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ملخص
مفيوم التدخل في السياسة الخارجية األمريكية
"العراق إنموذجاً خالل الفترة "2003 – 1990
إعداد المرشح :وضاح مالك كنعان الصديد
إشراف األستاذ الدكتور
عبد القادر محمد فيمي الطائي
تهذفتالذراسةالىالتعرٌفبمفهىمالتذخلفًالسٍاسة الخارجٍة االمرٌكٍة وطبيعة لمفترة الحرب الباردة
كما بعدىا  ،ككشؼ المبررات كاالثار المترتبة عمى ىذا التدخؿ في العراؽ .كتكمف مشكمة الدراسة في محاكلتيا
الكقكؼ عمى معرفة إشكالية مفيكـ التدخؿ في السياسية الخارجية األمريكية تجاه دكؿ العالـ الثالث .كقد أخذ النمكذج
العراقي حيث برزت فيو مالمح كأبعاد كبيرة لمفيكـ التدخؿ في السياسة الخارجية األمريكية ،كأنطمقت مف الفرضية
التالية  :إف التدخؿ مبدأ أعتمدتو السياسة األمريكية كالذم لـ يحظى بمبررات قانكنية كأخالقية بقدر ما كاف بدكافع
مصمحية تفرضيا مقتضيات السياسة العميا لمكاليات المتحدة األمريكية .كلمتأكد مف صدقية الفرضية تـ استخداـ
المناىج التالية  :المنيج القانكني ،كالتاريخي ،كمنيج اتخاذ القرار .

كخمصت الدراسة الى النتائج التالية :
 إف مفيكـ التدخؿ في السياسية الخارجية األمريكية مف المفاىيـ الرئيسي ة التي تحاكؿ مف خاللياتبرير سياستيا الخارجية تجاه الكثير مف الدكؿ منظكمة الدكؿ العربية كبما ينعكس عمى الشأف
الداخمي لمدكلة .

ط

 حاكلت الكاليات المتحدة في مرحمة الحرب الباردة إستخداـ سياسة التدخؿ سكانء العسكرم المباشر أكعف طريؽ استخداـ المساعدات اإلقتصادية كأداة لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كما حدث في
فيتناـ كليبيا كغيرىا الكثير.
 برز تأثير المصالح الدكلية بشكؿ كبير عمى حالة التدخؿ في العراؽ نتيجة لما يمتمكو مف مكاردنفطية كمكارد طبيعية كمكقع جيكستراتيجي  ،مما دفع بالقكل الدكلية ،كخصكصان الكاليات المتحدة
األمريكية كبريطانيا ،إلى إستغالؿ حالة عدـ اإلستقرار الدكلي كضعؼ مجمس األمف ،لتحقيؽ أىداؼ
كمصالح ىذه الدكؿ .تـ إستغالؿ لحالة الحقكؽ اإلنسانية كمبرر لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لتمؾ
الدكؿ ،مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمعراؽ العضك المؤسسي كالداعـ لمنظمة األمـ التمحدة.
كتكصي الدراسة بما يمي :
 يجب إستنفاذ جميع الكسائؿ السممية قبؿ المجكء إلى استخداـ القكة العسكرية في التدخؿ في الشكؤفالداخمية لمدكؿ كما حدث في العراؽ .
 ينبغي أف يؤدم التدخؿ العسكرم إلى تحسف أكضاع حقكؽ اإلنساف ،كالذم لـ يحدث فيما يخصالحالة العراقية ،كذلؾ بسبب اعتماد الحمؼ االطمسي لنظرية اإلشتباؾ الألمف أم القتاؿ عف بعد دكف
حدكث تدخؿ برم ،كاحتالؿ مباشر .
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Abstract
concept at intervention in the United states foreign policy
"Iraq during the period 1990 – 2003 ,amode"
candidate

Wadah Malek kan’an ALSADEED
Supervisor
Prof. Dr: Abdul Qader Mohammed Fahmi AL-TA’EE
The study aims at identifying the concept of intervention in the US foreign
policy, the nature of this intervention in US foreign policy during the period of
Cold War and after it and justifications & consequences of the US intervention in
Iraq. The problem of this study lies in its attempt to stand on the problematic
concept of intervention in the US foreign policy towards the third world countries.
The Iraqi model has been taken where many features and dimensions of the
concept of intervention in US foreign policy appeared. This study started from the
following hypothesis: the intervention as a principle adopted by the US policy did
not have any legal or moral justifications. Its only motivation was self-interest
imposed by the requirements of high politics of the United States of America. To
ensure the credibility of this hypothesis, the following approaches have been
used: legal, historical and decision-making approaches.
The study concluded the following results:
- The concept of intervention in the US foreign policy is one of key concepts
which through tries to justify its foreign policy toward many countries and its
reflections on the internal affairs of the state.

ك

- During the Cold War period, the United States tried to use the intervention
policy, whether it was direct military intervention or the use of economic aid
as a tool to interfere in the internal affairs of States as happened in
Vietnam, Libya and other countries. American intervention has been
influenced by the Cold War and the conflict with the Soviet Union.
- The impact of international interests has been intensely emerged in the
intervention case in Iraq as a result of its natural resources, especially oil,
its strategic location and the proximity to the Arabian Gulf region. These
features pushed the international powers, especially the United States and
Britain to exploit the case of international instability and the weakness of
the Security Council to achieve their goals and interests by exploiting the
human rights situation as an excuse to interfere in the internal affairs of a
country which is member in the United Nations (in our case is Iraq).
The study recommendations are as follows:
- All peaceful means should be exhausted before using of military force to
intervene in the internal affairs of States (as happened in Iraq).
The military intervention should lead to improve the human rights situation but
that was not achieved in Iraq, because NATO adopted the theory of safe
engagement which means distance fighting without depending on land
intervention
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الفصل األول
االطار العام لمدراسة
المقدمة :
مع نياية القرف العشريف كبداية القرف الحالي شيد المجتمع الدكلي تغيرات جذرية بتبدؿ البيئة السياسية
مع إنييار دكلة اإلتحاد السكفييتي  ،كأثمرت تمؾ التبدالت تأثيرات أساسية عمى نطاؽ القانكف الدكلي
كالعالقات الدكلية .إف فكرة التدخؿ اإلنساني تعبير عصرم عف فكرة قديمة أطرىا فقياء القانكف الكنسي ىي
فكرة الحرب العادلة التي طكرىا القديس أكغسطيف في الفكر السياسي ،ليبيف .أف الحرب تككف مشركعة إذا
ىدفت إلى ىدـ الباطؿ كالدفاع عف الحؽ كتغميب الخير عمى الشر ثـ أضاؼ "دم فيتكريا" إلى شرط السبب
العادؿ كالغاية النبيمة شرط إقامة الخير كتحطيـ الشر أف تككف ىناؾ ضركرة عاجمة كممحة لخكضيا مع عدـ
كجكد كسائؿ أخرل غير الحرب لردع المعتدم (.العمرم)73-71 :1995 ،

يشير سيكـ براكف إلى أف

اإلستعداد إلستخداـ القكة كأداة مف أدكات السياسة الخارجية األمريكية عمى أنو مرحمة ميمة مف المراحؿ
كالتحكالت التي مرت بيا إستراتيجية األمف القكمي ألمريكا منذ عاـ  .1945حيث كاف التحكؿ األكؿ ردان عمى
الحرب ذات قدرة تدميرية شاممة بعد قصؼ الياباف بالقنابؿ النككية ،كتمثؿ بالتالي في إعتبار الحرب مالذان
أخي انر كدليالن عمى فشؿ الدبمكماسية كالتحكؿ الثاني تمثؿ في تطكير طيؼ مف اإلستراتيجيات كالقدرات
العسكرية القابمة لإلستخداـ بمركنة لمتصدم لمعدكاف الشيكعي المحدكد كالشامؿ كما في حالة ككبا .كالتحكؿ
الثالث ،كاف ردان عمى إخفاؽ الكاليات المتحدة في فيتناـ كتمثؿ في اإلنتكاس مف مفيكـ الرد المرف إلى حصر
الحرب بأكضاع يككف فييا األمف القكمي األمريكي معرضا لمخطر .أما التحكؿ الرابع فقد إستند إلى تجربة
حرب الخميج عاـ 1990كتعزز بنتائج الحممتيف عمى ككسكفا كأفغانستاف كينظر إليو بإعتباره عكدة لتأكيد
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مرحمة ما قبؿ حرب فيتناـ .كىكذا تـ تكريس القكة العسكرية ليس في مكاجية خطر يتيدد األمف القكمي
بالمفيكـ الضيؽ ،كلكف يتـ استخداميا لتيديد االستقرار السياسي لمدكؿ كسيادتيا الداخمية لمدكؿ(.براكف،
) 2004
كاستنادان إلى ىذه التغييرات الدكلية فقد أصبح لمتدخؿ مفيكـ آخر ،ال يخضع بالضركرة لمكافقة األمـ
المتحدة  ،كال يراعي المبادئ المستقرة لمقانكف الدكلي العاـ ،كال يمتزـ بمعيار محدد لمتدخؿ ،فما يصمح مف
تدخؿ في بمد ما اليصمح في بمد آخر .كما أف التدخؿ يمكف أف يتـ بصكرة فردية أف إستحاؿ الحصكؿ
عمى إجماع دكلي  ،بحيث يجرم إستبداؿ أعراؼ قانكنية بمبادئ أخالقية عامة لتشريع كاجازة أعماؿ تصؿ
إلى حد يمكف أعتبارىا جرائـ حرب(.ىانز ككشمر)32 :2002 ،
تأتي ميمة التدخؿ األمريكي البريطاني في العراؽ عاـ  2003في إطار إستراتيجية الكاليات المتحدة
األمريكية لمييمنو عمى المنطقة كاإلستئثار بنفطيا ،كقد أصبحت ىذه السياسة مكشكفة تمامان بعد أف أعمنت
الكاليات المتحدة بأف ىدفيا ىك اإلطاحة بالنظاـ العراقي مف خالؿ التيديدات كالتحضيرات التي جرت عمى
قدـ كساؽ لعدكاف عسكرم كاسع النطاؽ ،كىك األمر الذم رفضتو غالبية دكؿ العالـ حيث ساىـ ىذا التدخؿ
في إضافة تعقيدات كبيرة كخطيرة عمى األزمة العراقية  ،بحيث أصبح تكتير أجكاء المنطقة كتيديد األمف
كالسمـ فييا ناجـ عف التدخؿ األمريكي كالنكايا العدكانية لإلدارة األمريكية بصكرة خاصة كمف إستغالؿ إسرائيؿ
ليذا الجك لمقياـ بإعتداءات كاسعة النطاؽ عمى الشعب الفمسطيني كالتيديد بالعدكاف عمى دكؿ عربية أخرل،
كليس عف إنتياؾ حقكؽ اإلنساف في العراؽ أك أم ذريعة أخرل .
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كفي ضكء ما تمتمكو الكاليات المتحدة األمريكية مف قكة عسكرية كاقتصادية عممت عمى تسخيرىا
لحماية مصالحيا في العالـ ،لجأت إلى استخداـ مختمؼ األدكات االقتصادية كالسياسية كالعسكرية لتحقيؽ
أىدافيـ ،مف ىنا تحاكؿ ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى مفيكـ التدخؿ كأحد مفاىيـ السياسة الخارجية .كذلؾ
مف منظكر السياسة الخارجية األمريكية بالتطبيؽ عمى الحالة العراقية .
مشكمة الدراسة:
إف لجكء الكاليات المتحدة األمريكية إلى إستخداـ القكة العسكرية لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ
بإستخداـ حجج حماية حقكؽ اإلنساف أك حماية األقميات أك الحد مف إنتشار أسمحة الدمار الشامؿ كميا تعتبر
مبررات غير قانكنية كال تخضع لقكاعد القانكف الدكلي ،مما يثير إشكالية حكؿ مفيكـ التدخؿ كطبيعتو في
السياسية الخارجية األمريكية ،كحقيقة المبررات التي إستخدامتيا الكاليات المتحدة األمريكية لتبرير عممية
التدخؿ .مف ىنا تكمف مشكمة الدراسة في محاكلتيا الكقكؼ عمى إشكالية مفيكـ التدخؿ في السياسية
الخارجية األمريكية تجاه دكؿ العالـ الثالث حيث تـ أخذ النمكذج العراقي حيث برزت فيو مالمح كأبعاد كبيرة
لمفيكـ التدخؿ في السياسة الخارجية األمريكية.
أىداف الدراسة:
أثار التدخؿ األمريكي في العراؽ جدالن كنقاشان سياسيان كبي انر عمى المستكل السياسي كالقانكني ،كذلؾ
نتيجة لمتداعيات الكبيرة لمتدخؿ عمى العراؽ كالمنطقة كالعالـ ،مف ىنا تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف التساؤؿ
الرئيسي التالي :ما مفيكـ التدخؿ في السياسة الخارجية األمريكية ،كينبثؽ مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية
التالية:
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 ما األبعاد التاريخية لمفيكـ التدخؿ في السياسة الخارجية األمريكية؟ كما كاقع عمميات التدخؿاألمريكي في الشؤكف الداخمية لمدكؿ؟
 ما طبيعة التدخؿ في السياسة الخارجية االمريكية في فترة الحرب الباردة كما بعدىا ؟ ما مبررات كاثار التدخؿ االمريكي في العراؽ ؟أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف أنيا تحاكؿ الكشؼ عف األبعاد الحقيقية لمبدأ التدخؿ مف الناحية النظرية
كالتطبيقية ،كالدكافع الطاقة مف كرائو كالتي إستقرت في القانكف الدكلي نظ انر ألنو يتعارض مع السيادة لمدكلة
القكمية (المادة الثانية الفقرة السابعة مف ميثاؽ األـ المتحدة) .كلكف التاريخ الحديث يشير إلى كثير مف
حاالت التدخؿ ،كمع أف التدخؿ المحتمؿ لألمـ المتحدة يتصؿ بضركرة المحافظة عمى األمف كالسالـ
الدكلييف ،كأنو ليس مف حؽ دكلة لكحدىا أف تقرر مبدأ العدالة الدكلية.
وبشكل أكثر تحديداً فإن أىمية ىذه الدراسة تبرز من خالل:
 -1المساىمة في تكفير دراسة عممية حديثة تساعد الباحثيف كالمختصيف عمى فيـ كاضح لمفيكـ التدخؿ
في السياسية الخارجية األمريكية بالتطبيؽ عمى الحالة العراقية منذ عاـ .1990
 -2تزكيد المكتبة العربية بدراسة مضافة كمف مناىج تحميمة لمكقكؼ عمى مفيكـ التدخؿ في السياسية
الخارجية األمريكية بالتطبيؽ عمى الحالة العراقية منذ عاـ .1990
 -3تحديد مكانة (التدخؿ) كسياسة إعتمدتيا الكاليات المتحدة األمريكية في عالقاتيا الخارجية مع دكؿ
بذاتيا.

5

 -4الكشؼ عف حقيقة كطبيعة المبررات التي إعتمدتيا الكاليات المتحدة األمريكية في سياساتيا
الخارجية لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ.
 -5دراسة كتحميؿ مفيكـ التدخؿ في السياسية الخارجية األمريكية تجاه العراؽ .
فرضية الدراسة:
إف التدخؿ كمبدأ أعتمدتو السياسة األمريكية لـ يحظ بمبررات قانكنية كأخالقية بقدر ما كاف بدكافع
مصمحية تفرضيا مقتضيات السياسة العميا لمكاليات المتحدة األمريكية.
حدود الدراسة:
حدود زمانية :تقتصر الدراسة عمى الفترة الزمنية 2003-1990
حدود مكانية :التدخؿ األمريكي في العراؽ.
المصطمحات والمفاىيم اإلجرائية
تدخؿ فيوَ ،ع َدـ ِ
تدخؿ  ،كالمفعكؿ ُم َّ
يتدخؿ ُّ ،
تدخ َؿ في َّ
التدخل لغوياًَّ :
في ُش ُؤ ِ
تدخالن  ،فيك ُم ِّ
الغ ْي ِر
اإل ْق َح ِاـ ِ
كف َ
ُ
الدكلِي ِ
ئ السِّي ِ
ِ
ِ
َّة َع َد ُـ (مكسكعة المعاني.)2014 :
م ْف َم َباد ِ َ َ
اسة َّ ْ
التدخل إصطالحاً :ينظر إسماعيؿ مقمد إلى التدخؿ بأنو عممية تكازنية لمحفاظ عمى تكازف القكل الضركرم
إلستقرار النظاـ الدكلي كىذه العممية تأخذ الشكميف التالييف ( :مقمد)277 – 276: 1985 ،
أوال :التدخؿ الدفاعي الذم ييدؼ إلى منع إحداث تغير في تكازف القكل المكجكد ألنو سيضر بمصالح الدكلة
المتدخمة .
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ثانيا  :التدخؿ اليجكمي الذم يقكـ إلحداث تغيير في تكازف القكة المكجكد كاحداث تغيير في نظاـ الحكـ
لمدكلة المستيدفو بطريقة تضمف أكبر قدر مف النتائج اإليجابية لمدكلة المتدخمة.
 التدخل اإلنساني :بأنو التدخؿ الذم يستخدـ القكة بإسـ اإلنسانية لكقؼ ما درجت عميو دكلة مفإضطياد لرعاياىا كارتكابيا ألعماؿ كحشية كقاسية ضدىـ ييتز ليا ضمير البشرية ،األمر الذم يبرر
التدخؿ قانكنيان لكقؼ تمؾ األعماؿ
السياسة الخارجية :يعرؼ (فيمي )2009 ،السياسة الخارجية بأنيا" :نشاط سمككي مرتبط بيدؼ كمقترف
بقدرة تأثيرية ،تتخذه كحدة دكلية نظامية في مكاجية غيرىا مف كحدات النظاـ الدكلي ،ىذا يعني ،كمف
الناحيتيف المنيجية كالتحميمية ،أف السياسة الخارجية ىي مجمكعة أفعاؿ كتحركات تتخذىا كحدة دكلية كشكؿ
مف أشكاؿ التفاعؿ النظامي المعبر عنو بسمكؾ سياسي .كما أف السياسة الخارجية ىي سمكؾ أك مجمكعة
سمككيات ،يككف مصدرىا الدكلة ،كىذا السمكؾ يكصؼ بأنو خارجي ،ذلؾ أنو مكجو إلى الغير مف كحدات
النظاـ الدكلي ،كاف مجاؿ حركتو ،أم حركة ىذا السمكؾ ،ىك البيئة الخارجية( .فيمي)23 :2009 ،
كتعرؼ السياسة الخارجية بأنيا الخطة التي ترسـ العالقات الخارجية لدكلة معينة مع غيرىا مف الدكؿ
كيعد التخطيط لمسياسة الخارجية أم انر ضركريان بالنسبة ألم دكلة ،فيي أكالن عضك في المجتمع الدكلي ال
تستطيع العيش إال بالمشاركة فيو .كثانيان ألف القكة السياسية في المجتمع الدكلي ىي قكة ليست بالمركزية بؿ
ىي قكة تتكزع بيف الدكؿ بنسب غير متكافئة ،كيختمؼ تخطيط الدكلة لمشؤكف الخارجية عنيا لمشؤكف الداخمية
ككف سيطرة الدكلة في الداخؿ ىي سيطرة كاممة بينما ىي ليست كذلؾ بالنسبة لمخارج(.زكي)30 :1972،
كمػػا يمكػػف تعريػػؼ السياسػػة الخارجيػػة بأنيػػا مجمكعػػة الق ػ اررات كاإلج ػراءات المتعمقػػة بيػػا التػػي تتخػػذىا
الدكلػة فػي ممارسػػة عالقاتيػا مػع الػػدكؿ األخػرل مػػف أجػؿ تحقيػؽ أىػػدافيا كحمايػة مصػالحيا القكميػػة .كمػا أنيػػا
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محاكلة الدكلة لتحقؽ عمى المستكل العممي قيمان كأفكا انر تؤمف بأنيا فاضمة ،فالعالقات الدكلية تحدث في منػاخ
تسػػكده اإلختالفػػات كعػػدـ اإلتفػػاؽ إذ أف الدكلػػة تصػػطدـ مػػع الػػدكؿ األخػػرل التػػي تسػػعى فػػي الكقػػت ذاتػػو إلػػى
إنجاز ميمة مماثمة ،كليذا فإف نجػاح دكلػة فػي سياسػتيا الخارجيػة يكػكف عػادة عمػى حسػاب فشػؿ سياسػة دكلػة
أخرل(.فضة)5 :1980،
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الفصل الثاني
االطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
قد مرت عممية التنظير لمتدخؿ الخارجي في العالقات الدكلية ،منذ الحرب العالمية الثانية ،كحتى ما

بعد انتياء الحرب الباردة ،بتحكالت عديدة ،إستيدفت تقييد إستخداـ القكة بيف الدكؿ ،كتقميص التدخالت

الدكلية المنفردة ،كتكجيييا بإتجاه أطر جماعية ،ذات دكافع أكثر إنسانية .فالكاقعيكف ،الذيف بنكا إفتراضاتيـ
لمسياسة الدكلية عمى أنيا صراع مف أجؿ القكة  -كما يقكؿ مكرجانثك  -نظركا لمنظاـ الدكلي عمى أنو يقكـ
عمى الفكضى .كبالتالي ،فالدكلة تستخدـ القكة العسكرية في التدخؿ لتحقيؽ مصالحيا ،أك إذا كجدت ما ييدد
أمنيا ،األمر الذم دفع المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية إلى إقرار مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ

األخرل ،منعان لمفكضى الدكلية ،كحفاظان عمى السيادة الكطنية لمدكؿ.

غير أف صعكد القضايا اإلقتصادية كالمجتمعية عمى حساب األمنية ،في سبعينيات القرف العشريف ،دفع إلى

بركز إتجاىات نظرية جديدة مف أصحاب المدرسة الميبرالية ،كمنظكر اإلعتماد المتبادؿ إلثناء الدكؿ عف
إستخداـ القكة ضد بعضيا ،ألف الحرب تيدد حالة الرفاه لكال الطرفيف ،كما أعطكا أىمية لدكر المنظمات
الحككمية الدكلية ،كاألمـ المتحدة ،كالتحرؾ الدكلي لحماية حقكؽ اإلنساف في الدكؿ التسمطية.
كقد جاء التحكؿ التنظيرم األبرز في إطار نظريات  1648أطمؽ عمييا "ما بعد كستفاليا Post
" ،Westfaliaكالتي سعت إلى إعادة المكانة لمفرد كحقكقو ،في ظؿ طغياف العكلمة ،كصعكد أجندة حقكؽ
اإلنساف ،كالتحكؿ الديمقراطي بعد إنتياء الحرب الباردة .كما تمت إعادة تعريؼ مفيكـ السيادة الكطنية ،فمـ
تعد الدكلة تحتكر حؽ مسألة عدـ التدخؿ في شئكنيا ،إذ إف عمييا في المقابؿ كاجب حماية مكاطنييا ،كاذا
فشمت فتئكؿ مسئكلية الحماية لممجتمع الدكلي كمؤسساتو ،في إطار ما يسمى بػ"التدخؿ اإلنساني" ،خاصة بعد
تزايد تعرض األفراد كالجماعات لعمميات إبادة عمى يد الحككمات نفسيا ،ألسباب تتعمؽ بإختالؼ العرؽ أك
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الديف .مف ىنا ،جاء التدخؿ اإلنساني في إطار تدكيؿ حقكؽ اإلنساف ،كالربط بينو كبيف ضماف السمـ كاألمف
الدكلييف .كبالتالي ،لـ تعد حقكؽ اإلنساف ضمف اإلختصاص الداخمي لمدكلة .كلعؿ البعض قد رأل أف
العمميات العسكرية التي أطمقت في كردستاف  ،1991كالصكماؿ  ،1992جاءت لتمثؿ شكاىد عمى عكدة
الركح لما يسمى بػ"الحرب العادلة" التي تخكضيا األطراؼ األشد قكة عمى المسرح الدكلي ،بإسـ ما أصطمح
عمى كصفو مف الناحية النظرية "األمف الجماعي كالقيـ األخالقية الككنية ".كيرل إسماعيؿ مقمد إف التدخؿ
ىك عممية تسعى لمحفاظ عمى تكازف القكل الضركرم إلستقرار النظاـ الدكلي كىذه العممية تأخذ الشكميف
التالييف :
أكالن :التدخؿ الدفاعي الذم ييدؼ إلى منع إحداث تغير في تكازف القكل المكجكد ألنو سيضر بمصالح الدكلة
المتدخمة .
ثانيان  :التدخؿ اليجكمي الذم يقكـ إلحداث تغيير في تكازف القكة القائـ كاحداث تغيير في نظاـ الحكـ لمدكلة
المستيدفو بطريقة تضمف أكبر قدر مف النتائج اإليجابية لمدكلة المتدخمة (مقمد)277 :1985 ،
كيرل طمعت الغنيمي بأف التدخؿ ىك تعرض دكلة لمشؤكف الداخمية أك الخارجية لدكلة أخرل بطريقة
إستبدادية بقصد اإلبقاء عمى األمكر الراىنة أك تغييرىا  ،كمثؿ ىذا التدخؿ قد يحصؿ بحؽ أك دكف حؽ ،
كلكنو في كافة الحاالت يمس اإلستقالؿ الخارجي أك السيادة اإلقميمية لمدكلة المعنية( .الغنيمي:1971 ،
)462
كيرل بكرشارد ( )Borchardبأنو عندما تتجاىؿ دكلة ما الحقكؽ األساسية لرعاياىا ،فممدكؿ األخرل
الحؽ في أف تتدخؿ طبقان لمبادئ القانكف الدكلي بإسـ الجماعة الدكلية ،حتى لك إضطرت لفرض سيادتيا
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عمى الدكلة المخطئة ما داـ األمر يتعمؽ بأسباب إنسانية كبيدؼ كقؼ اإلنتياكات الصارخة كالمستديمة
).(Borchard, 1970: 14
كقد سمح القانكف الدكلي التقميدم بالتدخؿ العسكرم مف جانب إحدل الدكؿ أك عدد منيا في الشؤكف
الداخمية لدكلة أخرل ،إذا ىدؼ إلى حماية حقكؽ الجنس البشرم ،كالقكاعد اإلنسانية أك ما يعبر عنو بمغة
العصر (حقكؽ اإلنساف) .كقد برر ىذا التدخؿ عمى أساس قكاعد األخالؽ كاإلستجابة اإلنفعالية لمرأم العاـ
العالمي ،فضالن عف تحرؾ الدكؿ العظمى لحماية مصالحيا الكطنية (رأفت.)26 :1977 ،
تأتي سياسة التدخؿ األمريكي في العراؽ في إطار إستراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية لمييمنو عمى
المنطقة كاإلستئثار بنفطيا ،كقد أصبحت ىذه السياسة مكشكفة تمامان بعد أف أعمنت الكاليات المتحدة بأف
ىدفيا ىك اإلطاحة بالنظاـ العراقي مف خالؿ التيديدات كالتحضيرات التي جرت عمى قدـ كساؽ لعدكاف
عسكرم كاسع النطاؽ ،كىك األمر الذم رفضتو غالبية دكؿ العالـ ،حيث ساىـ ىذا التدخؿ في إضافة
تعقيدات كبيرة كخطيرة عمى األزمة العراقية ،بحيث أصبح تكتير أجكاء المنطقة كتيديد األمف كالسمـ فييا ناجـ
عف التدخؿ األمريكي ،كالنكايا العدكانية لإلدارة األمريكية بصكرة خاصة ،كمف إستغالؿ إسرائيؿ ليذا الجك
لمقياـ بإعتداءات كاسعة النطاؽ عمى الشعب الفمسطيني كالتيديد بالعدكاف عمى دكؿ عربية أخرل  ،كليس عف
إنتياؾ حقكؽ اإلنساف في العراؽ أك أم ذريعة أخرل .
فاليدؼ األكؿ الذم تتمحكر حكلو األىداؼ التي سعت الييا الكاليات المتحدة ىك العمؿ عمى إنياء
قدرة العراؽ عمى تحدم المصالح األمريكية في المنطقة كالتي تتضمف أمف حمفائيا في الخميج كضماف تدفؽ
النفط ،كانياء قدرة العراؽ عمى ما تراه الكاليات المتحدة مف تيديد اإلستقرار في الشرؽ األكسط بمعناه الكاسع
بما في ذلؾ إقميمو الفرعي المرتبط بالصراع العربي – اإلسرائيمي .كبعد أحد عشر عامان مف فرض العقكبات
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لـ تستطع الكاليات المتحدة مف تطكيع العراؽ ،فأخذت تمارس إستخداـ القكة كما حدث في كانكف األكؿ/
ديسمبر  .1998مما جعؿ مف ميمة الحصكؿ عمى تعاكنو أكثر صعكبة .كترل الكاليات المتحدة أف العراؽ
ما زاؿ يشكؿ تيديدان ألمف جيرانو كتخشى مف معاكدة سياسة القكة ،لذا تمجأ إلى الترتيبات الدفاعية كاألمنية
التي تقكدىا في منطقة الخميج كتعمؿ عمى منعو مف إعادة بناء ترسانتو العسكرية كخاصة فكؽ التقميدية كقد
عرفت ىذه السياسة بسياسة إحتكاء العراؽ كالتي ىي بدكرىا جزء مف سياسة أشمؿ سميت باإلحتكاء المزدكج
كىي سياسة تسعى مف خالليا الكاليات المتحدة إلى التأثير عمى الدكؿ بالترىيب أك بالترغيب .كالمشكمة إزاء
الكاليات المتحدة تتمثؿ في إخفاقيا في تطكير سياسة ناجحة إزاء العراؽ .إذ بمركر الزمف إزداد تعاطؼ
الساحة العربية كالدكلية مع المأساة التي عاناىا شعب العراؽ .كأف أخطر األشياء التي أدت إلييا ىذه السياسة
ىي إعتبار الكاليات المتحدة مسؤكلة عف المعاناة التي تعرض ليا الشعب العراقي جراء الحصار المفركض
عميو .كقد نجـ عف ذلؾ تدعيـ عالقات العراؽ باألقطار العربية كالتي كانت جزءان مف التحالؼ الدكلي ضده
مثؿ مصر كسكريا ،ككذلؾ بعض الدكؿ الكبرل مثؿ ركسيا كفرنسا كالصيف (.نكار)88 :2003 ،
يفسر التدخؿ األمريكي البريطاني في العراؽ عاـ ( ،)2003طغياف األسباب السياسية كاألىداؼ
السياسية عمى ىذا التدخؿ ال سيما كأنو إنتيى بإحتالؿ العراؽ كسيطرة الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا
بتداء مف
عمى العراؽ كاسقاط نظامو السياسي .كقد جرل تفسير المكقفيف األمريكي كالبريطاني مف العراؽ إ ن
مكاقؼ شخصية ،مكقؼ جكرج بكش ضد الرئيس صداـ حسيف نفسو ،إلى مكاقؼ تاريخية ضد الدكر العراقي
كالحضارة العربية اإلسالمية كاإلسالـ كديف كما إلى ذلؾ .كقد جاء كثير مف التحميالت السياسية ليضع
العراؽ كالكاليات المتحدة كحميفتيا بريطانيا في حالة صراع كامؿ سياسيان كاقتصاديان كثقافيان كحضاريان
كاستراتيجيان .كربما يككف التفسير السياسي ليذا التدخؿ أكثر داللة مف التفسير القائـ عمى أساس نظرية
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الحرب العادلة المستمدة مف القانكف الكنسي ،كالتي تبيف سابقان أنيا ال تفسر بحاؿ ما حدث في العراؽ كأنيا
لـ تكف حربان عادلة بأم معيار ،أك كفقان ألم مبدأ مف مبادئيا(.نكار)89 :2003 ،
ثانياً :الدراسات السابقة:
أمكف اإلطالع عمى عدد مف الدراسات ذات الصمو المباشره بالمكضكع ،كفيما يمي عرض ألىـ ىذه
الدراسات:
أ .الدراسات العربية
-

دراسة سامية بوروبة ( )2012مسؤولية الحماية أو التدخل اإل نساني :اآلثار اإلنسانية و أثر

حقوق اإلنسان في قراري مجمس األمن رقم  1970و  1973في ما يخص حالة ليبيا.

