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 شكر و عرفان

 :قال هللا تعالى
َِّيت  ِنْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعِين  َرّبِ '' ََىلٰ  ََيلَّ  أَنَْعْمَت   ال يَّ  َو َ ِ  أَْمعَلَ  َوأَنْ   َوا

ا ً لِْين  َْرَضاهُ  َصاِل ِ ِنيَ  ِعَباِدكَ  ِيف  َِرْمحَِتكَ  َوأَْد اِل  ''﴾١٩﴿ الصَّ
.19سورة النمل األیة    

ح لنا ٔابواب ٕالمتام هذا العمل و خسر لنا ما خسر امحلد ي ف مبنه و  و الشكر  تعاىل ا  

نان ٕاىل لك منفض قدم يل  ، وبعد فضل هللا و رمحته  ٔاتوجه خبالص  شكر و معق إالم  

دة كرو  ید العون و املسا ٔاخص اب  

يل بتوجهياته  ل  ي مل یب كتور املرشف ''جدو فؤاد'' ا القمية و ٕارشادتهاألستاذ  ا  

ة و مزید من إالجنازات العلمیة ة و العاف ا  دوام الص  ممتن

بات اليت زرهتا كام ٔاتقدم ابلشكر للك الق ىل املك سهیالت ىل ما قدموه من  امئني   

سكرة بة '' العلوم السیاسیة جامعة محمد خرض  ني و ٔاخص ابلشكر مك ''للباح  

 فلهم مين جزیل الشكر

لمو حروفا من ذهب و لكامت من درر و عبارات من ٔامسى و ٔاجىل و يف اخلت ام ٕاىل من 
اح  ارة تنري لنا سرية العمل و الن لمهم حروفا و من فكرمه م   عبارات يف العمل ٕاىل من صاغوا لنا 

  .ٕاىل ٔاساتذيت الكرام      

 

 

 



  :قائمة  المختصرات

ان نشر   (د م ن)   دون م

  دون سنة نشر    (د س ن)   

  تر                   ترجمة

  مج                 مجلد

 الجزء                 ج
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حـــخط   ث:ــــــــــــــــــــــــــــة ال

  ةـــــــــــــــــــــــمقدم

ة2001سبتمبر11: أحداثالفصل األول ة األمر   م و اإلستراتیج

حث األول   م2001سبتمبر11مجرات أحداث  :الم

ابهاالمطلب األول   : أس

  :وقائعهاالمطلب الثاني

حث الثاني عد الم ة  ة األمر   األحداث:اإلستراتیج

ة: اإلالمطلب األول ة األمر ة األمن   ستراتیج

ةار : اإلستالمطلب الثاني ة األمر اس ة الس   تیج

اساتهاالفصل الثاني ة في أفغانستان و إنع اسة األمر   : الس

حث األول ي في أفغانستانالم ة التدخل األمر   : إستراتیج

ي في أفغانسالمطلب األول   تان:دوافع التدخل األمر

رة في أفغانستانالمطلب الثاني ات العس   :العمل

اسي األفغانيالمطلب الثالث   :النظام الس

حث الثاني ي في أفغانستان:الم اسات التدخل األمر   إنع

رةالمطلب األول ة و العس اس اسات الس   :اإلنع

ةالمطلب الثاني ة و اإلجتماع اسات اإلقتصاد   :اإلنع
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ي: مستقبل المطلب الثالث عد التدخل األمر   أفغانستان 

اساتهالثالفصل الثا ة في العراق و إنع اسة األمر   : الس

حث األول: ي في العراق الم ة التدخل األمر   إستراتیج

ي في العراقالمطلب األول   :دوافع التدخل األمر

رة في العراقالمطلب الثاني ات العس   :العمل

اسي العراقينظام الالالتحول في :المطلب الثالث   س

حث الثاني ي في العراقالم اسات التدخل األمر   :إنع

ة المطلب األول اسات  الداخل   :اإلنع

ةالمطلب الثاني اسات الخارج   :اإلنع

يالمطلب الثالث عد التدخل األمر   : مستقبل العراق 

  خاتمة 

  مالح

 قائمة المصادر و المراجع
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 أ
 

ات      ار اإلتحاد السوفیتي فسح المجال أمام الوال ة لفرض أسالیب  إن إنه  المتحدة األمر
النظام الدولي الجدید، هذا األخیر الذ أعلن و  سمى  ة في إطار ما  ة و اجتماع اس أنما س

اد العالمي الذ  ان العزم واضحا في لعب دور الق ي جورج بوش، حیث  س األمر عنه الرئ
انتها. ا م   حفظ ألمر

ادة النظام الدولي الجدید،      ق ة  ات المتحدة األمر عد إنفراد الوال و إعادة بناء التوازنات و 
ة  اس رة في مابینو الس ة والعس ة، الشمالدول  اإلقتصاد بإضافة المتقدمة ودول الجنوب النام

اتإلى التحوالت في أسالیب و  ة مقارنة لحرب  و تبني دولالتعامل ما بین ال آل لعالقات دول
م و ظهور  عض المفاه اردة،حیث تراجعت  . تال ر م جدیدة مثل التدخل العس   مفاه

مرور عقد من زمن اإلعالن عن النظام الد      ط في الحاد عشر من و  الض ولي الجدید و 
ة، تم من 2001سبتمبر ة أحداث مرع ات المتحدة األمر ل طائرات م شهدت الوال خاللها تحو

ي، و ذلك  ة و حساسة داخل العم األمر ه صوارخ موجهة نحو أهداف حیو ش ة إل ما  مدن
عض  قة من نوعها تقع في البلد أو غیرها من بلدان العالم، وهي أحداث تظهر في   في أول سا

غض النظر عن جنسیتهم و مذاهبهم و دوا افعهجوانبها أنها إشارة من القائمین بها   شرة م م
اشرة ،و  استها نحو العالم.غیر م ة للنظر في س ات المتحدة األمر   وسیلة تحضیر للوال

ة فقط بإع      ات المتحدة األمر ارها مستهدف بل إن هذه األحداث لم تمس الوال إن ت
ي في الس النظر إلى دور األمر عي  اتها لحقت معظم المجتمع الدولي،و هو أمر طب احة تداع

اسة مختلفة  ة إلى تبني س ات المتحدة األمر الوال ات، مما دفع   ع المستو ة على جم الدول
انت عل ات  یث تهدف إلى إعادةه في فترة النظام الدولي الجدید،حتماما على ما  ترتیب أولو

ة في العالم، ة مجاالتها حیو ه ضرات  لكل  من  فقدلخدمة مصالحها و حما قامت بتوج
ل دولة و متغیرات التي أحاطت أف این و حسب ظروف  غانستان و العراق في مجال زماني مت

  ل هجوم.
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 ب
 

ة الدراسة:       أهم

ة خا لهذه الدراسة   ة في حقل الدراسات التارخ ار أن حدأهم ث صة التارخ المعاصر، بإعت
ه في 2001الحاد عشر من سبتمبر ا نعتمد عل التأرخ لمرحلة م مفصال و محددا تارخ

  جدیدة.

ة ألحداث الحاد عشر من    اس ة الس ة هذه الدراسة في إبراز الحر ما تكمن أهم
اني.الز م، و هذا من خالل التطرق 2001سبتمبر   ماني و الم

ة و على العالم من خالل   ات المتحدة األمر ات هذه األحداث على الوال ة فهم التداع و أهم
عاد هذه الهجمات .أنموذجین  هما أفغان   ستان و العراق، و هذا من خالل دراسة األ

   أهداف الدراسة:  

ة من منظ  ة تحلیل م قراءة تارخ اسي ور لهذا الموضوع أهداف عدیدة أردنا من خالله تقد  س
  م تهدف إلى :2001اقتصاد و اجتماعي ألحداث الحاد عشر من سبتمبر و 

اب األحداث.-1   فهم أس

ة  نحو العالم. ةتحوالت في إستراتیجتحلیل  -2   األمر

ي في أفغانستان و مستقبل هذا التدخل. -3 اسات التدخل األمر   تحلیل إنع

ي في العراق و مستقبل هذا التدخل. -4 اسات التدخل األمر   تحلیل انع

ة:   ة التال ال   و وفقا لما سب نطرح اإلش

اسات أحداث الحاد عشر من    م على أفغانستان و العراق؟2001سبتمبرما هي انع

ة: ة تندرج التساؤالت الفرع ال   و تحت هذه اإلش
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 ج
 

اب أحداث الحاد عشر من سبتمبر ما -1   م؟2001هي أس

عد هذه األحداث؟ -2 ة  ة األمر   ما هي مرتكزات اإلستارتیج

ة إتجاه أفغانستان و العراق؟ -3 اسة األمر ما تمثلت الس   ف

عد التدخل؟ ما مستقبل -4   أفغانستان و العراق 

ار الموضوع:        دوافع إخت

ة     دوافع الموضوغ

ات    انت وراء دراستنا لتداع ة التي  م على 2001سبتمبر  11لعل من أهم الدوافع الموضوع
ة أو  اس أفغانستان و العراق هو أن معظم الدراسات التي تناولته هي دراسات  من مقارة س

ة ،  م الموضوع من منظورقانون ة في تقد انت لدینا الرغ ة  ف اس ات س تارخي و وفقا لمعط
ةو  ة و إجتماع رة و إقتصاد   عس

عد أحداث الحاد عشر من سبتمبر   م قراءة ألهم التحوالت  ة 2001تقد م في المنطقة العر
  في إطار تحلیل ما في الواقع و استقراء المستقبل.

ة:    دوافع الذات

ة انت   ة الذات ونه في دراسة هذا الموضوع  و المیول الشخصي لدینا الرغ بدرجة األولى 
ة لتدخلالتارخ المعاصرضمن  ق اب الحق ة في التعم في األس ذلك الرغ  في أفغانستان  ، 

ة حقوق اإلنسان من جهة و انتهاكها و  ي حول الدعوة إلى حما العراق و إبراز التناقض األمر
م القاعدة في أفغانستان.من جهة  ة القضاء على تنظ ة إلى قض النس   آخرة، أو 

ات أحداث الحاد عشر من سبتمبر   م على افغانستان و العراق 2001ما أن موضوع تداع
عد إسالمي و العري.   یهمني ألنه مس منطقة ذات 
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 د
 

   :منهج الدراسة

  إعتمدت  هذه الدراسة على منهجین أساسین هما:

خي: المنهج الت   ار

ار أن    ة التي تساعد على دراسة التارخي المنهج و بإعت یوفر مجموعة من الخطوات العلم
ة التي شهدنها الساحة  ة علیها،ولفهم التغیرات الحال عاب النتائج المترت ماضي الحادثة و است

قت أحداث  ة التي س ة البد من اإلطالع على األحداث الماض  وذلك 2001سبتمبر11الدول
عزلها عن ماضیها. ن دراسة الحادثة  م   أنه ال 

  المنهج المقارن:

ة مقارنة، بإضافة أنه المنهج المقارن في هذه الدراسة  اعتمدنا    ارات منهج یدرس أوجه إلعت
ه و  عة التشا ننا من مقارنة طب م حث، فهو  اإلختالف في مضامین ظاهرة موضوع ال

ة في أفغانستان  ة األمر عد األحداث،و في تحلیل اإلستراتیج ة قبل و   العراقو العالقات الدول
اتها و شف عن سلب ه.   و   ایجابیتها و عن أوجه اإلختالف و التش

ذلك على منهج مساعد و هو:   ما اعتمدنا 

:من     هج تحلیل المحتو

عة اإلطار    عض التصرحات و تحلیلها و تفسیرها حسب طب وهذا من خالل التعرض ل
ار و الرموز و الدوافع و السمات و  أنه طرقة قراءة األف عرف  ه،حیث  األسلوب التي جاءت ف

ر،و یتضح إستعمال هذا المنهج في  اسة و رجال الف ات رجال الس ة في الخطا اد مختلف الق
صدور مجموعة من  القرارات األمم المتحدة، انات و مراحل الدراسة،حیث تمیزت هذه المرحلة 

ة اإلطالع غ ة أو العراق أو أفغانستان، ات المتحدة األمر ة سواء من الوال ع  رسم على جم
ساهم في بلورة الصورة الكاملة للموضوع الدراسة.    األراء و تحلیلها مما 
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قةالدراسات ال   :سا

ر منها:      قة و نذ و لقد استخدمنا في إنجاز هذه الدراسة مجموعة من الدراسات السا  

عد أحداث شاهر إسماعیل الشاهر،    ة  اسة األمر ات الس ، حیث م2001أیلول11أولو
ة من جدید مما أد م2001سبتمبر11یر أن تفجیرات'' اسة األمر إلى '' قد أعادة ترتیب الس

اسة جدیدة ، تتمحور  ا مثل ''ظهور س ''نشر حقوق  اإلرهاب'' ،حول مجموعة من القضا
طرة على أسلحة الدمار الشامل''، ''،''اإلنسان ي''،''''ضمان األمن القومي  الس  محارة األمر
ع في  ' المتطرفاإلسالم  ة فقد تمثلت في توس ة الخارج اسة األمر ة للس أما اإلجراءات العمل

م العالم إلى أصدقاء و أعداء،وا ة، و تقس ة و الوقائ اق الحروب االست ام  منطقة  اإلهتمام  لق
مس ات المتحدة و ساحة لصراعات الشرق األوسط و العالم اإلسالمي  سي لمصالح الوال رح رئ

ة.و  ذلك الخارج ا استغلت أحداث ''سبتمبر''للحصول على أكبر دعم و تأیید یر  أن أمر
انةدول اسة هو الحفا على م استها، ألن الهدف النهائي من هذه الس ة  ي لس ا العالم أمر
ه. دعم و  منة عل ادتها للعالم و اله   ق

عد ،آخرون العیني،و  محسن     ارة عن مجموعة من سبتمبر 11العرب و العالم  ،هو ع
ة من الحدث،حیث خلصوا إلى نتیجة  ل منهم زاو حلل  المقاالت لعدد من المؤلفین، یناقش و 
ة التي ال تسیر في  ة اإلسالم ه متف علیها،أن أحدث'' سبتمبر'' فرصة لتغیر األنظمة عر ش

ة في العالم العري و اإلسالمي. اس ي و تغیر النظم الس ب األمر      الر

مور هیرس،      اء س ة العم ادة األمر ان من أهم  المراجع التي اعتمدت علیها هذه  الق
ة في أفغانستان و العراق خاصة انتهاك حقوق  اسة األمر اره یتناول الس اعت الدراسة ،

ط الضوء على معتقل ''غوانتانامو''ا و سجن'' أبو غرب''        اإلنسان، وتم تسل

ات    :                                                                               الصعو
اس -   ر منها و األقرب تخصص العلوم الس عدة تخصصات نذ ا الموضوع  ة، وهو ارت
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ان من الصعب علینا إتقان هذا النوع من ال م علم قائم بذاته و أدواته و نظرته، و علوم و التح
  في أدواته.

ي في أفغانستان و ندرة المعلومات ا - قة، نظرا قلة المراجع المتخصصة في التدخل األمر لدق
م.  لتعم

حث  :                                                                  خطة ال  

ه قسمنا موضوعنا    ه، ومن أجل تحلیل الدقی و اإللمام الجید  نظرا لشاسعة الموضوع و تشع
ل فصل على تمهید و خالصة.و خاتمة.   حتو    إلى مقدمة،و ثالث فصول، و 

ان تحت عنوان أحداث  الفصل األول:  ة،فقد 2001سبتمبر11الذ  ة األمر م و اإلستراتیج
ه إلى مجرات  اب التي  مهدت لحدوث  مثل تعرضنا ف هذه األحداث، و من خاللها أبرزنا أس

ارها لم تحدث من فراغ بل نتیجة تراكمات  اعت ة  ات المتحدة األمر هذه الهجمات في الوال
ة إلى أهداف حساسة  ه طائرات المدن ة توج ف ما تطرقنا إلى الحدث في حد ذاته و مة،  قد

ات المتحدة األمر ة ة و المتمثلة في برج التجارة العالمي و وزارة الفي الوال دفاع األمر
اس''البنتاغون''،وهذ انت لها انع ة  ات المتحدة األمر  ه الهجمات التي تعرضت إلیها الوال

ة حیث طرأ علیها الكثیر من التغیرات  اس ة أو الس ة سواء األمن ة األمر بیر على اإلستراتیج
  الجوهرة. 

ار  الثاني:الفصل   اعت اساتها، و ة في أفغانستان و انع اسة األمر تطرقنا في هذا الفصل لس
م القاعدة  ان المتسبب أسامة بن الدن من تنظ ات المتحدة   أن هجمات التي تعرضت لها الوال

ة في أفغانستان ة األمر ات المتحدة حسب الرؤ الوال ، حیث قمنا بإبراز أهم الدوافع التي أدت 
ة  اس ر و إعالن الحرب على أفغانستان التي تنوعت بین دوافع س ة بتدخل العس األمر
،الذ أد إلى  ر ام بتدخل العس رة و الق ة حشد القوات العس ف ة،و رة واقتصاد وعس
اسات التي  ما نعلم أن الحرب تخلف و رائها الكثیر من االنع اسي القائم.و  إسقا نظام  الس



	مقدمــــــــــــة                                                                                                  
 

 ز
 

انت هناك الكثیر من ترثها الد ولة و شعبها، وهذا محصل مع دولة أفغانستان و شعبها، حیث 
ط ضوء علیها،و رسم سینارو مستقبلي ألفغانستان وفقا لحاله الیوم. اسات فحولنا تسل   االنع

عنوان  الثالث الفصل  اسةان هذا الفصل األخیر، اساتها في العراق و  ةاألمر الس ، ألن ٕانع
ات أحداث حاد عشر من سبتمبر االتهالعراق أط م، لهذا خصصنا لها الفصل 2001تداع

رة التي  نفذتها القو المتحالفة  ات العس ي، والعمل ر األمر اب  التدخل العس لنبرز أس
عد إسقا نظام صدام  ه  اسي و أهم التحوالت التي طرأت عل ذلك النظام الس ضد العراق، 

ما أن  الحرب األ اسات حسین   ة التي شنتها على العراق ترتب علیها العدید من االنع مر
ما حولنا تعرف على  ة، م ة التي قمنا بتطرق إلیها، ونخص المناط اإلقل ة و الخارج الداخل

ة  للعراق التي وضعها الدارسون.    أهم السیناروهات المستقبل

ع  حث بخاتمة تتضمن النتائج المتوصل إلیها  ة و مناقشتها و ینتهي ال د دراسة المادة العلم
ا  ح و الفهم، وختمنها ببلوغراف الموضوع تساهم في التوض مالح لها عالقة  حث  ما دعم ال

عد ذلك فهرس المحتوللمصادر و المراجع الم ه                                   ات. عتمدة، یل

  

              

  

    

  

 



 

 
 

ة 2001سبتمبر11أحداث  ة األمر و اإلستراتیج  
حث األول م2001سبتمبر11مجرات أحداث  :الم  

ابها المطلب الثاني: أس  

وقائعها :الثانيالمطلب   

حث الثاني عد األحداثالم ة  ة األمر   :اإلستراتیج

ةالمطلب األول ة األمن ة : اإلستراتیج   األمر

ة: المطلب الثاني ة األمر اس ة الس   اإلستراتیج
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شهد التارخ المعاصر أحداث فاصلة في مسار تطور المجتمع الدولي و النظام الدولي     
ر منها: سقو جدار برلین و من ثم   ما حملته من نتائج و أثار نذ ألنها غیرت خرطة العالم 

ضا أحداث الحا شهد التارخ أ ار اإلتحاد السوفیتي ، ل م حدثا 2001د عشر من سبتمبرإنه
ات المتحدة ، جلل ا أقو دول العالم و هي الوال ما في أثاره مصی ان مفاجئا في طرقته و جس

. ر ز عنفوانها التجار و العس ة في مر   األمر
ة 2001إن أحداث الحاد عشر من سبتمبر     ة حق عة في التارخ و نها م، اعتبرت قط

ة عهد جدید،  عض الكتاب و رجال املة و بدا اسة و القانون من راح یؤرخ حیث أضحى  الس
عد الحاد عشر من سبتمبر.   لفترة جدیدة سماها العالم ما 

ة     ة و  اي تعرضت لهتالمات الهجو ألهم ات المتحدة األمر ن الواحد القر  تي میز التالوال
ة  لهجماتالعشرن، إرتأینا ان نخصص هذا الفصل لهذه او  استها على اإلستراتج و إنع

اره اعت ة  اب التي مهدت إلى وقوعالمستهدف، ولكن لبد علینا أن ن ااألمر ، ألن اهتطرق ألس
ة الهجوم في حد ذاتها و الوسائل التي  .مثل هذه الهجمات ال تأتي من فراغ بإضافة إلى عمل

  استخدمت لتنفیذ هذا الهجوم.
ة لهذا الهجوم     ات المتحدة األمر عد تعرض الوال ة قامت و  اغة اإلستراتج بإعادة ص

بیر، حیث سنتطرق  اردة، لتعرف تحول   عها منذ الحرب ال انت تت اسة التي  ة و الس األمن
عد أحداث الحاد عشر من  ة  ة األمر ألهم هذه التحوالت التي میزت اإلستراتیج

  م.2001سبتمبر
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ات أحداث11 سبتمبر2001م   حث األول: مجر  1       الم
ابها: المطلب األول     أس  

   لـناك عدة عوامانت هــل ــراغ، بــمن ف م2001سبتمبر اد عشر منــأتي أحدث الحــلم ت   
مةـــات تعـــود إنتــــیجة تراكم ظـــروفو  ة قد رق ــه من الضرور التطــا أنــاحث هنـــد البـ، یجلى حق

ة له إلیها ق اب الحق ما یلي ذه األحداثــلفهم أس صها ف ن تلخ م        :)1(التي 
ة االستعم – لـار الطــحق ات ـــالمسمی حتى تلك التي تحتوره ،ة صـــافــو  ارـــإن االستعم:ةـــو

ة شدیدة  ارــه قد خلف أثــه،إال انــة لــوده و إضفاء الشرعیـــاول إن تبرر وجـــة،والتي تحــالحدیث سلب
التي رضخت  ع الــدولـــمس ذلك فــي جمیـــو نلة،ــة و الثقافیـــواالجتماعی ةـــة االقتصادیـاحیـــن النـــم
عـــه الخصوص الشـــار وعلى وجـــاالستعم ــت نیـــرانتح سي في  ز السببــرق األوسط،حیث  الرئ

ن ــالتي م ةة والفلسطینــراقیــة و العــلمسألـة الكـردیإنتاج اإلرهــاب العـالمي، و نر ذلك جلیـــا في ا
ضــونج رق األوسط ،ــــة الشـــي منطقــاق فــاب اختنــم أسبـــأه قــاختف ه تسبب فيــا انــد أ ات ـــاء الط

. قات األخر ة قلیلة تسود على الط قة غن       )2(الوسطى من المجتمع و ظهور ط

اردةــفت - اشـــرة، حیث ظهــــر نظام رة الحرب ال ة م ة الثان عد الحرب العالم : جاءت هذه الفترة 
ة، االتحـــدولي جدی یــات المتحــوفیتي األسب و الوالیــاد الســـد ثنائي القطب ذ هذا ــأخ ة،ــدة األمر

اردة،ــاتین الـــالصراع بین ه ل الحــــرب ال ذه ــن هــع تمخضت م األحـــــداث التيــن أهمو دولتین ش
في  وفیتيــالس ك االتحـــادــو تف ارــإلى انهی الذ أد انستانــوفیتي ألفغـزو الســرب فشل الغــالح
أتمر بـــذ ــار حلف وارسو الـــو انهیم، 1989لنصف األول مــن عـــام ا ادة االتحاد ـقی رأوامـان 

قــدة األمــات المتحــوالیــور الــى ظهــا أد إلــ ، ممــــالسوفیتي الساب یــة  ي ــدة فــوة عظمـى وحیـــر
ة العالم ،و أعطاها ان م في البیئة اإلستراتیج إم طرة علیها ةالتح ة و الس في مختلف  الدول

                                                            

اب و النتائج 2001هزتا العالم سبتمبر  ساعتان''،  اد هالیدفر   )1 ( مي ، بیروتر:ت ،''األس دار الساقي  :عبد اإلله نع
  .30، ص 2002

رة، ''سبتمبر و أثرها على العالم العري 11 أحداث'' ،محسن  الزهراني )2 ( ة الدفاع  ماجستیر مذ ل المملكة  ،الوطني، 
ة ،   10، ص  2009 األردن
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رة ة و العس اس ة الس                                                    )1(المجالت االقتصاد
اس – یـــالس عد ظهورهـــات األمر قطب أوحـــة  اد السوفیتــي ـار اإلتحــانهی: إن مــد في العالــا 
یـــدة األمـرك الوالـیــات المتحــح دأت ـــا،و بـــة ال رادع لهــــا الدولــــا تتصرف على أنهـــو جعلهة ،ــر

منته ات المجموعــــ ىام إلـــاهتمأ ر ـــم تعـــن،ولـام مجلس األمــحجمت مهى أمم المتحدة و ــا علـــه
حت في حـــدولیــــال قـــاقیـــن التفـــل مـــة،و أص مــاي ــة و التــــات السا ا ـــأنه ــانت قـــد التـــزمت بهــــا،

اسي و االقتصاد  رة و نفوذهـــا الس ة واستخدمت قوتها العس ة الدول حت ترفض الشرع أص
ن ــلس األمـــم في مجـــعضو دائ دولة عظمى وـــذ تمتلكه ـــ ( الفیتو)، الـــدمها لحطرقة استخ

ة. ا ما أجمع علیها المجتمع الدولي في أكثر من مناس  )2(الدولي ،في رفض القرارات الهامة غال
ا المنطقة- ة و قضا ة الخارج اسة األمر ةالس ات المتحدة األمر عد استفراد الوال ادة  :  ق
مـــالع ي ـــة فـــدف إلى الموازنـــام یهـــو نظـــه هـــذ أوجدتـــدولي الـام الـــر أن النظــن أن نعتبــالم،ال 

سعى لبنــــح أو أنــالمصال مـــة األمم المتحدة،أو أنــــي تحت مظلــون دولــــاء قانــه  حقــــه   ـــن أن 
اسي و العســـفي العالم،و لكنالم ـــرار والســــاالستق منة و التسلط الس  ائم علىــــر القـــه ینتهج اله

  ى إرادةــترض علــوة تعــة ضد أ قـــرب المفتوحـــام الحـــو نظ  ة لحلف األطلسيــة المرجعیـــالسلط

ـــنــالب م ض،و  اسی ارـــأن نر أث یت األب صمة لس صفةر ـــة األمـــة الخارجـــال ة  یـة تتسم  عال
الرأ العالمي خالل العقود المــــم ة و قبل أحداث ــــن االستهتار  العالم  سبتمبر، و بدول 11اض

ع من فیهــــجم قــــا الـا و  فـــدول الصد استثناء الكیـــة أو الحل ضا اال ان الصهیونيـــــة  ستهتـــار و أ
ة نفسها الغت في حیث تعاملت،المنظومة الدول معاییر مزدوجة و  دعوت دول  مع هذه الدول 

اد لقـــالـــالع ،ررتها تارة ،ـــم لالنق انا تتحرك بو تجاهلت وجودها تارة أخر       ال ـــشم فـــحل اسمــــو أح
م ا عــــــاما حدث من هجمــــاألطلسي  ة ضد صر اســـم األمم 1998 ـات الجو انا  و  المتحدة أح

مـــأخ   ،ــــلائــــاله ـر العس وق ن هــــذا التفـــوم على العــــراق ،وقــــد نجم عــــــــا حــــدث فـــي الهجر 
                                                            

ة نحو الشرق  اإلرهابدور وائل محمود الكلوب ،   )1 ( ة األمر اسة الخارج سبتمبر  11 أحداثعد   األوسطفي الس
رة ماجستی،   ) 2009 – 2001( ة ، جامعة الشرق  ( رمذ اس   . 66، ص  2011، )األوسطالعلوم الس

عد  ''، آخرون العیني ، و محسن  )2 ( ز  بیروت: سلسة مقاالت ،، ''سبتمبر 11العرب و العالم  ة الدراسات امر  لوحدة العر
  .50، ص 2002
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عـــــاستعو  ار االتحــــاد الســراض للعضالت خصوصا  ظـــةـــوفیتي،ممـــد انه وب ــــــالشع ا أثـــار حف
 ي التحدــة فـر والرغبــالقه ان واإلحساســر االحتقـاعـــة التي أكنت أعلى مشــریـاهیر العـالجمو 
مـــاذه السیــــاســـةلتـــي لحقتهــا ضرر مـن هـم،االـوب العــت معظم شعــــشملو  ي المعزز ـر هـــتعتب ،

سي لكل أش منـــة إلــــبإضاف،ف و التمردال العنــــالرئ یــــة األمــــى ه رار في ــالقز ـــة علــى مرــــر
 1990 امـــــن عـــــلس األمى مجـادر علــــــالص 661رار رقم ــــالقـــدة ،و التي تمثلت بـــالمتحاألمم 
ات ــبتصع .                                                                     )1(ضد العراقید العقو

الین والمعاییر المزدوجة  - م اسة الكیل  اسة :س ا في تعاملها هذه هي الس عتها أمر التي ات
ا دول وشعـع معظم القضم   و العداء ة مــــن االختناقذ أد إلى حالوب المنطقة،السبب الـا

ح ذلك من خــ ن توض م الل األمثلــــــة التالیـــــة: أن مقاومة االحتالل اإلسرائیلي والحقد ضدها،و 
ة،هي إرهاب بنظر واشنطر األرض والمشروعة ــلتحر اب ـــــ،أما اإلره نمن خالل المواثی الدول

یـــالم أجمــــذ یراه العــــالصهیوني و ال األرض وـع،و تن احـــرض و قتـــالع ل  ة ـل األطفال و است
ادةـــأماك النسبــــل الجدار العنصر هو دفاع عـــن النفس.أمــــ،وهدم ألجن الع للعــراق فعـــــدم ة ــــا 

حـــروب عالمیـــة، لكـــة یؤد إلى قیـتنفیذ القـــراراـت الدولی ان الصهیوني حــــام  ر في رفـــض ـن الك
م ا ـــتطبی هـــــــذه القرارات، أو التفاوض أو تغیر مضامینها في ضوء مفاوضات غیر متكافئة 

معاه ـزامإلوتم  ع الدول  ان الصهیونيــــامـــار الشـــلدمة اـــدة حظر أسلحـجم بینما استمر  ل إال الك
ة امتالك أسلحة الدمار الشاملالحصار على العراق ش عن احتمال    )2(.، بذرعة التفت

ات المتحدة تسعى في  مجلس األمن لتمرر قرارات یه   دف إلى ومن جهة أخر نجد أن الوال
م، و التي تتحدث عن نزع  1991الصادر في عام  687إسقا تلك  الفقرة من القرار الدولي 

ـــ  ــن ذلكمـ ستثنـــاء الكیـــان الصهیونــية حتى یتم اـــل دول المنطقألسلحــــــة الدمــار الشامل من 
ة ه قرارات دول ح العودة   ضائع، لكنــو حــاإلضافة إلى ح العودة الفلسطیني و المعزز 

                                                            
، صالكلوبوائل محمود )1(   .68، المرجع الساب

ة األخیرةالتطورات ''محمد األطرش ،  )2 ( اساتها العر ة و انع ات المتحدة األمر ز الدراسات  :بیروت ، 'في الوال مر
ة    .56ص، 2002، الوحدة العر
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حتاج إلى شن حرب في البلقان(1).                                            وسوفو  ألهالي 
ــــــة الشرق المنطقـي ا یؤجج مشاعر الغضب العري و اإلسالمي فــــــ: إن مةة الفلسطینـــالقضی

یاألوسط ، اسة األمر ة ممـــا تسبب فـــي شــهي تعامل الس ة الفلسطین واطن ـــعـــــور المة مع القض
الظــــــعــال اســـن جـــة مـــالم و المهانـــــري  یـــراء الس ان ــــزرع الكی ىـــت أوال علــــي وافقــة التــــة األمر

على ممارسات  وق الشعب الفلسطیني، ثم أضفتـــفلسطین على حساب حق الصهیوني في أرض
ة اإلره ا و دبلوماسیــــاإلسرائیل اس ة غطاءا س ا و عـــبإضاف اــــاب حیث لم ة لدعمها اقتصاد را  س

ة العا في اعتماد إستراتیـــمن خالل استمرار أمر الم ، وذلكـــدعم أ دولة أخر في العـت داء ــج
وذلك  الهلة هذا التقدم و العمل على إفشـن خالل عرقــــا مــــروع تقدمهــــة ومشــــة العریــــال األمــــحی

ط فـــــه ل يا االستراتیجــوقعهــم في مـــة و التحـــروات المنطقـــرة على ثـــلس  صالحـــــــــها، وقــــــدو توظ
یـــاعتم ا و معنوــــوني مان الصهیـــدت على ذلك على  مـــاد ح لها  نــل فقط مـــا أن إسرائیـــا، 

 إحاللــهم محل بإضافة إلى دعم تهجیر الیهود إلى فلسطین وامتالك السالح النوو في منطقة ،
ة،تأیید الكأصحاب األرض و  ــات ان الصهیوني في المحافل الدول ة ضده  ومنع إنزال عقو دول

تطبی ة عدم ــــلدولي أو في حاـــانون الـــات إسرائیل المستمرة للقـفي مجلس األمن ، نتیجة النتهاك
ة(2). ة الدول  القوانین الشرع

ي ولــــي الرئیــــــســا خالل فتـرة تـــذلك اجتهـــــــدت أمر ـــ    لینتون ــبی)*(األمر ى ــن علــللمرتی ل 
 القـــدس، المیـــاهحـــل النهـائي (ات الـموضوع يفـــ نع الفلسطینییى اتفــــاق مــــــول إلوصولـــة للـحم

                                                            

ي قبل اإلعالن الحرب على أفغانستان السلوك الخارجيأحمد صدقي رجائي ، '' )1 (  23، العدد  مجلة المستقبل، ''األمر
  . 50، ص  2005

.                                                                              72) وائل محمود الكلوب ، المرجع السابق ، ص 2 (

لنتون * ة لفترتین رئاسیتین متتالیتین  بیل  ة الثان عد الحرب العالم ة تولى الرئاسة  ات المتحدة األمر سا للوال : انتخب رئ
عاب على بیل  2001 – 1993 ة ، و یز على المیزان الوضع الداخلي وتر ات المتحدة ، اهتم  س للوال وهو ثالث أصغر رئ
ة ، (االطالع  على القض فضلنتون  ا الخارج شارا لینتون الحملة ،اإلدارة و''،مروان  ة بیل  اسة الخارج  :لبنان ،'' الس

 . )122،1993دار الساقي ،ص
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ط راتــ،و المستعمـنالالجئین الفلسطینیی ودةـــــع قبلــذا لـــــوه )ةــیـانــاالست ه ــــألن ن و ــــه الفلسطینیـــم 
مــرم القـالحاب ــى اغتصــسعى إل عـــوش االبــا انتهجت إدارة بـــدسي  م  2001ه عام ـــاحــد نجـــن 
اس س اإلســـازت لــــحیث أجة ،ــیـرــة األمـــس اإلستراتیجیــن نفمـــ ــة تنطلــــس ارون ــــرائیلي شـــرئ

ة و استخـــدامــــاء االنتفــــاستخدام القوة بهدف إنه اتشي ــــو االب،16ائرات اال ف الط اضة الفلسطین
ة ـــالغتی                                             )1(اتو شجعت بنـــــاء المستوطنـال القیــــادات الفلسطین

یـــت المتحـاـــوالیـــد أن الـــمما سب نجو  و الصراع ي ــة فـر معتدلـــاسة غیـــت سیـــة انتهجـــدة األمر
عض الــــدول و الجمـــرائیلي جعلهــــاإلس –ريـــالع ة ـــات اإلسالمیـــة المعـــارضــــاعـــا في صدام مـــع 
یــــللسی ة إلدارة ـــــولید الحــقد و الكــــراهیــــل إلى تـــ إلسرائیـــا المطلـــــث أد تحیزهـــة حیـــاســة األمر
یــة و ــــاألم اســــأدت هر  رق ـــــن الشــوة بیــــ الفجــــن الحضارات و تعمیــادم بیـــة إلى التصـــذه الس

مغربـالو  ـــــاء و المهـــارةــــاإلع ا لعبــــ،  و ساهـــــم فــي تأجیـــج  الم الصهیوني دوره في منتهى الذ
            من جهــة أخر .      راع العــــــرب و المسلمین من جهــــة و بین  الغرب الصـ

ات  الواقع االقتصاد ی: أن الوال من على النظــــالمتحدة األمر ــالمي من ام االقتصاد العـــة ته
طرتها على اـــم ،المنظور االستراتیجي ة وأسواقها و ن خالل س مصادر الطاقة لطرق التجارة الدول

حث و اإلبداع ـالم و مـــفي الع ، مع العلم أن هذا االقتصاد الضخم قد تعرض النتكاسات راكز ال
شـــــعدیدة أث ة، و  ام فيـــــل عــــرت على أوضاع  ل أن تتعرض ـــذا قبــــهالوالیــــات المتحدة األمر

ثیرـــإلح                      )2(.داث الحاد عشر من سبتمبر 

قي إلجمال اإلنتاج المحلي  :مؤشرات الوضع االقتصاد قبل األحداث    ان معدل النمو الحق
ي قد بلغ  انات الصندوق الدولي لعام  2000من عام  % 5األمر انت 2000م ، فان ب م 

طالة سیرتفع من ،م 2001إلى أنه سیتراجع في عام تشیر   م 2000في عام  %4وان معدل ال
مع توقعات مواصلة االرتفاع م ، 2001عام % 4.4عاما إلى  30وهو أدنى مستو له منذ 

                                                            

  .72محمود الكلوب ، المرجع السابق ، ص وائل  )1 (

اسات''،  آخرون خضر الشطي ، و  إسماعیل )2 ( ز الخلیج: بيد،  ''جالخلی منطقة الحاد عشر من سبتمبر على انع  مر
حاث  . 14، ص  2006،  لأل
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                                                                 .)1( 2م2002عام % 5إلى 
ل ك ش ي قبل األحداث سبتمبر ما أن أكثر ما ساهم و لو  ط في تراجع االقتصاد األمر  س

یــة مــن النفط 2000 – 1999هـــو ارتفاع أسعار النفط لعـــامي   م،إذ بلــغ حجم الـــواردات األمر
ا في عام  10.9نحـــو  ا فـي 11.5م ، و ارتفـــع إلى 1999ملیون برمیل یوم  ملیون بـــرمیل یوم
یــة في مقدمة مستورد النفط، و ارتفاع حجم2000عـــام   م مما جعــل الــوالیـــات المتحـدة األمر

ي من العجــز في المی  60.1م إلــى 1998ملیـــار دوالر عام  43.7زان التجار النفطي األمر
ار دوالر عام  الغة  1999مل ة  النس ار دوالر  109.1، ثم بلغ هذا العجز  %37.5م و  مل

النسبــة تزـــد  2000في عام  عام 81.5%م  م،و قد وصل هذا العجز إلى نحو  1999مقارنة 
ار دو  25.5                                                 )2( .1م 0012ل األشهر األولى من عام الر خالمل

لة الدیون الخارجیـــة  ا ع دول مجـــلس التعاون الخلیج و بدرجـــات مختلفة عانت من مش إن جم
ملیـــون دوالر  61.396م ، حیث و صل إجمـــالي هذه الدیون إلى 2000 – 1997بین عـــامي 

ــان 2000م،أمـــا في عام  1997فـــي عام  ملیون دوالر بإضافـــة إلى ارتفــاع معـــدل  68523م 
ة  عضها إلى نس طالـــة في معظم دول مجلس التعــاون و ووصلــت  ما هـــو الحـــال  %15ال

ة. فـــي المملكة ة السعود                                                                                                     )3(العر

ابو  و  مما سب نجد أن أحداث الحاد عشر من سبتمبر لم تأتي من فراغ بل تعــــددت األس
ان لها دور  ة التي  ة أو االقتصاد اس انت الس بیر في تهیئة البیئة أو الجو المناسب سواء 

                                                                               لمثل هذه اإلحداث.
                                                                        ها  وقائعالمطلب الثاني:   ا

یــهــــدت الوالیش ش اح یــوم الثالثـــات المتحدة األمر  م 2001سبتمبــــر  11اء المـــــواف ل ـــة ص

                                                            

