وهذا من أجل الوصول الى عراق ديمقراطي 
 .يحارب االرهاب بدال م أن يأوي االرهابيين

                                                           

  ، مذكرة مقدمة   3002- 0990االبعاد االستراتيجية لتدخل الواليات المتحدة االمريكية في العراق عبد الكريم باسماعيل ،
مصطفى صايج  : لنيل شهادة المااجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية ، تخصص االستراتيجية و المستقبليات ، إش

  6002-6000، الجزائر ، ( دالي براهيم )قسم االعالم والعالقات الدولية ، جامعة الجزائر  كلية العلوم السياسية و االعالم  ،
 .050ص 
 03محمد يونس يحيى الصائغ ،مرجع سابق ، ص. 
  33جيف سيمونز ، مرجع سابق ، ص. 
  ، ص  6002دراسات استراتيجية ، جويلية  ، نص االستراتيجية االمريكية الجديدة للرئيس بوش في العراقابراهيم غالي ،
 . 003.030ص
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من الحزبين في مارس برئاسة  كلفت االدارة االمريكية مجموعات دراسات العراق المكونةكما   
التقرير في الخارجية االسبق جيمس بيكر وعضو الكونغرس السابق هاملتون ،ولقد نشر  وزير

هو أال يمكن تحسين الوضع في العراق من دون المصالحة بين ، واهم ماجاء فيه  6002ديسمبر
شعب ومن غير ربط العملية السلمية في العراق بعملية السالم في الشرق االوسط مختلف فيئات ال

هو تحويل األنظار عن الصعوبات لكن يعتبر الخبراء بأن الرغبة االمريكية في ضرب العراق 
من االمريكيين يهتمون بالوضعية  20االقتصادية التي يعيشها الفرد االمريكي فنسبة 

       .االقتصادية ووظائفهم

في الدفاع عن مصالحها الحيوية   لن تتردد يمكن ان نقول ان الواليات المتحدة االمريكية
وستبني سياستها الخارجية على أساس حماية هذه المصالح ومواجهة أي تهديد لها بالتدخل 

 .العسكري 

 االثار االقليمـــــــــــــية  : المطلب الثاني 

ان  إالأبشكل مباشر في منطقة الخليج ، .م.للكويت في تغلغل الو لقد ساهم الغزو العراقي
في العراق ، فتركيا لها ملفان يمسان القوى االقليمية  تأثيرسقوط النظام العراقي عمق كثيرا من 

التركي وشكل خلفية تدخلها العسكري الواسع شمال العراق ، وهما الملف جوهر االمن القومي 
وبوجود نسبة كبيرة من االكراد في تركيا و المطالبة المستمرة لألكراد  ،الكردي ومدينة كركوك

في العراق باالستقالل فان تركيا ال تمانع من التدخل في الشؤون العراقية خاصة بعد سقوط 
،اما قضية يعمل على فيدرالي قد يمنح لالكراد فرصة المطالبة بدولة مستقلة مما النظام العر 

التركمانية والتي تعرضت منذ االحتالل االمريكي الى عملية زيادة في نسبة كركوك ذات االغلبية 
 (3).داالكرا

                                                           
   ، 03، ص 6003،نوفمبر  326،الجيش ، العدد العراق أي مخرج ؟ –الواليات المتحدة االمريكية بوعالم بولعراس. 
  ، 032سابق ، صالمرجع العبد الكريم باسماعيل. 
 .   032سابق ، المرجع العبد الكريم باسماعيل ،  (3)
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أما بالنسبة إليران فقد ازداد نشاطها ونفوذها وأصبح يلعب دورا كبيرا بارزا في مركز القرار  
، هذا ما اتاح الفرصة والمنظمات التي تدعمها في العراقالعسكري والحكومي من خالل الحركات 

ذهبية لدفع عناصر استخبارات ايرانية الى مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية و التعليمية و ال
السياسية وتنصيبهم المناصب المهمة والحساسة مما يحول ايران من العب ثانوي في مجريات 

  (1)     .اللتاالحداث العراقية في فترة حكم صدام حسين الى العب رئيسي بعد سنوات االح

وحسب رأي الكثير من المحللين االستراتيجيين أن اسرائيل هي الالعب الرئيسي و المستفيد 
منذ أن ظهرت اسرائيل في قلب الوطن العربي والقوى الكبرى تعمل من الوضع في العراق وذلك 

 (2).على تقويتها حتى تصبح القوى الوحيدة في المنطقة و المسيطرة على أوضاعها

يرانان هنامما تقدم يتضح لنا  قليمية ، ظهرت على الساحة االك تنافس اقليمي بين تركيا وا 
مت ، كما تعتبر اسرائيل الرابح االكبر من احتالل العراق ألنه خرج بعد سقوط النظام العراقي

دائرة الحسابات االستراتيجية في المنطقة ،وذلك بفضل قوته العلمية و العسكرية مما يفتح المجال 
 .قيادة في المنطقة رغم االخطار التي يعتقد ان مصدرها ايران وسوريا امام اسرائيل لل

 

 

  

 

                                                           
 .656مرجع سابق ، صالطلعت مسلم ،   (1)
 .053طه نوري ياسين الشكرجي ، مرجع سابق ، ص  (2)
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 من الغزو االمريكي للعراق  المواقف الدولية واإلقليمية: المبحث الثاني 

 المواقف الدولية : المطلب األول    

 الموقف الغربي : اوال       

 موقف االمم المتحدة  .0
رغم عضوية الواليات المتحدة في هيئة االمم المتحدة التي تفرض عبيها االلتزام بقرراتها   
منتهكة بذلك مبدأ الحل السلمي في االمم المتحدة وفقا لما ، (1)انها عجلت بغزوها للعراق إال

خاصة وان قضية العراق بعد صدور القرار  (2)الثالثة من المادة الثانيةتنص عليه الفقرة 
صبحت قضية دولية لذلك يجب معالجتها بطرق سلمية ، وان االمم المتحدة وحدها من تتكفل ا

