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ملخص
وددهش لبإ ،ددحش لبإرل،يد – لك ريعيد خد ش لرثددش تطارهددح ،تثداالش ثددحمي ،لرتاطدش اثحبد
ددأل ددم لالت ددتقرلر .ا ،ددم ل ملمش ث ددمي لبتغيي ددر ى ددي طايإد د لبإ  ،ددحش ا دديأل لبطد درىيأل اىقد دحً الخ ددت ل
لب صحبح البتالهحش لبتيحتي بعش نه ح.
لبإر،يد -لك ريعيد عدحأل
لب رضي لبتدي يثدحاش لباحثدج لبت عدم دأل صدثتهح هدي وأل لبإ ،دحش ل
ي عددأل وأل تتطددار نثددا تىددحق ورثددب ،الأل لبثددرب عددحأل ي عددأل ت حميهددح بددا تدداىرش ورضددي

ئ د

ددأل

لب ه لب تاحمش ب صحبح ا طحبب لبطرىيأل.
اب ت اددش ددأل صددث لب ددراض لبتددي لنط ددق نه دح لباحثددج تيحت د لال ت ددحم
نددحهت تث ي ي د  ،نهددح لب ددنهت لبتددحريخي لبددح يإدديأل

ددا لبعوددل ددأل لبلددحار لبتحريخي د لبإرل،ي د -

لك ريعي الب رلثش لبتي رش اهح .عحب ل ت م لباحثج
) (Inputsت ح
عحأل بهح لك ر لبالضح

ددا ل د

ددأل

ا نهت لبتث يش لبنظ ي لبح ىترض وأل

ع اتط نظح ي ( ؤتتحش صدنع لبقدرلر) بتد تي انتدحئت ثدممي )(outputs
ا هحه لبإ ،حش.

بق ددم تاصد د نح تب ددا ل د د

ددأل لبثق ددحئق الالت ددتنتحلحش ،وه ه ددح ،لث ددت ش لبإد درلق عحند د

ه دد

اوتحتي ىي لبت عير لبتيحتي بصحنع لبقرلر لك ريعي ،ال تاحره لبماب لبتي تضد أل صدحبح لبااليدحش

ك

لب تثددمي اتإ ددش
لبتيطري

ددا تثقيددق وهددملىهح لبتيحتددي الال،تصددحمي الإلتددترلتيلي – لك ني د  ،تأل ض د حأل

ا لبخ يت لبإراي الب صحمر لبن طي

ش لبهمل لالتترلتيلي ب االيحش لب تثمي.

ع ح وأل غيحب لب ران ىي لبإ ش لبتيحتي ب ثعا دحش لبإرل،يد لب تإح،اد الإلملرلش لك ريعيد
عاير أل م لب ق البو البتالس لب تاحمش.
والم هح ش لً
ىي ثحب لتت رلر لالثت ش وا لنتهحئه ىإأل لتت رلر لبإ ،حش اتطارهح هي لكع ر لثت حالً.
الكلمات المفتاحيةل لبإ ،حش لبمابي  ،لبإ ،حش لبإرل،ي لك ريعي .
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Abstract
Iraqi- American Relations have been through the stages of its evolution saw a
sharp turnaround and was associated with a state of instability in this relationship. Unit
of change has increased in the nature of relationships between the two sides, according
to the different interests and political orientations.
The hypothesis that the researcher is trying to examine sure their health is that
race relations-the US was able to evolve towards wider horizons, and that the war could
have been avoided if there had been a propitious ground of mutual understanding of the
interests and demands of two parties. Thus, the deterioration of relations and bringing it
to an end to resort to armed force represents a shared responsibility borne by the parties
and diminished, albeit to varying degrees.
To demonstrate the validity of hypotheses that we started it, we relied on a
number of analytical methods, including historical approach, which assigns to the
disclosure the Iraqi-American historical roots and stages through which. Well we have
adopted the method of systemic analysis, which assumes that there is input (In puts)
interacting with both central (decision-making institutions, to come to the specific
results of the (out puts) have had a clear impact on these relations. The relations are not
free from external stimulus interacted with certain elements, then came the specific
results.
Key words: Relations, Iraq, the US.
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الفصل األول
مقدمة الدراسة
المقدمةل
ه د د ى ددي لب ع ددر لالت ددترلتيلي لك ريع ددي ،ا ،ددم نود د ش ه ددحه لكه يد د

يثت ددش لبإد درلق عحند د

ددأل

ل تاحرلش دمي نهدح لب ا،دع لبلغ لرىدي لبدح يثت ده لبإدرلق ىدي نطقد لبخ ديت لبإرادي ،ال ت عده لثتيدحطي
ن طددي ه د بدده عددحأل لبصددملري ىددي لبإددحب ىض د ً ددأل لال تاددحرلش لك ني د البتيحتددي لإ دش ندده رع د
لتتقطحب ىي لبتال أل لبإحب ي.
تال وأل لب ىدش ب نتاددحه وأل لبإ ،د ادديأل لبطدرىيأل ،اخصاصدحً اإدم مخدداش لبقدالش لبإرل،يد ب عايددش
ح  ،1550تلححاهح لبإميم أل لبإال ش ،لك ر لبح ،حم تبا وأل تتخح ،ا ا نثا ثاظ ،اىي لبإميدم
أل لب نحتاحش طحاع م لالرتيحح لب تاحمش ،البح لرتقا تبا ثم لالثتعح تبا لتتخمل لبقاى لبإتعري
ع ح ثصش ح ي  1551ا . 2003
وامش لإلملرلش لك ريعي لب تإح،اد لهت ح دحً ع دحً احبقضدي لبإرل،يد

ندح ط دع لبإقدم لكخيدر دأل

لبقرأل لبإوريأل ،لبدح ادمو ا ثدملج لبغد ا لبإ لر،دي ب عايدش ،د ،يدحمي لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ب تثدحبل
لبمابي لبح لضط ع ا ه

تثرير لبعايش( .ارها .)63-62 :1551 ،

اع د ددح تيتضد ددح ند ددم نح،و د د

لرثد ددش تطد ددار لبإ ،د ددحش لبإرل،ي د د  -لك ريعي د د  ،وأل هد ددمل لإلملري

لك ريعي لبتحاق ىي هم "لارج ااش لكب" ،عدحأل يت ثدار ثداش تتدقحط نظدح لبدرئيس لبإ لر،دي (صدمل
ثتيأل)

دا ل تادحر وأل هدحل لبنظدح يهدمم لبتد الك دأل لبدمابييأل احريإد ل ت عده وتد ث

ثظداري مابيدحً،
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تال وأل لبهددمل وخددح اددحبترللع،

ددا لك،ددش ىددي ضد انه لبإتددعر  ،ىددي هددم تملري لبددمي قرلطييأل ا ح د "

ايش ع نتاأل" ،ثيج تانش هحه لإلملري لتترلتيلي
لالثت دال لب د ماج الإلنهددح لال،تصددحم

غحيري ت ش خ ش حني تنالش ،احبترع

ا تيحت

تددتهمى اددحب تي درلأل البإ درلق نددح لباملي د  ،د لال،تصددحر

ددا

لبإرلق ماأل تيرلأل اإم حب (ثحىظ.)251-256 : 2001 ،
ابعددأل نددم ح تت د (لددارج ادداش لالاددأل) قحبيددم لك ددار ىددي لبااليددحش لب تثددمي ،ل تاددرش لإلملري
لبلميددمي لأل لبثصددحر لال،تصددحم لب ددراض

درق اددملغير ح لددماى،لك ر لبددح ابددم ،نح ددحش
ددا لبإد ل

عحنش تحهب تبا ضراري تيلحم املئش نحتا بت إيش نظح لبإقااحش اتاندي هدا (لبإقاادحش لبحعيد ) ىدي
ثحاب با،ل تمل ي نظح لبإقااحش لب راض

ا لبإرلق.

ا ددح ومى تبددا لأل يتخددح لبتصددإيم و،صددا ددمى بدده وثددملج لبثددحم

وددر ددأل وي دداش تدداات ر

 ،2001تح وددعش لبثددمج نإط دحً ه ددح ىددي لتبي د لب تثع د احبإ ،ددحش لبإرل،ي د – لك ريعي د  ،بيتثدداش
لبخطحب لبتيحتي لك ريعي

دا و رهدح تبدا خطدحب صدريح اإتدقحط لبنظدح لبثدحع ىدي اغدملم اإدم وأل تد

تلحا اتحئش لبضغط الإلنهح لال،تصحم .
بقم ل ملمش ثمي لبتاتر ىي لبإ ،حش لبإرل،ي – لك ريعي

نح املي

ح  ، 2002نم ح ل تادر

لبرئيس لك ريعي (لدارج اداش لالادأل) ىدي خطدحب (ثحبد لالتثدحم) ،لبإدرلق عإثدمى ماش ( ثدار لبودر)،
ااإم حب ت تتقحط لبنظح لبإرل،ي ىي نيتحأل تاريش  ، 2003بيظهر اإم حب ن ط لميم أل لبإ ،دحش
لبإرل،ي – لك ريعي ت ي احبتطار لبتريع البتإحاأل لب تاحمش ايأل لبطرىيأل ( حرام .)231 : 2002 ،
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مشكلة الدراسةل
تثحاش لبمرلت

نح،ود تودعحبي

ه د تقداش تأل هندح تاحيندحً الضدثحً ىدي لب صدحبح لبتيحتدي اديأل

لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د البإ درلق ،تح تثددحاش لبااليددحش لب تثددمي ىددرض وددرا هح لبتددح ي تبددا لبهي ن د
ا لب نطق اح تاحرهح لبقطب لكاثم ىي لبتيحت لبمابيد لنط ،دحً دأل لتدترلتيليتهح ىدي لبودرق لكاتدط
لبتي ي تي ىي قم تهح تضإحل لبإرلق اتثلي ماره لبإتعر الالتتثالح
ىي ثيأل يتإا لبإرلق تبا لبثصاش

ا عحن ت ،ي ي ىح

ا قمرلته لال،تصحمي .
ا ؤ ري ا ح يتنحتب ا،مرلته

لبلياتترلتيلي الال،تصحمي  ،اهحل يإحرض لب ورا لك ريعي ىي لب نطق .

أسئلة الدراسةل
ت ير لبمرلت ل

أل لبتتحؤالش نهح:

 -1ح ثقيق لبناليح لك ريعي ىي لبإرلق اإم ح  2003؟.
 -2هش لتتطح ش لإلملري لك ريعي ض حأل صحبثهح لبثياي اتثقيق وهملىهح ىي لبإرلق؟
 -3ح وه لب وحريع لك ريعي ىي لبإرلق؟

أهمية الدراسةل
أل لب ؤ ش وأل ت يم هحه لبمرلت لكليدحش لب ثقد
لبإرل،ي لك ريعي

ح اديأل

دا ىهد

دح لدرى دأل تثداالش ىدي لبإ ،دحش

دح ي  2011-2003اطايإد لبتدمخ ش لبتدي ثصد ش اعدحب ت يدم صدحنع

لبقرلر نم لبرلا تبيهح .ايتت حم نهح أل ،اش لبملرتيأل الباحث يأل ىي هحل لب لحش.
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أهداف الدراســةل
تهددمل لبم لرت د لإللحا د

ددأل ثقيق د لبناليددح لك ريعي د ىددي لبإ درلق اإددم ددح 2003

ددأل خ د ش

ض د حأل صددحبثهح لبثياي د اتثقيددق وهددملىهح .اوه د لب وددحريع لك ريعي د ىددي لبإ درلق .ددأل خ د ش إحبل د
اضا ثيا يت ش ىي مرلت اتث يش لبتيحت لك ريعي ثيحش لبإرلق أل لالثت ش اثتا لإلنتدثحب،
ا ا نثا ي عننح أل إرى طايإ لب صحبح الكهملل لك ريعي ىي لبإرلق.
ىي ظش تإي و ريعي بتغيب وا تبغدح مار لبقداى لبمابيد لكخدرى لب نحىتد بهدح ىدي لبتدحث لبمابيد  ،دع
تاظيل لبور ي لبمابي بإلاقح

ا ت ا،هح ثيحش هحه لبقاى اا ح يض أل هي نتهح لبإحب ي لب ط ق .

فرضية الدراسةل
لب رضي لبتي يثحاش لباحثج لبت عم أل صثتهح هي وأل لبإ ،حش لبإرل،ي لك ريعي عحأل ي عأل
بهح وأل تتطار نثا تىحق ورثب .اوأل لبثرب عحأل ي عأل ت حميهح با تاىرش ورضي

ئ

أل لب ه

لب تاحمش ب صحبح ا طحبب لبطرىيأل .ااحبتحبي ىإأل تمهار لبإ ،حش الباصاش اهح تبا ثم لالثتعح تبا
لبقاي لب ت ث ت ش تؤابي

وترع يتث ش لبطرىحأل ا رهح ،االأل عحنش امرلحش ت حات .