كتحمؿ مسؤكلياتيا بإحتراـ حقكؽ اإلنساف ،كيندرج
تتحدث ىذه الدراسة عف قياـ الدكؿ بممارسة إختصاصاتيا
ّ
ضمف ما يكصؼ باإللتزامات قبؿ الكافة كيبعدىا مف طائفة الدكؿ الفاشمة ،األمر الذم يسمح بإنتقاؿ ىذه
المسؤكلية إلى الدكؿ األخرل في إطار مسؤكلية الحماية ،الذم إف كاف مبر انر في أصمو ،ما زاؿ يعرؼ
تحفظات في تطبيقو .كلعؿ التطكرات الجديدة التي َع ِرفيا تطبيؽ ىذا المفيكـ في قرارم مجمس األمف المذيف
عد تحكالن في التعامؿ معو.
تكريس ليا تُ ّ
شكال أكؿ ّ
-

دراسة أمين مكي مدني بعنوان" :التدخل واألمن الدوليان :حقوق اإلنسان بين اإلرىاب والدفاع
الشرعي".كقد تطرقت الدراسة إلى أحداث  11أيمكؿ  ،2001فقد قالت الدراسة بأف ىذه األحداث
المؤسفة قد أضافت في جميع دكؿ العالـ أبعادان جديدة كمعقدة كتحت مسميات مختمفة ،عمى رأسيا
مكافحة اإلرىاب الدكلي ،كممارسة حؽ الدفاع الشرعي ،كمنع اإلنتياكات الجسمية لحقكؽ اإلنساف
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بمقتضى القانكف الدكلي اإلنساني كسط منطمقات حماية المصالح اإلقتصادية كالسياسية .كتسعى ىذه
الدراسة إلى التعرض إلى مدل مشركعية التدخؿ الدكلي كاستعماؿ القكة كفؽ مقتضيات القانكف
الدكلي ،األمر الذم يطرح تساؤالت حكؿ التدخؿ الدكلي لمحفاظ عمى السالـ كاألمف الدكلييف ،التدخؿ
لحماية حقكؽ اإلنساف ،كأخي انر التدخؿ الدكلي بغرض ممارسة الدفاع الشرعي بصفة عامة ،كالصمة
بيف الدفاع الشرعي كما ىك مطركح عمى الساحة الدكلية اليكـ حكؿ التدخؿ المسمح لمكافحة اإلرىاب
كمكقؼ الكاليات المتحدة كبريطانيا مف الحرب األخيرة عمى العراؽ.
 دراسة محمد أحمد عمي العدوي ( )2008بعنوان" :األمن اإلنساني ومنظومة حقوق اإلنساندراسة في المفاىيم ،والعالقات المتبادلة" .تمثؿ ىذه الدراسة محاكلة مف جانب الباحث لتبيف أبعاد
العالقة بيف األمف اإلنساني كمنظكمة حقكؽ اإلنساف ،كذلؾ بإعتبار أف كال المفيكميف يثيراف العديد
مف اإلشكاالت ،كبخاصة عند إستخداميما في الدراسات السياسية ،كما أنيما يمثالف مف كجية نظر
الباحث نمكذجان لمعالقة بيف الجزء كالكؿ األشمؿ؛ حيث أف حقكؽ اإلنساف تعد بمثابة المفيكـ األشمؿ
كاألعـ ،كيعد حؽ اإلنساف في األمف أحد الحقكؽ األساسية في ىذا السياؽ .كخمص الباحث إلى
نتائج أىميا أف مبدأ السيادة دائـ مستمر ال يتغير ،إال أف صكرتيا كحقيقتيا كالمسئكليات التي تنيض
بيا تتغير مع الزمف أك يعاد تكزيعيا .كال تعني التطكرات الحادثة اآلف نياية مفيكـ السيادة ،كلكف
تعني أف السيادة قد تغير مفيكميا كتـ إعادة تكزيعيا .فقبؿ الثكرة الفرنسية كانت السيادة ممكان لألباطرة
كالممكؾ ثـ انتزعيا الثكار كمنحكىا لمشعب ،كصاحب ذلؾ مكجة عارمة مف إستغالؿ الشعكب
إعتدادىا بنفسيا .أما التطكرات العالمية الحالية فقد أدت إلى تدكيؿ السيادة كتكسيع نطاقيا بحيث لـ
تعد خاصة بالشعب كالدكلة كحدىا كلكف يشارؾ فييا المجتمع الدكلي ممثالن في القكل المتحكمة بو.
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 دراسة سميمان محمد خميل العناني )2010( ،بعنوان" :أزمة دارفور بين السياسة والقانون الدولياإلنساني".ينطبؽ عمى السكداف في الصراع في دارفكر قانكناف رئيسياف :القانكف الدكلي اإلنساني
كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف .كىما قانكناف متكامالف ييدفاف إلى حماية اإلنساف ككرامتو كيحظراف
مف التمييز بمختمؼ أشكالو كيحمياف ضد التعيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية كالالإنسانية
كالميينة .يرل الباحث أىمية التكامؿ في دراسة الظكاىر اإلجتماعية كالسياسية ،كمف ىذا المنطمؽ
سكؼ يعتمد الباحث عمى منيجيف رئيسييف لتحميؿ أزمة دارفكر مف كجية نظر القانكف الدكلي
اإلنساني ،ىما المنيج القانكني كمنيج دراسة الحالة .كيقصد بالمنيج القانكني تحميؿ البنية القانكنية
لمظاىرة محؿ الدراسة ،كمعرفة مدل اإلتساؽ بيف ىذه البنية كاألحداث التي تقع عمى األرض،
كلمتعرؼ عمى مدل اإلتساؽ كاإلختالؼ بيف كال المتغيريف كىما ىنا (أزمة دارفكر كمبادئ القانكف
الدكلي اإلنساني).
 دراسة عادل حمزة عثمان( ، )2010بعنوان" :األمم المتحدة والموقف من عمميات التدخل اإلنساندراسة سياسية قانونية" .يتناكؿ ىذا البحث مكقؼ األمـ المتحدة مف عمميات التدخؿ اإلنساني في
ظؿ المتغيرات الدكلية الجديدة التي تحد الغطاء لتبرير التدخالت في شؤكف الدكؿ األخرل ،كمحاكلة
إضفاء نكع مف الشرعية عمى ىذا التدخؿ مف خالؿ التأثير عمى منظمة األمـ المتحدة كمجمس األمف
عمى كجو الخصكص.
 دراسة محمد عزيز شكري ،التدخل اإلنساني في النزاعات المسمحة ،بحث منشور في الدوريةالعربية الثانية لمقانون الدولي اإلنساني ،عمان،االردن.1986،يرل فقياء القانكف الدكلي أف الحرب
ىي عالقة دكؿ مت ناحرة العالقة أفراد ينتمكف إلى ىذه الدكؿ ،كفي ىذا يقكؿ بكرتاليس ((الحرب عالقة
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بيف دكلة كدكلة كليست صراعان بيف مكاطني ىاتيف الدكلتيف ،ألف حالة العداء تقكـ بيف الدكلتيف
المتحاربتيف اصالن كالتقكـ بيف مكاطنييا إال بشكؿ عرضي كبصفتيـ مدافعيف عف الدكلة الخصـ ال
ب صفتيـ مكاطنييا)) ،كقد صاغ الفقيو األلماني بمكتشكي ىذه القاعدة العامة في مدكنتو الخاصة بالقانكف
الدكلي منذ اكثر مف قرف بالعبارة األتية(( :الحرب ىي عالقة بيف الدكؿ كليس بيف األفراد)) كالدكؿ
المتحاربة ىي متعادية بالمعنى الدقيؽ لمكممة ،أما مكاطنكا ىذه الدكؿ فميسكا أعداءان ال فيما بينيـ كال
بالنظر إلى الدكلة الخصـ.
ب .الدرسات األجنبية:
 دراسة ميسان ( )2001بعنوان 11( (The Big Lie 11th September 2001) :أيمول 2001الخديعة المرعبة)؛ ركزت الدراسة عمى نسب اعتداءات 11أيمكؿ  2001إلى جيات ضالعة في جياز

الحككمة األمريكي ة بيدؼ شف حرب إستراتيجية شاممة في المنطقة ،لمتحكـ بمكارد الطاقة اآلتية مف بحر

قزكيف ،كاعادة رسـ الخرائط عمى مقاس الكاليات المتحدة .إضافة إلى إعادة تنشيط برنامج التسمح كرفع
مكازنة الدفاع ،كتفعيؿ مخطط جديد يتعمؽ بالتسمح القضائي بيدؼ تكريس السيطرة النيائية لمكاليات

المتحدة عمى العالـ ،كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا أف أحداث  11أيمكؿ ال يمكف إدارتيا

إبتداء مف مغادرة في أفغانستاف ،كتعتبر تمؾ األحداث مسرحية أخرجت ألىداؼ سياسية إستراتيجية.

 دراسة  )2003( Gardonبعنوان( (Bush’s Middle East Vision) :رؤية بؤش لمشرقاألوسط)؛ أشارت الدراسة إلى أف إدارة بكش اإلبف أستندت في منظكرىا لمشرؽ األكسط إلى إعتبارات سياسية
أمريكية ،كقد تكصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف رؤية بكش اإلبف رؤية براغماتية  ،كأنيا متفقة مع سياسة
المحافظيف الجدد تجاه الشرؽ األكسط.
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-

دراسة  )2005( GOTHبعنوان:

(Democratization, the Middle East: A

)( Conservative Perspectiveدمقرطة الشرق األوسط من المنظور المحافظ)؛ تناكلت الدراسة
مسألة الشعارات التي يرفعيا المحافظكف الجدد لتحقيؽ األمف كالديمقراطية كاألستقرار السياسي في الشرؽ
األكسط ،كالتي يصفيا بأكىاـ لـ تحقؽ شيئان مف تمؾ الشعارات كاألىداؼ المعمنة ،كقد تكصمت الدراسة إلى
نتيجة مفادىا أف تمؾ الشعارات لـ تجمب الديمقراطية ،كلـ تحقؽ اإلستقرار السياسي في الشرؽ األكسط.
 دراسة ميد ( )2006بعنوان (God’s Country? Evangelials and U.S Foreign :)( Policyتأثير األنجيميين الجدد في السياسة الخارجية األمريكية)؛ تناكلت الدراسة الدكر الياـ لمديف في
السمكؾ السياسي األمريكي تجاه القضايا الداخمية كالخارجية متناكالن محاكر مختمفة :دكر اإلنجيمييف في
السياسة الخارجية األمريكية ،كدكر الميبرالييف ،كالمكقؼ األمريكي مف الشرؽ األكسط ،كتكازف القكل ،مباشرة،
كقد تكصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف اإلنجيمييف أقكياء في أمريكا ،كينقذكف ما يتبنكنو مف قضايا داخمية
كخارجية بدقة كحماس.
ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:
تتميز ىذه الدراسة بككنيا مف الدراسات الحديثة التي تبحث في مكضكع مفيكـ التدخؿ في السياسة
الخارجية األمريكية بالتركيز عمى الحالة العراقية لمكقكؼ عمى تطكر كأبعاد المفيكـ في السياسة الخارجية
األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ كتجاه العراؽ بشكؿ خاص .حيث تحدثت دراسة

سامية

كتحمؿ مسؤكلياتيا بإحتراـ حقكؽ اإلنساف ،كيندرج ضمف ما
بكركبة عف قياـ الدكؿ بممارسة إختصاصاتيا
ّ
يكصؼ باإللتزامات قبؿ الكافة كيبعدىا مف طائفة الدكؿ الفاشمة ،كفي دراسة أميف مكي مدني تطرقت إلى
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أحداث  11أيمكؿ  ،2001فقد قالت الدراسة بأف ىذه األحداث المؤسفة قد أضافت في جميع دكؿ العالـ
أبعادان جديدة كمعقدة كتحت مسميات مختمفة ،عمى رأسيا مكافحة اإلرىاب الدكلي ،كتمثؿ دراسة محمد أحمد
عمي العدكم

محاكلة مف جانب الباحث لتبيف أبعاد العالقة بيف األمف اإلنساني كمنظكمة حقكؽ اإلنساف،

كذلؾ بإعتبار أف كال المفيكميف يثيراف العديد مف اإلشكاالت ،كبخاصة عند إستخداميما في الدراسات
السياسية ،كما أنيما يمثالف مف كجية نظر الباحث نمكذجان لمعالقة بيف الجزء كالكؿ األشمؿ ،كفي دراسة
سميماف محمد خميؿ العناني ينطبؽ عمى السكداف في الصراع في دارفكر قانكناف رئيسياف :القانكف الدكلي
اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف .كىما قانكناف متكامالف ييدفاف إلى حماية اإلنساف ككرامتو
كيحظراف مف التمييز بمختمؼ أشكالو كيحمياف ضد التعيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية كالالإنسانية
كالميينة ،كبينت دراسة عادؿ حمزة عثماف مكقؼ األمـ المتحدة مف عمميات التدخؿ اإلنساني في ظؿ
المتغيرات الدكلية الجديدة التي تحد الغطاء لتبرير التدخالت في شؤكف الدكؿ األخرل ،كمحاكلة إضفاء نكع
مف الشرعية عمى ىذا التدخؿ مف خالؿ التأثير عمى منظمة األمـ المتحدة كمجمس األمف عمى كجو
الخصكص.
منيجية الدراسة :
تعتمد الدراسة عمى المناىج التالية في معالجة موضوع الدراسة :
المنيج التاريخي  :لمكقكؼ عمى الحاالت التي تدخمت فييا الكاليات المتحدة في اإلختصاص السياسي
لبعض الدكؿ إما لتغيير سياساتيا أك لتغيير أنظمتيا.
المنيج القانوني  :تعتمد الدراسة عمى المنيج القانكني في تحميؿ الق اررات الدكلية المتعمقة في العراؽ
كالمرتبطة بالغزك العراقي لمككيت ،كمف ثـ الق اررات الصادرة لنزع أسمحة الدمار الشامؿ ،ككذلؾ التدخؿ في

العراؽ في عاـ .2003
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الفصل الثالث
مفيوم التدخل في السياسة الخارجية األمريكية
أختمؼ المختصكف فيما بينيـ في تعريؼ كتحديد طبيعة السياسة الخارجية كذلؾ لسبب أساسي مفاده
أنيا تعكس معاني مختمفة ألشخاص يختمفكف فمسفيان كأكاديميان عف بعض ،حيث يرل عبد القادر فيمي أف
السياسة الخارجية ىي نشاط صادر عف السمطة السياسية داخؿ الدكلة ،أك الكحدة الق اررية التي تأتي في قمة
اليرـ السياسي ،بمعنى أف ىذا النشاط تختص بو فئة محدكدة ،قد تككف فردان أك مجمكعة أفراد ،كىؤالء
مخكلكف مف الناحيتيف القانكنية كالدستكرية إلتخاذ ق اررات ترسـ حركة الدكلة كتحدد مساراتيا عمى الصعيد
الخارجي(فيمي كالرفكع ،)24 :2009 ،بينما يعرفيا مازف الرمضاني" .ىي أنماط السمكؾ السياسي الخارجي
كالمؤثرة

اليادفة

كالتي

تحرؾ

مف

خالليا

الدكلة

حياؿ

الكحدات

األخرل،

منفردة

أك

مجتمعة"(.الرمضاني )293 :1991،كتعتبر السياسة الخارجية أحيانان .ما ىي إال إنعكاس لمسياسة الداخمية
كيتكقؼ نجاح السياسة الخارجية عمى فعالية السياسة الداخمية (عبد الجبار )193 :1982،كلمسياسة الخارجية
أىدافيا ،حيث تسعى كؿ دكلة إلى تحقيؽ األىداؼ التي رسميا أصحاب القرار ،حيث أف ىناؾ أىداؼ
مشتركة بيف الدكؿ مثؿ حماية الكجكد الذاتي ،كدعـ األمف القكمي كزيادة مستكل الثراء كالرفاه اإلقتصادم
كالدفاع عف كحدة الدكلة التراثية كالقكمية كدعـ ىيبة الدكلة كمكانتيا في المجتمع الدكلي(.اليزايمة:1999،
)25-24
كأشار ىكيكنز إلى أف السياسة الخارجية ىي " نتاج عممية صنع القرار مف األشخاص المعينيف".
قدـ األستاذ جيمس ركزناك تعريفان يعتبر األكثر شمكالن فيعرؼ السياسة الخارجية عمى أنيا " منيج لمعمؿ
كما ّ
يتبعو الممثمكف الرسميكف لممجتمع القكمي بكعي مف أجؿ إقرار أك تغيير مكقؼ معيف مف النظاـ الدكلي
بشكؿ يتفؽ كاألىداؼ المحددة سمفان(.سميـ)15 :1984 ،
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لمسياسة الخارجية أدكات متعددة كمنيا األدكات الدبمكماسية كاإلقتصادية كالفكرية كالعسكرية كذلؾ،
كبشكؿ عاـ تنصرؼ أدكات السياسة الخارجية إلى تمؾ المكارد اإلقتصادية كالميارات البشرية المستعممة في
إعداد كتنفيذ السياسة الخارجية ،أما فيما يتعمؽ بأىمية السياسة الخارجية فإنو تبع بما تحققو في تحقيؽ
أىداؼ السياسة العامة لمكحدة الدكلية .لذلؾ تعد أداةن رئيسة لتحقػيؽ تمؾ األىداؼ(.سميـ)1984،
سيتناول ىذا الفصل من خالل المباحث التالية :
المبحث األول  :مفيوم التدخل في الفقيين السياسي والقانوني
المبحث الثاني  :ماىية التدخل في السياسة الخارجية األمريكية
المبحث األول  :مفيوم التدخل في الفقيين السياسي والقانوني
التعريف السياسي لمتدخل :
ركز باحثك العالقات الدكلية في تعريفيـ لمتدخؿ عمى العامؿ السياسي الذم يتأثر بظركؼ الدكلة ،
حيث يرل ىانس مكرغانتك " بأنو منذ عيد اليكناف القديـ تجد بعض الدكؿ منفعة في التدخؿ في شؤكف دكؿ
أخرل رغمان عنيا  ،لتحقيؽ مصالحيا الخاصة" ك يتفؽ معو  Linaفي ذلؾ حيث يرل " بأف التدخؿ الخارجي
ىك سمكؾ إكراىي تقكـ بو دكلة اتجاه دكؿ أخرل لتفرض عمييا إتباع سياسة غير التي كانت تتبعيا " ،كىذا
ما أكده أيضان جيمس ركزنك عندما قاؿ " إف السعي لتغيير البنايات السياسية الداخمية لمدكلة المستيدفة
Targeted stateىك أساس أم تدخؿ الخارجي " كالتأثير عمى ىذه البنايات السياسية لمدكلة المستيدفة قد
يككف :
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 إما بتغيير الكضع القائـ داخؿ الدكلة عمى غرار ما أكده القامكس المكسكعي الفرنسي عندما عرؼالتدخؿ بأنو "سمكؾ ييدؼ إلى قمب الكضع القائـ في دكلة ما" ،كغالبا ما يككف بدعـ القكل المناىضة
كاإلنفصالية.
 أك بالحفاظ عمى الكضع القائـ عمى غرار ما جاء في قامكس  Oxfordحيف عرفو " بأنو سمكؾ تقكـ بوالدكلة لمنع حدكث تغيير ما في دكلة أخرل " ،كعادة ما يككف بدعـ الحككمة القائمة كىذا كقد يقتصر
ىدؼ الدكلة المتدخمة عمى تغيير سمكؾ النظاـ السياسي ك ليس النظاـ في حد ذاتػو.
 أما  Reaganفأضاؼ في تعريفو الكسيمة التي يتـ بيا التدخؿ ،حيث عرفو "بأنو سمكؾ يتضمف نشاطاتإقتصادية كعسكرية مكجية نحك الشؤكف الداخمية لدكلة أخرل تستيدؼ البنايات السياسية تسعى إلى
التأثير عمى مكازيف القكل بيف الحككمة كقكل المعارضة " ،كىك تعريؼ أقرب لمتدخؿ الخارجي غير
المباشر الذم يتـ بدعـ القكل المعارضة.
 في حيف يرل  Aron Youngأف " التدخؿ الخارجي يشير إلى نشاطات منظمة ،مكجية إلى حدكدمعترؼ بيا ك تيدؼ إلى التأثير عمى البنية السياسية لميدؼ" إنطالقان مف التعاريؼ السابقة
نستنتػج (Michel,1992(:
 .1أف األصؿ في التدخؿ الخارجي أنو سمكؾ غير قانكني ييدد األمف كاإلستقرار الدكلي لذلؾ يعتبر
مبدأ عدـ التدخؿ ىك القاعدة  ،كالتدخؿ الشرعي ىك اإلستثناء.

 .2أنو يتضمف العنصر اإلكراىي ،حيث يتـ مف دكف رضا الدكلة المستيدفة كبالتالي ال يشمؿ ىذا
التعريؼ تدخالت ىيئة األمـ المتحدة  ،كالتدخالت بالدعكة . By invitation

 .3أنو سمكؾ مكجو أساسان نحك الشؤكف الداخمية لدكؿ أخرل معترؼ بحدكدىا.

 .4أنو يستيدؼ إحداث تغيير داخمي في البني السياسية لمدكلة  ،سكاء بالحفاظ عمى الكضع القائـ أك
بتغييره.
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 .5أنو سمكؾ تقكـ بو الدكؿ ،كذلؾ ليس نفيان لدكر الفكاعؿ األخرل ،كالمنظمات الدكلية ،بؿ ألنيا الفاعؿ
األكثر تأثي انر .فرغـ تعدد الفكاعؿ السياسية الزالت الدكؿ تتصدر العالقات الدكلية المعاصرة.
 .6أنو كسيمة مف كسائؿ تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية ،كفي ىذا اإلطار يقكؿ ىانس مكرغانتك أنو
"رغـ ككنو قديـ ككسيمة ميمة مف كسائؿ السياسة الخارجية عمى غرار الدبمكماسية كالحرب ،لـ
يستقطب التدخؿ نفس اإلىتماـ مف طرؼ دارسي العالقات الدكلية بالمقارنة مع الكسائؿ األخرل "
مف المبادئ األساسية المستقرة في القانكف الدكلي ،المبدأ الذم يحظر التدخؿ في الشؤكف الداخمية
لمدكؿ األخرل نظ انر لما ينطكم عميو ذلؾ التدخؿ مف إنتياؾ لسيادتيا الكطنية كاعتداء عمى حؽ أساسي مف
الحقكؽ المرتبطة إستقالليا .بيد أف ما يحدث في كاقع الحياة السياسية الدكلية يتجاكز ىذا المبدأ القانكني
بكثير .حتى إف ىذا التدخؿ عمى إختالؼ مظاىره أصبح سمة مميزة مف سمات العالقات الدكلية المعاصرة.

كانت التدخالت مرتبطة في المقاـ األكؿ بالمصالح السياسية لمدكؿ الكبرل التي قامت بالتدخؿ .فالتدخالت
التي باشرتيا الدكؿ األكركبية في مكاجية اإلمبراطكرية العثمانية يمكف النظر إلييا ،بإعتبارىا أحد مظاىر
النزاع القائـ بيف ىذيف الطرفيف .ككذلؾ ،فإف التدخؿ الفرنسي في سكريا عاـ  1860كاف الحالة الكحيدة ،التي
شكؿ فييا السبب اإلنساني المحرؾ األكؿ كالكحيد إلستخداـ القكة بيدؼ حماية الضحايا مف ممارسات دكلة
أخرل إذ تـ اجبار السمطاف العثماني عمى قبكؿ إرساؿ قكات أكركبية قكاميا  12000جندم تحت حجة
تيدئة األكضاع في سكريا كقد قدمت فرنسا كقتيا  6000جندم .كأما حاالت التدخؿ األخرل ،فإف البكاعث
اإلنسانية تبدك فييا محؿ شبيو كنقاش .فالتدخؿ األمريكي لصالح ثكار ككبا عاـ  1898ضد اسبانيا يشكؿ
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سابقة كاضحة في ىذا الصدد ،فقد برره الككنغرس األمريكي بمقتضيات الدفاع عف المصالح األمريكية في
ككبا (.مكسى)131 :2001،
يمكف النظر إلى سياسة التدخؿ التي سادت في القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف ،كتعبير
حق يقي عف العالقات غير المتكافئة كغير المتكازنة بيف الدكؿ األكركبية الكبرل كغيرىا مف الدكؿ ،فقد اعتبر
المجكء إلى القكة العسكرية لغايات إنسانية "كحؽ بكليسي كرقابي تمارسو الدكؿ المتمدنة في مكاجية أساليب

كممارسات "الدكؿ البربرية" أك شبو المتمدنة.أما الممارسة المعاصرة ليذا النكع مف التدخالت ،فقد جرت

عمكمان بيدؼ حماية مصالح الدكؿ المتدخمة ،كلـ تكف دفاعان عف قكانيف اإلنسانية في معاممة الدكؿ لشعكبيا
كسكانيا .ففي التدخؿ األمريكي في سانت دكمينيكاف عاـ  1965كفي غرينادا عاـ  ،1983تذرعت الكاليات

المتحدة بغية تبرير تدخميا ،بضركرة تكفير الحماية الالزمة لرعاياىا المقيميف في ىذه الدكؿ ،كما أف اليند
لجأت بيدؼ تبرير تدخميا العسكرم في الباكستاف عاـ  ،1971إلى حجة مفادىا أف مثؿ ىذا التدخؿ كاف

ضركريان ،لكضع حد لمكضع الناشئ عف تدفؽ الالجئيف عبر حدكدىا ،مما جعؿ أمنيا كسالمتيا عرضة

لمتيديد كعدـ االستقرار(Bennounal, 1974: 173).

فالممارسة الدكلية المعاصرة لمتدخؿ تؤكد بأف سمكؾ الدكؿ في ىذا المجاؿ ،كاف مرده رعاية
مصالحيا الخاصة كحمايتيا .كمما يدلؿ عمى صدقية ىذه النتيجة ىك السياسة االنتقائية التي اتبعتيا الدكؿ
في ىذا الخصكص ،فقد غضت الدكؿ طرفيا عف حاالت عديدة ،كاف انتياؾ الحقكؽ األساسية فييا صارخان
ككحشيان ،حيث كاف التدخؿ ضركرة إنسانية ال مناص منيا .تقؼ حالة األكراد كمثاؿ ال لبس فيو كال غمكض،
فقد أشاحت الدكؿ بكجييا عف المعاممة القاسية التي يتعرض ليا األكراد في تركيا ،فيما اعتبر كاحد مف
المب اررات األساسيو لمتدخؿ في العراؽ.
يبدك أنو مف الصعب عمميان فصؿ التحركات اإلنسانية في إطار التدخؿ عف التحركات السياسية ،ففي
كؿ مرة تتدخؿ فييا الدكلة بإسـ اإلنسانية ،فإنيا تفرض رؤيتيا عف العدؿ كالرفاىية عمى الدكلة التي كقع
ضدىا التدخؿ .إف مف شأف ىذا السمكؾ الذم يبدر عف الدكؿ المتدخمة عادة ،أف يؤدم إلى نكع مف التبعية
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بيف ىذه األخيرة كالدكؿ التي كقع ضدىا التدخؿ .فالتدخؿ اإلنساني يظير ككسيمة قانكنية تنزع استقالؿ الدكؿ
كسيادتيا ركيدان ركيدان .بحيث تغدك الدكؿ التي كقع التدخؿ ضدىا ناقصة السيادة.
التعريف القانوني لمتدخل
عرؼ أكبنيايـ ( )Oppenheimالتدخؿ اإلنساني بأنو التدخؿ الذم يستخدـ القكة بإسـ اإلنسانية
لكقؼ ما درجت عميو دكلة مف إضطياد لرعاياىا كارتكابيا ألعماؿ كحشية كقاسية ضدىـ ييتز ليا ضمير
البشرية ،األمر الذم يبرر التدخؿ قانكنيان لكقؼ تمؾ األعماؿ.كحدد ركجيو ( )Rougierالتدخؿ اإلنساني بأنو
إعتراؼ بحؽ ممارسة رقابة دكلية مف طرؼ دكلة أك أكثر عمى أعماؿ مخالفة لقكانيف اإلنسانية ،تندرج في
السياسة الداخمية لدكلة أخرل ،فكمما كقع تجاىؿ لمحقكؽ اإلنسانية لشعب مف طرؼ حكامو ،أمكف لدكلة أك
مجمكعة مف الدكؿ أف تتدخؿ بإسـ المجتمع األممي بطمب إلغاء أعماؿ السمطة المنتقدة ،أك منع تجددىا
مستقبالن عف طريؽ إتخاذ تدابير تحفظية مستعجمة .بما في ذلؾ الحمكؿ في السيادة مكاف الدكلة المراقبة( .بك
طالب)106 :1992 ،
كينظر ماريك بيطاتي ( )Bettatiإلى التدخؿ اإلنساني بأنو عبارة عف قياـ دكلة بتنفيذ عمميات
عسكرية مسمحة إلنقاذ مكاطنييا فكؽ أرض دكلة ثانية ،نتيجة قياـ خطر مؤكد كمباشر تتسبب فيو سمطات
الدكلة الثانية أك جيات أخرل(.بيطاتي)162 :1997 ،
كلقد سمح القانكف الدكلي التقميدم بالتدخؿ العسكرم مف جانب إحدل الدكؿ أك عدد منيا في الشؤكف
الداخمية لدكلة أخرل ،إذا ىدؼ إلى حماية حقكؽ الجنس البشرم كالقكاعد اإلنسانية أك ما يعبر عنو بمغة
العصر (حقكؽ اإلنساف) .كقد برر ىذا التدخؿ عمى أساس قكاعد األخالؽ كاإلستجابة اإلنفعالية لمرأم العاـ
العالمي فضالن عف تحرؾ الدكؿ العظمى لحماية مصالحيا الكطنية( .رأفت)26 :1977 ،
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كعميو أعتبر الفقو الدكلي التقميدم أف التدخؿ اإلنساني حؽ يفرض عمى الدكلة المتحضرة كقؼ
اإلعتداء عمى اإلنسانية ،رغـ إختالؼ الفقياء عمى تحديد المقصكد منو فبعضيـ حدده بتخميص شعب مظمكـ
مف قبؿ شعب آخر ،كالبعض اآلخر حدد الغرض منو بكقؼ أعماؿ القتؿ كاإلضطياد ،كمنيـ مف قصره عمى
كضع حد لإلضطياد الديني.
يستند بعض الكتّاب مف مؤيدم التدخؿ العسكرم إلى الحاالت اإلستثنائية التي أجاز فييا ميثاؽ
االمـ المتحدة المجكء إلى القكة مف أجؿ تبرير نظريتيـ في التدخؿ ،فيرتكزكف عمى حالتي الدفاع الشرعي
كحالة حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،لمقكؿ بأف التدخؿ اإلنساني يجد لو أصكالن قانكنية تسنده في إطار القانكف
الدكلي الكضعي .إال أف التحميؿ الدقيؽ لياتيف الحالتيف ال يسمح مطمقان بالقكؿ بأف القانكف الدكلي يجيز مثؿ
ىذا التدخؿ مف خالؿ اإلستثنائييف السابقييف عمى مبدأ تحريـ المجكء إلى القكة(.المكسى)147 :2001 ،
إف اإلجتيادات الفقيية ذات النزعة الكضعية تؤكد بشكؿ كاضح بأف التاريخ قد عرؼ مبادرات
متعددة ،بغية تكريس كاقرار "الحؽ في التدخؿ اإلنساني" .فقد أستقبؿ الفقو في القرف التاسع عشر مبادرات فقو
"القانكف الطبيعي" في ىذا الشأف بالترحاب .ففي ىذا القرف أخذ التيار الفقيي ذك النزعة الطبيعة يأفؿ
كينحسر ،إال أف ذلؾ لـ يكف عائقان دكف بركز العديد مف المحاكالت الفقيية الرامية لتحديد األسباب اإلنسانية
التي تجعؿ أمثاؿ ىذه التدخالت العسكرية مبررة ،بؿ كمشركعة.لـ تظير تمؾ األسباب اإلنسانية إال بعد عاـ
 1860أم بعد التدخؿ الفرنس ي في سكريا ،لقد دافع عدد مف السياسييف كالقانكنييف مف أمثاؿ بمنتشمي
( )Bluntschliكفيكر ( )Fioreكركالف –جايككمينز ( -)Rolin-Jaequemynsعف فكرة "التدخؿ لصالح
اإلنسانية" .لقد أعتبر جايككمينز أف الدكؿ العظمى كالقكية يتكجب عمييا ممارسة التدخؿ في كؿ حالة تنتيؾ
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فيي ا مصمحة اإلنسانية ،كأف ىذا اإللتزاـ أك الكاجب يتأسس عمى أساس قانكني كأخالقي( .المكسى:2001 ،
)148
يمكف القكؿ بأف غالبية الفقياء أصبحكا يقركف "بالحؽ في التدخؿ لصالح اإلنسانية" مع نياية القرف
التاسع عشر .فقد لقي "التدخؿ لصالح اإلنسانية" قبكالن لدل الفقياء الكضعييف الذيف حمكا محؿ فقياء القانكف
الطبيعي .يقؼ في مقدمة ىؤالء الفقياء الكضعييف أكبنيايـ ،الذم كرس في كتاباتو فكرة "الرأم العاـ الدكلي"
في إطار "التدخؿ لصالح اإلنسانية" .لقد منح أكبنيايـ في الحالة التي يتعرض فييا مكاطنك دكلة معينة إلى
معاممة قاسية كمخالفة لمبادئ اإلنسانية ،الرأم العاـ العالمي إمكانية حث الدكؿ الكبرل لمتدخؿ ،بيدؼ إرغاـ
الدكلة المعنية عمى إقامة نظاـ قانكني ،يحمي مكاطنييا كيتفؽ مع مبادئ الحضارة المعاصرة ،داخؿ حدكدىا
اإلقميمية.
لقد أستقرت "نظرية التدخؿ " عمى شكميا الحالي مع بداية القرف العشريف عمى يد أنطكاف ركجيو
( ) Rougierالذم يعتبر بحؽ المنظر ليذه النظرية فقد أكد بأف الدكؿ قد غدت كاعية اليكـ –كبصكرة