  .74صحمود الكلوب ، المرجع السابق ، وائل م )1 (

اساته سبتمبر و 11 أحداث''عبد العزز بن عثمان صقر ،  )2 ( ة على دول مجلس التعاون  اانع  اإلمارات ،  ''االقتصاد
ة لا حاث ، :عر ز الخلیج لأل   .15، ص  2004مر

 . 75وائل محمود الكلوب ، المرجع الساب ، ص )3 (
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ة "حیث اخترقت طــائرة مجموعة من الهجمات ، عة لشــر ة تا اب مدن ان ایرالیتر" وهي ر أمر
انت تقل  بین یوسطن 11انت تقوم برحلة رقم  757طائرة من طراز   81و لوس أنجلس 

ا و   ، و أغلقـــــت أجهـــــزة التعـــارف 7.59مـــن أفراد الطاقــــم التي أقلعــت علـــى الساعـــــة  11راك
قة من إقالعها اصطدمت بإحد برجي التجارة العالمي محدثة ثغرة هائلة و أشعلت 64عد  دق

ان االصطدام حوال ا  قة. 8.45ي النیران في طواب العل                                 )1(دق
انت تقوم برحلــة رقــــــم  18عد مرور و   و قة اصطدمت طائرة أخر من نفس الطراز   77دق

ا و  58إلى لوس أنجلس و فیها  قادمة من واشنطن من أفراد طاقـم هـــذه الطائــــرة علـــى  06راك
ما فعلـــت الطیــران الفیدرالیــة انه تم إغــــالق أجهزة ، أبلغـــت السلطات 8:43ساعـــة   التعـــارف 

ـــز التجــــار العالمـــي البــــــــرج المبنى الثانــي للمر  الطائـــرة األولـــى ، اصطدمت الطائـــرة الثانیــة 
ــي و  ان الوقت حوالي ساعــة الجنو ل حتى ،9.03اخترقــت داخله  مضي وقت طو هاجمت لم 

ة  ان االصطدام على الساعة طائرة ثالثة تجارة جزاء من مبنى وزارة الدفاع األمر   9.43و
عــــده حوالي الساعة  10.05ساعـــــة  يوفـ ــي و  قة انهار البرج  10.28انهــــار البــرج الجنو دق

ما تم اإلعالن ــا الشمالي ،  م طائـرة ر عـــة مــن نوع بیونغ عن تحط انت تقـــــــــــوم  747ب را
ورك فــــــــــوق سمــــاء 93برحلـــة رقم  اغو و نیو انت تقل  بین ش ا،   ا و  64بنسلفان هذا على راك

البیـــت  10.29الساعة  ضــــان احتمــــال اصطدامها        . )2(ألب

الشلل التام المؤقت و سارعت إدارة     ة نتیجة لهذه األحداث  ات المتحدة األمر أصیبت الوال
ة برمتها في ة الجو قاف الحر ة إلى إ الوالیــات المتحـــدة و حولـــت الراحــــالت  الطیران الفیدرال

مــوــالج ندا ،  ورك ــــامـــة في واشنطن و نیوـــي العانـــــاتب الفدرالیــة و المبـــا أغلقت المـــة إلى 
ا تلك و  ندا وقدر مجموع الضحا ك و  س ة و تم أغل الحدود مع الم س غیرهما من المدن الرئ

                                                            

عد أحداث  اإلنسانحقوق '' ،جغلول زغدود  )1 ( ة  ات المتحدة األمر اسة الوال تورا ،'' 2001 سبتمبر 11و الس رة د   مذ
ة ققسم الح ،دوليقانون  (تخصص اس اتنة )، جامعة الحاج لخضروق و العلوم الس   .115، ص  2010، ، 

ظ شحاته )2 ( اسة دور وزارة ''،نها عبد الحف ة مع دراسة حالة غزو العراق  الدفاع  في صنع الس ة األمر  ''2003الخارج
رة ماجستی ة  (تخصص، رمذ اس   ).1نظرملحی (.97ص،  2007، القاهرة ، )العلوم الس
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                                                                                      )1(شخص. 3000اإلحداث حوالي 
ة التي   ن الصحف البرطان قول طوني بلیر إن تلك األحداث ال مثیل لها ، و تشابهت عناو

الثـــاني مـع أمثالها في إنحــاء العالــم ، فظهــرت علــــى النحـــو التالـــي: الحــــرب  صدرت في الیـــوم
 ه شامــــل فـــي العالــــمـــحـــدث شباأل إدانـــةانــت ـــر، التضامن ، التعاطف ، و التغیر... ، و ـــالش

استثناء صـدام حسین الــذ حـــرص على ان یبث التلفیزون الع ة ـومي أغنیــراقي الحـــالعـــري ، 
ـــاــحزـــیــة ورد فیهــا" فلتسقط أم ــرائــــم ــن الهجمـــات علــى أنهــــا " ثمــار الجــووصف صـــاد حسی ''ر

یــاألم ة عـــن الفلسطینییــا یـــاسر عــة ضد اإلنسانیـــة"،أمــر ، علــى نرافـــات فقد أدن الهجمـــات نیـــا
حتفلــون.ــرغم التلفیزون الفلسطیني عــال عض الفلسطینیین المبتهجین وهــم     )2(رض صورا ل

انتـــرتـــم ، أن الف 2001سبتمبر  11داث ــوم أحـــأن ی قـــول ك تشینيــا دیـــأم     ا شاغلتین  ــان 
اح وهي الحلــة العلیـــالمرتب راج ــإخ ن طرـــات عـــول دون المزد من الهجمـا في عقلي ذلك الص
یــة الوالیــومــن جهة و ضمان استمرارة عمل حـــرات ممن األجواء مـــالطائ ة ـــات المتحدة األمر

ة من جهة لــه على  بإضافة ،)3.(ثان ان من واجبها أن تضع اللوم  س تقول أنه  وندولیزا را أن 
ة ـــادة ثقـــ، و إعتهـــدف إلى الحیلولـة دون أحـــداث أخرة ــمعین ، وان تقترح تغیرات اعدةــالق تنظیــم

س بوش االبن ي بإدارة الرئ                                                            .)4(الشعب األمر
ن قولإ  إ م ثیر مــداف تحـــددة األهـــذه الضرة المتعـــه، أن هـــن الشيء الذ  ن التفاصیل ـــو 

ا النظم الق قة و المتعلقة  ة الدق طـرة و نظـام المالحالفن ة و الس ار ة ود ه واخت األهــداف  التوج
سمات معینة.و  ة، مما جعلها تمتاز    حرة الحر

        :                                             م 2001سبتمبر  11سمات أحداث  -أ
نظرا لوقائعها و الطرق القائم بها و المتضرر منها بجملة  2001سبتمبر  11تمیزت أحداث 

                                                            

ظ شحاته ، المرجع الساب ، ص  )1 (   .98نها عبد الحف
س وزراء''بلیر ،  طوني )2 ( ة ا:ر: سعید حسینة ، لبنان ت ،'' مسیرة رئ    .474، ص  1201لمطبوعات لتوزع و النشر ،شر
ك تشیني ، لیرتشیني ، ،  )3( ر ت، ''في زماني''د   .15، ص  2012، دار الكتاب العري : لبنان ، ر: فاضل جن

س ،  )4 (   . 16، ص  2001دار الكتاب العري ،: لبنان  ، ر: ولید شحاتهت  ، ''الشرف مراتب'' وندولیزا را
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ر منها ما یلي:                                                           من سمات الهامة نذ
ة  - ا ، فمن الناح ا و مفصل تعتبر أحداث الحاد عشر من سبتمبر حسب الكثیر حدثا تارخ

ة  ات المتحدة األمر شرة تعتبر أضخم و أجرأ هجوم معاد للوال ة و حجم الخسائر ال التارخ
ه                                                                          .)1(یتم داخل أرض

ة شـــن حــــرب أو ضرـــات  - ان ما یوفــــر إم ن تحدیدها ،  م ادة  س دولة ذات س أن المنفذ ل
: " إن التحد الذ تواجهه في هذا القرن  دارنالدرا مسفیلد ثأرة ضدها ففي هذا الصدد  صرح

ـــل ما  ،إنما الدنا ضــد  ستلزم منا الدفاع عن  ة ، أنه  ة في الصعو هو تحد صعب ،بل غا
ل ما هو غیر متوقع''                                .              )2(هو غیر معروف ،ضد 

استخدام وسائل جدیدة وغیر مسبوقة في تارخ أعمال العنف و هي استخدام طائــرات مدینة  -
قا.محملة  اب للهجوم على أهداف محددة مس                                            الر

لهــاءت مفاجئة تمامــــات جـــأن الهجم - عـــا في ش      ة تنفیذها لكــل المخططیــن اآلمنیـــنـــا و طب
ة والناالستراتیجییو  ــل إطــار المناظیر األمنیــة و اإلستراتیج قــــول ، وخــارج  غریــة ، و لـــذلك 

ز  قدم اإلرهابیون على ضرب البنتاغون و مر ان یتوقع منذ شهور مضت أن  رامسفیلدا " من 
ین أالف القتلى و الضحایــارة العــالتج  د ، ففيـــر عند هذا الحـــن یتوقف األمــــا ، ولـــالمي ، تار

أعداد جدد یهاجمون  طرق غیر متوقعة... فستكون خسائر فادحة السنوات القادمة سنفاجأ 
                                                                       .)3(سبتمبر'' 11أكثر من خسائر 

انــت تتمحــور فـــي ی  لخص هذا الكالم أن االحتماالت و الفروض المختلفة قبل األحداث ، 
ن أ م عیدة المــــد أو وجود مجموعة دول مارقة،   الصوارخ  ة  ن تعتد على المدن األمر

ة و ة في الخارج أو استهداف لمنشآت أمر هي احتماالت ثــم  تفجیرات ضد المصالح األمر
ة،غیر أن هجمات سبتمبــإجراءات مضاوضع مقابلها، اتـر جاءت خارج عدة وقائ ل الحسا  ن 

                                                            
عد''فجیني برماكوف، )1 ( ان  دار ،تر: عبد هللا حسن،الراض:''سبتمبر و غزو العراق 11العالم    .12،ص2004،العب
ل  )2 ( ة على العالم اإلسالمي''،یوسف العاصي الطو  2010 ، ، مصر: صوت القلم العري2،ج2،''حمالت بوش الصلب

  .279ص
ظ شحاته ، المرجع الساب ، ص نها عبد الح )3 (   .99ف
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ة ألهم  - ة، فبرج التجارة العالمي من أكبر الرموز تعد هذه الهجمات ضرة قاس رموز األمر
ة  أو قرا ة و هو  ضم  900االقتصاد ل برج  تب، و  ة و م ، یرتاده حوالي  110شر طواب

ــذلك الضـــرة الموجعــة لــــوزارة الدفــــاع  150 ألــف مــن العاملیــــن و مــــن الــزوار و العمـــالء ، و 
ة و رة في العالم األمر                                          .)1(هي من أقو القو العس

ة إستراتیجیــة حیث ضــــرت الوالیــات المتــحــدة  - هذه الهجمات أصابت بنجـــــــاح مواقـــــــــع حیو
ة. انتها الدول ة في قلب م                                                           األمر

ة، مما ینسف قدرة  - ات المتحدة األمر لم تأتي هذه الهجمات من الخارج بل من الداخل الوال
ة.                                                                   ة األمر  األجهزة األمن

ا و اقتصادیــر و تنوعهــة الخسائــفداح – اس شرا، س فقــــد شمـل الضـــرر ر ــا، ففـــي هــــذا األخیــا 
  ـــة ،  فعلــى سبیل المثــال فـــإناحــد و السیــأمین و الطیران و البرـــال و التــات والمقطــاع الخدمــــــ
ـــز التج ضم معظم شرـــارة العـمر ة و علــى رأسهـــات المـــات خدمــالمي  ـــات " مور ـــال غـــان ا شر

انتور فینر جیرالد " العالمیتین ، أین قدرت خسائ الق ــاجمة عـــن إغـــاع النـــذا القطـــر هــوستالي 
أكـــثر مـــن ـــواق المــالیــاألس ـــات التــملیـــار دوالر ، أم 500ة  ا ـرضت معظمهــأمین فقــــد تعـــا شر

ة بدفع ونها مطال ضات التي لإلفالس  شرة مل 100تقدر  التعو  وار دوالر مقابل الخسائر ال
ة التي لحقــالم المرـاد قطـــن هــار ، و فضال عــز التجــت  اع الطیران المدني ــذا لحقت 

یین بوجه عام ،  سبب إلغاء الحجوزات من قبل رجال األعمال و الموظفین األمر الغة  أضرارا 
ا ن  تحس م ة أخر  قــــاف نشـــــا هـــــذا القطـــــاع ، و أل أعمال إرهاب أن تقع ، مما أد إلـــى إ
ار دوالر إلىقدرت خسائره جراء ذلك  الـــذ                                           .)2(أكثر من مل
ع – یـــالطب ات المتحدة ـــللوالیل ــم تجعــة الكبیرة التي لـــة التي جاء بها الحدث و السرعــة الدرامات

                                                            
) 1(, Routledge  Afte 9/11 Cultura dimenusions  of Amirican global power  , Richad CrockattK 

7, 2007 , p1 New York                

عد شاهر، ''ال إسماعیلشاهر  )2 ( ة  ة األمر اسة الخارج ات الس منشورات هیئة العامة للكتاب : دمش''،  أیلول 11أولو
   .72،ص  2009
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.                                              )1(ة رموزهـــرد و استخدام ترسانتها لحمایــرصة الـــالف
لــو مخابراتي فادح في اكتشاف عملی  وماتيـــرزت هذه األحداث وجود قصور معلـــاب –  وة ــة طو

ان مـمعق اطهـــدة  ن إح ة ــن المم ط و ا أثناء عمل ذلك ــدرب و االتصال بین األفــالتالتخط راد 
ة للحدث و التعامــــود قصور فادح في سرعــجو  الرغم ــــة االستجا افي ـوقت الكــاك الـإن هنل معه 

س مسارها نحو الغرب فعلى سبیل المثال قــــدة إلى الشـــرات عائــداد الطائــلمالحظة ارت د ـــرق ع
عــالبنتاجمة ــت مهــتم ق 53والي ـــد حـــاغون  ق 35رج األول و ــــة البـــاجمــن مهــــة مــــدق ن ــة مـدق

س مس 45ارت الطائرة التي هاجمته ــطمهاجمة البرج الثاني و  قة من ع    .  )2( ارها المعتاددق
رــرت األحـــأث – رـة األمرة القـــا على مصداقیـــداث عس ة علــى ـــة، و قدرتهـــــیـــوة العس ق ا الحق

شفت األحـــاألداء و الفع یـــاســه للضعف في السیــــة أوجــــداث على ثالثــل، و    ة و هي:ـــة األمر
ــي-1 ام الخطر من الداخل األمر فسر ق                 .نقصى نظرتها عن األمن وهو ما 
                                                             .اضطراب وصولها إلى القرار-2
                                                   .)3(أنها تحارب معتمدة على قوة غیرها -3
ة أو من  - ا مختلفي الجنس ة الضحا ل المعاییر، سوءا من ناح ة  تعتبر أحداث سبتمبر عالم

بیرا في التفــــفتها، فهي قار التي خالـــحیث اآلث ة الجدیدةـــد أحدثت شرخا  األلف شفت ، اؤل  ما 
م و تصورات جدیدة نر في ذـــدث عن مفــاألح الغة:     ـــاه ة                          رها أهم

ات الفعالة لمقاومته. خطورة تجاهل - ر آل ه ، و ضرورة تطو ا ة لإلرهاب وأس عة العالم    طب
ة  - ثیرة في عمل ة معالجة ثغرات  ة األمن في عصر العولمة ، وأهم سلطت الضوء على قض

مر بها العالم ، في ظل تزد حر    ارـــراد و األموال و األفـــة االنتقال األفـــالتحول الكبر التي 
ة و سالمة الفرد و الدول ل ذلك                                                           .)4(رط 

، فان هجمات و  سا على ما سب لت  2001سبتمبر  11تأس م و مــا ترتب عنهــا مــن نتائج ش
                                                            

،صشاهرال إسماعیلشاهر  )1 (   .72، المرجع الساب

،ص) 2 (   .118جغلول زغدود، المرجع الساب
،ص ،اد هالیدفر  )3 (   .11المرجع الساب

ظ شحاته ، المرجع الساب ، ص نها عبد الح )4 (   .99ف
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سبب ما حدث فقط بل ألنهم  س  یین في حالة ذهول شدیدة، رما ل ت األمر صدمة مروعة تر
  أضحوا یتوقعون حدوث ما هو أعظم.

ع -ب ي لطب                                           :م 2001سبتمبر  11ة لهجمات التحدید األمر
ان األول نإ اسي موجه إلى الرأ العــذا طاب رد الهجمات  ي و العالمي،و مفع س ده اــام األمر

یـــوالیـــأن ال ة لحرب م ةـــات المتحدة األمر حــرب غیــــتستدعي منها ال ن جدیدـــضح  رـــرد علیها 
ة  أم ع قـــان ذا طـــــا الخطاب الثاني فـــــتقلید ــن و األمم المتحدة ه إلى مجلس األمـــموج انونيــــا
تضمن  ما یلي تفصیل ذلك:    ،)1(سبتمبر تندرج في نطاق العدوان المسلح 11أن الهجمات و   و ف

ار الهجمات من قبیل الحرب  - ة ،أنهااعت تتعرض لحرب غیـر مسبوقة  : تر اإلدارة األمر
عض فقهاء القانون الدولي حرب من نوع جدید وهو رأ س اسي وجد السند الفقهي من قبل 

أن الهجمات التي رأت فیها حرا لم تنفذها  ة نفسها اعترفت  لكن المفارقة أن اإلدارة األمر
عة  م القاعدة*)(دولة من الدول ، و أنما نفذتها عناصر تا تزعمه أسامة بن الدن الذ ی تنظ

افة  م أفغانستان في ض م حینئذ بإقل انت )(**المق ان ولذلك فان هذه األعمال و ان  ة طال حر
ما جاء على لسان مجلس األمن في  أعمال خطیرة ، و تمثل تهدیدا للسلم و األمن الدولیین 

عد األحداث   .)2(قراراته الصادرة 
ة –ب   ار الهجمات أعمال عدوان ة أن هجمات : اعت سبتمـــــــــــــبر  11اعتبرت اإلدارة األمر

ه في   2001 ة ، تخولها ممارسة إجراءات الدفاع الشرعي المنصوص عل م هي أعمال عدوان
قرار مجلس األمن رقم  51المادة  دة في طرحها هذا   1368من میثاق األمم المتحدة مؤ

عي للدول في الدفاع عن نفسها  الصادر في الیوم التالي لهجمات ، و الذ أكد على ح الطب
                                                            

  . 120، المرجع الساب ، ص جغلول زغدود )1 (
م القاعد(*) ةهي منظمة  :تنظ ة ، تدعو الى  1990و أوائل  1998تأسست في فترة مابین  إسالم ة أوصول ة سن ، وهي حر

ة و ولي هاجمت القاعد أهداف الجهاد الد رة في مختلف الدول و أبرزها هجمات مدن رت  م.(2001سبتمبر 11عس رو
ات متحدة في نشأة تطرف،تر:أشرف رفی طان دور الوال ة الش ز دراسات اإلسالم، درفوس،لع   ).210،ص2010(د م ن):مر

ان(**) ة طال ة  حر ة: نشأت الحر ة قندهار الواقعة جنوب  اإلسالم ان في وال ة طال حر ة المعروفة  ة المدارس الدین لطال
اكستان عام    ).121( المرجع نفسه، ص. م9941غرب أفغانستان على الحدود مع 

ة ''مال یوسفي ، أ )2 ( ة اإلرهابعدم مشروع   .56ص،  2007، هومة  دار :، الجزائر ''في العالقات الدول
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قا لنص المادة  ل  51فرد أو جماعات ط  الرغم من عدم إشارته إلى أن هذه الهجمات تش
غیرها من الهجمات اإلرهابیـة  ارها  ة بل أنه اعت ات المتحدة األمر عدوانا مسلحا ضد الوال

ل تهدیدا للسلم و األمن الدولیین   )1(تش
م القاعدة وفي أعقاب إحدا    ع االتهام إلى تنظ ه أصا ة بتوج   ث قام مسئولو اإلدارة األمر
م القاعد هذه التهمة جاءت على و  ات المتحدة بدأت حرها ضد اإلرهاب ومع تنظ أعلنوا أن الوال

ي الدائم لد األمم المتحدة  ونتي''لسان المندوب  األمر س م إلىالذ وجهه  ''نجرو جلس رئ
ة لدیها  07/  10/ 2001األمن في  ات المتـــــــــــحدة األمر ه إلى أن الوال م و الذ أشار ف

سي في هذه الهجمات ان له دور رئ م القاعدة المدعوم من قبل نظام طال أن تنظ   .)2(معلومات 
لاألكید أن هجمات    ة في الطـالحاد عشر من سبتمبر قد ش م ة و وسائل و ــرق ت نقلة نوع

قى التكیف  ة ، لكن ی ة لضرب األهداف المدن التي تستخدمها الجماعات و المنظمات اإلرهاب
ا و ل ارها عدوان أو حراالقانوني لهذه األحداث أمرا صع سهولة اعت ل الكثیر س  ، وهو مـــا ش

عض أنه برغم  إذمن االختالف الفقهي  رة الحرب بینما اعتبر ال عض ف أن الطائرات من أید ال
حول دون إعطائها صفة العدوان المسلح  المستخدمة هي طائرات ة تجارة ، لكن ذلك ال  مدن

أنه نظرا الشدة و جسامة الهجمات  عض األخر الى القول  سبتمبر  11في حین ذهب ال
أنه أمام هذا  وم ، فان قواعد القانون الدولي غیر قابلة للتطبی على هذه األحداث. 2001

ة و الذ  ة التقلید س أمامنا إلى تطبی القواعد القانون النقص في قواعد القانون الدولي ل
ة العامة الخاص بتعرف العدوان 03ستشف من المادة    .)3(من قرار الجمع

حث الثاني  عد األحداث: الم ة  ة األمر   اإلستراتیج

                                                            

ام القانون الدولي'، هللا المسدعادل عبد  )1 ( مع دراسة لمد ( الحرب ضد اإلرهاب و الدفاع الشرعي في ضوء أح
ة ة ، : ، القاهرة  '') 2001سبتمبر 11استخدام القوة المسلحة لرد على هجمات  مشروع  2006دار النهضة العر

  .108ص
) 2                                           (. UK .2005. P47 , CUPRight in the ‘Wer on teuo  ,Richad,Human     

  122جغلول زغدود، المرجع الساب ، ص  )3 (
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سي     اردة و سقو االتحاد السوفیتي ، اختفى العـدو الرئ ات ـــــــللوالیعد انتهاء الحرب ال
ة و هو اإلرهــاب إذ  ة ، إال أنه ظهر عدو جدید وفقا لوجهة نظر األمر المتحدة األمر
عض الدول إلحـــاق الضـــرر  مساعدة  ح في مقدور مجموعة صغیرة من األشخاص  أص

ة الخطر الموجه اآلن لها قد تغیر، األمر الذ الوال ة ، و لذلك فان نوع ات المتحدة األمر
ات المتحدة أن تغیر في أسلوب التعامل معه حیث أن أسلــــــوب الردع الــذ  فرض على الوال
عد صالحا للتعامل مــع تلك الهجمــات ، و هــو مــ ه مع االتحاد السوفیتي لم  ـا انت تتعامل 

مة القائمة على التـــهـــدید، ـتــلك  ة القد ذلك هجرة اإلستراتیج ه رامسفیلد " ... قررنا  أفسح 
ة ألكثر من نصــف قــــــرن ، و بــــــــــدء فــــي  طرة على خططنا الدفاع ة التي ظلت مس اإلستراتیج

اسة أ ن انتهاج اقتراب جدید قائم على القدرات ، حیث یتصف األخیر س م یز على من  قل تر
ن إن نردعه م یف  یز على    .)1(أن یهددنا ، و أكثر تر

ة األمنیـــة  ا أن علیها مراجعة اإلستراتیج ولذلك فحدوث تلك الهجمات زادت قناعة أمر
شفت عنها تلك الهجمــات ، و سنحـاول و  عها ، بهدف سد الثغرات التي  ة التي تت اس الس

ح ذلك من خالل األ ة توض ة األمن ة األمر تي أهم المرجعات التي طرأت على اإلستراتیج
عد األحداث.و  ة  اس    الس

ة المطلب األول :   ة األمر ة األمن    االسترتیج
تب  س بوش إنشاء 2001سبتمبر  20في  ألمن القومي:(*)إنشاء م تب جدید  م أعلن الرئ م

تب األمن  ه م ض ، أطل عل ع للبیت األب ة ـــام بتعیـــالداخلي ، وقتا ن "توم ردج" حاكم  وال
اله ابنسلفان تب  لف الم تب ، و قد    :ةــــام التالیــمدیر لهذا الم

التنسی بین المؤسسات المختلفة لمواجهة اإلرهاب  -  
المساعدة في أعمال التخابر ضــد اإلرهاب  -  

                                                            

مان ، '' )1 ( يمنذر سل   .31، ص  2006325،العدد ،مجلة العري''، المستقبل، دولة األمن القومي و صناعة القرار األمر
ة  ألمن القومي(*) ة سواء منها االقتصاد عني التطور و التنم رت ماكنمار أن األمن القومي  ي رو عرف وزر الدفاع األمر  :

قة من مصادر التي تهدد  ع من معرفتها العم قي الدولة  ین ة حقوقه ، وأمن الحق ة في ظل حما اس ة أو الس أو االجتماع
  .).31مختلف قدرتها و مواجهتها( المرجع نفسه،ص 
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ه للكشف عن البیولوج - ر أجهزة و برامج تدر ةتطو ة و النوو ماو لالرهابین. ة و الك  
سعة المست - ما یتعل  ة لمواجهة هجمات اإلرهاب، وخاصة ف ات إعداد األجهزة الصح شف
ة.و  اف لألدو توفیر مخزون   
ح هدفا لإلرهاب . - اه التي قد تص ة الغذاء و الم زادة حما  
ات الالزمة الستعداد أل هجوم إرهابي و التعا - لتنسی التدر ات  ون في ذلك مع  المستو

احث الفدرالي(1). تب الم زة، و الم الة المخابرات المر ما فیها و  
ة على تعین " توم ردج" لشغل المنصب مدیر هــــــــــذا     اس هذا و أثنت العدید من الدوائر الس

ما أثیرت العدید من التساؤالت حول قدرة هذا  فاءة و خبرة ونشا ، ه من  تب لما یتمتع  الم
عا للر  ظل تا ام بهذه المهام الضخمة خاصة أنه س تب على الق س لوزارة مالم س و ل ستقلة ئ

تـــــــب إلى منصــــب دائـــم مــــع إعطـــــــــــائه وهــو  ل منصب المــدیر الم مــــا أد إلــى اقــتــــراح تحو
ــاالت المسؤول احــث الفیدرالــي و غیره مـــن الو تب الم ة م میزان مــا یتعلـــ  ات ف عـــن  ةصالح

ل هذا افحة اإلرهاب ، أو تحو ون لهـا موظفوها الدائمون  أنشطة م تب إلى وزارة جدیدة  الم
   .)2(خطــو السلطة الواضحة حتى تقوم بهذه المهام الهام بنجاح و
س بوش االبن توجیهات في    استحداث هیئة جدیدة لإلشراف  2001/ 10/ 29أصدر الرئ

س لشــــؤون األمـــن الداخــلي ، تهتـــم أساس ة برئاسة مساعــد الرئ ــــا بتأمیـــن على الشؤون الداخل
افة األنشطة التي م  ة وتنظ ي ضد التهدیدات اإلرهاب افة األتقوم به الشعب األمر    جهزةا 

ة المنو بها تنفیذ اإلجراءات الفاعلـــة و المؤدیــة إلــى استقرارو  وم االت الح أمــــــن البـــــالد  الو
ما یلي: ام  الق ضطلع هذا المجلس    الداخلي و

ة الكاملة لقرارات الرئ- ة للتأكد من االستجا اسة األمن ح و تحلیل الس س في هذا الشأن توض  
اسة األمن الداخلي.(3)  ة إلقرار س ة المطلو س اللجان الفرع  -تأس

                                                            
ة و أحداث محمد محمود حلف   )1 (   .257،( د.س ن)، ص دار المعارف'' ، القاهرة :سبتمبر 11،'' أجهزة المخابرات األمر
  .132، المرجع الساب ،  جغلول زغدود )2 (
  .258محمود  محمد حلف ، المرجع الساب ، ص  )3 (
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التحدید في     س توجیها یوضع مرشــد  11/03/2002وفي تطور أخر و  م ، إصــدار الرئ
ــا أش ون قادرا اإلنذار الموقــوت  التـــــــهدید اإلرهـــــــــــابي وتوظیـــــف  للنظام التأمین الداخلي ، 

ة داخل  حــــــــاالت الخطورة من وقوع تلك األعمال من أجل التقلیل التعرض لألهداف االسترتیج
ما یهدف هــــــــذا  طة و الحذر و االستعداد لوقایتهـــا ،  ات المتحدة ، وزادة الح و خارج الوال

س حالــة التهدید و درجتها وتحــــــدد النظام إلى وضع أنما محد ل موحــد ، تع ش دة تصدر 
ل إنذار متدرج في خمس درجــات ، مع  اإلجراءات الواجب ل حالة ،و ذلك في ش اعها مع  إت

ل هذه اإلجراءات ظهرت الحاجة إلى عد  ام بها ، و ل درجة بإجراءات محددة یجب الق  رط 
  .)1(رة مستقلةضرورة تخصص األمن الداخلي بوزا

ان الهدف من إنشاء الوزارة هو اإلشراف  على الوسائل الدفاع إنشاء وزارة األمن الداخلي :  
ة و الكـــوارث ، و نتــــج عــن ذلك دمـــــج الوزارة لـعــــــدة  ة من الهجمات اإلرهاب و التجهیزات األمن

ة مثل حرس السواحل و الخدمات الخاصة و د ورات الحدود و هیئة الجـــوازات هیئات فیدرال
ات و إدارة أمن المواصـــالت ، أمـــا عن مــــهام وزارة األمـــــن و  الجمارك و هیئة الهجرة و الجنس
   :)2(لداخلي فهيا

  امن الحدود و المواصالت -
ة- انت أو إرهاب ة  ع   االستعداد للكوارث المختلفة الطب
س التجهیزات الوقائیـــة ضد - ارات ستخـارر مــن هیئـــــة االالهجمات و استقبــــال التق تأس ـ
ات المتحدة و مصالحها في أنحـــو  اء العالـــم و التحرات للتعرف على أ أخطار قد تهدد الوال

م التحذیرات في حالة و جود أخطار.   تقد

                                                            

، ص  )1 (    133جغلول زغدود ، المرجع الساب
ة ، قسم اجراءات المضادة للهجوم  هذه الوزارة على ارعة أقسام :  تحتو  )2 ( ة األساس قسم تحلیل المعلومات و تأمین البن

ائي و البیولوجي و االشعاعي والنوو ، قسم استعدد لطوارئ و رد الفعل ، قسم تأمین الحدود و وس محمود  (ائل نقل الكم
 .) 270محمد حلف ، المرجع الساب ، ص 
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ة مع تحدید ا - شأن احتمال وقوع هجمات إرهاب المتعیــن  إلجراءاتابتكار نظام جدید لإلنذار 
ات إنذار. ام بها في مستو من المستو  الق

 -تأمین الحدود و وسائل لنقل(1).
لة وزارة العــــدل:2  افحـة اإلرهــاب  . إعـــادة ه لعبــت وزارة العـــدل دورا همــا فـــي حملــة م

س األ ر أن الرئ عض ذ روقت " حتى ال ي یخوض الحرب برئاســـة وزر العــدل " حون أش مر
استخدام وزارة العدل ، و الوقع أن قبل األحداث سبتمبر لم تكن موجهة  األهلیــة ضد اإلرهاب 
ــــات الخمـــس األولـى لوزارة العــدل لكــن بــعـــد تلك األحـــداث أضــحت هــي  اإلرهـــاب ضمــن أولو

إ اتها و أعمالها ،و ة األولــى في سلم أولو ضافة لدور التقلید لوزارة العــدل فــي تحقی األولو
ر و  ــما قال " جون أشــــ ة  ة مستقبل ات اإلرهاب منع عمل حت تهتم  افحة اإلرهاب  فإنها أص م

ضرتهم من  وقت'' قوموا  ن أن ننتظر اإلرهابیین  م في جلسة استماع أمام الكونغرس " ال 
ات ا قات وعمل اأجل أن تقوم بإجراء التحق ض علیهم یجب أن تمنع أوال ثم تحاكم ثان    .)2(لق

التحقی في أحــداث   افحة اإلرهــاب  سبتمبر عـــن  11و قد بدأت وزارة العدل عملها في م
طر التعرف على الدول التي جاء منها مختطفو الطائرات، و التعرف على تارخهم 
ة و االتصاالت التي قاموا بها  ع معامالتهم المال ة عن طر تت ات المتحدة األمر الوال

حـــــتمل أنهم  ،ات المتحدة.داخل الوال ح الهدف محاولة الوصول لألشخـــــاص الذین  ومنه أص
ض على أكثر من ألف شخص  ات ، و تم الق انوا على علم بتلك العمل مســاعدتهم أو  قامـــــوا 
ما قامت الوزارة بإجراءات أسئلة ة ،  شأن القض ة لتحقی معهم   مــــن أصـــــول شــــــرق أوسط

ة مع الطالب الت شفه مس التحقی خمسة  جامعة، و 200شرق أوسط في أكثر  و مقا
ة  ات المتحدة األمر ضا دخلوا الوال قین لألحداث ،و أالف شخص أ ان خالل العامین السا

الت ه ة سواء فـــــي الماضي  والهدف من هذه المقا األنشطة اإلرهاب جمع معلومات المتعلقة 

                                                            

  . 259محمود  محمد حلف ، المرجع الساب ، ص  )1 (

ظ شحاته ، المرجع الساب ، ص  )2 (  .103،نها عبد الحف
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ض على أكثر أو المستقبل ،أ ة لحملة الق النس شخص من أصول شــــرق  1000ما 
ة   .)1(أوسط

تب المخابرات: - 3 لة م   إعادة ه
ة : -أ احث الفیدرال لفشله ذرع في رصد  FBA:لـ هنظرا لالنتقاد الشدید الذ و وجالم

ام بهذا العمل ، تــــم تعین  2001سبتمبر 11األشخاص الذین قاموا بهجمات  الق م و منعهم 
رت مللر " الذ أعلن  تب هو " رو م عن خطة إلعادة  2001/  12/ 03مدیـــر جدیـــــد للم

ة مستق ات إرهاب ز أساسا على منع حدوث عمل ـــتب و أنشطته ، تر لة الم ال أین تم ه
شمل أرعة أقسام فقط ال عن  تب ل م الم ة للقسم الذ یتعامل مع 12إعادة تنظ قسما و أولو

ار األجنبي ، إضافة إلى ذلك فانه تم اتخاذ العدید من  ات االستخ مواجهة اإلرهـــــــــاب و عمل
ي منه ة األمن األمر    ا:اإلجراءات بهدف حما

ة إعطاء تأثیرات - طاء عمل ور من العرب المسلمــــین ما إ ة للذ ات المتحدة األمر سفر لوال
احث من اإلجراءات  25سنة من  45-16بین  دولة مختلفة ، حتى تقوم سلطات الهجرة و الم

ة عنهم.    تحرـــــات أمن
زادة عدد دورات الشرطة حول خطو البترول و الغاز و الجـــسور و االتفــ و الطـرق.  -  

ة.الرئ ة المحتمل أن تكون عرضة لهجمات إرهاب   س
ات فرق الطوارئ  -   ة وزادة تدر   . تخزن األدو
. 103حظر الطیران فوق  -     )2(مفاعل نوو
ة: -ب  ار اسة اإلستخ ة االنتقـادات شدیدة  مراجعة الس تعرضــت األجهزة االستخبـار األمر

ــر مـــن سبتمبر، و رغـــم میزانیتهـــا الضخمــة لفشلها في توقــع أو منــع أحداث الحــاد عشـ
ـــــالة األمــــــن 30المقدرة  ـزة أو و الة المخابرات المر ا ، سوءا تعل األمر بو ار دوالر سنو مل

                                                            

، ص  )1 (    135جغلول زغدود ، المرجع الساب
ة'' سمیر مرقس ، )2 ( ة  اإلمبراطور ة من الحرب األهل عد  إلىاألمر ة الشرق :، القاهرة  ''سبتمبر 11ما  ت ،  2003، م

 120- 119ص ص 
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عد  ة  القومي و نتیجة لذلك بدأ الكونغرس في مراجعة أنشطة أجهزة المخابرات األمر
الدو األحــدث حتى قامت لجنة المخاب عة لمجلس النواب  ارز في هــذا المجــال،  ررات التا  إذال

ة غیــــــر مؤهـــلة الخـــــتراق  ه أن أجهزة المخابرات األمر رت ف سمبر ذ أصــدرت تقرر في د
بـــیــــر  اإلرهابجماعـــــات  ة و تغـــــیر تنظیـــمي  ة و أن هناك حاجة ملحة لثورة ثقـــاف الدول

ة ، داعین الى تعین لجنة مستقلة لمراجعة  ارات األمر هذه  أداءداخـــــل أجهـــــــزة االستخ
  .)1(األجهزة

ة : 4 اسة الدفاع ـــــت أحـــــداث . مراجعة الس ــاسات  11تر اسسبتمبــر انع ـــــة الـــغة علــى الس
المؤسسة ال ة ، فقد دفعت هذه األحداث  ة ووزارة الدفاع األمر ة األمر ــرة لتكــون الدفاع عس
التح ـــي ، و هو ما ترجم بتبني مـــا أسمـــــاه رامسفیلد " ـــــر فــــي واجهــــة المشهــــد األمر ول العس

ة جدی ان مطروحا عقب الحواعتمــــاد إستراتیج رب البـــــاردة دة تتناسب و المستجدات تتجاوز ما 
ة للتهدیدات التي تواجه م األوزان النس ار تق عین االعت ة تأخذ  ات المتحدة عــالوة  إستراتیج الوال

ة(2). فة القوة المسلحة األمر  على تحدید وظ
ات ا  الرغم من فدارتهما أكدت أحداث الحاد عشر من سبتمبر أن الوال ا فــــي لمتحدة ، و 

فــــة في منع  هجمــــات اإلرهـــاب افحة اإلرهاب ، فان مناعتها تبـــدو ضع یـــة ، حیثالتجسس و م  
ات المتحدة   اسة اتخذت الوال ة :س جدیدة تبنى على نقا التال  
ة  -  القدرة أوال على الدفاع عن األرضي األمر  
عیدة  - ات المتحدة إلى مساحات الحروب ال التأكد من وصول الوال  
ة في الفضاء الخارجي- ة األمر ة التحت   القدرة على الدفاع عن البن
أحدث األسالیب التكنولو  - ة  ر القوات المسلحة األمر ة تحدید و تطو ة و العلم ج
ة حرمان األعداء من الحصول على األسلحة تفوق أسلحة األ – مر  
ارة لكي تتالءم مع العدو الجدید  - ة االستخ ر القدرات األمر تطو  

                                                            

ظ شحاته ، المرجع الساب ، ص )1 (   104نها عبد الحف

 99، ص  محمود  محمد حلف ، المرجع الساب )2 (
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  مزج الدفاع مع المخابرات مع تنفیذ القانون  -
ل الشعوب العالم علیها ألن  - ا لتتعرف  بذل الجهد في توصیل ثقافة العامة عن أمر

ات ال ة للوال ار و البد أن تكون الغل    )1(ةمتحدالحرب الدائرة هي حرب أف
اســـة بنـــــاء القوات :.5 ة  التحول في س مما أفصحت عنه اإلستراتیجیـــة الجــــدیدة األمر

ة تسعى إلى ضمان أمنها و أمن حلفـــــــائها و ردع أ  عـــــد األحداث ، أن اإلدارة األمر
ه عدوان إذا ما فشل معه سالح الردع ، ومن هنا فان الجیوش  تهدیــــــدات ضدها ، و هزمة أ

یـــة البد أن تتحول  ان و توقیت األمر یز على م ة االعتداء بدال من التر ف ز على  و تر
ة في حاجة شدیدة  ا  إلىاالعتداء ، و لذلك ستكون اإلدارة األمر قواعد و محطات في أورو