حدود الدراسةل
ت ش ثمام لبمرلت احتتددي:
 -1لبثمام لب حني :ل،تصرش لبمرلت

ىحب تري لب تمي ايأل (.) 2011-2003

 -2لبثمام لب عحني  :لبااليحش لب تثمي لك ريعي ال هاري لبإرلق .
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صعوبات الدراسةل
يالله لباحثج لبع ير أل لب إا،حش البصإااحش ىي إحبل هعحل الضيع .ثيج يإحني أل
صإاا لباصاش البثصاش
يت تملابهح وا لإل

ا لبإميم أل لبمرلتحش الكاثحج الب إ ا حش لبتي تاصل احبتري  ،اب ح

أل نهح َا ْإم ،عانهح ت س لبلحنب لك ريعي البإرل،ي

ا ٍ
ثم تال .

مصطلحات الدراســةل
 -1لبإ ،حش لبمابي  :هي ل ا
ي عأل رصمهح ىي رث تحريخي

لبرالاط لب تإممي ىي وغرلضهح الب تنا

ىي ضح ينهح لبتي

إين ايأل لباثملش البإنحصر لبتي يتوعش نهح لبنظح لبمابي

(ىه ي.)21 :2011 ،
 -2لبتيحت لك ريعي  :لبقضحيح لب وترع ايأل لبا ميأل الب ا،ل ت ل عش ،ضي ت ح ش و لنع ح .
 -3لبتيحت لبإرل،ي د  :لبقضحيح لب وترع ايأل لبا ميأل الب ا،ل ت ل عش ،ضي ت ح ش و لنع ح .
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري
ل ملم لبترعي لك ريعي

ا لبإرلق اإم لبثرب لبإحب ي لب حني  ،احب كه يته اثيايتده ،اعدحب

ثدديأل اددموش لالثتيحطددحش لك ريعيد لبن طيد احبنضدداب ،ااحبتددحبي وصدداثش تد ب اضددع لبإدرلق الب نطقد
لبإرايد د عع ددش تث ددش لبت دديطري لبغرايد د  ،و د د لًر ثيايد دحً ا ه د دحً بتإ يد د لك ددأل لبغراي.ا ي دده بد د تإ ددم تد د ب
لبثص دداش

ددا لب ددن ط ل،تص ددحمي وا تلحريد د اق ددمر ددح وص دداثش تد د ب تتإ ددق ا ددحك أل لبق ددا ي ب االي ددحش

لب تثددمي لك ريعي د  ،تح صددحر ه د لإلملرلش لك ريعي د لب تإح،ا د لبترعي د
تيحتحتهح لب خت

دا عتددب لبإ درلق تبددا لحنددب

نهح تيحت لكث ل (ث ل اغملم  ،) 1555ا ورا وي نهحار دح  ، 1551لبدح

ه ددا ى ددي لبثقيقد د خط دداي ت د د بث ددل اغ ددملم ،بعان دده يت ددتخم لبإد درلق (اثعد د

ا،إ دده لبلغ لرى ددي) عإ ددق

لتترلتيلي و ح لثت حالش تغ غش لبن اح لبتاىيتي ،تنحل  ( .نصار.)14 ،1515 ،
تال وأل لبالام لباريطحني ىي لبخ يت لبإراي النوغحش لبااليحش لب تثمي لك ريعي احبثرب لباحرمي
ىددي وارااددح ،ال ت حمهددح

ددا لبتيحت د لباريطحني د بث حي د لب صددحبح لبغراي د

ح د الب صددحبح لك ريعي د

خحص د ىددي لبخ دديت لبإرا ددي البإ درلق ،ثددم ددأل لبتيحت د لك ريعي د ت ل لبإددرلق اثددحش ماأل لبتقددحرب ا دديأل
لبطرىيأل.
ا نددح ددح  ، 1551ظددش لبإدرلق لبمابد لبخ يلي د لباثيددمي لبتددي ال ت ت د ىيهددح لبااليددحش لب تثددمي
ن احلً .احبتدحبي دم لبإدرلق مابد غيدر صدميق وا غيدر البيد ب االيدحش لب تثدمي ىدي لب نطقد  ،يضدحل تبدا
حب د لتلددحه لبإ درلق نثددا لب إتددعر لالوددترلعي -تنددحل  -التددت ر هددحل لبثددحش بينتهددي اقطددع لبإ ،ددحش ادديأل
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لبإد درلق او ريع ددح ددح  ،1561ات دداب ال ،ددل لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د

ددأل لبإ ددمالأل لإلتددرلئي ي ددح

. 1561
التددت ر لباضددع

ددا هددحل لبثددحش ثتددا ،يددح دداري  11ت ددا  ، 1561البتددي وتدده ش ىددي لتتددح

لبهاي ايأل لبطدرىيأل ادحبنظر بتالهحتهدح لب نحهضد ب تيحتد لك ريعيد ابن احهدح احب نطقد  ،ارىضدهح لبالدام
لكلناددي ىددي لبخ دديت لبإراددي ،تضددحى تبددا ،يح هددح ات د ي لبددن ط لبإ لر،ددي ددح  ، 1512االخ درلج لبوددرعحش
لكلناي

أل لبإرلق ،ا طحباتهح احتتخمل لبن ط عت ح تيحتي ح  ، 1513ضم لبماش لب ؤيمي ب عيدحأل

لبصهياني ،لك ر لبدح وتده ىدي لرت دح وتدإحر لبدن ط حب يدحً ،اتداب لضد لر لًر عايدري ىدي ل،تصدحم لبغدرب
ش (لبصم

لبن طي ) ،ىض ً أل رىضهح ك تتاي تيحتي

ع تترلئيش.

تأل لتترلتيلي لبماش هي ىي لحنب عاير نهح لنإعحس بت ح ش صحبثهح ا،مرلتهح انتيل نهحئي
ب صد ددحبثهح اوهد ددملىهح

د ددا لب تد ددتاييأل لبد دداطني البد ددمابي ،ىحإلتد ددترلتيلي لك ريعي د د تتض د د أل لب صد ددحبح

الكهد ددملل لبتد ددي تناد ددع د ددأل ت د د ير لب صد ددحبح لبقا ي د د لك ريعي د د اح تاحرهد ددح لب ثد ددار لبد ددح تد ددمار ثابهد ددح
لتددترلتيليتهح لبقا ي د  .ابغددرض تثقيددق هددحه لكهددملل لبقا ي د الاددم ددأل لأل تعدداأل هنددح اتددحئش اومالش
تتتتخم بتثقيق لبغحي لب نودامي ،اهدي تإدممي عحباتدي لبإتدعري الال،تصدحمي البتيحتدي  .اكلدش حبد
لضدط إش ؤتتدحش دمي اصدنع لالتدترلتيلي لك ريعيد ع ؤتتد لبرئحتد  ،البعدانغرس ،ا ل دس لك دأل
لبقد ددا ي ،اا لري لبد ددمىح  .اغيرهد ددح .ا د ددا لبصد ددإيم لبرت د د ي هند ددح

ؤتتد ددحش اهيحعد ددش تود ددحرع ي صد ددنع

لالت ددترلتيليحش البتيحت ددحش ات ددؤ ر او ددعش ىإ ددحش ددش لب ل ت ددع لبص ددنح ي-لبإت ددعر لك ريع ددي ا لرعد د
ا إحهم لباثاج البمرلتحش ( رلع لب عر) ااوعش واتع ل ح دحش لبضدغط البد ور لبإدح لك ريعدي ،بدحب
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تإ ددم

يد د ص ددنع لالت ددترلتيليحش البتيحت ددحش ددأل لبإ ي ددحش لب إق ددمي .ال ددح ه ددحل لبتإقي ددم نتيلد د ت ح ددش

ؤتتحش مي رت ي اغير رت ي
اموش لبااليحش لب تثمي ترع

ا صإيم لبااليحش لب تثمي لك ريعي .
ا تثقيق لتترلتيليتهح لبوح

ا لبصإيم لبإحب ي اإم لبثرب

لبإحب يد د لب حنيد د ( ،) 1545تح ُ ددم لب ددن ط لبإح ددش لب ث ددر بإلت ددترلتيلي لك ريعي ى ددي لب نطقد د لبإرايد د
البإد درلق خصاصد دحً ،ات ددإش تب ددا تمخ ددحش لبإد درلق تث ددش ظ ته ددح ددأل خد د ش لبإمي ددم ددأل لالت ددترلتيليحش
البتيحتحش اهمل الله اعاح ل حح لبن اح لبتاىيتي تنحل ( .لبإ ل.)145 ،2006 ،
وددهمش لبإ ،ددحش لبإرل،يد -لك ريعيد خد ش لرثددش تطارهددح ،تثداالش ثددحمي ،لرتاطددش اثحبد

ددأل

م لالتتقرلر ىي هحه لبإ  . ،ا،م ل ملمش ثمي لبتغير ىي طايإ لبإ ،حش ايأل لبطرىيأل اىقحً الخت ل
لب صحبح البتالهحش بعش نه ح.
لا ددمش لإلملري لك ريعيد د لهت ح د دحً ع د دحً ا ددحب ل لبإ لر ،ددي ن ددح ط ددع لبإق ددم لكخي ددر ددأل لبقد درأل
لبإوريأل ،لبح امو اإثملج لبغ ا لبإرل،ي ب عايش.
تأل ه ددمل لإلملري لك ريعيد د لبتد دحاق ى ددي ه ددم (ل ددارج ا دداش لكب) ع ددحأل يت ث ددار ث دداش لت ددقحط
لبنظددح لبتددحاق ،تال وأل هددحل لبهددمل وخددح اددحبترللع ىددي هددم لبددمي قرلطييأل (ايددش ع نتدداأل) ثيددج تانددش هددحه
لإلملري لتترلتيلي

غحيري ت ش احبترع ا تيحت لالثتال الإلنهح لال،تصحم .

ن ددم ح تتد د (ل ددارج ا دداش لالا ددأل) قحبي ددم لك ددار ى ددي لباالي ددحش لب تث ددمي ،ل تا ددر لأل لبثص ددحر
لب راض

ا لبإرلق ،دم ادمو احبتآعدش ،اتاندا هدا (لبإقاادحش لبحعيد ) ىدي ثحابد با،دل تدمل ي نظدح

لبإقااددحش ،ا،ددم لتخددح لبتصددإيم و،صددا ددمى بدده اإددم وثددملج لبثددحم

وددر ددأل وي دداش  ،2001تح وددعش

لبثددمج نإط دحً ه دحً ىددي لتبي د لب تثع د احبإ ،ددحش لبإرل،ي د -لك ريعي د  ،بيتثدداش لبخطددحب لبتيحتددي
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لك ريعددي

ددا و رهددح تبددا خطددحب ص دريح اإتددقحط لبنظددح لبثددحع ىددي اغددملم اإددم وأل ت د تلددحا اتددحئش

لبضغط الإلنهح لال،تصحم (ثحىظ.)251-256 : 2001 ،
ل ملمش ثددمي لبتدداتر ىددي لبإ ،ددحش لبإرل،ي د – لك ريعي د

نددح املي د

ددح  ، 2002نددم ح ل تاددر

لبرئيس لك ريعي (لارج ااش لالاأل) ىي خطحب(ثحب لالتثحم) ،لبإرلق ع ثم ماش ( ثار لبور) ،ااإدم
حب ت تتقحط لبنظح لبإرل،ي ىي نيتدحأل  ، 2003بيظهدر اإدم حبد ن دط لميدم دأل لبإ ،دحش لبإرل،يد –
لك ريعيد ت يد ادحبتطار لبتدريع البتإددحاأل لب تادحمش اديأل لبطدرىيأل ،تح بد يعدأل ب االيدحش لب تثدمي لك ريعيد
و مار تيحت ددي ى ددي لبإد درلق ،ا ددش لبث ددرب لبإحب يد د لب حنيد د  ،ثي ددج ع ددحأل لهت ح ه ددح نص دداحً

ددا ضد د حأل

صددحبثهح لال،تصددحمي (لبن طي د ) احبتإددحاأل ددع اريطحنيددح ددأل خ د ش لال ت درلل اتدديطرتهح

ددا لبإ درلق،

اهعحل ثظي لبإرلق ا ه ي عايري ىي تالهحش لبتيحت لك ريعي

نح والئش لبقرأل لب حضي ،هحه لكه يد

ال تخددرج ددأل لب إددحيير لكتحتددي ب صددحبح لالتددترلتيلي لبثياي د لك ريعي د –ىيدده تثميددملً – ال تاددحرلش
ميمي تتإ ق احب عحن لبليا-لتترلتيلي ااحإل عحنحش الب الرم لال،تصحمي الباوري ،لبتي لإ ش لبودرعحش
لك ريعيد اإددم صد لر
تثصش

ددع لبقدداى لبرئيتددي لب هي ند

ددا لب نطقد (اريطحنيددح ،ىرنتددح ،هابنددمل) – تنددحل -

ا ل تيح لش ن طي بغدرض لالتتعودحل الالتدت حر ا ادر هدحل لب دمخش ادموش لبااليدحش لب تثدمي