متزايدة -بأنيا ليست منعزلة عف غيرىا ،فيو إذا كانت تتمتع باإلستقالؿ الكامؿ كبالحرية التامة داخؿ حدكدىا
اإلقميمية ،إال أنيا – في الكقت ذاتو -أعضاء في مجتمع دكلي .فالدكؿ تقع عمى كاىميا الكاجبات ذاتيا في
مكاجية األفراد ،مما يدفع المجتمع الدكلي ألف ال يتسامح البتة مع الممارسات الفظيعة التي قد تصدر عف

حككمات بعض الدكؿ.
ينطمؽ ىذا اإلتجاه الفكرم مف مبدأ مفاده إف كؿ عضك في المجتمع الدكلي يمكف أف يقكـ بمفرده أك
مف خالؿ مجمكعة مف الدكؿ ،بالحكـ عمى سمكؾ دكلة أخرل ،فإذا ما تأكد مف أف ىذه الدكلة ترتكب جرائـ
ضد اإلنسانية كتعرض مكاطنييا لمقسكة كالعنؼ منتيكة بذلؾ حقكقيـ األساسية ،جاز لمدكلة أف تتدخؿ لكضع
حد ليذه الممارسات الالإنسانية.
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يستشيد معظـ الكتّاب المؤيديف لكجكد حؽ بالتدخؿ العسكرم اإلنساني بعدد مف الممارسات الدكلية
المعاصرة لتأكيد مقكلتيـ ،فيـ يضفكف صفة العمكمية عمى ىذه الممارسات كاعتبارىا أداة لتفسير نص المادة
2الفقرة  4مف الميثاؽ)D’Amato,1987: 103(.
إذا كانت الحقبة الكاقعة بعد الحرب العالمية األكلى قد شيدت عددان ال بأس بو مف التدخالت العسكرية
المنفردة ،فإف ذلؾ ال يعني مطمقان أف ىناؾ تعديالن في قاعدة تحريـ المجكء المنفرد إلى القكة .إف ىذه الفكرة تـ
التأكيد عمييا بكضكح شديد في حكـ محكمة العدؿ الدكلية في قضية األنشطة العسكرية كشبو العسكرية في
نيكاراغكا كضدىا .فقد قررت المحكمة بأنيا" :ال ترل لنشكء قاعدة عرفية ،كجكب أف تككف الممارسة العممية
المتعمقة بيا متفقة بشكؿ صارـ كتاـ مع ىذه القاعدة .فيكفي مف أجؿ القكؿ بكجكد قكاعد عرفية ،أف تككف الدكؿ
قد راعت في سمككيا ىذه القاعدة بصكرة عامة ،كأف تككف الدكؿ نفسيا قد أعتبرت السمككات غير المتفقة مع ىذه
القاعدة تشكؿ إنتياكات ليا ،كليس إعالنان باإلعتراؼ بقاعدة جديدة .فإذا تصرفت دكلة ما بصكرة تنافي قاعدة
معركفة ،كدافعت عف سمككيا ىذا بالتذرع بكجكد إستثناءات عمى القاعدة نفسيا ،فإف مف شأف ذلؾ أف يؤكد كجكد
القاعدة كال يعني إضعافان أك تعديالن ليا"(.محكمة العدؿ الدكلية)98 :1986 ،

فالممارسة العممية ال يعتد بيا إال إذا أظيرت إتفاقان بيف الدكؿ ،مف شأنو أف يشكؿ في آف كاحد
تفسي انر مشركعان كصحيحان لنص المادة  4/2مف الميثاؽ ،كأف يعبر عف عنصر معنكم يؤكد كجكد اعتقاد
بإلزامية قاعدة ما كعرؼ دكلي حصؿ االنعطاؼ الفعمي في مجاؿ حقكؽ اإلنساف في بعده الدكلي  ،بعد
الحرب العالمية الثانية حيث تضمف ميثاؽ األمـ المتحدة النص عمى تعزيز إحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات
األساسية لمناس جميعان المادة ( )13بإعتبار ذلؾ كاحدان مف مقاصد ىيئة األمـ المتحدة كمبادئيا  .كخكؿ
المجمس اإلقتصادم كاإلجتماعي التابع لألمـ المتحدة صالحية إشاعة إحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات
األساسية كمراعاتيا مف خالؿ لجاف ينشئيا ليذه الغاية.
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يصؼ محمد فضػو التػدخؿ بأنػو نشػاط يتسػـ بنيػة عدكانيػة ترمػي إلػى أحػداث تعػديؿ فػي شػؤكف الدكلػة
المستيدفو مف خالؿ خمػؽ حقػائؽ جديػدة تشػمؿ تغييػر الحككمػة أك حتػى النظػاـ السياسػي  ،كلػذلؾ يعػد مخالفػان
لمعػػرؼ الػػدكلي القػػائـ عمػػى إحت ػراـ سػػيادة الدكلػػة ك إسػػتقالليا كرغػػـ أنشػػطة التػػدخؿ س ػكاء كانػػت إقتصػػادية أك
دبمكماسية أك دعائية أك عقائدية أك عسكرية اال أنيا جميعان تيدؼ إلى إجبار الدكلة األصغر كاألضػعؼ عمػى
إنتياج سياسة تتناسب مع مصالح الدكلة األكبر كاألقكل( فضة.)42 :1980،
أما ريتشارد ليتؿ (  ) Littleفقػد أعتبػر التػدخؿ بأنػو إسػتجابة كحػدة سياسػية خارجيػة لػدافع داخمػي عنػد
تأزـ النزاع الداخمي في الدكلة المتفككة ،كىذا النػزاع ىػك السػبب فػي تػدخؿ طػرؼ ثالػث لتحكيػؿ مجػرل النػزاع،
كأعتبر المساعدة الخارجية لصالح الحميؼ الداخمي ،كبػذلؾ فالتفكػؾ أىػـ عنصػر دافػع لمتػدخؿ النػو دليػؿ عمػى
عدـ التجانس االجتمػاعي كالسياسػي فػي الدكلػة حيػث يحػاكؿ كػؿ جانػب مػف أطػراؼ النػزاع الػداخمي اإلسػتعانة
بط ػػرؼ خ ػػارجي يس ػػانده مم ػػا ي ػػؤدل إل ػػى تحكي ػػؿ النػ ػزاع ال ػػداخمي إل ػػى الصػ ػراع داخم ػػي خ ػػارجي ،كتأخ ػػذ ى ػػذه
اإلستجابة أشكاالن متنكعة.
كينظر فاف غالف (  )van glahnإلى التدخؿ في ظؿ القانكف الدكلي بأنو عمػؿ ديكتػاتكرم مػف جانػب
دكلة ما في شؤكف دكلة أخرل بغية الغبقاء عمى النظاـ السائد فييا أك تغييػره .كقػد يكػكف ىػذا التػدخؿ مشػركعان
أك غير مشركع ،كلكنو عندما يتعمؽ بإستقالؿ الدكؿ المعنية أكسالمة أراضييا كسيادتيا فال يكجػد شػؾ فػي أف
مثػػؿ ىػػذا التػػدخؿ كقاعػػدة يكػػكف ممنكع ػان بمكجػػب القػػانكف الػػدكلي ،ألف ىػػذا القػػانكف كضػػع جزئي ػان عمػػى األقػػؿ
لحماية الشخصية الدكلية لدكؿ العالـ (جيرىارد فاف غالف. )180 – 179 : 1970،
يتفؽ اكبنيايـ (  )Oppenheimمع الرأم السابؽ بأف التدخؿ ىك عمؿ دكتاتكرم لدكلة في شؤكف دكلة
أخرل بغرض المحافظة أك التغيير لمكضع الفعمي لألمكر ،كقد يككف التدخؿ مبنيا عمى حؽ أك غير ذلؾ لكنو
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فػػي كػػال الحػػالتيف يتعمػػؽ بإسػػتقالؿ كسػػيادة الدكلػػة المتػػدخؿ فػػي شػػؤكنيا (

H.

&

Oppenhein

L

.)Luaterpachat . 1967 ) p 305
إف القػانكف الػدكلي المعاصػر ال يستسػػية فكػرة حػؽ التػػدخؿ اإلنسػاني ألنيػا تشػػكؿ محاكلػة لبعػث اإلتجػػاه
اإلسػػتعمارم القػػديـ الػػذم يبػػيح التػػدخؿ إلعتبػػارات إنسػػانية فػػي الظػػاىر ،كلكػػف القصػػد الحقيقػػي منيػػا ىػػك فػػرض
الييمنػة اإلسػتعمارية عمػػى دكؿ الجنػكب التػي لػػـ يكػف يسػػمح ليػا باإلسػتفادة مػػف مبػدأ عػدـ التػػدخؿ فػي الشػػؤكف
الداخميػػة لمػػدكؿ  ،حيػػث أف حػػؽ التػػدخؿ ال ياخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار التحػكالت الجذريػػة التػػي عرفيػػا القػػانكف الػػدكلي
منذ نيايػة الحػرب العالميػة الثانيػة ،كعمػى كجػو الخصػكص تصػفية اإلسػتعمار كنيايػة العمػؿ بتقسػيـ الػدكؿ إلػى
متحضرة ،أك كحشية ،ككضع حػد إلعتبػار القػانكف الػدكلي حكػ انر عمػى الػدكؿ الغربيػة كمػا ظيػرت اآلليػات عمػى
المستكييف الدكلي كاإلقميمي التي تكفر الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف( الكالي . 167 – 166 : 2001 ،
المبحث الثاني  :ماىية التدخل في السياسة الخارجية األمريكية
ع مى الرغـ مف اإلفتقار العاـ إلى إتفاؽ محدد حكؿ تعريؼ مفيكـ التدخؿ ،إال أف العديد مف الباحثيف
السياسييف كالقانكنييف حاكلكا تقديـ تعاريفيـ ليذا المفيكـ ،كتحديد متى يككف التدخؿ في ظركؼ معينة كاجبان
يفرض عمى الدكلة التدخؿ في شؤكف دكلة أخرل ،كضمف ىذا اإلطار كجب معرفة مفيكـ
التدخؿ(.لككاككربي)241 :2001،
ىناؾ صعكبة في إعطاء تعريؼ محدد لمكضكع التدخؿ مف الناحيتيف السياسية كالقانكنية كلكف مع
ذلؾ ىناؾ إتفاؽ حكؿ نقاط مشتركة لما يعنيو التدخؿ ،فالمسألة ال تقتصر عمى الجانب القانكني لمبدأ عدـ
التدخؿ في شؤكف دكلة مستقمة أخرل ،كانما ىناؾ األكضاع السياسية التي تدفع إلى التدخؿ ،كما أف أساليب
التدخؿ متنكعة حيث تتكلى األمـ المتحدة ميمة تعداد األفعاؿ التي تعتبر تدخمية عمى سبيؿ الحصر ال
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التدليؿ .كقد قررت الجمعية العامة في  1966أف تضع معايير لتحديد التدخؿ عندما أكدت عمى " :ال يجكز
أل ية دكلة التدخؿ بصكرة مباشرة كغير مباشرة ،كالية حجة ميما كانت ،في الشؤكف الداخمية كالخارجية لدكلة
أخرل .كبالتالي يشجب التدخؿ المسمح ككؿ أشكاؿ التدخؿ أك محاكالت التيديد ضد شخصية الدكلة أك
مقكماتيا السياسية كاإلقتصادية كالحضارية").(U.N. Documents, 1966
يرل أغمب الكتّاب في الكقت الراىف أف التدخؿ يقصد بو "التدخؿ القسرم" في شؤكف دكلة أخرل مف
يقره القانكف
أجؿ اإلبقاء أك اإلطاحة بالنظاـ القائـ ،كليس التدخؿ فحسب .كىناؾ مف يرل أف التدخؿ فعؿ ال ّ
الدكلي عمى الرغـ مف أف األكضاع السياسية كاإلنسانية كالمنطقية في بعض الحاالت قد تظير عممية التدخؿ
بمظير الفعؿ الشرعي أك المستساغ في التعامؿ الدكلي .أم أف األمر يتعمؽ بشجب التدخؿ بصكرة مطمقة.
كمما يجدر اإلشارة إليو ،أف األفعاؿ التدخمية تبرر بحجج يباح تطبيقيا عمى حاالت معينة في حيف يحرـ
عمى غيرىا)C.GFenwick, 1955: 645-663( .
أد ت التطكرات التي طرأت عمى السياسة الدكلية إلى ممارسة سياسة التدخؿ عمى الرغـ مف شجب القانكف
الدكلي ،كزعـ رجاؿ السياسة بأنيـ لف يشجعكا عمى التدخؿ في الشؤكف الداخمية كالخارجية لدكلة أخرل .كمف ىذه
التطكرات ،أكالن ،إعتماد الدكؿ الكبرل قدراتيا اإلقتصادية كالتقنية كاإلعالمية لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية عف سبيؿ
المساعدات اإلقتصادية كالضغكط السياسية كالدبمكماسية كالنشاطات األخرل .ثانيان ،أف الدكؿ الحديثة اإلستقالؿ تعاني
مف صعكبات عدـ تثبيت الحدكد كتداخؿ األقميات كالجماعات الدينية بحيث تؤكؿ أحيانان إلى تعرض الحككمات
الشرعية إلى التحدم المسنكد مف الخارج .ثالثان ،أف الكالء السياسي إلى منظمات كأيديكلكجيات عالمية كمكاقؼ سياسية
لدكؿ كبرل يشجع بعض العناصر عمى طمب المساندة مف القكل الخارجية ،رابعان فمناخ الحرب الباردة كالكفاؽ
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كاإلستقطاب كميا ساعدت عمى إتباع سياسات المجابية غير المباشرة أك التدخؿ بصكرة غير مباشرة( K.J.
.)Holsti : 274-277
 أنواع التدخل وأشكالو :كيصنؼ ستارؾ التدخؿ إلى ثالثة أشكاؿ:
 التدخؿ في الشؤكف الداخمية كأف تتدخؿ دكلة ما في النزاعات الجارية بيف فئات في دكلة أخرل إما
لصالح الفئة الشرعية أك المناىضة.
 التدخؿ في الشؤكف الخارجية كأف تتدخؿ الدكلة لصالح دكلة أخرل ضد دكلة ثالثة أك مجمكعة دكؿ
أخرل ،كعمى سبيؿ المثاؿ تدخؿ إيطاليا إلى جانب ألمانيا خالؿ الحرب العالمية الثانية.

 التدخؿ التأديبي كذلؾ عندما تمجأ دكلة ما إلى التدخؿ ضد دكلة أخرل تصحيحان لكضع قد تضررت
منو الدكلة المتدخمة كأف تقكـ بالحصار أك اإلنتقاـ.

كىناؾ مف يصؼ التدخؿ كفقان لحؽ مشركع كحاالت ىذا التدخؿ ىي :قد تتدخؿ دكلة (أ) تماشيان مع
بنكد إتفاقية معقكدة مع دكلة (ب) تجيز لألكلى حؽ التدخؿ .كتتدخؿ دكلة أخرل في حاؿ أخترقت دكلة ما
العرؼ المتبع في تصريؼ العالقات الدكلية ،عمى سبيؿ المثاؿ إذا مارس الطرفاف المتحارباف إنتياؾ حرية
األطراؼ المحايدة في النزاع ،فإف مف حؽ األطراؼ المحايدة أف تتدخؿ ضد الدكلة المنتيكة لمبدأ الحياد ،كاذا
فرض عمى دكلة ما مف قبؿ مجمكعة دكؿ أخرل جممة قيكد تحد مف ممارسات معينة داخميان كخارجيان ،فإف
مف حؽ تمؾ الدكؿ التدخؿ ،كاذا كانت الشؤكف الخارجية لدكلة ما ىي أيضان بالكقت نفسو تخص الشؤكف
الخارجية لدكلة أخرل ،ففي حالة إختراؽ المصالح المتبادلة أك التصرؼ مف طرؼ كاحد فإف لمطرؼ اآلخر
حؽ التدخؿ ،إذا تعرضت رعايا دكلة (أ) إلى سكء المعاممة كألحقت بيـ األض ارر مف قبؿ دكلة (ب) فإف
لمدكلة (أ) حؽ التدخؿ .بيد أف ىناؾ جدالن حكؿ ىذا الرأم ،كىناؾ حاالت تستدعي تدخالن ال يستند إلى حؽ
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بيد أنو في عرؼ بعض الدكؿ عمؿ لو ما يبرره .فقد فسرت اإلدارة األمريكية تدخميا في جميكرية الدكمنيكاف
في  1965بأنو كاف بدافع اإلنسانية ،كما أف بعض اآلراء تجيز التدخؿ الدكلي (بصيغة األمـ المتحدة) في
الشؤكف التي قد تقكد إلى تصدع كتيديد األمف اإلقميمي ،ككذلؾ قد تتدخؿ منظمة إقميمية في شؤكف دكلة
عضك(.)C.G. Ferwick, 1954: 597-602
قد يككف التدخؿ تدخالن سياسيان أك عسكريان كفرديان أك جماعيان ،كضمنيان أك صريحان عمى النحك التالي
(:ابك ىيؼ)218 :1971،
أ -التدخؿ السياسي :ىك ذلؾ التدخؿ الذم يحصؿ بطريؽ رسمي كبصفة عمنية ،أك بطريؽ غير رسمي كدكف
عالنية ،كيككف التدخؿ بطمب خطي أك شفكم مف الدكلة المتدخمة الذم قد يتحكؿ إلى تدخؿ عسكرم أك
التيديد بو إذا لـ تجب الدكلة المتدخمة في شؤكنيا الداخمية لطمبات الدكلة المتدخمة.
ب -التدخؿ الفردم أك الجماعي :قد يككف التدخؿ مف طرؼ دكلة كاحدة كقد يككف جماعيان ،كيككف لمتدخؿ
الجماعي آثا انر أخؼ كأقؿ حدة مف التدخؿ الفردم ككنو ال يأتي ضمانان لمصمحة دكلة بذاتيا .كجاء في
المادتيف ( 14ك  )36مف ميثاؽ األمـ المتحدة بأنو "يككف لمجمعية العامة أك لمجمس األمف أف يكصي كؿ
منيما بإتخاذ ما يراه مالئمان مف تدابير لتسكية أم مكقؼ يضر بالرفاىية العامة أك يعكر صفك العالقات
الكدية بيف األمـ".
ت -التدخؿ الضمني أك الصريح :كثي انر ما تتدخؿ دكلة ما في شؤكف دكلة أخرل ،ككي تنفرد ىي بالمغنـ
الذم تراه تجعؿ مف تدخميا خفيان ،ككثي انر ما ينتج عف التدخؿ الخفي آثا انر سيئة كضارة ككنيا تحصؿ دكف عمـ
سمطات الدكلة المتدخؿ في أمرىا ،بعكس التدخؿ العمني كالصريح.
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أصبح مفيكـ التدخؿ مرادفان ألم فعؿ تتخذه الدكلة (أ) ضد الدكلة (ب) كالذم تنفر منو الدكلة (ب)
كينحصر ىذا المصطمح في الحاالت التي يتعرض فييا قطاع كبير مف المكاطنيف ،كليس بالضركرة رعايا
دكلة كدكؿ أخرل ،في دكلة ما لممكت أك التعذيب عمى نطاؽ كبير ،كذلؾ نتيجة لسياسة حككمة الدكلة أك
بسبب إنزالؽ الحككمة إلى الفكضى كالتسبب كما ىك الحاؿ في ليبيا كالصكماؿ ،أف مفيكـ التدخؿ ألغراض
إنسانية أخذ يعني "مبادة دكلة كاحدة أك مجمكعة دكؿ متحالفة لميمة تنفذ تحت رعاية األمـ المتحدة" (كريف
ككد  .)335 :1994،إف إيقاؼ الحركب األىمية قد أعطى أنمكذجان حديثان لمتدخؿ ففي ناميبيا كنيكارغكا
كالصحراء الغربية ككمبكديا كالسمفادكر فإف إنياء القتاؿ قد إرتبط بشكؿ كاسع بكضع حد إليقاؼ الدعـ
ألطراؼ ثالثة كنزع السالح كالتعبئة لممتمرديف كاعادة إدماج المتمرديف كالسكاف النازحيف في المجتمع العادم
كاقامة كاإلشراؼ عمى اإلنتخابات كالمصادقة عمى الدساتير الجديدة كتحمؿ المسؤكلية مف أجؿ حماية
الديمقراطية أف التدخؿ في بعض حاالت الفكضى لحماية المكاطنيف يككف بالتيديد بإستعماؿ القكة عف طريؽ
نشر قكات مسمحة حتى ال تمجأ الدكؿ المعنية إلى مقاكمة ميمة التدخؿ كاف كاف لتكزيع معكنات كأغذية.
كالمسألة الميمة جدان ىك إذا كاف التدخؿ يتـ عمى أساس مكافقة الدكؿ المضيفة فميس ذلؾ شرط نا أساسيان
لحفظ السالـ ،إذ أف مجمس األمف قد أقاـ ذلؾ لكي يعطي أساسان قانكنيان لمق اررات التي تسمح بالتدخؿ مبر انر
ذلؾ بأف التدخؿ يسمح في الحاالت التي تيدد السالـ(.كريف ككد .)335 :1994،
 دوافع التدخل: -1الدوافع واألسباب األمنية لمتدخل:
مف المصالح األساسية التي تسعى كؿ دكلة إلى تحقيقيا  ،الحفاظ عمى األمف كسالمة الدكلة  ،حيث
تكلي الدكلة إىتماـ كبير مف أجؿ تحقيؽ األمف كاإلستقرار ،كىذا ما يجعؿ التدخؿ مف الكسائؿ التي تدافع
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بيما عف أمنيا كاستقرارىا(عالء الديف ،)38 :2013 ،فاألسباب كاألىداؼ األمنية تجعؿ الدكؿ تتدخؿ في
دكؿ أخرل حماية ألمنيا كاستقرارىا ،كذلؾ ألنيا ترل أك تنظر إلى الدكلة األخرل عمى أنيا تشكؿ خط انر،
كتمثؿ تيديدان كبي انر عمى أمنيا كاستقرارىا الداخمي كالخارجي مما يجعميا تقكـ برد فعؿ يككف في شكؿ تدخؿ،
كلعؿ ىذا ىك سبب تدخؿ إسرائيؿ في لبناف لضرب البنى التحتية لمحيمكية كدكف قياـ دكلة إسالمية قكية
بجكارىا كنفس الشيء بالنسبة لمعراؽ كايراف(يكنس.)75 :1985 ،
 -2الدوافع واألسباب المالية واإلقتصادية لمتدخل:
تعتبر العكامؿ اإلقتصادية أحد أىـ الضكابط كالمحددات لطبيعة التفاعؿ بيف الكحدات السياسية عمى
المستكل الدكلي .فالدكافع اإلقتصادية غالبان ما تككف السبب الرئيسي في قياـ العديد مف الحركب ،فالحصكؿ
عمى المكارد يعتبر مف الدكافع الرئيسية لمتدخؿ ،ففي القديـ كانت المكارد الزراعية سببان لتدخؿ الدكؿ في
شؤكف الدكؿ األخرل .فمثالن التكابؿ كانت السبب الرئيسي لتدخؿ البرتغاؿ في أندكنيسيا ،ىذا إضافة إلى
األسباب التجارية التي تساىـ في التدخؿ أك ما يعرؼ بالتدخالت التجارية(عالء الديف .)38 :2013 ،كبعد
إكتشاؼ البتركؿ كالمعادف الثمينة أصبحت الدكؿ الكبرل تتنافس عمى ىذه الدكؿ التي تممؾ ىذه الثركة ،مما
جعؿ إحتماؿ التدخؿ كبير في ىذه الدكؿ لتتحكـ في إستغالؿ ىذه الثركة لتمبية حاجات كمصالح الدكؿ
المتدخمة (العمي.)20 :2010 ،
 -3الدوافع واألسباب العسكرية لمتدخل:
أستخدـ التدخؿ العسكرم كالحرب كأداة لزيادة قكة الدكلة بالنسبة لمدكؿ األخرل ،كأستخدمت التدخالت
العسكرية كعقاب ضد الذيف ييددكف تكازف النظاـ الدكلي ،كقد أستخدمت التدخالت العسكرية بدافع الحفاظ
عمى تكازف القكل بشكميف(الرحباني:)39 :2011 ،
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التدخؿ الدفاعي :كالذم يعني إصرار دكلة ما عمى عدـ تغير تكازف القكل في إتجاه ال يالءـ مصالحيا،
كمثاؿ ذلؾ تدخؿ الدكؿ األكركبية الممكية في شؤكف الدكؿ األكركبية األخرل كما حدث في ركمانيا كالمانيا
الشرقية لمنع إنتشار األفكار الثكرية كالتحررية التي جاءت بيا الثكرة الفرنسية.
التدخؿ اليجكمي :الذم مف خاللو تعمد الدكلة إلى إسقاط نظاـ حكـ معيف كتغييره ككسيمة لتعديؿ التكازف في
إتجاه يخدـ مصالحيا ،كمف األمثمة عمى ىذا التدخؿ تدخؿ اإلتحاد السكفييتي في ىنغاريا  ،1956كتدخؿ
الكاليات المتحدة األمريكية في غرانادا سنة .1983
كبعد أحداث  11سبتمبر  2001عرفت التدخالت العسكرية نكعان جديدان مف الدكافع كاألسباب
كالذرائع ،كلعؿ أبرزىا ما يعرؼ بالتدخؿ لمكافحة اإلرىاب (عالء الديف ،)39 :2013 ،كارتباط التدخالت
العسكرية الحديثة بمفاىيـ جديدة كمفيكـ الحرب العادلة كالحرب اإلستباقية كالحرب الكقائية ،كمف أمثمة ذلؾ
الحرب التي شنتيا الكاليات المتحدة األمريكية عمى كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ ،مما يجعؿ مف الحرب عمى
اإلرىاب دافع مف الدكافع التي تجعؿ الدكؿ الكبرل تتدخؿ عسكريان في شؤكف الدكؿ األخرل (الرحباني،
.)38 :2011
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الفصل الرابع
طبيعة التدخل في السياسة الخارجية األمريكية
منذ إستقالؿ الكاليات المتحدة األمريكية عف بريطانيا في عاـ  1783تمكنت مف بناء قكتيا الذاتية
كاألنطالؽ بسرعة قياسية ساعدىا في ذلؾ إنعداـ القيكد الفعمية اإلجتماعية كالجغرافية ،كانعداـ األخطار
الخارجية الكبيرة ،إضافة إلى تدفؽ رأس الماؿ اإلستثمارم كنجاحو الداخمي .كقد أدل اإلزدىار اإلقتصادم
األمريكي المتسارع إلى إزدىار التجارة الخارجية ،األمر الذم أدل إلى اإلىتماـ بالعالقات الدكلية ،كبركز
الحاجة إلى تشكيؿ سياسة خارجية أمريكية متميزة عمى الصعيد الدكلي ،لذا إصطفت الجماعات ذات
المصالح لفتح أسكاؽ خارجية كراء البحار ،كىكذا فإف تنامي القكة الصناعية األمريكية كالتجارة الخارجية قد
خمؽ إىتمامان بالسياسة الخارجية كليبدأ تحديد الدكر األمريكي في إطار العالقات الدكلية(.حسف)2005،
كقد أخذت الكاليات المتحدة تتكسع تدرجيان مف الداخؿ إلى الخارج حتى إكتممت السيادة التامة عمى
كؿ أراضي العالـ الجديد مف العاـ  1853مف الكسط كالجنكب كالشماؿ كصكالن إلى أقصى الغرب األمريكي.
كبعدما تمكنت الدكلة الجديدة مف بسط سيطرتيا عمى كامؿ أرضيا بدأت في التكسع في مجاليا اإلستراتيجي
بإ تجاه المحيطيف اليادم كاألطمسي .كلتناكؿ مكضكع طبيعة التدخؿ في السياسة الخارجية األمريكية سيتـ
تقسيـ الفصؿ إلى المباحث التالية :
المبحث األول :سياسات التدخل األمريكية في مرحمة الحرب الباردة
المبحث الثاني :سياسات التدخل األمريكية بعد الحرب الباردة
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المبحث األول :سياسات التدخل األمريكية في مرحمة الحرب الباردة
أنتيت الحرب العالمية الثانية بإنشاء ىيئة بديمة لعصبة األمـ تمثمت في ىيئة األمـ المتحدة في ،1945
كالتي أكدت في ميثاقيا التأسيسي عمى مبادئ التسامح كحسف الجكار ،كاحتراـ الشخصية القانكنية لجميع الدكؿ
األعضاء ،كعدـ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية أك الخارجية .كلكف بعد فترة عرؼ العالـ ما يعرؼ بالحرب الباردة
بيف المعسكريف الشرقي بقيادة اإلتحاد السكفييتي كالغربي بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية ،التي ساىمت في
الصراع كالتسابؽ عمى مناطؽ النفكذ ،فتدخمت الكاليات المتحدة األمريكية في اليكناف عاـ  ،1947حيث بدأت
الحرب بيف الجيش الحككمي اليكناني المدعكـ مف جانب الكاليات المتحدة ،كجيش اليكناف الديمقراطي ،الجناح
العسكرم لمحزب الشيكعي اليكناني ،المدعكـ مف بمغاريا كيكغكسالفيا كألبانيا .ككاف ذلؾ نتيجة لصراع اإلستقطاب
بيف اليسارييف كاليمينييف الذم بدأ في عاـ  1943كأستيدؼ فراغ السمطة الناتج عف اإلحتالؿ األلماني اإليطالي
خالؿ الحرب العالمية الثانية ،كذلؾ عف طريؽ تقديـ المساعدات لمحككمة اليكنانية بناء عمى تكصيات تركماف
(يكنس.)40 :1985 ،
كقد كانت نتيجة حالة التنافس بيف قطبي النظاـ الدكلي المتمثميف في الكاليات المتحدة كاإلتحاد السكفييتي
تكسعان أمريكيان تمثؿ في محاكلة السيطرة عمى أكركبا مف خالؿ تقديـ الدعـ اإلقتصادم ليا بمكجب خطة مارشاؿ ،كثـ
مف خالؿ إنشاء حمؼ الناتك كما اتتبعو ذلؾ مف تكاجد عسكرم أمريكي في القارة األكركبية كاتباع سياسة اإلحتكاء في
إطار تمؾ العالقات(.ضيؼ اهلل )2003،

كانت أىداؼ كنطاؽ تتبع التطكر الجذرم الذم لحؽ بممارسات التدخؿ الخارجي محدكديف تمامان
ككاف مف تمؾ األىداؼ ،حماية رعايا الدكلة المتدخمة سكاء ما تعمؽ منيا بصكف حقكقيـ أك الدفاع عف
أركاحيـ كممتمكاتيـ ،أك العمؿ مف ناحية ثانية عمى فتح دكلة أجنبية لتجارتيا ،أك إرغاميا عمى دفع ديكنيا
(ربيع .)672: 1994،كقد كاف التدخؿ بمفيكمو السابؽ يأخذ في غالب األحكاؿ طابع اإلستخداـ المحدكد
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لمقكة العسكرية ،كإنزاؿ بعض القكات أك فرض الحصار البحرم أك قصؼ بعض األىداؼ المدنية .كفي
أحياف أخرل التدخؿ يعمد إلى أسمكب التيديد بإستخداـ القكة مع تنفيذ بعض المظاىرات البحرية لما ليا مف
تأثير كبير كأدكات لإلرىاب كالضغط النفسي في ذلؾ الكقت.
كمف اكثر الدكؿ إستخدامان ألداة التدخؿ العسكرم ىي الدكؿ الغربية بإعتباره أكثر كسائؿ السيطرة
اإلستعمارية فعالية .لكف مع نمك الكعي القكمي كتعميقو فإف التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل بات أم انر
مرفكضنا لتعارضو مع أسس الشرعية الدكلية .بؿ كأصبح يثير مكجة مف اإلحتجاج الدكلي الكاسع ضده .يبرىف
عمى صحة ىذا الزعـ ،سمسمة مف التدخالت التي مارستيا القكل الكبرل في فترة ما بعد الحرب الثانية ،كمنيا
تدخؿ الكاليات المتحدة في كؿ مف غكاتيماال ( )1954كككبا ( ،)1961كجميكرية الدكمينيكاف ( ،)1965كفيتناـ
( ،)1975-1971كتشيمي ( )1973كغرينادا ( ،)1983كليبيا ( .)1986كتدخؿ بريطانيا كفرنسا في مصر
(. )1956