بذلك وليست بعمل فردي قامت به الواليات المتحدة األمريكية، كما عملت على تحريض الشعب 
 (3).العراقي ودعم المعارضة وتسيرها وفق استراتيجيتها

ام السياسي لصدام حسين وتغييره وفرض وهذا ما تجسد من خالل الحرب التي اطاحت بالنظ
 .نظام سياسي يستجيب لرغبتها ويحقق اهدافها ومصالحها السياسية واالقتصادية 

،وهو مبدأ المساواة بين كما انتهكت الواليات المتحدة مبدأ أخر في ميثاق االمم المتحدة  
الدول االعضاء الذي يعد من أهم المبادئ التي قامت عليها االمم المتحدة ،الن غزو العراق 
جاء بحجة امتالكها اسلحة الدمار الشامل ، والواليات المتحدة االمريكية التي على رأس قائمة 

 كوريا الشمالية الدول التي تمتلك هذا السالح كما تمتلكه كل من بريطانيا، الهند، 

                                                           
، 6000، جوان  626، المستقبل العربي ، العدد الحرب االمريكية البريطانية على العراق والشرعية الدوليةمحمد الهزاط ، (1)
 .30ص

 
 . 320صمرجع سابق ،زينب عبد العظيم محمد،   (2)
 .22-22-30مرجع  ، ص ص نفس المحمد الهزاط ،  (3)
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االمن كما حصل مع العراق الذي تم قرار من مجلس  االانه لم يصدر ضدها ...ايران 
 .(1)اتهامه 
ع قواعد وقوانين ان التدخل العسكري للواليات المتحدة االمريكية في العراق تجاوز جمي  

استخدام القوة ، كما انه لم يصدر قرار من مجلس االمن يجيز استخدام القوة الشرعية الدولية
وبهذا التصرف اثبت قوة الواليات المتحدة وعدم اكتراثها لقرارات االمم المتحدة و  ،العسكرية

أ .م.فرضت بذلك هيمنتها العالمية بحجة الدفاع الشرعي بحجة ان العراق يهدد امن وسالمة الو
 .المتالكه اسلحة الدمار الشامل وعالقته باإلرهاب 

 موقف الدول االوربية  .3
ان لدى فرنسا وألمانيا وروسيا وحكومات اخرى اسباب مغايرة لتكون على درجة عالية من ك

التشكيك في الدوافع االمريكية ، وراء مهاجمة العراق كانت الحكومات تعرف ان ادارة بوش 
سبتمبر، باإلضافة الى وكاالت المخابرات االوربية لم تكن 00تخطط للقيام بهذا قبل احداث 

ان العراق يملك اسلحة الدمار الشامل ، وانه كانت له صالت بالقاعدة  لىدليال عتملك 
أ وبريطانيا داخل .م.نجحوا في عزل الو ،وبالرغم من انهم فشلوا في منع نشوب الحرب إال انهم

  (2).مجلس االمن ، وحرموا قوات التحالف من الشرعية الدولية 
كما اصدرت كل من فرنسا وألمانيا وروسيا بيانا مشتركا تضمن تقييما اجماليا للقرار 

0550/6000   بان ، بعد التفاوض والتوصل الى قرار يوفر فرصة حقيقة للوضع العراقي
، وان الزمة الستعادة السيادة العراقيةينتقل من مرحلة االحتالل الى مرحلة التدابير العملية ال

 (3).اسية الراهنة في العراق حالة مؤقتةالحالة السي

                                                           

(1) peaul Marie ,c dangereux concepet de guerre préventive ,le monde diplomatique, no 
582,septembre 2002,p10. 

 
قليميا و دولياالنتائج والتداعيات دوليا ، اريك رولو ،    (2) مركز دراسات الوحدة العربية ،  ، احتالل العراق وتداعياته عربيا وا 

 .322،ص 6003بيروت ، 
   (مرجع نفسه : انظر )تبديل صفة قوات االحتالل بقوة متعددة الجنسيات 

 .323باسيل يوسف بجك ، مرجع سابق ، ص  (3)
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 ان المعارضة االوربية من الغزو االمريكي للعراق ذات طبيعة دفاعية فبالسيطرة  على العراق 
أ على المصادر النفطية في الخليج ، ومنه فان االقتصاد االوروبي سيتأثر .م .تسيطر الو

طراف قادر على وقف دولة عظمى وبالتالي فان اليورو سيضعف ، كما ان العمل المتعدد اال
، لذلك اعلنت كل من فرنسا وألمانيا (1)في محاولتها فرض وجهات نظرها على المجتمع الدولي 

وروسيا معارضتهم العنيفة للخطة االمريكية من غزو العراق ، واتهامه بحيازة اسلحة الدمار 
 (2) .الشامل

، كانت ان المصالح البترولية المتنافسة ويرجع بعض المحللين هذا الموقف المتحفظ الى
لها عالقات خاصة الفرنسية ( الف-فينا)عامال حاسما بين هذه الدول حيث ان شركة توتال 

الروسية والشركة الوطنية الصينية ( لوك اويل ) بالعراق منذ السبعينات ، وكذلك اتفقت شركة 
، لهذا كانت نها االمم المتحدة العقوباترفع ععلى القيام باستكشافات بترولية في العراق حالما ت

أ تعمل على تهديد كل من روسيا والصين وفرنسا من اي امتيازات بترولية مستقبلية ان لم .م.الو
 (3).تدعم سياسة بوش االبن في اسقاط النظام العراقي

 الموقف العربي: ثانيا  
 موقف جامعة الدول العربية , 0

بدأ الموقف العربي الجماعي باالهتمام بالعدوان على العراق قبل وقوعه بعام ، وذلك في قمة 
، وأكدوا على رفضهم المطلق ضرب العراق او تهديد امن وسالمة اية دولة  6006بيروت عام 

، وأيضا عندما اجتمع مجلس الجامعة عربية باعتباره تهديد لألمن القومي لجميع الدول العربية 
فيفري عن امتناع الدول العربية  02و05ربة على المستوى الوزاري في دورة غير عادية في الع