لك ريعي ىي تإ ي ن احهح ىدي لبإدرلق الب نطقد لبإرايد
دا لبدرغ

دأل إحرضد اريطحنيدح لبتدي ثحابددش لإلاقدح

ا دحً " ااحبدحلش اإدم لبثدرب لبإحب يد لب حنيد "،
دا ا،إهدح لب هدي أل ان احهدح ىدي لب نطقد  ،تال

ونهح لضطرش اإم حبد تبدا لال تدرلل اطايإد لبدمار لك ريعدي اوه يتده ،اهعدحل الدمش لبااليدحش لب تثدمي
دداطق ،ددم بهددح ىددي لبإ درلق بيصدداح رتع د لً وتحتدديحً ىددي تيحتددتهح تلحهدده بإقددام مي دمي الثق د (لبث يددم ،
.)35-34 : 2002
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الدراسات السابقــةل
الدراسات العربيةل
دراســة أحمــد صــدقي الــدجاني وآخــرون )2991 ،بعن ـوانل أزمــة الخلــيد وتــداعياتها علــى
الـوطن العربـي ،واضددثش لبم لرتد اد أل ثدرب لبخ دديت ،ا تداحاهح ،اا،حئإهدح ،اواإحمهدح، ،ددم ودع ش و د اددش
عحر د

تددش لك د لبإراي د ع هددح ىددي ص د ي هح ،ا ح لبددش .ع ددح والددمش هددحه لك د لبعحر د  ،ىددي لبخ دديت

الب ورق واضح حً لميمي ا إقمي تتالله وطدرلل لبصد لر – ا دح ىيهدح لبدماش لب تثحب د  -صدإاا احبغد ،
ارا ددح لت ددتثحب  ،ى ددي لبت دديطري

يه ددح .اا ددحبرغ

ددأل لب ددم حر لب ددح وبثقت دده ث ددرب لبخ دديت لب حنيد د اقطد دريأل

راييأل ،اش اتااه اضإش لباطأل لبإراي ،ع ح ب يثصش ىي و ثقا  ،و ح خيحرلش ثحت
لبتن ي د الك ددأل البمي قرلطي د لبإ ددش لب و ددتر  .اىددي لبا،ددش لبددح

ق ددش لبثددرب لالنقتددح ادديأل لبا ددملأل

لبإراي د لبغني د الب قي دري ،وط قت قحا د لب ثن د مينح ي د لبتضددح أل لبإراددي لإلت د ي
لبوإاي  ،ااثمش نال

دأل ثيدج

ددا تددتاى لبقح ددمي

لبوإار لباطني البقا ي ىي لب غرب الب ورق.

اهددحل لبعتددحب يض د لب نح،وددحش البتإقياددحش ثدداش ثددحار وراإ د  ،هددي  :صددنع لك د (لددحارهح)،
االملرتهح ،اتقاي وهملىهح ،ا تتقاش لبنظح لبإراي ااإمهح.
دراسة عبد الحسين شعبان2991 ،م) بعنوانل بانورامـا حـرب الخلـيدل وثيقـة وخبـر"،تطر،دش
لبمرلت تبدا ،د لررلش ل دس لك دأل لبدمابي اخصداص ثدرب لبخ ديت الثدت ش لبقدالش لبإرل،يد ب عايدش دع
ايحأل ثي يحتهح البظرال الب اتحش لبتي رلىقتهح خصاصحً نح لنتهح لبثرب ابثم لتأل.
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اايأل وأل

وخ حس لبق لررلش ،م لتخحش اإم ا،ل تط ق لبنحر ا،م ،صم أل تقمي هح لإلتهح

ىددي تإ يد اتإ يددق لبددا ي لب إرىددي البثقدداىي ب تإددحطي ددع نتددحئت ثددرب لبخ دديت البقد لررلش لبنحل د
ا صإيم واضح لبثصحر الب تتقاش اىق رؤي

نهددح

تؤاب ا نظار الضح .

ا،ددح اتقددمي م لرت د وابي د ثدداش  ،د لررلش ل ددس لك ددأل البإقااددحش التددتخمل لبقدداي الإلوددعحبيحش
لب نهليد البإ يد اهددمل ت طددح ىعدري نهددح ،ا ددم تبددا لبتإريددل اهددح اوددعش ددال ا ع ددل لددملً ،و،ددرب
نه تبا لبتتلش .اىي لب قري لبتي ت تهدح نودر ل يدع ،د لررلش ل دس لك دأل اديأل  2تب وغتدطس 1550
ا  4تحلر ( ددحرس) ( 1554ع ددح هددي لبنصدداص لكصد ي لبصددحمري ددأل لك د لب تثددمي)  .ا،ددح اح،تطددح
لب صش لبتدحاع دأل ي دحق لك د لب تثدمي لبخدحص احبإقاادحش ،البتدي صدمرش لبقد لررلش ا الاده (احتدت نح )
لبقرلر  .)611ا،م ناحه ختصري أل تبي

دش ل دس لك دأل اعي يد لتخدحح لبقد لررلش ىيده احالرتادحط دع

لثت ش لبعايش ا حص لبصث لر  ،ىي لباثج لبإ دي ع دح ىدي لبصدثحى نقداش لبا يقد خادر ،ونهدح تغندي
ا،م ال تثتحج تبا عاير ندح ب تاصدش تبدا لتدتنتحلحش وا إل ادحش ثقدحئق ..ا

دح هدي لبصداري ىحبا يقد

،ددم تعدداأل اددمي ً ددأل قحب د وا تإ يددق وا م لرت د وا ددأل عددش هددحه لكوددعحش لت إ د وثيحن دحً ..ونهددح نحطق د
اا يغ تتتطيع لالىصحح أل لبع ير .ااإ عحنهح لأل تمب

ا لبطريق تحل ورلمش بعي ت

ر ا لبثدرل

اتثددمم لب ا،ددل الب د ور  ..اهددح ي عددأل لالتتروددحم ب تددتمالش الب نددحظري ،خصاص دحً اونهددح " نددص " اب دديس
لنثيددح

تدداق ،اهددي توددحري ثي د ب ددح لددرى ىددي لبخ دديت تقتددرب ددأل ىإددش لبت د ح وثيحن دحً اتع دده اتثصددم

نتحئله.
دراسة محمد حسنين هيكل3002 ،م) بعنوانل المبراطورية األمريكية واإلغارة على العراق"،
ياضددح

ث ددم ثتددنيأل هيعددش تيحت د (لال ارلطاري لك ريعي د ) لب تددتقا ي ىددي لبق درأل لبثددحم البإو دريأل
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ا ،ته ددح اغد د ا لبإد درلق الثت ب دده .ايا دديأل تيحتد د لباي ددش لكا دديض ى ددي لبتخط دديط البتن ي ددح بغد د ا لبإد درلق
الثت ب دده ،الب ددمار لب ددح بإا دده ا ي ددر لب ددمىح (تن ددحل ) مانحبم لر تد د يم ى ددي مى ددع لإلملري لك ريعيد د البثد د ب
بل هار الثت ش لبإرلق .
ايخصص ثل حً عاي لًر بتاضيح لكاإحم لبتحريخي الب تدتقا ي ب ارلطاريد لك ريعيد ىدي خطدط
تحتد لبايددش لكادديض ،ايرعد

ددا هددا (لبثددرب) ىددي وحهددحأل لبرؤتددح لك ريعددحأل .ب دحب يقدداش لددارج

ااش لكب " تأل لبثرب هي لباتي لبتي تعول اهح لك د
ايإ

دالرم ،اتهدح لبملخ يد ،ادش ،اتهدح لبخحرليد "،

هحل لبقاش نظري لبمعتار هحرالأل واب حأل ،اها وثم لب تتوحريأل ىدي لبايدش لكاديض التدتحح لبإ دا

لبتيحتدي ىددي ع يد لبددمىح لبداطني لك ريعيد  ،اتددنإعس هدحه لبنظريد اودعش الضددح ىدي ددحعري " لبصددم
البر ب" " تأل

ا لبااليحش لب تثمي لأل تتتإ ش و،اى وثن

تنهددحر و صددحب و

أل لبقاي لب ع

الب رع ي البعحتث  ،اثيج

ددما يقددل و ح هددح " ايضدديل واب ددحأل لأل لتددتإ حش و،صددا مرلددحش لبإنددل ددأل واش

بثظ ع يش اتابيم تثتحس احبإل بمى لبإما.
اينتقش تبا رث لنتخحب ااش لالاأل رئيتحً ب االيدحش لب تثدمي ااصد ا د (لال ا لرطدار-لبقيصدر)
اوأل اص ددابه تب ددا لبتد د ط ه ددا و ددرا ب دده وص ددثحب ب ددميه ل ددماش و ددحش ل ددحه يريد دماأل طرث دده ،اى ددي
قم ته تويني امانحبم لر ت ي م اعابأل احاش اهحل لب ورا

تق

يه اي عأل ت خيصه .

 -1ل ارلطاري و ريعي ال تقاش ورلع وا نحىت وثم.
 -2تيطري عح
 -3ث د

ا الرم لباتراش ا( ال،إه) الإلورلل

ا تملرته البتثع ىي تا يع ثصصه.

حب ي د ضددم لإلرهددحب تاللدده خط د لًر يإ ددأل ددأل ن تدده اىددي لبا،ددش حلتدده يدداىر غطددح لً وخ ،ي دحً

ب ارلطاري لك ريعي .
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اهنح يتتح ش هيعش "عيل تثاش لب ودرا لك ا لرطدار لك ريعدي ىدي لبثدرب ضدم لإلرهدحب تبدا
أل عحااش تبا اغملم؟

ثرب ضم لبإرلق ..اعيل لنتق ش اؤري لبثالمج أل نيايار تبا عحااش

ا،حش لر ت ي م تأل لبإرلق نه ا إ اش ايتدهش لالتدت رلم اده االتدقحط نظح ده ،اىيده وهدملل عايدري ي عدأل
ضراهح اإ يحش اهري .ع ح لأل ىي لبإرلق لالئ هحئ ي عأل لالتتي
احريإد د وتد د ث لب ددم حر لبو ددح ش تإط ددي لب و ددرا ي ب ث ددرب

يهدح ا ،دش تضدثيحش تصداري.

ددا لبإد درلق .اهع ددحل ا ددموش لبث ددرب

ددا

وىغحنت ددتحأل ى ددي  11وي دداش  ، 2001النته ددش ى ددي  25ع ددحناأل لب ددحني  ، 2002بتا ددمو ددع نهحيته ددح خطد د
لثت ش لبإرلق أل ولش تثقيق همىيأل هحه لب ري اه ح لالتت رلر ىي لبثرب
و ريعح اتيطرتهح

ا لإلرهحب إل احش ل،تدملر

ا لبإحب الب حني ت يأل ىا ااش لالاأل ىي لنتخحاحش لبرئحت لبقحم .

الدراسات األجنبيةل
دراسـة الجنـرال ويسـلي كــالر 3001 ،م) بعنـوانل النتصـار فــي الحـروب الحديثـةل العـراق
واإلرهاب والمبراطورية األمريكية ،لبلنرلش ايت ي ع ر
لبثرب لب حني

رل،احً تعريحً حش وثمل هح تح

اتح

تعر وهم ثدرب لبخ ديت لكابدا ا دش ىدي
ا ح يقابه هدح يإادر دأل الهد نظدر لد عايدر

دأل الوددإب لك ريعدي لبددح روى لأل هدحه لبثددرب ،ضددش ،ضدح لً تح دحً
ماب د ع ددحبإرلق الأل ا دداش ه ددا لبرل ددش لبق ددا لب ددح

دا لإلرهددحب لبإدحب ي لبدح ت دده

ددنح و ددإاه لإلثت ددحس احك ددحأل لب ددح لىتق ددمه اإ ددم 11

تات ار.
اياضددح عد ر لأل ،درلر لبثددرب

ددا لبإدرلق بد يعددأل ابيددم تددح ته ،ى قددم ُادم لبتخطدديط بهددح نددح

ا،ش طايش ،بعأل وثملج  11تات ار ،م ل ش اا،ا هح ثيج لتتلحاش لإلملري لك ريعي بهحه لكثملج
اوخددحش ت ددح تبددا لك ارلطاري د لك ريعي د لبلميددمي ،اب د يعددأل ل ددح لب د ور لبإددح لك ريعددي تال لأل يت قددل

14

ىيهحه لبرتحب

وحعش لباطحب لب ت ح،

البإل لك ريعي البإل ىي لب ي لني  .ابقم وحهم لبإحب لب وحهم

لبتي ومش لنتاحهه اإيملً أل وحوحش لبت ياأل صار لبقالش لك ريعي اهي تتقم
ا لياب لب قحا

ثيج لنمىإش ىي لكرلضي لبإرل،ي  ،اتتغ ب
لك ريعييأل لأل هحل لالنتصحر نصر ب مي قرلطي

ار لبر حش البثصا

لبصغيري هنح اهندح  ،عدحأل ور اإدض

ا لبميعتحتاري  ،اب خير

ا لبور ،و ح لباإض لتخر

ىقم روى لأل هحل لبنصر يإار أل لبقاي لب رط  ،اينح روى تخراأل ىي عحأل أل لبإحب لنهح ثدرب ملئيد
ث ش إهح لبم حر البخرلب.
ا،م تال ى حب

دع ظهدار لبن د لكثحميد ىدي لبتيحتد لبخحرليد لك ريعيد  .اهدا تح يتدتإرض

لبإال ددش لبتددي لمش تبددا لنددمال لبن د ل ىددي لبإددح  ، 2003ايصددل خ ي د لبقدداي لك ريعي د لبتددي هحل ددش
لبإرلق نم ح يقا احب عخاير ط ع

ا ت حصديش غدحب لد عايدر نهدح دأل لتخدريأل ،د لنده يتإقدب

تددحر لبث د لبإتددعري اددم لً ددأل لبتقددم ىددي لندداب لبإدرلق اصداالً تبددا لثددت ش لبإحصد

اغددملم االتددقحط

ت حش صمل ثتيأل ىي تحث لب رماس .
ع ح يعول أل لبخطط البت حصيش لبتي رلىقش لنمىح لبقالش لك ريعي نثدا لك لرضدي لبإرل،يد
اينحً و ر لالتتخمل لك ش ب إ ا دحش لالتدتخاحري ىدي تثقيدق لبنصدر لبتدريع لبثحتد  ،اهدا يقدم ب قد لر
تقيي حً بنتحئت لبثرب

ا لب تتايحش لبإتعري البتيحتي عحو حً أل

،

ح لرى احبقح دمي .ع دح ياديأل

عي ي لتتخمل لإلملري لك ريعي بألمب البخطحاحش اوعش لنتقحئي بتارير لبثرب
يقاش ع ر

نم ح رش لبانتحغاأل ىي ناى ار  ، 2001عحأل بمى وثم لبإتعرييأل لبعاحر اإض

لبا،ش بتاحمش لبثميج إدي، ،دحش تنندح ح بندح نإتد لبتثدر ضدم لبإدرلق بعدأل د
اتلر مرلتته عل

ا لبإرلق .