كمف أمثمة ذلؾ :
 كوبا :عقب قياـ الكاليات المتحدة بعدد مف العمميات الفاشمة التي سعت مف خالليا إلي إسقاط النظاـالككبي كعمي رأسيا عمميتا غزك خميج الخنزيرة كالنمس ،شرعت حككمتا ككبا كاإلتحاد السكفيتي المتحالفة
آنذاؾ في بناء قكاعد سرية لعدد مف الصكاريخ النككية متكسطة المدم بيا ،كالتي تتيح لإلتحاد ضرب
أراضي الكاليات المتحدة بشكؿ أسيؿ .كقد بدأ التحالؼ السكفيتي في أغسطس 1962بعد نشر الكاليات
المتحدة صكاريخ مف نكع ثكر في بريطانيا سنة ،1958كنشر صكاريخ مف نكع جكبيتر في إيطاليا كتركيا
سنة ،1961حيث أصبح بيذا لدم أمريكا القدرة عمي تكجيو ضربات لمكسكك بأكثر مف 100صاركخ
ذم رأس نككم ،خاصة أنو حتي عاـ 1962كاف ما تممكو الكاليات المتحدة مف القنابؿ كالرؤكس الحربية
أكثر بثماني مرات مما يممكو اإلتحاد السكفييتي إلي جانب سعييا لإلطاحة بالنظاـ الككبي المكالي
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لمكسكك .لذا فإف المخاكؼ التي اجتاحت قمب خركتشكؼ جعمتو دائـ القمؽ مف أم ىجكـ أمريكي مما
جعمو يقرر في مايك 1962إرساؿ أكثر مف 40ألؼ جندم كالعشرات مف الصكاريخ المزكدة برؤكس
نككية إلي ككبا .ككصمت األزمة لذركتيا في 14أكتكبر عندما أظيرت صكر استطالع التقطت مف
إحدم طائرات التجسس األمريكية عف كجكد قكاعد صكاريخ سكفيتية نككية في ككبا حيث ذكر أف
الكاليات المتحدة فكرت في مياجمة ككبا عف طريؽ الجك كالبحر ،ثـ استقر الرأم بعمؿ حظر عسكرم
عمييا ،فأعمنت الكاليات المتحدة أنيا لف تسمح بتسميـ أسمحة لككبا ،كطالبت اإلتحاد السكفيتي بتفكيؾ أم
قكاعد صكاريخ مبنية أك تحت اإلنشاء ليا بيا كازالة جميع األسمحة اليجكمية .عمي مدم عقكد ،أشير
إلي األداء المميز لمرئيس األمريكي آنذاؾ ،جكف كينيدم الذم أشاد مؤيدكه بالطريقة التي حافظ فييا عمي
بركدة أعصابو كتفادم اندالع الحرب .كغالبا ما يشار إلي أدائو عمي أنو مثاؿ عمي القيادة تحت
الضغكط كقارنت كزيرة الخارجية األمريكية ،ىيالرم كمينتكف مقاربة اإلدارة الحالية لمممؼ النككم اإليراني
بػسياسة كينيدم التي قامت عمي المجازفة .فقد أطمع كينيدم الشعب األمريكي عمي األزمة في خطاب
كأصدر األكامر إلي القكات المسمحة بأف تككف في حالة تأىب قصكم .كفضؿ كينيدم إقامة حصار
عمي ككبا بدال مف شف غارات جكية .كانتظر البيت األبيض مترقبا ،بينما السفف الحربية األمريكية
متمركزة في مكاقعيا بإنتظار السفف السكفيتية اآلتية إلي ككبا ،إال أف ىذه األخيرة عادت أدراجيا كسط
ارتياح دكلي .فقد استجاب الكرمميف لممطالب األمريكية ،بعدما أعمف الزعيـ نيكيتا خركتشكؼ عمنا رفض
االتحاد لجميع المطالب األمريكية ،لكف عمي صعيد آخر كانت ىناؾ اتصاالت سرية لمناقشة اقتراحات
كطرح حمكؿ لمخركج مف األزمة حتي تكصؿ الطرفاف التفاؽ يكـ 28أكتكبر 1962عقب مباحثات قاـ
بيا أميف عاـ األمـ المتحدة آنذاؾ يك ثانت مع جكف كينيدم ينص بمكجبو إزالة قكاعد الصكاريخ الككبية
مقابؿ أف تتعيد الكاليات المتحدة بعدـ غزك ككبا إلي جانب تخمصيا بشكؿ سرم مف الصكاريخ التي
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تكجد بكؿ مف تركيا كايطاليا .كبالفعؿ بعد االتفاؽ قاـ اإلتحاد السكفيتي بإزالة جميع صكاريخو كمعداتو
الحربية كتـ تحميميا عمي 8سفف تابعة ليا في الفترة مف 5إلي 9نكفمبر .كبعدىا أم مف  5ك 6ديسمبر
انتيى رسميا الحظر عمي ككبا(.ىدير الزىار.)138 :2013،

 ليبيا :كفي أبريؿ  :1986قامت القكات األمريكية بمياجمة قكاعد ساحمية في ليبيا إنتقامان مما يزعـأنيا ىجمات إرىابية دبرتيا ليبيا ضد أىداؼ أمريكية كمقتؿ طياريف أمريكييف بعد إسقاط البطاريات
الميبية لطائرتيما مف طراز اؼ  111بي .كلتحقيؽ ىدفيف األكؿ :كقؼ ما أسمتو بالدعـ الميبي
لإلرىاب الدكلي كالثاني محاكلة خمخمة الكضع الداخمي فى ليبيا إلتاحة الفرصة لمعناصر المعارضة
إلسقاط القذافي ضمف ىذه السياسة.
كفي أغسطس  1981اشتبكت طائرات األسطكؿ األمريكي التي كانت تشارؾ فى مناكرات عسكرية
قبالة السكاحؿ الميبية مع طائرتيف مقاتمتيف ليبيتيف مف طراز أس يك 22 /حاكلتا صد الطائرات
األمريكية التي تكغمت فى خميج سرت كقد أسقط األمريكيكف الطائرتيف .يزعـ أف كاحدة منيما أطمقت
صاركخان عمى الطائرة األمريكية مف طراز أتكؿ جك جك أخطأ ىدفو كاألخرل أتخذت كضعان مناسبان
إلطالؽ النار فى  23مارس  .1986تجمعت قكات تدخؿ بحرية أمريكية فى البحر المتكسط قبالة
السكاحؿ الميبية شرعت فى إجراء تدريبات تحت مسمى حرية المالحة فى خميج سرت كبعد يكميف
أطمقت ليبيا صكاريخ مضادة لمطائرات عمى طائرة أمريكية تكغمت فى الخميج كردت الكاليات المتحدة
بمياجمة السفف الميبية كقكاعد صكاريخيا فى البر الميبي .كبعد ىذا اإلعتداء غادر األسطكؿ
األمريكى خميج سرت فى  27مارس  1986فى  14إبريؿ  1986أعمف ريجاف أف القكات األمريكية
الجكية كالبحرية شنت ىجمات عمى طرابمس كبنغازل بزعـ أف لميبيا دك انر في زرع القنابؿ فى أكركبا
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كاف سالح الجك قد استخدـ قاذفات القنابؿ التابعة لمبحرية األمريكية مف طراز أؼ  111المزكدة
برادارات متطكرة كالتي انطمقت مف قكاعدىا فى بريطانيا ألف األسطكؿ المرابط أماـ السكاحؿ الميبية
لـ يكف تتكفر لو الطائرات اليجكمية المتخصصة كاستطاعت ليبيا إسقاط إحدل ىذه الطائرات كمقتؿ
قائدىا (أديب.)2003 ،
 أفغانستان :بدأت الحرب في افغانستاف في ديسمبر  2001شنتيا قكات المساعدة الدكلية إلرساءاألمف في أفغانستاف كاختصا ار (إيساؼ) ،أنشئت ىذه القكات بقرار مف مجمس أمف األمـ المتحدة .
كنطاقيا الجغرافي العاصمة األفغانية كابؿ كالمناطؽ المحيطة بيا ،في عاـ  2003انضمت قكات
إيساؼ إلى حمؼ الناتك بحمكؿ  23يكليك  2009كاف لقكات إيساؼ قرابة  64.500جندم مف 42
دكلة مختمفة مع إمدادت مستمرة مف الناتك مركز قيادة ىذه العممية ،عدد الجنكد مف الكاليات المتحدة
في قكات إيساؼ يبمة قرابة .29.950قادت الكاليات المتحدة كالمممكة المتحدة حممة القصؼ الجكم
مع دعـ مساند مف القكات البرية تابعة لحمؼ الشماؿ األفغاني اك ما يسمى بالتحالؼ الشمالي .في
العاـ التالي عاـ  ،2010انضـ إلى جنكد المشاة األمريكاف كالبريطانيكف جنكد اخركف مف عدة دكؿ
منيـ كنديكف كأستراليكف ،ثـ انضمت الييـ قكات النيتك بعد اليجكـ العسكرم األكؿ ،تـ ابعاد طالباف
عف السمطة ،لكف قكات طالباف استعادت بعد ذلؾ قكتيا لـ تحقؽ الحرب النجاح المتكقع كالمطمكب
لـ يتـ تحقيؽ اليدؼ األىـ بتدمير أك تقييد تحركات تنظيـ القاعدة ،كمنذ ذلؾ الكقت تشيد
أفغانستاف استق ار ار معدكما كىجمات متزايدة مف حركات التمرد بقيادة طالباف ،كانتشر في أفغانستاف
إنتاج كتركيج المخدرات بشكؿ كبير كالحككمة الجديدة ضعيفة كسيطرتيا محدكدة جدا خارج العاصمة
كابؿ (عز الديف.)2014 ،

41

كعمى الرغـ مف اإلدانة الدكلية المستمرة لتمؾ المماراسات الجائرة كغير الشمكلية ،فإف ذلؾ بحد ذاتو
لـ يقؼ حائالن دكف إتساع نطاؽ التدخؿ الخارجي كتنكع كسائمو ،كمف نماذج األدكات المستخدمة في العالقات
الدكلية المعاصرة:
 .1محاكالت التغمغؿ كاإلنتشار باألدكات المذىبية كالمعتقدات السياسية ،كىذا التدخؿ بالعقائد كالمذىبيات كاف
كاف يعتبر مف أخطر أشكاؿ التدخؿ الخارجي إطالقان ،إال أنو يصبح مف الصعكبة بمكاف الجزـ فيما إذا
كاف يشكؿ إعتداء عمى سيادة الدكلة المستيدفة بو ،كخرقان لممبدأ األساسي الذم كفمتو كأكدتو كافة
المكاثيؽ الدكلية ،أال كىك حظر ىذا التدخؿ كتجريمو .كمثاؿ ذلؾ الغزك الثقافي األمريكي كنشر الثقافة
األمريكية في العالـ مف خالؿ نشر الثقافة كالعكلمة( .ربيع كمقمد )673:1994،
 .2التكسع في تقديـ المساعدات العسكرية كاإلقتصادية الخارجية مما يتيح قدرة متزايدة ليذا التدخؿ الذم
يشكؿ إنتياكان صارخان لمسيادة الكطنية لمعديد مف الدكؿ المتمقية ليا .فاإلغراء القكم الذم تمثمو تمؾ
المساعدات األجنبية ،كالخكؼ مف تكقفيا أك إنقطاعيا يضع إرادة الدكلة المتمقية تحت ضغط مستمر.
كما أنو في حاالت أخرل يتخذ إستخداـ تمؾ األداة الخطيرة صكرة التدخؿ السافر لتحديد مسار االقتصاد
القكمي في الدكلة األخرل أك التحكـ في بعض قطاعاتو بتكجيييا كجية معينة تالئـ مصالح الدكلة
المتدخمة ،بصرؼ النظر عف المضاعفات كاألضرار البعيدة التي يثيرىا ذلؾ التدخؿ لمصالح الدكلة
المستيدفة ،كمثاؿ ذلؾ المساعدات األمريكية لمصر .
 .3أدت الدرجة العالية مف ترابطات المصالح الدكلية إلى إخراج بعض المسائؿ التي كاف ينظر إلييا عمى
أنيا مف صميـ اإلختصاص الداخمي لمدكؿ مف ىذه الدائرة القكمية الضيقة ،بحيث أضحت مجاالن
لتدخالت خارجية متزايدة ،مثؿ (الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  ،كحماية األقميات)
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كمف المسائؿ التي يقر القانكف الدكلي باإلختصاص الكامؿ لمدكؿ فييا ،حؽ الدكلة في كضع قكانيف
اليجرة كالجنسية التي تناسبيا ،كحقيا في إختيار نظاـ الحكـ الذم ترتضيو لنفسيا ،كحقيا في إتخاذ كافة
الق اررات المتعمقة بتنظيـ تجارتيا الخارجية ،ككذلؾ حقيا في تحديد معاممة رعاياىا عمى أم نحك تشاء غير
أف تمؾ األمكر أصبحت تستثير ردكد فعؿ خارجية تتبايف بيف ما ىك متعاطؼ معيا أك معاد ليا مما يترتب
عميو بالتالي تنفيذ تدابير معينة في مكاجيتيا إما إلحباطيا أك تشجيعيا .مف أمثمة ذلؾ أف اختيار الدكلة
لنظاـ حكـ معيف فييا سيحظى بتأييد مف يتفقكف معو في خطو المذىبي أك السياسي ،في حيف ستعارضو
الدكؿ التي تعتبره معاديان ليا .كقد تمجأ إلى تجميد عالقاتيا معو ،أك التحريض ضده ،أك التيجـ عميو دعائيان
إلضعافة كاسقاطو.
كذلؾ فإف اإلجراءات التي تطبقيا الدكلة ضد بعض مكاطنييا بسبب إنتماءاتيـ الفكرية المعادية ليا
أك بسبب معتقداتيـ الدينية أك لغير ذلؾ مف األسباب العرقية كالدينية ،قد تقابؿ بإحتجاج بعض الدكؿ
الخارجية بحجة أف ذلؾ المسمؾ يتنافى مع حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية(.ربيع كمقمد)673:1994،
المبحث الثاني  :سياسات التدخل األمريكية بعد الحرب الباردة
منذ إنتياء الحرب الباردة كانتياء القطبية الثنائية في  1991بإنييار اإلتحاد السكفييتي ،شيد العالـ
تحكالت جديدة في المعايير كالمنطمقات التي تعتمدىا الدكؿ لتبرير سمككيا لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ
األخرل ،خاصة الذرائع التي تعتمدىا مثؿ التدخؿ بغرض إنساني ،حماية األقميات ،إحالؿ الديمقراطية ،كفي
نفس الكقت أصبحت التدخالت تأخذ طابعان جماعيان مف القكل العظمى ،إستنادان عمى ق اررات األمـ المتحدة
بداعي إستتباب األمف كالسمـ الدكلييف في مختمؼ ربكع العالـ ،كقد شيد العالـ في سنة  1999تدخالت
بإستخداـ القكة العسكرية ،حيث قاـ حمؼ الناتك بالتدخؿ في ككسكفك إستنادان إلى الدفاع الشرعي عف النفس
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حسب ما كشؼ عنو الحمؼ ،كفي نفس الكقت قامت ركسيا بشف حرب ضد الشيشاف(الرحباني:2011 ،
)16
عرؼ العالـ بعد أحداث سبتمبر  2001نكعان جديدان مف أنكاع التدخؿ المبرر ،فبعد سقكط كانييار
مركز التجارة العالمي في مدينة نيكيكرؾ األمريكية بدأت حقبة جديدة في تاريخ العالقات الدكلية ،عبر ما
يسمى الحرب األمريكية عمى اإلرىاب أك ما يعرؼ بمحكر الشر الذم عمى أساسيا أصبح يبرر التدخؿ في
كؿ أنحاء العالـ(عالء الديف .)31 :2013 ،فمثالن القصؼ كالتدخؿ في أفغانستاف كغيرىا مف البمداف تـ
تبريرىا في ككنيا حربان ضد اإلرىاب كما يصفيا فاعمكىا ،كبذلؾ شيدت ىذه المرحمة تراجعان في مفيكـ
السيادة كاتساع التدخؿ (يكنس.)38 :1985 ،
بعػد الحػرب البػػاردة ت ارفػؽ مفيػكـ التػػدخؿ االمريكػي بشػػعارات مثػؿ الديمقراطيػة كحقػػكؽ اإلنسػاف كمحاربػػة
اإلرىاب ،إذ أصبح مفيكـ التدخؿ مف الناحية التطبيقية كالسياسية تمارسيا الكاليات المتحدة بشكؿ أخر ،حيث
إتصؼ بػالتكظيؼ السياسػي لألمػـ المتحػدة لتمػنح شػرعية قانكنيػة لتػدخالتيا السياسػية كذلػؾ بإستصػدار قػ اررات
دكليػػة تجيػػز ىػػذا التػػدخؿ .ففػػي حالػػة أفغانسػػتاف كػػاف لإلعتبػػارات السياسػػية كاألمنيػػة تأثيرىػػا المباشػػر فػػي أدراؾ
المسػػؤكليف األم ػريكييف لمصػػالحيـ األكليػػة .تاريخي ػان تمتمػػؾ النخػػب كالمؤسسػػات الرسػػمية التػػي تسػػيـ فػػي صػػنع
القػرار السياسػي الخػارجي األمريكػػي  ،خػكؼ تقميػدم مبنػػي عمػى كىػـ اإلعتقػػاد أف الحركػات الثكريػة أك الثػػكرات
يمكف أف تشكؿ تيديدان لمصالح الغرب الحيكية  ،كفي مقدمتيا لممصالح األمريكية  ،فضالن عف ذلؾ فإف" :مف
بػػيف العكامػػؿ التػػي أسػػيمت فػػي تحديػػد المضػػاميف السياسػػية كاألمنيػػة لمرؤيػػة األمريكيػػة حيػػاؿ اإلسػػالـ ىػػي ،
محاكلػػة ربطػػو عمػػى نحػػك قسػػرم بالعمميػػات اإلرىابيػػة أك بػػالخكؼ مػػف حصػػكؿ المسػػمميف عمػػى قنبمػػة نككيػػة ،
كمش ػػاعر الخ ػػكؼ ى ػػذه غ ػػذتيا تصػ ػريحات كتص ػػكرات بع ػػض القي ػػادات األمريكي ػػة كم ارك ػػز البح ػػكث كالد ارس ػػات
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السياسية كاالستراتيجية  ،إ ْذ جميعيػا تحػذر مػف النتػائج الخطػرة لمتكجيػات المتطرفػة لمجماعػات اإلسػالمية  .إ ْذ
يقػػكؿ"لي ىػػاممتكف" عضػػك الكػػكنغرس السػػابؽ  " :كنػػت اعتقػػد منػػذ زمػػف طكيػػؿ أف الحركػػات اإلسػػالمية تشػػغؿ
إىتمػػاـ الحككمػػة األمريكيػػة كالشػػعب األمريكػػي ،حيثمػػا تحػػدث تصػرفات إرىابيػػة ضػػد األمػريكييف فقػػط ممػػا يكلػػد
حتما صكرة مبسطة كسمبية عف اإلسالـ كالمسمميف في الكاليات المتحدة "( .خضر)524 :1994 ،
كيػػرل "برنػػارد لػػكيس" وهووو سووذ فخ و

ب يط و

أم يك و لد اس و

الش و ا اسوسووط ف و ج مع و

ب سذون ".أف فكرة الحرب المقدسة تجسد أكثر األفكار شيكعان كارتباطان ،في أذىػاف الغػربييف بػالفكر السياسػي
اإلسػالمي قػكالن كفعػالن .فػػالغرب يػرل فػػي اإلسػػالـ منػػذ إنطالقتػو األكلػػى ،دينػان مقػػاتالن ،ال بػؿ عسػػكريان فػػي حقيقػػة
األمر كيرل في أشياعو أنيـ أكلئؾ الناس المحاربكف المتعصػبكف كالمنيمكػكف بنشػر عقيػدتيـ كشػريعتيـ بػالقكة
المسمحػة "(لكيس.)119 :2001،
كقد تكصمت األمـ المتحدة إلى إتفاقية مكافحة اإلرىاب  1998كعمى الرغـ مف أف أمريكا كانت
متعاكنة مع األمـ المتحدة ،فمـ يكف ليا مكقؼ كاضح كصريح معيا عندما أعتبرتيا غير قادرة عمى التصدم
لميمة تطبيؽ القكانيف مكافحة اإلرىاب .كعمى الرغـ مف ذلؾ أرسمت األمـ المتحدة مبعكثيا "األخضر
اإلبراىيمي" الذم سبؽ كمثؿ األمـ المتحدة في أفغانستاف ما بيف عامي (.1999-1997صحيفة السبيؿ،
)3 :2001
كنص قرار مجمس األمف  1373المعني بمحاربة اإلرىاب الدكلي عمى "أف مجمس األمف إذ يعيد تأكيد
ق ارريو  )1999( 1269المؤرخ في تشريف االكؿ  1999ك  )2001( 1368المؤرخ في /12ايمكؿ 2001ـ ،
كاذ يعرب تأكيد ضركرة التصدم لجميع الكسائؿ ،كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة لمتيديدات التي تكجييا األعماؿ
اإلرىابية لمسالـ كاألمف الدكلي  ،كاذ يعرب عف بالة القمؽ إزاء تزايد األعماؿ اإلرىابية بدافع مف التعصب أك
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التطرؼ في مناطؽ مختمفة مف العالـ .كيييب بجميع الدكؿ العمؿ معان عمى نحك عاجؿ عمى منع األعماؿ
اإلرىابية كالقضاء عمييا ،بما في ذلؾ مف خالؿ التعاكف المتزايد كالتنفيذ الكامؿ لإلتفاقيات الدكلية ذات الصمة
باإلرىاب  ،كاذ يسمـ بضركرة إكماؿ التعاكف الدكلي بتدبير إضافية تتجذبيا الدكؿ لمنع كقؼ تمكيؿ أم أعماؿ
إرىابية أك اإلعداد ليا  ،في أراضييا بجميع الكسائؿ القانكنية .كاذ يعيد تأكيد المبدأ الذم أرستو الجمعية
العامة في إعالنيا الصادر في تشريف األكؿ  1970القرار ( 2625د )25ككرر تأكيد مجمس األمف بقرار
 )1998( 189المؤرخ في /13اب  1998/ـ  ،أنو مف كاجب كؿ دكلة عضك أف تمتنع عف تنظيـ أم
أعماؿ إرىابية في دكلة أخرل أك التحريض عمييا أك المساعدة أك المشاركة منيا أك قبكؿ أنشطة منظمة في
أراضييا بيدؼ إرتكاب تمؾ األعماؿ ( .قرار مجمس األمف )1998 ،
وصدر عف مجمس األمف الدكلي القرار رقػـ ( )1377بتػاريخ  2001/11/12أم بعػد أحػداث  11سػبتمبر فػي نيكيػكرؾ بالكاليػات
المتحدة األمريكية ،كىذا القرار بمنطكقو يستذكر ثالثة ق اررات سابقة صادرة عف المجمس .كمف أىـ بنكد ىذا القرار ما يمي:

يشير إلى أف أعماؿ اإلرىاب الدكلي تشكؿ أحد أخطر التيديدات التي تكاجو السالـ كاألمف الدكلييف في
القرف الحادم كالعشريف كتشكؿ أيضان أحد التحديات التي تكاجو جميع الدكؿ كالبشرية جمعاء.
أما في حالة العراؽ فقد أصدر مجمس األمف العديد مف الق اررات ،كتبنى العديد مف اآلليات المتعمقة بنزع
أسمحة العراؽ كالتمييد إلحتاللو مف قبؿ الكاليات المتحدة ،ككاف أكؿ قرار ىك القرار رقـ ( )1991/687الذم
كصؼ بأنو معاىدة سالـ فرضت عمى العراؽ ،كآخر قرار قبؿ اإلحتالؿ ىك القرار ( )2002/1441الذم
كشؼ عف المؤشرات الحقيقية لإلحتالؿ األمريكي(:قرار مجمس االمف)2005،
* القرار رقم ( )1991/687األساس في فرض معاىدة سالم وزرع بذور التمييد لإلحتالل األمريكي
لمعراق  :كالذم صدر بعد إنتياء الحرب التي شنتيا الكاليات المتحدة بإسـ الدكؿ المتحالفة مع الككيت بمكجب
قرار مجمس األمف  1991/687كبعد إعالف كقؼ العمميات العسكرية مف قبؿ الكاليات المتحدة في 28
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شباط  1991أعتمد مجمس األمف أطكؿ قرار في تاريخو كالذم يفرض عمى العراؽ تقديـ كشفان دقيقان كنيائيان
ككامالن بجميع جكانب برامجو الرامية إلى تطكير أسمحة الدمار الشامؿ كالقذائؼ التسيارية التي يزيد مداىا عف
 150كيمكمت ار كبجميع مخزكناتو مف ىذه األسمحة كمككناتيا كمرافؽ كأماكف إنتاجيا ،فضالن عف البرامج
النككية األخرل ،بما في ذلؾ أم برامج يدعي أنيا منشأة ألغراض ال تتصؿ بالمكاد التي يمكف إستخداميا في
األسمحة النككية.
* لـ يتضمف القرار ( )2002/1441نصان صريحان يبيح لمدكؿ اإلستخداـ التمقائي لمقكة ضد العراؽ ،في حالة
عدـ إلتزامو بتنفيذ عممية نزع أسمحتو المحظكرة ،أك عرقمة إنجازىا ،كلكف ىؿ يتضمف القرار تفكيضان ضمنيان
لمدكؿ باإلستخداـ التمقائي لمقكة ضد العراؽ في حالة إص ارره عمى الخرؽ المادم ألم مف اإللتزامات التي
يفرضيا عميو؛ لقد إختمؼ الرأم في اإلجابة عف ىذا التساؤؿ ،كأحتدـ الخالؼ بصفة خاصة حكؿ تفسير
الفقرة ( ) 13مف القرار ،كالتي حذر فييا مجمس األمف العراؽ بأنو سيكاجو عكاقب كخيمة إلنتياكاتو المستمرة
إللتزاماتو ،كقد أثارت ىذه الصياغة العامة كالغامضة قضيتيف ىامتيف ،تتعمؽ القضية األكلى بتحديد الجية
المسؤكلة برصد اإلنتياكات العراقية لمقرار ( ،)2002/1441أما القضية الثانية فتتعمؽ بتعييف الجية التي
تمتمؾ حؽ إدانة العراؽ  ،في حالة إرتكابو إنتياكان ماديان ألحكاـ القرار المذككر كتكقيع الجزاءات
عميو(.السيسي)137 :2007 ،
كفيما يتعمؽ بالقضية األكلى فقد نصت الفقرة ( )11صراحةن عمى أف اإلختصاص برصد اإلنتياكات
العراقية يتمتع بو المدير التنفيذم لمجنة التفتيش عف األسمحة (األنمكفيؾ) كالمدير العاـ لككالة الطاقة الذرية،
كلكف الكاليات المتحدة إدعت أنيا تتمتع ىي أيضان بيذا الحؽ بمقتضى الفقرة ( )4مف القرار التي نصت عمى
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أ ف مجمس األمف سيبمة باإلنتياكات العراقية دكف أف تحدد ىذه الفقرة الجية التي يحؽ ليا إبالغ المجمس
باإلنتياكات العراقية (.الظاىر)2008 ،
كفيما يتعمؽ بالقضية الثانية الخاصة بتحديد الجية التي يحؽ ليا إدانة إنتياكات العراؽ لمقرار
( )2002/1441كتكقيع الجزاءات عميو ،فقد إدعت الكاليات المتحدة أف الفقرة ( )13مف القرار تعطييا حؽ
إستخداـ القكة تمقائيان ضد العراؽ إذا ارتكب في تقديرىا خرقان ماديأن ألحكاـ القرار المذككر ،دكف حاجة إلى
إستصدار قرار جديد بذلؾ مف مجمس األمف في التصرؼ بطريقة حاسمة في حالة حدكث إنتياؾ عراقي
جديد ،فإف ىذا القرار ال يقيد صالحية أية دكلة عضك في األمـ المتحدة لمتحرؾ دفاعان عف نفسيا ضد التيديد
الذم يمثمو العراؽ ،أك لتنفيذ ق اررات مجمس األمـ المتحدة.
كفي كممة قصيرة عقب صدكر القرار ،أكد الرئيس األمريكي األسبؽ (جكرج بكش) األبف عمى مكقفو
السابؽ الذم أعمنو في خطابو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  12كانكف االكؿ  ،2002أنو في حالة
عدـ إمتثاؿ العراؽ بشكؿ كامؿ لق اررات األمـ المتحدة كتحديو لممجتمع الدكلي ،فإف الكاليات المتحدة كالدكؿ
المتحالفة معيا ستقكـ بنزع أسمحة العراؽ بالقكة العسكرية .معنى ذلؾ أف الحككمة األمريكية فسرت العبارة
التي كردت في الفقرة ( )13مف القرار ( )2002/1441كالتي نصت عمى أف العراؽ سيكاجو عكاقب كخيمة
نتيجة إلنتياكاتو المستمرة إللتزاماتو ،بأنيا تتضمف تفكيضان ضمنيان لمدكؿ بإستخداـ القكة العسكرية تمقائيان
إلرغاـ العراؽ عمى نزع أسمحتو المحظكرة بما يحقؽ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف .بعبارة أخرل فإف القرار
( )1441أعاد الحياة لمتفكيض الذم حصمت عميو الدكؿ التي تحالفت ضد العراؽ بمكجب القرار
( )1990/678كالذم تـ حجبو مؤقتان بمقتضى القرار ( )1991/687الذم أقر كقؼ إطالؽ النار بيف
الطرفيف في حرب تحرير الككيت (.حبيب)2009 ،
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كقد رفضت فرنسا كركسيا كالصيف كىـ أعضاء دائمكف في مجمس األمف كدكؿ كثيرة أخرل مف
أعضاء المجمس كمف غير أعضائو التفسير األميركي لنص الفقرة ( )13مف القرار ( )2002/1441بأنيا
تنطكم عمى تفكيض ضمني لمدكؿ بإستخداـ القكة تمقائيان ضد العراؽ إلجباره عمى تنفيذ إلتزامو بنزع أسمحتو
المحظكرة ،كقد أكدت ىذه الدكؿ عمى أف القرار  1441يستبعد أم إستخداـ تمقائي ضد العراؽ ،كأف الغرض
الرئيسي إلصداره ىك تمكيف عكدة لجنة المفتشيف الدكلية إلى العراؽ كرفع تقاريرىا إلى مجمس األمف الذم
يممؾ كحدة السمطة تحديدان فيما يجب عممو في حالة إصرار العراؽ عمى عدـ التعاكف مع المجنة في أداء
ميمتيا ،قد يتـ اإلتفاؽ مع مكقؼ غالبية الدكؿ ألف صياغة القرار ( )1441كاضحة كقاطعة عمى ضركرة
الرجكع إلى مجمس األمف لتقرير مدل إلتزاـ العراؽ بالقرار المذككر ،كبالتالي تحديد الخطكة التالية في التعامؿ
مع ممؼ نزع أسمحة العراؽ فقد نصت الفقرة ( )2مف القرار عمى اف المجمس يعطي العراؽ فرصة أخيرة لتنفيذ
التزامتو عمى صعيد نزع األسمحة ،كنصت الفقرة ( )12عمى أف المجمس يجتمع فك انر حاؿ تسممو تقري أنر كفقان
لمفقرة ( 4أك  )11مف أجؿ أف يدرس الكضع كالحاجة إلى اإلمتثاؿ الكامؿ لكؿ ق اررات المجمس ذات الصمة
مف أجؿ إستعادة السمـ كاألمف الدكلييف ،كأخي انر تنص الفقرة ( )14عمى أف المجمس يقرر إبقاء ىذا األمر قيد
المتابعة(.الظاىر)2008،
أف مخالفة العراؽ لمقرار ( )1441ال يترتب عمييا ،كما زعمت الكاليات المتحدة اإلستخداـ التمقائي لمقكة ضده،
كأكجبت الرجكع إلى مجمس األمف لمنظر في إنتياكات العراؽ المحتممة إللتزاماتو ،ألف المجمس ىك صاحب اإلختصاص
األصيؿ كالكحيد في الحكـ عمى سمكؾ العراؽ ،كيممؾ كحده سمطة إتخاذ التدابير الالزمة كمنيا إستخداـ القكة إذا لزـ األمر،
لحممو عمى تنفيذ إلتزامو بنزع أسمحتو المحظكرة ،كبالتالي فإنو ال يحؽ لدكلة منفردة أك لمجمكعة مف الدكؿ أف تحؿ محؿ
المجمس في إتخاذ ىذه التدابير دكف تفكيض صريح كمحدد ليا بذلؾ كلكف الفقو الحككمي في كؿ مف الكاليات المتحدة كبريطانيا
يرل غير ذلؾ ،فقد الحظ ىذا الجانب مف الفقو أف صياغة الفقرة ( )14مف القرار ( )1441تختمؼ عف صياغة الفقرة المقابمة
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ليا في القرار ( ،)1991/687فقد نصت الفقرة ( )34مف ىذا القرار عمى أف مجمس األمف يقر إبقاء المسألة قيد النظر ،كأف
يتخذ ما يمزـ مف خطكات أخرل لتنفيذ ىذا القرار(.المشغؿ)2009 ،