 (4).هيالت ألي عمل عسكري يضر بالعراقعن تقديم  اي مساعدات او تس

                                                           
 .325سابق ، صالمرجع الاريك رولو ،   (1)
 .2، ص  6003، شركة النهضة ، مصر ،  الصراع ضد الهيمنة االمريكية –االمبراطورية الكونية ياسين السيد ،    (2)
 .033مليكة قادري ، مرجع سابق ، ص  (3)
قليميا ودوليا" النتائج والتداعيات على الوطن العربي "احمد يوسف احمد ،   (4) ، مركز ،احتالل العراق وتداعياته عربيا وا 

 .000ص  ،6003دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
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 6000مارس  65كما نص قرار المجلس عند اجتماعه في القاهرة بقمة شرم الشيخ في    
، يعتبر انتهاكا لميثاق االمم المتحدة ولمبادئ العراقن االمريكي البريطاني على بان العدوا

ودعوة مجلس االمن التخاذ قرار بوقف العدوان ... القانون الدولي وتهديد المن والسلم الدوليين 
  (1).وسحب القوات الغازية

وتبقى قرارات جامعة الدول العربية ومواقفها على طاوالت المؤتمرات واالجتماعات العربية    
، يدفعه تحفظ خوفا من نفس المصير العراقي، إال برفض مثر وال اقل وال يجسده الواقع اكال

 .مريكية وعدم اثارة سخطها وغضبهاالسترضاء الواليات المتحدة اال

. موقف الدول العربية 

 :لدول العربية الى تيارات كالتاليانقسمت مواقف ا 

 يكي حيث منح هذا التيار تسهيالت عسكرية للتحالف االمر  :تيار مؤيد لغزو العراق
، الكويت حيث قدمت (2)(قاعدة العديد ، قاعدة السيلية )البريطاني ،من هذه الدول قطر
كافة تحت  كية ووضعت كل االمكانات العسكرية واللوجيستيةتسهيالت واضحة للقوات االمري

 (3).تصرف القوات االمريكية
  حيث طالب هذا التيار بوقف الحرب وأيد عودة لجان : العراقتيار معارض لغزو

هذا التيار  وتزعم ،راقي وتجنيب العراق الدمار والغزوالتفتيش حفاظا على مصلحة الشعب الع
، الجزائر والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ودعت الى موقف عربي كل من سوريا، ليبيا
  (4).هواضح ال غبار علي

 
                                                           

 .332سابق ، صالمرجع الباسيل يوسف بجك ،   (1)
 .00محمد احمد ، مرجع سابق ، ص (2)

، قدمت هذه الرسالة للحصول على  وانعكاساتها على دولة الكويت( 3002)حرب الخليج الثالثة خالد سعد السهلي ،  (3) 
كلية االداب والعلوم ، قسم العلوم السياسية ، جامعة  ،محمد جميل الشيخلي : درجة الماجستير في العلوم السياسية ، اش 

 .30، ص6006الشرق االوسط ، 
 .30محمد مورو ، مرجع سابق ، ص (4)
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 امسك هذا التيار العصا من الوسط من خالل رفض الغزو ومطالبة  :تيار وسطي
 ، ويقود هذا التيار كل من مصر االردن ام الكامل بقرارات االمم المتحدةالعراق بااللتز 

 (1).والسعودية
فهو متضامن وله  غير ان الشارع العربي وكعادته عندما تحل مصيبة بأحد الدول العربية ،  

موقف ايجابي مع الشعب العراقي و مايمر به من مآسي ودمار ، حيث خرجت مظاهرات من 
 .معظم الدول العربية خاصة من الجامعات ، رافضة العدوان االمريكي على العراق وتندد بذلك

ان من ، بالرغم ربية منقسمة ومتعارضة فيما بينهافي حين كانت المواقف الرسمية للدول الع
   .اي عدوان على العراق وانتهاك حقوقه يمس جميع الدول العربية 

 المواقف االقليمية : المطلب الثاني
 الموقف التركي: اوال  
 :وم المعادلة التركية على ركيزتينتق 

 .غيير جوهري في التوازنات القائمةالسعي الى منع قيام الغزو وبالتالي تفادي اي ت .0
، بحيث اذا وصلت االمور الى النقطة في التعاون مع االدارة االمريكيةوفي الوقت نفسه التدرج  .6

 .التي تحتم الغزو تكون تركيا داخلها 

البرلمان التركي في االول من مارس رفضت مذكرة الحكومة بالسماح بتمركز قوات ان  كما 
من 20باإلضافة الى ان نسبة  ،(2)الف على االراضي التركية 20-20امريكية يقارب عددها 

ر عن ب، لذا فان البرلمان التركي كان ملزما وع(3)االتراك الذين يرفضون قرار الغزو على العراق
، الن اي توجه للمشاركة في الغزو سيتعارض مع مواقف موقف الشعب التركي من الغزو

كما ان جميع اركان الدولة اعطوا انطباع بأنهم وأخطار ذلك على مستقبله السياسي، قاعدته

                                                           
 .30سابق ، صالمرجع المحمد مورو ،   (1)
قليميا  ،احتالل العراق"النتائج والتداعيات تركيا "محمد نور الدين ،    (2) ، مركز ودوليااحتالل العراق وتداعياته عربيا وا 

 .300، ص6003دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
 .23مد منصور ، مرجع سابق ، اح  (3)
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ان رئيس حزب العدالة  إالغير مقتنعين تماما بالمشاركة التركية في الغزو  وال ضرورة من ذلك 
 (1) .«زمة اقتصادية لكان سلوكنا مختلفالو لم يكن عندنا ا »كان يطلق اشارات متناقضة بأنه 

ة ، تم استبعادها من مشاريع اعادي المعارض للغزو االمريكي للعراقونظرا لهذا الموقف الترك
، كما وجدت نفسها قريبة من االتحاد يا نفسها خارج المعادلة العراقيةاعمار العراق ووجدت ترك