أل خط ث

ت تم

دح هدا وع در دأل حبد ،

دا خ دس تدنالش ،الأل هندح تداإ ا دملأل تادمو ادحبإرلق ،د
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تاريح ابانحأل ابيايح االيرلأل البصا حش البتاملأل .بحل خطر ىي احبي وأل هحل ح يقصمانه ندم ح يتثدم األ
أل " تل يل لب تتنقع " ،عحأل حب مبي ً تخر

ا نهت لبثرب لباحرمي ،يلب لأل يعاأل بإلرهحب " مابد

لر ي د " ،ى هحل د د مابد د – ددع لب قد د لبتح د د احبق ددمري

ددا تت ددقحطهح " ..ول ددمى اع يددر ددأل ط ددحرمي وىددرلم

ا نظ حش غح ض ال إيحش تتتري .
دراســــــة جيــــــف ســــــيمونز3002 ،م) بعنــــــوانل التنكيــــــل بــــــالعراق العقوبــــــات والالقــــــانون
والعدالــة ،يتددلش ليددل يتد ان لبلدرلئ لبرهياد لب تددت ري ضددم لبإدرلق ايقددم لبددمبيش
ب إقااددحش لبتددي ىرضددتهح لبااليددحش لب تثددمي لك

لب تثددمي

ددا لت ددحر لب ددم ري

ددا وددإب لبإ درلق ىددي ت حصدديش غ ي دري ؤب د ،

ايإرض اقاي احمئ لبقحناأل البإملب لبتي تميأل هحه لبإقااحش اتإتارهح تل لر ي  .و ح لبهدمل لبدرئيس بهدحل
لبعتددحب ىهددا تا د لر لبإقددحب لب تالصددش اغيددر لب اددرر ب وددإب لبإ لر،ددي ،احب د اغرضددحبإقااحش لال،تصددحمي
تتنملً تبا لب امو لبالضح لب تض أل ىي ثق لباراتاعداش ( )1بتدن  1511ا ي دحق لنيدل ، 1545
ا أل تلايع لب منييأل ااص ه طريق ىي لبثرب غير ورا اال ي عأل لبدمىح
لأل لبدماش لبغرايد تتاندا تيحتد لتدترلتيلي

رتاطد احبهي ند

نده لخ ،يدحً .البثقيقد هدي

دا ن دط لبخ ديت ال صد بهدح ادم

ثقدداق

لإلنتددحأل وا تملند لبإددمالأل لبإتددعر هددحل يإنددي لأل لبااليددحش لب تثددمي ،ددم لتددتغ ش احتددت رلر لك د لب تثددمي
بخم
ىي لك

وهملل تيحتتهح لبخحرلي  .ا نم ح ب يعأل هحل لبخيحر

عنحً

دش ن درمي تثميد ور لكغ ايد

لب تثمي
ايوير لب صدش لب حبدج تبدا دح يدرغ لبودإب لبإ لر،دي

لك رلض ايأل لباور البثيالنحش البناحتحش ،الب يحملش لب ثت

دا تث ده  :نقدص لبغدحل البدمال ات ودي
ىي إمالش لإلصحا احك رلض الباىيحش

ايأل ورلئح لب لت دع عحىد  .اياثدج لب صدش لب لرادع لتدتإ حش لبإقاادحش ،ااخحصد ىدي لبإصدر لبثدميج ،ال
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تددي ح ع ددح تتددتغ هح لبااليددحش لب تثددمي ،ع ددح يتنددحاش لب صددش إح د لإلاددحمي لبل ح ي د ىددي  ،د لررلش لك د
لب تثددمي اىددي ي ددحق لإلاددحمي لبل ح ي د

ددع لالهت ددح اص د لالت ح،ددحش لبمابي د لب احو دري ا ددح ترتعادده لبددماش

لبغراي ىي لبإرلق ،أل ه لب حنااأل؟
لبثعا حش و لب اظ األ لب حنااأل و لبنحس

ا حً؟ ا

توحري حاري تبا ت ب لبن ط ىي نهحي

لب صددش لب لراددع ،تح لأل هددحه لب تد ب هددي ددأل لبإنحصددر لكتحتددي ىددي و د لبخ دديت لبطاي د لك ددم .ىإنددم ح
يت ح اإامي لبن ط لبإرل،ي تبا لكتالق ،م تنهحر لإليرلملش لبتإامي ،

ح يلإدش دأل لبصدإب مىدع دأل

لكت ث لك ريعي لبح يا غ يحرلش لبماالرلش .

منهجية الدراسة
ب ت اش دأل صدث لب دراض لبتدي لنط دق نهدح لباحثدج ل ت دم
لب نهت لبتحريخي لبح يإديأل

دا ل د

ندحهت تث ي يد  ،نهدح

دا لبعودل دأل لبلدحار لبتحريخيد ب إ ،دحش لبإرل،يد –لك ريعيد الب رثدش

لبتي رش اهح اتبي تطارهح البإنحصر لبتي تثع ش ىيهح.
عددحب ل ت ددم

ددا ددنهت لبتث يددش لبنظ ددي لبددح ي تددرض وأل د

ددمخ ش ثددمامي )(Input

ت ح ددش ددع اتددط نظددح ي ( ؤتتددحش صددنع لبق درلر) بت د تي انتددحئت ثددممي ) (Out Putع د أل بهددح لك ددر
لبالضددح

ددا هددحه لبإ ،ددحش ،ىحبإ ،ددحش لبإرل،يد – لك ريعي د ال تخ ددا ددأل ثدالى خحرلي د ت ح ددش ددع

نحصر إين  ،لح ش اإم حب انتحئت ثممي.
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الفصل الثاني
تطور العالقات األمريكية –العراقية من المصالح إلى الحتالل
يإدم لبإدرلق ُلد لً رع يدحً ندهُ،
تأل لهت ح لبااليحش لب تثمي لك ريعي ا نطق لبورق لكاتدط لبدح ُ
َي ُإ دام تبددا اددمليحش لبق درأل لبتحتددع وددر البددح تُ َ ددش ىددي هددحه لبثقا د احباإ ددحش لالتتعوددحىي الإلرتددحبيحش
لبتاويري  ،اعحنش لبااليحش لب تثمي لك ريعي تُظهدر ن تدهح ا ادحس وا ،ندح تنتدحني وخ ،دي تتدتنحملً
" ادمو دانرا  ،"The principle of Monroeلبدح ندص

دا( :تأل لبظدرال لبثحبيد

لبثري الالتتق ش ،اثحىظتح
لبقحرتيأل لك ريعيتيأل لب تيأل ل تنقتح احمئ ُ

دا

نحتدا وأل تإدم

يه ح ،عحنحً صدحبثحً ب تدتإ حر

ىي لب تتقاش ،االننح بنإم هحل اموً بنح) (لب ثي.)161 :2001 ،
و تق ددم لبع ي ددر ددأل لب ددؤرخيأل البملرت دديأل البا ددحث يأل لب تتوددر،يأل اثت ددا لبإ ددرب ددنه وأل لباالي ددحش
لب تثددمي لك ريعيد ثمي د لبإهددم احكتددتإ حر ،اونهددح عحنددش ال تتددحير طايإد لالتددتإ حر لكاراددي اتيحتددته
لبإ بد لبمابيد
تندحل  ،اوأل " ادمو دانرا  "The principle of Monroeعدحأل مبدي هُ لبدح يدم ا تبدا ُ
لبتي عحنش تنحغ

حمهدح اندح
نا حً ح البط اح لبإراي لالتتق بي ،ايم وأل و يرعح وخ ش لبثقيق  ،لبتي ُ

ت ارلطاري ا
صنح ي – حبي ىي لبإحب لبلميم ،بحل نم ح لتلهش لبااليحش لب تثمي لك ريعي نثدا لبخ ديت
ت ش خطُاطهح لبإريض احالتتعوحل البتاوير البتإ ي  ،وضل تبا حب لب ُ احمالش لبتلحري  ،ا دأل هندح
عحند ددش

لبإ حني د د د د
لبتد دديطري ُ
،د ددحش لبااليد ددحش لب تثد ددمي لك ريعي د د اد ددحبإرلق ،لبد ددح عد ددحأل ال،إد ددحً تثد ددش َ

لالتتإ حر لباريطحني ،هي

،حش لب ُ اور البتحلر وأل صح لبتإاير.

بحل ا م لباحثج تبا رض تطار ت ع لبإ ،حش
 لب اثج لكاش :لبإ ،حش لك ريعي لبإرل،ي -لب اثج لب حني :لبثرب لك ريعي

ا اىق لبتقتي لتتي:

أل امليحتهح لكابا ثتا ح .2003

ا لبإرلق ح  2003ا ح اإمهح.
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المبحث األول
العالقات األمريكية العراقية من بداياتها األولى حتى عام 3002
المطلب األولل العالقات األمريكية – العراقية )مرحلة ما قبل الحرب الباردة(
مخ ش لب صحبح لك ريعي تبا لبإرلق ىدي رث د الثقد بدمخابهح نطقد لب غدرب لبإراي(لبرايإدي،
ايخطق أل يظأل ون َ صحبح لبااليحش لب تثمي لك ريعيد ىدي لبإدرلق ،تدرتاط اثقاد ٍ إيند ٍ ،
ُ ،)25 :2005
وا ثمج إيأل ،ى

اميتبا

حش لبتدحري ،،تعودل بندح ثقيقد

ه د هدي وأل هدحه لب صدحبح ترلدع تبدا

والخر لبقرأل لبتحتع ور (لبإ ل.)145 :2006 ،
ى د د ددي د د ددح  1111تالهد د ددش اإ د د د و يرعي د د د خحص د د د ارئحت د د د لبإ يد د ددم لباثد د ددر "رااد د ددرش ابتد د ددأل
ودداىي مش،"Robert Wilson Schofieldلبددح ع ددل اتإ يد لبن دداح لك يرعددي ىددي وددرق وىريقيددح ا ددح
لحارهح اتاتيإه ،ىقم لر َ تقط اتثر تبا لبو حش ىي لبخ يت لبإراي ثتا اصش وط لبإرب ،اهدمل
ُي ُ
لبثصاش

ا وعار ،مر ُ عأل أل لب إ ا حش أل لباضع ىي ُلُناب لبإرلق (لبرايإي.)25 :2005 ،

اىي تن ، 1115ررش لبااليحش لب تثمي لك ريعي تإييأل ُ،نصش بهح ىي اغملم ،ا نح حب لبا،ش
لثتش لبإرلق عحن ً تقم