كىناؾ حاالت أخرل مثؿ الصكماؿ  1992إذ أف تدخؿ مجمس األمف جاء في مرحمة متأخرة عمى
إندالع الحرب األىمية كتدىكر الكضع اإلنساني في الصكماؿ ،كما أف حجـ القكة الدكلية في البداية لـ يكف
مناسبان لمكضع المتردم في الصكماؿ مما جعؿ مف حالة الصكماؿ تزداد سكءان(.محمكد)127 :1994 ،
كيفسر " Michel cyrكىك فيمسكؼ فرنسي ،يعتبر مف أىـ فالسفة النصؼ األخير مف القرف
العشريف ،تأثر بالبنيكييف كدرس كحمؿ تاريخ الجنكف في كتابو "تاريخ الجنكف" ،كعالج مكاضيع مثؿ اإلجراـ
كالعقكبات كالممارسات االجتماعية في السجكف .ابتكر مصطمح "أركيكلكجية المعرفة"ّ .أرخ لمجنس أيضان مف
"حب الغمماف عند اليكناف" كصكالن إلى معالجاتو الجدلية المعاصرة كما في "تاريخ الجنسانية"( .ىذا التدخؿ
بسياسة الكيؿ بمكياليف ،إذ في ىذه الحاؿ يضع االستاذ كؿ مف الحالة العراقية كالصكمالية في محؾ المقارنة،
فالصكماؿ بمد فقي انر مقارنة بالعراؽ ،إذ ال يممؾ النفط كىك بيذا ال يمثؿ مصمحة استراتيجية لمدكؿ القكية
العرقي إرتكاب الجرائـ
المتحكمة في مجمس األمف فمقد تدخمت الكاليات المتحدة األمريكية بمجرد بداية النظاـ ا
ضد األكراد عمى عكس مف ذلؾ جاء تدخميا متأخ انر في الصكماؿ)(.الفكاؿ)66 :1994 ،

ككاف لمييمنة األمريكية عمى عممية التدخؿ الدكلي في الصكماؿ أثر بالة الخطكرة يتمثؿ في
الصراع عمى قيادة ىذه العممية بيف األمـ المتحدة كالكاليات المتحدة عف طريؽ تكفير بيئة آمنة لممساعدات
اإلنسانية األمريكية ،كانعكس ىذا الصراع عمى تكجيات كأىداؼ العممية ذاتيا ،فإتسمت في كثير مف
مراحميا بالتضارب كعدـ كضكح أىدافيا التي تراكحت بيف اإلغاثة كتأميف كصكؿ المساعدات اإلنسانية في
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بعض االحياف ،كبيف إستخداـ الحؿ العسكرم

لمكاجية الفصائؿ الصكمالية كنزع سالحيا أحيانان

أخرل( Michel cyr,1992: 2).
عندما أصبح بمقدكر الكاليات المتحدة تكجيو دفة األمكر في الساحة الدكلية  ،بما يتناسب
كمصالحيا ،كحيث تناقصت اإلعتراضات عمى مكاقفيا كممارساتيا كصار بإمكانيا التحكـ بمسار عمؿ
المنظمة الدكلية لخدمة مصالحيا  ،فقد أستخدمت مكضكع حقكؽ اإلنساف تمامان كما أستخدمت مكافحة
اإلرىاب ذريعة لممارسة التدخؿ العسكرم ضد ىذه الدكلة أك تمؾ عالكة ،عمى التدخؿ بجميع أشكالو في
سبيؿ تعميـ ىيمنتيا عمى العالـ ككؿ .
في ظؿ تعطيؿ فاعمية لممادتيف (  )46ك( )47مف ميثاؽ األمـ المتحدة المتعمقتيف بتشكيؿ كمياـ
لجنة أركاف الحرب فإف مجمس األمف يجد نفسو مضط انر بتكميؼ دكؿ معينة لتنفيذ ق ارراتو كىك بذلؾ يككف
محككمان لعالقات القكة الدكلية ،كحيث أصبحت الكاليات المتحدة ،بعد إنييار اإلتحاد السكفيتي كانتياء الحرب
الباردة القكة العظمى الكحيدة كالقادرة عالميان فإف تطبيؽ ق اررات األمـ المتحدة بات يخضع لمشيئة ىذا القطب
الكحيد الذم ىك الكاليات المتحدة األمريكية .
تجرم صياغة تعابير جديدة مثؿ الحرب اإلنسانية كحتى إستخداـ تعابير مثؿ القصؼ اإلنساني لمنع
إمكانية إجراء تدقيؽ بطبيعة األعماؿ التي يقكمكف بيا .ففي الحالة العراقية فإنو منذ  26اب  1992تاريخ
حظر تحميؽ الطيراف العراقي في مناطؽ محددة ،ككانت المقاتالت األمريكية كالبريطانية بإعتداءات شبو
يكمية عمى العراؽ يذىب ضحيتيا مدنيكف  ،كيعتبر ذلؾ إجتيادان امريكيان خاصان لتطبيؽ قرار مجمس األمف
رقـ  688الذم لـ يشر ال مف قريب كال مف بعيد لمثؿ ىذا اإلجراء ،كحتى أنو لـ يمكح بإستخداـ القكة في حاؿ
رفض ق ارره .ثـ أف الحككمة العراقية لـ ترفض ىذا القرار بؿ أنيا عقدت إتفاقية مع ممثؿ األميف العاـ لألمـ
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المتحدة لتأميف كصكؿ المساعدات اإلنسانية التي تضمنيا القرار  688كما كافقت فيما بعد عمى القرار 986
(  )1994المعركؼ بقرار النفط مقابؿ الغذاء الذم سمح بإستيراد نفط العراؽ لمدة  6اشير عمى أف تكضع
عكائد ىذه ال مبيعات في حساب خاص بإسـ األميف العاـ لألمـ المتحدة مف أجؿ إيفاء األغراض اإلنسانية في
كؿ مناطؽ العراؽ ،كقد أعتبر ىذا القرار بمثابة خمؽ نظاـ يقترب مف الكصاية عمى العراؽ(.ككشمر.)2002،
كبدت عممية التسييس كاضحة مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية عندما قررت التدخؿ في الصكماؿ
كبخاصة في العممية التي خططت ليا كنفذتيا قكة دلتا األمريكية في ليمة  3تشريف األكؿ  1993مستيدفة
مسكنان في جنكب العاصمة الصكمالية ( مقديشيك) أعتقدت أف محمد فرح عيديد أحد قادة الفصائؿ الصكمالية
المتقاتمة يتكاجد فيو مع مساعدية كقد راح ضحيتيا مئات االفارقة المدنييف كفشمت في بمكغ ىدفيا كأدت إلى
سقكط عدد كبير مف الجرحى كالقتمى في صفكؼ األمريكييف كلـ يكف لألمـ المتحدة أم عمـ بيا ( .الفكاؿ،
)69 :1994
كقاد ذلؾ إلى سحب القكات األمريكية مف الصكماؿ مف دكف تنسيؽ مع األمـ المتحدة  ،كالى تحكؿ في المكقؼ
األمريك ي تناقض في جكىرة مع ق اررات مجمس األمف كمع مكاقؼ األميف العاـ لألمـ المتحدة بشأف الية عمؿ القكة الدكلية في
الصكماؿ كتحركاتيا الميدانية كطبيعة مياميا كىك األمر الذم فاقـ المأساة اإلنسانية لممدنييف في الصكماؿ بدالن مف تخفيفيا
(.غالي)95 :1999،
كاذا كانت الكاليات المتحدة األمريكية قد تدخمت في ىاييتي عاـ 1988ـ مف أجؿ عكدة الديمقراطية بعد أف حصمت
عمى قرار بذلؾ مف مجمس األمف ،فإنيا في األزمة الفنزكيمية  2002قد كقفت سياسيان كخططت إلنقالب ضد الرئيس الشرعي
المنتخب بطريقة ديمقراطية ،لسبب بسيط ىك أنو ال يتكافؽ في مكاقفو مع رغباتيا كيضع في أكلكياتو مصالح بالده بدالن مف
مصالح الكاليات المتحدة لكنو كاف قد فشؿ( .ككشمر)2002،

كظفت الكاليات المتحدة في األزمة البكسنية خالؿ الفترة  1995-1992مف خالؿ ق اررات مجمس
األمف لتحقيؽ مكاسب إستراتيجية في أكركبا كبخاصة بعد إعالف الكحدة األكركبية في ماستريخت 1992
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كبركز تكجيات لتعزيز إستقالؿ أكركبا كبخاصة في الميداف األمني ،فقد أستثمرت اإلدارة األمريكية ىذه
األزمة إلقرار رؤيتيا بشأف تطكير حمؼ األطمسي كترسيخ دكره في حماية األمف األكركبي تحت قيادتيا
المباشرة .
كقد فضمت الكاليات المتحدة الحؿ العسكرم ألزمة ككسكفك تطبيقان عمميان إلتجاىات جديدة في
السياسة الخارجية األمريكية ،كفي مقدمتيا المكقؼ القائـ عمى اإلحتفاظ بحؽ التدخؿ لمحمؼ الشماؿ اإلطمسي
في القارة األكركبية أك في أم مكاف آخر بالعالـ بحجة صيانة الديمقراطية أك حقكؽ اإلنساف مف دكف الحاجة
إلى غطاء األمـ المتحدة (محمكد ،)117 :1999،كىك المبدأ الذم نجحت اإلدارة األمريكية في تمريره نسبيان
في قمة حمؼ االطمسي في آيار  1999أم أثناء الحرب ضد يكغسالفيا  .إف الحمؼ األطمسي الذم قاـ
بالتدخؿ في يكغسالفيا بيدؼ كقؼ عمميات التطيير العرقي  ،قد فاقـ عمى عكس ذلؾ ىذه العمميات حيث
أنو كفقان لتقديرات المفكضية العميا لشؤكف الالجئيف فقد بمة عدد الجئي ككسكفك في الفترة التي سبقت بدء
الضربات الجكية نحك  100الؼ الجئ ،كبمة العدد مع كقؼ الضربات ما يزيد عمى  900الؼ الجئ ،كما
أف عمميات التطيير العرقي تصاعدت بصكرة خطيرة في ظؿ الضربات الجكية كفي غياب تدخؿ برم كاسع
مباشر كىك األمر الذم تـ إلستبعاده مف قبؿ قادة الحمؼ  ،الذيف قبمكا بإرتفاع تكمفة التطيير العرقي مقابؿ
تجنب أم تكمفة مرتفعو في صفكؼ قكاتيـ  ،كقد طرح ىذا المكقؼ شكككان كاسعة حكؿ حجية المبرر
األخالقي لتدخؿ الحمؼ(.عكني)110-109 :1999،
قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان:
بنيت السياسة األمريكية عمى أساس دعـ أنظمة حكـ تكصؼ ككنيا إستبدادية كال تتفؽ مع أىدافيا
كمصالحيا كخاصة فيما يتعمؽ بمحاربة المد الشيكعي ،كضماف إستمرار تدفؽ النفط ليا كلحمفائيا بأسعار
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مناسبة ،عالكة عمى إنشاء القكاعد كتقديـ التسييالت العسكرية ليا في المنطقة (إبراىيـ .)30 :2003 ،كبيذا
ظمت كاشنطف حريصة عمى ضماف إستمرار ىذه األنظمة كسالمتيا ،كالتغاضي عف ممارساتيا الالديمقراطية،
مع قناعتيا بأف أم عممية تحكؿ ديمقراطي حقيقي قد تؤدم إلى حدكث حالة مف عدـ اإلستقرار تضر
بالمصالح األمريكية أك حتى يمكف أف تفسح المجاؿ لكصكؿ إسالمييف إلى قكاعد السمطة .كاثر ىجمات 11
سبتمبر حدث تغيير في نظرة كاشنطف حكؿ مكضكع الديمقراطية في المنطقة ،فأصبحت تؤكد عمى ضركرة
كأىمية تحقيؽ الديمقراطية بإعتبارىا المدخؿ الرئيسي لتجفيؼ منابع التطرؼ كاإلرىاب الذم أصبح يشكؿ
تيديدان لمكاليات المتحدة األمريكية ،كمف ىذا المنطمؽ طرحت في كانكف أكؿ  2002مبادرة الشراكة
األمريكية-الشرؽ أكسطية لنشر الديمقراطية في الكطف العربي (إبراىيـ.)40 :2003 ،
أدت استراتيجية الحرب ضد اإلرىاب التي تبنتيا كاشنطف بعد أحداث سبتمبر إلى حدكث تخبط
كتناقض في السياسة األمريكية فيما يخص ىذه القضية .كمع تزامف الكقت الذم رفعت فيو كاشنطف شعار
إحقاؽ الديمقراطية في الكطف العربي كاإلسالمي ،كجدت نفسيا مضطرة إلى أف تتحالؼ كتعمؿ مع أنظمة
غير ديمقراطية تسمطية مف أجؿ العمؿ عمى مكافحة اإلرىاب( .الكمكب)60 :2011 ،
سكقت الكاليات المتحدة األمريكية لبناء نظاـ ديمقراطي عمى أنقاض النظاـ العراقي السابؽ كإحدل
الذرائع لتبرير ىذه الحرب .أما فيما يخص دكؿ المغرب العربي ،فمف الجدير بالذكر أف الكاليات المتحدة بعد
إنتياء الحرب الباردة بدأت تزاحـ فرنسا في منطقة نفكذىا ،كتبيف ذلؾ مف خالؿ التدخؿ األمريكي في النزاع
بيف الجزائر كالمغرب حكؿ الصحراء ،حيث أنيا نجحت في إحتكار التصرؼ في ممؼ الصحراء ،مما حدا
إلى إستدراج المغرب كالجزائر إلى لفت اإلنتباه إلييا ،كالتنافس عمى تقديـ التنازالت ليا طمعان في كسب
تأييدىا .كمف األسباب األخرل التي سيمت اإلختراؽ األمريكي لممنطقة المشاكؿ اإلقتصادية في دكؿ المغرب
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العربي عمى كجو العمكـ ،كعالقات نفكذ الحكـ باإلدارة األمريكية ،كحاجة تكنس إلى تأييد اإلدارة األمريكية
في نيجيا األمني المتشدد ضد المعارضة اإلسالمية (الكمكب.)60 :2011 ،
كقد قاؿ (جيكرجي أرباتكؼ) أحد مستشارم الرئيس السابؽ (ميخائيؿ غكرباتشكؼ) عند نياية الحرب
الباردة " :سنقدـ لكـ أسكأ خدمة ،سنحرمكـ مف العدك"(يكنيفاس ،)17 :2006 ،كمف ىنا يبرز أىمية ذلؾ
المحفز "إلبقاء اإلرادة الداخمية مترابطة كمتمسكة بالحفاظ عمى سياسة التسمح ،كنيجت عمى العمؿ عمى
سياسة مؿء الفراغ في المناطؽ الحيكية ،كما شمؿ ذلؾ مف سياسات تسميط األضكاء ،كالقياـ بالحرب بالنيابة،
كذلؾ في ظؿ غياب المحفز اإلستراتيجي المتمثؿ باإلتحاد السكفييتي(الكمكب.)62-61 :2011 ،
سعت الكاليات المتحدة األمريكية إليجاد تكازف بيف القكل اإلقميمية المييمنة كمنيا تركيا كايراف كآسيا
الكسطى كالقكفاز (النقرش ،)19 :2002 ،أما مف باب التدخؿ العسكرم المباشر ،فنجد أف السياسة لـ
تتغير ،فكانت تقكـ بالتدخؿ العسكرم ،كلكف بشكؿ غير مباشر ،كبتطكر األحداث خكلت لنفسيا التدخؿ
العسكرم المباشر ،كتقكـ بنشر قكاتيا العسكرية في منطقة الخميج العربي بعد الحرب الخميج الثانية ك كما
أنشأت كذلؾ قاعدة أمريكية في تركيا ،كمف ىنا يمكف أف نمحظ الخطكط العامة لإلستراتيجية األمريكية
الجديدة م خطاب أىـ مفكرييا ،كذكر "فرانسيس فككاياما" في كتابو نياية التاريخ كذلؾ تعبي انر عف ىذه
الخطكط التي تتمثؿ في(حبيب:)210 :2005 ،
"كبذلؾ تككف نجحت الكاليات المتحدة األمريكية في عالقاتيا مع بعض الدكؿ في منطقة الشرؽ
األكسط ،كحققت أىدافان إستراتيجية تمثمت في تدفؽ إمدادات النفط كالقدرة عمى المحافظة عمى أمف إسرائيؿ
كأبعاد المد الشيكعي كخصكصان مف قبؿ اإلتحاد السكفييتي عف منطقة الخميج العربي ،كبيذا تمكنت الكاليات
المتحدة األمريكية مف بسط نفكذىا عمى ىذا الجزء الميـ مف العالـ"(الكمكب.)63 :2011 ،
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لـ يكف رؤساء الكاليات المتحدة في الفترة بيف حرب الخميج األكلى كالثانية قادريف عمى المتابعة مف
خالؿ المثاؿ الذم كفرتو عممية عاصفة الصح ارء ،ذلؾ بسبب التغييرات الجكىرية في سياسة األمف المرتبطة
بنياية النزاع بيف الشرؽ كالغرب ،كالثكرة في تكنكلكجيا المعمكمات (بضمف ذلؾ التسييس الذم أحدثتو
كتصاعد بسببو صكت المجتمع المدني كأصبح مسمكعان بإزدياد) ،إضافة إلى التفكؾ المتزايد ليياكؿ القكة
الدكلية التقميدية ،كجد كالن مف الرئيسيف جكرج إتش دبميك .بكش كبيؿ كمينتكف أنيما قد ُمنعا كثي انر مف تحقيؽ
إمتيازاتيما الرئاسية في السياسة الخارجية ،كذلؾ حكؿ تنكيع الرأم بعد الحقبة السكفيتية خطكط الجداؿ
السياسي المحمي األمريكي كشدد المناقشة عمى سياسة التدخؿ األمريكية" ،كصؿ إلى الككنجرس جيؿ جديد
كاف أقؿ إىتمامان بالشؤكف الخارجية ،أنتخب مف قبؿ جيؿ مف الناخبيف الذم كاف أىتمامو أقؿ بيذه الشؤكف،
كيستقي معمكماتو مف أجيزة اإلعالـ التي تعطي اىتمامان أقؿ بيا"( ىالبير ستاـ.)57 :2002 ،
إف استراتيجية األمف القكمي لمكاليات المتحدة لسنة  2003كالتي كانت تطالب بحؽ التصرؼ كقائيان
كمما تزامنت ثالثة عكامؿ -1 :الدكلة المارقة -2 .إمتالؾ أسمحة الدمار الشامؿ أك محاكلة الحصكؿ عمييا.
 -3دعـ أك إيكاء الجماعات اإلرىابية الدكلية ،إستنادان عمى مكقع الكاليات المتحدة القيادم في النظاـ الدكلي،
يميز أستاذ العمكـ السياسية كيرنر لينؾ الدفاع عف النفس اإلستباقي الكقائي بدقة كعامؿ جديد لمعالقات
الدكلية ،كالتالي :مبدأ المساكاة في السيادة كتبعية الدكؿ ،الذيف قد ميز نظاـ الدكؿ العالمي منذ معاىدة
كيستفاليا ،كالذم أكجد بكضكح الترتيب الذم تأسس تحت سمطة األمـ المتحدة يجب أف يحؿ محمو نظاـ
التسمسؿ اليرمي الذم فيو يمكف لمكاليات المتحدة (كلكحدىا) أف تقرر بحرية في ما إذا فقدت الدكلة حقيا في
السيادة كفي ما إذا كاف التدخؿ العسكرم األمريكي الذم يستيدؼ قمب النظاـ القائـ كيؤسس نظاـ إحتالؿ
لغرض إعادة تنظيـ السمطة الرسمية مسمكحان(ككلؼ.)45 :2009 ،
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إف سياسة التدخؿ في عيد الرئيس األمريكي بارؾ أكباما لـ تختمؼ كثي انر عف عيد االدارة السابقة
كيتضح ذلؾ مف خالؿ سياسة التعاكف الدكلية التحررم كاستراتيجية األمف القكمي لسنة  ،2006كىذا ربما قد
يكشؼ اإلحباط كخيبة األمؿ لمتكقعات لمؤيدم باراؾ أكباما عمى جانبي األطمسي (بركز،)55-53 :2009 ،
لكي تككف الكاليات المتحدة فعالة في التعامؿ مع تحديات سياسات األمف العديدة التي تكاجييا ،فيجب أف
تحذر في إستخداـ قكاتيا المسمحة مف ناحية إف عمييا أف تنجز شرطيف ،أكالن ،مفيكـ "القكة الذكية" يجب أف
يرتبط بالشركط التي أدرجت في مذىب كمف باكؿ لضماف دعـ الجميكر األمريكي كالككنجرس إلى كؿ مف
إلتزاـ المصالح كاستراتيجية الخركج ،باإلضافة إلى تكفير المعدات كالتجييزات األساسية كحاجات األفراد
الضركرية لتحسيف فرص النجاح ألم تدخؿ محتمؿ ،ثانيان ،ىذه النقطة يجب أف تككف كاضحو منذ عاـ
 .2011فيجب أف يكسع حمفاء الكاليات المتحدة ،خصكصان الذيف يشارككف في العمميات في أفغانستاف
جيكدىـ بشكؿ خاص مف خالؿ الكسائؿ الغير عسكرية ،لدعـ كاشنطف بالمعايير المالئمة "لممشاركة بالجيد"،
كليست ىذه مسألة لياقة ،كال تشكؿ زيادة متعددة الجكانب إلى نياية لكحدىا ،يظير اإللتزاـ لمتعاكف فقط مف
حقيقة أف األمف في القرف الحادم كالعشريف يجب أف يككف غاية مطمكبة مف قبؿ كؿ الدكؿ عمى أف تعمؿ
بصكرة مشتركة كليس بصكرة منفردة تتصرؼ فييا كؿ دكلة لكحدىا ،كتتطمب الطبيعة الكارثية المحتممة
لبعض المخاطر األمنية المكجكدة في العصر النككم العالمي القبكؿ كالتنظيـ القانكني لمبادئ التدخؿ الكقائي
(ككلؼ.)49 :2009 ،
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الفصل الخامس
التدخل األمريكي في العراق
تغيرات عميقة في البنى الداخمية لمعديد مف دكؿ
يسعى التكجو األمريكي الجديد  2013إلحداث ّ
العالـ ،كىك يستند إلى قكة دكلة عظمى ال منازع حقيقيا ليا في العالـ  .كقد تحكلت منطقة الشرؽ األكسط،
كخاصة العراؽ ،إلى مدخؿ رئيسي كمركز أساسي ليذه السياسة الجديدة .فاإلدارة األمريكية مقتنعة اليكـ
بضركرة تغيير خريطة الشرؽ األكسط السياسية عمى مستكيات عديدة ،كالمقصكد ىنا شكؿ الحياة السياسية
أف ىذا المناخ ىك المسؤكؿ عف
في العالـ العربي كالمناخ العاـ في مجاالت الحريات كالتنمية ،إذ تعتبر ّ
جريمة  11سبتمبر/أيمكؿ كليس إرىاب الدكلة الذم تمارسو إسرائيؿ منذ سنكات ضد الشعب الفمسطيني ،حيث
يتحمؿ مسئكلية جزئية تبعا لكجية نظر الكاليات المتحدة األمريكية .
لقد شكمت الحرب األمريكية عمى العراؽ عاـ  2003نقطة تحكؿ بالغة األىمية في العالقات الدكلية
لفترة ما بعد الحرب الباردة ،كتتجاكز دالالت ىذه الحرب السياؽ اإلقميمي الضيؽ ،كصكال إلى ما تكشفو مف
محاكلة اإلدارة األمريكية إرساء مبادئ جديدة في العالقات الدكلية ،ككاف العراؽ الساحة الرئيسية لتطبيؽ ىذا
المبدأ مف جانب إدارة جكرج بكش التي تحدت العالـ بأسره تقريبان مف أجؿ شف الحرب لإلطاحة بنظاـ صداـ
حسيف ،بحجة إمتالكو أسمحة دمار شامؿ ،كارتباطو بعالقات كثيقة مع تنظيـ القاعدة ،كىي المزاعـ التي تبيف
في فترة ما بعد الحرب أنو لـ يكف ليا أم أساس مف الصحة .
سيتناول ىذا الفصل من خالل المباحث التالية :
المبحث األول  :مبررات التدخل االمريكي في العراق
المبحث الثاني  :اآلثار المترتبة عمى التدخل األمريكي في العراق
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المبحث األول  :مبررات التدخل األمريكي في العراق
ميما تذرعت الكاليات المتحدة بأسباب غير شرعية لغزك العراؽ ،فإف المبررات الحقيقة قد كردت عمى
لساف كزير خارجيتيا آنذاؾ ( ككلف باكؿ) الذم أعمف "أف غزك العراؽ سيتيح لمكاليات المتحدة األمريكية
فرصة إعادة ترتيب المنطقة بما يخدـ مصالحيا ،فالمسألة ليست أسمحة دمار شامؿ أك نظاـ حكـ فاسد أك
غيرىا مف المبررات ،كانما ىي المصمحة األمريكية" (يكسؼ  )12 :2002،كسكؼ تعالج ىذه المبررات
استنادان إلى القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ المتحدة .كمف اىـ مبررات التدخؿ االمريكي في العراؽ :
أوالً :اإلدعاء بوجود أسمحة الدمار الشامل
إستندت الكاليات المتحدة في غزكىا لمعراؽ عمى ذرائع كمبررات  ،كمنيا إمتالكو ألسمحة دمار شامؿ
أك سعيو إلمتالؾ ىذه األسمحة ،كبما يمثمو ذلؾ مف تيديد لألمف كالسمـ الدكلييف ،كمف إحتماؿ تقديـ ىذه
األسمحة إلى منظمات إرىابية ،قد تستخدـ ىذه األسمحة ضد الكاليات المتحدة(قرار مجمس األمف رقـ ،687
.)1991
كقد أعتمد مجمس األمف في ق ارره عمى مجمكعة مف اإلتفاقيات الدكلية كاآلليات المتعمقة بنزع
السالح ،أىميا مؤتمر نزع السالح عاـ ،1979كلجنة نزع السالح عاـ  ،1932كالككالة الدكلية لمطاقة
الذريةعاـ  .1957كتجدر اإلشارة إلى أف العراؽ طرؼ في معظـ ىذه اإلتفاقيات الدكلية التي كانت نافذة عند
صدكر القرار(  )1991/687كخاصة تمؾ المتعمقة بأسمحة الدمار الشامؿ كىي اإلتفاقيات اآلتية( :ضارم
كباسؿ)13 :2003،
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 األولى :معاىدة عدـ إنتشار األسمحة النككية المؤرخة في األكؿ مف تمكز  )NPT( 1968كالتي
دخمت حيِّز التنفيذ في  5آذار  ،1970كبمة عدد الدكؿ في ىذه المعاىدة  188دكلة كالعراؽ كاف
أحد الدكؿ المكقعة عمى ىذه المعاىدة.
 الثانية :إتفاقية حظر إستخداـ األسمحة (البكتريكلكجية) كىي إتفاقية كقعت في  10نيساف 1971ـ ،
كاف الدكؿ األطراؼ في ىذه اإلتفاقية كتصميمان منيا عمى العمؿ مف أجؿ تحقيؽ تقدـ فعمى نحك نزع
السالح العاـ الكامؿ كانتاجيا كتدمير تمؾ األسمحة في  10نيساف  1971كدخمت حيِّز التنفيذ في
 26آذار  .1975ككاف قد سبؽ ىذه اإلتفاقية بركتكككؿ جنيؼ لسنة  1925لحظر اإلستعماؿ
الحربي لمغازات الخانقة أك السامة أك ما شابييا ،كلكسائؿ الحرب البكتيرية كالبيكلكجية ،كطمب
مجمس األمف مف العراؽ بمكجب الفقرة  8مف القرار  1991/687أف يؤكد إلتزاماتو بمكجب
بركتكككؿ جنيؼ لسنة  ،1925كأف يصادؽ عمى اإلتفاقية الصادرة عاـ  .1972ككاف العراؽ قد كقع
عمى اإلعالف الختامي الصادر عف مؤتمر الدكؿ األطراؼ في بركتكككؿ جنيؼ لعاـ  1925كالدكؿ
المعنية

األخرل

كالمعقكد

في

باريس

في

الفترة

مف

7

إلى

11

كانكف

الثاني

(.1989بميكس)2004:52،
كقع العراؽ في عاـ 1993عمى إتفاقية حظر إنتاج كاستخداـ األسمحة الكيميائية التي أعتمدت في
مؤتمر نزع السالح الذم عقد في أيمكؿ  1993كدخمت حيز التنفيذ في  29نيساف  ،1997كىي اإلتفاقية
األكلى كالكحيدة التي تتضمف آليات تحقؽ رقابة دكلية لتدمير األسمحة الكيميائية  ،كىذه اإلتفاقية لـ تكف
صادرة بتاريخ إعتماد قرار مجمس األمف  1991/687في  3نيساف  1991كما تاله مف ق اررات ،كالتي لـ
تكف تستند إلى مرجعية قانكنية كدكلية كآليات أك أية شرعية قانكنية لتطبؽ بحؽ العراؽ( .كرـ.)46 :2005،
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كتـ تشكيؿ لجنة المراقبة كالتفتيش عف أسمحة الدمار الشامؿ في العراؽ كفقان لمقرار أعاله  ،كقد حدد المجمس
أسس تشكيميا بأف تككف أسسان تطكعية كليست جغرافية ،كما في سائر أنظمة األمـ المتحدة ،كلكف عند
التطبيؽ العممي تدخمت كبشكؿ مباشر الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا في تشكيميا كأسس عمميا ،مما
أثر عمى مكضكعية كمصداقية عمميا كأصبحت أداة لتنفيذ السياسة األمريكية البريطانية كليس شرعية األمـ
المتحدة(.رضكاف)27 :1999،
إف تشكيؿ المجنة الخاصة كآليات عمميا قائمة بذاتيا ،كال مثيؿ ليا في نظاـ األمـ المتحدة ،ككضعت خصيصان لحالة
العراؽ التي تقتصر فقط مف حيث المرجعية الشكمية عمى إتفاقية حظر إنتشار األسمحة النككية التي صادؽ عمييا العراؽ ،مع
إختالؼ نكعي بيف تفتيش الككالة الذرية كآليات تفتيش المجنة الخاصة .أما باقي األصناؼ فمـ تكف تشمميا أية اتفاقيات دكلية
أك آليات نافذة حيف صدكر قرار مجمس األمف رقـ  .1991/687لذلؾ لـ يبؽ أماـ مجمس األمف لتبرير القضاء عمى برامج
كأسمحة العراؽ إال إعتبارىا تيديدان لمسمـ كاألمف الدكلييف ،كيجب القضاء عمييا بقرار يصدر بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ
األمـ المتحدة إلضفاء الصفة اإللزامية عميو ،كتكصيؼ مجمس األمف كتقديره ألية كاقعة ككنيا تشكؿ تيديدان لمسمـ كاألمف
الدكلييف إنما ىك تقدير سياسي بحت كغير خاضع لمعايير قانكنية دكلية( .جعفر كالنعيمي)71 :2005،
كمف الجدير بالذكر أف بعد إحتالؿ العراؽ في نيساف  2003لـ يتـ العثكر عمى أية أسمحة لمدمار الشامؿ لمعراؽ حتى
بعد إحتاللو لفترة طكيمة ،مما يشير إلى أف الكاليات المتحدة قد أستخدمت ذريعة كجكد أسمحة الدمار الشامؿ إلحتالؿ العراؽ
كالسيطرة عمييا.