 .ا عن الواليات المتحدة االمريكيةاالوروبي بعد فراقه

 الموقف االيراني : ثانيا   

انتظارا لما سوف تفر عنه  حرصت ايرن على اال تكون طرف في اي مواجهة مع امركا ،  
المخططات االمريكية ، فالشيعة في جنوب العراق يشكلون امتدادا طبيعيا يمكن ان تشغل من 

 (2).خالله ايران مقاومة اشبه بمقاومة حزب اهلل في جنوب لبنان 

وهذا يمكن القول عنه  وكان موقف ايران من الحرب االمريكية على العراق حياد ايجابي ، 
محصلة تفاعل مجموع العوامل الداخلية ،اثناء االعداد لتلك العوامل الداخلية واإلقليمية اثناء 

، وسوف تستمر هذه السياسة الى حد بعيد حتى بعد سقوط وأثناء الغزواالعداد لعملية الغزو 
االقليمية ال تبحث عن النظام ، وهي سياسة تعكس بالدرجة االولى مخاوف ايران من االستهداف

عودة السيادة الى العراق وفق برنامج  المواجهة مع الواليات المتحدة االمريكية وال تريد سوى
 (3) .محدد، واالعتراف بمجلس الحكم وتدخل االمم المتحدة ووحدة العراق

نما هي استمرار  يمكن القول ان السياسة التي تبنتها ايران ليست بالجديدة وال المفاجئة ،  وا 
ة مع لدراستها السابقة والمحافظة على قدرتها ودورها ونفوذها االقليمي وتجنب المواجهة المباشر 

 .وعدم توفير ذريعة لتلك المواجهة ،الواليات المتحدة االمريكية

                                                           
قليميا ودوليا احتالل العراق احتالل العراق وتداعياته عربيا ودوليا ،فاضل الربيعي ،   (1) ، احتالل العراق وتداعياته عربيا وا 

 .623، ص6003مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
 .020سابق ، ص المرجع الاحمد منصور ،   (2)
 . 356طالل عتريسي ، نفس المرجع ، ص   (3)
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 3002نتائج الغزو االمريكي على العراق سنة : المبحث الثالث

 ن الطرف العراقي نتائج الغزو م :المطلب االول      

  البشرية  :أوال         

في حربها على العراق اسلحة محرمة دوليا،مثل استعملت الواليات المتحدة االمريكية    
الماكن البيضاء في ا ، والذخيرة الفسفوريةوهي نوع من سالح النابالم( MK-77)اجهزة حارقة 

، هذا ما االسلحة بالجلد وتحرقه حتى الموت، حيث تلتصق مواد هذه المكتظة بالسكان المدنيين
 .السرطان وحاالت المواليد المشوهةادى الى تزايد االصابات ب

حوالي (6002-6000)ن در عدد القتلى حسب دراسة جامعة هولكنز بين عاميقحيث   
قتيل يوميا كما تؤكد بعض المصادر ان نصف الذين قضوا  23، اي بمعدل الف قتيل 255

وأكدت  (1)فيما لو توفرت لهم ظروف صحية مناسبةت العراقية كان يمكن انقاذهم في المستشفيا
افريل 3منشورة ضمن احصائيات  6000احصائيات مستندة الى مسح قبل وبعد غزو العراق 

لغاية  03220ان عدد القتلى المدنيين العراقيين الذين ثبتت وفاتهم بوثائق شهادة الوفاة هم 
الى  32002اما عدد القتلى من المدنيين الذن لم تثبت وفاتهم بشهادة الوفاة بلغ من  ، 6003

 (2).قتيل 56036

من ، وأثارها المستقبلية على جيل كامل لحرب تركت اثارا ال يمحوها الزمنان هذه ا
العراق  ، والتي حصدت آالف االرواح الذنب لهم سوى انهم ولدوا في موطن اسمهالعراقيين
 . روات طبيعية نفطيةغني بث

  

                                                           
، ص [س.د] [ن.د.د]،  حكم صدام حسينانهيار الوحدة الوطنية في ظل محمد عزو عبد القادر ناجي ،   (1)
 .622.632.632ص
 .025مليكة قادري ، مرجع سابق ، ص  (2)



 3002آثار الغزو االمريكي على العراق سنة                                        الثالثالفصل 

68 
 

 الثقافية واالجتماعية : ثانيا 

من الذاكرة استرجاع سقوط  6000يستدعي سقوط بغداد الثاني في يد الغزاة االمريكيين عام 
، الذي دمر عاصمة الرشيد ودمر مكتبة بيت قيادة هوالكو ب 0653بغداد عى يد جيش المغول 

وفي اعقاب سقوط بغداد استبيحت ودمرت ونهبت متاحف  ،(1)الحكمة واحرق مابها من كتب
احد خبراء ، يقول (2)بغداد والموصل وكركوك والبصرة وجامعاتها وحضارة خمسة آالف عام 

وهي اعمال التخريب لثالثة انواع مختلفة من السرقة  ان المتاحف العراقية تعرضتاالثار 
وذلك بدوافع دينية  ،عصابات اجرامية محددة بتكليف من والنهب الفردية وسرقات لقطع اثرية

، واهم هذه العمليات الهجوم الذي قام به مائتي مسلح بمدافع رشاشة على وتحريض سياسي
ا من .م.كان هدف الو (3)مدينة نمرود االثرية ومتحفها في نينوي شمال بغداد ونهب محتوياتها 

فراغ الخزينة الثقافية للعراق ،ذلك محو الحضارة العراقية ، حيث قامت بأكبر عمليات النهب وا 
 .والتخريب المنظمة 

 6جراء االوضاع الالنسانية التي يتعرض لها الشعب العراقي من جراء الغزو هجر من العراق 
مليون الى كل من سوريا واألردن  ، ومليون الى مناطق داخل العراق 6، 6مليون منهم 3،