ىدي لإلتدترلتيلي لك ريعيد  ،ثتدا ونده يإدم ىدي لكمايدحش لبتيحتدي لك ريعيد

ا ملً وتحتيحً ،ا تحثحً ُ ه حً ) )Key Countryأل َ حتيح لبورق لكاتط (لبإ ل.)145 :2006 ،
ع ح يإام لالهت ح لك يرعي احبإرل،إبا امليحش ظهار لبنودحطحش لبتاوديري ىدي لبإدرلق ،ندم ح ،دح
لب اوددراأل ا ُ َ حرت د نوددحطحتاه ىددي و د حش لبإد درلق ،اوتت دال ددح  1115واش رع د تاوددير ىددي ميند د
لب اصش (لبإ ل .)2006 ،اىي ح  1151ىتثش لإلرتحبي لبتاويري لك ريعي لب إراى "احإلرتحبي
لباصد دري ُ ،تخ ددحي نه ددح ،ح ددمي بنو ددحطحتهح لبتاو دديري
لبإرايد د ") )ArabianMissionواش رعد د به ددح ى ددي َ
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البتلحريد ىددي نطقد لبخ دديت لبإراددي ،ا،ددم وتلدده لب ُ اوددراأل لك ريعيدداأل نثددا لب َ يددملنيأل لبطاددي البتإ ي ددي
عاتي تيأل ُ ه تيأل أل اتحئش لبتقرب أل لكهحبي (لبإحني .)2 :1551 ،اىي ح يتإ ق احب صحبح لبتلحري
لك ريعيد ىددي لبإدرلق ،ىاإددم وأل ترعد لتلددحه صددحمرلش لبإدرلق نثد َدا لكتدالق لباريطحنيد  ،ثحابددش لبااليددحش
لب تثمي لك ريعي ُ،ايش لبثرب لبإحب ي لكابدا لبتديطري

دا صدحمرلش لب اصدش دأل لب صدحريأل ا( درق

لبتاس) (لبإ ل.)146 : 2006 ،
ااحبنتا ب ن ط ،عحنش صحبح لبااليحش لب تثمي لك ريعيد الضدث  ،اترلدع ثحاالتهدح لكابدا دح
 ،1501ثيأل َ،ام لكم يرلش لك يرعي"لتتر عاباي  "J.Colpyاىملً أل ،اش ل ا د
لك يرعييأل بيقام حاضحش لبثصاش

دأل لب تدت ريأل

دا ثقداق لكتداقي ىدي ن دط لب اصدش دع لب تدؤابيأل لبإ دحنييأل

ىددي (تتددتحنااش) ،اىددي  5تحلر ددح  1510ددنح "عدداباي "Colpyل تيددح لباثددج ددأل لبددن ط ىددي لبإ درلق
تددحى ( 20عي ددا تددر)
لب ددرغ

ددأل اإ ددض لب ددم

ددا لددحناي تددع لبثميددم لب قترث د لإلنوددح الب ددحري اعرعددا الب اصددش ،ا ددا
لب ددح اىرت دده لبخحرلي د د لك ريعيد د إلنل ددح لب و ددرا  ،ى ددإأل "لكم يد درلش عددداباي

 "AdmiralJ.Colbبد يعددأل ،ددحم لرً

ددا تلددحا لب صددحبح لباريطحنيد

ددأل ولددش تنلددح تددع ثميددم اغددملم

( يتحا .)16 :1513-1512 ،
و تإض د ددش لباالي د ددحش لب تث د ددمي لك ريعيد د د

د ددأل تيحتد د د لب عد د د لب تث د ددمي ى د ددي لبإد د درلق ،ه د ددحل د ددع

ص د ددرح ى د ددي و د ددراطه لكراإد د د
وأل ابت د ددأل ) (Wilsonرئ د دديس لباالي د ددحش لب تث د ددمي لك ريعيد د د تن د ددحل  ، ،د ددم َ
ود ددر ،االد دداب تد ددر ثد ددق تقريد ددر لب صد ددير ب ا د ددملأل لب تخ د د  .اىد ددي 21ث ي د درلأل د ددح  1515تود ددع ش
لبث د ددح ى د ددا َ لب ت د ددتإ رلش لكب حنيد د د الب ت ع د ددحش
ُ ص د ددا لك د د د اص د دداري َرتد د د ي  ،اولت د ددع ل د ددس ُ
لبإ حنيد د د د (ت د د دداريح اى ت د د ددطيأل الكرمأل البإدد د درلق ااد د د د م لبإ د د ددرب) .ااإ د د ددم وأل وتد د د د لب د د درئيس لك يرع د د ددي
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ابتد د ددأل ) (Wilsonاض د د ددع لبنص د د دداص لبنهحئي د د د بصدد د د ثي بلن د د د لالتد د ددت تح لب ق د د ددرر ترت د د ددحبهح تب د د ددا
ت د دداريح ،وخ د ددحش اريطحني د ددح تتنص د ددش د ددأل لالو د ددت لر ى د ددي ه د د د ه د ددحه لب لند د د اط د ددرق خت د د د  .ااإ د ددم وأل
د ددحمش لب لند د د تب د ددا ا د ددحريس ا ،د ددم ش تقريره د ددح لب د ددح ل د ددح ىي د دده ( :ون د دده ه د ددح عحن د ددش لإلملري لكلنايد د د
لبتد ددي يد ددؤتا اهد ددح تبد ددا تد دداريح البإ د درلق ،يناغد ددي وأل الت د د تي واد ددملً اإد ددمهح ماب د د
ب هد ددا ع د د د لالتد ددتإ حر ،ا د ددش د ددمهح ماب د د اص د ددي
اد د د د أل اميإته د د ددح لب ُ قمتد د د د  ،ت د د ددرض

تد ددتإ ري اد ددحب إنا لبقد ددمي

دإار خحبصد د دحً
د ددأل ،اد ددش ص د ددا لك د د د ود ددح ري و د د لً

يه د د ددح ط د د ددب خي د د ددر لبو د د ددإاييأل لبت د د ددار البإ لر ،د د ددي ار،يه د د ددح )...

(لبثتني.)11 ،16 :2001 ،
اإمئح ومر لبرئيس لك يرعي "ابتأل  "Wilsonىي تخر بثظ وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىي
الم ،الب ع لب تثمي اىرنتح ىي الم تخر ،اعحنش لبااليحش لب تثمي لك ريعي ،م ونتصرش ىي لنتخحاحش
لبرئحت ا حبش لكع ري تنحل

لبإ ب اناح تيحت لبت ايه البتض يش ىحنتثاش أل ل س
تبا تيحت ُ

لبث ح لك ا (لبثتني .)15 :2001 ،اال لب وأل يرتش" تترلاأل ما يا مي س Mr. John W.
 "Davisت ير لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىي بنمأل ىي 12يحر  ،1520عتحاحًتبا ا لري لبخحرلي
لباريطحني نمم ىيه اقضي تإييأل لالنتملاحش لب ت ق
يت ق ىي و

ثحب

يهح ىي"تحأل ري ا، ،"SanRemoحئ ً( :تأل حب ال

أل لكثالش ع تيحت و ريعيح لبتق يمي ىي لب ثحىظ

ا تيحت لباحب لب تاح)

(لبار،حا .)21 :1510 ،
اوهمش هحه لب مي ص لر حً وميملً ايأل لبقاى لبمابي لبرئيت ب هي ن
خحصد

ا نطق لبودرق لكاتدط،

ددا نددحاع ن طهددح لبغنيد  ،اتوددير رتددحئش تاحمبد ادديأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد اادديأل لب عد

لب تثدمي تبدا رىدض لكابدا (لت ح،يد تدحأل ري دا 1520 )Convention on San Remoاديأل لب عد
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لب تث ددمي اىرنت ددح ،لب ت دديأل تقحتد د تح ا ا
الاه ددح لال تي ددح لش لبن طيد د  ،اع ددحأل نتيلد د حبد د وأل عت دداش لباالي ددحش
ُ
لب تثمي لك ريعي لاب

ه

ىي الثم أل وه لبص لر حش ورلت البتي ملرش ثاش لبدن ط ىدي لبإصدر

لبثميج ،تح ثص ش لبورعحش لك ريعي

ا ُثصص ُ تحاي ب ودرعحش لباريطحنيد الب رنتدي البهابنميد

ىي لال تيح لش ،لك ر لبح والم بهح اطق ،م ىي لبإرلق وصاح رتع لً وتحتيحً ىي تيحتحتهح تلحه هحل
لبا م بإقام ميمي الثق (

ا .)14 :2001 ،

اخ د د د ش لبتد د ددنالش  1530 – 1526ثحابد د ددش لبااليد د ددحش لب تثد د ددمي لك ريعي د د د تطد د دداير
لبتلحريد د د

د ددع لبإد د درلق ،ى د ددي ثحابد د د

،حتهد د ددح

نه د ددح ب د ددم ت لال،تص د ددحم لبإ لر ،د ددي احال،تص د ددحم لك يرع د ددي ،البخط د دداي

لب ه د د ىد ددي هدددحه لب دددمي هد ددي (لت ح،ي د د لبخد ددط لكث د ددر) ىد ددي د ددح  1521لبتدددي لد ددح ش نتيل د د لثتلد ددحج
لبااليد د ددحش لب تثد د ددمي

د د ددا لبتتد د دداي اد د دديأل اريطحنيد د ددح اىرنتد د ددح

د د ددا ن د د ددط لب اصد د ددش ،اطحباد د ددش اتطايد د ددق

تيحت د د لباد ددحب لب تددداح االىت د دحح لب لد ددحش و د ددح لبود ددرعحش لك يرعي د د ب ثص دداش

د ددا ثص ددتهح د ددأل ن د ددط

لب نطق د د  .اظ د ددش لب حاضد ددحش اد دديأل لبلد ددحنايأل د ددأل ت د ددا  1522تبى د د أل لنتهد ددش اتا،يد ددع لت ح،ي د د لبخد ددط
لكث د ددر ى د ددي  31ت د ددا  1521لبت د ددي تضد د د أل ثصد د د لبو د ددرعحش لبن طيد د د ،اهي واش خط د دداي لت د ددت حر
و يرعيد د د
لك ريعيد د د د

د ددا ورض لبإ د د درلق (اه د ددي  )1512 ،عدد ددحأل.اى د ددي لد د ددحش لبتإ د ددي وص د دداح ب االي د ددحش لب تثدد ددمي
د د ددملرس تاو د د دديري ى د د ددي لب اص د د ددش البإ د د ددحري البث د د د د اعرع د د ددا امه د د ددا  ،تح ع د د ددحأل ط د د دداح

لك ريعد ددحأل يقد ددا

د ددا ت تد دديس (لح إ د د و يرعي د د ) ىد ددي لب اصد ددش

د ددا اغ د درلر لبلح إ د د لك ريعي د د ىد ددي

ايراش ،تال وأل ا،ل لكهحبي ىي لب اصش وثاط هحل لب ورا (لبإ ل.)11 ،2 :1555 ،
ااإم مخاش لبإرلق ُ صا لك
ع

ح  1532تإش لبااليحش لب تثمي لك ريعي بعي يعاأل بهح

ىي وؤاأل لبتإ ي  ،ى رت ش اإ ارئحت "ااش انرا "PaulMonroeلبح

،م تقري لًر حرض ىيه
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تنوح (لح إ اطني

رل،ي ) ،ب ح ي عأل وأل تخ قهُ أل وحعش

البقا ي ،اعحأل أل نتحئت يحري هحه لباإ ثصاش لك ريعحأل

ا صإيم تن ي لبا ي لباطني

ا رخص بت تيس مرت حناي احت

ع ي اغملم ىي ث يرلأل ( 1532لبإ ل.)12 :1555 ،
ااإددم لتددتق ش لبإدرلق امخابدده ُ صددا لك د و،ح ددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد

اضددي بهددح ىددي

اغملم .اعحأل ب إرلق ،نص ي ىخري ىي (نيايار ) ثتا ح  ،1540نم ح تقرر ت تديس ُ،نصد ي

حد

امالً نهح .اىي تحلر  1542صمر عتحب أل لبخحرلي لبإرل،ي اتإييأل "لدامش لكيدااي" امرلد ،نصدش
د د د ددح ىد د د ددي الود د د ددنطأل ،ا،د د د ددم لبقنصد د د ددش لب د د د ددحعار وارلق ل ت د د د ددحمه تبد د د ددا لب د د د درئيس "ى د د د درلنع يأل را ى د د د ددش
 "FranklinD.Rooseveltىي تحلر أل لبإح ن ته (لبإحني.)4 :1511 ،
ات تيتد دحً

د ددا حب د د ى د د أل لبإ  ،ددحش لك ريعي د د – لبإرل،ي د د ىدددي ه ددحه لب رث د د  ،ب د د تعدددأل الضدددث

د ددا لب تد ددتاى لبتيحتد ددي البإ ،د ددحش لبخحرلي د د  ،احب د د ك د ددار د ددمي ،وه هد ددح هد ددا ا،د ددا لبإ د درلق تثد ددش
اط د د ي لبتد دديطري لبإ حني د د بثقد ددب طاي د د  ،ا د ددأل د د لالتد ددتإ حرالالنتملب لباريطد ددحني ،ىض د د ً د ددأل حب د د
ثمل لتتق ش لبإرلق ،ا،يح ه عماب حلش تيحمي بهح ثق ت،ح

،حش ا ح يت ق ا صحبثهح.