عید ة على مد  ات لنشر قوات أمر اإلضافة إلى ترتی ا  ة و في شمال شرق أس    .)2(الغر
عد األحداث    ، أن هناك حاجة ملحة لبناء القوات أخف و أكثر قدرة على ولذلك فالمالحظ 

ة، ة من الصراعات غیر التقلید ة و أكثر قدرة على خوض هذه النوع ع هذه المسألة  الحر و تت
الكامل ة  ة عموما ال تزال مبن ات المتحدة و الدول الغر صورة  من أن القوات المسلحة للوال

غرض االستعداد لخوض حر  ة  ة، تقلید ة تقلید عة الحرب ب نظام عا مع طب و هو ما یتواف ط
ة الجدیدة ضد اإلرهاب ،  لخوضها و االنتصار فیها    )3(و التي تحتاج إلى وسائل غیر تقلید

مة ال تــــــزال غیر قادرة علـــــى توفیــــر و  رة القد ة و العقائد العس م القتال أن المفاه ط بهذا  رت
ات مال ر في الصراع ضد اإلرهاب ، و استراتیج ل ذلك سعـــت وزارة ألجـئمة للعمل العس

ة و نظم تسلح جدیدة ار القتال عد األحداث إلى تطبی العدید من األف ة  ما  ،الدفاع األمر
واصـــلت إدارة بــــوش اهتمامــها برنامج الدفـــــاع الصــــاروخي، و الــذ زادت أهمیتـــه فـــي مثل هذه 

                                                            

ظ شحاته ، المرجع الساب ،ص )1 (   .105نها عبد الحف

، ص  )2 (    138جغلول زغدود ، المرجع الساب

ر  )3 ( الرغم من أن تحولنا العس قول رامسفلد " ة، فانه وفي هذا الصدد  یتطلب خل قدرات جدیدة وتوسع الترسانات الحال
انت منتشرة  ضا خفض األسلحة غیر الضرورة ، فقدرتنا لم تعد في حاجة إلى قوة ضخمة لصد قوات االتحاد السوفیتي التي  أ

یر في سبی ات الردع ، وعلینا تف اردة ، أما اآلن فقد تغیر عدونا ومن ثم تغیرت حسا ل جدید لردع أولئك أثناء الحرب ال
 .138األعداء" ، المرجع نفسه ، ص
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ة، و القائدة منه هو  ه الرهی الخوف من العدو المجهول والمجهولة أسالی الظروف المشحونة 
ر القدرا ة تردع الخصوم عن طر تطو   .)1(الصاروخ

ادة  - 6 یل ق ة:تش ات المتحدة األمر ة لألمن الداخلي للوال ر    عس
ادة الموحدة للقــوات  11أدت هجمات    ل الق ر ه سبتمبر إلى الدوافع في اتجاه تعدیل و تطو

ة ، تتولى مهام األمن الداخلي ، وتعتبر  ا الشمال ادة جدیدة ألمر یل ق المسلحة ، من خالل تش
ة تعارض انت البیئة الداخل ة حیث  ة التقلید اسة الداخل عة مع الس قــوة  هذه أكثر خطوة قط

صر على  ل  ة في مهام األمن الداخلي ، إذ ظل المجتمع  استخدام القوات المسلحة االتحاد
ة و ظل الرفــض ة في الشؤون الداخل ة في التدخل القوات المسلحة األمر  فرض حدود قانون

ار أن األمن ال ة ، و اعت ا الداخل ة في القضا داخلي هو التام ال دور القوات المسلحة األمر
أن تدخـــــل  ط القضائي ، لوجود اعتقــاد ســـائـــد  ة و جهات الض ة هیئات الطوارئ المدن  مسؤول

یین حقوق المواطنین األمر ضر    . )2(القوات المسلحة رما 
ة حفـــــــظ األم    ة فـــــي عمـــل ت القوات المسلحــــة األمر عــد أحـداث سبتمبر، فقد شار ــــــن و 

الد ، ضمن  400الداخلي من خالل نشر أالف الجنود في حوالي  مختلف أنحاء ال میناء جو 
ما تم  ما یتعل سالمة السفر ،  ي ف ة ، و تأمین الشعب األمر خطة لردع الهجمات اإلرهاب

ة فوق أجواء واشنطن و  ة الجو ة لمراق س ات مستمرة و رئ م عمل ورك و أكثر من تنظ  20نیو
ــــــان علــــى وزارة  ،مدینة أخر  اال  و بذلك فان هجمات الحاد عشر من سبتمبــــر أظهــــرت إش

مي لتدخل القوات المسلحة في شؤون األمن الداخلي  حث عن إطار تنظ الدفاع حله و هو ال
  فوجـــد نفسها مجبرة أمام خیرن هما:

ة الى أحد أكبر افي الوال يالدفاع الداخل ةإسناد المسؤول –أ   ادات أو ات المتحدة األمر لق
م . ز داخل اإلقل  اثنین منها و التي تتمر

                                                            

ات الحرب ضد اإلرهاب'' عمر المسعود ، )1 ( ة '' ،آل اسة الدول   . 23، ص  2007،  187، العدد  مجلة الس
  .138جغلول زغدود ، المرجع الساب ، ص )2 (
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مي  -ب ادة جدیدة تماما یخصص لها إطار تنظ یل ق ة الدفاع الداخلي إلى تش إسناد مسؤول
  )1(قانوني و نفقات خاصة.و 
ات    یـــــة مــــن اختصار هي إعالن الحرب على اإلرهاب داخل و خــارج الوال المتحـــدة األمر

أنها  شرة  ة لل ات المتحدة األمر خالل اتخاذ ما یلزم اتخاذ لهذه الحرب، التي صورتها الوال
اة أو موت   مسألة ح

ة    ة األمر اس المطلب الثاني : االستراتیجة الس  
ة  ات المتحدة األمر الت مست قامت الوال ة بإجراء عدة تغیرات و تعد ة األمر  اإلستراتیج

ة التي أفرزتها أحداث  ة األمر اس ر االتجاهات الس سبتمبر وهي ثالث  11و نخص بذ
ة جدیدة: س    تحوالت رئ

ة  –1 ة األمر ط نظام لإلستراتیج خ   بروز الحرب على اإلرهاب 
ة التي أبرزتها أحداث  -2 أحد المظاهر اإلعالم ار المحافظین الجدد     سبتمبر 11بروز ت
أدا  -3 ة  اق ي ةالحروب االست ة األمن القومي األمر   )2(.جدیدة إلستراتیج

 اإلدارةوقد بدا منذ اللحظات األولى التي أعقبت هذه الهجمات أن :  لحرب على اإلرهاب/1 
ة تتجه نحو اس األمر ة تهاتعزز س ة الدفاع المنظومــــو على حساب المســــول،  األمن  ةـــاس 

ة للمجتمع م ي  الق ات المتحدة تعتبرها  دیدتهاألمر ة التي ظلت الوال اس ة والس الحرات المدن
عاب لحظالعالمي  ياألمرمصدرا للنموذج   إدراكة ــــــغیه ــــــــهات ولـــــتحة الــــــمن الضرور است

ة للحرب  ق ةالمضامین الحق   .)3(اإلرهاب على األمر
غان في دراستهما :وفي هذا     رت  رستول ورو ام  ل من ول عبر     الصدد 

                                                            

ظ شحاته ، المرجع الساب ،ص )1 (   .105نها عبد الحف

  138، المرجع الساب ، صجغلول زغدود ) 2 (

عد الحرباالتنظیر في الدر ''خالد معمر ،  )3 ( ة ما  عد  سات األمن ي  اردة دراسة في الخطاب األمني األمر  ''سبتمبر 11ال
رة ، ة و الدراسات (،  ماجسترمذ ةالعالفات الدول اتنة ، )، جامعة الحاج لخضر اإلستراتیج   .135، ص 2007، 
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Toward a New Reganite Foreign "   Policy ار عن مالتي اعتبرت  األف  عد اـــف
ة ي واألمني االستراتیجي الخطاب لمضامین مرجع بر والتي تتمثل في سبتم 11عد ، األمر

رة تراجع القوة  ة وتثمیناألطروحات الخاصة برفض ف عة مع  األمر ة والقط األدوات الحر
منـــــــان علــــــــي والرهـوح األخالقـاألنظمة المستبدة والوض ةــى اله مسلكا لضمان أمن  ة األمر

 يــــــن القومـــــة األمــــــورا إلستراتیجیــــــمح اإلرهابفقد مثلت الحرب على  ولذلك ، یتهالعالم ورفاه
ي ، وتعددت بذلك ةالقراءات  األمر ا اإلستراتیج ، ومن أبرزها )1(ل مواجهة هذا التهدید ألش

قة "  ةوث ا في إستراتیج ادة  اإلرهابعلى  ها ،حر  أمر ق " التي قدمها المحافظون الجدد 
یل وزارة الدفاع دوغالس ة . وقد ارتكزت على فایث و    :ثالث محاور األمر

مات  -1 ة للتنظ ة األساس ةتدمیر البن   وتعطیل نشطاها . اإلرهاب
ار  التوجه نحو -2 ة الستئصالحرب األف مات إیدیولوج   .التطرف لد هذه التنظ
يتفعیل أطر األمن القومي  -3 وزارة جدیدة هي وزارة األمن الوطني وخل  استحداث األمر

ادة ات المتحدةاألمني  اإلشرافجدیدة بوزارة الدفاع مهمتها  ق ة للوال     .)2(على الحدود الجغراف
ة حتى صار عماد إ تصور    ال التهدیدات األمن ال جدیدا من أش لقد مثل اإلرهاب ش

ة ة األمر سر وهم اإلستثنائ ي رسمي أو غیر رسمي، ألنه    إستراتیجي أمر

American  Exceptionalism و في هذا الصدد یر ''جون اكینیدر، John Ikenberr 

ة لمحارة خطر اإلرهاب  س لمقارة عمل ة العظمى الجدیدة أنها تأس ته لإلستراتیج في الرؤ
  عدد خصائص هذه اإلستراتیجة على النحو التالي: حیث

ل  -  ش ة  منة األمر ة التي تضمن صور اله ة األحاد   یتجاوز حدودضرورة استمرارة القطب
  الطرح الواقعي لتوازن القو والطرح اللیبرالي للتعاون الدولي المؤسساتي .

ة ـــالمدعوم ةــاإلرهابیتعرف وتحدید مصادر التهدید الجدیدة التي تأخذ من الجماعات  إعادة -
رها  من قبل ال لها ، والعمل على منع تطو ة االستراتیجیهدول معینة ش   .الهجوم

                                                            

  .140، المرجع الساب ، ص جغلول زغدود )1 (
،صخالد معمر  )2 (   .136،المرجع الساب
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أداة  االعتماد - ة  اق ةعلى أسلوب الحرب االست   ةـبدیلة للنماذج المطورة خالل مرحل إستراتیج
اردة ( االحتواء والردع )ال   .حرب ال
ادة  - ط جدید لمفهوم الس ل الض  بـــــــي عقــــاألمرالتدخــــل ج ــارض والمنهــذ ال یتعــالش

  .)1(سبتمبر 11 أحداث
س األسبقدم رتشارد بیرل ما   اسمج الرئ ة بخصوص مسألة التعاطيلس الس  ات الدفاع

تابــــــ. ففيــــن األمرـــــوم األمــا في إدراك مفهواقع ، طرحايــاإلرهابالتهدید  مع ذ ـــــــه الـــــــي 
س بوش االبن حول " یاالشتراك مع داف هــــألف ات الرئ ر ة الشنهاد فروم الكاتب األسب لخطا

أن خل بیئة أمن باإلرهااالنتصار على  یف ة مستقرة وحرة لم یتأت " ، یر بیرل  ة عالم
عمل على د . وٕاذاع ي الذ س ش األمر رة للج  حصل ذلك فسیتم عن طر القوة العس

م ة الق ة حما ة العالم    .)2(اللیبرال
عد    ي  ر االستراتیجي األمر تصوراته استنادا  بنيسبتمبر ،  11لكن وعلى الرغم من أن الف
ز ىـــإل ةفي  ابـــاإلرهى ـــرب علـــة الحـــمر عـــدة ، إال أن هنــة الجدیــــاألمنی اإلستراتیج ض ــــاك 

تشارد ذه المسلمة ، ومن بینها ه اإلقرارترفض  األصوات التي ر أن الحرب ــالذ ی هاصر
ة ، حیث أن تلك الحرب  على اإلرهاب ال تصلح ة األمیر ألن تكون الشغل الشاغل لإلستراتیج

ست لها ساحة محددة أو ة و  ل ةنهانقطة بدا الحروب التقلید ه هذه الحرب ة  ش ، حیث أنه 
أ ئة التي نهو م  لتنتهيا الحرب على األو   .)3(القضاء علیها استحالةح
  :الجدد المحافظون /2
اتهسبتمبر  11قدمت لنا أحداث   اش ابتداع ار ـرد تیـن مجمــة ـــذه الجماعــول هـرة صورة لتحــالم

اســى العــإل وٕایدیولوجي فلسفي اســـات الكبــم التوجهــل في رســي فاعــب س ة ـــــة الخارجیــــر للس

                                                            

،صخالد معمر  )1 (   .136،المرجع الساب

) 2(           .Ramdom ,erot : How to the war ore , An end to evil, Davide Frum  Richare Perl 
, House , 2003, p 27  

،صخالد معمر  )3 (   .136،المرجع الساب
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ة اتج جاه في السنواتوقد تبلور هذا االت،األمر  ةه جدید فــي موجهة االنعزالاالثمانینات 
ة    .)1(التقلید

ار میل    ة ول إلى الدعوة إلى الجدد المحافظین ت  رةــالك يــف دةـــالمتح اتــللوالی أكبر ردو ــالعالم
ة، حین األرض اسة مط ة الس عة تكترث ال التي الواقع ة األنظمة طب اس  التي البلدان في الس

ات عالقة لها ی دةــالمتح الوال  اـــم وهذا ها،ــــمصالح ةــایــلحم رةــاألخی معها فـــتتحال أو ةــاألمر
ه ساعدت ة أكدت نھاأ إذ سبتمبر من عشر الحاد أحداث عل تهم وصوابي مصداق  امـــأم رؤ
اراته الجمهور  الحزب ال واألكثر االتجاه هذا في تطرفا األقل وت اسة م  ارق ــالف یتمحور،  للس

ة حول التقلیدیین والمحافظین الجدد المحافظین بین األساسي  يـاألمر الدور الخاصة الرؤ
رة التقلید االتجاه یتمسك حیث العالمي، ي اإلنغماس إجراءات تقلیل ف  ؤون ــش في األمر
اسة ة الس رة عن والتراجع الدول منة ف ة اله ان في أنه حتى ، العالم  عضهم قترح ثیرة أح

ي االنسحاب  الصاروخي درعــــال روعــمش ةـــاالستعان مــتعظی لــمقاب يــف الناتو حلف نــم األمر
ي، القومي نــاألم تحقی مانلض بني األمر  بـــتجن ــمنطل نـــم ذاـــه تصورهم التقلیدیون  و

عات مخاطر ة الرادة وت    .)2(العالم
اسات في تدخلال نزعة بتزاید الجدد المحافظون  یتصف بینما   ة الس  فك إلى والمیل الخارج

ة (مجلسي قیود ي القرار صانع على والشیوخ) النواب السلطة التشرع  المسائل شأن األمر
ة، وترجع رة األصول الدفاع ة الف ادئ إلى الجدد للمحافظین والفلسف  نظر التي واألسس الم

طة"سأس الذ رسشترا لیو" األلمانيالیهود  لها ر را ة نواة "االجتماعي الف  للمحافظ
رتكز المذهب ،''الجدیدة ة مثلتا أساسیتین نقطتین على الشتراوسي و س مرجع  مـــفه يـــف ةرئ
ة الجدیدة عةنز ال تطور   :المحافظ

                                                            

انة متقدمة في ظل  إلىبدأت المعالم األولى للمحافظین الجدد مع وصول رونالد رغان  )1 ( ار م سبت رموز هذا الت م و الح
ض ،  إدارة ة مع وصول بوش االبن للبیت األب صورة قو لینتون ثم تعود  م بیل  عد ذلك طول فترتي ح بوش األب ،لتختفي 
مه ةالجدد قر  نالمحافظی''عبد اللطیف ،  أم ر و الحر ة  :القاهرة ، '' اءة في الف ة الشروق الدول ت    .20.ص  2003، م

 139خالد معمر ، المرجع الساب ، ص  )2 (
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ا-1 ة متغیر  بین الرت مقراط ان، لمواجهة والقوة الد ة ألن الطغ مقراط ن ال الد تفرض  أن م
فة، عاجزة قیت حال في نفسها ش اـــم ىـــعل لـــفع رد رةــالف ذهــه رــوتعتب وضع  شتراوس هـــعا

ا في للسلطة النازة عند وصول ه ألمان ا إلى ذلك عد وهرو ات إلى ثم برطان   .المتحدة الوال
ة مــــللقی رافض موقف أ أن-2 مقراط  المــفالع ذلكـــول .اإلنسانیــة للفضیلة ضـــرف وــــه الد

ما عنه تولد ما الواقع في وهذا یناهضها، واآلخر الفضیلة مثل محوران،أحدهما   اــم عد ف
مق اللیبرالي للتوجه أساسا الشر المناهض محور عرف   .)1(راطيــــالد
رة األسس -ددالج المحافظین تجمع مؤسسي أحد وهو- "ل رستو افرنغ" یلخص ما  الف

ما لهذا اإلتجاه    یلي: ف
ع - اره القومي الوالء تشج ا شعورا اعت ع   ومقدسا طب
ومة مفهوم رفض - ة الح   العالمي االستبداد من نمط إلى تؤد التي العالم
ة الدولة رجال تمتع ضرورة -   واألعداء األصدقاء بین التمییز أهل
ة المصلحة تحدید عدم - ة المعاییر العظمى للدولة القوم ة الدراسة مثلت لقدالجغراف  المشتر

ام من ل أعدها التي رت رستول ول   1996 عام غان ورو
ة" PolicyToward a New Reganite Foreignة "عنوان  رة المرجع  دةــالجدی الف

ات األمر ةنها مرحلة في الجدد المحافظین لخطاب  القرن  روعــــمش بروز في الذ سرع التسعین
ي ة  اإلمبراطورة ومشروع م 1997 عام الجدید األمر  ذلك عقب دأتـــبـم ، و2000 العالم
اسة ة الس ض، البیت إلى االبن بوش وصول مع ةاألمر الخارج ة من هذه تتخذ األب  المرجع
ة رة خلف    .)2( لها ف

ار أهم ومن  عد األحداث:معه اإلعالمي التعامل بدأ التي ومواقفهم الجدد المحافظین أف    ا 
ائز أحد هو الدین- ة الر   . اــله اــــوموجه الشعوب فراغ ملئ عامل وهو للمجتمع، البنیو

                                                            
  .140خالد معمر ، المرجع الساب ، ص )1 (

ة'' عماد فوز الشعیبي ، )2 ( ة اإلستراتیج ة األمر ر ات العس ات و الدراسات  :سورا  ''الجدیدة و ساحة العمل ز المعط مر
ة   .10) ، ص ن، سورا ، (د.س  اإلستراتیج
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ة لمصلحةا- ة القوم ي القومي األمن دولة أساس هي األمر    .األمر
ة حالة السالم- عي، الوضع هي والحرب استثنائ  الجدد نـــالمحافظی مآخذ فسر ما وهذا الطب

اسة  .)1(تيالسوفی ادــــاالتح سقو عد القوة فراغ مرحلة تستوعب لم التي لینتون  بیل من س
ة :  الحروب/3 اق ة تضمنتاالست ي القومي األمن إستراتیج  قدرة مد إلى اإلشارة األمر

ة ة الرؤ اردة خالل الحرب المعدة اإلستراتیج قاء على ال ال ال استا تبدو حیث ،طو  االحتواء س
یرا تفترض التي الجدیدة خطر التهدیدات مع منسجمتان غیر والردع  اهمواجهت شأن جدیدا تف
قوم یر هذا و اق على التف ا عنه عبر الذ مبدأ االست  تجد النفس عن الدفاع في الح أمر

ة الحروب اق ة في مرجعیتها االست ة اإلستراتیج ة على القائمة األمر ز والتي الوقا  ىـــعل تر
ات  الوجود تعصف ر ـــــــب داتــــیتهد ىـــإل ولــــــــتتح أن نـــم اـــتهإدار  أسیئت إذا التي أن التحد
ي،وقد غي داـــدیـــــتهن ــــمعی تــــــوق في تـــــاالتحدی ذهـــــه تمثل ال األمیر  عهارد أو هـــمواجهت ین

قى لكن ة منعها ستلزم ذـــــــــال رـــــــاألم قوة ومطروحة قائمة احتماالت انفجارها ت  منها والوقا
س وندولیزا تقول دد،ـــالص ذاـــــه يــوف ی ةـــــــــــالخارجی وزرة را  المتحدة اتـــــالوالی إن " :ةــــاألمر

ة اــــــــــعاتقه على تقع العالم في األقو  بوصفها الدولة  أمنا أكثر العالم جعل على العمل مسؤول
س أنه حیث  قبل للهجوم التعرض انتظار معینا بلدا یلزم حقوقي أو يـــــــأخالق شر أمة ث ل
ح أن ة یداتتهد التعامل مع على قادرا ص    .)2(وجود
ط لم   ة الحروب ظهور یرت اق ة  مهدت التي هي انت وٕان سبتمبر، 11 أحداث االست األرض

فها ة ضمن لتوص ي، القومي األمن إستراتیج  من مضامینها لحرب ا هذه تستمد حیث األمر
ر الوقائي ة األوسا في شدة طرح الذ الف  القرن  من األخیر العقد فـــمنتص يـــــــــف اإلستراتیج

ام من ل عتبر د الصد وفي هذا .العشرن ي الدفاع وزر بیر  ول  وأشتون  األسب األمیر
ي وزر الدفاع مساعد ارتر اسات األسب األمیر  دلیل الوقائي الدفاع أن ""ولي الد نــــاألم لس

                                                            

  140خالد معمر ، المرجع الساب ، ص )1 (

س ،  )2 ( سوندو لیزا را ة األمن القومي لد الرئ  12/03/2015یوم اإلطالع:  http://www.alittihad.ae،استراتیج
،10:15.  
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ةد اـــإرش ختل نــــلألم ةـــیمر األ لإلستراتیج ـــي فه ،اـــــجوهر اـــإختالف الردع نــــع فــــــالقومي و
ة ة إستراتیج اس رة س عتمد عرضة عس اسة على و ة أدوات الس ة الخارج اس  الس

ةاو  رة القتصاد  ةــمواجه يــف حاسمة وتكنولوجیتها الدفاع وزارة موارد تكون  حیث ،والعس
ات ة القنابل تحد ة األسلحة وانتشار النوو رو ثامر ،،،واإلرهاب النوو  Charlesعتمد تشارلر 

Krauthammer فه في الخارجي األمني التهدید متغیر على بوش إدارة مخططي أحد  توص
ارات م التي األرعة للت ي ،حیث الستراتیجيا رـــالف ت استح ارات من ل عدد األمر  الت
ة ةـــــــوالواق االنعزال ة ةـــــــــــواللیبرالی ع ة،-والواقع عها وهي اللیبرال  ادراكات عبرت عن قد جم
ة ة للمصلحة إستراتیج ة القوم    .)1(األمر

ار - ة المدرسة وهو ي: لاالنعزا الت ة من تنطل التي التقلید ة االستثنائ  إلنتهاج دافع األمر
ة اسة فوق  تزاید مع اهتزت المدرسة هذه افتراضات لكن الدولي، الشأن عن االنصراف تتسم س

ة ة درجات االعتماد ادل    الت
ار - ار مع یتقاطع  :اللیبرالي الت  الحاالت يــــف إال الدولي االنغماس رفض مسألة في األول الت

ة ة المنظومة تفرضها التي اإلنسان م ار تجسدت وقد،  ةاألمر الق ار ذاـــــه أف ة ع الت د نها
اردة الحرب ع إلى هدفت لینتون التي فترة بیل في ال ة تشج ة استنادا المشار  إلى العالم
ة ة الشرع ة األمم ة والمؤسسات   .الدول

ار - ارات ذات من ینطل :اللیبرالي-الواقعي الت  عید لكنه الواقعیون، إلیها ستند التي االعت
ة المصلحة تعرف ة القوم م لنس نتاجأنها  على األمر ة الق م .األمر  تخل التي هي فالق
ست التمیز ي ول ت یؤسس ارــــــالتی هذا أن دــــنج لذلك وة،ــــــــالق األمر ة هــــــرؤ ة اإلستراتیج  الشمول
عاد ذات منة أ طرة واله ة أساس على الس مقراط ان مواجهة في والحرة الد   .)2(واالستبداد الطغ
م، لم تأتي من فراغ 2001و في أخر هذا الفصل نجد أن أحداث الحاد عشر من سبتمبر    

ة التي  اسة األمر انت نتیجة لس اردة ، انتهجتها بل  اسة عد  الحرب ال غیر معتدلة فهي الس

                                                            

  140خالد معمر ، المرجع الساب ، ص )1 (

  .141)المرجع نفسھ،ص 2 (
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ة في تعاملها مع  خاصة في  الین و المعاییر اإلزدواج م الكیل  ة، فقد اتسمت  عالقاتها الدول
ا و دول و شعوب العالم،السبب الذ أد إلى إیجاد حالة من العداء و الحقد ضدها   قضا

عض الدول و الجمو  استها.جعلها في صراع مع  التي قامت  اعات و منظمات المعارضة  لس
ة. اسة األمر   بهذه الهجمات لتظهر رفضها لس

ة ان لها تدا  م2001ما أن أحداث الحاد عشر من سبتمبر     ات على اإلستراتیج ع
ة ة و تم األمر اسة األمن لة الجهاز األمني  إعادة، فقد تمیز بتحوالت جذرة في الس ه
ي ات المتحدة تتخوف منها. األمر   لیواف التهدیدات الجدیدة التي أضحت الوال

ة الس     ار أما من الناح ان لت ة جدیدة،  ات المتحدة إستراتیج ة فقد عرفت الوال اس
م العالم لمحورن محور الشر ومحور  المحافظین الجدد الدور الكبیر، فقد قامت على تقس

اسالخیر، بإضافة  إلى  اع س ة و اإلإت اسة التي تكرس التدخل ة الحرب الوقائ ة، هذه الس اق ست
حرب على اإلرهاب إثر هجمات  الحاد من سبتمبر عرف  عد ظهور ما   ، ر   م. 2001العس

     

 
  
 
  
 

  
    
  

 



 

 

 

اساتها ة في أفغانستان و إنع اسة األمر  الس
حث األول ي في أفغانستانالم ة التدخل األمر   : إستراتیج

ي في أفغانستانالمطلب األول   :دوافع التدخل األمر

رة في أفغانستانالمطلب الثاني ات العس   :العمل

اسي في األفغانيالمطلب الثالث   :النظام الس

حث الثاني ي في أفغانستان:الم اسات التدخل األمر   إنع

رةالمطلب األول ة و العس اس اسات الس   :اإلنع

ةالمطلب الثاني ة و اإلجتماع اسات اإلقتصاد   :اإلنع

يالمطلب الثالث عد التدخل األمر   : مستقبل أفغانستان 
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اتا إن أول تد    ة في ع ات المتحدة األمر م 11/09/2001الهجمات التي تعرضت لها الوال
اإلرهاب على  انت أول د امتدادانت حرا على ما سمته  ولة بدأ فیها تنفیذ هذا النوع العالم،و 

ار أن من  من ا، بإعت هجمات في  ارتكبواالحرب هي دولة أفغانستان التي تقع جنوب غرب أس
م ال ات المتحدة هم من تنظ ة الوال ان، وقد سمیت قاعدة في أفغانستان و تحت حما ومة طال ح

أولى حرب القرن الحاد و العشرن.                                هذه الحرب في أفغانستان،
ة و ر في  وألهم اره ،أفغانستانهذا التدخل العس ات المتحدة وم ـل تقـــأول رد فع ااعت ه الوال

عد تعرضه ة  ةـــاسالس دركـالفصل لن ذاــــها ـخصصنوم،ا للهجـاألمر عةالجدیدة  ة األمر  المت
اساتها،حیـــث عد هجمات حث األول أهم الـدوافع التسنتناول ف وانع ات ــــلت الوالیـــي جعـــي الم

ی ة ــــدوافع سیـــانستان سواء هذه الأفغر في ــوم بتدخل العســـة تقــالمتحدة األمر رة ـــــأو عساس
مــــأو اقتصادی حث عـــا ســــة، فیـــوف ن ات العة ــرب و بدایــذه الحـــله و تجهیز رـة تحضیـــن  مل

رة في أفغانست ما نعلم إ تدخـــالعس مه قــان،و ر تح رارات ـــات وقة و اتفاقـوانین دولیـــل عس
ة  ـــذا سنتطرق  لنـــروع و الغیر المشروع، لهــل المشـع التمیز بین تدخـــموجبها نستطی ة القانون اح

ي في أفغانستانــــلتدخل األم بإضافة إلى أهم التحوالت في النظام  لندرك مد مشروعیته. ر
ي عد التدخل األمر اسي في أفغانستان  ان.و  الس ومة طال                                      ٕاسقا ح

حث الثاني فنجد   أإ یــــام الوالیــــن قیإأما ال ر ـــات المتحدة األمر في أفغانستان  ة بتدخل العس
ه العدید من  اســاتقد ترتب عل ة و العسـواء السیــس االنع ة و االجتمــواالقتصة ــرـــاس ة ـــاد اع

يضزت أو ــي میــالت عد التدخل األمر عسنقوم بإبرازها اع أفغانستان  ل هذا سوف نحـــ،و اول ـد 
ة التي تم بلورتها من طرف  المتخصصین في شأن ـات المستقبلیــــرف على أهم السیناروهـــــتع

یف ستكون أفغانستان في السنوات القادمة.   األفغاني التي توضح 
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حث األول:  ةالم ي في أفغانستان إستراتیج                            التدخل األمر
یــات المتحــــامت الوالیـــ،ق2001ن سبتمبرــــم رـــاد عشــــداث الحــــأح قبع ع ة ـــدة األمر
ةـــإستوضع ــب رب على ـــالن الحـــي إعــة هو ــت أول خطــانــو ات،ـــذه الهجمـــرد على هــــل راتیج

رب،و ـــــذه الحـــع هـــدوافــــم الـــرض أهــــاول العـــوف نحــــحث سـذا المبـــالل هـــن خــــمو  انـــأفغانست
مــامهــــقی ي. ـــا سنتطرق لـــا، عد الدخول األمر اسي                                  وضع النظام الس

ي في أفغانستان                                         المطلب األول:دوافع التدخل األمر
ة:                                                                              -أ اس الس

ة للوالیــة ومهمـــة حیوــــان منطقـتعتبر أفغانست - النس ي قلب منطقة ـع فــنها تقو ــدة ــات المتحـــة 
اوسط  عد ـ،و تلك المیزة الجغرافیأس ة و ضعتها محط أنظارها لالستفادة من الموقع و خصوصا 

ة اسة األمر ات الس حت المنطقة من أولو ن،فأص حر القزو      . )1(اكتشاف البترول في من 
ة لحـو خصوصا أفغانستان،نقط أسیـــاات المتحدة منطقة وسط ــتعتبر الوالی – س لف ــة ضعف رئ
سبب اـــالمنطقر متوقع في ـــاتو،حیث أن أ حدث غیـــالن ح ـــر صالــو لغیــــزان القــــال میـــنتقة قد 

ات المتحدة و حلفائها.                                                                              الوال
عم أسیـــاي في المنطقة ــد األمرــجاالتو  – طــى انتــل علــالوسطى  شــا علیهـــرة روسیــزاع س ل ــا 

ر بها،و االقتراب من إیران من خالل حصارهااتدرجي و ذلك من خالل التو                 . )2(جد العس
ي في أفغانستان  – الم في ــال العــالل انشغــن استغـــل مــرصة إلسرائیـالفعطي إن التدخل األمر

ده  اإلرهابحرب ضخمة ضد  ل إلعـــادةوالدول التي تؤ مــه ادرة ــا یجعلها قــة الواقع الفلسطیني 
ي في أفغانستـــى إمعل ر األمر ما أن الوجود العس ن ـــان سیجعل مـــالء مطالبها، عـــاد ن مم إ

اكستاني واإلیراني ن استخدامه ضد  السالح ال ار الشمال،األمر ــة الدمـخاصة أسلح إسرائیلالمم
طل ید إسرائیل في المنطقة.                                            )3(الذ 

                                                            
(أنظر .355.ص2010كلمات عربیة،:مصر،تر:شھاب الدین أحمد،''منذ عصر اسكندر حتى سقوط طالبان أفغانستان التاریخ السیاسي''ستفن تانز،)1 (

  ).2ملحق
عاد''هللا حارم،عبد )2 ( ة في أ ا الوسطى رؤ ة الجدیدة في اس احث،''الحرب األمر   .98،ص2003،الجزائر،03،عدد مجلة ال
ا و الغرب''محمد مورو، )3( اعة و النشر، :القاهرة، ''،جرائم أمر  .210،ص2010جزرة الورد لط
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قوم ـــام طالبــأن نظة،ألن ــاسیــداف الســن األهــدف مـــات هــاء األفغانیـــر النســــتحر- ان 
قــاء بوحشیــضطهد النس م و غیرهـــدامهم و منعهم مـــوم بإعـــة حیث     ن الممارسةـــا مـــن التعل

ات المتحدة و  جب تحررهالوال االلتزام نحو هذا الشعب و                            )1(.تشعر 
ة:-ب ر                                                                               العس
عیدا ع- ن الهدف  متهم في أحداث ــلم  ار أفغانستان  حیث موقعها  2001بتمبرس 11ن اخت

 ندــاله ا الصینــالم( روســة في العــو النووــاالستراتیجي المهم،فهي تتوسط معظم القالجغـــرافي و 
ات المتحدة في هذه الدول )إیراناكستان، الــفوجود الوال ل نقطة مـــذات یجعلهـــة  ة لهـــا تش ذه ــراق

ة                                                                  )2(.النفوذ الروسي احتواءو القو النوو
ي فــان الهـــ – ى ــو عل ابـــاإلرهعلى اء ــو قضـــه انـــانستــأفغرب على ــالح النـــإعي ــدف أمر
ق من انتهاءداف لتبرر استمرار وجودها مع عدم ــذه األهــان، هـــاعدة و طالبـــالق ،فإنه لو تم هاتحق

ین فلــان و اعتقــالقضاء على طالب قــجون الحــن تكـــال المطلو  إنا ــمان ،ـــاء في أفغانستــة في ال
رة دائمــق اءـــوٕانشم ــدائـــر الــواجد العســــت اـن سیؤمن مصالة في أفغانستاواعد عس              .)3(ح أمر
ة:  -ج                                                                           االقتصاد
منة على ال- ة من النفط و الغازاله اطي أفغانستان مقدرات األفغان من %6ن النفطــ،فقد بلغ احت

اطي اطي العالمي للغاز.             %40إلى احتكامها على  إضافةالعالمي، احت                من احت
ا في صادرات النفط و الغ- ات المتحدة الید العل ون للوال ضاـأن              على الطرق ومعابر. از و أ
ام- ة في مج إح ات متعددة الجنس ة الدائرة بین شر طرة على قواعد اللع از ـــال النفط و الغـــالس

ة ة التي تنتمي إلى عدة دول غر ة. و الخدمات البترول ة و الصین                                 و روس

                                                            
مس بوفارد، )1 ( ة ''جا اسم الحر انة بوش سح اإلرهاب في العالم  صه من الشرخ حجة تخل ز ''و العدالة و  ،تر: مر

ة للعلوم،   .333،ص2006التعرب بیروت:الدار العر
ین،ا)2 ( نأناتولى أون ة للقرن الحاد و العشر ة األمر م،إلستراتیج األعلى للثقافة،  لمجلسالقاهرة:،تر:أنور محمد إبره

  .193،ص2003

) 3( , Edition La  guerre froide–dans l âpres  nationdomiLa républiques face a la Alain Joxe,
 découverte ,paris,2002,p228. 
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ة مــم – ات نمو النفوذ الصیني و تمدد عالقتها النفط قاــواجهة تحد ة سا                 )1(.ع دول السوفیت
م ع لتحرول أن ـــن القــو  ة عقب أحـــالمتت م 2001اد عشر من سبتمبرـــداث الحـــات األمر
افي منطقة  ه،ـــرسم مالمحـدأت تـــالحظ أن هناك(سینارو)جدید بـــ،ی                         الوسطى.   أس

ة في أفغانستان ر ات العس                                   المطلب الثاني:العمل
                                                                               :تحضیر لحرب-أ
یــات المتحــا الوالیــهرضت لــم، التي تع11/09/2001ات/ــعد هجم ب الي وم التـــالیة و ـدة األمر

ة و المشروعین جـعطي مــی 1368م ـراره رقـن قلس أمــأصدر مج 12/09/2001 ة ــالله المرجع
لس ـــى أن مجـــه حیــث نص علـت المتحدة تهیئ لـــاـنت الوالیـاـالــذ  ر ــرد العســـــلل
ات ن''ـــأم ةعتبر العمل  11/09/2011خــبتار دةـات المتحـالتي تعرضت لها الوالی اإلرهاب

ة تهدیــدولي،وهـــال ــابـــلإلرهة ـمثل أ عملی مثا عترف و  یین''ن الدولـــم و األمــد للسلــي 
الحـــا ــله قــرد أو الجمــــرعي الفـــاع الشــدف الـــذلك   ألممياق ـــن المیثـــم 51ل ـــا للفصــاعي ط
س في هى أنه''ــذ ینص علـــــال ضعف أو ینقص الحــاق مــذا المیثـــل عي ــا   الطب
ة على أحد أعضاء ـــاعتدت قوة مسلح إذاراد وجماعات في الدفاع على أنفسهم ـــدول،فــلل

                     ) 2(األمن التدبیر لحفظ السالم و األمن الدولیین...'' ى یتخذ مجلســاألمم المتحدة،و ذلك إل

ادر إلى الذهن ألول مإ  إ ا ـرعة الفائقة التي اتخذ بهــو الســرار هــمالحظة هذا القرة عند ــن ما یت
ه داخل المجلس،فهو ج عد یــو اإلجماع الذ حظي  عهد ــدث، وهو مــن الحــوم واحد مـــاء  ا لم 

یــذا الجهاز لــر بدول مستضعفة،فهـل األمــاصة إذا تعــ، خازــذا الجهــفي ه ستطع حتى تش ل ــم 
ة لتق   .يینان الصهیوني في ح الشعب الفلسطصي حقائ الجرائم التي ارتكبها الكلجنة دول

عــخطوة األولـانت الـــ ك   ع االتهــة أمرــات المتحدة،أن وجهــات على الوالیــد هجمــى  ام ــا أص
مها أسامة بن الدن أنه و راء ه م القاعدة و زع ات ــإلى تنظ المتحدة ذه التفجیرات، وطالبت الوال

                                                            

،ص )1 (   .55شاهر إسماعیل شاهر،المرجع الساب
ات الكبر لألحداث االتد''الكرني، إدرس )2 ( عة ا:كشامر ،'' )سبتمبر( من غزو أفغانستان إلى احتالل العراق11ع لمط

ة،    .40،ص2005الورق
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م القا م زع ان األفغاني الحاكم بتسل ن م، 09/2001/ 20عدة في موعد أقصاهنظام طال و لم 
ان عن برهان تور القاعدة في تلك األحداث ا أن تسأل طال   ك                                     )1(.غر

س جـــا صرح الــــم  ك ة:''الب ـن على مطــوش االبــورج  بــرئ ...منذ أكثر من أسبوعین األمر
مطــأخب ان  ب اإلرهـــابیین  إغالقة و محددة وهي:ــدة واضحــالب عدیــرت  طال ــرات تدر معس

م ق ة القـــوتسل ع الرعایـاعدة و تـــائد ش ر جم مـــاألج اـحر ییـــانب   نا فیهم الموطنین األمر
، ولكنهم ل ن لدیهم دون وجه ح ستجیبوا أل مم هذه المطالب،لهذا فهم ســالمحتجز وف ـــم 