ثانياً :اإلدعاء بانتياك العراق لقواعد حقوق اإلنسان
يتَّسـ بحث مكضكع معالجة األمـ المتحدة لحالة حقكؽ اإلنساف في العراؽ بحساسية خاصة ،قانكنية
كسياسية ،نظ انر لما يكتنفو مف تداخؿ الجكانب القانكنية ،كتأثرىا باإلرادة السياسية الداخمية كالدكلية ،بما فييا
فرض الجزاءات الدكلية عمى العراؽ ،كما أفرزتو مف إنتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف .كاف اليدؼ مف عرض
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الكقائع كالكثائؽ المتعمقة بيذا يتركز في تشخيص األبعاد السياسية كالقانكنية المستقبمية عمى العراؽ ،نتيجة
المنيج الذم إتبعتو األمـ المتحدة ،بفعؿ الدكؿ المؤثرة عمى صنع ق ارراتيا ،لمعالجة مسألة حقكؽ اإلنساف في
العراؽ التي يكتنفيا الكثير مف الجكانب السمبية التي ال يمكف نكرانيا أك التقميؿ مف أىميتيا كخطكرتيا بمكجب
القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،كضركرة تحسينيا كالغاء التشريعات التي تتعارض مع التزامات العراؽ
الدكلية ،ككنو التزامان كطنيان قبؿ أف يككف تنفيذان لق اررات دكلية .كادعت الكاليات المتحدة كبريطانيا عف قياـ
النظاـ العراقي السابؽ بقيادة صداـ حسيف بإنتياؾ حقكؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بحقكؽ االقميات في شماؿ
العراؽ كغيرىـ  ،ككذلؾ القياـ بعمميات قمع كاضطياد مع تمييز كارىاب كاسعيف كقمع لحرية الفكر كالتعبير
كاإلعالـ كالتجمع(.حسنيف)39 :2005،
ثالثاً :اإلدعاء بإنتياك العراق لمنطقة الحظر في شمال وجنوب العراق
في الخامس مف شير نيساف  1991أعمنت حككمات الكاليات المتحدة كالمممكة المتحدة كفرنسا،
منطقة حظر جكم تشمؿ األراضي الكاقعة شماؿ خط العرض  ،36كتـ ذلؾ بعد تدخميا العسكرم في شماؿ
العراؽ ،كبتاريخ  27آب  1992فرضت منطقة حظر الطيراف جنكب العراؽ في جنكب خط العرض ،32
كبررت الحككمات التي فرضت الحظر الجكم ىذا التصرؼ االنفرادم بأنو يدخؿ ضمف إطار تنفيذ قرار
مجمس األمف  .1991/688كمف الجدير بالذكر أف فرنسا أعمنت عاـ  1996تخمييا عف المشاركة في فرض
منطقة حظر الطيراف كعدـ المساىمة في طمعات الطيراف في شماؿ العراؽ كجنكبو(.الجندم)74-73 :2003،

كيعتبر القرار رقـ ( ،)688مف أكثر ق اررات مجمس األمف بشأف العراؽ إثارة لمجدؿ ،فقد تـ تبنيو
بأغمبية عشرة أصكات ضد ثالثة أصكات ( اليمف ،زمبابكم ،ككبا) ،كأمتنعت الصيف كاليند عف التصكيت
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عميو .كأكضحت الدكؿ التي ص كتت ضد ىذا القرار أك أمتنعت عنو بأنو يشكؿ محاكلة لمتدخؿ غير المشركع
في شؤكف العراؽ الداخمية ،كأف ىذا األمر ال يندرج ضمف اختصاص مجمس األمف(.كرـ.)48 :2005،
كمف المؤشرات األخرل عمى أف القرار رقـ ( )688كاف مثي انر لمجدؿ ،أف يقكـ مجمس األمف بدراسة
أكضاع األك ارد في العراؽ كيتبنى القرار ( )688بناء عمى مبادرة إيرانية-تركية ،عممان بأف ىاتيف الدكلتيف ال
تممكاف سجالن ناصعان في معاممة األكراد عمى أراضييما(.رضكاف)21 :1999،
كلـ تكتؼ الكاليات المتحدة بإنشاء منطقة حظر جكم في شماؿ العراؽ ،فقد إنتيزت فرصة كقكع إشتباكات
مس محة بيف الجيش العراقي كبعض العناصر الشيعية المناكئة في جنكب العراؽ لتعمف في  26آب  ،1992مف جانب
كاحد كدكف الرجكع إلى مجمس األمف ،منطقة حظر جكم في جنكب العراؽ .كقد أعمف الرئيس األمريكي جكرج بكش،
أف الغرض مف إنشاء ىذه المنطقة في جنكب العراؽ تحسيف القدرات األمريكية لمتابعة كمراقبة التطكرات في جنكب
العراؽ ،كمنعت الكاليات المتحدة تحميؽ الطائرات العراقية في ىذه المنطقة( .الجندم)76-75 :2003،
كأكد(جك سيمز) الناطؽ الرسمي لألمـ المتحدة بتاريخ  7كانكف الثاني  1993أف فرض منطقة حظر
الطيراف في جنكب العراؽ ال يستند إلى أم قرار مف مجمس األمف ،كأف مجمس األمف لك كاف مكافقان عمى تصرؼ
الكاليات المتحدة كبريطانيا بفرض حظر الطيراف عمى شماؿ العراؽ كجنكبو لكاف قد أصدر ق ار انر بذلؾ مشابيا لمقرار
حدد شركط كقؼ إطالؽ النار كألزـ العراؽ بدفع التعكيضات لمككيت كنزع أسمحة الدمار
( )1991/687كالذم ّ
الشامؿ .كقد أعترض العراؽ عمى ىذا التصرؼ اإلنفرادم ككنو تدخالن في الشؤكف الداخمية لمعراؽ ،كتقسيمو عمى
أساس إثني كطائفي ،كأرسؿ مذكرة إلى مجمس األمف حكؿ ذلؾ( .يكسؼ)23 :2005،

إستندت الكاليات المتحدة إلى القرار رقـ  688عدة مرات لشف غارات جكية ضد العراؽ ،كلعؿ أىميا
قياميا عاـ  1996بإطالؽ صكاريخ عمى جنكب العراؽ بعد أف قاـ الجيش العراقي بالدخكؿ في منطقة المالذ
بناء عمى طمب مف مسعكد البرزاني أحد الزعماء األكراد( .قرار مجمس األمف رقـ )1996 ،688
األمف ن
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أف فرض منطقة حظر الطيراف ال يستند إلى أم قرار دكلي كيفتقر إلى المشركعية الدكلية ،كبالتالي
فيك يشكؿ عدكانان عمى سيادة العراؽ كسالمتو اإلقميمية ،كقد اقترف ذلؾ بعمميات مسمحة أستيدفت مدف العراؽ
كالبنى التحتية فييا ،كتسببت بأضرار بميغة مادية كضحايا بشرية .كقد حاكلت الحككمتاف األمريكية
كالبريطانية تجنب مناقشة المكضكع داخؿ مجمس األمف كخارجو ،كعندما كاف يضغط عمييما مف أجؿ اتخاذ
مكقؼ ،كانتا تزعماف دائمان بأف ق اررات األمـ المتحدة أعطتيما الصالحية لمحفاظ عمى منطقتي الحظر
الجكم ،كأنيما يتصرفاف بمقتضى حؽ الدفاع عف النفس(.حسنيف)46 :2005 ،

إف مجمس األمف بمجمكع أعضائو عمى عمـ كاؼ بكقائع فرض منطقة حظر الطيراف ،كتمقى جميع
أعضائو نسخان مف المذكرات التي أرسميا العراؽ حكؿ اليجمات الجكية األمريكية كالبريطانية كتفاصيميا.
كالمجمس بصفتو األعتبارية مسؤكؿ بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة عف كقؼ العدكاف عمى أجكاء بمد عضك في
األمـ المتحدة ،كعمى األقؿ مناقشة األحداث المتعمقة بحظر الطيراف كابداء الرأم في ما إذا كاف التصرؼ
األمريكي متطابقان مع ق اررات مجمس األمف أك متعارضان معيا .كال يفسر ىذا السككت مف جميع أعضاء
مجمس األمف سكل ىيمنة كاضحة مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى مسيرتو كطرؽ معالجتو لجدكؿ
األعماؿ كصنع ق ارراتو .كيعمؽ الدكتكر ىانز فكف سبكنيؾ ( (Hans von Sponeckعمى مكقؼ مجمس
األمف مف منطقتي حظر الطيراف في العراؽ في الفترة مف(  )2003-1991بأف ذلؾ يشكؿ مثاالن قكيان عمى
حاجة مجمس األمف إلى اإلصالح ،ألنو غير قادر مف الناحية الييكمية كالمعيارية عمى منع إساءة إستخداـ
إسـ المجتمع الدكلي بشكؿ أحادم أك ثنائي(.سبكنيؾ)83 :2005 ،
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عمدت الكاليات المتحدة كبريطانيا إلى القياـ بسمسمة مف حاالت استخداـ القكة ضد العراؽ ،فقصفت
منشآتو المدنية كالعسكرية تحت مختمؼ التبريرات التي ال تتفؽ مع القانكف الدكلي الذم يعد ىذه األعماؿ
عدكانان كفقان لمصككؾ الدكلية المعتمدة مف األمـ المتحدة .كنعرض في ما يمي أىـ اليجمات التي شنتيا
الكاليات المتحدة كبريطانيا( :أنتكني) 14 :2005،
 بتاريخ  17كانكف الثاني  1993قصفت البكارج األمريكية المكجكدة في الخميج العربي المجمع الصناعيفي (الزعفرانية) قرب بغداد بزعـ أف ىذا المجمع يضـ منشأة نككية.
 بعد زيارة الرئيس األمريكي السابؽ جكرج بكش (األب) إلى الككيت بتاريخ  ،1994/3/11قامت القكاتاألمريكية بقصؼ العراؽ بمجمكعة مف الصكاريخ مف بكارجيا في الخميج العربي بدعكل أف المخابرات
العراقية كانت مشاركة في خطة إلغتياؿ الرئيس (بكش) عند زيارتو لمككيت.
 كجو السيد مسعكد البرزاني رسالة إلى الرئيس صداـ حسيف بتاريخ  22آب  1996بيف فييا أف مدينة(أربيؿ) تتعرض لعدكاف مشترؾ مف مجمكعة الطالباني كايراف ،كقررت الحككمة العراقية تقديـ اإلسناد
كالمعكنة العسكرية إلى البرزاني ،ككاف رد فعؿ الكاليات المتحدة عمى ذلؾ أف ضربت العراؽ بالصكاريخ يكـ
 3أيمكؿ  ،1996كفي اليكـ نفسو أرسمت ك ازرة الخارجية األمريكية رسالة إلى العراؽ عبر الممثمية العراقية
في نيكيكرؾ أكدت فييا أنو قد تـ تكسيع منطقة الحظر الجكم في الجنكب التي حددت عاـ  1992مف خط
 32إلى خط العرض  33شماالن اعتبا انر مف الساعة الثانية مف ظير  4أيمكؿ  1996بتكقيت بغداد ،كيترتب
عمى قياـ العراؽ عند خرؽ ىذه المنطقة عقكبات دكلية كاعتبارىا ضمف األعماؿ التي تيدد السمـ كاألمف
الدكلييف ،كمف شأنيا أف تيدد األمف كالسالـ(.حسنيف)2005:49،
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 ثعمب الصحراء  1998ىي عممية عسكرية جكية قامت بيا الكاليات المتحدة األمريكية ك بريطانيا عمىالعراؽ في عيد الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمينتكف ،كبدأت في  16كانكف األكؿ  1998كأستمرت لمدة
أربعة أياـ حيث إنتيت في تاريخ  19كانكف األكؿ  .1998كقد جرت العممية عقب عدـ تعاكف العراؽ مع
مفتشي الككالة الدكلية بحثان عف أسمحة الدمار الشامؿ العراقية ،ك تركز القصؼ عمى أىداؼ عسكرية
في بغداد كدمرت الكثير مف المبانى العسكرية خالؿ ىذه العممية.
 أعمف يكـ  1999/1/25عف كقكع غارة صاركخية أمريكية عمى حي الجميكرية في البصرة ،كتسبب ذلؾفي كقكع خسائر في األركاح كتدمير البيكت.
 تعرضت بغداد يكـ  1999/2/24إلى غارة مف الطائرات األمريكية كالبريطانية في الساعة السادسة كالربعمساء ،حيث قصفت ضكاحي بغداد الغربية ،كأيضان أعمف بتاريخ  1999/3/1عف قصؼ إحدل المنشآت
ن
النفطية العراقية في العراؽ ،كقد صرح كزير الدفاع األمريكي بأف ذلؾ لـ يكف متعمدان ،مع العمـ إف قصؼ
المنشآت النفطية كاف سببان في تعطيؿ ضخ النفط العراقي إلى تركيا(.مركز دراسات الكحدة العربية )41 :2004،

 تعرضت بغداد في  2001/2/16لغارة جكية ،كأعمف أف الطائرات البريطانية كاألمريكية قصفت مكاقعصكاريخ ساـ المضادة لمطائرات في جنكب بغداد كخارج إطار خط فرض حظر الطيراف ،كأعمف الرئيس
بكش (اإلبف) بعدىا أنيا عممية ركتينية(.حسنيف)54 ،2005،
كمف دكف أف ينظر مجمس األمف في أسبابيا كظركفيا ،كمف دكف أف يشخص المسؤكؿ عنيا مرت
جميع ىذه العمميات  ،بالرغـ مف إرساؿ العراؽ مذكرات إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة كرئيس مجمس األمف
كطمبو اتخاذ التدابير الالزمة لكقؼ العدكاف ،كأف األمـ المتحدة ،بدءان مف األميف العاـ كمجمس األمف ،لـ تقـ
بدكرىا في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،ردان عمى أعماؿ العدكاف المسمح عمى سيادة العراؽ كفي أجكائو كتحت
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غطاء فرض منطقة الحظر الجكم ،أك في كقكع عدة عمميات قصؼ صاركخي عمى العراؽ بعد كقؼ إطالؽ
النار .كيعكد ىذا التقصير مف قبؿ األمـ المتحدة إلى البيئة السياسية الدكلية المتحكمة في صنع ق اررات األمـ
المتحدة .كيجب أال يعفى مسؤكلكف رفيعك المستكل في األمـ المتحدة مف قكؿ الحقيقة أماـ مجمس األمف
لتكصيؼ ىذه األعماؿ بمكجب القانكف الدكلي(.أكريميكس)74 :1981،
إف مشركعية أك عدـ مشركعية التدخالت العسكرية المنفردة في العراؽ مف جانب الكاليات المتحدة
كالدكؿ المتحالفة معيا أثار جدالن فقييان كسياسيان حادان ككاسع النطاؽ إستمر قرابة خمسة عشر عامان كما زاؿ
قائمان إلى الحيف ،كقد دار ىذا الجدؿ حكؿ محكريف رئيسييف :المحكر األكؿ كىك األىـ أستند إلى نظرية
التفكيض الضمني فيما يتعمؽ بإشكالية اإلرتباط بيف نزع أسمحة العراؽ كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف بصفة
عامة .فقد أدعت الكاليات المتحدة أنو في حالة فشؿ المجمس األمف في القياـ بكظيفتو األمنية مف خالؿ
تجريد العراؽ مف أسمحتو المحظكرة ،فإف ق اررات المجمس ذات الصمة تتضمف تفكيضان ضمنيان لمدكؿ الراغبة
باستخداـ القكة إلجبار العراؽ عمى الكفاء بالكامؿ كغير المشركط كالفكرم باإللتزامات المفركضة عميو
بمقتضى بنكد القرار ( )1991/687ذات الصمة بنزع أسمحة الدمار الشامؿ العراقية(.جابر)2009،
أما المحكر الثاني :فقد استند إلى فكرة إحياء مفيكـ الدفاع الشرعي الكقائي عف النفس ،فقد إدعت
الكاليات المتحدة الحؽ في مكاجية الخطر الذم يتعرض لو أمنيا القكمي مف جراء احتفاظ العراؽ بأسمحة
دمار شامؿ كاحتماؿ إستخداـ ىذه النكعية مف األسمحة في المستقبؿ بشكؿ مباشر أك بشكؿ غير مباشر مف
خالؿ تكفيرىا لمنظمات إرىابية كطنية أك دكلية ،كقد أشار الرئيس األمريكي (جكرج بكش) اإلبف إلى ىذيف
المحكريف في خطابو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  12أيمكؿ  ،2002كيتداخؿ ىذاف المحكراف في
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تحديد مكاقؼ الفقو الدكلي كىك تداخؿ مفيكـ كحتمي بحكـ التداخؿ الفعمي بيف آلية األمف الجماعي كآلية
الدفاع الشرعي الجماعي عف النفس(.الناىي)2009،
أف مجمس األمف يتمتع بسمطة تفكيض الدكؿ منفردة أك مجتمعة باستخداـ القكة نيابة عنو لحفظ السمـ
كاألمف الدكلييف أك إلعادتيما إلى نصابيما .كقد أستخدـ المجمس ىذه السمطة بالفعؿ في عدة مناسبات نذكر
منيا عمى سبيؿ المثاؿ :ككريا الشمالية ،الككنغك كالصكماؿ كالبكسنة كاليرسؾ ،كلكف بإستثناء حرب تحرير
الككيت لـ تتضمف ق اررات مجمس األمف ذات الصمة ،بإدارة األزمة العراقية بعد نياية تمؾ الحرب تصريحان
لمدكؿ بالتدخؿ العسكرم ضد العراؽ إلجباره عمى تنفيذ ىذه الق اررات ،كمع ذلؾ فقد ُرصد أف الكاليات المتحدة
كدكؿ أخرل تحالفت معيا قد تدخمت عسكريان في العراؽ في عدة مناسبات كبررت ىذه التدخالت عمى أساس
أف ق اررات مجمس األمف تجيزىا بالتدخؿ عسكريان ،ذلؾ دكف إنكار أف إصدار مثؿ ىذه الق اررات الصريحة
سكؼ تترتب عميو مزايا سياسية ىامة مف حيث تأييد الرأم العاـ الكطني كالدكلي ليذه التدخالت.
يحؽ لدكؿ التحالؼ استئناؼ األعماؿ العسكرية ضد العراؽ إذا لـ يمتزـ بيذا الشرط إلجباره عمى
تنفيذ االلتزامات التي فرضيا عميو القرار ( ،)1991/687كقد استند ىذا التيار الفقيي عمى التقميد الذم أتبعو
مجمس األمف فيما يتعمؽ بإنياء التفكيض الذم سبؽ أف منحو لدكلة أك لمجمكعة مف الدكؿ باستخداـ القكة
ضد دكلة أخرل لحفظ األمف كالسمـ الدكلييف ،فقد أتبع المجمس في ىذا الخصكص أحد أسمكبيف:

 األسموب األول :ىك إصدار قرار صريح بكقؼ العمؿ بتفكيض سابؽ ،كمثاؿ ذلؾ القرار ()1995/1031
الذم نص صراحة عمى إنتياء التفكيض بإستخداـ القكة في البكسنة.
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 األسموب الثاني :ىك تحديد أجؿ إلنتياء التفكيض كمثاؿ ذلؾ القرار ( )1994/954بتحديد صالحية
تدخؿ األمـ المتحدة في الصكماؿ ،بحمكؿ  31مارس  ،1995كحيث أف التفكيض بإستخداـ القكة ضد العراؽ
بمقتضى القرار ( )1990/678غير محدد المدة ،كحيث أف ق اررات مجمس األمف الالحقة ذات الصمة
بالكضع في العراؽ لـ تتضمف نصان صريحان بإستخداـ القكة فإف ىذا التفكيض يظؿ ساريان.
المبحث الثاني :اآلثار المترتبة عمى التدخل االمريكي في العراق
ترتب عمى اإلحتالؿ االمريكي لمعػراؽ فػي نيسػاف  2003جممػة آثػار كػاف ليػا انعكاسػات سػمبية عمػى
الجانب السياسي كاإلقتصادم كاإلجتماعي سنحاكؿ معالجتيا بما يمي:
اوالً  :اآلثار السياسية لمتدخل االمريكي في العراق :
باشرت سػمطة اإلحػتالؿ مياميػان قبػؿ صػدكر القػرار رقػـ ( ، )1483فقػد حمػت سػمطة اإلحػتالؿ بتػاريخ
 16نيسػػاف  2003حػػزب البعػػث العربػػي اإلشػػتراكي فػػي الع ػراؽ ،ثػػـ أصػػدر المػػدير اإلدارم لمسػػمطة االئتالفيػػة
المؤقتػػة ) (CPAبتػػاريخ 16أيػػار /مػػايك  2003أم ػ انر يقضػػي بتطييػػر المجتمػػع الع ارقػػي مػػف حػػزب البعػػث ،ثػػـ
أصدر المدير نفسو الالئحة التنظيمية رقـ ( )1مف دكف كضع تاريخ حيف تكقيعيا ،كلـ تنشر ىذه األكامػر فػي
الجريدة الرسمية إال بعد أف أضيفت عمييا إشارة في الديباجة إلى قرار مجمس األمف  2003/1483إلظيارىػا
ككأنيػ ػػا صػ ػػادرة تنفيػ ػػذان لمق ػ ػرار المػ ػػذككر ،أم أف الفق ػ ػرة الرابعػ ػػة مػ ػػف الق ػ ػرار  2003/1483ليسػ ػػت إال تنفيػ ػػذان
لمصالحيات كالمياـ التي كضعتيا سمطات اإلحتالؿ لنفسيا كلـ تضعيا األمـ المتحدة .كالػدليؿ عمػى ذلػؾ أف
الس ػػمطات الت ػػي كردت ف ػػي الالئح ػػة التنظيمي ػػة مطمق ػػة ،كتش ػػمؿ ك ػػؿ س ػػمطات الدكل ػػة بم ػػا يتع ػػارض م ػػع قػ ػكانيف
كأعراؼ الحرب كاتفاقيات جنيؼ لمقانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف.فقد كرد في الفقػرة 2
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مف الجزء األكؿ مف الالئحة التنظيمية رقـ  1ما يمي:

يعي ػػد إل ػػى س ػػمطة اإلئ ػػتالؼ المؤقت ػػة ممارس ػػة ك ػػؿ

السػػمطات التنفيذيػػة كالتش ػريعية كالقضػػائية الالزمػػة لتحقيػػؽ أىػػدافيا ،كذلػػؾ بمكجػػب ق ػ اررات مجمػػس األمػػف ذات
الصػػمة ،بم ػػا فيي ػػا القػ ػرار  2003/1483كالقػ ػكانيف كاألعػ ػراؼ المتبعػػة ف ػػي حال ػػة الح ػػرب  ،ب ػػأف يت ػػكلى الم ػػدير
اإلدارم لمسػػمطة اإلئتالفيػػة المؤقتػػة ممارسػػة تمػػؾ السػػمطات ،كقػػد انعكسػػت ىػػذه الصػػالحيات المطمقػػة فػػي كػػؿ
مرافؽ الدكلة كحتى القضاء كاصدار تشريعات تتعارض مع القانكف الدكلي اإلنساني(.ابراىيـ)2005،
كػاف األمػػر الثػػاني الػػذم أصػػدره مػدير السػػمطة اإلئتالفيػػة المؤقتػػة ىػػك األمػر رقػػـ  2كمػػف دكف أف يقتػػرف بتػػاريخ
صػدكره كلػػـ ينشػػر فػػي الجريػػدة الرسػػمية إال بتػػاريخ  17حزيػراف يكنيػػك  2003بعػػد أف أضػػيفت إلػػى ديباجتػػو اإلشػػارة إلػػى
قرار مجمس األمف  .2003/1483كخطكرة ىذا األمر أنو حػؿ الكيانػات السػيادية لمدكلػة العراقيػة ،كجػرد الدكلػة مػف أم
كياف مؤسسي يعبر عف سيادتيا ،فقد جاء في الجزء األكؿ مف األمر ما يمي( :براكف)2004،

أ -تحؿ بمكجب ىذا األمر الكيانات الكارد ذكرىا في الممحؽ المرفػؽ (الكيانػات المنحمػة) كقػد تضػاؼ ليػا
أسماء كيانات أخرل في المستقبؿ.
ككرد في ممحؽ األمر تعداد لمكيانات المنحمة كىي:
 المؤسسات المنحمػة بمكجػب األمػر فيػي المؤسسػات التاليػة :ك ازرة الػدفاع -ك ازرة اإلعػالـ -ك ازرة الدكلػةلمشػػؤكف العسػػكرية -جيػػاز المخػػابرات العامػػة -مكتػػب األمػػف القػػكمي -ميدريػػة األمػػف العػػاـ -جيػػاز
األمف الخاص.
 المنظم ػػات العس ػػكرية التالي ػػة :الج ػػيش -الس ػػالح الج ػػكم -البحري ػػة -ق ػػكة ال ػػدفاع الج ػػكم كالتنظيم ػػاتالعسػػكرية النظاميػػة االخػػرل .الحػػرس الجميػػكرم -الحػػرس الجميػػكرم الخػػاص -مديريػػة اإلسػػتخبارات
العسكرية -جيش القدس -قكات الطكارئ.
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 القكات شبو العسكرية التالية :فدائيك صداـ -ميميشيات حزب البعث -أصدقاء صداـ -اشباؿ صداـ.قرار مجمس األمف  2003/1483الػذم فيػو أسػاس شػرعية اإلحػتالؿ األمريكػي لمعػراؽ  ،فتكييػؼ ىػذا
القرار كفقان لألكضاع السياسية في العراؽ يثير عدد مف النقاط القانكنية كىي -:
 -1أضػػفى عمػػى اإلحػػتالؿ األمريكػػي لمع ػراؽ مشػػركعية األمػػر الكاقػػع تمييػػدان لنقمػػو إلػػى المشػػركعية القانكنيػػة فػػي
الق اررات الالحقة ،كىك بذلؾ انتيؾ قاعدة دكلية آمػرة تحظػر اإلحػتالؿ كالعػدكاف ،كىػك بػذلؾ مشػكب بػالبطالف
عمالن بالقكاعد العامة لمقانكف الدكلي
 -2إف سػػمطة اإلحػػتالؿ  ،سػػمطة اإلئػػتالؼ المؤقتػػة  ،قػػد كضػػعت لنفسػػيا أنظمػػة لحكػػـ الع ػراؽ كادارتػػو كمنحػػت
لنفسػػيا السػػمطات التش ػريعية كالتنفيذيػػة كالقضػػائية كأصػػدرت النظػػاـ قبػػؿ صػػدكر الق ػرار  2003/1483كجػػاء
الق ػرار المػػذككر معمن ػان ككاشػػفان لمػػا كضػػعتو كلػػـ تشػػر األنظمػػة فػػي الجريػػدة الرسػػمية إال بعػػد صػػدكر الق ػرار
 1483حيث أضيؼ في ديباجة األنظمة ككنو مرجعان قانكنيان.
 -3لػػـ يتضػػمف الق ػرار ام طػػرؽ طعػػف أك مراجعػػة لق ػ اررات سػػمطة اإلحػػتالؿ لػػدل أيػػة جيػػة دكليػػة تابعػػة لألمػػـ
المتحدة لمتدقيؽ في مػدل مطابقػة القػ اررات لمقػانكف الػدكلي اإلنسػاني ،كسػنعرض فػي فصػؿ الحػؽ بعػض مػف
الق اررات التي إتخذتيا سمطة اإلحتالؿ كالتي تنتيػؾ القػانكف الػدكلي اإلنسػاني كلػـ تجابػو ىػذه اإلنتياكػات بػأم
إجراء مف المنظمات الدكلية كخاصة مف األمـ المتحدة.