الب ُ ت د ددش بتد ددير لكثد ددملج ىد ددي هد ددحه لب رث د د يلد ددم وأل لبإ ،د ددحش لك ريعي د د لبإرل،ي د د  ،ثتد ددا د ددع
ا د د ددملأل لبود د ددرق لكاتد د ددط عحند د ددش ضد د ددإي  ،اتد د دداب (تيحت د د د لبإ ب د د د ) لبتد د ددي وتاإتهد د ددح لبااليد د ددحش لب تثد د ددمي
لك ريعي د د د ىد د ددي ضد د ددا " اد د ددمو د د ددانرا" .بد د ددحل ى د د د أل لبإ ،د د ددحش لتت د د د ش اطد د ددحاع ميند د ددي قد د ددحىي ثضد د ددحر
او د ددعش الض د ددح احلش ط د ددحاع تل د ددحر  ،بع د ددأل ال َير ،د ددا تب د ددا ُ ت د ددتاى لبود د درلع لبتلحريد د د  ،ات د دداب هي ند د د
لب َ ع لب تثمي

ا ل،تصحم لبإرلق اتلحرته اخحص لب ارم لبن طي نح لعتوحىه.
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المطلب الثانيل العالقات األمريكية– العراقية فترة الحرب الباردة
ومش لبثددرب لبإحب يد لب حنيد تبددا ت وددي لبنظددح لبددمابي لبتددحاق ،اظهددار نظددح مابددي لميددم ُتد َي
اددحبثرب لباددحرمي .ىقددم خرلددش لبددماش لبعاددرى تنددحل

نهعد ا ُ تإا د

ددأل لبثددرب ،اظهددرش ،اتددحأل لميددمتحأل

ددا لبت ددحث لبمابيد د  ،ع ددش الث ددمي نه ددح تث ددش و ددرا حًوا نظح حًوي ددمياباليحً نح،ضد دحً ب و ددرا انظ ددح
لبتاىيتي البروت حبي لك ريعي (ثتيأل اتخراأل.)41 :2001 ،
لكخرى ،ه ح لالوترلعي ُ
ا،م لتتغ ش لبااليحش لب تثمي لك ريعي لنمال لبثرب لبإحب ي لب حني اوثمل هحلب ُ ت ثقد  ،االتدي ح
اإ ددم تإ ددرض وت ددطابهح ىد دي لب ث دديط لبه ددحمئ نهحيد د

ددح  1541تب ددا ،ص ددل لبط ددحئرلش لبيحاحنيد د  ،بتتخ ددح

نهُ رص ً تحنث عي توأل ثراحً تاتدإي ال يدش بهدح ،ابتاتدط تديطرتهح
اب ي ر ا،ش طايش

ات

دا لب اديأل البصديأل البيحادحأل.

لإلثملج االحل احبااليحش لب تثمي لك ريعي ت رض الامهح

ا تت

أل

لبقال ددم لبإتددعري ىددي غراددي تىريقيددح اود حبهح ،بي تددم لبن دداح لك يرعددي لبإتددعر الال،تصددحم تبددا لبدداطأل
لبإرادي ،دأل طريدق لإلثحطد ادحبن ط لبتدإام البثي ابد ماأل ا،ا ده ا يدم لباريطدحنييأل ،لبدحيأل وصدداثال
ىي ثحب تاإي ب االيحش لب تثمي لك ريعي (لبث م .)35 ،34 :2002 ،
ىند ددرى وأل لبتالد دده لك يرعد ددي ثيد ددحش لب نطق د د ىد ددي هد ددحه لب رث د د  ،عد ددحأل
اإد ددم وأل وعت د ددش ىد ددي د ددح ،اد ددش لبثد ددرب لبإحب ي د د لب حني د د  ،اإ،ح د د

د ددا لب تد ددتايحش عحى د د ،

،د ددحش ل،تصد ددحمي

د ددع ا د ددملأل لبخ د دديت

لبإراي ،احب اتاب ا،ا هحل لبا ملأل تثش لبتيطري لباريطحني (تايم.)45 :2004 ،
اىد د ددي لبلحند د ددب لكخد د ددر ،د د ددح لبتد د دداىيش اتإ ي د د د هي ند د ددته ىد د ددي ود د ددرق واراد د ددح االثعد د ددح تد د دديطرته
لبتيحتد ددي البإتد ددعري

يهد ددح ،اهد ددحل لبتالد دده و د ددحر خد ددحال لبد ددماش لبغراي د د لبتد ددي بل د د ش تبد ددا لبااليد ددحش

لب تثمي لك ريعي بتتتإيأل اهح

ا لبخصا لبلمم (ثتني.)21 :2004 ،
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ا أل هحل لب نط ق نلم وأل تيحت لبااليحش لب تثمي لك ريعي لتلهدش نث اال،ح د وثد ل اتعدت ش
الت ح،يددحش ددع لبددماش ،لبتددي تتددحنم إتددعرهح لبغراددي الب ت د احبددماش لبن طي د ىددي لبخ دديت لبإراددي .ع ددح
ت خضدددش د ددأل لبثد ددرب لبإحب ي د د لب حني د د ل ميد ددحم وه ي د د لبود ددرق لكاتد ددط ىد ددي تيحت د د لبااليد ددحش لب تثد ددمي
لك ريعي د  ،ى نددح لبثددرب وابددش هيئ د لثتيددحط لباتددراش لك ريعي د لهت ح دحً حبي دحً ا ت د ب لبثصدداش

ددا

ل تيح لش تضحىي ىي نطق لبخ يت لبإراي ،احب بت ليم لبثحل تبدا لبدن ط النخ دحض لبقحا يد لبتصدميري
ب االيددحش لب تثددمي لك ريعيد  ،ىضد ً أل لبط ددب لب ت ليددم

ددا لبددن ط لبخددح ح لبتددإر لب ددنخ ض (لبإ ددي،

.)54 :2002
ابقم ثحابش لب عد لب تثدمي لباريطحنيد البااليدحش لب تثدمي لك ريعيد تقتدي لب صدحبح لبن طيد ىدي
لبوددرق لكاتددط ،بعددأل لبخ ىددحش ثحبددش ماأل حب ،اتضددحىرش ىددي ط ددع لبخ تددينحش ددأل لبق درأل لب حضددي
تطارلتإمي ،تبش تبا تاله لبإدرلق نثدا لالنضد ح تبدا لإلتدترلتيلي لك ريعيد ىدي (ث دل لبتدينتا) اغدملم
ت ددحاقحً  .ىحبتيحتد د لك ريعيد د ى ددي لب نطقد د عحن ددش ته ددمل  -تن ددحل  -تب ددا تطاي ددق لب ص ددحبح لباريطحنيد د
الب رنتددي االخضددح لب وددرق لبإراددي ا تدره تبددا لبن دداح لك يرعددي ،احبد كه يتدده لبن طيد  ،هددحل ددأل لهد
ا أل له وخرى ،عحنش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد تنودم تإ يد تتدترلتيلي لالثتدال لبتدي ل ت دمتهح ىدي
الله لإلتثحم لبتاىيتي (ارلحس.)211 ،216 :2000 ،
اوتاإش لبااليحش لب تثمي لك ريعي

ح 1541تيحت " ترا حأل  "Trumanلبح

رل ا امئه

( امو ترا حأل  ،)The principle of Trumanعحأل لبخط لبإريض بهحه لبتيحت ها تخضح واراح
لبغراي ب تيطري لك ريعي اتثصينهح أل لبخطر لبتاىيتي عخطاي وابا ،ا أل

لبتثر ب الله

لبتط إحش لبتاىيتي اتثلي هح ملخش لبعت لبويا ي (لبثتني ُ .)226 :1550 ،م هحل لب امو لباملي
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لب إ ي بانح لبتيحت لبخحرلي لك ريعي تلحه لبإرب أل ُ نط ق حب ي ،لح

نه ،ح مي أل لبقال م

لبرئيت ب ص لر لبإحب ي لبتاىيتي – لك يرعي .ىحبإرب ه لاهر لبثرب لباحرمي.اإم وأل وصاثال اؤري
لبص لر ايأل لبقطايأل لب ح يأل حب يحً ،ب ثي اب ماأل لثتالئه ىض ً أل ث ظ لب صحبثحك ريعي ىي
نطق لبخ يت لبإراي اوعش رئيس ( نصار.)14 :1515 ،
ا ددأل هنددح وخددحش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د تإ ددش بترودديح لبإ درلق بعددي يعدداأل ث ق د
نظا

لكث ل لبغراي  ،تح ا،إدش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد لت ح،يد تإدحاأل تدعر

 1554لب ت حي (لت ح،ي لك أل لب تاحمش) ،او مش احبا،ش ن ته ارنح لحً تعح ً بتقمي

ه د ىددي

دع لبإدرلق دح
تح ملش ب إدرلق

.اتعود د د د ددل ا د د د د ددحئق لبخحرلي د د د د د لك ريعي د د د د د  ،د د د د دأل وأل لبت د د د د د ير لك يرعد د د د ددي بد د د د ددمى اغد د د د ددملم "ايرتد د د د دداأل
اير ، ،"BurtonPerryم ولرى احث حش ىي واحط ىارلير  1554ع لب د ىيصدش اابدي لبإهدم " ادم
لإلبدده" ارئدديس لبددا لر "نددار لبتددإيم" ،اخصدداص ط ددب تددح ملش تددعري و يرعي د ع نث د لتددتإململً
ب نضد د د ح تب د ددا لبث د ددل لبترع د ددي لباحعت د ددتحني لب ا د ددر  ...االىق د ددش لباالي د ددحش لب تث د ددمي لك ريعيد د د
حب .اتتحر ش لكثملج اقاي بيا،ع لبإدرلق لت ح،يد

د ددا

دع ترعيدح ىدي وداحط ىارلير  ،1555تر دي تبدا تثقيدق

اتددر حأل ددح تلددحا لب ي ددحق نحئيتدده بيصدداح ىددي
لبتإددحاأل اع حب د لالتددتقرلر الك ددأل ىددي لبوددرق لكاتددطُ .
نيتددحأل لاريش1555

يدحً ،ثدديأل لددرى تنضد ح لب عد لب تثددمي لباريطحنيد تبيدده ىددي اغددملم ،عددحأل رئدديس

لبا لر نار لبتإيم أل لبثعا

لبإرل،ي ا" حيعش رليش" ت يراريطحنيح بدمى اغدملم دأل لب عد لب تثدمي

لباريطحني  ،اىي وي اش تات ار ،1555لنض ش احعتتحأل بيصاح لب ي حق راح يحً رل احت (ث ل اغملم
 ،)Baghdad Allianceاو تا لبث ل ىي توريأل لب حني ناى ار  1555خ حتيحً اإم تنض ح تيرلأل.

26

و ددح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ى نهددح ،ددم لعت ددش اددمار لب لر،ددب ىددي تلد لر لش ل ددس ث ددل اغددملم،
النض ش لكخيري اإم ح  1551تبا لب لن لبإتعري اتالهح ،ااحبثقيق ى نده دح عدحأل بث دل اغدملم وأل
يددرى لبنددار ب داال لهددم ا لري لبخحرلي د لك ريعي د  ،ارغاتهددح ىيدده ب يددحمي لبتإددحاأل ادديأل ماش لبوددرق لكاتددط
ا الله و

مالأل ويا ي

عأل ا،ا ه (غ ياأل.)61 :2004 ،

ا،د ددم وتضد د َدح ب د درل،ايأل الب ُ ث د دديأل لبتيحتد ددييأل وأل لبإ د درلق ا ن د د ُح لنتهد ددح

لبثد ددرب لبإحب ي د د لب حني د د

وخد د ددح ي د د ددش ا،إد د ددحً رع يد د ددحً ىد د ددي لإلتد د ددترلتيلي لك ريعي د د د لب إحص د د دري ،ا د د ددأل هند د ددح ثحابد د ددش لبااليد د ددحش
لب تثد د ددمي لك ريعي د د د لتخد د ددحح لبإ د د درلق عقح د د ددمي ب الله د د د لب د د ددم لبقد د ددا ي لبد د ددح ،د د ددحمه لب د د درئيس لب صد د ددر
"ل د ددحش ا د ددم لبنحص د ددر"( ،)1510-1552الت د ددي ح اإ د ددم نلحث د دده ى د ددي ت،ح د د د عت د د د

د ددم لالنثي د ددح ت د ددر

ؤت ر (احنماغ) ىي نيتحأل لاريش ( 1555لبل يش.)31 ،35 :1555 ،
اعددحأل ىوددش هددحل لبث ددل وثددم وتدداحب ظهددار ( اددمو لي نهددحار  )Eisenhower Doctrineددح
 1956وا ح يت ا ( امو ش لب رلغ) لبح لح ش اه لبااليحش لب تثمي لك ريعي  ،اإم وأل وظهدرش و د
،نحي لبتايس ضدإل لبدماش لالتدتإ حري لبتق يميد  ،ع دح ونهدح عحندش نحتدا إلظهدحر ،داي لبااليدحش لب تثدمي
لك ريعي د د  ،لبتد ددي الد ددمش وأل

يهد ددح وأل ت د ددحرس ما لًر وع د ددر ىح ي د د ىد ددي لب نطق د د حلش لكه ي د د لبثياي د د