 كندا)طلب الى اللجوء الى دول اجنبية  كما ان هناك ،بالدرجة االولى وكذلك مصر ولبنان
والتعذيب في ، هذا فضال عن االعتقاالت عراقيا 3525وعددهم ( استراليا، السويد، امريكا 
وقد صرح سكرتير عام جمعية رعاية االباء و االمهات امام اطفالهم ،السجون واالعتداء على 

 (4).ابطفل تعرضوا لالغتص 000الطفل العراقي السيد حسين جمعة ان 
 

                                                           
 .633-632سابق ، ص ص المرجع العبد القادر ناجي ،  عزو محمد  (1)
 .03/3/6000 ،قناة الجزيرة  ،(تدمير حضارة العراق )ماوراء الحدث  احمد منصور ،   (2)
 .053الطويل ، مرجع سابق ، ص يوسف العاصي    (3)
دراسة ميدانية لعينة بحثية من االطفال –االحتالل االمريكي للعراق وانتهاك حقوق االطفال العراقيين امل حمدي دكاك ،  (4) .

  00.00، ص ص 6000،  3+0، العدد  62، مجلة جامعة دمشق، المجلد  العراقين الالجئين في دمشق
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وأطباء ، العراق من مدرسين وأساتذة الجامعاتكما تم اغتيال الكثير من الكوادر العلمية في 
لالختطاف واالعتقال وهذا ما اضافة الى تعرضهم  ،(1)وصحفيين وسياسيين وعاملين وقضاة

حيث تم قتل اكثر من الفي طبيب وغادر  اضطر الكثير منهم الى الهجرة الى خارج العراق ،
   (2) دالف  هذا مادى الى اضعاف انظمة التعليم والقضاء والرعاية الصحية في البال 06حوالي 

هذا كله ادى الى تخبط الشعب العراقي في فقر وجهل ، وانتشار االمراض وانتهاك حوقه  
 .،نتيجة نشر الحرية والديمقراطية على الطريقة االمريكية 

 السياسية واالقتصادية : ثالثا  

سقاطباجتياح العراق واحتالل ارضه    خطوتها نحو تفكيك نظامه ، تكون امريكا قد خطت  وا 
نهاء الدولة وخلق فراغ سياسي ، حيث عمد مجلس (3)الكيان العراقي وحل الجيش والشرطة وا 

دارة االحتالل بقيادة بريمرالحكم االنتقا باجتثاث حزب البعث من المجتمع العراقي حيث  ،لي وا 
بعاد قيادته عن السلطة ، كما قسم بول بريمر المجتمع العراقي الى طوائف (4)قرروا الغائه وا 

مقاعد للكرد ،ومقعد واحد  5مقاعد للسنة، و 5، وعد للشيعةمق 00واثنيات وذلك بتحديد 
زت دعوات اثنية وطائفية جديدة تدعوا كما بر ، (5) للتركمان، ومقعد واحد للكلود واألشوريين

 والسنة من خالل االستقطاب الطائف، وظهرت المنافسة على الحكم بين الشيعة ذاتيلحكم 
  (6).، مثل حكومة الجعفري والمالكيذات النزاعات الطائفية واالثنية ظهرت االحزاب والعشائري

                                                           
 .622عزو محمد عبد القادر ناجي ، المرجع السابق ، ص  (1)
  .06نفس المرجع ، ص امل حمدي دكاك ،  (2) 

 .60محمد احمد ، مرجع سابق ، ص   (3)
 .620عزو محمد عبد القادر ، نفس المرجع ، ص   (4)
،المستقبل العربي ، العدد االحتالل االمريكي للعراق ،الحرب االهلية هل يصبح االمر الواقع واقعا عبد الحسين شعبان ،   (5)
 .32،ص6002، فيفري  002

 .633-632محمد عبد القادر ناجي ، نفس المرجع ، ص ص عزو   (6)
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ن الشعب العراقي وزيادة الهوة بيلحكم االنتقالي في تعميق ساهمت ادارة االحتالل ومجلس ا  
، عقائيديا الى اثنيات ومذاهب وطوائف واألقاليم التي ينتمي قسام التيارات واألحزاب العراقيةان

حكم ذاتي خاص بهذه االقاليم التي استغلت الفرصة ووجدتها  اليها افرادها، ودعوات القامة
زب البعث الذي مناسبة لتحقيق ماكانت تسعى لتحقيقه بعد سقوط نظام صدام حسين وتفكك ح

 .كان يحتكر السلطة

يؤكد الغزو االمريكي للعراق ان هناك برامج وخطط استراتيجية اقتصادية بالدرجة االولى لدى   
االدارة االمريكية والشركات االحتكارية ، فبمجرد السيطرة على العراق  اليمين المتطرف في

واسقاط نظامه استولت القوات العسكرية على جميع ابار النط من أم قصر والفاو وجنوب 
حراستها كما سمحت باعمال النهب والسرقة في البصرة حتى كركوك والموصل شماال ، وأمنت 

   (1). طي العاصمة بغداد ماعدا وزارة النفكل الوزارات والمنشآت الحكومية ف

كما قامت بإغالق العديد من المصانع والمعامل والورشات ،حيث بلغت نسبة المنشآت  
الصادر في  0330المن ، وطبقا لقرار مجلس ا(2) 90%الصناعية التي تم توقيفها عن العمل

الذي يتضمن رفع العقوبات االقتصادية على العراق يتبين لنا السيطرة  ،6000ماي  66
ينص القرار على  ، كما لمة ، واحتكار عملية اعادة االعماراالمريكية على ثروة العراق النفطي

   (3).مدة انتهاء الغزو
سيبقى الشعب العراقي يعاني من حالة الضعف االقتصادية من جراء العقوبات االقتصادية 

 .والسيطرة على موارده النفطية واستغاللها الى ابعد الحدود في رفع مستوي االقتصاد االمريكي 

 

 

                                                           

 .60محمد احمد ، المرجع السابق ، ص   (1)  

 606 -600مليكة قادري ، مرجع سابق ، ص ص   (2) 
     60محمد احمد ،نفس  المرجع ، ص   (3)
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 نتائج الغزو من الطرف االمريكى: المطلب الثاني 