                                                                                                                        )2(یدفعون ألن الثمن...''
ومــدم استجابـعو ــــ،هأفغانستان المعلن اللــالحتع ــدافــا سب یتضح أن الــممو  و ان ـــة طالبـــة ح

م دعمــذا تــفهي بهب،لمطال جب أن تحارب.  إذن دولدة و تحمیها،ــاعالق تنظ     ة تدعم اإلرهاب و
                                                                الحرب على أفغانستان: -ب
ر 7د ــوم األحـــمساء ی يف ،وذلك رنـواحد و العشــرن الــدأت الحرب األول في القـــم،ب 2001أكتو

ل ما في ان حرب صوارخ وطیران  م، 11/09/2001هجمات  ىلیوما ع 27عد  استعملت 
یــرسانــالت لى ــخ عــل و صوارـــابــة،حیث سقطت قنــة الذرــدا األسلحــاعــة مــرطانیــة و البــة األمر
ابــداف لطالبـأه ما تعرضت مدینة قندهار لهجمات تسبب في فرار  ول و قرب مطارها،ــان في 
الد،حیث ــفي ش ادـــأبالل ــات على جــا،وتلت ذلك هجمــان منهــالس وات ــــاد أن قــان اعتقـــرق ال

وات ـا اتضح أن القـــان مــرعـن ســ،لك هــت عنــا أعلنـــالمــذ طـــوم الــــن الهجـــال تشـــف الشمالـتح)*(
یــالمسلح ات عســة و البرطانیــة األمر اشرت أولى عمل      )3(رة.ـة 

                                                            
  .188،ص2006دار الوفى لنشر، ،:القاهرة ، ''اإلرهاب العولمي''هارون فرغلي، )1 (
س جورج بوش الى األمة بخطا )2 (                       10/03/2015یوم اإلطالع: www.aljazeera.ne ، الموقع 10/2001/ 07، الرئ

رة *تحالف الشمال جبهة عس ة  المتحدة لإلنقاذ في أفغانستان،وتأسست  اسم الجبهة اإلسالم ا  عرف رسم عد 1996: م،
ال ابول،ومن أهم قادة تحالف الشمال برهان الدین راني،و وزر الدفاع الساب أحمد ءاست ان على  ة  طال شاه مسعود،في البدا

حلول عام ،لكن  ة مختلفة منهم عبد الرشید 2000ان معظم أعضاءه من الطاجی م انظم لتحالف قادة من جماعات عرق
.   .10/04/2014یوم االطالع http://www.marefa.org .. دوستم،محمد محق

، بیروت، ،''اإلسالميلحرب على أفغانستان و العالم ''اسر الدین،العلي عایدة )3(   .73،ص2002دار الهاد



عكاساتھاة األمریكیة في أفغانستان و انالسیاس                                        الفصل الثاني       	
 

47 
 

ا قال:    ا رسم فزون لیلقي خطا ه ظهر جورج بوش على شاشات التل موج أصدرت أمرا بدأت 
ة لــرات اإلرهــة المعســاجمــمهي ـدة فات المتحــة للوالیــرــوات العســـالق م القــاب دة و ــاعــتنظ

ان في أفغانستان، ة لنظام طال ر عنــات الموجهــو تهدف هذه الضرالمنشآت العس ة إلى ــة  ا
ة  ر ضا إلى شل القدرات العس ما تهدف أ ات  قاعدة عمل الحیلولة دون استخدام أفغانستان 

ط ان... وتشارك بر ومة طال قلح ا العظمى الصد ات،في حیت تعهد ـان ة في هذه العمل ة الوف
ا،فرنسا، بتوفیر الق ا،ألمان ندا،استرال رب ــذه الحــة...ستمثل هــر العملیــوات حسب سیــل من 

ات المتحدة و حلفائها،فنحن  رم الوال فرصة یدرك من خاللها شعب أفغانستان المقهور مد 
تنا نحـنوج ة،لكننا في الوقت ذاته نلقي المؤنة و األدو دافــو أهـه ضر ر ان ــة إلى الســعس

                                                                                                )1(.الذین یتذرعون جوعا...''
ن  مما ما هو القضاء على استنتاجه من هذا الخطاب هو أن الحرب على أفغانستان،هدفها م

م الق س جــان مصدر اإلرهــاعدة و طالبـتنظ غ الحــورج بــاب،بإضافة أن الرئ غة ــوش ص ص رب 
ة،فشعب األفغاني شع                   .ات المتحدة و حلفائهاــاج إلى المساعدة الوالیــحتب مقهور و ــإنسان

ي قــانت أفغانستــا ــینمو  و و ـرة القطرة ببث شرط فیدیــاة الجزــة قنــامــان تحت القصف األمر
م القاعدة أسام قا إلى زع ر:''ــمسجل مس نة ا لعــد أصابتهــا و قــاهي أمرــهة بن الدن حیث ذ

فضل هللا أكثــد مقتــي أشـهللا ف انیهـل،مدمرة   قدــى ذلك...لــهللا عل ة، ونحن نحمدــا عظمـــر م
قیـى فــالم إلــداث العــذه األحـــقسمت ه ن ــر مــافقین،وفــر المنــؤمنین غیــن المــ مــن،فرــر

ل مسلم األن أن یهب لل جب على  ین حفظنا هللا منهم،و ه ــا أوجــن دینه...وأنــدفاع عـالمشر
اهلل أن أمر ا،وأقسم  ة إلى أمر ه فلسطین ــدا ألمن قبـا لن تنعم أبلمات محسو ل أن تنعم 

ة الملحدة من األرضي المقدسة ل الجیوش الغر                          )2(''.و قبل أن تخرج 
ا ـــه أقسم أن أمرــي أنـاسیتین وهــى نقطتین أســعلز ــر دــقن الدن،ــة بــماب أساــخطنجد أن    إ

                                                            
) 1(          2008 -Bush 2001..Selected Speeches of Président George.w PLURIBUS UNUM, .E

   ).WASHINGTON  , P75  3نظر ملح رقمی(      
)2( ,(s.d)    d une traque décevante ssam ben Laden et’ ‘’al Qaida’’21 moiuO .Line DIDIIER-Anne 

     .Parise.2003.p104(أنظر ملحق(.                                                                                                                                                      
                   .   
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وات ـــروج القــى خــة إلــن،بإضافــي فلسطیــادل فــالم العــرار الســـإقــامت بـــإال إذا قن ــاألمـم بــن تنعــل
یــاألم مــریــرة العـزــه الجــي شبــدسة فــن األرض المقــة مــر شــه لــا أنــة، عملیــم ینسى إن  ات ــید 

غ خطـفق،م11/09/2001ا في ــة على أمرــالهجومی ة،ــابــد ص غة دین ص ي رب التحون الــ ه 
                                                                 .اإلسالمیخوضها دفاعا عن 

ة ــت المتحاانت الوالــث ـــم على أفغانستان حیـو الهج ستمرإ ا ا دة  تقوم بتكثیف الضرات الجو
القــسمته اــواقع مـــضد م امة ــة قــر في هذه المرحلــوم البــام بهجــة قیــان، و لصعوــطالباعد و ــا 

قوات التحالف الشمال المعا استعانة  ات المتحدة  ،حیث دع وزر الدفاع ض في أفغانستانر الوال
یــوات األمــا القــاط التي قصفتهــاجمة المنــال إلى مهـوات تحالف الشمــق يراألم أعلن  ة، وــر
م ــاط التي تـــان في المنــالبــل ضد طــة أن تتدخــانیــــة األفغــة المسلحــارضــوات المعــى القــعلأن 

م ــاء عـا أنجزنا أشیــنعتقد أننا و قال''ــقصفه ان و تنظ ة لطال ر دة بخصوص األهداف العس
بدو انــالق   ا''ــــاهــاط التي قصفنــي المنـة فــوات البرـــدم القــن المناسب أن تتقــه مــاعدة،و

ان ـــالبــاء طـــــزعمـــة لارضــة المعــانیــــوات األفغــــل القــــا بـــست أمرــة لــرـــوات البـــالق إن حــأوض
م الق طــالف الشمــوات التحــاعت قـحیث استطـاعدة،تنظ دن في ــى العدید من أهم المــرة علــال س
ل ها... وغیر هرت،،الشــرف راز ـــم ا:ـان منهـأفغانست ــة.االضر فضل هوهذا                      )1(ت الجو

ة قوامهاــدأت القــو  و ،جن 600وات البرطان عد دخول تحالف الشمد ــال اإلنشار في أفغانستان 
طت فیــــوقت الــــي الـفمـــزار الشـرف، یــــه قــذ ه س مدنیـاصـــة خـــوات أمر مال  اعدةــة في القــة 

ي اع األمــر الدفـــات وزــب تصرحــول حســابــة شمال ـــوــاغرام'' الجــ''ب وات ــد أن القــذ أكــالر
ة تقـــالخ عملیـــاصة األمر ات ــالثــرحلة الثــانستان،في إطار المــوب أفغــات في جنــوم  ة من العمل
ضــة في أفغــرــالعس ستـ بیـــد الطرــا تعبیــانستان،التي شملت أ د ــتمهی انـــانستــان و أفغــــن أوز
ة ال تقل عن ألفي جندــلدخ                                         .)2(ول قوات البرة أمر

                                                            
،ص ،عایدة سر الدین )1 (   .133المرجع الساب

سمى االرهاب( الحرب على افغانستان الحرب''علي الشرعة، )2 ( ة على ما  ة  ردا:عمان ،، 1ج،'')2001األمر ت الم
ة،   .57،ص2004، الوطن
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انم،دخلت القوات تحالف الشمال 13/10/2001في و  و ابول،وهذا  المناوئة لطال العاصمة 
م نتیجة  ان و تنظ ي،و انسحبت قوات الطال ة لإلحتالل األمر استفادة من الضرات الجو

ة اتجاه قندهار و المرتفعات األفغان ثفت القصف على قندهار القاعدة  ة  ،لكن القوات األمر
قى المفو المدن المجاورة لها،لتسقط هذه  ذلك،و م القاعدة ر الوحیدالمدن  ان و تنظ  هو لطال

                                                                             )1(.مرتفعات أفغانستان
ــوات دة على القــاعــم القــان و تنظیــوات طالبـــــه قــانت تمثلــذ ــر الــد العســة التهدیــعد إزال ب

ة، ة في أفغانست تماألمر األساسي على  االعتمادفي  ان مع استمرارــنشر القوات البرة األمر
ة، وهي مرحلــالقصف الجو و مع تجنب الدخول في مع ق عد ــة التي توضح فیهــارك برة حق ا 

ة،أن الهــاقي مدن األفغـــابول وــسقو  ض علاء ــثل في إلقـلن المتمــات المعــدف العملیــان ى ـالق
م الق عد هو األساسي في الغـاعدة وطالبــزع م التحصینات و تدمیر الكهــان، لم  وف ــزو،بل تحط

ان                                                        )2(.القاعدة-التي لجأ إلیها مقاتلو طال
ي في  مرور و و ر األمر ال 2003،إ عامألفغانستانثالث سنوات من تدخل العس م تم إ

ار مصداقیتـــف الناتــحلوات ـــلى قإ ر ـــل العســـالعم اــل خــدرته على العمــقه و ــو إلخت  ارج أورو
ةــالمساع واتـــادة قـــاتو قیــتولى الن م(ISAF)دة األمن   ان ـــانستـــراغ األمني في أفغـــا قاد ملئ الفــ، 

قعة من خـــا في ـــعملی وجودـــالم راغـــو الفـهو  ابـــل  ،عالوة على تعزز جهود بناء الدولة ولــارج 
ات الكثیرة التي سبــو تسر ارــاألعم ادةــــوٕاع ش ن ـــدها مــان و تجرـــاتلت طالبـــا أن قــ لهــح المل

ش األفغــالسالح و دمجه ة في مستنقع ــتو متورطوات حلف الناـــاني الجدید، وال زالت قــا في الج
،بل على اــاألفغ ر س اني لحد الیوم،دون ظهور بوادر انفراج عس ان وجود تعاظملع                     ) 3(.طال

یـــما أن الوالی ك رة ــد فشلوا طوال الحملــة و حلفائها قــات المتحدة األمر في تحقی  ة العس
م  األهداف التي تم اإلعالن عنها قبل الدخول إلى أفغانستان، وهي ان و تنظ القضاء على طال

                                                            
اسة و المقاومة،''یوسف أحمد )1 ( ة الدین و الس ان جدل مة،)،د.م ن( ، ''طال   .25،ص2010 بیت الح
عد و مستقبل العالقات  حاضر''حسن حمومي،)2 ( ة    .36،ص2011، ) د ن(د : ةطبنج، ''2001سبتمر11الدول
اردة''اطالب حسین حافظ،)3 ( عد انتهاء الحرب ال ة مجلة''ألدوار الجدیدة لحلف الناتو   ،ص46،2012العدد،دراسات دول

146 .  
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ات المتحدة رأس المدبر لهجمات  11/09/2001القاعدة، لیتم إعالن عن مقتل م أسمته الوال
اكستان.02/05/2011أسامة بن الدن في  س في أفغانستان بل في                    )1(م،لكن ل

ي في أفغانستان:-ج ر األمر ة  للتدخل العس ة الدول                      حدود المشروع
ة،ومن ثم فالقــالمش تجلىت ت ة الدول قة للقاعدة القانون ة في مطا ة الدول ة أو ــروع مشروع ول 
ستنـــي معیـوك دولــة سلــروعیـدم مشـــع األســن  قـــد تطــــاس إلى مــــد  ة ــانونیـــد القـــواعـــقلع اــه مـــا
ة، و التي تجسدهــدولیـــال ات ــو ت تـــواثی و المعـــاهدات الـــدولیــة و القـــراراا المـــة المرع وص
ة و ــالمنظمو  ةات الدول م ة...  اإلقل ام المحاكم الدول ادئ القانون الدولي و أح                     )2(و م
ام ــو االتهــدأت تنسج خیـــدة بــات المتحـــانت الوالیــ، 1368رار مجلس األمن ـــق إصدار ندع ع

م ال المجتمع الدولي  أعضاءع ــالترهیب و الترغیب في سبیل دف أسلــوبلت ـو استعمقاعدة، ـــلتنظ
ف ــلـــن یتخــل مـــ'' لكاإلرهــــابم ــة ''دعــصاق تهمالتحــالف ضد اإلرهــــاب أو إلمعهـــا فــي ول ــللدخ
ة أخـــو من نـــة،ة دولیــا حملــن ذلك، وهي ترمي في ذلك إلى جعلهــع ي ــرد األمــاء الــر جــاح ر

ا علضد دولة أفغانستان التي لم تعتد عس منافیــا للقــاعدة التناسب في الــرد ا،ــى أمرـرا و رسم
عد أن ت ا  ي تجاوز الدفاع عن النفس، وأضحى عمال انتقام ة فالرد األمر جاوز الحدود الزمن

ة، ان ات المتحدة أعلنت أن أفغالم ة لمحارة و أن الوال ا یجعلنا ــوهو م،اإلرهابانستان هي بدا
مث 1368نتساءل في هذه الحالة،هل القرار  اضهو  ة تأشیرة على ب ح لهذه الدولة التدخ ا ل ــتت

ات ف إطاردفاع الشرعي؟ أم أن ذلك سیتم في ــال فإطاردول ــذه الــمقتضاه في ه عیدة ــعمل ة  رد
ات المتحدة مسؤولیتها؟   و                              )3(.عن األمم المتحدة تتحمل الوال

ظهر من خالل ــعو  ضا  ر في ـجسامة و خطورة السلدم تناسب أ ي العس  أفغانستانوك األمر
قتصر على الضرات تأدیبفهو ل رة شاملــتعدها إلى ح وٕانماوجهة و محددة، ــة مــم  ة ــرب عس

انیتها ممارسـا تسمــدهــاق األمم المتحدة،نجــــمن میث 51ادة ــى المــوع إلــا.و برجــو أدواته بإم ة ــح 
                                                            

،صحسن حمومي )1 (   .37،المرجع الساب

،ص )2 (   45ادرس الكرني، المرجع الساب
سي،)3( ات''علي لون افحة  آل ة اإلرهابم ة الدولي بین فاعل رة ، ''القانون الدولي ووضع الممارسات الدول توراءمذ ،قسم (د

،تیز وزو   .401،ص 2012. )الحقوق، تخصص قانون، جامعة مولود معمر
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ن ــلس األمــإلى أن یتخذ مجداء''...ــــة االعتـــي حالـاعي فــرد و الجمــروع الفــاع المشــدفــ الــح
ون مؤقتا في ــأ أن ال ن الدولیین...''ــالتدبیر الالزمة لحفظ السالم و األم رد الفعل یجب أن 

لة، ل حاسمــتدخ انتظار عة المش هذه األزمة ذلك لم یتم من خالل  وهو مامن مجلس األمن لمتا
و ــى مستــة أو علــذه العملیـــه ـــانان ومـــد زمــو التحدیــــى مستــواء علـــدة سـات المتحـــوالیـــأن ال

اتالخطط و  اتو  اآلل ان                                    )1(ذلك األهداف المحددةـالمستعملة و  اإلم
ع مــا سبــا لمـــو ت یــدة األمـــات المتحـــول، أن الوالیـــن القــ  وقع المعتد ــانت في مـــوان ة، ــر
ة التي یجسدها القانون الدولي و قرار مجلس األمن رقم ـانحا،ـــعلیه ة الدول  1368رفت المشروع
حمــاء بــذ جــال عض العیــدوره  ام ــاب أمــالب ى فتحــعل ــدور أمميد اقتصر الــفق اــوب، وعمومـل 

                                                  ات المتحدة للتدخل في هذا البلد.ــالوالی
اسي األفغاني:المطلب الث   ت                                                الث: النظام الس

ر و السیت شقیها العس ة  اسي  اسي على أرض ـسببت التطورات المیدان أفغانستان بتحرك س
عابهــداخلي و خ اسیــمخرج إخراجهـاا و بتالي ــارجي،یهدف إلى است ه ــا س اف افة األطر ــا تقبل 

ل أســاس ش ة  ة الــداخل ة،حیث ــي و خاألفغـــان ه ــارج ان هناك تحرك دولي أخذ الدور األبرز ف
ي و األور ـــانب األمـــالج اسي ألفغانستان  ـــؤتمرد مـلعق حدة،ي و األمم المتو ر ل الس لحسم الش
ود ــة وجــنتیج ارــذا االختیـــؤتمر، وهــاد المــانا النعقـــون مـــا لتكـــار ألمانیـــاء اختیـــج، ةـــرعـــس

مییالمتخصصین  ماأللمان في ش ناألكاد ألف الجئ 90ا أكثر من ـا أن في ألمانیــــأن األفغاني،
ون الم ة في أورا، و تقرر أن  ة أفغان ل أكبر جال ؤتمر في قصر''بیتر سبیرغ'' في ـأفغاني تش

ع  ة مشددة لتسهیل أعمل المؤتمر.  اإلجراءاتبون،مع اتخاذ جم                            )2(و تدبیر أمن
شر'' ــاني''یــة األلمـارجیــر الخــوزام ـــق  ق ا ف لم حافتتا وش م ــد على دعــذ أكــو الة ــالمؤتمر 
ه '' األخضر ــول األعمده لجــومتح ميال الذ تقدم  :                        ذا المؤتمر وهيــله'' اإلبراه

                                                            

،ص )1 (   .46ادرس الكرني، المرجع الساب

م،)2 ( عد عامین من ''أمیرة  محمد عبد الحل يأفغانستان  ة ،االحتالل األمر اسة الدول   http://digital.ahram.org.eg،الس
  .10:30 .22/03/2015 ،یوم االطالع
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ة  -1 ة المرحل اس ة الس                                                         وضع إطار عام للعمل
                         مجلس مؤقت           إلنشاءطرح خطوات محددة في االجتماع -2
ة ال تتجاوز سنتین.  مؤقتة و برنامج عمل لمرحلة إدارة إقامة-3                                  انتقال
یل(–4 ومة المؤقتة برضع الدستور.           ا جیر لو *العمل على تش غا) من اختصاصه تكلیف الح
عمل على –5 ا جیرغا)  ومة ألفغانستان. إقرارتعین مجلس ثاني(لو یل ح       الدستور و تش
مي الوفود إلى االجتماعـــاني دعــوم الثــفي الیو  و رشحة للتداول في األسماء الم ا األخضر االبره

یل الح غة النهــوفود المشارــع الــإلى توقیانتهت المـــداوالت و ة،ــومة االنتقالیــلتش ة ــائیــة على ص
شر'' و األخضر ل من ــحضور  ا ف ة''یوش در'' و وزر خارج مستشار األلماني''جیرهارد شرو

مي و نص االتفاق على:                                                                االبره
ة -1 ومة انتقال یل ح ابول برئاسة تش ''. في  شتوني ''حامد قرضا م ال                  الزع
ومة ستة أشهر.مدة ه–2                                                                   ذه الح
شیون  11:عضوا 29ون من ــتتك-3 ك،  8،من ال ذا ــارج هــخ 2، أوزــك 3هزارة ، 5من الطــاج

ومة ـالث حقائب وزارــثغانستان و التوزع العرقي في أف ةــاع،الخــالدفة في هذه الح ة           ــالخ ارج ارج
ومة مهامها في-4 اشر هذه الح .                                            22/12/2001ت
ة للمحافظة ع-5                    لى أمن في أفغانستان.تقوم األمم المتحدة بنشر قوات حفظ السالم دول
ا-6 رة من  ع القوات العس سحب جم ون                                          )1(.بولیتعهد المشار
ارتفقت الفصائإ ا اإلجماع على اخت ة  ة،وذلك  رزاحامد )*(ل األفغان ومة االنتقال سا للح رئ
ة لمدة ستة أشهر في  رـاء انعقاد مؤتمـــاثن ومة االنتقال '' رئاسة الح بون،وقد تولى ''حامد قرضا

                                                            

ا جیرغا*  ار شیوخ اللو ضم  ائل:هو مجلس تقلید  ،نشأ ق ع استشار ة، ذو طا ة . األفغان س أول دولة أفغان                     منذ تأس
،علي الشرعة )1(                                                                                     )5( انظر ملح.  86، المرجع الساب
رزا* ات في جبهة  1957:ولد سنة حامد  ة حارب السوفیت،من أهم الشخص اس ة س في قندهار،من قبیلة البتشون، شخص

م  ان،وح ومة برهان الدین راني،وهو معارض لطال ة في ح یل وزارة الخارج التحرر الوطني األفغاني،شغل منصب و
ال سنة 12أفغانستان لمدة   .11:15 .22/03/2015یوم االطالع  www.aljazeera.ne.2008سنة، وتعرض لمحاولة اغت
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م ما قامت الو ادئ األمر، ة بتقد ات المتحدة األمر ة الجدیدة،ــومة األفغــالدعم لحال  ان
'' قــامد ــان '' حــو عد ـاالنتخاز ــد فــرز ة األولى  ات الرئــاس ي ــي، والتــالل األمرــاالحتا
 %55ةـــى نسبــــل علــد حصــــفق ة،ـــالیــــة االنتقـــومــه للحــادتـــد قیــــع 04/12/2004رت في ــج
س فـــن السبب الإ،الناخبینوت ــن أصـــم یــاألم اإلدارةي دعم ــرئ ومــر اء ــان جــأفغانست ة ــة لح

قهــبذ منیت ــال عـذرــالل ــــفي الفشــلیخ ي ــهل و ــة على األقــالمعلن اـــألهدافها ــه في عدم تحق
م القالقضاء على  ان و تنظ طرة على األرض  امــإلحر ــة أخــو من جه،دةــاعــطل الس

ة و مــاألفغ ع النفط ــو منــف نحــزحــن ثم الـان ن،ـــفي قا مزو م ــالیـــة مقــومــالح ورغم تسل د الح
ة تنذر بین الحیــازالت الساحة األفغــم احتمالیــن و األخــان مـة تفجیر الــر  عـــوضع والس د ـــا 

ة و ــا و اـنات العدیدة و المختلفة مـــالضر زمانا،التي استهدفت أماكن وجود القوات الدول
ة تحدیدا رة في جنوب أفغانستان ،األمر ة و حمالت جو ات المتحدة تقوم  مما جعل الوال

انبذر ''إ ا                        .)1(عة القضاء على جیوب طال رز على  ستمر ''حامد 
ومة  ه،فقد تم  أفغانستانرئس ح ة سنة  انتخا ة و   2009لمرة الثان مة األول و الثان في فترة ح
ة  ةزادت العمل مه  اإلرهاب ان یدعو دائما إلى الحوار، دام ح ان، حیث  و الصراع مع طال

ینه من عهدة ثالثة  12ألفغانستان  حول الدستور دون تم ''أشرف  تم انتخابو  سنة ل
                                                                               )2(.29/09/2014غني''

حث الثاني:ا  ا يلم اسات التدخل األمر                                      انع
ي في أفغا دخلــالتأن  ب ر األمر ه العدید  انــنستالعس اسات  منترتب عل ة ــالسیاالنع اس
رو  ة،ـة و االقتصادیــالعس حث، ة و االجتماع سنحاول  والتي سنتطرق إلیها من خالل هذا الم

عد التدخل ي تعرف على سینارو مستقبلي ألفغانستان     .األمر

ة:       ر ة و العس اس اسات الس   المطلب األول:االنع
                                                            

اس فضلي، )1( ة فاضل ع ة تجاه أفغانستان'' ناد اسة األمر ة ا،دراسمجلة''الس   .44،ص2010، ،45العدد،ت دول
رزا  )2 (   .22/03/2015یوم االطالع www.aljazeera.ne،حامد 
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ة- أ     اس                                                                                    : الس
حت أفغانستان  ب ان أص ش فراغ سیعد سقو نظام طال حتى جاء مؤتمر بون الذ ،اسي ــتع

ان هنا بدأرسم  عد طال اسي األفغاني  ول السلطة  ــظهر الصراع ح الخطو العرض لنظام الس
ال ــدول األعمــأ بجــاجــفتال أنه ــالف الشمـــد ممثلي التحــأح صرحا عندما ــذا الصراع جلیـوظهر ه

أت لمناقشة وم المقترح ذلك أنه لم  ل الح شأنهـــة و القـــش ا المقصود من ــا، وٕانمــرارات المتعلقة 
قرارات س الخروج  ة فقط و ل                                                  .)1(هذا المؤتمر مناقشة أول

اول'' عدم  ك ون  ة قد أعلنت على لسان و زر خارجیتها '' ات المتحدة األمر ما أن الوال
ة،حیث  ومة االنتقال م التحالف الشمال للرئاسة الح ح  ''برهان الدین راني'' زع رغبتها في ترش

ة لنا فإنه یجب عدمفال''  النس ة من الشعب األفغاني،وهو یدرك ذلك،و  مثل أقل اني   إن ر
اعدة ـــة ذات قــومـــا نحتجه هو حـــو أن مفغانستـــان التي رأینهــا في المـاضي، ى أــإل ــودةالع
ضة ــع فهم ذلك ،و أننـــن ممتنون أنــ،ونحر                       )2(.واسع''ــالف الـــا نراقب ذلك التحــه 
فعل التطو ــدولي لم ــــرك الــذا التحــــن هإ إ ة وحن  عــوامل أخـــر ة ـــل إن ثمـــبا،دهـــــرات المیدان

مصال ة، ـــالیـات المتحدة و الو ــــح التتعلــــ  دة تسعى إلى ــات المتحــوالیـــالانت ـــحیث دول األور
ن حــتحقی ة ألفغانستان التي تتمثل في تكو ة المستقبل فــومة ال مـــ الرؤ زة ضع یل ة ــر و تش
مـــمحلی لساـــمج ة  م ه الحـــة إقل ش ونـــم الذاتي للعرقیــا  د على ـــان.و التشدیـــانستـــة ألفغــــات الم

وقع قد  انیون،وــا األفغـــارضة الشدیدة التي أبداهـــرغم مع انــأفغانستوات حفظ سالم إلى ـق إرسال
ار '' اخت رزا ة على ''حامد  ات المتحدة األمر یـالذ رأت فی الوال ة الشخص ــه اإلدارة األمر
مــتحقی مخططتها،فهو من جهــاسب لـــالمن ة ـــه خبرة في قتـــلي و لــقب ة زع ال على أرض األفغان

ان ة طال                                        . )3(الوعرة،ومن جهة أخر له عداء شخصي مع حر
ا على الصعید الخارجي قامتو  و ة اتهام روس ات المتحدة األمر الفشل في أفغانستان  الوال

                                                            

،علي الشرعة )1 (   .88، المرجع الساب

  .89المرجع نفسه،ص )2 (
اس فضلي )3 ( ة فاضل ع ،صناد   ).5نظر ملح رقم(ی .45،المرجع الساب
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ة في  ان ضرة للجهود الدول اتخاذ القرارات  أن تفردها  افحة االرهابو  ،بینما اتهم حلف م
سشمال األطلسي  ان، معتبرا إیها  ارود افي في الحرب ضد طال ل  ش م مساعدات  عدم تقد

و تعتبر س األفغاني،برغم أن موس ات الكبیرة لتساعد الرئ ان ان من  أنها تمتلك اإلم أن طال
ة التي ساعدتها ضد القوات الرو  ات المتحدة األمر ة،ثم ارتدت علیها،و إنها في صنع الوال س

المثل وتدعم المجموعات المتطرفة                                                 .   )1(المقابل لن ترد 
ة ضد ـــة األمـــراء الحملـــاسب من جـــاعت أن تحق مـــن استطار ـــــیا أن إـمو  و في  اإلرهــــابر

ر األمر ، رغم أنها في أفغانستان انت ترفض التواجد العس ة  ي في أفغانستان وهذا ألنه البدا
فاعلیــاان، و مشـام طالبـــاسب،تخلصها من نظـــم هذه المـــألمنها،ومن أه تهدید تها  ة في رسم ـر

ن  انستان وهو ماــمستقبل أفغ ما تم ة، بد واضحا في مؤتمر بون للمصالحة بین فصائل األفغان
عان في أفغانستان من تثبیت نحلفاء إیر  طرة الش رات ــــــــة هــة على مدینـــفوذهم على األرض،إذ س

ة من حدود  ةالقر التالي تماإلیران ابول،و  ما توسع نفوذ الهازار في العاصمة  دعم وجودهم  ،
عد فداخـــل التحـــالف الشمــــال، الت على ـــل عدة تعدیــات أدخـــاما'' في االنتخابـــارك أوــــوز ''بــــو

ق إستراتیجیـــة ی ةـــاإلستراتیجی'' إعالمیـــارفت ــــة و التي عـــالسا ذه ـــه انستان''ــــة في أفغـــاألمر
ة ی اإلستراتیج اكستان و حیلولة دون قدرتها على تهدید ـــك قاعـــتقوم على تف دة في أفغانستان و 

ا و حلفائها في المست                                                                     . )2(قبلأمر
ة-ب ر ي في أفغانستان  :العس ة لحفظ األمن 2001عد التدخل األمر یل قوات دول م ،تم تش

ساف) وت ة هذه القوات من العدید من القـــو السالم في أفغانستان(اإل ا وال ة ـــرارات الـم استن دول
ة فقد تـــون، وعلى هـــإضافة إلى قرارات مؤتمر ب ادة هذه القوات في ـوات الناتو قیــــولت قـــذه الخلف

ش ـــاء قــادة بنـــان،ودعم إعــانستــفي أفغ رارـــاالستقن و ـــ األمـــدف تحقیـــبه 2003ام ـــع وات الج
ة،إضافة إلى نة ــوات لشرطــاألفغاني،وٕاعادة بناء الق ات المختلفـــة المـــزع أسلحـــاألفغان ش ا ــمة،ـــل

                                                            
ا،''ناصر زدان )1 ( ق ا في الشرق األوسط و شمال إفر ة للعلوم، : بیروت ،''دور روس   .222،ص2013،دار العر
ة على أفغانستان''محمد سالم أحمد الكراز،)2( ة ومجلة ،''2001موقف إیران من الحرب األمر ، 2،العدد14مج،العلم التر

  . 18ص
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ات الحــــة نقــــل خطـــوتش ة،و رفـــرب إلى القــــل مسؤول ة وتجهیزاتها ـــدراتها القتـــع قــــوات األفغان ال
وك ما زالت تحوم حول مد واق ة مستمرة، غیر أن الش ة أفغان وم ة ح رة مطال ة هذه العس ع

ش األفغـــوقت و الجهد،فالـــزمن و الـــــن حیث الـــة مـــة العملیـــة من الناحیـــالخط د ـــاني ال یتعـــج
ح خفیف و متـــف جنـــأل160 اإلضافــد بتسل قـــة إلى مـــوسط، قضي ــرطي،وتـــف شـــأل90ارب ــا 

ة برفــــة و الغـــالخطط األمر إلف 160ة إلى ـــد و الشرطـــألف جن250 إلىش ـــالجیع عدد ـــر
ة ـــشرطي حتى نه األسلحة و المعاانب تجهیز ـــم بج2014ا                 )1(.ة و المتطورةـــدات الثقیلـــتهم 

ع ــال األطلسي عـــل حلف شمـــمع ع ةلى توق لة األمد بین أفغانستان  اتفاق ة طو شراكة إستراتیج
ل دائم ـــاتو الدفاعیــــالن اهتمامــاتان ضمن ـــــوضع أفغانست عني اــو بینه، م ش ؤد ــــخطوة تــة 

ـــومــة األفغــانیــة و دة ــا عدیــرضـــأغ رك ـــتن یــاتو لـــى أن النــي إلـدولـــع الـالمجتمأهمهـــا طمأنــة الح
ما أنه ة، ات القتال عد وقف العمل أن الحلف لن یتخلى عن ـأفغانستان  ا طمأنة للدول األعضاء 

ه وأن إنسح اس ح ـــذلك،في صالـــة ـــاإلستراتیجی ةـــراكــرة الشـــوتصب فیـــعتبر هـــزمـــة، ه الـــابــــم
ة إلى عدم ت ة الرام ل متعجل، وهو ماـــرك أفغانستـــالتوجهات األمر ش برز في تصرحات  ان 

س أو ة من اما التي قال فیها:ـالرئ ات األمن عد نقل مسؤول إنه لن یتم التخلي على أفغانستان 
ة ـــراكـــالش اتفــــاقیـــةح ــع أن تفســـوقــن المتــوم ة''ــانیـوات األفغـــى القــة إلـــدولیـــة الــوات األجنبیــالق

ة رة دائمة في ــاء قــإنش رةــام فـــال أمــاتو في هذا المجــبین أفغانستان و الن اإلستراتیج واعد عس
یـــة و ،ألغراض أفغانستــان ة أمـــر بیر في تعجیو إستراتیج ل  ش ة تتعل  ات ــع ملفــل مــامـــغر

ا روات ــالمتنامي و ث داالقتصاوذ الصیني ــراني و النفـهامة مثل الملف النوو اإلی أس
فعـــى األرض شرعت أمرــو علالوسطى  رـــل في إنشاء قــا  ات ـــة حصینة في الوالیــواعد عس

ابول ،هرات ـــاألفغ ة: ة التال ة، بلخ،قندهار.ان                                    )2( ..مع الحدود اإلیران
ارك أوـــكو أ و س  ن تحقی أهداف في أفغانستـــأن اماـــد الرئ م المزد  إرســـالان من دون ــه ال 

رفین من مختلف ـالذ للمتطـــة إلى مـــانستان ثانیــع تحول أفغـــو منـــدف بنظره هـــوات، و الهــمن الق

                                                            

،ص)1 (   .154.وائل محمد الكلوب المرجع الساب

اس فضلي )2 ( ة فاضل ع ،صناد   .52،المرجع الساب
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مـــل القـــمث اتــــالجنسی افحـــن االكتفــاعدة،و ال  م الطائرات من  اب بواسطة ضراتـــة اإلرهـــاء 
افحـــارات المشاة بـــو غ ارنـــدون طی ام  استقرارالتمرد لتثبیت  ةـــل یجب م ع الق ستت الد،مما  ال

                                                                             )1(.همات عدیدم
رـــالعملی على اـــا إذا تكلمنــــمأ أ ة ـــالحریة ـــات العس ات المتحدة األمر ة التي قامت بها الوال
فة لها في حرها ضد أفغانستان فقد أسفرت الدول الو  ان ــوات طالبــمن ق اآلالفعن سقو حل
م القو  ضة الوالیــتنظ الطائم تصفیتهم و ات المتحدة،حیث تـاعدة في ق بیرة منهم  رات ـنقل أعداد 

رـــإلى ق یة ـــاعدة عس طـــأمر قــل علیــة  اـــى أرضي ــع علــه''غوانتانامو'' و ارر ـــأن تق.حیث و
فة'' ــرسلین الصحفیین و خــالم ة ـــالف ''Libérationاصة صح عة الالإنسان شف عن الطب ة  رنس

أنه خـوصف المعس ؤالء المعتقلین،حیثـــة ألوضاع هة و الالقانونــو الالأخالقی ون ــالقانارج ــر 
ع ة الصارخة،وـــاستنادا إلى طب ة ل اإلدارة المعلنة المضمرة ة اإلجراءات األمن نزع الصفة اإلنسان

ضعون فـم،و إذاللهم،فهــعنه عــل تكبــاص و سالســي أقفــم   ل ــرفون اللیــل أیدیهم و أرجلهم، وال 
ة،و مسلطة علیهم،و  ة قو شفافات ضوئ ائنات قادمة من النهار،حیث تضاء  أنهم  عملون و

ات الدولة القوانین و االتفاق ب أخر،ال عالقة لهم  و                              .)2(من 
ة:                                                ة و االجتماع اسات االقتصاد المطالب الثاني: االنع

ة -أ                                                                                  االقتصاد
ة و ــن حیث البنیــش ضعیف، مــانستان هــوضع االقتصاد في أفغـــن الإ ان ـ،وٕان اإلنتاجة التحت

ارات الدوالرات في شرایین االقتصاد األفغانيــهناك مظ ضخه من مل ان  سبب ما   اهر خداعة 
مــرــالل األمـذ االحتــة منــدات األجنبیــمن المساع فقط ارن ــالل معیــن خــن رصد ذلك مـي، و

ن أهم ــ،و مانيــاییر التي تقاس بها اقتصاد بلد ما، لندرك مد هشاشة االقتصاد األفغـــن المعـــم
وازن بین االستیراد و التصدیر ــأو الت ار ـــو المیزان التجــــه ا االقتصادـــاس بهـــاییر التي تقـالمع

                                                            
اما(الصراع بین بوب ودوورد، )1 ( يحروب أو ،)اإلدارة المدینة ووزارة الدفاع األمر  دار الكتاب العري:بیروت ،تر:هاني تابر

  .113،ص2010
 العلوم االقتصادیة و مجلة،'' م2001سبتمبر11القواعد العسكریة األجنبیة و الحقوق اإلنسانیة بعد أحدث ''علي قلعة جي،  )2 (

  ..15.ص2012 ،1،العدد28،مجالقانونیة
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ق أفغـــانستــانر ـــتصدی ز الرسمي لك ،فحسب رادها أصالــستیاارن ـــال  ابول إدارة اإلحصاء المر
ان التصدیر  8724لغ ــم یب2013ة ــراد أفغانستان مثال سنـــدار استیـــان مقـــ ملیون دوالر،بینما 

قـــراد و التصدیر مــارق بین االستیــــان الفـــون دوالر، فــملی 863ن نفس السنةــــیبلغ م ن ـــرب مـــا 
ع ـــار الثــــا المعیــــملیون دوالر،أم8000 ستط ة العامة للدولة، فاالقتصاد الذ ال  اني فهو المیزان

عتبر اقتصاد مستقرایتوفیر المصارف التشغ ومة ال  ة للح ةل أن  ، وتقول وزارة المال ة  األفغان
 ت  اعداــــة، وستغطي المســـوع مصارف المیزانیـــن مجمـــم %30ة ستغطيــــة للدولـــوائد الداخلیــــالع

قى من المصارف ة ما ت حافظ على  %70أ األجنب ع أن  ستط ، ومنه اقتصاد أفغانستان ال 
ه و أن یوفر لهم رواتبهم                                                               .)1(موظف

ما نعلم أن الزراعة هي أحد أعمدت االقتصاد أ دولة، و رغم أن أفغانستان  تمتلك مساحات و
ن معظمها مستغل في أل الم،ــدول العــازلت واحدة من أفقر الــع ذلك مــو م بیرة صالحة للزراعة