ب صحبثهح (لبرايإي.)55 ،51 : 2005 ،
الي ئ د لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د  ،احب د اقيددح
و ددح لباضددع لبددملخ ي ىددي لبإ درلق ،ىقددم لددح ا ددح ُ
اإض ،حمي لبليش لبإرل،ي اتعايأل خ يح تري

تتثيأل لب رص ب قضح

ا نظح لبثع لب عي لب البي

ب االيددحش لب تثددمي لك ريعي د الب إتددعر لبغراددي ،عحنددش تثددمى هددحه لبت درليح ا ح د لبإقيددم لبددرعأل "رىإددش
تددر " ددمير لالتددتخاحرلش لبإتددعري لبإرل،يد  ،اوخددرى اددإ ري لبإ يددم لبددرعأل "نددحلي طحبددب" ،ا حب د ارئحت د
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ث م حرل" ،ثيدج لت قدال

لبإ يم لبرعأل" ام لبعري ،حت " ا" ام لبت

لنارى " ام لبعدري ،حتد " ت در بدال ( )15ا ادم لبتد
 14ت ا  ،1551ااإم لبهلا

ث دم دحرل ت در بدال ( )20إلودإحش لب داري ىدي

ا "،صر لبرثحب" ا،تش لب

ت د ه ل تقددحش ا،تددش "نددار لبتددإيم" ،و ددأل " اددم لبت د

دا ت ييدم اإضده لبداإض .تح

ىيصش لب دحني الباصدي ادم لإلبده ،د

ددحرل" لبقضددح

ددا لبنظددح لب عددي ات تدديس

لبل هاري لبإرل،ي (لب ايم .)113 ،112 :1511 ،
ش هحه لب اري صم

عارى بمى لبغرب ،اُي ثظ حب

لبغرايد  ،تح لددح ىددي لريددمي (لبتددحي
( :1551 1 15وأل لك

أل طريقتقصا ح ،حبته اتحئش لإل د

لب نمنيد  )The Times of Londonلب ثحىظد البرصددين ىددي

ىي لبإرلق هي و

لبالدام لبغرادي ىدي لبودرق لكاتدط  ...تحل نلثدش داري

 14ت ا ىقم تثش احبغرب عحر ) (لك ير.)22 :2004 ،
اخ د ش ددح  1555و ددأل لبإ درلق لنتددثحاه ددأل ل يددع لالت ح،يددحش لبإتددعري لب ُ ار د

ددع لب ع د

لب تثددمي لباريطحني د البااليددحش لب تثددمي لك ريعي د  ،ع ددح ت د تبغددح لالت ح،ي د لب نحئي د لبإرل،ي د – لباريطحني د ،
النت ددثب لبإد درلق ددأل لب نظا د د لإلت ددتربيني ا ددأل " ا ددمو وي نه ددحار" ،الالت ح،ي ددحش لبإت ددعري لك ريعيد د ،
اارنح ت لب ُ تح ملش لب إقام ح  1554الالت حق لال،تصحم بإح ( 1555لبإحني.)20: 1511 ،
ااددماأل لبددمخاش ىددي لبت حصدديش ىقددم ىود ش عددش ثددحاالش لبتددمخش لك يرعددي الباريطددحني ىددي لبإدرلق،
ت دال اصدداري ن ددرمي وا وددترع

ددع اضدداح لالخددت ل ادديأل لب ا،ددل لك يرعددي الباريطددحني ،ىددحب ا،ل

لك يرع ددي ددأل لبإد درلق اإ ددم لب دداري ي خص دده "لب دديأل مالس  ُ "Allen Dullesددمير اعحبد د لالت ددتخاحرلش
لك ريعي ( )CIAىي ح  1555ىي ثمي ه تبا هيئ لبإ ،حش لبخحرلي ىدي ل دس لبودياأل لك يرعدي
(يإددم لبإ درلق لبيددا وخطددر نقط د
اددحبقاشُ :

ددا َالدده لكرض) (لك يددر .)22 :2004 ،وضددل تبددا حب د
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صددمار ،ددحناأل ر،د ( )10بتددن  ،1561تح عددحأل هددحل لبقددحناأل ضدرا ،ايد ب ثتعددحرلش لبن طيد لبإحب ي د ،
ُ
عحب ى نه ،م نح ب إرلق ثق

ا ل يع ورلضيه ،ا َم هحل لبقدحناأل ا نده خطداي

حرت تيحمته لباطني

ل ئي نثا لبت ي لبعح ش ب راي لبإرل،ي (لبإحني.)101 : 2002 ،
التت ر لباضع

ا ح ها

يه ثتا ن ح لباإ ياأل لنق احً ضم " ادم لبعدري ،حتد " ىدي  1وداحط

 1563اوطحثال اه ،و ح لبإ ،حش ع لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىإنهح لتت رش تإ ري ثتا ،درر لبإدرلق
،طع

،حته لبما ا حتي

ا و ر لبإمالأل (لإلترلئي ي)

ع لبااليحش لب تثمي لك ريعي

ا صر دح

 ،1561ا ددع حبد ىد أل لبإ ،ددحش لبتلحريد الب قحىيد ادديأل لبا ددميأل بد تنقطددع ،ىحبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد
عحنش تُإم خ ش قم لبخ تينيحش البتتينيحش لبماب لب حني ىي تتتيرلملش لبإرلق اإم لب ع لب تثمي
(لبإ ي.)51 :2002 ،
ا ددأل لب إددرال وأل تيحت د لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ىددي حب د لبا،ددش عحنددش تقددا
لبتاصش تبا تتاي وح

ددا وتددحس

ب ص لر لبإراي – لإلترلئي ي ،يت ا ُ الاهح لبراط ايأل لالنتثحب البت  ،ع

م لنتثحب لبطرل لب حبج ىي لبتاصش تبا لبتتاي ع ح ها إ أل – تنحل ( .لبإحني)26 :1551 :
ا ا لبرغ

أل وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي

همىهح لكتحس يمار ثاش ض حأل لبثصاش

ت

وخ ،يح االيمياباليح اث حي (تترلئيش) ،ى أل

ا ن ط راي رخيص أل نطق لبخ يت لبإراي .ااىقحً

"كنتاني عارم ت حأل") )Anthony H. Cordesmanأل وأل (ختحري لبن ط ىي لبخ يت ي عأل وأل تع ل
لضطرلاحش ل،تصحمي اتيحتي
لك ريعي َ ،يإت ماأل اوعش عاير
(لرلس.)145 :2000 ،

حب ي لتي ) ،تاقا لبثقيق وأل لبغرب ا ح ىي حب

لبااليحتحب تثمي

ا ن ط لبخ يت اال َيتتطيإاأل وأل يتتغنال نه ه ح المش لباملئش
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و ددح ددح يتإ ددق ااضددع لبإدرلق ،ىقددم ،ددح ثد ب "لباإددج لبإراددي لالوددترلعي" ا دداري ىددي  30-11ت ددا
 1561بتطدديح اثعا د " اددم لب درث أل ددحرل" ،ااحبتددحبي لبتدديطري

ددا لبثع د  .ا نددح تت د ث د ب لباإددج

لبثعد ىد أل لبإدرلق اددمو اانددح ن ُ احلدده لبتيحتددي الال،تصددحم البإتددعر لب ُ تددتقش ،ىقددم عددحأل بثد ب لباإددج
رؤي خحص ب االيحش لب تثمي لك ريعيد ال تودلع

،دحش ا داق اهدح ،اعدحأل لبادميش لب ُ تدحح

دا ت،ح د

لبتدداىيتي لبددح تطددارش لبإ ،ددحش إدده نددح ددح  .1565ى ددي  21ث يدرلأل ددأل لبإددح ن تدده
هددا لإلتثددحم ُ
ا،ددع لبطرىددحأل لت ح،يد ىددي اتددعا تد ُدنص

لبتدداىيتي اتقددمي ُ تددح ملش تاقَنيد ُ تإ قد
ددا وأل َيقددا لإلتثددحم ُ

احباثددج البتنقيددب التددتخرلج لبددن ط ب إ درلق قحاددش ( )10يدداأل ماالر يقددم هح ب إ درلق ( ث ددام:2006 ،
.)20
الددح " اددمو نيعتدداأل  "The principle of Nixonددح  1565لا ددح يت د ا ا دد( تيحت د
لبم ح تيأل) ،بيعاأل امي ً أل " امو تي نهحار ،"The principle of Eisenhowerاي يم ( امو نيعتاأل
 )The principle of Nixonاد أل لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد تداىر لبث حيد لبعحىيد ب دماش لب تثحب د
إهح ،ىي ح با تإرضش بتهميم أل ،داي ناايد  .ع دح تأل لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد تداىر لبدم
الال،تص ددحم ك

لبإتدعر

ددأل لب ددماش ىي ددح ب ددا تإرض ددش بإ ددمالأل ددأل ن ددا وخ ددر .اوأل لبتطايق ددحش لبإ يد د ب ا ددمو

"نيعتدداأل" تنثصددر ىددي لال ت ددحم
نحطقه  ،ا،م وابش لب ه

ددا ث ددح بهد لبقحا يد

ددا ث ددظ صددحبح و ريعددح اتإ يد ن احهددح ىددي

تبا (تترلئيش) االيرلأل احبمرل لكابا .ا ع تا،يع لت ح،ي (لبصمل ،البتإحاأل)

لبتدداىيتي ت ددن  ،1512ومى هددحل لبتقددحرب تب ددا ر ،د
لبإرل،ي د ُ -

،ددحش لبغ ددرب ددع لبإ درلق

ا ددح،

ا ،ددحش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي البخصد لالتثددحم لبتدداىيتي خصاصدحً.و ح لبتطددار لكع ددر لميد ىددي
تد

لبإ ،ددحش ددع لبغددرب البااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ىقددم ت ددش ىددي ت،ددمل لبإدرلق

ددا تد ي ن طدده ىددي
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لكاش أل ث يرلأل يانيا أل دح  .1512ااقدمر دح عدحأل بهدحه لبخطداي دأل ت دحر تيلحايد
لبإ لر،ددي ،ىإندده تددر ىددي لبا،ددش ن تد اده ت ددح لًر تد اي

دا لال،تصدحم

ددا لبلحنددب لبتيحتددي ب إ ،ددحش ادديأل لبااليددحش لب تثددمي

لك ريعي البإرلق ( ث ام.)24-20 :2006 ،
ا أل هنح اموش لبااليحش لب تثمي لك ريعي ا الله هحل لإللد لر

دأل خد ش اضدع إدحيير تثدمم دح

ت د ي تنددحل ا دد(لبخطر لب ُ هددمم ب صددحبح لبثياي د ب االيددحش لب تثددمي لك ريعي د ) .ا،ددم واصددا "ابددي ايددر "
ا يددر لبددمىح لك يرعددي لكتدداق ىددي قم د تقري ور متدده ا لري لبددمىح (لبانتددحغاأل) (اح تاددحر خيددحر لبتددمخش
لبإتددعر لك يرعددي ىددي لب نطق د -و لبخ دديت لبإراددي -بث ددظ صددحبح و ريعيددح ددأل له د  ،اب الله د و
تغيرلش تهمم و أل التتقرلر لب نطق

أل له وخرى) (لبإ ل.)153 :1555 ،

و ددح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ىإنهددح ل تقددمش وأل
ضحري التي
يه ،ىإ ش

يهح ،ا قحاش هحه لبخطاي ثحابش لبت
ام ه

ي د ت د ي لبددن ط ىددي لبإ درلق تإعددس نتحئلددحً
دب احبار،د لبعرميد ضدم لبنظدح لبثدحع ب ضدغط

ار تيرلأل أل ولش تضإحل لبنظح لبإ لر،دي .ابقدم ،ا دش لبثرعد لبعرميد ت د

لب تددح ملش ،بددحب  ،اال نددح اصدداش لب تددح ملش لك ريعيد بألعدرلم و ددأل " صددط ا لبار لنددي" ،لبددح عددحأل
تإيملً اقااش و الش اعحب لالتتخاحرلش لك ريعي ( ،)CIAىي تصريح به بصثي (الونطأل ااتش) ىي
صدديل ، 1513ددحش ( :نثددأل تددتإماأل ب إددش ددحيتالىق البتيحت د لك ريعي د ىددي هددحه لب نطق د تحل ث تنددح
لبااليحش لب تثمي لك ريعي
تال وأل لبددم
لبإدرلق

أل لبحئحب) ( ث ام.)21 ،20 :2006 ،

لك يرعددي ب ثرع د لبعرمي د لتددت ر ثتددا ددح  1515بيتا،ددل اإددم حب د

ددا ل،تتددح لبتدديحمي

ددا

ددر (وددط لبإددرب) لب تنددح

ددع الىق د

يدده ددع تيدرلأل .ا،إددش (لت ح،يد لبل لئددر)

ىي  6تحلر ح  .1515اعحنش هحه لالت ح،ي اإورلل لبرئيس لبل لئر "هالر اا ميأل" ،اوه
ىي نصاص هحه لالت ح،ي ها ل،تتح