 السياسية واإلستراتجية :اوال   

يلعب الرأي العام دورا بارزا في توجيه السياسة االمريكية اتجاه اغلب القضايا خاصة ما  
يتعلق منها بغزو العراق الذي تحول الى حرب استنزاف لألمريكيين ماديا وبشريا ،كما تراجعت 

بوش ألنه فشل في العثور على اسلحة الدمار الشامل في العراق ، وهذا يعد دليل شعبية 
ي تعرض له الشعب االمريكي ، حيث اعلن كل من فرانك هيلتس وآخرون محاكمة لتضليل الذ

جورج بوش االبن بتهمة خيانة االمانة ، وطالب بالكشف عن االسباب الحقيقية التي ادت الى 
  (1).غزو العراق ، باإلضافة الى اتهام االدارة بسوء ادارة عملية الغزو نفسها 

ثمينة بالنسبة للمؤسسات العسكرية االمريكية لتطبيق  شكل الغزو االمريكي للعراق فرصة
الن  النظريات القتالية الحديثة ، التى عمل دونالد رامسفيلد على تطويرها اختصارا للجهد والوقت

االسلحة الذكية التي توجه نحو هدف العدو وتوفر طاقة تدميرية تساوي عشرة اضعاف ما يمكن 
 C4TSRا تم توظيف التطورات التكنولوجية في منظومة ، كم (2)دية تحقيقه لالسلحة التقلي

اعتمادا على االقمار الصناعية والتصاالت وبثها بأسرع ما يمكن الى مراكز القيادة والسيطرة 
مع استخدام الذخائر ذات الدقة المتناهية في اصابة االهداف بتوجيهها  والمحطات االرضية ،

 (3).اما باستخدام التوجيه االلكتروني خاصة اشعة الليزر او االقمار الصناعية 

 

 

 

                                                           
فادي حمود وآخرون ، :، ترواألمن الدولي  ،التسلح ونزع السالح " االنفاق العسكري " اليزابيث سكونز واخرون ،    (1)

 . 333،ص  6003، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 6000الكتاب السنوي 
 .003احمد ابراهيم محمود ، مرجع سابق ، ص   (2)
 .623سابق ، صالمرجع العزو محمد عبد القادر ناجي ،    (3)
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 االقتصادية : ثانيا 

انتقد الديمقراطيون المعارضون والمؤسسات الحكومية الرقابية االرتفاع غير العادي لإلنفاق 
يلعب دورا جوهريا فيما آل اليه ، وان الغزو االمريكي للعراق (1) 6000في سنة العسكري 

حيال العواقب االقتصادية ،وبخاصة في  ،كما عبروا عن قلقهم(2)الوضع االقتصادي االمريكي 
وقد استبعدت االدارة  شأن التخفيضات في البرامج االتحادية للرفاه االجتماعي واالقتصادي ،

اعدت ادارة بوش  6003وجود قلق بشأن العواقب االقتصادية للعجز، غير انه في اوائل سنة 
واألمن الداخلي   ةخطة لخفض العجز بالسيطرة على االنفاق على برامج اخرى غير العسكري

حية وهكذا وعلى الرغم من ان مستويات االنفاق العسكري يمكن ان تكون محتملة من النا
  (3) .تكون محتملة من الناحية السياسيةال االقتصادية ، إال انها قد 

 البشرية : ثالثا 

ان عدد القتلى من الجنود االمريكين منذ غزو العراق قد  6003تؤكد احصائيات مارس 
وتشير ذات االحصائيات ان عدد قتلى الدول  ، (4)جريحا  00032قتيال و  3002وصل الى 

قتيل معظمهم من الجنود  003المتحالفة مع الواليات المتحدة االمريكية قد وصل الى 
 دنماركيا ، 3اسبانيا ، 00بلغاريا ،00بولنديا ، 02اوكرانيا، و 02ايطاليا و 00نيين ، والبريطا

 (5) .من استراليا

جثثهم في بحيرة الجيانية  بإلقاءي يقوم الجيش االمريكي هذا باإلضافة الى عدد القتلى الذ 
، وهذه وبقية المناطق  االنباروفي نهري دجلة والفرات وفي الوديان والصحاري وفي محافظة 

 6003حيث قام مزارع من نهر دجلة سنة  ، قدم بها افراد من المجتمع العراقيت المعلومات
                                                           

 .333ص  سابق ،المرجع الاليزابيث سكونز واخرون ،    (1)
 .020مليكة قادري ، مرجع سابق ،ص    (2)
 .333مرجع ، ص ال نفساليزابيث سكونز واخرون ،  (3)
 .020مرجع ، ص نفس المليكة قادري ،   (4)
الى  00من  ، 003، الخبر االسبوعي ، العدد  الوجه االخر للحرب الكونية االمريكيةالحرب الشاملة ــــــــــــــــــــــ ،   (5)
 .5، ص 02/2/6005
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وجرى دفنهم جثة ولفترات متقاربة ألفراد يلبسون الزي العسكري االمريكي  60بانتشال اكثر من 
على اليابسة في حوض النهر ، وبعد التحري حول هذا الموضوع تم التوصل الى ان هؤالء 

تطوعوا في الجيش االمريكي  ،(1)القتلى الذين جرى التخلص من جثثهم من جنسيات مختلفة
ويطلق عليهم جنسية االمريكية وليس لديهم عائالت في امريكا تسال عنهم ، للحصول على ال

 GREEN CARD  .(2)اسم البطاقة الحمراء

وعليه يمكن القول ان الغزو االمريكي للعراق كان له أثار على الجانب السياسي 
سلبي اكثر منه ايجابي رغم تستر االدارة  واالستراتيجي واالقتصادي والبشري ، وكان له تاثير

االمريكية على حجم الخسائر الحقيقية لذلك الغزو خاصة على مستوى االقتصاد االمريكي 
وتضاعف االنفاق العسكري على حساب القطاعات االخرى، وهذا ماتفطن له الشعب االمريكي 