لة نتیجة االحتالمخدرات إنتاج میــالل األمــ،وتفاقمت هذه المش ي،فقد تضاعفت  ن ــر ة الهیرو
 أفغانستــانو أن ــواقع الحالي هـــو الاألولى لالحتالل. ألثمانالل السنوات ــالمنتج أرعین ضعفا خ

 اإلنتـــاجن ــا مـــربــة تقــالنسبقس ـــد نــة هلمنـــالیمــن األفیــون العـالــم،وتنتــج و  %90نــر مـــج أكثـــتنت
اـالحشیون و ـــة األفیـى زراعــا علــائم تقربـــني قـارف األفغـــاد الـــي،واقتصــالمحل مثل جال وفي  ش،و
ارات المعونة،نسب الل ود االحتــعه                .)2(لالقتصادة معتبرة من إحمالي الناتج المحلي ـرغم مل
ة:-ب                                                                                  االجتماع

طائ فة القصــــنتیج ي الكثیف  املهـــر أفغانیـرات،أبیدت قـــاألمر انستان ـــا في جنوب أفغـــة 
امت ـــأفغاني،وقد قمدني  1300دـــن القصف قتل على یزـــام فقط مــــة أیـــالل خمســـرها،وخـــغو 

یــــالط أكثر من ــــائرات األمر مــــوم الــــة في یــــطلعة جو150ة  ة ــواحد. ا ارتكبت القوات األمر
عـتق ــرة ''قـــدام'' التيفق انيـــــ الشعب األفغــــازر في حــــالعدید من المج لم جنوب 40د ــع على 

                                                            
اح هللا،  )1( اقي مص ات و فرص نجاح''عبد ال س أفغانستان الجدید العق ز الجزرة للدر ر: قط،''رئ  2014 (التقارر) ساتامر

  .06ص
ر''مصطفى حامد، )2( عد التحر ات ما  اح الیوم التالي  وتحد ة، :مصر ، ''أفغانستان في ص تب اإللكترون ) ن س(د هیئة 

  .115ص
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اد شهدت مجزرة أخ ة مدینة جالل أ ر حیث سرت األرض من شدة القصف الجو وراح ضح
عد ـان هذه القــــمن س 200القصف ذاـــه ر التي ت انت على 60رة،وقرة ج لم شمال قندهار 

ان القر المجاورة إلى مـــع مجــموعد م عد قصف الجو الشدید لهذه القرة،هرع الس ان ــزرة ،ف
قفوا عل م تسلم ــات لــدارس و المستشفیـــدة،وحتى المـــة واحــلعائل 18منها ة ــجث93ى ـــالقصف ل

 15ار إلى القصف وراح ضحیتهـــر في قندهـــب األحمـــرض مستشفى الصلیـــد تعـــن القصف فقـــم
ةن األطفال والنساء،رض مـم اء على استخدام القوات األمر             .)1(محظورةأسلحة  ما وردت أن
شه إ إ ع شعب األفغاني إلى الهجرة  إلى الدول  أفغانستانن هذا الوضع الذ  من ال أمن أد 

ي زاده  تخلفا و فقرا،فقد منعت القـــ،حیث أن االحت اورةـــالمج یـــالل األمر ة و صول ــوات األمر
ة إلــــاعـــالمس ة الدول و الذ تسبب في مغادرة ـــالج و هذا جراء القصف أفغانستانى ــدات الغذائ

ة حتى معظم المنظمات  سبب عدم احترم القوات األمر ة في المنطقة، وهذا  ة اإلنسان الدول
قره القانون الدولي اإلنساني ة الذ                                    .                    )2(ح التغذ

در ــغ مقــد بلـــدولي فقــرر الـــا لتقـــوفقـــان،فـــانستـــفي أفغ اإلدار الي و ـــانتشر الفساد الم:ادـــالفس –
ار دوالر خالل عام3.9او التي دفعها األفغان ـرشـــال من الشعب األفغاني  %60م،وأن2012مل

لالستفادة وا رشاو ــان دفعــــمن األفغ %30ادة من الخدمات العامة، وأنـــرشاو لالستفـــوا الــدفع
ار دوالر  600اع الخاصبــــدرت الرشاو المدفوعة للقطـــمن خدمات القطاع الخاص،وقد ق مل

ة الفسو  ة للفساد ـــ،وهناك أرقام صادم%40م إلى2012ام ـــم إلى ع2009اد من عام ـارتفعت نس
ما أن الفساد لالمالي و اإلدار أعلنت عنها مؤسسات تعمل في هذا المجال ن ،  ر عم  ن ــح

انت موجـــلمالیدات اــاني فحتى المساعـــالشعب األفغ  3.9م تجمید ـــان،حیث تــه ألفغانستـــة التي 
ومة األفغ انت مخصصة للح ار دوالر التي  ''ـمل ة، و قالت ''نیتا لو ة  ان ة الفرع سة الجمع رئ

عـــة التـــدات األجنبیــــللمساع افي ـــو تخصص فلس إضـــال أني:""ــرــــاألمواب ـــــة لمجلس النـــا

                                                            
ي األسود ''االدین،عایدة العلي سر )1 ( اته على العرب و المسلمینلثالثاء األمر ،:بیروت  ،''و تداع  2002، دار الهاد

  .114 .ص
،علي الشرعة )2 (   .90، المرجع الساب
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یین ال تستغل لملء جیوب ـــلمساعدة أفغانستان قبل أن أتأك د أن أمول دافعي الضرائب األمر
ومیین الفاسدین و تجار                                 )1(و االرهابین'' المخدراتالمسؤولین الح
                                                             المطلب الثالث:مستقبل أفغانستان

یـاألم اإلدارةددته ــذ حــام الـــو عــم وه2014ام ــع مجيء عـــم من قواتها اب ـاالنسح امــإلتمة ــر
یـــقوات األملل ذا االنسحابـــه مـــ،إذا تانـــأفغانست ن وضعها  ي السیناروهات التيــا هـــة،فمـــــــر م

                                                                        ؟لمستقبل أفغانستان
و األول:یالس-أ قوم على احتمال أن اإلإن هذا  نار ة ستعید ترتیب قواتها السینارو  دار األمر

عضهــو بان،ـــفي أفغانست عضهــأن تسحب  قي  ي مختلف ــا فــا لهــواعد التي شیدتهــا في القـــا و ت
في  حـاألرجال ـــذا االحتمـــاني أن هــامة المتخصصین في شأن األفغـــر عــان،و یــانستــاء أفغـــأنح
ات المتحدة األمـــروف الحالیــالظ یـة،فالوال ع قـــرــة ال تـــر ان ألن ـــن أفغانستــا مــواتهـــد سحب جم

ة یــالــارض مع المصــــاب یتعـــــاالنسح مستقبــح األمر ط  ة ـــوالیـل الـــرت  قوةـــات المتحدة األمر
حتم السعي لالحتفا انة عظمى وحیدة في العالم مما                                         .)2(بهذه الم

عض أن هذا ظن ال قــانستان،حـــارو المفضل ألفغـــالسین قد  حول ــیث إن  ة س اء القوات األمر
ما ــالمدمرة وع ةــروب الداخلیـدون عودة أفغانستان إلى الفوضى و الح ال ــان الحـــدم االستقرار،

ة مـعندما انسحبت ق مأفغانستانن ـــوات السوفیت قـــ، ضمنـوات األمــاء القــا أن  ة س استمرار  ر
مـــتدف مساعدات المجتمع ال ما ــن األمــــا،لـــدونهـــان االستمرار بـــن ألفغانستــدولي،وال  س  ر ل
عض القـــظن الكثیرون، ألن سین قاء  ة في أفغانستان في قـــارو  حمل في ــوات األمر واعدها 

                                                                      ألفغانستان منها: ارا مدمرةاتها أثط
ة الحس،عدم استقرار أفغانستان- قى میدانا لتصف ات و دول المنطقةحیث ست ات بین الوال  ا
 الصین ،ناكستا، إیراناألرض التي تدور علیها الحرب هي التي تتضرر،ودول المنطقة مثل: و 

                                                            

،صوائ )1 (   .155ل محمد الكلوب المرجع الساب

اح هللا)2 ( اقي مص وهات ''،عبد ال ي من أفغانستان السینار ز دراسات الجزرة:قطر ''،المحتملةاإلنسحاب األمر  4201 مر
  .3ص
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ا،وغیرها من الدول تعتبر وجود  ة یهدد مصالحها،و ستحارب هذه القواعد روس القواعد األمر
ة لهذا الغرض،وستسلح مجأفغانستان، داخل قى أفغانستان في دوامة العنف.و موعات األفغان             ست

قیت مجموع،اـــة على أرضهــادة الوطنیـــالسیانستان ــخسارة أفغ - یـــة من القـــإذ  ة في ـــوات األمر
ة بین أمر ة األمن قى بناء على االتفاق واعد ـالق إنشاءا و أفغانستان التي تتضمن ــأفغانستان ست

ر التـــة في أفغانستــالعس ع على تلك االتفــان،و  ةــوق  اـادة على أرضهــانستان السیــستخسر أفغ اق
ة.أل ادتها الوطن س ة تتعارض مع احتفا أفغانستان                           ن أغلب البنود األمن
ش على المساع،قاء أفغانستان معتمدة على غیرها - قیت أفغانستان تع ة فإنهـإذا  ا ــدات األجنب

قى عالة على غیرها لألبد، لن تطور نفسها، ة.                    وست ما حدث في السنوات الماض
ر مصـرة في برامجهــانستان حــون أفغــن تكــل – ة و تطو حرــن تشعــا،ولـــادرها االقتصاد ة مع ــر 

ات المتحدة عدوا لها.  التواجد ة في التعامل التجار مع الدول التي تعتبرها الوال القوات األمر
ة في قواعدها س إن التواجد القوات– مــة الشعب األفغـوــون خطرا على هــاألجنب حدث ــاني، ا 

ر ل دول التي تستضیف القواعد العس یـــفي  سبب الفـــة األمر ة الشعب ــارق الكبیر بین ثقافـــة،
ة   .)1(األفغاني و الثقافة الغر

ستدعي بــوات األجنبیــاب القــانسح إنه ــومن    يــدولــع الــدات المجتمــاعــــرورة قطع مســالضــة ال 
س في صالح الشعــرار أفغــاستقــف ة ـــح دول المنطقــي صالــو فــل هــاني فقط،بــب األفغــانستان ل
                                                                       م أجمع.ـالعالو 

و املوات األمر ـیتضمن هذا السینارو سحب الق الثاني: السینار ة من غیر تهیئة الظروف ــة 
ذ ـــر أن تتخــــن غیــورا مـــــان فــــانستــن أفغــا مــواتهــع قــا جمیـــب أمرــل أن تسحـــذلك،ومن المحتمــل

عني أن تترك أفغانستان منقسمة بین ــراءات لمــإج عد االنسحاب،و ذلك  ومة و المعارضة ا  الح
ه إنة،و ـــالمسلح ة تنفقهـــي ال تملك شیئــوه،اــتتر شهــا من المصادر المال  شرطتهاا و ــا على ج
قم نظاماــؤسساتهــو م اســاد على قدمیــا االقتصــه، ولــم  سبب الس ة االستعمــه  ارة ــات األمر

                                                            
اقي مص)1 ( ة''ااح هللا،عبد ال ادة و الوطن ا و أفغانستان و مخاوف الس ة بین أمر ة األمن ز دراسات : طرق ،''التفاق مر

  .6،ص2013 جزرة
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هــفي العقد الم ر جاء اد ینـا الفســاضي، وان تتر ل ما ذ خر في بنیتها و مؤسساتها و نظامها،و
ط  الق یـــةوات ـــبتخط رار ــاستمـــل بـــانت تعمــان،حیث ـــه ألفغانستـــلت فیــوم دخـــذ أول یـمن األمر

ق المصالحة الوطنیــلتهیئة الظروف لل قال ة و حالت دون وقـــوعها،حیث ة األفغانـاء، ولم تسمح 
رزا ــال س األفغاني حامد  بر  دوــ''أن عرئ ة   الصلح في أفغانستان هو مصالح  قو عالم

عــوشعب األفغ اولت أن نصل إلى ـــواني،وحــألنهم إخولهذا خاطبت طالبــان  اني من ذلك،ــاني 
یــاألم اإلدارةا أن ـــم،)1('ن'ـــم اــأسرع مــة بــالمصالح أن  انـــانستــأفغ القتصادم تسمح ــــــة لـــر

ل ـــــول داخــا القبــد لنفسهـــــة لتجـــــع المستعجلـــارــــعض المشــب ـراءـــــــبــــإج واكتفــته،ـــى قدمیــف علـــق
مـــــع األفغــالمجتم ش األفغـم تسمح لم تسمح للقوات األفغـــا لـــــا أنهـــــاني، ة و الج رقى ـــاني أن یــان

                            . )2(إلى المستو المطلوب من التدرب و التجهیز و التسلح لیدافع عن أرضه
أن یتفرد  انــــل طرف من األطراف الصراع في أفغانستـــة ـــمحاول هــارو سینتج عنـــذا السینهــ ه
عـب م، ي من غیرـــد انسحــالح قي بینهــة و التفـــالثق إعـــادة اب األمر ة ـــة لمحاولـــا،ونتیجــاهم الحق

م ستب ع ة المدمرةـــدأ الحروب الداخلیــتفرد أطراف الصراع على الح ة ستت  ،و الحروب الداخل
ل أنواع الب ون الشعب األفغاني مستثنى ـــو ل اتــــللمجتمعاء ـــالشقؤس و ـــالفقر و الجهل و  ن 

مـــس الـــي نفــدة،و فـــاعــذه القـــن هـــم ن ــلألم دــان مصدر تهدیـــون أفغانستــــن أن تكـــوقت 
                                                            مع.      ــي المنطقة و العالم أجف االستقـــرارو 
و الثـــالسین – ي متزامنا مـــاب األمـــانسح اروـــذا السینـــیتضمن ه الث:ــار ة بین ـــالحـــع المصــر

قــارـــاألطراف المتح ي التـــاب األمـــرة االنسحـــارو على فـــذا السینـــوم هـــة، و ة ــ خطــــدرج وفـر
م قا لجـــمح ة للحوار و بنـــة،و ط الثقة اء ـــدول زمني محدد مع تهیئة الظروف  لألطراف األفغان

ة الخـــللتوصل إلى تس دولي إلى جانب ـع وقوف المجتمع الـــوار مـــة الحـــالفات بینها على طاولـــو
                               یلي: یرعى ما أن في هذا الصدد یجب أفغانستان مساندا لها،و

                                                            
الما صرحا )1 ( صورة واضحة،راجع  ظهر في حواره  ما  ة الصلح في أفغانستان، عرقلون عمل ان هم من  قصد أن األمر

س األفغاني مع  یوم   le/25181160.htmlhttp://da.azadiradio.org/content/articالحرة على الموقع اإلذاعةللرئ
  .12:30.،22/4/2015األطالع

اح هللا، )2 ( اقي مص وهات المحتملة اإلنسحابعبد ال ي من أفغانستان السینار   .7ص،األمر
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ة الظروف للمصالحة بین - دونها ــة، وأن ال تحـــول الجهـــات األفغانیـ أن تهیئ اإلدارة األمر
المصالحــــس المــلو  ة ـــن حرـــراد مـــراء ذمم أفــــا لشـرـا أمـــتبذله انتـــود التي ـــة تلك الجهــــراد 

 أفغانستانة عن طر التواف على مالمح النظام القادم في ــــامـــون المصلحة العــل تكان،بـــــطالب
ناء                  ن خالله تعدیل الدستور الحالي أو االتفاق على دستور.،یتم معن طر الحوار جاد و

ة، نإ– صورة رسم ة في العلن و  ع الجهات األفغان ة مع جم ومة األمر ال  أنو  تتعامل الح
ةتبر تلك المنظمات و الجهات منظمات ع .                                                        إرهاب
ش ،الشرطة ،القضاء الحفا على مؤسسات الدولة التي أنشئت في العقد الم– اضي مثل :الج

عود الشعب األفغاني إلى المرع األول م،لكي ال  ضع حد لتدخل الدولالتعل المجاورة  .و أن 
ات.                                               ة حسا لكي ال تكون أفغانستان میدانا لتصف

س- قف المجتمع الدولي الشعب األفغاني  اندـــأن  هو ع أن تخرج  بجان ألن أفغانستان ال تستط
فردهاأزمتهاوحدها من                                         .)1(، وال أن تواجه هذه المشاكل 

ضمن لــنـذا السینارو المفضل لد الشعب األفغاني،ألـدو أن هــبی  لة،و  قضي على مش ه ـــه 
رم في مصاف الدول المحترمة في الع ش  ما أنـــحرته مع الع ة ـه في صالح القـــالم، و العالم

ة،ألن م ضمنـــو اإلقل ه هذا السینــــارو أن  ة،ــــة و االقتصادیـا األمنیـــا مصالحهـــله ه  والذ یتطل
ة،و أن أفغانستان  الكـف عن تدخل في الشؤون األفغان تقتنع دول العالم و دول المجاورة خاصة 
أن تكـــون عمیلــة  طالبها أحــد  صح أن  ومة مستقلة، وال  ح لها أن تكون لها ح دولة مستقلة 

انستان من أهم شرو تحق الصلح و االستقرار له و إال حارها، فقطع التدخل األجنبي في أفغ
  في أفغانستان.

  

  

                                                            
اح هللا، )1 ( اقي مص وهات المحتملة إلنسحاب''اعبد ال ي من أفغانستان السینار   .8ص،''األمر
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ات      اسب التي حققتها الوال الرغم من الم ة و في أخر هذا الفصل نجد أن  المتحدة األمر
ا ـــف منهم،إال أنهـــرح األلـــان و جـــلي طالبـــن مقاتــم أالفل ـــإلى مقت تي أدــو التفي أفغـــانستــان،

انـفش م القاعدة و طال ة بناء الدولةلت في أهم هدف أال وهو قضاء على تنظ ما تعثرت عمل ، 
ش و شرطــــــل انتشار الفســـفي مقاب فة وج ومة ضع ادة ـــؤهلین على األقل لقیــــة غیر مـــاد مع ح

الد لعش ان خطاب جورج  ةر سنوات القادمة، و زادة ومعاناــــال و شقاء الشعب األفغاني، وٕان 
بوش األبن عند إعالن الحرب على أفغانستان أنه سیخرج الشعب من معاناته إال أن  وقع 

ات المتحدة      أ                 في أفغانستان.       أفغانستان هو أكبر دلیل عن فشل الوال
س''بــا إذا تكلمنا عـــمأ   أ امـارك أن الرئ ن الفشل الذ خلفه ـــة الثقیلة مـــا'' الذ ورث الترو

ة، وش اإلبن''،ــــورج بـــه ''جـــسلف ة األفغـــان ـــان األمل أن یجد حل للقض في  الــــفقد تبددت أمو 
 ن التصوراتــعم مأ  و برـــانت أكــــ واقع و تعقیداتهـــان،فظروف الـــجلب االستقرار إلـى أفغانست

ة،   ةــــالنظر اكستاناألمر ان إلى أفغانستان، و توسعت رقعة الحرب لتصل    .بل وعادة طال
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رة في العراقالمطلب الثاني ات العس   :العمل

اسي العراقيالمطلب الثالث   :التحول في النظام الس

حث الثاني اساتالم ي في العراق :إنع   التدخل األمر
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ات المتحدة بإحتالل أفغانستان و       عد أن قامت الوال طرة على أهم  إسقاو  نظامها، و الس
ا الوسطى ات المتحدة مناط في أس ح محفزا للوال  تحقی أهدفها  لالستكما،هذا النجاح أص

ط منطقة  الض اردة، واختارت الوجهة هذه المرة إلى الشرق األوسط و  عد الحرب ال لما 
ات المتحــــم مصالـــى أهـــالتي تحتو عل األخیرةهذه الخلیج،  ي ــا فـــاسأس ةـــدة و المتمثلـح الوال

طـــهو تحالف مع إسرائیـــلة ـــحمای اطات النفط الضخمة في ـا و س  ـةــإضافـ ةــالمنطقرة على احت
قــاظم للعــدور المتعــى الــإل ي في المنطقة وة مهددة لنفوذـــراق  ات المتحدة األمر الوال ، دفع 

ن ـــة،حیث تتمـــائیـــوقـــت الـاــــة في الضرـــلـــراق  المتمثـــاه العـــة اتجــلتبني خطوة إستراتیجی
سطـــدة مـــات المتحــــالوالی ة مصالحها،و منع حصول أ خطورة أو تهدید ـــایــــا وحمـــوذهـــنف ن 

  محتمل.
 ةــاالقتصادیة و ـــاسیـاب السیـــم األسبـــرق إلى أهـــذا الفصل التطـــالل هــن خــاول مـــوف نحـــس   

ة إل ات المتحدة األمر الوال رة التي أدت  ة  ةــبإضافراق، ـــالن الحرب على العـــى إعـالعس ف
غـة القانونیـــة التي شـــرعــــت  مربـــبها الحص ي ــاني األمرـــالف البرطــــــإلى التح  رق ـــا سنتطـــ، 

رة و  ات العس ة العمل دا أهم ـــرض ر الذ سوف نعــذا األخیـــراقي، هـــم العـــام الحـنظ إسقاو
ة مـــالتغی م العسن ـــرات التي طرأت بدا م المدني و صوال إلـــالح ة إلى ــى نقل السلطـــر ثم الح
  راقیین.ـــالع
ما هو معرف ال یوجد استعمار بدون مخلفات یترك شعب     عاني منها، وهنا سوف نقوم و 
اساـــرض أهـــع ة والتي تمثل في ــــي للعراق سواء الداخلیـا غزو األمرــت التي أضفى بهـم االنع
اسي و ال ة فسوف  االجتماعي االقتصادجانب الس اسات الدول شر و الثقافي أما االنع و ال

ة التي لالدو نتطرق إلى  م ات غزو العراق. اإلقل   وصلت إلیها تداع
عد عرضنا    اسات هذا االحتالل سوف  و  ي له و انع ة احتالل األمر لوضع العراق منذ بدا

عض  ع تالسیناروهانحول عرض  صل إلیها العراق  ة المتوقع أن  ي ـــد الغـالمستقبل زو األمر
ام ــــراق لنظــــتبني الع ة أوـــرب أهلیــــراق في حـــــو فوضى، دخول الع االنقساما: ــــو هي ثالثة منه

  فدرالي.ال
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ي في العراق           اسة التدخل األمر حث األول:س                               الم
ي في العراق             المطلب األول:دوافع                          التدخل األمر

قیـــابــــة أسبـــر مشروعـــــأو غی ةـــــروعـــرب مشــــــل حــــكل  ل ي ــــة فـــد مثبتــا المعتـــــة یخطط لهــا حق
ة ة،ال إستراتیج ة و المستقبل عتبرهـا المعتــیتذرع به و أخر حال ابــــد و  ه ـــة لحرــا مشروعـــا أس

يـــنر هــو س،عدوانه محاوال إقناع الرأ العام الداخليو   )1(.على العراق ذا في العدوان األمر
ة: الدوافع-أ اس                                                              الس

 الخارجة األنظمة حةــالئ ىـعل وضع ذــال يــــالعراق امـــالنظ راق:ـــي العـم فــالحام ــر النظـــتغی-
يــاألم رفـــالعــانون بــــالق على   انــــ ذـــال امـــالنظ فســن وـــه ت،ــوــللك راقيــالع زوــــالغ دـــع ر
م الصدی ة ةــاإلسالمی ةــــالجمهور على هــحر أثناء الحم م  1988-1980أعوام بین اــم اإلیران

 تــقام التي ربــالح أن على تستند تـان الحرب، تلك اءـــأثن الطرفین بین انت التي ،فالعالقات
ي الهدف االستراتیجي تخدم انت وٕایران العراق بین ق إلى یهدف ذــال المنطقة، في األمر  اءــإ

ع ة المظلة تحت النفط منا ان.األمر ات أمل ف  إیران تستعید أن الحرب، تلك من المتحدة الوال
ومة من االستراتیجي وموقعها بنفطها ة ح  و                             )2(.متحررة إسالم

ی ةـــصناع حسین صدام أن نــم مـــرغـالو     رانــــــإی اهــش لـــلخ ةـــمحاول مــللح هـــأوصلت ةــأمر
ع أن المنطقة،غیر في رــآخ ة و ذاتــــل الخاصة ةــالطب  فــحلی نــم هــحولت نــحسی صدام شخص
م هــمحاولت و رانــإی على هــحر في وزهــعد ف خاصة دوــع ىــإل  نـــم اتضحت والتي ه،ــذات لتضخ
 ةـمدروس رــــغی ةـــا إستراتیجیـــأنه ىـــعل تــلـد يـوالت ةــــج الثانیــالخلی ربــح في هـتـإستراتجی اللــــخ
 ةـــدولیـــال اتــــوــالعق و الحصار نـــم إلى سنوات هـــشعب أوصل متسرع ائدــــق ةـــشخصی ســتع
ط الذ االستبدادو  ا حسین صدامبهم  أح                            )3(العراق لشعب مهح في إعالم

                                                            

ة للعلوم، ،2004 ،ص19. ة على العراق''،  بیروت :الدار العر رجي،'' الحرب األمر اسین الش  (1) طه نور 

)2( ، تاب العرب ،3:،دمش ،''2001أیلول  11اإلسالم وأحداث ''زیر سلطان قدور   .49، ص 2003تحاد 
)3(، ة قادر اسةمل ي في العراق دراسة حالة مفهوم الحرب العادلة في الس ة(التدخل األمر ة األمر رة)الخارج  ،مذ

اتنة)،(ماجستیر ة،جامعة الحاج لخضر، ة و العالقات الدول اس   154،ص2009،فسم العلوم الس
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ان نظام  2001-  1991وطول فترة     تاتورــأكث صدام حسینم  دیث ــة في المجتمع الحـــر د
زت قد  العالمي اإلعالم وسائل أن و خاصة  شــــوح إلى رةــم صدام ولــتحیل ةــالنقطھذه  على ر

 اتـــالوالی دتـاعــس ةـــاإلعالمی ةـــالحمل هــذه لـــ جالد ىــإل ةـثالث و دـــجدی ـرــى هتلإل ر ـمرة أخ و
  سبتمبر 11 داثــأح ورــــف إذ ، راقــــالع ىــعلهــا لحر  ررـــمب نــحسی صدام امــإقح على دةــالمتح

ات أعلنت  2001  اـتهماتهاا في استندت قد و اإلنفجارات، في حسین صدام تور المتحدة الوال
 رادــأف مع مرات عدة التقوا قد عطا محمد نهمضم من و األحداث منفذ من ستة أن مزاعم على
ة المخابرات في ة الدول حدإ في العراق ر ھناك أن و األورو م معس  ةــمنطق يــف دةــــالقاع لتنظ
الة أن عتقد و غداد، العاصمة جنوب "ك سلمان'' ة المخابرات و  ھـذه في استندت دـق األمر

 يــالوطن رــالمؤتم زبــــح ىــإل نــمنتمیی واــان و ربــــالغ إلى واــــنزح راقیینــع والــــأق على مــــالمزاع
                                                         .)1(''الجبلي احمد'' بزعامة ارضــالمع
س وندالیزا"فحسب ف ي القومي األمن مستشارة "را س أن األمر  أن وحــبوض أعلن وشـــب الرئ
لة قب طرح ان حسین صدام''  ون ــس و داــج سیئ امـــنظ هــأن زال اــم و سبتمبر 11 لـمش

.                                       )2(''موجودا عود لن حیث أمنا أكثر و حال أفضل العالم
ــان وحلفــذا ــــه ه ــل نظــــاملصقـم یـاؤهـان والزال األمر االستقالل  ررد التحـرأو شعـب ی ون 
أنــه نظــــروج عن دائــــوخ منتهم  تاتــــرة ه ـــوق اإلنسـان وعلى السالم ـــور وخارج عــــن حقــــام د

ا و العدوان ــــة للشعوب وسلب حرتهــــل في الشؤون الداخلیــــة لتدخـ،متخذین هذه االدعاءات ذرع
ادته علیها                                                    ا و استقاللها.والقضاء على س

أیـــن هو العراق الذ یهدد مصــالــح الدول المجـــاورة في تهدید العراق لمصالح دول المنطقــة: -
انت قدراته؟ أم ة،وـالمنطق مــن على قیــماذا  ــي المه  ـةــالعریـدول ـــادات الـــــام ذلك التیــــار األمر
ـــا،تــلك الــأوفي شمـــال إفرقی ةـــرة العریـــــج أو الجزـــالتي فــي الخلی وءاــاورة ســــالمجــ  الت التــيــدو

الوالیــات المتحــدة األمرـا و مقـرطت مصیره الكیـــــان یـــة،ـدراتها  عضهـــا اعتــــرف  حتــى و أن 
أمر منها  ةالصهیوني  ة األمر ا لإلستراتیج ل                               .) 3(واستسلمت 

األعداد ضخمة في قواعد على و   و  ة جاثمة  أیـــن ذلك التهدـیــــد واألساطیــل و القواعد األمر
                                                            

ة  )1(  ،صمل ،المرجع الساب   .158قادر
س)2(  ،ص ''مراتب الشرف، وند لیزا را   .204، المرجع الساب

رجي ، المرجع الساب ، ص40 ش اسین ال  ( 3) طه نور 
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س إن  س لدول المجاورة، بل على الع ا ل ه أمر األرض تلك الدول ، إذن فالتهدید الذ تدع
اعتبــار أن العراقا للكیــان الصهیونــيتهدیـدفعال  ة متحررة في المنطقة ،                         )1(.أقو دولة عر

قــ - انة الوالیـــات المتحـــدة  ال منـــافس الحفـــا على م وة عظمى وحیــدة في الساحـــة الدولیــة و 
طرة على العالم. نها من تحقی مشروعها اإلمبراطور في الس م قي،                      حق

فــرض علیهـــا  - مــا  میزان القــو بــداخلهــا  فرض العزلــــة علــى إیــــران وحصارها ، و التالعــب 
ةالتعاون مع  یــة في المنطقــــة ،و إمـــا تعرضه اإلستراتیج ا لضغط عنیف یؤد إلى خــلل ــاألمر
اسة في األوضاع ع قو س ة وتشج م اإلسالمي فیها الداخل                        .)2(بدیلة للح

یــة علــى أس - الءم المصالــح األمر مــا  اغـــة األوضــاع في المنطقـــة  ـــاس التطـــورات إعادة ص
ي لدور اإلسرائیلي فیهـا، وتحدیـــد ترتیب الــدول العریــة  الجدیدة، وما یتناسب مع التصور األمر
ة علــى أســاس فاعلیتها في خدمــة مصالـــح الوالیـــات  ات المتحدة األمر في سلم اهتمامات الوال

ة دورهــــا اــة لمتطلبــــا على االستجابــوقدرته .المتحدة یـــة في المنطقـــة،و ایجاب اســـة األمر ت الس
طها اسةــالعري لتسو في التأثیر على مح    .)3( هذه الس

ی أرــالث اتــنزع إطفاء -  ةـــــومحاول اب،ـــــاإلره ضد ةــــالحملتمــرار اس ارــبإظه ةـــالداخلی ةـــاألمر
ر ةـــضر هــتوجی في تجسیدها  على الفــللخ رةـــمثی اتــتوجه ذات ةــــإسالمی ةــعری ةــــلدول ةـــعس
قي دوــالع ةـــمواجه ةــصعو ضوء في وذلك الدولي، دــالصعی  أو ح،ــمالم له رفــع ال الذ الحق
                                                                                           .ان

س ةــــشعبی لدعم لعــراقا ضد ربــــالح توظیف محاولة-  ةـــالرئاسی اتـــاالنتخاب في يــاألمر الرئ
ي الوطني ورــــالشع اءـــإذ يــف ستمــراراالـــراء ج نــم ةــــالقادم  داثــأح دـــع دـاعــتص الذ األمر
ی اإلدارة ةــاســسی في ةــاألولو اءــــٕاعطوٕ  ،سبتمبــر نــم رــعش ادــالح  ابــــاإلره ةــافحــلم ةــاألمر

ة األوضاع هـــتعانی اـمم مــالرغ على القومي،وذلك األمن على والحفا ی الداخل    )4(.ةــاألمر

                                                            
،ص)1( رجي،المرجع الساب ش اسین ال   .41طه نور 
مان النجار )2 ( ،ص صوئام محمود سل   )6نظر ملح(ی.122- 121،المرجع الساب
ات '' ،عبد الناصر محمد سرور )3(  ي  يیجاإلسترات القراردوافع و تداع ا احتاللاألمر ر  مجلة جامعة،  ''العراق عس

  .35،ص2010 ،1 العدد، 14مج األقصى

،ص )4 (  مان النجار،المرجع الساب   .123وئام محمود سل
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ود من  ساد اقتصاد ر ة اتالحر عض في وتقیید مالي، و            .                       )1(المدن
ع إن إ اب جم ة األس اس قة الس  لــالتدخ ستدعي ررــمب أ رهاــجوه في تمس مــل السا

ر  م نظام فتغییر ،عــراقالفي  العس  واليـــم امــــنظ ةـــامـــإق لـــأج نـــم هو عراقال في الح
ة، دةـــالمتح اتـــللوالی انته على اـله حافظ مما األمر  ذلك افس،ــمن الــب وحیدة عظمى وةــق اـم
ساه هــل اغة إعادة يــف مـــــس ة الخارطة ص اس  المصالح مع یتالءم ما لها، المنطقة في الس

ة ة اــــوفق للدول الدور دودــوح األوسط، الشرق  في األمر ی للرؤ  دورــال اـخصوص ة،ــاألمر
ة المصالح ةــلخدم ا،ــفیه سرائیلـياإل  أما الخارجي، المستو  على هذا علیها، والحفا األمر

ات الدعم اجل من عراقال على الحرب استغلت فقد الداخلي، المستو  على ة لالنتخا  الرئاس
ة                                                                              . )2(األمر

ة: الدوافع -ب ر                                                                      العس
ن ـــل المحظورة إال عـــار الشامـــة الدمــرم امتالك أسلحــة تحــإن نظرل : ــأسلحة الدمار الشام-

ا،الصین)فق الدول الكبر  لترا،فرنسا،روس ا،ان  عتبر اــأخر لهة ــالك أ دولــو أن امت ط ( أمر
یــــت الوالیـــث اتهمــحی،دوليــون الـــرقا للقانـــخ ة ــا ألسلحــراق على امتالكهــة العــــات المتحدة األمر

م ة ـــة على الساحــــذه األسلحــــن انتشار هـــم عـــن أن تنجـالدمار الشامل، وأبرزت المخاطر التي 
ة مثـــة و المعـــم مناوئــنظد ــا، ولــة عمومـــدولیــال ورـــــــا الشمالیـــــة،ممــــا انراق ، إیـــــر ــــ: العلـــاد  ،

ـي خ اول الوصول إلى الوالیــات المتحـــدة ـــة تحـــذه األنظمــــاصة أن هـیهـدد األمــــن القومـي األمر
یــــــة عـــاألم ستیــر ال ي ــهـــدة و ة واحـــیجــم النتــمهـر ، الـــة أخـــأو أ وسیل ةـــن طرــ صوارـــخ ال
ق شرـــائـــاف خســـإ یـــة لـــذلك ارتكـــــر ال الوالیــــــات المتحـــــدة األمر ة مروعــــــــة  زت ـــة و االقتصاد

اســــة إدارة بــــ ة ـــو إزاـلــ دمیــرــــوحید لتـــال الــــار الفعـــــالخی  هور ـــى أن الخیـــــار العســوش علــــس
                                                  .)3(الدمـــــار القــدرات العراقیــة في مجــــال أسلحــة

ي جورج بوش االبن ع  و س األمر ن ـــار الشامل على األمــة الدمــن خطورة أسلحــوقد عبر الرئ
ي و العــاألمومي الق    ـدـــس لــه أمــود صعــب لـــالم مجهــــن الســـاع عــــفالد:'')4(هــــقولــالمي بــــر

                                                            
،ص) 1( مان النجار،المرجع الساب   123وئام محمود سل
  57المرجع الساب ، ص ،شاهرشاهر إسماعیل  )2 (

،ص )3 ( ،المرجع الساب ة قادر   154مل
  155المرجع نفسه،ص)4( 
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ــا حالیـــا ج ات ـا، شبـــــوادة فیهــــاردة ال هـــا إلى جنب مع حلفائها مطمحــدود،و تطـــارد أمر

ل رــاإلرهـ بــ،إلجهــالمان العــن أرــن مـاب فــي  قاف تدر م و تجفیف ــاتهـاض مخططاتهم و إ
لهــم ، و جنبــمناب دول التي ــاهل للــه الخطر المنـــا یجب أن نوجــا إلى جنب مع حلفائنــع تمو

ــة،، وتسعى إلــى امتـالك أسلحــة الكــابتدعــم اإلره ة و النوو ة و البیولوج إن اإلحجـــام ماو
ن أن تكـول ـعــن الفعــل ح م ا  حـون له نتائج مأساوــهــذه القضا ان ــرمـة، ونحـن مطالبـون 

ة في مقدرتها مع أحقادهم ''. ما دعم وزر الدفاع االرهابین و حلفائهم مــن الوسائل المتناس
ي  يدونالد رامسفیلد األمر س األمر ات المتحدة'' قوله : الم الرئ ة عل إن الوال  ىـاألمر

میتهــعل ائها ا وــوأنواعه اـــم  ان اخت                                           و              . )1(''م
ه في ضوء هذه الثقة و التأكید مثل العراق من المنظو و  و ي التجسید الفعلي للرط  رعل األمر

یــة  بیــن اإلرهــــاب و أسلحــــة الدمــار الشامــل و الــذ علـى إثـــــره قـــــررت الوالیــات المتحــدة األمر
ـات محـــارــــة الخطـــر المتوقــع دون انتظـــار وقوعــه فــي إطــــار إستراتیجیتهــا القــائمــة علــى الضرـــ

ة و الوقائیــ اق ة ؟ة،االست ــل خطــرا من جانب األسلحة النوو ش   ولكن هل نظــام صـدام حسین 
متلك العراق أسلحة دمار شامل فعال؟ ارة أخر هل                                     ع
ة: ة عن هذه األسئلة من خالل النقا التال ن اإلجا   م

انها التأثیــر علیـــه، فقــد قامــــت إیـــــران بتوجیـــــه تعرض المفعل النوو - العراقي لعدة ضرات بإم
عــد تسعــــة أیـــاـم مــــن بدایـــــة  1980سبتمبر 30ضرة إلى المشروع النوو في العراق في  م أ 

ة ، و رغم هذه الضرــة فقد انهمــك العراق في حرــ ة اإلیران  اه مــــع إیــــران متغاضیــالحرب العراق
ــة و حمایتهــا ضــد أ هجمات مستقبلیـة ،لـذلك  ة لتأمـین منشئاته النوو عن اتخاذ إجراءات دفاع

ـــذا ــم، هـ1981وان ــجــــ 07ي ـراقـــي فـــــوو العــالنــ ـا للمفعلـوجیـــه ضرتهــــــرائیـــل فـي تــإس نجحــت
ات التي فرضتها علیــه ـــار التي عاشها العـــراق جــراء العقوـسنــوات الحصــار و الدمبإضافــة إلى 

ة یــة عقب حــرب الخلیج الثان ات المتحدة األمر  .            )2(األمم المتحدة بتحرض من الوال
تر'' أكد - وت ر ش الدولي على أسلحة الدمار الشامــ '' س التفت لفین  ل في العــراق وهو أحد م

                                                            

،ص )1( ،المرجع الساب ة قادر   .155مل
م  محمود ، 2( ز الدراسا:مصر،  العراق و أسلحة الدمار الشامل)أحمد إبره ة، مر ة و اإلستراتیج اس     .43ص ،2004ت الس
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ــان قــد قضي علـى  1998حینما غادرنا العراق على خلو البلد من هذه األسلحة حیث قــال :''
ـــزات و رصدهـــــا ــع التجهیــــر خطـــة اإلنتـــاج و تتبــم تدمیــات وتـــــانـــة و اإلمــة التحتیــــالبنی
  )1('.رت'ودمـ

ة  - الة الدول ــة وقصدر عن الو ل تام مــن األسلحــة النوو ش علن خلــو العراق  ـــد ـالذرة تقررا 
میــات جاء في هذا التقرر: ة في العراق إلنتاج  '' ال یوجد دالئل تشیر إلى وجود أ قدرة ماد