إنطكل القرار 1483عمى تناقضات قانكنية بيف الديباجة كالفقرات العاممة في جػانبيف ميمػيف أساسػييف ،كىمػا:
(الجنابي)2008،
التناااقض األول :جػػاء فػػي الفقػرة الثانيػػة مػػف ديباجػػة القػرار  1483أف المجمػػس يؤكػػد مػػف جديػػد سػػيادة
العراؽ كسالمتو اإلقميمية ،بينما جاء في الفقرة ( )13مف الديباجػة أف المجمػس يالحػظ الرسػالة المؤرخػة فػي 8
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آيػػار  2003الصػػادرة عػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالمممكػػة المتحػػدة ،كيسػػمـ بالصػػالحيات كالمسػػؤكليات
كااللتزامات المحددة التي عمى ىاتيف الدكلتيف بكصفيما دكلتػيف قػائمتيف بػاإلحتالؿ .أم أف العػراؽ بمػد محتػؿ،
كيؼ يمكف التكفيؽ بيف تأكيد سيادة العراؽ كسالمتو اإلقميمية بينما يعتبر العراؽ محتالن كيشكؿ اإلحػتالؿ بحػد
ذاتػػو إنتياك ػان لمسػػيادة كالسػػالمة اإلقميميػػة ألم بمػػد كمػػا إسػػتقرت عمػػى ذلػػؾ ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة كالفقػػو الػػدكلي
كاجتيادات محكمة العدؿ الدكلية؟
التناااقض الثاااني :جػػاء فػػي الفقػرة األكلػػى مػػف الديباجػػة أف المجمػس يػ ِّ
ػذكر بجميػػع ق ار ارتػػو السػػابقة حيػػث
أك ػػدت الفق ػ ػرة الثالثػػػة مػػػف الديباجػ ػػة أىميػ ػػة نػ ػػزع أسػ ػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ العراقيػػػة ،كى ػػذه الق ػ ػ اررات ىػػػي الق ػ ػرار
 1991/687ك  1999/1284ك  ، 2002/1441بينمػ ػػا جػ ػػاءت الفق ػ ػرة العاممػ ػػة العاش ػ ػرة مػ ػػف الق ػ ػرار لترفػ ػػع
الجزاءات دكف التحقؽ مف نزع أسمحة الدمار الشامؿ ،كاف ذلػؾ يكشػؼ اليػدؼ مػف اسػتمرار الجػزاءات لػـ يكػف
نزع أسمحة الدمار الشامؿ في العراؽ.
إف ما كرد في ق ار ار مجمس األمف  2003/1483بديباجتو كفقراتو العاممة ينطكم عمػى خضػكع لألمػر
الكاقػع ( )De Factoالمتمثػؿ بػاإلحتالؿ األمريكػي كالبريطػاني بتكصػيؼ ىػاتيف الػدكلتيف القػائمتيف بػاإلحتالؿ
ككضع إطار مؤسسي لإلحتالؿ يتمثؿ بالسمطة ،كما كرد في الرسالة المكجية مف الكاليات المتحدة كبريطانيػا.
كمقارنػػة بػػالق اررات السػػابقة الصػػادرة عػػف مجمػػس األمػػف مػػف حػػاالت إحػػتالؿ عالجيػػا مجمػػس األمػػف مثػػؿ ضػػـ
إس ػرائيؿ ىضػػبة الج ػكالف السػػكرية (الق ػرار  )1981/497أك إحػػتالؿ جنػػكب لبن ػاف (الق ػرار  )1982/501الػػذم
أكد القرار ( )1978/425كما تاله مف ق اررات ،فقد أشارت ىػذه القػ اررات إلػى إلتػزاـ إسػرائيؿ ككنيػا دكلػة قائمػة
باإلحتالؿ ،بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كلكف الق اررات نفسيا تضػمنت الطمػب مػف إسػرائيؿ اإلنسػحاب مػف
األ ارض ػػي المحتم ػػة .كلك ػػف القػ ػرار ( )2003/1483إكتف ػػى بتكص ػػيؼ ال ػػدكلتيف الق ػػائمتيف ب ػػاإلحتالؿ ،كبأنيم ػػا
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ممتزمتػػاف بتطبيػػؽ القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،كلكنػػو لػػـ يطمػػب منيمػػا اإلنسػػحاب كانيػػاء اإلحػػتالؿ ،كانمػػا عمػػى
العكس مف ذلؾ أكجد لمدكلتيف القائمتيف باإلحتالؿ مؤسسػة أطمػؽ عمييػا (السػمطة) كذلػؾ لسػد الفػراغ مػف جػراء
حؿ البنى األساسية كالمؤسسية لمدكلة في العراؽ بعد اإلحتالؿ(.الدكرم)246 :2004 ،
كال شػؾ فػي أف الكاليػػات المتحػدة األمريكيػػة لػدييا مصػالح سياسػػية كعسػكرية إسػػتراتيجية فػي العػراؽ ال
يمكػػف إف تغفميػػا اإلدارة األمريكيػػة ،كلكػػف عنػػد مقارنػػة االتفاقيػػة األمنيػػة العراقيػػة األمريكيػػة م ػع اإلتفاقيػػات التػػي
عقػػدتيا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػع ألمانيػػا كاليابػػاف بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة كانػػت فػػي كقتيػػا الػػدكلتاف
(ألمانيا كالياباف) ميزكمتيف كخاضعتيف لإلحتالؿ األمريكي ،كلمكىمة األكلى نجػد تشػابيان بػيف حالػة العػراؽ بعػد
دخػػكؿ القػكات األمريكيػػة أل ارضػػيو عػاـ  2003كبػػيف حالػػة كػػؿ مػػف اليابػػاف كألمانيػػا كككريػػا الجنكبيػػة ،إذ دخمػػت
القكات األمريكية أراضي ىذه الدكؿ دكف إذف مسبؽ مف حككماتيا ،كلكػف الحالػة العراقيػة تختمػؼ بالكامػؿ عػف
حػػاالت الػػدكؿ الػػثالث ،ففيمػػا يتعمػػؽ بالحالػػة األلمانيػػة كاليابانيػػة فػػإف الق ػكات األمريكيػػة احتمتيػػا بعػػدما ىاجمتػػا
الكاليػات المتحػػدة ،كاحتمتػػا الكثيػػر مػػف دكؿ العػػالـ إبػػاف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،كىػػك أمػػر لػػـ يكػػف مكجػػكداُ عنػػد
احػػتالؿ العػراؽ مػػف قبػػؿ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كمػػا ال تشػػبو الحالػػة العراقيػػة الحالػػة الككريػػة ،ألف القػكات
األمريكية دخمت أ ارضػي ككريػا الجنكبيػة عػاـ  1951بتفػكيض دكلػي مػف خػالؿ قػرار مجمػس األمػف رقػـ ()83
الصادر في  27حزيراف  ،1950بعدما تعرضت أراضي ككريا الجنكبية ليجكـ مف قبػؿ ككريػا الشػمالية ،بينمػا
الحالة العراقية لـ تمؽ تفكيضان دكليان لدخكؿ القكات األجنبية ليذا البمد(.الناىي)2009،
كاليعػػد إحػػتالؿ الع ػراؽ تحري ػ انر كمػػا كصػػفتو االدارة األمريكيػػة ألف التحريػػر ىػػك نقػػيض اإلحػػتالؿ ،كمػػف
المعمكـ إف الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا اعترفتا رسميان حسب قرار مجمس األمف الػدكلي رقػـ ()1483
بكضػعيما القػػانكني فػػي العػراؽ كقػكات إحػػتالؿ ،كاإلحػػتالؿ ال يمكػػف أف يكػكف حممػػة لنشػػر الحريػػة كالديمقراطيػػة
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ف ػػي الش ػػرؽ األكس ػػط ،ألف الحري ػػة كالديمقراطي ػػة ال تنش ػػر ع ػػف طري ػػؽ اإلح ػػتالؿ كالتع ػػذيب كالقت ػػؿ الي ػػكمي .إف
اإلحتالؿ األمريكي لمعػراؽ لػـ يكػف مػف أجػؿ الحريػة كالديمقراطيػة ،كانمػا كػاف عمػالن مخططػان لػو منػذ زمػف بعيػد
لالستيالء عمى ثركات العراؽ كفرض الييمنة األجنبية عمى شعبو ،ككذلؾ إستجابة لضغكط كانت تتعرض ليا
اإلدارة األميركي ػػة م ػػف قب ػػؿ بع ػػض جماع ػػات الض ػػغط المتنف ػػذة داخ ػػؿ الكالي ػػات المتح ػػدة ،كألف قض ػػية الكج ػػكد
العس ػػكرم األمريك ػػي ف ػػي العػ ػراؽ كك ػػذلؾ إنش ػػاء قكاع ػػد عس ػػكرية دائم ػػة ،أص ػػبحت مكض ػػكع إىتم ػػاـ العدي ػػد م ػػف
القيػػادات السياسػػية كالحركػػات كاألحػزاب الدينيػػة كالكطنيػػة داخػػؿ العػراؽ ،فضػالن عػػف اإلىتمػػاـ الػػذم لقيتػػو عمػػى
الصػػعيد الخػػارجي ،حيػػث مارسػػت العديػػد مػػف القػػكل الدكليػػة ،كال ػرأم العػػاـ العػػالمي ضػػغكطان مػػف أجػػؿ خػػركج
القػ ػكات األمريكي ػػة م ػػف العػ ػراؽ ،فق ػػد كج ػػدت الكالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي عق ػػد إتفاقي ػػة متكامم ػػة الجكان ػػب م ػػع العػ ػراؽ
(اقتصػ ػ ػػادية كسياسػ ػ ػػية كعسػ ػ ػػكرية) المخػ ػ ػػرج الكحيػ ػ ػػد ليػ ػ ػػا مػ ػ ػػف األص ػ ػ ػكات الداعيػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى خػ ػ ػػركج قكاتيػ ػ ػػا مػ ػ ػػف
العراؽ(.الجندم)2003،
كميما تكػف المبػررات ليػذه اإلتفاقيػة يمكػف القػكؿ إنيػا تيػدؼ إلػى تحكيػؿ الكجػكد العسػكرم األمريكػي إلػى كجػكد قػانكني
مشػركع تحػػت سػػتار اتفاقيػػات الصػػداقة كالتعػػاكف ،أم إف كجػػكد القػكات األجنبيػػة فػػي العػراؽ سػػيككف اسػػتنادان إلػػى اتفػػاؽ ثنػػائي بػػيف
بمديف مستقميف يتمتعاف بالسيادة كما تركج الكاليات المتحدة لذلؾ ،في حيف نجد إف االتفاقية سكؼ تجعؿ مف العراؽ دكلة ناقصة
السػػيادة ،خاصػػة مػػف خػػالؿ البنػػد الػػذم يػػنص عمػػى حصػػانة الق ػكات األمريكيػػة كالمتعاقػػديف معيػػا مػػف مالحقػػة القضػػاء كالمحػػاكـ
العراقية ،ألف مفيكـ السيادة يتحدد بمدل قدرة حككمة البالد عمى تطبيؽ القانكف عمى الجميع داخؿ البالد ،كاف كجكد ىذا الشرط
أم حصانة القكات األمريكية مف المثكؿ أماـ القضاء العراقي ال يختمؼ عف األمر رقـ ( )17الذم أصدره الحاكـ المدني لمعراؽ
بػػكؿ بريمػػر زمػػف اإلحػػتالؿ ،كالػػذم يػػنص عمػػى مػػنح الق ػكات األجنبيػػة كالمتعاقػػديف المػػدنييف الحصػػانة القضػػائية كالقانكنيػػة داخػػؿ
العراؽ ،كأما بخصكص مدة سرياف مفعكؿ االتفاقية فإنو ( -:الجنابي)2008،
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 .1يككف ىذا اإلتفاؽ سارم المفعكؿ لفترة ثالث سنكات ،ما لـ يتـ انياء العمؿ بو مف قبؿ أحد الطرفيف
قبؿ أنتياء تمؾ الفترة عمال بالفقرة  3مف ىذه المادة.
 .2ال يعدؿ ىذا اإلتفاؽ اال بمكافقة الطرفيف رسميان كخطيان كفؽ اإلجراءات الدستكرية السارية في البمديف.
 .3ينتيي العمؿ بيذا اإلتفاؽ بعد مركر سنة كاحدة مف إستالـ أحد الطرفيف مف الطرؼ االخر إخطا انر
خطيان بذلؾ.
كشفت فترة مػا بعػد اإلنسػحاب األمريكػي كضػعية العػراؽ عمػى أنػو بمػد غيػر مسػتقر كتسػكده التنافسػات
القاسية ،كافرز الكضع العراقي ظكاىر عدة أبرزىا التدىكر السياسي كفقػداف األمػف كغيػاب الخػدمات كاستشػراء
الفسػػاد ك تصػػاعد األزمػػات السياسػػية كضػػعؼ المؤسسػػات ك كثػرة ثغػرات الدسػػتكر ك تقكيػػة نفػػكذ رئػػيس الػػكزراء
نكرم المالكي كتعزيز سيطرتو مف خالؿ التكجو نحك تشديد قبضتو مف طرؼ كاحػد عبػر إعتمػاد خيػار األزمػة
كالتصادـ لخيار الحكار كالتيدئة  ،كرافؽ ذلػؾ تحػكالت بنيكيػة فػي طبيعػة الحكػـ قػادت إلػى تبمػكر طبقػة سياسػية
منفصمة عف بنية المجتمػع نفسػو طبقػة سياسػييف يعيشػكف حيػاة لكػؿ شػخص حيػاة خاصػة كحيػاة عامػة ك منيػا
نجد فقداف ثقة المػكاطف بالنخبػة ك فقػداف الثقػة بػيف النخػب ك فقػداف الثقػة بػيف المككنػات ك لعػؿ مػا قالػو عػادؿ
عب ػػد المي ػػدم نائ ػػب رئ ػػيس الجميكري ػػة الس ػػابؽ ب ػػالة الدالل ػػة ك يختص ػػر الحالة"س ػػقط الطاغي ػػة لك ػػف عقميت ػػو ك
مؤسساتو تجدد نفسيا " (عبد الميدم )2012،
إف األحداث التي شيدىا العراؽ ،بعد االنسحاب األمريكي تمثؿ حالة نمكذجية لمكيفية التي تنجح فييا
الخطابات السياسية بإنتاج استقطاب طائفي ك إعادة الحدكد بيف الجماعات الطائفية عبر شبكات ظؿ يحكميا
اإلقصاء القبمي كالمناطقي ك الطائفي إضافة لمدكر الذم أداه اإلحتالؿ في تفكيؾ الدكلة(الحسف  .)2012،إف
ما يجرم في العراؽ مف عمميات إرىابية ما ىك إال نتاج لمتأسيس الدستكرم الطائفي الذم صاغو اإلحتالؿ
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األمريكي لمعراؽ في عاـ  ،2003حيث بنى نظاـ الحكـ أساسان عمى قاعدة المحاصصة الطائفية ،القكمية
بدءان مف مجمس الحكـ اإلنتقالي الذم تشكؿ في  2003/7/13حتى عاـ  . 2014كالزاؿ العراؽ يعاني مف
أزمة كطنية شاممة تتمثؿ مالمحيا الرئيسية في تعثر العممية السياسية القائمة عمى أساس التقاسـ الكظيفي
االثنك – طائفي كاستمرار العنؼ كىما عامالف يعيقاف عممية إعادة بناء الدكلة ك المجتمع الذيف دم ار نتيجة
سياسة النظاـ الشمكلي (نظاـ صداـ حسيف) كممارسات اإلحتالؿ األمريكي الذم تمثمت أبرز دركسو في ككف
الحديث عف إدخاؿ الديمقراطية في العراؽ ليس إال إطالؽ شعارات فارغة في إطار الطمكحات العالمية
األمريكية ،ثـ جاء نيج النخب الحاكمة بعد  2003ليعمؽ كيكرس تمؾ الحالة في ظؿ غياب مشركع كطني
جامع (سيمكنز ،2004،ص.)97
إرتفع عدد ضحايا العنؼ في العراؽ منذ عاـ  ،2010كقتؿ بحسب أرقاـ ك ازرات الصحة كالدفاع
كالداخمية العراقية  7154شخصا في أعماؿ العنؼ المتفرقة عمى مدار عاـ  ،2013كىك أعمى معدؿ سنكم
رسمي منذ عاـ  2007إثر الصراع المذىبي الذم عاشو العراؽ.
كلـ تنجح اإلجراءات األمنية التي اتخذتيا السمطات العراقية في الحد مف أعماؿ العنؼ اليكمية التي
يرل محممكف أف السيطرة عمييا تتطمب جيكدا طكيمة األمد ،تبدأ أكال بالعمؿ عمى بناء كتدريب الجيش ،كبناء
منظكمة متطكرة لمتسميح .كبسبب الحاجة الممحة لشراء أسمحة لمكافحة اإلرىاب أبرـ العراؽ صفقة مع أمريكا
تبمة قيمتيا نحك  10مميارات دكالر أمريكي ،فيما بمة حجـ عقكد التسميح مع ركسيا كالتشيؾ عشرات المميارات
مف الدكالرات األمريكية .كشممت الصفقة مركحيات ىجكمية ،كآليات ثقيمة مع أسمحة أخرل متنكعة.
يعاني العراؽ مف خمؿ في بنية الدكلة كالحككمة لتمتد إلى أجيزة األمف كالدفاع بدكف شؾ الدستكر
العراقي تـ كتابتو عمى عجؿ في كفقا لممحاصصة السياسية لمكتؿ كاألحزاب التي تييمف عمى المشيد
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السياسي في العراؽ ليككف الدستكر مصدر خالؼ بدالن مف أف يككف مرجعان لحؿ المشاكؿ ما بيف الشركاء
الفرقاء .اليكـ تجد الحككمة نفسيا مقيدة كفقا لمدستكر بإتخاذ الق اررات ،كالتي ال يمكف إتخاذىا إال بحصكؿ
ثمثي البرلماف كأحيانا أخرل مرتبطة بمكافقة رئيس الجميكرية مما يخمؽ حالة شمؿ حككمي .قد يككف ذلؾ
ممكنا اف كانت حككمة أغمب ية لكف داخؿ حككمة إئتالؼ كتكافؽ تمثؿ تحدم كبير كينتج عنيا عجز حككمي
كظيفي .أف حككمات االئتالؼ معركفة بمشاكؿ اتخاذ ألق اررات كأحيانا ال تستطيع المطاكلة إلى نياية الفترة
المقررة حتى في أعرؽ الدكؿ الديمقراطية ،فكيؼ ستككف في حالة العراؽ ،أم إف الدكلة العراقية تعاني مف
خمؿ بنيكم يمتد إلى األمف كالدفاع(.حسف)2014 ،
ثانيا :اآلثار اإلقتصادية لسياسة التدخل اآلمريكي في العراق :
يعد عقد السبعينات بمثابة العقد الذىبي لإلقتصاد العراقي كحيث حدثت خاللو القفزة الكبيرة لجميع
القطعات كخاصة قطاعي النفط كالبنية التحتية كيعكد إلى السياسات اإلقتصادية كاستراتيجية التنمية التي
أعتمدت ،كتأميـ النفط العراقي في حزيراف عاـ  1972الذم اتاح ألكؿ مرة في تاريخ العراؽ الحديث بناء
صناعة كطنية مستقمة ،ككذلؾ تكفير مكارد مالية إستثمارية عالية لتحقيؽ تنمة فاعمة ككاسعة كتظير األىمية
المحكرية لمتأميـ بالمقارنة بيف مرحمتو (أم عقد السبعينيات) كالمراحؿ السابقة مف الجدكؿ رقـ ( )1يبيف أف
حجـ النفقات اإلستثمارية في عقد السبعينيات ىك أكبر بمقدار 14مرة مف حجمو في عقدم الخمسنيات
كالستينيات حيث أرتفع مف ( )960مميكف دينار تقريبان إلى  13.3مميار دينار أك مايقارب ()42.8مميار
دكالر(.الناىي)2009،
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جدول رقم ()1
النفقات اإلستثمارية لممدة 1980-1951
اإلنفاق اإلستثماري في عقد السبعينات
النفقات

البرنامج التنموي

المدة الزمنية

خطة التنمية القكمية االكلى

1974-1970

1539.8

المنيج االستثمارم 1975

1975

962

خطة التنمية القكمية الثانية

1980-1976

10871

اإلستثمارية
بالمميون دوالر

أف اليدؼ مف ذلؾ زيادة الدخؿ القكمي كمساىمة أكثر القطاعات اإلقتصادية مساىمة فعالة في الناتج
المحمي اإلجمالي كزياديو كثـ زيادة حصة تصيب الفرد العراقي منيا مف خالؿ مبدأ التخطيط لمتنمية ييدؼ تحقيؽ
اإلستثمار األمثؿ لممكارد كالثكرات الكطنية باإلعتماد عمى خطط لمتنمية طمكحة تيدؼ خدمة أبناء الشعب العراقي .إف
مف نتائج اإلحتالؿ األمريكي لمعراؽ ،تدمير البنية التحتية تدمي انر ىائالن شممت الجسكر كالطرؽ كالمباني الحككمية
كالمعامؿ كالمشاريع كالمؤسسات التعممية كالمدارس كحؿ الجيش العراقي ،كسرقة كؿ شئ يعكد إلى الدكلة العرقية
كتيريب المسركقات إلى دكؿ الجكر كشماؿ العراؽ .بدكف أف تضع ىذه الدكلة أم عائؽ أماـ تدفؽ ىذه المسركقات
إلى أراضييا كأصبحت بالتالي شريكة في عممية تدمير العراؽ ففتحت أبكابيا عمي مصارعيا لمسراؽ كالمكاد المسركقة
كأستمرت بعد ذلؾ تصدير المعامؿ المدمرة كاآلؼ االطناف مف الحديد الخردة لكي يتـ تصديرة إلى دكؿ
صناعية(.القيسي)2005،
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كلقد أريد لعممية تفكيؾ كتدمير االقتصاد العراقي بيذه الطريقة تبرئة االدارة األمريكية مف المسؤكلية
كاظيار الشعب العراقي تشعب ضعيؼ اليدرؾ مصالحو كيحتاج إلى الكصاية كالرعاية كاألخذ بيده نحك
التحضر كتعمـ الديمقراطية تحت اإلشراؼ االمريكي لتبرير غزك الكاليات المتحدة األمريكية لمعراؽ كافياـ
الشعب العراقي بأنيا عممية تحرير لو ،كأف نتائج ىذا اإلحتالؿ عمي االقتصاد العراقب كثيرة منيا تفاقـ
البطالة بشكؿ كبير كاستشراء الفقر كتعطيؿ معامؿ القطاع الصناعي كافة كتدمير القطاع الزراعي بكؿ
مرافقو بعد أف كانت مساىمتو أثناء مرحمة الحصار في الناتج المحمي اإلجمالي جيدة  ،ككذلؾ مف نتائج
اإلحتالؿ فتح باب اإلستيراد بدكف رقابة أك جمارؾ مف خالؿ فتح الحدكد أماـ السمع اإلستيالكية الرديئة،
حيث غزت األسكاؽ العراقية كافة بضائع سكء صناعية أك زراعية بدكف ضكابط كال رقابة كالسيطرة نكعية
عمييا.
أدل كؿ ما سبؽ إلى تدمير االقتصاد العراقي كتحكيمو مف إقتصاد إنتاجي يتكجو بمكجب خطط تنمية
إقتصادية لتحقيؽ نمك إقتصادم ممحكظ لتح قيؽ أىداؼ معينة كمعركفة إلى إقتصاد إستيالكي بحيث يعتمد عمى
السمع كالخدمات المستكردة مف الخارج أم ىدؼ اإلحتالؿ ىك جعؿ العراؽ سكقان ميمة لتصريؼ السمع كالخدمات التي
ينتجييا كاليدؼ مف ذلؾ كمو ىك جعؿ اإلقتصاد العراقي ال ينيض مف جديد كتككيف قاعدة تنمكية إقتصادية جديدة
مف أجؿ النيكض  ،فضالن عف إثارة مكضكع ديكف العراؽ كتمثيمية اعادة اعمار العراؽ كمشاريع الخصخصة  ،ىذا
مف الناحية اإلقتصادية أما مف النكاحي األخرل كخاصة االجتماعية كالسياسية  ،فيناؾ اإلنفالت األمني كضياع
األمف كالفساد االدارم كعدـ االستقرار السياسي ،كؿ ذلؾ آثر عمى النمك اإلقتصادم في العراؽ ،حيث أف مف
االساسيات أف يعد االستقرار السياسي أساسان لمنمك االقتصادم(.الشيكاف )2007،

بعد اإلحتالؿ عاـ 2003تـ إصدار قكانيف كق اررات إقتصادية عدة مف قبؿ سمطات اإلحتالؿ
األمريكي ،تعد في جكىرىا إجراءات اصالحية عمى فرض أف تطبيقاتيا في العراؽ تعتبر ناجحة كصالحة
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لككف اإلقتصاد العراقي يمر بمرحمة انتقالية مف مراحؿ اإلقتصاد المكجو مف قبؿ الدكلة إلى إقتصاد السكؽ.
كتتمخص االستراتيجية اإلقتصادية المفركضة مف قبؿ سمطة اإلحتالؿ في(القيسي: )2005،
 .1إنفتاح المؤسسات العراقية التاـ عمى العالـ.
 .2إعتماد حكافز قكية كمغرية لتطكير القطاع الخاص.
 .3تحقيؽ التقارب كالتكامؿ اإلقتصادم كالمالي مع المؤسسات المالية.
 .4إعتماد أفضؿ المعايير كاالجراءات الدكلية كتكفير الحد األدنى مف اإلحتياجات اإلجتماعية.
كلتحقيؽ ذلؾ تركزت اإلصالحات المقترحة حكؿ خمسة مكاضيع رئيسية ىي(:العاني)2006،
 .1لممستثمريف االجانب حقكؽ الشركات الكطنية نفسيا في تممؾ المكجكدات العراقية ( )%100بإستثناء
انتاج كتصفية النفط حيث إصدر الحاكـ العسكرم لقكات اإلحتالؿ قانكف اإلستثمار اإلجنبي في العراؽ
عاـ.2003
 .2السماح لممصارؼ األجنبية بشراء أسيـ في المؤسسات المالية العراقية  ،كقد تـ السماح بمكجب القانكف
أعاله.
 .3العمؿ عمى خصخصة المشاريع الحككمية بإستثناء القطاع النفطي .
 .4تحديد السقؼ األعمى لضرائب دخؿ االفراد كالشركات بػ(.)%15
 .5خفض الرسكـ الجمركية إلى ( )%5كاعفاء االستيرادات اإلنسانية منيا ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ دخكؿ
الع راؽ باتفاقيات التجارة الحرة أك بانضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية كالخضكع لشركطيا
كمبادئيا حكؿ حرية التجارة كالممكية الفردية .

أف نتائج اإلحتالؿ األمريكي لمعراؽ  ،عمى اإلقتصاد العراقي كثيرة منيا( :الشيكاف)2006 ،
 .1عدـ إستقرار الكضع الداخمي سكاء األمني أـ السياسي.
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 .2تفاقـ البطالة بشكؿ كبير كممحكظ  ،بحيث شكمت نسبان تتجاكز الػ( )%50مف القكل
العاممة .كنتيجة لذلؾ فقد استشرل الفقر كالجيؿ.
 .3تعطيؿ معامؿ القطاع الصناعي كافة  ،كخاصة المممككة لمدكلة كايقافيا عف العمؿ ،كالعمؿ
عمى خصخصتيا.
 .4تدمير القطاع الزراعي بكؿ م ارفقو.
 .5تدمير كتعطيؿ قطاع الخدمات األساسية كخاصة قطاع الكيرباء.
 .6تراكـ ديكف العراؽ بصكرة غير قانكنية  ،كجعؿ الغقتصاد العراقي غير قادر عمي اإليفاء
بإلتزاماتو  ،أم تقييده بيذه الديكف.
 .7إستشراء ظاىرة الفساد المالي كاإلدارم .
أف مف أىـ أىداؼ تدمير اإلقتصاد العراقي ىك تحكيمو مف إقتصاد إنتاجي إلى إقتصاد إستيالكي ،أم
جعمو ،اقتصادان تابعان ،كزيادة تبعيتو لإلقتصاد الغربي كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية ،بمعنى تحكيؿ العراؽ إلى
سكؽ إستيالكية مفتكحة لتصريؼ البضائع كمنتجات الدكؿ الصناعية كعدـ السماح لو بالنيكض مف جديد ،ككما ىك
معركؼ فإف العراؽ بمد ناـ نفطي يتميز اقتصاده بأعتماده الكبير عمى القطاع النفطي في تككيف ناتجة المحمي
االجمالي ،حيث كانت مساىمة القطاع النفطي الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ 1980بػ( )%61.1في حيف أف
مساىمة

القطاع

النفطي

الزراعي

بػ()%4.7

كالقطاع

الصناعي

()%405

كالقطاع

الخدمي(()%10.2الشيكاف.)2007،
في حيف أف مساىمة القطاع النفطي تراجعت بعد إنتياء الحرب العراقية اإليرانية عاـ  ،1988إلى
( )%31.1بينما إرتفعت مساىمة القطاع الزراعي إلى ( )%14.6كالقطاع الصناعي إلى ( )%13.5بينما إنخفضت
مساىمة القطاع الخدمي إلى ( . )%4.8لكف بعد فرض الحصار عمى العراؽ عاـ  ،1991إنخفضت نسبة مساىمة
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القطاع النفطي في الناتج المحمي اإلجمالي بأقؿ مف  %1بينما زادت نسبة مساىمة القطاع الزراعي إلى(،)%32.3
كبعد مذكرة التفاىـ بيف العراؽ كاألمـ المتحدة عاـ  1996كلغاية عاـ  2002قبؿ احتالؿ العراؽ كانت مساىمة
القطاع النفطي في الناتج المحمي اإلجمالي تقدر بػ( )%5كمساىمة القطاع الزراعي بػ( )%27كالقطاع الصناعي
بػ( )%8.1كالقطاع الخدمي بػ(()%18العاني.)2006 ،

لقد كانت مساىمة القطاع النفطي في الناتج المحمي اإلجمالي عاـ  2006أم بعد اإلحتالؿ
بثالث سنكات تقدر بأكثر مف ( )%70في حيف كانت مساىمة القطاع الزراعي كالصناعي تقدر بػ( )%6.5ك
( )%1.5كىي نسبة منخفضة جدان ككما ذكرنا أنو بعد اإلحتالؿ تـ تدمير كتفكيؾ ىذيف القطاعيف(الشيكاف،
. )2006
ثالثاً  :االثار االجتماعية لسياسة التدخل االمريكي في العراق
أف الغزك كاإلحتالؿ يعد فعالن مف أسكأ األفعاؿ البشرية ككنيا تتناقض مع كؿ الشرائع السماكية كالقكانيف
الكضعية كالقيـ اإلنسانية كتتعارض مع حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة ،يضاؼ إلى ذلؾ ما يمكف أف يرتكب
أثناء ىذا الغزك كاإلحتالؿ مف قتؿ كدمار كخراب كانتياؾ فاضح لكؿ الحقكؽ المدنية كالعسكرية كالتي يفترض
بالجيات المتحاربة مراعاتيا كااللتزاـ بنصكصيا المعركفة ،كقد نصت اتفاقية جنيؼ لحماية ضحايا الحرب
كفي جزئيا الخاص بحماية المدنييف كقت الحرب كالمكقعة عاـ  1949كتحديدا في بابيا األكؿ  /المادة
الثالثة ما يأتي :
في حالة قياـ اشتباؾ مسمح ليست لو صبغة دكلية في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة ،فعمى كؿ
طرؼ في النزاع أف يطبؽ ،كحد أدنى ،األحكاـ اآلتية :
األشخاص الذيف ليس ليـ دكر ايجابي في األعماؿ العدائية ،بما فييـ أفراد القكات المسمحة الذيف سممكا
سالحيـ ،كالذيف أبعدكا عف القتاؿ بسبب المرض أك الجركح أك األسر أك أم سبب آخر ،يجب معاممتيـ في
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جميع األحكاؿ معاممة إنسانية دكف أف يككف لمساللة أك المكف أك الديف أك الجنس أك المكلد أك الثركة أك ما
شابو ذلؾ أم تأثير ضار عمى ىذه المعاممة.
كليذا الغرض تعتبر األعماؿ اآلتية محظكرة كتبقى معتبرة كذلؾ في أم كقت كفي أم مكاف بالنسبة
لألشخاص المذككريف:-
 أعماؿ العنؼ ضد الحياة كالشخص ،كعمى األخص القتؿ بكؿ أنكاعو ،كبتر األعضاء كالمعاممة القاسية،كالتعذيب.
 أخذ الرىائف. اإلعتداء عمى الكرامة الشخصية كعمى األخص التحقير كالمعاممة المزرية. إصدار األحكاـ كتنفيذ العقكبات دكف محاكمة سابقة أماـ محكمة مشكمة قانكنان ،تكفؿ جميع الضماناتالقضائية التي تعتبر في نظر الشعكب المتمدينة ال مندكحة عنيا.
أف تقييـ األداء األمريكي -البريطاني في العراؽ بعد إحتاللو كفؽ اإلتفاقيات الدكلية التي ينادم بيا
الغرب تحديدان الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا ،سنجد أف الفرؽ عظيـ بيف ما تقكلو ىذه اإلتفاقيات
كتطالب بو كبيف كاقع الحاؿ كسمكؾ القكات الغازية كالمحتمة لمعراؽ ،فقبؿ كؿ شيء نجد أف الكاليات المتحدة
األمريكية كبشكؿ يتناقض مع ىذه اإلتفاقية أستطاعت أف تستصدر ق ار انر مف األمـ المتحدة يرفع المساءلة
القانكنية عف كؿ األفعاؿ التي ترتكبيا القكات األمريكية كفي كؿ أنحاء العالـ .مف ناحية أخرل نجد أف القكات
األمريكية البريطانية التي قامت بغزك العراؽ تحت ذريعة تحرير الشعب العراقي مف الدكتاتكرية كالتعسؼ
كأسمت عمميتيا باسـ (تحرير العراؽ) ،تعكد مرة ثانية لتستصدر ق ار انر مف األمـ المتحدة يعمف فيو أف ىذه
القكات إنما ىي قكات احتالؿ كعمى دكؿ العالـ أف تتصرؼ كفؽ ذلؾ(.اليزاط كآخركف)2004 ،
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أف الفرد كالمجتمع العراقي قد تأثر كبشكؿ كبير في ىذا المجاؿ ،فقد اثر الغزك كاإلحتالؿ عمى جميع أفراد
ىذا المجتمع كسمبيـ كؿ حقكقيـ العسكرية كالمدنية كانتيؾ كؿ االتفاقيات كالقكانيف كاألعراؼ الدكلية ككؿ
الشرائع السماكية ،فقد تـ قتؿ كابادة أعداد كبيرة مف السكاف المدنييف إما بحجة الخطأ أك بحجة كجكد قكات
عسكرية بيف المدنييف ،مف ناحية أخرل فقد أصيب ( بسبب استخداـ مختمؼ األسمحة التقميدية أك المحرمة
دكليان ) عددان اكبر مف المدنييف بجركح كحركؽ كاعاقات بدنية مختمفة مما سيؤثر عمى مستقبميـ كبشكؿ
كبير ،حيث بمة عدد القتمى مف المدنييف في العراؽ لعاـ 2006ـ كحدىا حسب تقديرات األمـ المتحدة أكثر
مف  34ألؼ قتيؿ عدا قتمى القكات المسمحة الحككمية كأضعاؼ ىذا العدد مف الجرحى ،بينما قدرت ىيئات
دكلية منيا مجمة النسيت المتخصصة عدد القتمى مف المدنييف بأكثر مف  650ألفا خالؿ السنكات األربع
األكلى مف اإلحتالؿ.
كقد قدرت دراسة لجامعة جكنز ىكبكنز األمريكية عدد الضحايا المدنييف في العراؽ بػ  655ألفا ،كتحتجز
القكات األميركية المحتمة أكثر مف عشرة آالؼ مكاطف عراقي في المعسكرات األميركية في عزلة كاممة عف العالـ مف
دكف أف تكجو ليـ تيمان ،كؿ ذلؾ يتـ تحت ذريعة أنيـ مف أنصار النظاـ السابؽ أك مشتبو بتعاكنيـ مع المقاكمة،
فضالن عف ممارسة أبشع األساليب كالكسائؿ في تعذيبيـ كاىانتيـ كتحقيرىـ كاذالليـ ،كما قامت قكات اإلحتالؿ بنسؼ
العديد مف المنازؿ كالمدارس كالمستشفيات كالمؤسسات الحككمية كاألىمية تحت ذريعة االشتباه في كجكد عناصر
المقاكمة أك عناصر النظاـ السابؽ ،كازدادت كبشكؿ كبير حكادث القتؿ التي تمارسيا قكات اإلحتالؿ بحجة الخطأ،
بخاصة بعد تزايد عمميات المقاكمة كانتشارىا في العديد مف المدف العراقية ،كما أف القكات األمريكية البريطانية كمنذ
األياـ األكلى إلحتالليا لمعراؽ تقكـ بيف الحيف كاآلخر بحظر التجكؿ كمنع السكاف مف الخركج مف منازليـ كفي
مناطؽ متفرقة مف العراؽ).الشيكاف )2007،
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مف ناحية أخرل قامت سمطة اإلحتالؿ بتسريح العامميف في الكثير مف المؤسسات كالك ازرات
الحككمية كالجيش كالداخمية كاإلعالـ كاألجيزة األمنية المختمفة ،ففي الثالث كالعشريف مف مايك ،2003
كزرة
أصدر (بكؿ بريمر)الحاكـ األمريكي األمر رقـ  2إلدارة اإلحتالؿ كالمعنكف 'حؿ مؤسسات' ،كالذم شمؿ ا
الدفاع ككؿ الييئات التابعة أك المرتبطة بيا ككؿ التشكيالت العسكرية بما في ذلؾ الحرس الجميكرم كالحرس
الجميكرم الخاص كميميشيات حزب البعث المسماة 'فدائيي صداـ فضالن عف تكقؼ كامؿ ألغمب المشاريع
األىمية إما بسبب التدمير أك النيب أك الحرؽ ،كما أنيا قامت بمنع نشاط كعمؿ بعض األحزاب ( لدرجة
المطالبة باجتثاث كاستئصاؿ أعضاء حزب البعث الذم كاف يحكـ العراؽ ) كالمنظمات كاإلتحادات
الجماىيرية ،أك تدخمت كبشكؿ عمني في تعييف رؤسائيا كأعضائيا كتشكيميا بالشكؿ الذم يخدـ أىدافيا
كمخططاتيا.
كعمدت إلى تدمير اإلذاعة كالتمفزيكف كتعطيؿ صدكر العديد مف الصحؼ كالمجالت كانشاء فضائيات
كصحؼ كمجالت مكالية ،في محاكلة منيا لعزؿ المجتمع العراقي عف العالـ الخارجي أك تكجيو العقؿ الجماعي
العراقي بما يتناسب كأجندة اإلحتالؿ ،كفي جانب الحرية الصحافية كاإلعالمية في العراؽ فاف تقرير لجنة حماية
الصحا فييف األمريكية اعتبرت العراؽ أكثر األماكف خطكرة لمصحافييف في العالـ مشيرة إلى سقكط  55صحافيا في
العراؽ عاـ  2006مقابؿ  74في عاـ  ،2005كما أعمف رئيس نقابة الصحافييف العراقييف مؤخ اُر عف مقتؿ 190
صحافياُ في العراؽ منذ عاـ  2003كلغاية آذار (مارس)  ،2007إضافة إلى غمؽ العديد مف القنكات الفضائية مثؿ
الجزيرة كالشرقية كبعض الصحؼ كتيديد الصحافييف بقانكف مكافحة اإلرىاب الذم يتيح لمحككمة اعتقاؿ الصحافييف
المناكئيف ليا بحجة تشجيع اإلرىاب كالعنؼ ،بينما أعمف مدير المخابرات العراقية الجديدة عف كجكد ست إذاعات
كقنكات فضائية غير مرخصة تديرىا إيراف في العراؽ(.الشيكاف )2007،
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اف القكات األمريكية قد مارست كتمارس أبشع أساليب المعاممة لمسكاف مف خالؿ ما تمارسو مف دىـ كتفتيش
لممنازؿ أك المؤسسات المختمفة كانتياؾ الحرمات دكف مراعاة لممشاعر كالتقاليد كاألعراؼ اإلجتماعية
كالدينية ،كاتباع أسمكب اإلىانة كالتحقير كاإلذالؿ المتعمد مع األفراد كبغض النظر عف السف أك الجنس ،أما
حمالت االعتقاؿ التي شممت الرجاؿ كالنساء فقد كصؿ عدد المعتقالت أكثر مف  1000امرأة خالؿ 2005
–  2006ـ أطمؽ سراح البعض منيف كبقي اآلخر ،كاف عددىف في السجكف العراقية يتراكح بيف 450
ك 500معتقمة يتكزعف عمى سجكف مختمفة ،أما المعتقالت في السجكف األميركية فعددىـ  32سجينة بتيـ
إيكاء عناصر إرىابية ،مع أف ىناؾ إحصائيات لجيات حككمة أك دكلية متعددة تشير إلى أرقاـ أكبر مف
ىذه اإلحصائية حيث تؤكد كجكد عشرة آالؼ امرأة عراقية تعرضت لالعتقاؿ منذ بدء الغزك األمريكي قبؿ 4
سنكات ،أما بخصكص المعتقميف مف الرجاؿ فقد كصمت أعدادىـ ما يقارب الػ  32000معتقؿ في السجكف
كالمعتقالت العراقية ك القكات األجنبية( حسب كزيرة حقكؽ اإلنساف العراقية) كيشير المتحدث باسـ ىيئة
عمماء المسمميف عبد السالـ الكبيسي أف عددىـ يبمة  37ألؼ معتقؿ مف أىؿ السنة في العراؽ(.العاني،
)2006
أف الغزك كاإلحتالؿ قد انتيؾ كبشكؿ عمني كأماـ دكؿ العالـ كمنظماتو المختمفة ،كبشكؿ صارخ كسافر كؿ حقكؽ
اإلنساف ككؿ الحريات العامة لمفرد كالمجتمع العراقي ،مما اضر كبشكؿ كبير في حاضر ىذا المجتمع كمستقبمو،
كتجاكز بذلؾ كؿ االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كالتي تعمف الكاليات المتحدة األمريكية م ار انر أنيا تسعى بكؿ جيدىا
لمحفاظ عمييا كالدفاع عنيا (.مصطفى)2004،