 .ص حجم االنفاق على الحرب مما اضطر االدارة االمريكية من تغيير سياستها بعد الغزو وتقلي

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .020سابق ، ص المرجع المليكة قادري ،   (1)
 .323سابق ، صالمرجع اليوسف العاصي الطويل ،  (2)
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لقد ادركت الواليات المتحدة االمريكية منذ امد بعيد اهمية منطقة الشرق االوسط وخاصة 
ووفرة في االمكانات االقتصادية الهائلة والثروات موقع إستراتيجي العراق لما يمتاز به من 

، والبعد الحضاري ووجود االسالم فيه يشكل خطرا على مصالحه ويحد من اطماعه  ،النفطية 
المواصالت كانت له أهمية كبيرة حيث يعتبر همزة وصل بين الشرق ووقوعه على خطوط 

والغرب، لذا اختير كهدف للسياسة األمريكية في الشرق األوسط، لما يحمله من مميزات ؛ مما 
 رابحة  هذا الغزو في حد ذاته ورقةكما ان في المنطقة أ .م.جعلها ضمن مخططات الو

ا استفزاز االقطاب الدولية الصاعدة وتجريب مدى قدرتها على .م.استهدفت من ورائها الو
 . المناورة ودفعها للكشف عن اوراقها

ان العراق يقع في منطقة التزال ترفض السياسة االمريكية كسوريا وايران باإلضافة الى  
فهي بهذا تعمل على فرض نظام جديد موالي لها في المنطقة ،  ق دولة عازلة بينهمجعل العرا

و ، في المنطقة قلب الموازين عملت على  احيث تعتبر العراق القلب النابض له لذ العربية
ومخططاتها االستراتيجية والحفاظ مصالحها اعادة تشكيل البيئة الداخلية وفقا لما يتماشى مع 

العراق من معادلة القوى االقليمية لصالح اسرائيل ، بحيث تصبح  بإزاحةعلى امن اسرائيل 
لعربية وتحجيم دورها واحتواء منطقة اال  المستفيد االول من هذا الغزو وتعزز مكانتها في

بقاء عنصر التجزئة فيها  . أقطارها وا 
سنة من االساليب الفعالة في  31ذي فرض على العراق طيلة يعتبر الحصار االقتصادي ال

، والتي كانت نتائجه اكثر من التدخل العسكري الذي نجمت على اثره الكثير من اخضاع الدول
المشاكل والصعوبات االجتماعية واإلنسانية التي أثرت على مقومات التنمية والتطور في العراق 

ا الى تبني مشروع العقوبات الذكية الذي .م.يطانيا و الوانهكت الشعب العراقي ، مما ادى ببر 
  . فشل بدوره  

ان ماحدث في امريكا فيما عرف بأحداث الحادي عشر من سبتمبر،كان نقطة التحول 
واالنطالق في التوجهات االمريكية لتوجيه استراتيجيتها نحو منطقتنا العربية وتضييق الخناق 

االحداث سياسة  الحرب  بعت الواليات المتحدة نتيجة هذهعلى االسالم والمسلمين ، حيث ات
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االستباقية اي ان بإمكان الواليات المتحدة االمريكية استخدام القوة ضد أي دولة تتصور االدارة 
، عن طريق اضعافها وضربها قبل تحركها وهي االمريكية انها معادية وتهدد االمن االمريكي 

لحة بيولوجية امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل لتطوير اسفي عقر دارها وبدأ هذا االدعاء ب
 .  وبناء برنامج نووي

كما تم اتهام العراق برعاية االرهاب وبأنه يخطط لتزويد المنظمات االرهابية وخاصة تنظيم  
القاعدة بأسلحة الدمار الشامل ، والتي من شأنها تهديد االمن العالمي واألمريكي بصفة خاصة 

سبتمبر والحكومة العراقية وعالقتها   33ت االدارة االمريكية الى الربط بين احداث ،حيث سع
،كما ان اختيار العراق في إطار الحرب على االرهاب كأنه بدعم االرهاب وتنظيم القاعدة 

تتمثل بان المخزون  مخزون نفطي عالمي سيضع مصالح الدول االخرى امام حقيقة منتهية ،
االهم لعصب االقتصاد االوروبي قد اصبح تحت الرعاية االمريكية ، فضال على ان العراق 
اصبح مكشوفا للواليات المتحدة من خالل المعلومات االستخباراتية فقامت امريكا بغزو العراق 

ان  ، رغمدولية بحجة وجود اسلحة الدمار الشامل في العراق وعدم تعاونها مع لجان التفتيش ال
 .يتفق مع الشرعية الدولية  والنظام الدولي  ال ذلك

وفي الحقيقة ان المبررات والذرائع تظل كلها واهية وتخفي داخل ثنياها خلفيات وأهداف 
ن العراق أبدى تعاونه الكبير مع المفتيشين الدوليين في اطار قرار مجلس االمن ، ألأخرى ، 

تستطع اثبات امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل او تعاونه مع كما ان الواليات المتحدة لم 
تنظيم القاعدة واإلرهاب ، والسبب الحقيقي من وراء الغزو هو السيطرة على نفط العراق الذي 
يمثل اكبر احتياطي عالمي، حيث يشكل النفط والسيطرة عليه أهم مصدر للطاقة للواليات 

نعاشقادمة والتحكم في اسعاره وأسواقه على مدى عشرات السينين الالمتحدة  االقتصاد  وا 
لم يكن أمامنا أي خيار في العراق، فالبلد يسبح : ]صرح بول ولفووتيز قائالحيث  ،االمريكي 

 . [على بحر من البترول
استغل صقور االدارة الجمهورية من المحافظين الجدد فرصة الحرب ضد االرهاب للقضاء 

على النظام العراقي في عملية عسكرية متكاملة وحاسمة في اطار استراتيجية الحرب  مباشرة
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ا وحليفتها بريطانيا اسقاط النظام العراقي في ظرف ثالثة .م.الوقائية ، تمكنت من خاللها الو
  .ة االقتصادياسقاط لنظام هي العقوبات عملية ان ما سهل اسابيع ، 