مــة ''، ة المعدة الستخــدام في األسلحــة ذات أ ق لـى ـر إـمــا أشــــار التقرـمن المواد النوو
ة ساعــــدت ة على تدمیــر المرافـــ أن حــرب الخلیج الثان ــة  الوالیــات المتحــدة األمر النوو

                                                                                     .ةالعراقیـ
غ " تأكید- ذ ــــال ةـــــالدراس رــــتقر رــتحر ىــعل واــــعمل المحللین الذین هو وأحد و " ثیلمان غر

ارات دائرة قامت ح و االستخ  امــالقی على لــتعم انت التي و ،یهام عل 2001ف ــخر في ثــال
 رــــوز ىــإل مهـــاتقد مــت و التي لــالشام ارــالدم ةـر أسلحــتطو يــف راقـــالع دمــلتق ةــشامل ةــمراجع
سمب في "اول ولن ةــالخارجی   نـــهأ يــأساس لــش الدراسة أوردت ''ثیلمان ''بــحس . 2001ـرد

یل إعادة یثبت مقنع دلیل یوجد ال ،ــالن جــه لبرنام راقــالع تش  اإلدارة أن ''ثیلمان ''دـــأك اــم وو
ی  رةـــدائ رـــتقرنــه أعل ذـــال دــــالتفنی أن ذلك يــل لـــش رــالخببهـــذا  ةـــــمرحب نـــتك مـــل ةـــــاألمر

ارات طل االستخ .                             )2(األكثر تبررا لشن الحرب على العراق الحجة ی
ــا ــلهج والتي رهــــتطو و يــراقــالع وو ـــالن جــالبرنام اءــق تنفي التي التقارر و الدالئل ھذهل ــ  ك
االت من ش و ة، التفت ة وشــب إدارة لــتظ الدول  اــافی اــسبب اــإیــاه معتبرة و ةــــالحج بهاتـه متمس
 اــم "لــــالطو خـــارــالت" و ةـــــالسلمی ولــــــالحل في عهاو ـــوق دمــــع ةــعل راقــــالع على ربـــالح نـــلش
              .الدولیین المفتشین مع تهتعامال في حسین صدامسه مار  الذ الخداع نــــم وهــأسم
رة القواعد تثبیت - ة العس یزة دائمة، صورة الخلیج في األمر ة ور  ر ــالعس لوجودها أساس

س  عــالمر ةـــمنطق يــوف طــاألوس رق ـــــالش ةـــمنطق لـمجم يـف اــٕانموٕ  ب،ــفحس الخلیج ةــمنطق في ل

                                                            
م  محمود )1 ( ،صأحمد إبره   .43،المرجع الساب
مور هیرش )2(  اء الطرس ة العم ادة األمر ب 11من  -، الق  :لبنان،: التعرب و الترجمةرت ،-أیلول إلى سجن أبو غر
ة للعللدار ا   .220ص ،2005 وم،العر
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 اــوآسی ا،ـــآسی ربـــغ الـــــوشم جــالخلی :مـــتض والتي اــــمنه القلب في عــراقال عــق التي تیجيترااالس
  )1(.األوسط والشرق  الوسطى

ر  الوجود إن - حراق الع في العس ات یت  واء الدولـاحت على أكبر قدرة امتالك المتحدة للوال
ة ات المعاد  دــالتحدی يــوه .عــراقلل تیجيااالستر  الموقع نــم اً ــانطالق ومواجهتها المتحدة للوال

ات ،اوسور یرانإ  وسورا إیرانف الدولتین، هاتین استهداف نیتها إطالقا تنفي ال المتحدة فالوال
ات تصنفها التي الدول من تعتبر                          )2(.)الشر محور(ضمن المتحدة الوال

سي دفـــاله إن - قاؤهاوٕ  سرائیلإ نـــأم تعزز هو ذلك ارءو  من الرئ ة ٕا راً  ومتفوقة قو  على عس
ط ه وتزرع هـــتقدم وق ـــتع الذ ريــالع المح ان روبـوالح ةــوالتفرق اتــباواالضطر  و الفتن ف  فالك

ة وـــه الصهیوني  دةــالمتح اتـــللوالی ةـــالنسب ريــالع نـــالوط بــقل في ةـــثابت تار ـــطائ ةـــحامل مثا
ی  إذا غـــالــنب ال التي حــالمصال ذهـــه ة،ــالمنطق في اــــمصالحه نـــــع األول اعــالدف طـــوخ ة،ـــاألمر

                                                      .)3(ومحارته المــاإلس ربــتخ الــتط اـــأنه اــقلن
ن و  على اتــــالهجم وعــوق دـــع إال اـــله ا ـــقتطب لتلقى انتـ المبررات ما هذه ل أن القول م
الت دةـــات المتحـــــوالیــــال ی لإلدارة ةـــــالذرع تــــأعط يـالــو  لكــت ذــتنفی يــف يــالعمل ــللتطبی ةــاألمر

ة األجندات طرتها فرض والعراق، ثم ومن أفغانستان احتالل من الواقع ارض على الخف  على س
زــم حیث انـوأفغانست العراق رط من خالل ةـــخاص صفة األوسط الشرق  وعلى منطقة العالم  ر
القو ،هف والطاقة النفط تجمع               .الحلیف اإلستراتیجي لها رب من إسرائیلــالتواجد 

ة فعدواال-                                                                  :االقتصاد
طرة ع على الس  ةــالخفی دةـــاألجن لـــتمث والتي ة،ـــاالقتصادی عـــراقال رواتــوثالعراقي  النفط منا
 يـــاألمر اسيــوالسی ادــاالقتص رــالف يــف ةـــواسع ةــمساح لــحت النفط الن دة،ـــالمتح اتــللوالی

اره ةإسترا سلعة العت ط تیج اشرة ترت ي، القومي األمن م  مستشار قول الصدد هذا وفي األمر
س  ىــعل ربــالح لــقب هــل حــتصر يـف  ''لیندسا وارنسل'' االقتصاد للشئون  االبن بوش الرئ

                                                            

،صشاهر إسماعیلشاهر )1(    . 192،المرجع الساب
،ص شاهر سماعیلإشاهر  )2 (    . 192المرجع الساب
مان النجار)3(  ،ص ، المرجوئام محمود سل   .152ع الساب
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س الهدف وـــه النفط "انـــب )1(راقـــعال  ر ـــعس ومـــهج لشن دةــالمتح اتـــالوالی اعيـــلمس الرئ
ة اآلثار وان ق،االعر  ضد النطاق عــواس اس ة الس طة ستكون  الحرب لهذه السلب  ةــایـــللغ س
ة ااالمز  ةــمقارن اسب االقتصاد ةترااإلس والم                          )2(''ربـالح نجاح حالة في تیج

ع على واإلطاللة الخلیج في النفط عمنا من تراباالق- ح نراــإی في النفط یناب  اً ـــسعی نــــقزو رــو
م   ةــجهل اـــیدیره أن دارــــاألق اــله اءتــش روةــالث ذهــــــه أن ىــإل رون ــینظ همـف م،ــالعال اقتصاد للتح

ة والتقدم الحضارة معنى فقهون  ال متخلفون   مقراط    .والد
 نــــم لـــ ارــــأعم ادةـــــإع اللـــــخ نــم ر ــــالكب اتــالشر امـــأم يـاألمر ارـــاالستثم ـاــــأف حـــفت -

اسة تسمى ما وهي .قاوالعر  أفغانستان اب س        .                                  )3(المفتوح ال
طما  – یـــرة القـــأن س انیـــة استخـــدام راق و الخـــة على نفط العـــــوات األمر منــع حتى إم لیــج س
م ل،ـــأو إسرائی اـــــواء ضد أمرـــالنفط س الحــس  كـــــأوة ــــى منظمــن الضغط علـــا مـــن أمیرـــو

اطهــا من خالل اإلنتاج العــالي لدرج ـون سعــالستنــزاف احت ،مع التشدیــد على أن  ر ـــة القصو
ك .                           )4(البرمیل في حــدوده الوسطى، وهذا یؤد إلى إضعاف منظمة األو

ةال ر ات العس   ا                                             المطلب الثاني: العمل
 12ن في ـــاألم لســـن لمجـــوش االبـــورج بـــه جـــذ قدمــــر الـــإن التقر حرب:ــر للـالتحضی - 1

رة ضد العراق ـــاب التي تجعـــد من األسبـــحصر العدی 2002سبتمبر  ل من استخدام القوة العس
متلك أسلحة الدم ـــوق اك حقـــه في انتهـــن مسؤولیتـــك عـــل،ناهیـــار الشامــأمرا ضرورا،أن العــراق 

اإلرهـــــم تتعـــ، و تهاإلنســــان قــــس األمـــن مجلـــلت مــــا،جعــــرهـــاب وغیـــل  ت ـــعلــى التصو دمــــن 
لمـــــم یذــــول ،1441*رارـــم علــى ق2002نوفمبــر 08ـاع في ـــاإلجمــــب القـــــوة في  الــــة استعمـــر 

                                                            

ن النفط مرتكزمحمد سالم أحمد الكواز،'' )1 (  ة في القرن الحاد و العشر ة، ''الحروب األمر ة التر ل حاث   مجلة أ
ةا   .355ص،2007 ،2،العدد6مج ،ألساس
  
،صمحمد سالم أحمد الكواز، )2(     . 355المرجع الساب
مان النجاروئام )3(    .123،ص المرجع الساب ،محمود سل

طوش)4( ات '' ،معاذ ال ي االحتاللتداع طاني في األمر   .83ص، 2012، : دار حامدعمان  ،''العراق البر



اسة             الفصل الثالث             اساتهاإنعفي العراق و  ةاألمر  الس 	

 

74 
 

ــــن في تصور الـــدول مصوتةــــرار، ولـالق مةـــالع''أن م  ة ـــــانـــت محاولــــة دبلوماسی ''واقب الوخ
رةـمن الوالی ات المتحدة1ات المتحــدة لتشرع الحملة العس  على التحایل على القرار وعملت الوال

سو  يـمحمد البردعن ــل مــرغم ما قدمه و   و ور ـــدم عثـــــــا عـــــان فیهمــیبینر،ــارـــن التقـــم بل
ل ــــإال أن راق،ــــد العـــج النوو لــالبرنام  افـــاستئنار شامل  أو ـــة دمــى أ أسلحـعل المفتشین

ات ا استمرتا في حملتهما الدعائیالمتحدة  من الوال ــدء الحشد ـــومــن ثم بـ ـراقـــة ضد العـــو برطان
ي و البرطاني ر األمر                  )2(.األسترالي في الخلیج لشن الحرب على العراق العس

راق ــــى العـــرب علــــن الحـــي لشــاء دولـــول على غطــــدة أن الحصـــات المتحـــــن للوالیـــا تبیــــولم  و
ا ع ل من فرنسا و روس سبب إعالن  ال  انیـمستح ـرار ـــو ضد أ قــــ الفیتـــدام حـــة استخــن إم

ـــــرب على العـیتضمن شن الح ــرب ضـم ــد إحتماع لحــس، فعقــــــارج نطــاق المجلــت خـــراق ، تحر
ي  س األمر س ال وشـــجورج برئ انی یرــوني بلــطاني ـــوزراء البرطــــو رئ س الوزراء اس ا ـــو رئ

رب على ــــالحى شن ـــالث علـــرؤساء الثـــال أتفـــم،و  2003ارس ـــم 16ال في ـــفي البرتغ ارـــأزن
ي خطابـــم وج 2003ارس ـــم 17راق.و في لیلة ـالع س األمر س العــراقي ـــه الرئ ا أنذر فیـه الرئ

مغــادرة العراق خالل                                      )3(.ساعة و ولدیــه 24صدام حسین 
یـــة في الخلیج قــــد عند  .. ــان حجـــم القــوات األمر ي،  ر األمر ة الحشد العس إستكمال عمل

قل عن  ــي و  280وصل إلى مــا ال  مــا وصــل  48أـلــف جند أمر ألــــف جنــد برطــانــي،
یـــة وقــوات التحالف المحتشد فــي المنطقـــة و ألفــا  333القرب منها حوليإجمـــال القـــوات األمر

ـــة، ففــي الكـــوت أحتشــد حــوالي  حرــة و الجو الت البرـــة و ال أالف  150تضم مختلف التش
یــة، مــن بینهم  یــة  17فردا من القوات األمر ة الثالثـــة األمر ان ألفــا مــن فرقـــة المشــاة الم

                                                            

ش  ،2002نوفمبر  8عن مجلس األمن في صدر هذا القرار  :*1441 السماح المطل لفرق التفت ة العراق  مطال قضي 
ة لممارسة عملها بدون أ  ان الذ تختاروفقا لجدول أعمالها في الوق إعاقةالدول مجلس األمن  أعتبر، وقد ت التي ترد و الم

عة ألمم المتحدة  ش التا ة و التحقی و التفت ة لمفتشي المراق ال العمل و'' أن إ هاتز ي یترأسها الدبلوماسي'' الت ''الیونس
س''  ة لطاقة الذرة ''بل الة الدول ، من شأنه المساعدة على تحقی الهدف المنشود وهو نزع محمد البردعي''ومفتش الو

مة.الحرب إلى ألجوءاألسلحة دون    ،وٕاال سوف تتعرض العراق لعواقب وخ
 

(2 )Scott Ritter, Guerre a l’Irak ce que l’équipe Bush dit pas , Bussire Camendan Imprimeries 
France2 002, P 16 – 22. 
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حرــة،45و فــــرد  1200ألفـــا مــن القـــوات التدخـــل السرـــع ، بإضافة إلى  15و ألفا من المشاة ال
عیــن لقیــادة الدفـــاع الــجو  ة العـــاشرة ، وفرقــة  250، و حوالــي 32الــتا فــــرد مـــن الفرقــة الجبل

حـــوم الجـــــالهج ـــــــو فــي ال عـــأالف ف 4د ــــــــوجـــــان یــــــرن  امس ــول الخــــــادة األسطــــون قیـــــــــرد یت
ــي                                                                               )1(.األمر

ـــز فــما  زــــــــن القیــــــــرد مــــفـ 1000يـــــر حــوالــي قطـــــتمر یــ ـةــــادة المر دة ـــــــي قاعــــة فـــــــاألمر
یـــــق انتشرت دـــالعدیفي قاعدة  3500و السیلیـــة رـــة فــي ــــــر فــي قـــواعـــــة أخـــوات أمر ــد عس

حرة،فقد جسلطنــة عمان ة لقــوات ال النس افة ــــج،بإضـــرات في الخلیـــالت لطائـــر نشر حامـ،أما 
حــر المتوسطإلى  ـــــل حاملـــة طائـــرات أكثـــر مــن  إثنین في شــــــرق ال طائـــرة مقاتلـــة  50وتحمــل 

ـــل حاملـــــ، وتتح f18و F14الطـــــراز ة مـــنــو قاذفـــ ـن ـــــة مجمــوعــــة معـــاونة مــــن السفــــــرك مـــع 
ة یتــــراوح عددها حر 13و 11الحر ن ـــاردات و المدمـــرات و سفـــو الط تن الغواصاـــة مـقطعة 

  )2(.معــاونة أخــــر 
ة األسلحة أهم و   ر العراق في ضرب المستخدمة الجو                                  :نذ
اتشي- ة األ سی ): (AH-46مروح ة القتــال الرئ ش األمرـــة لـــــوهي مروح ي، حیـــث ــــد الج

اتشي صور فیدیو ملتقطة عن طر    الحرار لتحدید أهــدفهم. االستشعارستخدم مستعملو األ
ا ــــود رادار على سطحهـــذه الطــائرة وجــمیز هــ اــــم ):E-3sentry Awacsطائرة أواكس(-
ة و  ة األمر   طائــرة من هذا الطراز أثناء التدخل. 33تمتلك القوة الجو
لها الغ د تتمیزــالم عیدة اتــالقاذف من الطائرة ذهـــه): (B-1Bقاذفة القانابل-  بـــرـــش
ه ذـــال ة فاءة ذات قاعدة،وهي ذا مثلث ش ة معدات تمتلك جدا، عال ن ال إلكترون  م

ع تكلفة تبلغ .العدو رادارات قبل من رصدها ارات منها ثالثة الواحدة تصن                     )3(.دوالر مل
  :راقــالعاالهجوم على - 2
عـد انقضاء 2003مارس  20وفي    قة على المهلة التي أعطاه 90،و  وش إلى ــــورج بــــا جـــدق

عـــد  غــداد و س صدام حسین و نجلیــه لمغادرة العـــراق، سمــع دو إنفجــارات في  قــــة  45الرئ دق

                                                            

ك فؤاد استبراق وهیب،)1 (  ي للعراق تحلیل مجلة نیوزو ة لالحتالل األمر ة''–ا''لمعالجة اإلعالم رة،النسخة العر  مذ
ا)،  ، (قسم اإلعالم ، جامعة الشرق األوسطرماجستی   .118، ص  2009لدراسات العل

، صفؤاد استبراق وهیب، )2 (    . 118المرجع الساب

،ص )3 (   .60حال سعیدة،المرجع الساب
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انت  عد أنهــا  ما  ه ''ضرة الفرصة'' الذ علم ف ي أنه أصدر أوامره لتوج س األمر صرح الرئ
عتقد أن  استهدفتضرة  ان  هصدم حسین منزال                            .             )1(ف

عملیــــرب العــــدأت حـــب ب رب ــحا ــــــادة علیهــــاروخي ،وتطل عــو و الصــــــات القصف الجــــــراق 
د ة شمل التجر افـهذه العمل راق ــــة في العــــة التحتیـــر البنیــــة تدمیـــــة،مستهدفــــــدن العراقیـــــة المـــــت 

رات و المعاماالتصاالتالمواصالت و  ة و المعس رة و المدن ل و الدوائر ـــــ، و المنشآت العس
رــــالدول سیــة العس ـور و الطــرق ــــة و الجســــة و الخارجیــــات الداخلیــــة،و اإلذاعــــة و المدنیـــة الرئ

ة و محطاتهــا و قص س افـــــة و الـــور الرئاسـالرئ ث ــــع،حیـــدا وزارتي النفط و التصنیــــة عـــــوزارات 
یــة ح على محــور  اوةـــالسمو  ةـــالناصروت یإتجاه ـــراق من الكـــدود العــاجتازت القــوات األمر

ــت القفي هاتیـــــن المنطقتیندة ـاومــة جدیــــــورات،القت مقـالف یــــــ،تر اسبــة ـــــــوات منـــــقة ـــــوات األمر
القـــــمتج ـــا و إحتاللهــــاــوقـــف فیهـــة المـــلمعالجـــ سیـــــه  الحلــة والنجــف ة ـــــة نحــو منطقــــــوة الرئ
ـ ر ـــر لتعـــــث دخلتهــــا دون مقــــ،حیالءو هم ـــو إتصالتران ـــن إیــــا مــــائدین معهــــاون العـــــاومـــــة تذ

بیرة  شدة إال أنها أصیبت بخسائر  ة فقد قاومت  المتعاونین معهم في الدخل، أما القوات العراق
ة،و استمرت المقاومة حتى یوم  ) 2(2003/04/07نتیجة القصف الجو لها في موقعها الدفاع

غ . الهجــوم على  لــف  ي الم سي األمــر التقـدم نحـــد ــداد، فقــأما الرتل الرئ غــــاستمــر  داد ـــو 
القـــــوات ،4/4/2003وصلهــا یــوم  أ الیــــوم الخــــامس عشر مــــن مشــــروع العـــدوان و اصطــدم 

غداد في الغـرب و الجنــــوب و الشـــرق على محــور دجلــــة و الفــرات  لفة بدفاع عن  ة الم العراق
القــوات المعادیــة ودارت معارك ضارة في  بیرة  غداد، و أوقعــت هــذه القوات خسائــر  ضواحي 

غداد في منطقة  ةحتى وصلت المعارك إلى حدود  ــة و المطــار  ضاح ندر المحمودیــة و اإلس
ــــوات طــرقـــــت القـــ 7/4/2003و یــــــوم االثنیــــن  2003/  6/4و  5و  4 فـــي األیـــــام الــدولـــي

عـــد أن أبــدت القــوات المدافعــة بإستخدام األسلحــة المحرمــــة فــي منطقـــة  غداد، یــة أبـــواب  األمر
غــداد من عـــدة اتجاهـــات مـــن الغــرب (الفلوجة  المطار ة  غداد)   –الدولي، دخلت القوات األمر

ة ندرة)ومن الش-ومن الجنـوب(المحمود              )3(الدلي) رق على محو(نهر دجلة بإتجـــــاه جسـر اإلس
ط 9/4/2003وم ـــو یـــــرت القـــــس ـــة المطــدفهـــــــة علــى أهــوات األمر ـــــار الدولـــي،الـــــذ ــا الحیو

                                                            

ي، )1 (  خ السر لحرب العراق ''یوسف بودانس   .11،ص 2005د.م ن): دار العلوم ، (، ،تر: موقع الناس ''التار

،ص )2 (  رجي، المرجع الساب اسین الش   .74طه 
  .76المرجع نفسه،ص )3 ( 
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حعتبر  غداد لمساحته، أحد مفات ات  ساعد على نشر واسع لقوات البرـة المهمة في بو و ألنه 
مــا أنه یجــاور المطـــار أهــــم المـــوقــع  بیرة من القــوات العدو محمولـــة جوا،  ن ضخ أعداد  م ،و

یــة إلدارة العملیـــو ــالقـ طاتات األمر ط  ــرت ةـ، و                                          .)1(رق إستراتیج
عـــمقاومة قوات الح نتهتا ا ــت ســـــرس الجمهـــــور و القــــوات الخــاصة تمامــا  الحهـــــا ــــــد أن تـــر

أنه انت العملیــة  غداد، و اتها في شوارع  ـــنـومعداتها و آل متوقــع أن  ا هزمــة ال مقاومـــة، لم 
ومــة وال أمـن  حت البــالد دون ح غــداد وأص ــذا سقطت  ام، ه غداد في یومین أو ثالثة أ تسقط 
ومي أو خاص  ـــل ما هـــو ح ات السلب و النهـب و الحـــرق  وال نظام ، وعمت الفوضى و عمل

رة المحترفة س صدام حسین لخبرة العس رجع هذا لفقدان الرئ                        .)2(و
س صـــعندمــا س غــداد قــــأل محــامي الرئ غــــا ولــیـال:'' ـــدام حسیــن عــــن سقــو   ، م ــــداد لــــد

سواع غداد احتلت وستحرر  طــتسقط، ذه ـــر، وهــوط شيء أخــالل شيء و السقـــال،االحتــد األ
ست الم خ تعرضت لغــر التـــان،وعبـــداد فقبل األمرـــغ اـــل فیهــرة األول التي تحتــل زوات ــــار

ا أن تحتل البلدان لكن العیب أن ال تقاوم ..) وثیرة(. س عی  و               .)3(وتتحر'' ل
مدینو ة مبتدئة  ة نحو منطقة الشمال غداد توجهت القوات األمر  ـدــراء و بلــــســامة ـعد سقو 

تثم  س صدام حسیـن، أمــا مــن اتجــاه الغـــرب فــي محافظــة  تكر وتوقفت فیهـــا ألنهــــا مسقط الرئ
ار ) على محــور نهــر الفــــرات ادـالفلوجة و الرمفقد اتجهت قوات أخر الحتالل المدن( األن

طرتها علیها لخلوها من القـ سط س نت من  ة متناثرة و تم ـوات العراقیــة القت هناك مقاومة شعب
سي الـــذ یرــط العـــــراق بــاألردن  طــرة علیهـــا ألنهـــا واقعــــة علـــى الشرــــان الـــرئ ـــان یجــب الس و

ة فقد تم التفــاوض مع قـــادة القـــوات لمحفظتي و تــم التسلیــم  الموصــل و التامیــم ومناط الشمال
                                                                       ،)4(القوات دون قتال

طــرـــوات األمـــــــــت للقــــذلك تمـو ضــــالیـــــــاطــ الشمــــــى المنـــــرة علـــیــة الس ائـــر ــــــــا دون خســـة أ

                                                            
مي ،)1( ة هذا ما حدث ''خلیل الدل اعة المحدودة ، ، ،''صدام حسین من الزنزانة األمر ة المنبر لط  2009الخرطوم: شر

  .144ص
غداد''أحمد منصور،)2( اعة و النشر،  بیروت: ، 6 ،''قصة سقوط    .82،ص2004دار ابن الحزم لط

مي)3( ،صخلیل الدل   151،المرجع الساب

،ص)4( رجي،المرجع الساب ش اسین ال   78طه نور 
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ــذا انتهت حرب المعـــارك بین  ر،ه ــرب على ـاء الحــــــالف إنتهــــــالقوات التح نتلو أع الطرفینتذ
ا في    .  9/4/2003العـــراق رسم

رــــــن إستخدام القــلم     العــــــا على أكبــة المفرطـــة، وانتشارهــــوة العس طـــة  ــراق ـر مساحـــــة مح
احتماالت وقوع مع ة  لـــإلى تقدیرات أمر عـــود إلى استعرض ة وشرســة ــارك طو ـــان  قــدر ما 

ة أمام العالم و                )1(.إنشارها في العراق لصالح مخطط یتجاوز العراق القــوة األمر
حـــاء الـــج ج ط ـــن الـــث عـــــدور اآلن ل ض حــث و  عـــد عـــدة أشهر مــن ال س صدام حسین، و رئ
ض على الــرب تــــالة المغـــصل ــــقب 12/12/2003ي ـــفــ س صدام حسیــــم الق ــام ـــث قــــن، حیــرئ

ه على محامی ض عل ة الق قــص رو س  انــــه، وهي نتیجـالرئ ان في ــــذ ـــــن صدی الــــة مـــة خ
ه، التي نتج عنه ه العدید من التهم إل م  اـــا في مــــمنزله،وتم توج وتم تنفیذ ذلك  امدــــبإععد الح

سمبر 30عید األضحى یوم                                                         . )2(2006د
اسي    العراقي.المطلب الثالث: التحول في النظام الس

یـــة تبن   اســـة الغموض عنـــد الحدیث تعمـدت الوالیـــات المتحدة األمر عن إدارة العـــراق في ي س
م المعـــارضة العراقیـــة فإنهــا فــي  الرغم من أنهـــا عملـــت على تدع عد السقو نظام، و مرحلة ما 
ذات الوقت لم تأخذ على عاتقها أ التزام نحو هذه المعارضة ، بـــل اكتفت بإشارة إال أنه سوف 

مقــ عـــد صدام حسین مـــن خـــالل إقامــــة نظـــام د ـراطي یتم فیــــه الحفا على حقـــــوق یدار العراق 
عدة مراحل منها: اسي  ات وحمایتها. وقد مر النظام الس                                األقل

ر  م العس ات المتحدة قبل بدء الحرب على العراق قد أعلنت :  أوال :مرحلة الح انت الوال
ــر للعراق لمدة ثال ة عـن نیتها تعین حاكــم عس ومة عراق ار ح ثة أشهر یتم من خاللها اخت

م العراق، وقد وقــع االختیــار على  تتولى إدارة البــالد، وٕانشــاء هیئــات دائمة لتمثیل العراقیین وح
سا ـــرار الرسمي نص على تعینــللقیـــام بهـذه المهمــة، إال أن قـجى جارنر الجنرال المتقاعــد  ــه رئ

                                                            

مه، )1 ( ا ة) ''محمد الخلیل الح ارات األمر شف القناع عن اإلستخ ة المطبوعات انشر و لبنان:  ،''أسطورة الوهم ( شر
  .84، ص 2006 التوزع

طل''رمي محمد فؤد''،) 2( تاتور ال ة،صدام حسین الد .                11،ص2008،مصر ، 4، العددسلسلة الرمي الثقاف
تب إعمار العراق: انون الثاني *م س جورج بوش في  أمر رئاسي من الرئ تب  ه  2003إنشاء هذا الم تنفیذ ،الذ عهد ال

تب في  رة الى عمل ملموس،ووضع الم ات خطط الف حیث تنفذ جهود في العراق من خالل قناة نفسها مثل العمل البنتاغون 
رة.:(علي محافضة، رات ال''العس ینحروب الخلیج في مذ ر   ).382،ص2012دار فارس، :لبنان  ،''ساسة و العس
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تب إعمار * ة ،و خل وجود العراقم ع لوزارة الدفاع األمر ان تا تــب  جى جانر ، هـــذا الم
ة بین السلطة ال ـــفي العـراق وضعـــا فیــه االزدواج رـة التي  یــة عس انت بید قــــادة القــــوات األمر

ادة  ق تب اإلعمار  مثلهــــا م ین السلطــة التــي  فتها  نتـاـــالتي و جى جانر، في العــراق و وظ
ـ ة، خـــة العـــدولــــز على استعـــــادة المــراف و أجهـــزة الــتتر  ةـــة التحتیـــال البنیـــي مجــاصة فــــراق

ة والعو  رة إلى تدهـور الوضع األمني و الخدمــات،و أدت االزدواجیـــــة بین اإلدارتیـــن المدن من س
ة و الخدمات جى جانرود ـــــاح جهــرص نجـــفـــم الحــد من ـــث ة التحت ت ــ،فقد دخلالستعادة البن

ح  ات المتحدة إلى العراق و لدیهــا تصور مفــاده أن سقو النظام صدام حسین سوف یت الوال
شأن العراق الجدید،غی ة في إطار خططها  ر لها توظیف جهـــاز الدولـــة العراقیــة و بنیــة التحت

بیر یـــة إلى حــد                                           .)1(أن ما حــدث في الواقع أرــك الخطط األمر
سبب  إ إن سقو النظام جعل أجهزت و مؤسسات الدولـة العراقیــة في حالــة من الشلل،و هذا 

طة ـــة العالیـالدرج اسي الـــذ مــــمـن الس عارسه *ـــرة و االختــراق الس زت ـــهــــعلى أج ثــــــحزب ال
ار سرع لألمن ،فقد أد ت ة، وقد تراف ذلك انه راقیــة إلى ـــوقف عمل الشرطـــة العـــالدولـــة العراق

ةرات و ممتلكات اـــو االعتداء على مق رائمــــة من الجـــانطــالق موج ،وقد أتسمت هذه لدولة العراق
عـــد سقو النظــــامة من االرتــالمرحلة بدرجة العالی ة و التـــردد،ف دأ ــــ، وقبـل أن ینقضي شهر بجــال

س واحـد جارنر جنرال  ـــون له رئ اسي عراقي جـدید  یل نظام س یتحدث عن اتجاهه نحو تش
عــد الفتــرة  ش واحــد، وذلك  انت ـــاالنتقالیــة ،ودعــا ممثلي القــو العج راقیــة المختلفــة للتشاور، و

ة ـــة عــــر و زعامـــات محلیـــادة العشائـــالخطة تقوم على سلسلة من االجتماعات یتشارك فیها ق راق
اسی ادات األحزاب الس ة ،على أن تـــؤد هــــــــــة العـــبإضافة إلى ق دید ــــماعـــــات في تحذه االجتـراق

ـة وفي ـــرحلــة االنتقالیــــا، و االتفاق على ترتیبـات المـــار أعضائهــة و اختیـــومة المؤقتـــــل الحــــش
ات أخ انت عمل ــاء ـــدن و األحیـــولـى إدارة المــــــة تتـــن هیئات محلیــــر لتكوـــر تجــالوقت نفسه 

ــان یـــــر أنـــه مـــن األفضـــل جارنر تــى األیـــام األخیرة لمهمـة الجـــنرال العراقیــة، وح في العــــراق، 
                                                            

 )1( ، .                                                                                132فؤاد استبرق وهیب، المرجع الساب
عث ا في سورا*حزب ال ة 07/04/1947:تأسس رسم ة قوم اته إلى أنه حر ، اشیر في أدب شیل عقل ، مؤسس الحزب م

ة الخالدة ضد ة واحدة ذات رسالة خالدة  تهدف لرفع رسالة األمة العر االحتالل و التجزئة و تخلف و رفع شعاره أمة عر
ما الدارسین في مؤسسات  ة العرب،الس ة...إنتشر  هذا الحزب في العراق عن طر الطل وأهدافه الوحدة ،الحرة، االشتراك

، وللمزد راجعغداد،  اظم المسو اسي( خ الس ، ، نشر و1،العراق صفحات من التار  2013التوزع االلكتروني،دمش
  .)46،ص
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س  جورج بــوش قـــــام بإعــــالن انتهــاء  ة مسؤولة، لكن الرئ ومــة عراقیــة انتقال ن ح اإلســراع بتكو
رـالعملی    )1(ـراقـــة فــي العــــات العس

                                     
م*ین ــوقــام بتعــ ة في  ةـــلـــوهــو مـــا یـــدل على بـــدء مرح ر''ــ''بول بر اسة األمر جدیدة من الس

                                                             .)2(تعامل مع الملف العراقي
م المدني: ا: مرحلة الح ي جــورج  ثان س األمر م المدني، عندما قـام الرئ بدأت مرحلة الح

مر''ـــبـوش بتعین''ـــبـ مر  راق,و وفقاــدني للعـــم المــــي منصب الحاكـــف ول بر تابلبر ام ــــعه ''ـــفي 
ـــان األمــــ(...فإن قضیته في العــراق'' غـداد، وأنـــه  ي األعلـى مرتبــة في  عـــوث شخصي ــه مــر

س جــــورج بوش، وتب ة لـــدأ سلسلــة القیـــللرئ النس عده رونالد رامسفیلد ه من وزر الدفاع ـــادة  ،و 
ح الوحیـم س، وأنه أص أعلى سلطة...)اشرة الرئ ون  ، دة التي تتمتع  مرإال أن  فلــم  ـا،مدنی بر
یـــألف جند من الق 170ـر مــن ـــة على أكثـــه سلطـــــن لــدیــتكــ اء ـــة في أرجـــة الموزعـــوات األمر
ــل الــــذراع ـــــر أن القیـون نسمــــة غیـــملی 25راق، التــي تضم ــــالع یــة التي تش ــزـــة األمر ادة المر

سي فـــي مدینة  ــر لتحالــف ومقــرهــا الرئ االعس ة  تام دافي وال مــن  رلدیهــــا األوامانت  فلور
س بـــوش و رامسفیلد لتنسی عملیتها مع السلطة التحالف .                          )3(المؤقتة و معــه الرئ

عــالحظم م اســـة التحـة األولى أن طب یــــول الس تـــوازن القوتیــن ــة تجــاه العـــراق و تغیــــر ــــة األمر
ة وخاصــة وزارة الدفــاع الخــارجیــــة بخصــوص إدارة ملــــف العــراقــي  ة األمر المؤسسات الخارج

الحــاكم العســدال الحـــحیث تم استب ــدد المــد  ر محــة غیــات مطلقــــدني ذ صالحیــاكم المـــر 
ة                                                         عراقیین.نقل السلطة لل و میل إلى تأجیل عمل

مروقد تمیزت المرحلة األولى من إدارة  و ط و إعطــــاء  بر للعـراق بدرجـــة عالیــة جــــدا مـــن التخ
فقــدان القــدرة على االستفــادة من الـدروس األس ضا  مــا تمیزت أ ة لالهتمام األمني ، ابیـع األولو

                                                            

  .222میروس هیرش ، المرجع الساب ، ص) 1 (
مر عوث الرئاسي لعراق،*بول بر ة و ال طرة حاكم المدني  لیتولى مهــام  :وزر خارج مارس نوع مــن الس اسیــة و اإلدارة الس

ة على القوات التحالف العاملة في العراق وقد وصل إلى اسة المدن  إلى العراق وقام بإحالل فرقه 1/05/2003العراق  س
ي، ،تر:''عام قضیته في العراق''بول برمر،، (:خاص محل فر الذ عمل مع جانر دار الكتاب العري، لبنان : عمر األیو

  )10،ص2006
  .222میروس هیرش ، المرجع الساب ، ص )2 ( 
،ص )3 (    . 11بول برمر،المرجع الساب
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ة إلعـــــادة أعمــــار العـــــراق، ففي  جارنرالقلیلة التي تولى فیها جنرال   2003أیــــــار  16المسؤول
عد أقل من أسبوع من وصوله للعراق قام  مرو تمـوحتى قبـــ بر ان الفر المتعــاون ــل أرــل أن 

ش و  ألفــــا مـــن  30أجهـــــزة األمـــن العراقیـــة ، ومنع معه ، اتخذ قـرارات تـــم مـــن خاللها حــــل الج
قین من تولي الوظائف دأت العبثین السا ة ، و ة استجواب في الجهاز اإلدار للدولة العراق  عمل

ــانت الب ـــالد مــوسعـــة لــهؤالء و غیـرهم،فقـــد ســـــاهــم هـــــذا القــــرار فــي تعمی حالــــة الفوضى التي 
الفعل                                                                       .)1(قــد دخلتها 

دم االستقرار و لتدهور األمني الـــذ مـــیز ـأرغم ع :راقیینــة للعــالسلط لة نقلـــا: مرحـــثالث
ی شــف العـــع الملـاطي مـــعلى التع ةــاألوضــاع في العـــــراق و عــدم قــــدرة اإلدارة األمر ل ــــــراقي 

ــــانـــت تخطط،و ارتفـــى النــال و علـــــفع د ـــة ضـــات المسلحــــاعـــجمـرة عملیــات الـــیاع و تـــحو مـــا 
یـــة،و التي حصدته خــالل ستــة أشهر ما حصدته حــالق امیین،مع ــــفي ع الفیتنامرب ـــــوات األمر
لتـــــالف اـت القتالیـــة في  ان ة إلى العراقیین ـفي نقل السلط ـــا الحالتین أد إلى إسراع فيــارق اإلم
یلهــان االتفاق الذ عقده مجـــ،و م الذ تم تش                                              . )2(لس الح
ادیین في األحـــزاب العراقیــة  16عضو ،  25مـــن  13/7/2003يوف و منهم مــن األعضاء الق

م السابــ و تعــــاونت مـــع الوالیــــات المتحدة إثنــــاء فتــــرة  عة المعارضة،التي قاومت نظام الح الس
عــــة ، 13تحضیر للحـرب، فضم  كـــراد، وواحــــد مــن بیـــن مـــن السنة و مثلهم مــــن األ 05من الش

مقتضى هذا االتفـــاق  مان و النسیجین مع سلطة التحالف ، وأهم خطــوة في هـــذا االتجاه و  التر
االنتهاء من إعـــداد دستـــور إلدارة المرحلــة االنتق م  مـــا تلتـــزم الوالیــــات ـبلتزام مجلس الح الیــة ، 

ــي الصرح وفقـــا لجـــدول زمــــني المتحدة بنقــل السیــ مثــل هــذا االلتزام أمر ومــة العراقیــة،  ادة لح
ة ادة إلى الجهة العراق                                                     .)3(محدد بنقل الس

دأت ــــراقیین حیث بــــالعف و المدنیین ــــة ضد قوات التحالـــوجهــة مسلحة المـــات جماعـــزادت علمی
عة الـــالوالی ر في طب                   رد، وانقسم الرأ إلى اتجاهین هما:ـــات المتحدة تف

ــز على ضرورة نقاالتجاه األول س عراق: ر ي ـــــل السلطة للعراقیین في أسـرع وقـــت ،وتعیـــن رئ

                                                            

ه،'' العرب،محمد  )1 ( تا مر في  ره بر اعة و النشرالقاهر: م ، ''ما لم یذ ع الشرطة لط   .42،ص 2007، طا

، ص )2 (   136فؤاد استبراق وهیب، المرجع الساب

،ص )3 (   .44محمد العرب، المرجع الساب
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ومة حــامــد ــاالنتقال للح ه  ـراء ر مؤقـــــت ،وتمهیـــد إلجاـن، وتبنى دستــو ــفي أفغانسترزا ــة أش
ر في العـــات، و ذلك تمهیدا النتهاء العمــــانتخاب   جارنـــر.ذا الرأ ـــن هـــع عــراق، ودافـــل العس

س أقلهــــا فقـ :لثانياالتجاه ا مــــة،ل قضي إلى عواقــب و خ ادة للعراقیین قد  ـــدان یر أن نقل الس
ي علـى العــراق و الدفعة  طرة على األمور هناك فضال، عن الخسائر نشوة االنتصار األمر الس
د هــذا  ــان مــن مؤ ــة االنتخابــات الرئاســة ، و ة التي قــد یوفــرها لإلدارة الحالیــة في المعر المعنو

سفیلد، الذ رأ أ ي رونالد رام ن الحــل األمثل هـــو تصعید الضرــات الرأ وزر الدفاع األمر
س االنسحاب من العراق ة ول                   )1(الموجه إلى جیوب الجماعات المسلحة العراق