كبحسب تقارير المنظمات الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف في العراؽ كاف إستخداـ الجنكد االمريكيف
المفرط ألنكاع مف األسمحة في األياـ األكلى لمحرب ،كالتي لـ يقتصر تأثيرىا المدمر عمى العسكرييف كحدىـ
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كانما امتد كذلؾ ليصيب أعدادا كبيرة مف المدنييف ،كمف ىذه األسمحة القذائؼ العنقكدية التي أستخدمت "عمى
نطاؽ كاسع" مف قبؿ القكات الغازية األميركية كالبريطانية .ىذه القذائؼ عبارة عف مقذكفات كبيرة تحتكم عمى
العشرات أك المئات مف القنيبالت الصغيرة التي تنتشر عند انفجارىا عمى نطاؽ كاسع ،محدثة قتالن كبي انر في
صفكؼ المدنييف الذيف تأثركا كثي انر بيذه األسمحة خاصة في األياـ األكلى لمحرب ،كبحسب القيادة الكسطى
األميركية فإف قكاتيا استخدمت  10782قذيفة عنقكدية كانت تحتكم عمى  1.8مميكف قنيبمة عمى األقؿ ،كما
استخدمت القكات البريطانية  70قذيفة مف النكع نفسو أطمقت مف الجك ك 2100أخرل أطمقت مف األرض
تحتكم عمى  113190قنيبمة ،كبرغـ أف شف اليجمات بالذخائر العنقكدية محفكؼ بأخطار بالغة في
المناطؽ اآلىمة بالسكاف "فقد عمدت القكات البرية األميركية كالبريطانية إلى استخداـ ىذه األسمحة م ار انر" كما
تقكؿ منظمة ىيكمف رايتس ككتش( .عبد العاطي.)2004 ،
ككانت قضية المساءلة القانكنية لمجندم األميركي عف األخطاء التي يرتكبيا أثناء خدمتو في العراؽ
مف المالمح الميمة التي رصدتيا منظمات حقكؽ اإلنساف كأعتبرتيا مف األسباب الرئيسية لمعديد مف مظاىر
انتياؾ ىذه الحقكؽ عمى مدل العاـ الماضي ،حيث إنو ككفقا لألمر التنظيمي رقـ  17لسمطة التحالؼ
المؤقتة "ال يجكز لممحاكـ العراقية مقاضاة جنكد التحالؼ ،".ىذا النص جعؿ كؿ اإلدعاءات المتعمقة باإلفراط
في إستعماؿ القكة كأعماؿ القتؿ الخطأ كالقتؿ غير المشركع كمحاسبة القادة كالجنكد عف ذلؾ ،أم ار غير
خاضع لجية محايدة بؿ تقكـ بو الجيات نفسيا المتيمة بارتكاب مثؿ ىذه األعماؿ .كذلؾ كما يقكؿ الخبراء
القانكنيكف لمنظمات حقكؽ اإلنساف خمؽ مناخان مف الحصانة شعر مف خاللو الكثير مف الجنكد األميركاف
كالبريطانييف أف بمقدكرىـ الضغط عمى الزناد دكف الخضكع ألم محاسبة أك مراجعة(.عبد العاطي)2004 ،
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الفصل السادس
الخاتمة
كانت التدخالت مرتبطة في المقاـ األكؿ بالمصالح السياسية لمدكؿ الكبرل التي قامت بيا.
فالتدخالت التي باشرتيا الدكؿ األكركبية في مكاجية اإلمبراطكرية العثمانية يمكف النظر إلييا ،بإعتبارىا أحد
مظاىر النزاع القائـ بيف ىذيف الطرفيف .إف التدخؿ الفرنسي في سكريا عاـ  1860كاف الحالة الكحيدة ،التي
شكؿ فييا السبب اإلنساني المحرؾ األكؿ كالكحيد الستخداـ القكة بيدؼ حماية الضحايا مف ممارسات دكلة
أخرل.
أما حاالت التدخؿ األخرل ،فإف البكاعث اإلنسانية تبدك فييا محؿ شبة كنقاش .فالتدخؿ األمريكي
في ككبا عاـ  1898شكؿ سابقة كاضحة في ىذا الصدد ،فقد برره الككنغرس األمريكي بمقتضيات الدفاع
عف المصالح األمريكية .يمكف النظر إلى نظرية "التدخؿ" التي سادت في القرف التاسع عشر كبدايات القرف
العشريف ،كتعبير حقيقي عف العالقات غير المتكافئة كغير المتكازنة بيف الدكؿ األكركبية الكبرل كغيرىا مف
الدكؿ ،فقد اعتبر المجكء إلى القكة العسكرية لغايات إنسانية "كحؽ بكليسي كرقابي تمارسو الدكؿ المتمدنة في
مكاجية أساليب كممارسات "الدكؿ البربرية" أك شبو المتمدنة.
أما الممارسة المعاصرة ليذا النكع مف التدخالت ،فقد جرت عمكمان بيدؼ حماية مصالح الدكؿ
المتدخمة ،كلـ تكف دفاعان عف قكانيف اإلنسانية في معاممة الدكؿ لشعكبيا كسكانيا .ففي التدخؿ األمريكي في
سانت دكمينيكاف عاـ  1965كفي غرينادا عاـ  ،1983تذرعت الكاليات المتحدة بغية تبرير تدخميا ،بضركرة
تكفير الحماية الالزمة لرعاياىا المقيميف في ىذه الدكؿ ،كما أف اليند لجأت بيدؼ تبرير تدخميا العسكرم في
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الباكستاف عاـ  ،1971إلى حجة مفادىا أف مثؿ ىذا التدخؿ كاف ضركريان ،لكضع حد لمكضع الناشئ عف
تدفؽ الالجئيف عبر حدكدىا ،مما جعؿ أمنيا كسالمتيا عرضة لمتيديد كعدـ اإلستقرار.
فالممارسة الدكلية المعاصرة لمتدخؿ تؤكد بأف سمكؾ الدكؿ في ىذا المجاؿ ،كاف مرده رعاية
مصالحيا الخاصة كحمايتيا .كمما يدلؿ عمى صدقية ىذه النتيجة ىك السياسة االنتقائية التي اتبعتيا الدكؿ
في ىذا الخصكص ،فقد غضت الدكؿ طرفيا عف حاالت عديدة ،كاف إنتياؾ الحقكؽ األساسية فييا صارخان
ككحشيان ،حيث كاف التدخؿ ضركرة إنسانية ال مناص منيا .تقؼ حالة األكراد كمثاؿ ال لبس فيو كال غمكض،
فقد أشاحت الدكؿ بكجييا عف المعاممة القاسية التي يتعرض ليا األكراد في تركيا.
أف الحرب التي شنتيا القكات األمريكية كالبريطانية عمى العراؽ لـ تكف شرعية ،فقد حدد القانكف
الدكلي الميثاؽ حالتيف فقط ال ثالث ليما أباح فييما حؽ استخداـ السالح ،كالحالة األكلى ىي حالة الدفاع
الشرعي عف النفس ضد أم عدكاف كيجتمع مجمس األمف في أثر حدكثو ليقرر اإلجراءات المناسبة ،أما
الحالة الثانية فيي تنحصر في إجراءات القمع المسمح التي يتخذىا مجمس األمف كاذا كاف مف أىداؼ اإلدارة
األمريكية بعد حربييا في أفغانستاف كالعراؽ ىك تغيير بعض معالـ أك أسس النظاـ الدكلي ،فمف الطبيعي أف
يككف أحد أىداؼ ىذه اإلدارة تغيير بعض معالـ أك أسس النظاـ العربي ،باعتباره نظامان إقميميان ناشئان منذ ما
بعد الحرب العالمية الثانية ،أم أف لمنظاـ العربي عالقة باألـ المتحدة ،ينظميا الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األـ
المتحدة  ،كيتطمب ىذا األمر ،حتى تبرز بعض معالـ أك أسس النظاـ العربي الجديد ،بعض الكقت.
مساع كجيكد تبذليا الدبمكماسية األمريكية إلى تحقيؽ عدد مف
تسعى الكاليات المتحدة إضافة إلى
ٍ
األىداؼ .فاليدؼ األكؿ الذم تتمحكر حكلو باقي األىداؼ ىك العمؿ عمى إنياء قدرة العراؽ عمى تحدم
المصالح األمريكية في المنطقة كالتي تتضمف أمف حمفائيا في الخميج كضماف تدفؽ النفط كانياء قدرة العراؽ
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عمى ما تراه الكاليات المتحدة مف تيديد االستقرار في الشرؽ األكسط بمعناه الكاسع بما في ذلؾ إقميمو الفرعي
المرتبط بالصراع العربي – اإلسرائيمي .كبعد أحد عشر عامان مف فرض العقكبات لـ تستطع الكاليات المتحدة
مف تطكيع العراؽ فأخذت تمارس استخداـ القكة كما حدث في كانكف األكؿ /ديسمبر  1998مما جعؿ مف
ميمة الحصكؿ عمى تعاكنو أكثر صعكبة.
ىذا كترل الكاليات المتحدة أف العراؽ ما زاؿ يشكؿ تيديدان ألمف جيرانو كتخشى مف معاكدة سياسة
القكة؛ لذا تمجأ إلى الترتيبات الدفاعية كاألمنية التي تقكدىا في منطقة الخميج كتعمؿ عمى منعو مف إعادة بناء
ترسانتو العسكرية كخاصة فكؽ التقميدية كقد عرفت ىذه السياسة بسياسة احتكاء العراؽ كالتي ىي بدكرىا جزء
مف سياسة أشمؿ سميت باالحتكاء المزدكج "كىي تعبر عف التحكؿ في السياسة األمريكية في المنطقة
كرؤيتيا ألكضاعيا فالكاليات المتحدة لـ تعد بحاجة الى تدعيـ قكة ايراف عمى حساب العراؽ فقد عممت كؿ
مف حربي الخميج األكلى كالثانية عمى اضعاؼ كؿ مف العراؽ كايراف كتحديد امكاناتيا العسكرية" .كالمشكمة
إزاء الكاليات المتحدة تتمثؿ في إخفاقيا في تطكير سياسة ناجحة إزاء العراؽ .إذ بمركر الزمف ازداد تعاطؼ
الساحة العربية كالدكلية مع المأساة التي عاناىا شعب العراؽ.
كأف أخطر األشياء التي أدت إلييا ىذه السياسة ىي اعتبار الكاليات المتحدة مسؤكلة عف المعاناة
التي تعرض ليا الشعب العراؽ جراء الحصار المفركض عميو .كقد نجـ عف ذلؾ تدعيـ عالقات العراؽ
باألقطار العربية كالتي كانت جزءنا مف التحالؼ الدكلي ضده مثؿ مصر كسكريا ،ككذلؾ بعض الدكؿ الكبرل
مثؿ ركسيا كفرنسا كالصيف مما تقدـ نستطيع القكؿ باف دائرة العالقات األمريكية ػ العراقية ستككف متالزمة
التاثير حاض ار كمستقبال كفي العاـ القادـ قد تككف العممية عكسية بحيث يمسؾ الرئيس االمريكي الجديد
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بمفاتيح رئاسة الكزراء العراقي كيسمميا لمف يراه قريبا منو اك عمى االقؿ ليس (راديكاليا) اك متشدد بعقمية اك لفكرة
معينة.
كاف مف نتائج احتالؿ العراؽ إسقاط مقكلة أف الحرب قد شنت المتالؾ ىذا البمد ألسمحة الدمار الشامؿ.
ككاف لعدـ تحكؿ ىذا البمد إلى الديمقراطية ،لمدة تزيد عمى السنة بعد اإلحتالؿ ،أف عزز كذلؾ القناعة أف احتاللو
إنما كاف لدكاعي كمبررات غير معمنة .ك قد يقكدنا ىذا إلى القكؿ أف النفط العراقي كاف مف دكاعي إسقاط النظاـ
السابؽ .لكف ىذا ليس السبب الكحيد ،إنما يقتضي الحاؿ أف النظر إلى الخارطة اإلستراتيجية العالمية لنكتشؼ

المقاصد مف كراء غزك الكاليات المتحدة لمعراؽ.
النتائج
مف خالؿ دراستنا لمكضكع التدخؿ االمريكي في شأف العديد مف الدكؿ ،تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف اإلستنتاجات كمنيا:

 تتبنى الحككمات األمريكية المتعاقبة كبخاصة الحككمات التي تنتمي إلى الحزب الجميكرم منذ نيايةالحرب العالمية الثانية ،أم خالؿ حقبة الحرب الباردة ك حتى اآلف مبادئ المدرسة الكاقعية في
السياسة الدكلية التي تقكـ عمى المصمحة كالقكة  ،كيعتبر ىانز مكرجنتاك أف السياسة الدكلية ككؿ
سياسة ىي صراع مف أجؿ القكة ،كأف سمككيات الدكؿ تحركيا حكافز الحصكؿ عمى مزيد مف القكة ك
التسابؽ لزيادتيا بالمجكء إلى الكسائؿ المتاحة  ،فعامؿ القكة بحسب مكرجنتاك يحكـ العالقات الدكلية
منذ القدـ ،كاف العالقات الدكلية محككمة بعالقات الصراع مف أجؿ القكة.

 إف مفيكـ التدخؿ في السياسية الخارجية األمريكية مف المفاىيـ الرئيسة التي تحاكؿ مف خالليا تبريرسياستيا الخارجية تجاه الكثير مف الدكؿ كبما ينعكس عمى الشأف الداخمي لمدكلة .
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 حاكلت الكاليات المتحدة في مرحمة الحرب الباردة إستخداـ سياسة التدخؿ سكاء التدخؿ العسكرم المباشرأك استخداـ المساعدات اإلقتصادية كأداة لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كما حدث في الفتناـ كليبيا
كغيرىا مف الدكؿ كقد تأثر التدخؿ االمريكي بالحرب الباردة كالصراع مع اإلتحاد السكفيتي.

 إستغمت الكاليات المتحدة األمريكية البيئة الدكلية في محاكالتيا التدخؿ في الشؤكف الدكلية مف خالؿاإل دعاء كامتالؾ اسمحة الدمار الشامؿ كما حدث في العراؽ  ،كحقكؽ اإلنساف  ،كنشر الديمقراطية
كحماية األقميات كتيديد السمـ كاألمف .
 حاكلت الكاليات المتحدة المزج بيف نكعية التدخؿ العسكرم كاستراتيجية اإلحتكاء لكؿ مف العراؽكايراف ،كمكاصمتيا ممارسة الضغط كالحصار كالعقكبات كالتمكيح بالتدخؿ العسكرم ،كقد شيدت تمؾ
الحقبة تدخالن عسكريان في الصكماؿ(  ،)1994-1992باإلضافة إلى تكجيو ضربات جكية
كصاركخية إلى العراؽ ( في االعكاـ  ،1996 ،1993ك ،)1998كالى أفغانستاف كالسكداف في العاـ
 ،1998حيث أستيدفت مكاقع كمنشآت إقتصادية بزعـ أنيا تابعة لتنظيـ القاعدة.
 برز تأثير المصالح الدكلية بشكؿ كبير في حالة التدخؿ في العراؽ نتيجة لما يمتمكو مف مكارد طبيعيةكخصكص نا النفط كالمكقع اإلستراتيجي كقربو مف منطقة الخميج العربي ،مما دفع القكل الدكلية كخصكص نا
الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا إلى إستغالؿ حالة عدـ اإلستقرار الدكلي كضعؼ مجمس األمف لتحقيؽ
أىداؼ كمصالح ىذه الدكؿ مف خالؿ إستغالؿ حالة حقكؽ اإلنساف كمبرر لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لدكلة
عضك في األمـ المتحدة كىي العراؽ .بينما لـ تكف لمقكل الدكلية مصالح مباشرة في حالة جنكب أفريقيا مما
دفع إلى تأخير كثي انر في التدخؿ في ىذه الدكلة .كىذا يثبت فرضية الدراسة التي نصت عمى  :اف التدخؿ
كمبدأ أعتمدتو السياسة األمريكية لـ يحظ بمبررات قانكنية كأخالقية بقدر ما كاف بدكافع مصمحية تفرضيا
مقتضيات السياسة العميا لمكاليات المتحدة األمريكية.
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 كانت التدخالت مرتبطة في المقاـ األكؿ بالمصالح السياسية لمدكؿ الكبرل التي قامت بالتدخؿ.فالتدخالت التي باشرتيا الدكؿ األكركبية في مكاجية اإلمبراطكرية العثمانية يمكف النظر إلييا،
بإعتبارىا أحد مظاىر النزاع القائـ بيف ىذيف الطرفيف .إف التدخؿ الفرنسي في سكريا عاـ 1860
كاف الح الة الكحيدة ،التي شكؿ فييا السبب اإلنساني المحرؾ األكؿ كالكحيد الستخداـ القكة بيدؼ
حماية الضحايا مف ممارسات دكلة أخرل .أما حاالت التدخؿ األخرل ،فإف البكاعث اإلنسانية تبدك
فييا محؿ شبو كنقاش .فالتدخؿ األمريكي في ككبا عاـ  1898يشكؿ سابقة كاضحة في ىذا الصدد،
فقد برره الككنغرس األمريكي بمقتضيات الدفاع عف المصالح األمريكية.
-

إف الممارسة الفعيمة لمتدخالت األمريكية في العالـ ،فقد جرت عمكمان بيدؼ حماية المصالح
االمريكية ،كلـ تكف دفاعان عف قكانيف اإلنسانية في معاممة الدكؿ لشعكبيا كسكانيا .ففي التدخؿ
األمريكي في سانت دكمينيكاف عاـ  1965كفي غرينادا عاـ  ،1983تذرعت الكاليات المتحدة بغية
تبرير تدخميا ،بضركرة تكفير الحماية الالزمة لرعاياىا المقيميف في ىذه الدكؿ ،كما أف اليند لجأت
بيدؼ تبرير تدخميا العسكرم في الباكستاف عاـ  ،1971إلى حجة مفادىا أف مثؿ ىذا التدخؿ كاف
ضركريان ،لكضع حد لمكضع الناشئ عف تدفؽ الالجئيف عبر حدكدىا ،مما جعؿ أمنيا كسالمتيا
عرضة لمتيديد كعدـ االستقرار.

-

إف الممارسة الدكلية المعاصرة لمتدخؿ تؤكد بأف سمكؾ الدكؿ في ىذا المجاؿ ،كاف مرده رعاية
مصالحيا الخاصة كحمايتيا .كمما يدلؿ عمى صدقية ىذه النتيجة ىك السياسة االنتقائية التي اتبعتيا
الدكؿ في ىذا الخصكص ،فقد غضت الدكؿ طرفيا عف حاالت عديدة ،كاف انتياؾ الحقكؽ األساسية
فييا صارخان ككحشيان ،حيث كاف التدخؿ ضركرة إنسانية ال مناص منيا .تقؼ حالة األكراد كمثاؿ ال
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لبس فيو كال غمكض ،فقد أشاحت الدكؿ بكجييا عف المعاممة القاسية التي يتعرض ليا األكراد في
تركيا.
 أتخذ مجمس األمف القرار ( )688في  1991/4/5الخاص بالتدخؿ العسكرم األمريكي الغربي فيشمالي العراؽ بمبادرة فرنسية كضغكط أمريكية متزايدة عمى األمـ المتحدة ،دكف أف يككف لممنظمة
الدكلية دكر يذكر فيزؿ دكرىا حتى بدا أنيا تحكلت إلى مجرد منظمة كاجية ،كقد لكحظ ذلؾ في عدـ
اكتراث المنظمة الدكلية لالنحرافات التي جرت في تطبيؽ القرار المذككر مف قبؿ الكاليات المتحدة
كحمفائيا ،ال سيما فيما يتعمؽ بإقامة مناطؽ الحظر الجنكبي شماؿ الخط  36كجنكب الخط ،33
حيث لـ يشر القرار إلى ذلؾ ،كانما أشار إلى ضركرة المحافظة عمى سالمة ككحدة أراضي العراؽ.
 أف الكاليات المتحدة عممت إلى تقسيـ العراؽ جكيان إلى ثالث مناطؽ أك أقاليـ ،أمالن في إبعاده عفاستعادة دكره اإلقميمي كالدكلي ،مما تقدـ يبدك أف ىنالؾ تداخالن بيف األىداؼ كالدكافع اإلنسانية
الخالصة كبيف التدخالت التي تتـ باسـ اإلنسانية لمتعبير عف مصالح ذاتية لدكلة أك مجمكعة دكؿ.
كما داـ الطريؽ إلى تحقيؽ األىداؼ اإلنسانية الخالصة عف طريؽ التدخؿ العسكرم يعد أم انر في
غاية المثالية في ظؿ البيئة الدكلية الجديدة ،ال سيما في ظؿ انفرادية الكاليات المتحدة كحمفائيا
الغربيي ف بصياغة القرار الدكلي ،فإف مف حقنا القكؿ أف التدخؿ العسكرم بإسـ اإلنسانية كالذم يجرم
في ظؿ (شرعية) األمـ المتحدة ما ىك إال صكرة مف صكر االستعمار الجديد الذم ييدؼ إلى تطكيع
اإلرادة الكطنية الشاممة لمدكؿ المتدخؿ في شؤكنيا كعمى النحك الذم يحقؽ األىداؼ كالمصالح
االستراتيجية لمكاليات المتحدة.
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 كاف اليدؼ الرئيسي مف التدخؿ األمريكي في العراؽ ليس بإسقاط النظاـ الديكتاتكرم لصداـكما تدعي ،بؿ ىك تأكيد الزعامة األمريكية في الساحة الدكلية كمحاكلة الثكرة عمى النظاـ
الدكلي الذم تأسس مع نياية الحرب العالمية الثانية ك إنشاء األمـ المتحدة ،فيذا العدكاف ىك
في حد ذاتو كرقة استيدفت مف كرائو الكاليات المتحدة األمريكية استفزاز األقطاب الدكلية
الصاعدة كتجريب مدل قدرتيا عمى المناكرة كالتحدم كالكشؼ عف أكراقيا ك نكاياىا  .فاحتالؿ
العراؽ أك فرض نظاـ مكاؿ ليا ىناؾ ،كالتمكقع في المنطقة سيمكنيا مف التحكـ في عنصر
ترتكز عميو مدنيتيا ك صناعتيا كىك النفط الذم تعتبر احتكاره مدخال المتالؾ كرقة مربحة في
مكاجية األقطاب الدكلية الصاعدة ك تكريس الزعامة كالييمنة ،بدؿ الدخكؿ في سمسمة مف
اإلجراءات العقابية السياسية ك اإلقتصادية المكمفة ك غير مضمكنة النتائج ،ثـ تكجيو رسالة
إلى كؿ األنظمة التي قد تفكر في تحدم زعامتيا ك ىيمنتيا.
 إف مجمس األمف الدكلي ظؿ يمعب دك انر قياديان ىامان فى مسالة العراؽ ،كفى ظؿ تكجيو مجمس األمفالدكلى تـ تحقيؽ تقدـ عظيـ فى التفتيش عف أسمحة العراؽ ،كيدؿ ذلؾ تماما عمى اف مجمس األمف
الدكلى يستطيع اف يمعب دك ار قياديا فى تسكية مسالة العراؽ.
 الكضع األمني في العراؽ كرغـ اإلدعاءات األمريكية بأف ثمة تحسنان ط أر عميو ،سكاء نتيجةإلنخفاض عممية المقاكمة أك لقمة أعداد اليجمات التي تتعرض ليا قكات اإلحتالؿ ،فإف األكضاع
ىناؾ ال تزاؿ تشير إلى القمؽ ،قد تككف حالة االنفالت األمني التي سيطرت عمى الكضع طكاؿ
العاميف الماضييف خفت حدتيا ،كلكنيا لـ تنتو تمامان فعممية المقاكمة ال تزاؿ مستمرة ،ناىيؾ عف
تعرض خريطة جماعات المقاكمة كاألصكلية المرتبطة بيا لتبدالت في الشيكر القميمة الماضية،
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ككنيا تحؿ نفسيا كثـ تعيد تجميع صفكفيا تحت أسماء كشعارات أخرل ،كمصدر الخطكرة ىنا ىك
العالقة التي تربط بيف بعض ىذه الجماعات كبعض العناصر اإلرىابية في دكؿ الجكار كدكؿ الخميج
العربي.
 إف إستمرار تردم األكضاع في العراؽ سيسمح لبعض األطراؼ الخارجية بالتدخؿ في شؤكنو الداخميةلتحقيؽ مكاسب أك تصفية حسابات ،بحيث يصبح العراؽ ليس ساحة لمصراعات بيف أطراؼ محمية
فحسب ،إنما أيضان لصراعات أطراؼ خارجية عمى أرضو ،مما سيعقد كثي انر مف األكضاع عمى
الصعيديف العراقي كالخميجي ،كمف ىذا المنطمؽ سيصبح العراؽ عمى ضعفو مصد انر لتيديد األمف
كاالستقرار في منطقة الخميج العربي.
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التوصيات:
 .1التدخؿ العسكرم يجب أف يككف جماعيان كالمقصكد بالجماعية ىك إما تدخؿ مباشر مف قبؿ مجمس
األمف كاما بتفكيض منو ،كالتدخؿ الذم تـ في العراؽ لـ يكف جماعيان في ظؿ غياب مجمس األمف
الدكلي ،كالذم تسيطر عميو في كثير مف االحياف مصالح الدكؿ الكبرل  ،كلكف بدال مف ذلؾ ينبغي
اف يككف كاف ىنالؾ دكر كمكافقة مف قبؿ الجمعية العامة لالمـ المتحدة خصكصان لقضايا كق اررات
ميمة مثؿ التدخؿ بشؤكف الدكؿ االخرل .
 .2يجب إستنفاذ جميع الكسائؿ السممية قبؿ استخداـ القكة العسكرية في التدخؿ في الشكؤف الداخمية
لمدكؿ كما حدث في العراؽ .
ينبغي أف يؤدم التدخؿ العسكرم إلى تحسف أكضاع حقكؽ اإلنساف إال أنو لـ يتـ ذلؾ في العراؽ،

.3

كذلؾ بسبب اعتماد حمؼ االطمسي لنظرية اإلشتباؾ األمف أم القتاؿ عف بعد دكف حدكث تدخؿ برم
.
 .4إستخداـ القكة العسكرية في العراؽ لـ يراع مبدأ التناسب إذ مف المفترض أف تككف العممية محدكده
األىداؼ كدقيقة ،كلكف ما حدث ىك العكس نتيجة إلتباع إستراتيجية القتاؿ األمف مما يدفع لصعكبة
القبكؿ بتبرير ىذه الحرب باإلنسانية  ،كذلؾ لتعرض حقكؽ اإلنساف لإلنتياؾ جراء ىذه الحرب .
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