ومصالحها الحيوية م طة الشرق االوسط لما يتالءرسم خري بإعادةا .م.هذا سمح للو
بسط نفوذها في و بحيث تصبح القوة العالمية المهيمنة عبر تامين السيطرة واإلستراتيجية ،

والتى تكون فيها اسرائيل حجر الزاوية ، وكذلك تحويل العراق الى قاعدة  المناطق الحيوية 
 .عسكرية مستقبلية 

اينة وتراوحت بين الموافقة و الرافض والتنديد ، لكنها لم تكن لقد كانت المواقف الدولية متب
 .لتجرؤ على الوقوف ومواجهة القوة االمريكية 

كان نتيجة هذا الغزو تخبط الشعب العراقي في دوامة من المشاكل التي عصفت بكافة 
والتي اعادت  شرائحه االجتماعية ، فقد اصبح يعاني الكثير من المشكالت المستعصية ،

فهو يعاني من نقص شامل في الخدمات الصحية ويتخبط في  المجتمع الى انماط الحياة البدائية
مستنقع الفقر والبطالة ، مما عزز الفوضى وعدم االمن واالستقرار ، وتفككت التركيبة 
د االجتماعية وخلقت مشاكل طائفية بسبب القمع واالضطهاد والعنف ، كما كان لها تأثير أش

وطأة على البنية التحتية االقتصادية التي دمرت بالكامل بحيث استهدفت ضرب مواقع انسانية 
هامة مثل مراكز التموين والجسور والطرق الرئيسية ومحطات االتصال والكهرباء والمصانع 

عتمدت األنها  ، مما ادى الى انهيار العراق بشكل سريع ،المدنية والورشات والمصانع الحربية 
اسا على تقنية عسكرية متطورة أكثر من اعتمادها على الضابط األمريكي أو الجندي أس

 األمريكي الذي ال يبدأ دوره الفعلي على األرض إال بعد أسابيع من انطالق عملية الغزو الفعلية
مع استخدام احدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال االسلحة واألقمار الصناعية التي 

 .في تحديد االهداف بدقة وبأقل جهد ووقت ساعدت 
ما يمكن قوله في االخير ان الغزو االمريكي للعراق لم يكن ذا اهداف سياسية او عسكرية ، 

 .بل هو مجزرة مقصودة و متعمدة ضد الشعب العراقي 
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غل القوات االمريكية نحو القلب العراقي عبر الصحراء الغربية في تو   :( 4) ملحق رقمال
 . 3002عملية الغزو 

 

  . 483ص سابق ،المرجع الرضا محمد السيد سليم ، : المرجع 
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 موقع العراق ( :1) ملحق رقمال

 

 

 48سابق ، صالمرجع الرضا محمد السيد سليم ، : المرجع 
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 تركز المجموعات االثنية في العراق( : 3)ملحق رقم ال

 

  .328ص سابق ،المرجع الرضا محمد السيد سليم ، : المرجع 
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 حقول وانايب نقل النفط العراقي (:2)ملحق رقم ال

 

  .334ص سابق ،المرجع الرضا محمد السيد سليم ، : المرجع 
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رسم يوضح محاور الهجوم االمريكي البريطاني على وحدات الجمهوري ( : 5)لملحق رقم ا

 المدافعة عن بغداد

 
 . 545المرجع  حامد محمود عيسى ، مرجع سابق ، ص 
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 23-39.............................3112-0990الحصار االقتصادي : المطلب الثالث  
 23 -23........................................0991عاصفة الصحراء : المطلب الرابع  

 77-25.........................2001أبعاد الغزو األمريكي للعراق سنة : الفصل الثاني  
 13- 25.............................................أسباب الغزو العراقي: لمبحث األول ا

 11-25................................................األسباب المباشرة: المطلب األول   

 22-25 ............................................ (الدمار الشامل أسلح)العسكرية:أوالا     

 03-92.......................................(1002أحداث سبتمبر  ) السياسية : ثانيا   
 12-10............................الحرب على اإلرهاب كلعبة إستراتيجية  الفكرية : ثالثا   

 11-11........................................................الحرب الوقائية اإلستباقية  

 19-11..........................................األسباب الغير المباشرة :لمطلب الثانيا   
 11-17.......................................................(النفـط )االقتصادية  :أوالا    
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 12-11..............................................(أمن إسرائيل ) االستراتيجية : ثانيا   
 14-02................................................................الدينية: ثالثا       

 71-12.............................................تطورات الحرب: المبحث الثاني       

 73-12............................................االستعداد للحرب: المطلب االول       
 77-73.......................................بدء العمليات العسكرية: الثاني المطلب      
 71-77..........................................االسلحة المستخدمة: المطلب الثالث      

 71-72......................2001آثار الغزو االمريكي للعراق سنة : الفصل الثالث      

 10-58......................................اآلثار الدولية واإلقليمية: األول المبحث      

 59-58................................................اآلثار الدولية: المطلب االول       

 60-59...........................................االثار االقليمـــــــــــــية: المطلب الثاني      

 70-61........من الغزو االمريكي للعراق المواقف الدولية واإلقليمية: المبحث الثاني      

 65-61..............................................المواقف الدولية: المطلب األول      

 67-65 ..........................................المواقف االقليمية:  المطلب الثاني      

 73-67.............2001نتائج الغزو االمريكي على العراق سنة : المبحث الثالث       

 70-67................................نتائج الغزو من الطرف العراقي:المطلب االول      

 73-71.............................نتائج الغزو من الطرف االمريكى :المطلب الثاني      

 77-75........................................................... خـــــــــــــــــــــــــــــاتــــــمة    
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 83-79.........................................................  المـــــــالحــــــــــــــــــــــــــق    

 85-98...............................................................وغــــــــرافــــــيايالبـيبـل  

 99-101....................................................فهـــــــــــرس المــــوضوعــــــــات  
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