یــة حاولــت جمــع بین االتجاهین فقــد عمــدت على تصعیــد وتیرة الضرــات  ل لكن اإلدارة األمر
ر ی ت أعلنتـــة، فــي نفس الوقــالمسلحــة العراقیــات ـــة الموجهة لجماعـالعس ة عـــن ــاإلدارة األمر

                      إستراتیجیـــة الجدیــدة لنقـــل السلطــة للعراقیین خــالل أقــل مــــن نصف عام.
حو داخلــه العدیـــد م و تالي: الشروع في وضع دستور عراقي مؤقت  ح الوضع  ص ه  ـــن وعل

ة على حد تعبیــر  م األمر ار و الق مراألف ومــة موسعــــة و مؤقتــة  بــول بر یــــل ح عقبــــه تش و
ومــة  م السلطـة لهـــذه الح ع یتم تسل ة و التتا اب ات ن الد و االستعداد إلجراء انتخا تتولى إدارة ال

یـة مـــن المــــد ومــــة العـــراقیــــة الجدیدة و انسحاب القوات األمر ة و تتــولى الح س ن العــراقیــــة الرئ
الد مــع التأكیــد على أمـــرن: ة إعادة األمن و الهدوء في ال                     المؤقتة مسؤول

یـــعقـــد اتفـ-1 وماق بین اإلدارة األمر قضي إلـى استمــرار تواجـــد القة الجدیة والح لى وات عــدة 
ة نقل السلطة و أرضي العراق للت ة عمل ة.أكد من سلم م ة العراق من المخــاطر اإلقل   حما

ة في -2 مقراط   .)2(ــور ت إلدارة األالعـراق وتعزز فــرض التدخل في أ وقالتأكد من إرساء الد
اتهــــذه اإلستراتیجیــــجد أن هــــه نــومن   ــا، تعبیــر ــمعــاني عدیــدة أهمهـا دالالت و ــــة تحمـل في ط

ار العس ــــاـنت تسعى إلیــــر وحـواقعي عن فشل الخ ه الوالیــــات المتحــدة فــي ـده في تحقی مـــا 
ع القضاء على المقاومة ا انت تعتقد أنها تستط اسة العراق ، فهي  السالح من خالل س ة  لعراق

ع أن تقود مسألة و  ة وحدها.أنها تستط    العراق

                                                            

، ص )1 (   . 140-139ص  فؤاد استبراق وهیب، المرجع الساب

)2(SQUANDERED VICTORY: The AmericanOccupation and the Bungled  , Larry Diamond
Effort to Bring  Democracy Iraq ; Times Books, 2005 ,p75.  
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ي في العراق    اسات التدخل األمر حث الثاني: انع                                          الم
اسات سـدید مـرز العــأفراق،ـي في العإن التدخل األمر إ ة التــي واء الــن االنع ة أو الخارج داخل

ن إن ینفان لها  م  تاساــذه االنعأثـار هـــي الـدور الكبیر في تدهـور أوضاع العـــراق،حیــث ال 
متد أثعلى الم لة،و سنحاول من خالل هذا ــد القرب فقط،بل المتوقع أن  ارها إلى سنوات طو

حث التعرض أله اســالم    .العراق بلالسیناروهات لمستقــة ــبإضافة،الخارجة و ات الداخلــم االنع
   
ة     اسات الداخل                                                         المطلب األول: االنع
اس- 1  ": راقـــالع يــف الوضع نـــــع مهور الج زبـــالح في عضوهھي   "ایرو اثي" تقول: ةس

نــة جـــدا''  اــحر أن أعتقد وال خــالف في أن تنوع الطائفــي فــي أهلیــة تــدور وهــذا یجعلني حز
 .                                            )1(العراق یخدم مصالح واشنطن منذ دخولها العراق

ن التطرق  و م اسي هــانــزو في جــة نتائج الغــفي دراس هـإلیولعل ما  ة نشــوب ـــتمالیو احـــب الس
ة: ة والتي تبنى على المؤشرات التال                                                حرب أهل

م االنتقالي التي ق- غة بول برمر لمجلس الح ات سمت المجتمع العراقي إلى طوائف و ص اثن
مان،  عة ,السنة ، األكراد ، التر   األشورینالش

عة إلى سدة - م بدال مصعود الش عة على أجهزة الدولة ــالح طرة الش ن المسلمین السنة،حیث س
ة، وتلعـب الوالیـــات المتحدة دورا هامـــا في  ة،مما یزد المشاعر الطائف ش و األجهزة األمن و الج

ة إلى قبــهذه النار،حیث إن حر ـــل الوالی نهي مة،ـــالسنی لــائـــة الصحوة المنتم  دةــتحات المـــتمو
ومة األمر  اعتب المالكيالذ جعل ح ة تنظر إلیها  ع ة الش ه الطائف ارها منافسا ـــالتي تعلب عل

ة ممـ                                        ا.ـا دفعها التخاذ إجراءات للحد من نفوذهـخطیرا لقواتها الرسم
ات- ة الحرب تداع شة و ـــمست وتدني اتــــللخدم نقص من راقيــــالع المجتمع على األمر  المع

ضا  عمالمجت يـــف االحتقان من وعــــن خل مما ،رهاباإل ظاهرة وتفشي والرشوة الفساد انتشار أ
ما التناحر إلى بهم العراقي دفع                                                   .)2(ینهم.ب ف

هعو  و ن ل ي اللــاالحت أن القول م ی اإلدارة أن نـــم مــالرغ زولـــی دــق راقــــللع األمر  ةـــاألمر

                                                            

)1(، ر ة''معتز ش ة مجلة،''مستقبل العالقات الطائف اسة الدول   .128،ص 2006،  160، العدد الس

ا و العراق ''،عبد الرزاق السمارانيان منع )2 ( ائنأمر ان،''عش دائم أم طالق    .26ص،2007،راض:دار العب



اسة             الفصل الثالث             اساتهاإنعفي العراق و  ةاألمر  الس 	

 

84 
 

ات على وماتـــالح تعاقب ومع نـــهأ إال لالنسحاب، زمني جدول عن تحدید تمتنع  دةــالمتح الوال
قى اللـــاالحت ھــذا يــتهسین ربــــالح اتهالتي سبب اتــــكتهاواالن  في ـــالعمیا ـــــرهبتأثی ةـــائفیـــالط لت
.                        هعل تقضي التي تازاعـالن مهددو  زق م مستقبل عراقل یجعل امم،راقيع العمالمجت

ة -2 ل دولة تحــراق االقتصاد هو حـحال الع:اقتصاد ة فالسلــال  طرة أجنب هب ــب و النــت س
ة و  ستورد بنس ي إلى بلد   %80تفوق عدم االكتراث،حیث تحول العراق في فترة االحتالل األمر

اتیـــر، الزـــة( األرز، الســة األساسیــه الغذائیـمن حاجیت ة)ـــة ،و المـــــوت الن وحســـــب  واد البروتین
وم ادــاالقتص المستشار ص الــم.د يــالح لة إنـــف ر ــال  ــــراألكب دــــالتح لــتش ةـــالملوح مش

ة األراضي من % 75 من قرب ما أن حیث  نـــع ةـــالناجم الملوحة نــــم تعاني ةــروـــالم الزراع
 دامــاستخ التوسع وٕالى الحدیثة، الر  لمشارع ماسة حاجة العراق فإن هوعل اإلرواء، إدارة سوء
 األهــــداف ـــــوتحقی ةـــــالزراع نهــــــوضال رضــــــولغ ة،ــللملوح ةـــالمقاوم لــــالمحاصی نـــم اتـــنوعی

اج ــــــــوف قدرت بیرة استثمارات توفیر إلى حتاج نهافإ 2010-2007لها المرسومة  اتــــاالحت
ة ؤ ،دوالر ارــملی 9300 حدود للقطاع2007 السنوات خالل  األساس ت دـــو ص ورـــالد  ر ــال

 المجاالت ابــــحس ىــــعل طــالنف جــابإنت ھتمامواال اداالعتم ىلإ عود يـالعراق االقتصاد ضعف أن
ة درـتق حیث األخر    . ) 1(على التوالي  % 2و  % 6بــة اعــــوالصن ةالزراع ام ھتماال نس

 نهـــا م تـــهاستفاد و ادةـــالم بهــــذه يــاألمر مالهتمــاا ىــإل ودــع النفطي الجانب ھذا االھتمام  ه
غداد هو حمای االحتالل قوات ه قامت عمل أول ان لذلك مــا أن ـــعند دخول  ة وزارة النفط ،

ة الموقفة عن العمل  ة المنشات الصناع سبــب    داوهي نسبــة مرتفعـة جـ %90م هي2003نس
العــالخراب و الدمار،الفشل في منافسة أسعار المنتج وائ احتالل ـــادة فمن العــات المستوردة،و 

ة وهي صناعالصناعة اإلستراتی  اــراج النفط و الغاز و الكبرت و الفوسفات وغیرهــة استخــج
                                                     )2(.%81.7الي بلغتــمن اإلنتاج المحلي اإلجم حصة األسدو 

  :ةإجتماع- 3
 األردنــــ اورةــــمج دولـــل ــیرـــتهجال نـــم زوــــالغ واتـــسن اللـــخ راقيـــالع الشعب انيـــع الهجرة:-أ

 اتـــالمنظم نهــــاع تــــشف يــــالت اتـــاإلحصائی یدـــتف إذ ي،ـــالداخل زوحــن النــــع كـــناهی ...اـــــسور
ة ش عراقیین خمس ل من واحد أن للهجرة الدول  دول في اـــــالجئ أو دهــــبل لــداخ ازحاـــن اــإم ع

                                                            

،ص)1( ة قادر ، المرجع الساب   .200مل

  .201المرجع نفسه،ص )2 (
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 ازحــــن ملیون  2.7 ودـــوج إلى 2008 أوت في المنظمة ارتـــوأش ، راقــالع زوـــغ ومنذ قبل أخر 
ة على هائلة ضغوطا فرضون عراقي ،  ة البن ة العراق ة، التحت م المتداع  ون ــــملی 2.4 دـــیوج اـــف

ش واألردن اـــسور يــف غالبیتهم الجئ  مــاســب ةــالمتحدث نــــوع ورة،ـــمتده اعـــأوض لـــظ في ون ــــع
مي" المنظمة ا ج  لــضئی لــاألم وأن مستمر لــش وءـــتس ازحینـــوالن الالجئین أوضاع فإن "اند

ة، راقــالع ةــأزم لــح في ةــایــللغ قا اإلنسان  الالجئین نـــم % 75 من رـــأكث زـــــعج ةــــللمنظم وط
فتق ة،ـــــومیـــالح ةـــالغذائ رراتـــالمق ىـــعل ولــــالحص  ربــــــالش اهـــلمیمنهم  % 20 من رـــــأكث رــــو

فة، ع وال النظ ة على الحصول % 33 نحو ستط  % 20 حصل بینما ا،ھحتاجون  التي األدو
 نـــالالجئی أن إلى ةـــــالمنظم ارتــــأش و ،ةــــــاإلنسانی ةـــــاإلغاث االتــــــو دةـــاعـمس ىـــعلمنهــــم  فقط

اب إما تهم،بیو  إلى العودة عن عاجزنقهم مناط أو العراق إلى العائدین العراقیین والنازحین  ألس
ة   . )1(رتـــدم نهاأل أو طائف

ــــــر في  الفساد:-ب  عد التدخــــل العس ل الفساد الــذ تفشى فـــي العـــراق   2003ش
ادة الدولة و المجتمـــع معــــ معنى إ الــي المستند فــــي ــــاد المــا،إذ أن الفســ،ظــــــاهرة جدیدة تتصل 

الهـــوــوطنـــي و االعتـــس الـــام و الحـــال العـــة عن المـالشي المسؤولیـتو  ضعــــف ة ــة العــــراقیـــزاز 
ــا ـع االحتـــالل أنمــــد شجــــة، وقـــراف الدولــــــوال في مـــف أمــي تصرــفوضى ف ــد أد إلـــىــقـ

ة و ة،إذ تقلص دور الدولة في تسیــر مصادر الدولـــــــة العراقیــــــاد في الدولـــدة مـــن الفســـعدی
                                                                        و.  )2( ـاــمواردهـــ

و ـــا السنــــــي تقررهــ،ف Transparency Internationalةــة لشفافــــة الدولیـــت المنظمـــرحـــصو 
شـــاد في العـــ،أن الفس2008ام ـــع قیــة حیـــإنسانیة ــارثـــل ــراق  صنف العــــــة حق ثـــث  اني ــراق 

عـــة في العــأفسد دول ه ـــارك فیــــــاسي تشـــراق سیــــاد في العــر أن الفســــد التقرـــــد الصومال،وأكـالم 
شیـا و إیــــران و األحـــأمر ، وأن هـــذا الفســــــاد ـل االحتــاللــومـــة في ظـــي الحــات فــــــزاب و المل

ضاعـــــــوارد العـینهب مــ ه،و یــــف معانـــراق و  اصة ـــه و خــات بین أبنائـــة الوفیـــع نسبـــرفــــات شع
ئــــة و انتشــــــذیــــة ســوء التغــــال نتیجـــــاألطف   ـــب ــالنهـ ظـــــــاهرــــراق انتشــــــار ي العـد فــــونجــــــة،ار األو

                                                            

حال،  )1 ( ي في العراق''سعیدة  رة، ''حقوق اإلنسان في ظل التدخل االمر ة و العالقات (، ماجستیر مذ اس العلوم الس
ة،  ،قسنطینةالدول   .108،ص 2009،)منتور

اسمین،)2 ( اح  قة'ص ة.العراق نموذجا الطر ادة الملیون ة في اال  355العدد  المستقبل العري، مجلة ،''األمر
  .116،ص2008،
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ــوال ـــــــــــرق أمــــــــــــة، وســــــالحیــــة الصــــة و منتهیـــــة المغشوشــــاألدوــــالمنظــــم فـــي أســـــواق العراقیــــة ب
ومیـــــة مثــل حرائ في وزارة النفط و البنك المــر ات،وحــــرق المنشآت الح راقي ــــز العـــــــالمستشف
.                    )1(التي تشیر إلـــى محاولـــــة مقصودة إلخفـــاء األثار األدلة على جرائم السرقة و الفساد

ادة جماعی و هذا الوصف إ س فســـة، و الفساد في العـو اسیــو ظاهــل هـــا بـــد إدارـاـــراق ل ة ـــرة س
ة للمحتل اسة منهج ة والعنصرة  مقصودة من و س ومات الطائف  في ظـــل االحتالل.و الح

ة:ـاألوضاع الصحی-ج اختــالف  ة و البیئ   تختلــف أثار الحــروب على البیئة و الصحــة العامـــة 
ر في العراق ذروة الت دمیر أحجام الجیوش وأسلحتهم، و تحتل األسلحة المستخدمة لتدخل العس

رة عن استخدام  ات العس ة عمل عد نهـــا البیئي و الصحي، حیث أعلن مسؤول في البینتاغون 
ة، ولهذه القذائف أثار مدمرة علـى اإلنســان و الحیـــوان  قذائف الیورانیوم المستنفد ألنها أكثر فعال

قــــة ـــى جزئــــة إلــــالیـــــرارة العـــأثیر الحــــــول تحــت تـــا تتحــــا تصطدم بهدفهــــدمــفعنـ ،ــةـــو البیئ ات دق
اب یلـــتنتشــر في ش طــــة وهــــــي تسبب أنـــل ض .                 )2(ناـن السرطوعـــا مـــــــــوث المنطقـــة المح

 ةـــووـــالنطبـــاء الـــعـــــالمیـــة لـــمنــــع حـــــــروب ة األـــ'' و منظمMEDACTة ''نشـــــرت منظمـــا ــــم
''IPPNWهـــاـم الخیرـــة ''ـــة بولــــ'' و مؤسسـ ة المستخدم ــ'' في تقـــرــــر أن األسلحPPCHFدن ب

عــد الحرب ل  ة خطیرة تستمر لزمن طو یئ ة و                                .)3(في العـراق لها أثار صح
ة-4  ع لـــى(مسح قبــــدة إلـــــت مستنـاـــــدت إحصائیــــأك :شر ورة ـــــ) منش2003راقـــزو العــد غــــو 

ت وفـــاتهم ــــن ثبـدنیین العــــراقیین الذیــــــدد القتلـــى المـــم أن ع 2008رل ــــأف 8 اتـــإحصائین ـــضم
ذین ــــراقیین الــــدنیین العـــا عدد القتلى المـــــم،أم 2008ة ــــایـــلغ  14990 اةــــوفــــالـادة ـــ شهــــبوثــائ

شهـــبت وفـــم تثـــل ز ـــــث تعیــــ، حیىـــقتل 25142ىـــإل 47016غ عددهمـــــاة فقد بلـــادة الوفـــــــاتهم 
شرــــــــة فــي صفــــــوفــذه الــهــــ انــــــــاإلنسوق ــــــــــن حقـــــة عــــــدافعـــة المــالمنظم دنیین ـاـلــــم خسائــــــر ال
ي لذخـــن إلــــــــالـــعــــراقیی ة في منــائـــى استخـدام الجیــــش األمرــ ــان أثنــــاء ــاطـر العنقود س  أهلــة 
العـالوات التحقیــام قــ سیـة، فقــد استخالحـ تملیـــاــــف  یــدمــت القـریـة الرئ ة البرطانیـ-ــةوات األمر
لت ــــــتج 2007ة ــــــــحتى نهــــای 2006ــذ ــودیــــــة، فمنــــمــن القنـــابـــل و القـــذائــف العنق 13000نحـــو

                                                            

حال )1 ( ،صسعیدة    .128، المرجع الساب

حال )2 ( ،صسعیدة    .129، المرجع الساب

) 3( Iraq Emvironmental Costs of War on Health andCollateral Damage The , " MEDACT   
   http://www.medact.org2003 11 / 11 /  
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اونـــد م 20ن حــــواليـــــــزة مــــقف ــم ألـــف ثـ 80ت شهــرـــــــا إلى حـــواليــــابــل التــي سقطــــن القنـــــألف 
ة محرمــا دولیـــة  قنبلــــةألـــف  100إلى                                                          )1(العنقود

ن  م ی اإلدارة النـــإع مــرغــبالمدنیین  فستهــداا أن ولــالق و  ودــمقص رـــغی ادثــــح نهأ ةـــاألمر
عة إلى یرجع اسة طب رة الس ی العس  ىـــعل ومـــــق يــاألمر ر ــــالعس امــفالنظ ،ةــــاألمر
ي دـالجن دــــتجر م نـم األمر  ةــــالذاتی ةــــالمراجع دأــمب اعـــاسترج قتضيت اـــهألن القـــواألخ الق

ر المؤسسة ھدف عــم اقضــتتن ورـــأمھي و الرحمة تفرض المراجعة ھذه ومثل ةــاإلنسانی  ةــالعس
ة ةــرـــفالنظ ة بهةالج أن أساس على تقوم الحرب في األمر  دـــتع دوــللع ةــواالقتصادی المدن
ر ةـــبهللج امتداد خلخل دوـــالع ةــــفادح رــخسائ یوقعرهم وتدمی المدنیین ضرب وأن ة،ـــالعس  و
رة بهةالج ر العس نشر هاو  سنة لـــ أوت يـــف لـتحتف المتحدة الوالیات ن إف ولھذاالذعر فیها  و

ازاكي و ھیروشیما ضرب ة الحربت انكل المدینتین تلك ربـضت لم وـل هنأ ةــحج ن  العالم
''ابــــو عد احتالل القـوات التحالــــف العـــــراق ،اتخذت مــــن سجــــــن  ب. )2(اآلن لحد مستمرة

ب'' رـة أن عــدد المعتقلین في هــذا غـــر ر المصادر العس انــــــا الحتجـــــاز معتقلیها،و تذ م
قارب 2004السجـــن بلـــغ حتى نهایــــة أفرــــل   2004أفرل  28معتقل ، وفي  4500ما 

ــة  یــة عن مجموعة مـن الصورة ، ظهر فیهــا عملیــات  CBS.NWSشفت ش األمر
ةلتعذیـــب غیـــر ا قـــوم بهــا الجنـــود األ اإلنسان عض التي  تعذیب ال ین في ح المعتقلین  مر

لـــة ، تقیـــد المعتقلین  أیدیهمبرط  ترك في الشمس لفتـــرات طو قید حدید فــي عمـــود معــدني و
الجرح  ة  قیود مسننــة تهددهــم فــي حــالة الحـــر أو قطع األوردة...الخ وغیرها الكثیر مــــن خلف 

ة استمرار مسلسل العــار و الفضائح  ا                            . )3(من الجرائم في حــ اإلنسان
ة في العراق المتعلقة   بــر التي  انتهاكاألمر ذبــة  حقوق اإلنسان وقتل المدنیین ، وانهیــار 
                                                            

ي  655''أحمد عطا، )1 ( ا الغزو األمر  تارخ االطالع  www.islam online.ne/http''للعراقألف قتیل...ضحا
15/04/2015، 10:30.    

) 2( ، ة''سهیل حسن الفتالو ة األمر اس لشخص یین في العراق انع  http/www.allasrk.net،  'تصرفات الجنود األمر
  .10:30، 15/04/2015تارخ االطالع

،ص )3 ( مور هیرش، المرجع الساب   .224س
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ة  صهم مـــن االستبداد،فإن صحــافة العالم ـــــا حــول تحرر العراقیین و تخل روجت لهــا أمر
فـــة ''واشنطن بوست'' ملفا حول  الـــــه، نشـــرت الصح نشــرت المـــزد مـــــن أنــواع التعذیب و أش

ازت ة التي توثـــ عملیـــة اهانـة و ح تو ها لمئات من الصور و األفـالم القصیرة و الشهـــادات الم
فـغرب'' أبوإذالل المعتقلین في سجـــن '' ــرت الصح عــض ــ، وذ   ــة 

  
  

ات الكحول ارهم على أكـــل لحـــم الخنزـــر، وتنـــول المشرو یـــة األسالیب التعذیب العراقیین مثـل إج
م الدین اإلسالمي وذلك إلذاللهم ما یتنافى مع تعال   .   )1(في شهر رمضان 

ــــانت الغایــــة مــــن احتالل لقا:ـــثقافی-4  یــــراق حسب ادعــــللع د   اإلصالح  ة هيــاءات األمر
ل هذا؟ و  ة و إحاللها في العراق،ولكن أین العراق من  مقراط                         الد

غــــي سقــستدع ییــــــى یــاني علــــداد الثــــو  اع ــــرجــتـرة، اســــن الذاكــــم م2003 ند محتلین األمر
غداد األول على ی قی 1258د المغولــسقو  ذ دمــر المدینــة و انتقـــم مــن ـــ، ال)2(ـوـــادة هوالكـــم 

حبــر دجلــــة ألیــــام عدیـــون نهـــحیث تلد) ــــرشیة الـــ(عاصمارة ـــعاصمــة الحض ـب التي ـــر الكتــــدة 
 ائ ـــــــــت الوثــــرقـــة و ســـــــف األثرـــت المتاحـــي نهبـــالل األمرــــب احتــــــي أعقـــــــه،و فــت فیـــألقی
یین یتفاألثرـهبین و محطمین القطـــع احف  نـاــل متات داخـالمخطوطو  رجون ة و الجنـــود األمر

عنیهم،  ـــأن األمــــر ال   170رق ـــوم مخطط ، وســـة هجــــراقي ضحیـــان المتحف القومي العــــو 
م إلىود ـة أثرة التي تعـف قطعـــأل ل ـــف الموصــا نهبت جامعة الموصـــل و متحـــأالف السنین، 
ة و العلمیــــة العـــــامعــــوج ـــز الثقــــاف صـــرة، وغیــــر ذلك مـــن المر ــذه الحملــــة ـــیر هــراقیـــة، وتشـــة ال

ة لبلد لـــل في تدمیر الهوـــــالل، وتتمثـــى نیــــات خطیـــرة لــــد االحتــالمنظمـــة إل خ ــارـــه تـــة الثقاف
ة ـــالد بثالثـــة السومرة قبل المیــــالم الكتابـــدم للعـــراق قـــة فالعــد على خمسة أالف سنــحضار یز

ش)، وتشرعــــح (ملحمــة المالمــــــام، وقـــدم لإلنسانیـــأالف ع ة، وفي  يحمو رابات ــة جلجام قانون

                                                            

حال )1 ( ،صسعیدة    .130، المرجع الساب
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ابلائب الدنیـــــا السبـــــع (حـــدائـــابل بنیت إحــــد عج تبالمعلقة) وفي العصر العبــــاسي    ة ـــم
تبــــارــة في التــــعلمی عد م ندرـــخ  مـــهو  ةـــة اإلس فـــــــــــة أیــــي بیت الح   )1(المأمون  ةــــــــام الخل

ن   س من المم ة'' انه ل ة غر ات ترمى قنبلة واحد على ارض العراق دون أن تصیب  أنتقول 
انا   .)2(أثرا'' م

محاولـــقامت الوالی اـم                 من األدلة على ذلك:ري و ده العــة سلخ العراق مـــن جســـات المتحدة 
ة أو الدستور الدائم أ إش- راق ـــأن العرة إلى ـاـــلم یتضمن القانون اإلدار  للمرحلة االنتقال

ة على غ ثیرة رار الدـــجزء من األمة العر عــد ضغو  قـــة، و رة الدستور إلى ـاــــأشساتیر السا
ة، ه خجــل أن العراق عضو في الجامعة العر عا ال یلبي طموحــات العامـــو ــن ــة مـــذا العمل ط

قة هو عرب عن حق عة و السنة وال  ة العراقیة ـــالعراقیین من الش ة وهم من العرب ــاألغلب
م ارة عضوه في جامعة العریــالتأكید، مة لهــة الواردة في الدستــا أن ع ا تأتي ـــا عندمــور ال ق

ومــة و تق ةـــالح .                                                       ــرر االنسحاب من الجامعة العر
ـــذلك  محاولة النخب - ادرات الجامعــة العریـــة للمصالحــــــة الوطنیــة،  افــــة الم ة إفشال  اس الس

ضـــا إفشــال مهمـــة عـــة و السنــــة، و أ ـــة التي جــرت بیــن رجــال الــــدین مــن الش قة م  أفشلـــت وث
مي ة، واختطــاف و قتـــل  األخضر االبره ق غــــدادفي مهمته التوف إیهـــاب  السفیـــر المصـــر في 

ف عـــاد العمـــل الرسمــي العــــرــــي عـــن الـــعراق الشر ، و في هـــذه األمثلـــة إشارة إلى محــــاولــة إ
ة من االقتراب.و  ة الرسم عثات العر                                                 تخوف ال
ة علــى المناهـلتي أحدثتها التغیرات ا- میــ جوزارة التر وتعــد محـاوالت نـــزع راق،ـة في العالتعل
ة الالهـ ةا هو إال رد عریـة عـن العـراق مـو .                    )3(التارخ دعلى م فعل على مواقفه القوم

                                                            

طاني ''امحمد أحمد، )1 ( ي البر اب و النتائج 2003للعراق لغزو األمر ،  20مج: ،مجلة جامعة دمش،''حث في األس
،  4-3العدد   137، ص 2004،دمش

، ص)2( ل ، المرجع الساب   .351یوسف الطو

، المرجع الساب ، ص  )3 ( ة قادر  .204مل
ل هنتنجتون ها :وهي نظرة  لصاحبصدام الحضارات* قصد بها صراع بین الشرق والغرب و صورة تطاحن بین   صامو الذ 

ل هنتنجتون  (منظومتین إیدیولوجیتین ،    )293ص،دار العینقاهر:ال، 1999 ،تر:طلعت شایب،صدام الحضارات،صامو
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ة النتائج عن عید غیرو  و ةا تهدد التي السلب ة لهو ة العر يـاألم زوـــالغ جراء العراق ضا ر  وأ
ة على العقیدة  ارـإط في اإلسالم على حرا العام لهاش رهاباإل على الحرب تعد التي اإلسالم

ضا دـــنج اراتـصدام الحض)*(  دولـال على المتحدة تـاالوالی اـضهر ــتف التيات اإلصالح خطر أ
ة  الذ  بیرالك األوسط رق ـــالش روعـــمش ارـإط في  األوسط رق ـــالش ام ودولــــع لـــش العر
ات قهخل على لـــتعم ة اإلصالحات تهدد هذه حالة والعراق .المتحدة الوال  ال دامت ما الداخل
ع حتاجـالع ان وٕان فحتى عه،مجتم من تن  ودـــــفوج نهمواز لكل لةلها ادةـإع ملیــــةع ىـــإل راق 

خ راقـالع وهرج یذهب ةلخاد إصالحات ي ـوممفه راقــ علو   م.مسل يعر  راقـع ال األمر
ه و مئات اآلالف منغ ه  زو العراق و الدمار المروع الذ لح  قتلون ف شر الذین فتلو و ال
ب و االغتصــاب و النهـــب التي ـــاألبرـــــاء،و أعمـــال التعذیـا ــن فیهــــالقـــبور الجمـــاعیـــــــة التي یدفو 

اس عة الس س لفضح الطب انت تكفي ل ةمارسها جنود االحتالل، ة الغر مقراط  ة المنافقة لد
ضاو  ة التي تقف وراءها أ ، و الثقافة األصول عها العنصر     .)1(لكن لفضح طا

ة: اسات الدول                                                        المطلب الثاني:االنع
ي للعــاسات التدخــع النعـإن المتتب واء مــن حیث ـــانت ذات أثار ســـــا ـــالحظ أنهــراق یـــل األمر

رــة في المنطقــــزادة العملیــ میـــــات العس ة في العـــراق، أو ة، أو الـــدور الـــذ تلعبـــه الـــــدول اإلقل
و مــــن خــــالل هــــذا المطلــب ســوف نحـــاول لالعــــب الوحیــد في المنطقـــة،دور اــراد إسرائیل بـــاستف
                ي،و أهمها:ـزو األمرـــعد الغـــة بـة الدولیـــرت على الساحـــات التي ظهـــرق ألهــم التداعیــالتط

ام مقاتلي ـــرد على قیــ، 2006ام ــأعتبر العدوان اإلسرائیلي على لبنان ع الحرب على لبنان: -
اختطـــــح مـــد إفرازات تخـــاف جندیین اسرائیلین، أحــزب هللا  رق ــة الشـــي منطقــي فــلل النظام اإلقل

ي للعـــع األوسط دوان، في وقفت ـــالم للعـفعلى الرغم من إدانة معظم دول العراق،ــد الغزو األمر
ي ال وقف ـــإن الم. ن النفســـا عـــدوان دفاعــذ أعتبر العـعض البلدان إلى جانب الموقف األمر

ي مـــاألم ح على لـــإسرائیع ـــدوان شجـــن العـــر دة ــل عدیـــن بدائـــم مـــالرغ ة، علىـــرب شاملــــشن 

                                                            

ة علي الصرف، )1 (  ةجمهور عد صدام) الموت(الحر ة، (د م ن)،،  الشهیدة في العراق ما    .44،ص 2006دار قرط
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ن اللجوء لها تك م لفة ــون اقـمتاحة،  مــفعالی رــوأكثل  ادل ـــن قبیل تبـــ، مـــدث في السابــا حـــه 
الضغط السیـــالتصعی أو ر ـــاألس رــــقی أوان ـــاسي على لبنـــــد  ة عس عمل ان ـــ إذادده ـــة محـــام 

ذ خطط ـــلتنفی ةـــاألزموظیف ـــفضلت ت إسرائیل إن إال األسیرنن الجندیین ـــع اإلفراجو ــالهدف ه
ات المتحدة  ةمتف علیها مع الوال ة  األمر التغیر قواعد اللع                 .)1(لمنطقة ف

اغ إلىل ـــمدخ انــالحرب على لبن رتــاعتب  لـــإسرائیدأت ـــد، حیث بــجدیـال األوسطرق ــة الشـــص
يالمحور  "عدوانها عندما عجز ا من تنفیذ قرار نقل لبنــاالمتداد عری المتشعب األمر   انــا ودول

عمح إلى ياألمر للمشروع ة والرفضـــور الممانعـــن محــم   إن ــاأمر تـاولـا، حــله ةور الت
                                                                                                    . )2(للعراق احتاللها تستثمر

ل  ازدادعد غزو العراق،  الحرب على غزة:- ي إلسرائیل، ألنها تش ما إسرائیلالتأیید األمر  ،
تي الج األوسطفي الشرق  اإلسالميتزعم، حصنا ضد التطرف  هاد الذ تجسده حر

،  اإلسالمي ر یزة لتعزز الردع ــوحماس في غزة، وقد مثل الدعم العس ضد  اإلسرائیلير
یدة ــات المتحــــمنحت الوالیالل.ــة لالحتـــة المقاومــات الفلسطینیـــة وحرــالدول المعادی  ةـــاألمر
الحفـــوالتزم لــــإلسرائی ـاــــع النطـــرا واســـا وعسـا واقتصادیــــدعما دبلوماسی وق ــ على التفـات 

ر النوعي  انةإلسرائیلالعس سي غی" ، ومنحتها م ال ـف شمـو في منظمة حلــر عضــحلیف رئ
رة واقتصادیـــاعـــمس لـــإلسرائیوقدمت "األطلسي نت ـــدات عس ش ـاــمن بن لــــإسرائیة، م ء ج

ير ـل عسـام تدخـقی إلىة ـــتجنب الحاج إلى أدا ـــمم و ـــــق في  لــــإسرائیدة ــــلمساع أمر
اســـالبیر  و       .)3( األوسطرق ــــالش ات المتحدة ـــاحث، أن س ةة الوال  لآللةالداعمة  األمر
ة اإلالح الدفاع عن یسرائر ة  ة ووقوفها في المحافل الدول  نـــــا تدافع عــــارهـــاعتب إسرائیلل

                                                            

ة من حرب على لبنان : )1 ( اب، المواقف الدول   28/04/2015یوم االطالع:  /http://digital.ahram.org.egأحمد د
،ص )2 ( اب،المرجع الساب   1أحمد د

شتاتا )3 ( ل و،بولوك یزن فید، ما ات المتحدة '' د ةیف تستفید الوال ،  معهد واشنطن، ''إسرائیلمن تحالفها مع  األمر
  .  www.washingtoninstitute.org 28/04/2015تم االطالع : ،  2012



اسة             الفصل الثالث             اساتهاإنعفي العراق و  ةاألمر  الس 	

 

92 
 

ة حماس والجهاد  ابـــــاإلرها ضد ـــنفسه حر ام اإلسالميالفلسطیني المتمثل  ، أدت إلى ق
شن ثالثة ح   .2014-2008بین عامین  ل الفترةالـروب خـــإسرائیل 

بیـــرت بدرجـــــدول التي تأثـــن بین الـــا مـــد سورـــتعا:سور–  التداعیــة   التي رافقت احتالل تاـــرة 
یـــــالع اسة األمر اســـة تهـــراق، فالس لة الس اتها ـــالصورة التي تنسجم مع توجهــــة بـــدف إلى ه
شـــذ ـــراق الــــ،فالعاـــــى سورــر علاــــة الحصـد زادت درجــــة،فقـــا في المنطقـأهدفهو  م ـــل رغـــان 

ع ة بین نظامي ال اس  أو ـــــه دمشـــا تستند إلیـــا إستراتیجــــــال البلدین،عمقــث في ــــاختالفات الس
ول ـــي تحــري اإلسرائیلـــــر في الصراع العــــات الكبـــــات األزمـــره في لحظــــــأمن شــــــعلى األقل ت

ثفة و ـــــالق ضغو إضافیـــة النطــــه إلى منطقــي فیـــود األمرـــم الوجـــح ا ــــــة على سورـــــم
دم ـدعم عـات المتحد لسورا بـــامات المتكرر التي توجهها الوالیــا الحاكم.بإضافة إلى االتهــهــنظام

ة المستمرة لسور ة األمر ط حدودهـــاالستقرار في العراق،والمطال ض راق واستمرت ــــا مع العــــــا 
ة على االنسحاب م ن لبنان و الكف عن دعم حزب هللا و التخلي عن األسلحة تهدیدات األمر

مـــورة، وهنــالمحظ ي دفــأن الوجـــن القول بــا  ا ـــل مشاكلهـــو حــع دمش إلى السعي نحــود األمر
یـــارتهـــع جــة مـــالقـــالع ط بینهـــا و اتخـــا تر وس الضغو  فـــدة لتخیـات المتحــــا و بین الوالیـــاذها 

اق نجد زارة * ل على ــر دلیــخی 07/02/2004رة في ـــإلى أنق األسد شارعلیها،و في هذا الس
م إدراك ة ضرـــا أن زوال نظــسورا لمخاطر الوضع الرهن، مثا عث في العراق  ة ـــة موجهــام ال

عني انحسار  ، عث في دمش ادة ال عث في سورا وتضی ةإیدیولوجإلى ق                     )1(علیها. ال
ا- حت أنقرة خارج مع:تر ي،أص اسا على مجمل الوضع التر ان الحتالل العراق انع ادلة ــلقد 

عد اندالع الح ا  ة،و فقدت تر ة العراق اشر في التوازنات الداخل ة و خارج التأثیر الم رب ـــالعراق

                                                            

ه  :بشار األسد* عد وفاة أب س الساب الحافظ األسد، استلم الرئاسة  ة السورة، وابن رئ س الجمهورة العر م إثـــر استفتاء، قائــــد 2000رئ
استه 1936ــذ م ،و األمین القطــــر لحـــــــزب البـــــعث االشتراكي الحــــــاكم في البــــالد منــ2000القـــوات المسلحـــــة السورـــــــة منذ  م،امتازت س

ة ضد النظــــام منذ  ة، وقد انطلقت موجة شعب منة األمر ار الممانع في المنطقة المناهض لله الوقوف في صف الت ة  ، 2011الخارج
بـد ومــاــزالت مستمرة تطـــــــالب بإسقا النظـــــام ، و تحمــــــل شعــــــــارات ضد القمع و الفســـــــا فرت، ،  (ــــــت الحرات...،و وراثة فالینت ل

النار)، شار  ار  ة( اخت ة للعلوم،ب، :یروت، تر:عماد فوز شعیبي سور   ).136،ص 2010الدار العر
ةا''احیدر علي حسین، )1 (  م اته اإلقل ةمجلة  ،''حتالل العراق و تداع اس   .75، ص 2011، 17، العددلدراسات الس
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تهــدم مشـــوع رـــنجـــا و ار متهــــــام في العـــا النظـــي إسقـــــة فــــاح الخطط العس ة ـــرــا العســـراق ق
رةـــلواشنطن التي إتخضت الیوم من العراق قاعدة ارتك ة از عس  أساسیــة بدال من القواعد التر

ة في شمـــما أن تطورات المسألة الك الوضع الكــاطهراق،و ارتــال العـــرد یـــرد داخـــا  ا ــل تر
یو  ه،و تر ة معنیــا في هـــتأثیرها ف المسألة الوضع الكرد في العـــذه الزاو ارهراق ــــة  ن ـــم ااعت

ي ة لألمن القومي التر ات اإلستراتیج                                                                                 .)1(األساس
یإ إ سبب رهانها على عدم نشـــال أن تر ي للع وبــا و  دت ـــراق وجـــالحرب،و مع دخول األمر

حت تهددها داخلی انت تتخوف منها، وأص ات  ا نفسها أمام نتائج و تداع ل ـــتر ش اشر ا، و م
اسی ةـــمن خالل دخول أكراد العراق في العملی صورة فعالـــالس ة بتطبی ـــة و إلـــة  زام القو الكرد
ردستان العراق                                                         .)2(النموذج الفیدرالي في 

ن األردن غائب األردن:- ام في ـــسقو النظــان لـــراق، وـــفي الع ار و نتائج الوضعــــا عن أثــلم 
ازات مغری بیرة مـــغداد رد فعل و صد واضح في األردن، فقد حصل األردن على امت  نــة و 

اسب اقتصادی انت هذه الم اسیــالنظام الساب في العراق سواء  ا األردن ــاستفاد منهة ــة أو س
ل خو  ضخ إلى ذ دادات النفط العراقي الـاص إمـش مة األردنن                          .)3(بنصف الق
ح األردن  و ما أص النفط،  ومنه خسرت األردن أهم الموارد االقتصاد و أهم مصدر یزودها 

اشر عن تأمین حدوده الغری شمل م ات المتحدة ومحاسب  اشرة مع الوال ع ـــة ومنـــفي مواجهة م
ه.                                            دخول المقاتلین المتسللین إلى العراق عبر أرض

ي العســـجاالتو – رق  ـــــة الشــمنطق ر فيـــد العســواجـــادة التــــر زـــعتب:جـــفي الخلی ر ـــد األمر
عد الغزو ي األوسط،  م نــــاألمدد ـــر التي تهـــاطـــم المخــد أهـــراق، أحــــللع األمر  ريــــي العــاإلقل

رـــات المتحدة لقواتهـــالل الوالیـــن استغـــإلى زادة مخاوف إیران م إضافة دة في ـــة المتواجـــا العس
ة لمهاجمته                                                    .)4(اعدد من دول الخلیج العر

                                                            

  .76نفسه،ص)المرجع 1 (
،ص. )2 (   76حیدر علي حسین، المرجع الساب

  .77،صمرجع نفسه)3 (
ي  -، مهند العزاو  )4 ( ة،دراسات ،التواجد األمر       .24/04/201، یوم االطالع: moharer.net-www.alاإلستراتیج
*: قوم على وجود عدد من تحالفات أو محاور القو المضادة  "هو النظام توازن القو  ،والتي تتكافأ قواها أو تكاد ،الذ 
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ة:إ- م ات المتحدة الحرب التي قا إنخالل بتوازن القو اإلقل ة دتها الوال على العراق األمر
د من ــح،األوسطرق ــ توازن جدید للقو في المنطقة والشـــخل اــد أهدافهــانت أحـــ،2003عام 
ر ــسبب تطو،األوسطى مشروع الشرق ــعل رـــر الكبیــتعتبر الخط ألنهاران في المنطقة،ــــدد إیـــتم

شا النوو ــــبرنامجه ًا،ةـــالمنطقتوازن القو في *اطر على ــــمخ لـــ،الذ  على  ةـــالمحافظ، وثان
ة  ة والجیوستراتیج رة واالقتصاد االعتماد على القدرات العس تفوق إسرائیل على دول المنطقة 

ة تعلعلى ا وازن الفعلي ـــالتعني" األوسطرق ــــو في الشـــوازن القـــن،أن تـلرغم من اإلدارة األمر
.                                               )1(متنافسینللقدرات والتوازن بین الخصوم وال

يـــرزها الغــإن النتائج التي أف° ن ــــم تكـــل األوسطرق ـــو في الشــعلى توازن الق راقــللع زو األمر
ة، لصالح الدول                                     :بناًء على العدید من الوقائع، منها العر

يالل ــاالحت" ــحق - بی األمر اسب  الفعل م ا ــفي مقدمته أتيـــو إلسرائیل ةـــاألهمیرة ــللعراق 
دولة قو را من دائرة الحـــخروج العراق  ا ـــا استراتیجیـــوفقدان سورا عمق إسرائیلع ـــرب مــة عس

                                                             .إسرائیلمهما لها في الصراع مع 
اه ع - رق ــروع الشـــداف مشـــل تحقی أهـــل من أجـــالح التعامـــل العري،لصـــن التكامــحرف االنت

ة في إطار إستراتیجیتها إزاء المنطقة،لدمج  ات المتحدة األمر األوسط الكبیر الذ طرحته الوال
ة لمنطقة الشرق األوسط. ة و االقتصاد اس المنظومة الس                          .)2(إسرائیل 

ميتنامي الدور اإلیراني في معادلة توزن القو - ة التوازن ـــالعراق من معادل روجـــمثل خ:اإلقل
ة في معادلة  انتهىاالستراتیجي في الخلیج،تعززا للنفوذ اإلیراني،حیث  رة العراق دور القوة العس

ات التي قاومت  ل دعم إیران للحر ما ش ة،في منطقة الخلیج. رة واالقتصاد توازن القو العس
ا في التأثیر على تطور األحداث في  آلراناالحتالل،وفر  س ًا رئ ح الع ة لتص الظروف المناس

مـــالع میـــراق  عــــة،خـــا یخدم مصالحها اإلقل اســـد فشـــاصة  ن ــة مـــ حالـــالل في خلـــة االحتـــل س

                                                                                                                                                                                                

 صبر مقلد إسماعیل( وذلك لردع أ محور قو من استغالل أ تفوق مؤقت في قواه لتغییر معالم الوضع الدولي القائم''
ة''، ة الدول اس ات العالقات الس   24ص، 1991 ،ن)د(د   ،تالكو، ''،دراسة في االصول النظر

س، )1( وندالیزا را ، المفهوم والممارسة''،  .24/04/2015یوم االطالع : ، جردة االتحاد ـ''وجهات نظر في توازن القو
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=18972 ، 10:30.  

ة على العراقهیرش جودمان ،و اخرون،  )2 ( ة الدور االسرائیلي في الحرب األمر ز سورا: ،، ،تر: احمد أبو هد مر
  162، ص 2005، ، ةالدراسات الفلسطین
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اسي واالجتماعي.وهناك العدید م االستقرار ز دور إیران ـــاعدت على تعزــل التي ســـن العوامــالس
عد عام  مي  ضم سورا وحزب هللا 2003اإلقل مي،  ،منها:لعبت قدرة إیران على خل محور إقل

روع ـــ، فشل المشرع هذا المحو ـــراق مــــة في العـــاد، وتناغم السلطــتي حماس والجهفي لبنان وحر 
ي في  مقراطي ف ةــإقاماألمر اسي د ر ةقتصاداران لقوة ــــالك إیـــامتراق،ـــي العــنظام س  ةـــــوعس

ا والصین  ًا،توطید إیران لعالقاتها مع روس اسي مستقر نسب                 .)1(وعض دولبیرة، ونظام س
ا جدیدا في المداخل و التعوض  ة:ـــتصدیر األسلح- ات المتحدة قد أبدعت أسلو یبــدو أن الوال

سمى  ة على مـــا  مناس الحـــرب العالمیـــة على النفقـــات،هــــو إنتـــاج وتصدیر األسلحــــة خصوصا 
استها من  ات المتحدة من جهود لمن إیـران و الدول التي تساند س ه الوال اإلرهاب،فرغم ما تقوم 
امتـــالك أسلحـــة إستراتیجیـــة،إال أنهـــا ال تتــــورع فـي بیـــع األسلحـــة دول معینـــة فـــي نفـــس النطــــاق 

مـي، فقـــد حصلـــ متهـــا اإلقل ملیـــــار دوالر مــن الوالیــــات  50ت المملكـــة السعودیــــة علــى أسلحــة ق
ما وقعت أزخر سنة  مة2005المتحدة، ق رة تفاهم  ار دوالر القتناء  19م مذ ة 72مل طائرة قتال

مة ،وحصلت اإلمارة على ق عیدة المد ار دوالر منذ  5253وصوارخ أرض جو  إلى  1997مل
ة 2006ةغا ات المتحدة األمر حرة من الوال ة و  مة ألسلحة برة و جو          )2( ق

                                                                                                     الثالث: مستقبل العراق: المطلب

ة أو  لحالة العراقدراستنا عدما  انت هذه النتائج داخل ي له سواء  و ما نتج عن احتالل األمر
عض السیناروهات  ة،سوف نحاول من خالل هذا المطلب وضع    لمستقبلة او التصورات خارج

و األول:- اإلنقسام و الفوضى:                                                           السنار
ة في  ت مقراط نـــات االجتماعیـــة و القــــو إن الد جانب مهم منهــا تعني تـــواف مختـــلف التكو
رة على عدد مـــالتی ة و الف اس ـــل الــــدولــارات الس ة ــن القضایـا الجوهرـــة و المصیرـــة،مثـــل ش

عة العالقة بین الدین و الدولة،فضال ع اسي و طب عة النظام الس ة ن قبــول طب مقراط قواعــد الد
ار أصیل و نهائي،وو  خ احترامها  ة ـــة مجتمعیــنظرا ألن المجتمع العراقي یتسم بتعددی االلتزام 

ثف ة التي ـــرـــات الجوهـــد تحدیـــإن أحــ، فة و دینیــة وطائفیــة وعشائــرةــــى أسس عرقیــــة تقوم علـم
مقراطي في العـــاء نظـــة بنـــه عملیــــــتواج و ـــــاق بین القـــاب وضعف اإلتفــــراق یتمثل في غیــــــام د

                                                            
،ص. )1 (     .78حیدر علي حسین، المرجع الساب

زمان،وأخرون ،  )2 ( مون ت و ة، بیروت :، ، التسلح و نزع السالح و االمن الدوليسا ز دارسات الوحدة العر  2007مر
  .590ص.
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سی ة الرئ عــــل في األكــــة التي تتمثـــالعراق ل من ـــة و السنـــــراد و الش ة، و یرجع ذلك إلى حرص 
اسبه زـــــزـــو على تعـــــذه القــه عــــراق مــــي العــــایـــة مصالحهـــا فـــا و حمـــــم   )1(.د صدامـــا 
عـــة یتطلعــ   م الـذاتي،و الش ح حرصون على التمتع  راق ون إلى دور سیــاسي في العـفاألكــــراد 
قـع ة داخل المجتملـش ارهماعتدد زنهـــم العـة و ـس حق خاصة أنهـع العون األغلب م ـــراقي، و

ش لسنـعانوا م لـطوات ـن التهم االحتماالت ن واجس مـرض منهم هد قطـــاع عـة فلا السنأمة،و
اسا ش الس ة الجدیـاالقتصي و لتهم اس اـت الس   )2(ـدةاد في ظل الترتی
عد العــــا أن الدستور العــــم   ل ــــح بتمثیــــذ سمــــي الـــوفقـط تــــى نمــي علــدوان، وان بنـــراقي لما 

ة، إال أنه أسس لمنطل النسبي لكل  ة و التنفیذ اس ة في السلطات الس ة العراق ونات الطائف الم
كائفي لزرع الفرقة،و جلب الفتنة،و ط ة تف ا  أسس لحر یتغذیها یوم االحتالل المخترقة  تاــسلو

ات جنیف، مقراطیفعراق  لقواعد الحرب و اتفاق ی ةــنتاج لفلسفة الحرب الد م تنتج ــة التي لــاألمر
ینونة دول ة لوحدة شعب و  ك ة،إال نها ع القول  فأكبر احتمال هو عراق مف ومتصارع،و نستط

ة أنه منط ''الفوضى البناءة'' ة األمر مقراط  إ                                )3(لمدافع الد
ح هن ن أن تص م أو دول منهاك ثالث ـإن التطورات األخیرة في الوضع العراقي، من المم ا ــأقال

عد تقدمهم في  عض منـدولة األكراد، خاصة  وك ــل من اریل و استحواذهم على  ر اط في 
ضا،و دولة السن ا أ عني استقاللها اقتصاد النفط،و هذا  ة  ة ـا و دولــع الحدود مع سورـــة مـــالغن

ال ل في المناط المختلطة  عة، إال إن المش عةلش غداد  سنة والش قد تتحول إلى مثل العاصمة 
حدث فیها تطهیر عرقي ا س   .)4(مناط نزاع، وغال
ة و الثاني: دخول العراق في حرب أهل   السینار

ام ـــبنظ ةــــاإلطاحن عشر سنوات على ــــرور أكثر مـــالرغم من م علىراق الیوم،و ــــال العــــإن ح  
ائفي ـــف الطــالعنرد و ـــذ التمـــن التدهور،و أخـــد مــــمز وـــوضاع اتجهت نحاأل إن صدام حسین،إال

صورة مرعبــــیتصاع یــدة الجنـاــــن في الوسع زـــم ـــة، ولــــد  ألف و  150و ـــنح إلىن یود األمر
                                                            

ار أحمد عبد هللا،  )1 ( م،عبد الج ة في العراق(''حسین توفی ابره مقراط ز الخلی:غداد ''القیود و الفروض)،التحوالت الد ج مر
حاث   . 25،ص 2005، لأل

ار أحمد عبد هللا )2 ( م،عبد الج ،ص، المرجع حسین توفی ابره   26الساب
ة'( احتالل العراق أنموذجا)'' اظم وسمي ضمد،  )3 ( اسة  األمر   .58،ص 2009، دار الغرة ، :العراق ،''نقد الس
  news.com kShoro  /cms:  ق جردة الشرو ، ''مستقبل العراق من خالل األوضاع الراهنة''عبد الرحمن  مصطفى،  )4 (

  12:30، .02/05/2015یوم االطالع:
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ة إلحالل االستقرار في العراق،ادرة أمــال مب ي المتعاظم،فقد لقأن تضع حدا لحمام الدم النازف و ن
ة ـــوجد تسمیــــ، وال ت 2006ل الستة أشهر األولى من عام ل حتفهم خالـــراقي على أقــألف ع 14

ة إلى حد  سود مناط العراق ة''، وقد بلغ الرعب الذ  تطل على هذه المجازر اال ''حرب أهل
ع ان ینزحون من منازلهم هرا من االرهاب و العنف و الترو    )1(جعل الس

عة لألكراد   ة التا شمر رة في العراق من أبرزها قوات ال ات العس ش ،وفیل ما أن انتشار المل
ع مقتــــد الصـــدر،و  عــــالتاببدر  ش المهـــــد التــــا ا ــــمیلشلمجلس األعلى للثـــــورة اإلسالمیـــــــة،وج

العدید من ترأسه أحمد الجلبي،فضال عن ی الوطني العراقي لحزب المؤتمر الوطني الذالمؤتمر 
مات المسلحـــــاعــــالجم  التي تنخـــر في أعمـــال المقــاومة والعنف واإلرهاب ة األخر ـــات و التنظ

ة م*داعش على الساحة العراق امثل تنظ ش صفة عامة فإن منط المل ت المسلحة یتناقض ،و 
انها أنه یتناقض مع منـــم مع منط الدولة ة التي من أر مقراط الفات ـــة الخـــا تسوـــط الد

عـــرق السلمیـــالط د ابتلیت ـــن قـــوات األمـــحتى ق .دـــف و التهدیــــدام العنــــن استخـــید عــة و 
الثـــاد و األخــــالفس   .)2(أر الطائفيــــذ 

ارزة  العنف و القتال بین  إلى بإضافة   ح من صفاته ال  أبناءالوضع الداخلي للعراق الذ أص
ح في تعزز هذا القتال الطائفي، حی الوطن الواحد،ظهور دور الخارجي ن أن تص ث من المم

عة الة، فالش الو ة حرب  ة وهنا  الساحة العراق ع ة المقدسات الش دخلت في مرحلة تدعو لحما
ة في  إیرانسوف تدعم  ة قد تنزل إلى دعم عشائر السن ما أن المملكة السعود عة العراق،  ش

ة عي، ومنه  یدخل العراق في حرب أهل ل علني و من أجل وقف مد الش ش       )3(.العراق 

  

  

                                                            
غلتز،لیندا ابیلمر، )1 ( ة لحرب العراق حرب الثالث''جوزف ست ق لیونات دوالر الكلفة الحق ي، ''تر دار بیروت:،تر: سامي الكع

  183،ص2009، الكتاب العري
ة في العراق و الشام  وهي مختصر عش:اد* اسم "داعش" إلى الدولة االسالم م الدولة المعروف في اإلعالم  عود جذور تنظ

ات المتحدة  2004التوحید والجهاد التي أسسها األردني أبو مصعب الزرقاو في العراق عام جماعة  عد غزوه من قبل الوال
ة ات. .األمیر   .10/04/2015یوم :  http://www.aljazeera.net/newsوتضم داعش عناصر من مختلف الجنس

ار أحمد عبد هللاحسین  )2 ( م،عبد الج ،صتوفی ابره   .30، المرجع الساب

ي جونر،و أخرون، )3 ( اسي األمر بوش في ارو( ''تو غداد تر: أمیر دوشي، ،'ي الراهن)أوراق في الخطاب الس ز :،  ،مر
  .62،ص 2007ت اسااور للدر 



اسة             الفصل الثالث             اساتهاإنعفي العراق و  ةاألمر  الس

98 

و الثالث: النظام الفدرالي في العراق:)*( السینار
نتائج التي یتحصل علیها هذا التفاؤلي،ألن اغلب المؤشرات و بهذا السینارو لقد ارتأینا ان نختم  

ة منهــــا أو  السینارو هي ة،الشعب ــــل األطـــراف العراق اسفي صالــح  أن الحصول  ة،و ذلكـــالس
ة)  ةو اإلثن ة،ـطائف ة،قوم اس عها( س ة تحصل على رضا األطراف جم ة توافق على حلول منطق

ما في األمور الال متنازع علیها.س
ثیر من االحتماالـــإن مستقبل النظام الفدرالي العراقي مفتوح    مت و الخیــــارات، والا على  ا ــــس

عد عام  مه  ط2003أن البلد قد خضع لتغیرات جوهرة في نظام ح ان تحت س ام ـــرة نظـــ، إذ 
متلك م شمولي،ل ومة و برلم ح وت ــن دستور دائم الصـــفضال عان منتخبین ــــعد مدة قصیرة ح

القبول ه    .)1(عل
عض    االتو لحل  عض ال اإلش شترك ــــستورد ةـــآلیا،عبر ـــازع علیهــاط المتنـمنالمتعلقة ب ة 

ما أن تشرـــذه المنــــفیها أبناء ه عض القوانین اـــاط لتحقی االستقرار فیها،  ع ـــة لتوزـــلمنظمع 
ة النفط والغت االثرو  ع ة  الستثمار وااز و ـالطب ون لل األطراف،ـــمشار اشر ــه تأثیر المبــــس

قة و الجلوس على طاولة الح عض الخالفات السا وار ـفي الوصول إلى الحل المنشود،و تجاوز 
اب ـــم الذهـــن ثـــدة، و مــو االتفاق على وضع خارطة طر تؤد إلى حلول ناجحة لمشاكل معق

ع عقــد وطني یتم فیـــه تسیر أمـــور   إیجـــادى ـــوصول إلــــالخـــالل المرحلـــة القادمــــة،و  دـــالبلإلى توق
عض األمـــالغط قــــا وف تشرعـــــة و تفسیرهـــة المبهمـــور الدستورـــاء القانوني ل ا ــــوم بوضعهــــات 

ة و السلطة و اتخاذ القرارات  :هو نظام لتقاسمالنظام الفدرالي)*( ة و المذهب ة القوم ضمن نوعا من االحترام للتعدد ة،  المشتر
ة، ومن اشهر الدول التي تتبنى النظام الفدرالي  ومة االستبداد ن من خالله قطع الطر أمام الح م التالي   ة،و  اس الس

سرا.إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي ةا،''نجیرا، سو اس سرة الس   .323)،صن )،(دسم ن(د''،لموسوعة الم
ار،)1 (   .179،ص 2011دار اراس،،  :اریل ، ''تأمالت في أوضاع العراق)(دولة على مفترق  ''شاكر األن
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ما أن  ا ـــعض القوانین المهمة مث إقرارمجلس النواب العراقي،  ة العل مة االتحاد ل قانون المح
یل المجلس االتحو قانون  ، ســتش فــاد حقـــة التي تتطلب توافقـــا الخطوات الال البدءال ون 
ع المصرةأكبر،ال ما في مواض   .)1(س

مــــهنو   عض الـــن تجـــن االستفادة مـــا  م يــام الفدرالـــاج النظـــة في انتهـــدول الناجحــــارب  ا ـــالس
سرةـــالتجر اسي،ــــالتي تعد نموذج ة السو ل و  ا متمیزا في االندماج الس نت من تجاوز    التي تم
ل ـــــددة داخــــا المتعــــاهم بین ثقافتهــــتف إلىوصول ــــة للـــل ناجحــــسب إیجــــادي ـــت فــات و نجحـــالعقب

موم ات و د ة األقل من في ةـــة نجاح التجرـــالمجتمع، مما ساعد في حما لـــه  اج ـــاالندم،وهذا 
ة ة و الفدرال مقراط   .)2(ودمج مفهوم الد

ه فإن تطبی هذا السینارو و نجاحه یدعمو   قـــه رغبــعل التعـــة حق ش السلمــــة  ا ـــــي و الحفــا
عتبر تمثیل ـــتقاسم السلطلل األفضل ــو الحـدرالي هــــام الفـــالنظراق فــــالعدة ـــعلى وح اسب ـــمنة و 

اف  مثل أط م الرشید الذ  ومالشعب للح عزز الح قو و    .ة الموحدةــافة و الذ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ة)،،''أمجد زن العابدین طعمة )1 (  مجلة الستنصرة للدراسات،''مستقبل النظام الفدرالي في العراق(دراسة في التجارب الدول

ة  ة و الدول   .24ص،2007، 47، العدد العر
،صأمجد زن العابدین طعمة )2 (   .25، المرجع الساب
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ات المتحدة       ة التي شنتها الوال ة هذا الفصل نستخلص أن الحرب األمر و في نها
ما  س حرب من أجل محارة اإلرهاب أو نزع  أسلحة الدمار الشامل  ة على العراق، ل األمر

ة في  ادعت ة ، بل هي حرب من أجل تحقی مصالح و أجندة أمر ات المتحدة األمر الوال
طرة على  أكبر الشرق األو  ان الصهیوني الحلیف لها و الس ة الك سط، التي من أهمیها حما

النفط ، بإضافة إلى تضی  على أعدائها و الحد من نفوذهم في منطقة الشرق  ة  مناط الغن
  األوسط.

اساترب  ضد العراق خلفت العدید من اإلحما أن هذه ال    اسي  نع على الصعید الس
ر و و  عاني من فوضى والعس اإلنقسام و  األقتصاد و اإلجتماعي، مما جعلت العراق 

عة في العراق و  ة المت اسة األمر سب الس له  دخوله في صراعات هو في غنا عنها و هذا 
عة.  التي تقوم على دعم اإلنقسام و زرع  بذور الفتنة خصوصا مابین السنة و الش



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



	خـــاتمـــــة                                                                                                      
 

100 
 

ات أحداث الحاد عشر من سبتمبر  م على 2001و ختمنا لهذه الدراسة التي تناولنا فیها تداع
  نستنتج : أفغانستان و العراق

ة 2001إن أحداث الحاد عشر من سبتمبر    ات المتحدة األمر م التي تعرضت لها الوال
م أمن  ة،حیث أن برز أحداث القرن الواحد و العشرن،فقد غیرت هذه األحداث المفاه الدول

ة ي جورج بوش االبن  قاموا و على الخصوص مساعدو  اإلدار األمر س األمر الرئ
اسة  مت الس ات التي ح اسات و اإلستراتیج ة جدیدة، تقوم مقام تلك الس اسة أمن اغة س ص

ة أ ة الخارج ة الجدیدة هي األمر اردة،و المبدأ الجدید في هذه اإلستراتیج ثناء الحرب ال
ة و الالضرات ا اق ةإلست ،أما وقائ ر عمل عس ام  ة هي هجوم على دولة وشك الق اق ، فاإلست

ة. نها أن تمثل خطرا في لحظة مستقبل م ة تعني إعالن الحرب ضد دولة    الوقائ

انت فرصة  ما أن    ارهم إزاء العرب هذه األحداث  ار المحافظین الجدد لتجسید أف ة لت ذهب
عد هذه ار جدیدة  ار أف ة و المسلمین،و قد تبنى هذا الت اق  األحداث و هي: الجرب اإلست

ة، و إستعمال القوة ضد محور الشر  م العالم إلى محور الخیر و محور الشر دون وسط تقس
س معنا فهو ضدنا.   على قاعدة من ل

ةو بإ    ة هي هجمات إرهاب ات المتحدة األمر ار أن هجمات التي تعرضت لها الوال   عت
ة مالبد الرد علیها و و  ةمنفذیهاحاس ات المتحدة األمر حرها على اإلرهاب في  ،بدأت الوال

م  ة هو ''أسامة بن الدن'' من تنظ ة األمر أفغانستان، ألن المنفذ هذه الهجمات وفقا لرؤ
مه، ه و على تنظ ات المتحدة  القاعدة في أفغانستان و یجب القضاء عل لكن دخول الوال

غض النظر على مس م القاعدة و  ة تنظ ة في حرب ضد أفغانستان لمحاس ئولیته عن األمر
ة و المتمثل في  ات المتحدة األمر ر الذ إعتمدته الوال هذه الهجمات، فإن األسلوب العس

بإضافة إلى استعمالها ألسلحة القصف الجو قد تسبب في سقو األالف من المدنین ،
ومة في افغا ة، و تعین ح ا مثل ذخیرة الیورانیوم المستنفذة و القنابل العنقود نستان محظورة دول

ة لها.   موال
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س من أجل   ي في أفغانستان و جدنا أن هذا التدخل ل ر األمر عنا التدخل العس عد أن تت و 
ان هذا التدخل أكبر من مجرد القضاء على منفیذ هجمات  م القاعدة ، بل  القضاء على تنظ

ة أن تتواجد في أفغ ات المتحدة األمر الوال اب تدفع  ة، فهناك أس ارها ا انستانإرهاب عت
ة و مهمة، حیمن ا الوسطىطقة حیو ن من خاللها تحقی مصالح ث تقع في قلب أس م ، و 

ا ،الصین،  ة في العالم روس ة معظم القو النوو ة منها مراق ات المتحدة األمر عدیدة للوال
ة من النفط و الغاز و المعاب منة على القدرات األفغان ذلك اله ر، بإضافة مواجهة ایران الهند ، 

  النفوذ الصیني و الروسي في المنطقة.

ات المتحدة تخطط لغزو ال   اره بؤرة لإلرهاب و مع إحتالل أفغانستان بدأت الوال عراق بإعت
ةحسب  ات المتحدة األمر ي في إمتالك العراق ألسلحة  ،وصفته الوال قین األمر ما أن ال

سي ا ان السبب الرئ ة لشن حرها الدمار الشامل،  ات المتحدة األمر ه الوال لذ إعتمدت عل
ات أن  ة في إث ات المتحدة األمر غداد و لیومنا هذا فشلت الوال عد سقو  على العراق، و
ات المتحدة قامت بإحتالل دولة ذات  عني أن الوال العراق یخفي أسلحة دمار الشامل، مما 

ادة دون مبرر قانوني متجاوزة بذلك ا ة.س ة الدول   لشرع

ة علىإ   أثارها على طرفي الحرب  عادلة، إقتصرت إلرهاب لم تكن حرب ا ن الحرب األمر
مجموعة من دول ضد دولتین  انت حرب  غیر متكافئة تماما، بین قو دولة مدعومة  فقط بل 
ان  ة  ن القول أن الحرب األمر م ة و الحصار الدولي، لهذا  تهما الحروب  المتتال أنه

منة القط ضمن تأكید استمرارة ه األكبر في هذا  بالمقصود منها بناء نظام دولي جدید  مما 
طرته.   النظام و س

ات أحداث    م على 2001سبتمبر11ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خالل دراسة تداع
ر    :أفغانستان و العراق نذ

ة 2001إن أحداث الحاد عشر من سبتمبر - منة األمر اسة اله م جاءت نتیجة لس
ارها القطب الواحد، حیث أن  استها أدتاعت    داث.وضاع لمثل هذه األحإلى تهیئة األ س
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ة في تحدید إتجاهات 2001تعتبر أحداث الحاد عشر من سبتمبر - م أكثر المراحل أهم
ة  اسات اقتصاد ة وس ة من دبلوماس ة فبدًال من السائد في وسائل العالقات الدول العالقات الدول

ح المحدد وصانع القرار في العالقات الدول ة أص عتمد على الجهد األمني واجتماع ة 
ار و    .اإلستخ

وضع و تغیر العدو و تبدلت موازن م تغیر ال2001أحداث الحاد عشر من سبتمبرعد -
ل العدو األول. ش ح اإلرهاب  ،فأص   القو

انت حادة ومنفعلة وقد اتخذت  - ي على أحداث الحاد عشر من سبتمبر  ردة الفعل األمر
  على خصومها في العالم.لقضاء ذرائع غیر مقنعة ل

عد إحداث حاد عشر من سبتمبر - بیر في 2001عرف النظام الدولى  ا واسعا و  م إنقال
ان العدو أو  قة لها من م ة بنقل الدول الغیر صد ات المتحدة األمر م، فقد قامت الوال المفاه

ما استخدمت مفهوم اإلستبداد لتحقی مصال انة اإلرهاب،    حها.المنافس إلى م

ة أن تستغل أحداث سبتمبر لشن مجموعة من الحروب - ات المتحدة األمر إستطاعت الوال
ة رة و االقتصاد ة و العس اس و محاولة إظهار أنها ال ترد الحرب  لتحقی مصالحها الس

ضطرونها إلى اللجوء للحرب  ة في العالم، وأن اآلخرن هم من  مقراط ة السالم والد وأنها راع
  .هار أنها في حالة دفاع شرعي عن النفسوٕاظ

ار المحافظین الجدد في  لعب دور مهم في  - م جورج بوش اإلبن نجح ت عرفت فتر ح
فرض  ار الخاصة  ة، و ظهر ذلك من خالل تعزز األف ة األمر اسة الخارج ه الس توج

ان هدفهم هو زادة النفوذ اإلسرائی ة على العالم، و  منة األمر ع لي في المناله ط طقة، و 
بیر من الیهود داخل جماعة  هذا ستدعي تدمیر أفغانستان و العراق،و لهذا السبب نجد عدد 

  المحافظین الجدد لخدمة أهداف إسرائیل.
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م الجدیدة- عض المفاه ة، و الحرب  ظهور  اق ة مثل الحرب اإلست في حقل العالقات الدول
ة، محور الشر.   الوقائ

ار أن هذه  11حداث أأدت  - عث نظرة (صراع الحضارات) من جدید على اعت سبتمبر إلى 
شرة مختلفة في العقیدة والحضارة  ًا لصراع مروع بین جماعات  ًا ح األحداث تمثل تجسیدًا ماد

  والدین.

م العالم وف  - ا وٕاعادة تنظ ة العالم ألمر ع ة على مبدأ ت ة األمر اسة الخارج ام الس ق
ةالمصال ات واألهداف األمر   .ح والرغ

ة، فقد أضحت على خالف مع اإلطراف -- اسات التي إنتهجتها اإلدارة األمر و نتیجة لس
ات المتحدة في  اسة الوال ة لتحدید س ة الرام ة: العالم العري و اإلسالمي، المنظمات الدول التال

ة، حلفائها الذین ات الدول ة و اإلتفاق فضلون العمل في إطار المنظمات  إطار الدبلوماس
ة.   الدول

ة - ة الخارج اس عي لتوجهات الس عد إمتداد طب ي ألفغانستان و العراق  إن الغزو األمر
ة ع ة على مقدرات الطب   ن البلدین.لهذی األمر

ة على الشرق األوسط - طرة األمر ة س اأهم ة ألمر تتمثل في ضمان أمن إسرائیل  النس
ن مضاعفته. الدرجة ر و من المم ه ستحافظ على تواجدها العس   األولى، و عل

ي   إن- ر األمر ل من تواجد العس ة  والعراق  أفغانستان في  ات المتحدة األمر ح للوال یت
قة و مواجهتها  ة و الغیر الصد إنطالقا من أن الموقع إمتالك القدرة على إحتواء الدول المعاد

ا... اإلستراتیجي لكل   من أفغانستان و العراق، وهي بتحدید إیران ،سورا ، روس

ة ل- ات المتحدة األمر ة حقوق اإلنسان إستغالل الوال استها الخارج من خالل ،في إطار س
ة معاییر في الت اإزدواج حیث یتم التندید بإنتهاك حقوق اإلنس عامل مع تلك القضا ان في ،

عداء و خصوصا الدول المارقة مثل سورا ، إیران ، العراق، ها الدول التي یتم التعامل مع
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حسب تصنیف الو  ة و  ات المتحدة، وفي حین یتم التقاضورا الشمال ة إلى  يال النس عنها 
ان الصهیوني. قة مثل    دول الصد

ات  - ة حر ان الصهیوني أدخلت اإلدارة األمر ة للك ات المتحدة األمر سبب تحیز الوال
ة، وهذا یلغي مفهوم ال ات اإلرهاب مقاومة و التحرر الوطني في الوطن العري في عداد حر

ة و الغرب التي  ات المتحدة األمر ة للوال ق شف عن أهداف الحق المقاومة المشروعة، و 
ة. قا في المنطقة العر   تسعى لتحق

ة- اسة جدیدة و خرطة جدیدة للمنطقة العر س  إحتالل العراق هو س أسوء من خرطة سا
و.   ب

ة مثل م2011إدراك أن أحداث الحاد عشر من سبتمبر - ، هي المتسبب في األزمات الحال
ة الشرق األوسط... ة وأزمة قض   األزمة األفغان

ش دور األمم المتحدة و الحلول محلها في القضاء على ما یهدد األمن و الس- الم الدولیین تهم
ات المتحدة  أمنو الضغط على مجلس  عها لسیر في فلك الوال و األمم المتحدة و تطو

ة و إصادر القرارات وفقا لمصالحها.   األمر

عض الدول - ة ل   عجز األمم المتحدة على التصد لهذه األسالیب و التصرفات اإلنفراد
الدو و  ا المتعلقة  ة و خاصة قضا ة  عند التصد للمشاكل الدول ل ظهور معاییر اإلزدواج

  المسلمة.

ة. - ة الدول ة على الشرع ات المتحدة األمر   خروج الوال

ة وفقا لمصالحها. - اغة العالقات الدول ص ة  ات المتحدة األمر   إنفراد الوال

ات 2001إستغالل الكثیر من الدول ألحداث الحاد عشر من سبتمبر - ة حسا م لتصف
مة.   القد
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عة في - ة المت اسة األمر اسة  تهدو العراق  ل من أفغانستان إن الس إلى تكرس  فهي س
ة و الفتن و النزاعات  الفوضى و اإلنقسام  دخل هاته الدول مما یجعلها و زرع بذور الطائف

ة.   تدخل في مستنقع الحرب األهل

ه  حقوق اإلنسان ، وهذا في خضم الحرب على اإلرهاب  - حت عل  الوضع الخطیر الذ أص
   ''غوانتانامو''و اإلنتهاكات التي  تعرضت إلیها ، و أبرز مثال على ذلك  ما حصل في 

  ''أبو غرب.''سجن و 
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  المعارف،( د.س ن)،

عد  حاضر،حسنحمومي  .17 ة  ) ند(د :ةطبنج ،2001سبتمر11و مستقبل العالقات الدول
،2011.  

18.  ، تاب العرب دمش،''2001أیلول  11اإلسالم وأحداث ''زیر سلطان قدور :إتحاد 
،2003.  

، (د م  .19 ات متحدة في نشأة تطرف،تر:أشرف رفی طان دور الوال ة الش رت درفوس،لع رو
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ازدان ناصر ، .20 ق ا في الشرق األوسط و شمال إفر ة دور روس ، بیروت،: ،دار العر
  .2013للعلوم، 

زمان،وأخرون ،  .21 مون و زالتسلح و نزع السالح و االمن الدوليسا   ، ، بیروت :مر
ة،     . 2007دارسات الوحدة العر

ان أفغانستان''.ستفن تانز،22 ندر حتى سقوط طال اسي منذ عصر إس خ الس  ،تر:''التار
لمات  شهاب الدین أحمد ة،،مصر:   .2010عر

ائن'' . السماراني نعمان عبد الرزاق23 ا و العراق عش دائم أم طالق  ،راض:دار ،''أمر
ان،   .2007العب
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مهعبد اللطیف  .36 ة نالمحافظی،أم ر و الحر ة الشروق  :، القاهرة الجدد قراءة في الف ت م
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، ، دار:بیروت    .2002الهاد
دار :بیروت ،الحرب على أفغانستان و العالم اإلسالمي''،''سر الدین عایدة العلي .39

 ،   .2002الهاد
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  المجالت:

عاد''حارم،عبد هللا.1 ة في أ ا الوسطى رؤ ة الجدیدة في اس احث،''الحرب األمر  مجلة ال
  . 2003، الجزائر ،03عدد 
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ة''ا''احتالل العراق و ،حسین حیدر علي.8 م اته اإلقل ة ،تداع اس  17العدد ،مجلة لدراسات الس
2011.  

ة و الحقوق قلعة جي علي ،''.9 ة األجنب ر عد أحدث القواعد العس ة  اإلنسان
ة''، م2001سبتمبر11 ة و القانون   .2012، 1،العدد28،مجمجلةالعلوم االقتصاد

ة على أفغانستانالكراز محمد سالم أحمد ،''.10  ''،2001موقف إیران من الحرب األمر
ة و العلم مجلة   .2007، 2العدد، 14،  مجالتر

ة في القرن الحاد و  النفط مرتكزالكواز محمد سالم أحمد ،'' .11 الحروب األمر
ن'' ة، العشر ة التر ل حاث  ةا مجلة أ   .2007، 2،العدد 6، مجألساس

طاني للعراق محمد أحمد،.12 ي البر اب و  2003ا''لغزو األمر حث في األس
،  4-3، العدد 20، مجمجلة جامعة دمشالنتائج''،  . 2004،دمش

ات الحرب ، ''المسعود عمر.13 ة '' ،ضد اإلرهابآل اسة الدول  187، العدد  مجلة الس
2007 . 
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ة  2001لقد مثلت أحداث الحاد عشر من سبتمبر     اسات األمر نقطة تحول في الس
مبدأ أساسي  اعتماد القوة  ل جدید  ش ة  یل العالقات الدول تجاه العالم، وقامت بإعادة تش
حجة الحرب  ة  اإلضافة إلقرار مبدأ التدخل في شئون الدول الداخل ة،  في العالقات الدول

ًا على اإلرهاب و غی ة تضامنًا عالم ات المتحدة األمر ره، وفي هذه األحداث عرفت الوال
ًال له، سب لها أن شهدت مث افحة اإلرهاب،سؤ لموأعلنت نفسها فورًا ا لم   ولة الوحیدة عن م

ة وحددت ان إعالن حرب وقائ ان أبرزها إم ة  ادئ جدیدة في العالقات الدول  جملة م
ة و  اق ات المتحدة تشنها ال حرب اإلست ة  وال ه تهدیدًا األمر على دول العالم التي تر ف

ة القائمة  اس ر وتغییر األنظمة الس ما فیها التدخل العس ل الوسائل    .ألمنها واستخدام 

اسة فیها برزت التي نماذج أحد العراق و أفغانستان انت    ة الس ة األمر  عد الخارج
ات قام فقدت ،2001سبتمبر 11 أحداث ة المتحدة الوال  من األحداث هذه بإستغالل األمر
ة  مصالحها تحقی أجل اس رة  و الس ةاال و العس ، لكن المناط هاته في  قتصاد

اسات جعلت منها دولة تفتقر  ان لها عدة إنع ة إتجاه هاتین الدولتین  اسة األمر الس
ة تنتلألمن و اإلست حت الحروب الداخل عة شرقرار و أص ة المت اسة األمر ، هذا نتیجة لس

ز على خل الفوضى و اإلنقسام من أجل تحقی المصالح  داخل هاته الدول و التي تر
ة فیها.   األمر
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  Je l'ai représenté les événements de athée de Septembre 2001 a 
marqué un tournant dans la politique américaine envers le monde , 
et la restructuration des relations internationales dans une nouvelle 
adoption de l'énergie comme un principe de base dans les relations 
internationales , en plus de l'adoption du principe de l'intervention 
dans les affaires intérieures des États , sous le prétexte de la guerre 
contre le terrorisme et d'autres, et dans ces événements -Unis 
savaient dans la solidarité à l'échelle mondiale États-Unis 
d'Amérique n'a jamais rien vu comme lui , et immédiatement déclaré 
lui-même que responsable de la lutte contre le terrorisme, Identifié 
parmi les nouveaux principes dans les relations internationales , 
notamment la possibilité d'une déclaration de guerre préventive et la 
guerre préventive menée par les États-Unis sur les pays du monde , 
qui la considère comme une menace pour sa sécurité et l'utilisation 
de tous les moyens , y compris l'intervention militaire et de changer 
les systèmes politiques existants. 
  Et était l'un des modèles Afghanistan et en Irak dans laquelle la 
politique étrangère américaine a émergé après les événements du 
11 Septembre 2001, perdu aux Etats-Unis d'exploiter ces 
événements afin de parvenir à des intérêts économiques, politiques 
et militaires dans ces domaines Mais la direction de la politique 
américaine de ces deux pays ont eu plusieurs réflexions ont fait un 
état n'a pas la sécurité, la stabilité et les guerres internes devenir où 
, cela est le résultat de la politique américaine suivie dans ces 
circonstances et les pays qui se concentrent sur la création du chaos 
et de la division afin de réaliser les intérêts américains il . 
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