ح لدح

يحه وط لبإرب اإم حعحأل لبإرلق ،م و أل ح  1565تأل يحهده
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تإددام تبيدده احبعح ددش اددر (خددط لبقإددر – لبتددحبا ) ،ع ددح يض د وثددم انامهددح لت ح،ددح رل،يددحً – تيرلني دحً
لحاهد د لبتنظي ددحش لبعرميد د لب ت ددرمي

ددا ثعا د د اغ ددملم ( ث ددام( )21 :2006 ،لب ددماحاي2001 ،

 .)21:ا،م صحثب لت ح،ي لبل لئر ع لبودحه " ث دم رضدح اه دا " ،ا دح ترتدب
لإلي لرنددي،

ددا

يهدح دأل تا،دل لبضدغط

حرتددحش تلحريد اتيحتددي وىضددش ددأل لحنددب ث ددح لبوددحه لبغدراييأل ،التددي ح لبااليددحش لب تثددمي

لك ريعيد البإدرلق .انظد لرً الرت ددح اتيدري وتددإحر لبددن ط لبإددحب ي ،النخ ددحض لإلنتددحج لبإددحب ي اإددم لنددمال
لبثرب لبإراي – لإلترلئي ي

ح  ،1513ىإأل الئدم لبإدرلق لبن طيد ،دم  ،د ش دأل ( )515يداأل ماالر

د د ددح  1512تبد د ددا ( )1.14ا يد د دداأل ماالر ا( )5.1ا يد د دداأل د د ددح  .1514ااد د ددموش لبإ ،د د ددحش لبتلحري د د د
الال،تص ددحمي اددديأل لباالي ددحش لب تثدددمي لك ريعيد د البإ د درلق احال مه ددحر ا ددرغ لبتند ددحىر لبتيحت ددي لبد ددح عد ددحأل
الضثحً ا لبإ ،حش لبخحرلي  ،ان ثظ وأل لب إح ش لبتلحري لك ريعي  -لبإرل،ي ،م  ،ش ىي عد
لالتلددحهيأل ددأل تل ددحبي ( )32يدداأل ماالر ددح  1511تبددا ( )214يدداأل ماالر ددح ( 1514عددابي،
.)215 ،211 :2006
اىد د ددي د د ددح  1515ثد د ددم ش تث د د داالش لميد د ددمي ت د د دال
ظهد ددر "وث د ددم ثتد ددأل لباعد ددر"

د د ددا لب تد د ددتاى لبد د ددملخ ي ب إ د د درلق ،ند د ددم ح

د ددا وحود ددحش لبت يد دداأل إ ن د دحً تقح ُ د ددمه د ددأل رئحت د د لبل هاري د د كتد دداحب

وخص د ددي  ،بيتتد د د ا د ددحب "ص د ددمل ثت د دديأل" ع د ددش لب قحبي د ددم ،ال د ددح حبد د د اإ د ددم لإلطحثد د د احبو د ددحه " ث د ددم
رضد ددح اه د ددا " د ددح  .1511و د ددح

د ددا تد ددتاى لب صد ددحبح لك ريعي د د ىد ددي نطق د د لبخ د دديت ىقد ددم وطد دديح

احبود د ددحه " ث د د ددم رضد د ددح" لب إد د ددرال ااالئد د دده ب االيد د ددحش لب تثد د ددمي لك ريعي د د د ىد د ددي لبإد د ددح ن تد د دده ،ااحبتد د ددحبي
تد ددقاط تي د درلأل ايد ددم لب د دداري لإلت د د ي لإليرلني د د لبتد ددي عد ددحأل يقامهد ددح "لبخ يند ددي" (عد ددابي،224 :2006 ،
.)221
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ا أل هنح عحأل لبرئيس لك يرعي "لي ي عحرتر "Jimmy Carterيمر اإ ق مى ت ير تقاط
لبوحه " ث م رضح" اضيح تيرلأل ع نطق ن اح و يرعي  .ا ح به و ر غير تيلحاي

ا لب صحبح لبثياي

ىي نطق لبخ يت لبإراي التي ح لب صحبح لبن طي (هيعش.)121 :1552 ،
ابتثت دديأل ه ددحل لباض ددع ط ددارش تملري "ع ددحرتر ،( "Carterدداي لالنتو ددحر لبتد دريع) ،اه ددي لبت ددي ت ددنح
لبااليحش لب تثمي لك ريعي  ،لبقمري

ا نقش ،اي تعري خ ي تبدا نطقد لبخ ديت بث حيد ثقداش لبدن ط،

ى قددم عحنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ،ددحمري

صددحبثهح لإلتددترلتيلي لبضددخ  ،ىددي نطق د

ددا ث حيد

لبوددرق لكاتددط ىددي لغ ددب ثقا د لبثددرب لباددحرمي احال ت ددحم

ددا لبددماش لكخددرى (و .تددحير،1 :2004 ،

.)20
اىدي َنيتددحأل  1510و ددأل "عددحرتر "Carterاددموهُ البددح لدح َ ىيدده( :وأل عددش ثحابد تقددا اهددح ،دداى
خحرليد اهددمل لبتدديطري

ددا لبخ دديت ،تإددم لنتهحعدحً ب صددحبح لبثيايد ك ددأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ،

ااصد د تهح ت د د ت ددت قا لبص ددم اع ددش لبات ددحئش لب عند د  ،ا ددح ى ددي حبد د لت ددتخمل لبق دداي لب تد د ث ) ( ،ددمار ،
.)35 :2003
اىي ح يخص نطق لبخ يت ى أل هنح و

،م اموش تت ليم يا حً اإم يا ،

ا لبثمام لبإرل،ي –

لإلي لرني د  ،تح تثدداش لبت دديح تبددا لبتص دريح ادديأل ع د لبط درىيأل ،د تثابددش تبددا ث د ش ت
ا تاحمب  ،ااحبتحبي تثابش تبدا تثدريض

ندي

ي د ُ ضددحمي

دا لب داري اتصدميرهح تبدا خدحرج تيدرلأل ،اعدحأل لبتثدريض

الهددحً تبددا ودديإ لبإدرلق ،د اددمو صدداش ما لب ددملىع

ددا لبثددمام الن لددرش لبثددرب ادديأل لبإدرلق االيدرلأل

(هيعدش .)125 :1552 ،بقدم الددمش لبااليدحش لب تثددمي لك ريعيد  ،ددأل لبثدرب لبإرل،يد – لإليرلنيد لبتددي
لنمبإش ىي وي اش ،1510ىرص بتع يل الامهح لبإتعر الك ني ىي نطق لبخ يت لبإراي ،دع ت عيدم
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ا تتاح

امو لبثيحم تلحه لبثرب .ا،م ار وثم لب تؤابيأل لك يرعييأل أل

لبااليحش لب تثمي لك ريعي

هحل لب ا،ل اقابه( :تأل تيحتتنح تقا

ا امو لبثيحم ثيحش أل تيرلأل البإرلق ،انثدأل نإتقدم ويضدحً اد أل

و لنتصددحر تددعر ك طددرل تدديعاأل ددح ً ىددي ددم لتددتقرلر لب نطقد اعح هددح) ( ددي ،م.ش،14 :
.)33
اىي ح  1511لح ش تملري لبرئيس لك يرعي "ريغحأل  "Reaganلبتي تانش تيحت

م لبتمخش

ىددي لبثددرب لبإرل،ي د – لإليرلني د  ،ايددم تأل ت ُعددأل تي درلأل ىددي ددح  1512ددأل تثايددش لب عتددب لبإتددعر
بصددحبثهح ،ونتددحب لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د لبق ددق ت ل لبإال،ددب لب ترتا د
المش لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىرص

ددا لبنصددر لإلي لرنددي .ع ددح

نهح بنقدش لبإدرلق دأل تثحب ده دع لالتثدحم لبتداىيتي تبدا

،د

وىضش إهح ،هدحه لبإ ،د لبتدي عدحأل يإدمهح وع در لب ت دحئ يأل دأل الضدإي تيحتد لإلملري لك ريعيد  ،ا نهدح
، ،م تثش ثش لبتثحبل لب قام دع لبودحه لبدح وطديح اده ،عاتدي بث حيد لب صدحبح لك ريعيد ىدي
نطق و حش لبخ يت (غحباريج .)21 :2001 ،اانح لً ا حبد تد لبتإليدش اتن يد لبإ ،دحش لك ريعيد
– لبإرل،ي د  ،لبتددي عددحأل لبإ درلق ،ددم ،طإهددح نددح ددح  ،1561اتاددحمش لبطرىددحأل يددحرلش لب تددؤابيأل رىيإددي
لب تتاى ،ع تم لر عاحر لب تؤابيأل ىي ورعحش لبن ط لك ريعي اوه هح ورع (تعتاأل اايش Exxon
 ،)Mobilاد أل وثتيددحطي لبددن ط لبإ لر،ددي يد تي احب رتاد لب حنيد اإددم لب عد لبإرايد لبتددإامي  ،ىقددم ،ح ددش
هددحه لبوددرعحش هددي لكخددرى احبضددغط

ددا لب درئيس لك يرعددي "ريغددحأل" ددأل ولددش

ددحكي "صددمل ثتدديأل"،

اى ددي و دداحط ىارلير ، 1512ح ددش ا لري لبخحرليد د لك ريعيد د اإ لبد د لبإددرلق ددأل ،حئ د د لبد دماش لبتد دي ت ددم
لإلرهحب

ا تتاى لبإحب (عابي.)236 ،235 ،2006 ،
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ىددي  11عددحناأل لكاش  1512ورتددش "مانحبددم لر ت د ي م  "Donald Rumsfeldلبددح عددحأل يإ ددش
رئيتحً بورع "ج .م .تيرش اورعحئه") ،)G.D.Searle and Coب صدنح حش لبمالئيد البعي يحئيد

تإدممي

لبلنتدديحش ،تبددا لبإ درلق ،ثددح ً إدده خطحاددحً عتااددحً احبيددم ددأل لب درئيس لك يرعددي ريغددحأل تبا"صددمل " .تح
رض "ريغحأل "Reaganىي هحل لبخطحب لبح ت ه " لر ت ي م "Rumsfeldتبا"صدمل ثتيأل" اضدا
تلميم لبإ ،حش لبما ا حتي اتاتيع لبرالاط لبتلحري البإتعري اينه ح (عابي.)245 :2006 ،
اىدي لبإدح ن تده ادحمرش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد تبدا تقدمي ضد حنحش ودرع ( Commodity
 ،)Credit Corporationلبتحاإد ب ثعا د لك ريعيد ب وددتريحش لبإدرلق دأل لبتد ع لب لر يد لك ريعيد
ااىدرش ،راضدحً ددأل اند لالتددتيرلم البتصدمير ( )EX-IM Bankب إدرلق ىدي ددح  ،1514اىدي لبا،ددش
لبح عحنش هحه لبض حنحش أل لبقراض خصص بت ايش وتريحش لبت ع لب لر ي الباضحئع لب صدنإ
لك ريعي د  ،تال تنهددح تددحه ش ىددي لب لهددام لبثراددي لبإ لر،ددي ددأل خ د ش ت عيندده ددأل تثايددش اددحبغ وخددرى
بإلغ درلض لبإتددعري  ،ااث دداش ددح  1511عحنددش ت حنددحش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ب إ درلق ،ددم ا غددش
،رلا

يحر ماالر تنايحً (غحباريش.)25 :2001 ،
ا ددا لب ت ددتاى لبتيحت ددي – ىق ددم و ي ددم ى ددتح لبتد د حري لك ريعيد د ى ددي اغ ددملم ،تح حع ددرش ص ددثي

(نيايار تحي ) لك ريعي ىي  25تحلر  1514ىي تقرير بهح أل اغملم ،أل وأل لبما ا حتييأل لك يرعييأل
يإرادداأل ددأل رضددحه

ددا لبإ ،ددحش ادديأل لبإدرلق البااليددحش لب تثدمي لك ريعيد ،ع ح لصددمر لبرئيس"ريغددحأل

 "Reaganى ددي  5نيت ددحأل واري ددش تاليهد دحً رئحت دديحً ددأل لبإ ددح ن ت دده ،وع ددم ىي دده تصد د ي لباالي ددحش لب تث ددمي
لك ريعي

ا( نع لنهيحر لبإرلق) –ىي ثراه ع تيرلأل ( ث ام.)23: 2013 ،
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اا ح وأل تيحت لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد عحندش تقدا

دا وتدحس دم تثقيدق لبنصدر ك

دأل

لبطرىيأل لب تثحرايأل ،ىنلم وأل لبق دق لك يرعدي ادمو يتصدح م اتداب تثد لر لبإدرلق اإدض لالنتصدحرلش ىدي
نيتحأل  1515ضم تيرلأل (لبا لر  .)113 :1550 ،ا ح لم لبق دق هدا لالندمهحش لك يرعدي دأل لبإدرلق
ىإ ا لبرغ

أل لبثرب لبتدي يخاضدهح ،ىد أل لب ودحريع لإلن حئيد بد تتا،دل ،ع دح وأل ودحريع لبدن ط البدر

الب و ددحريع لبن طيد د

ت ددت ري ،تال وأل لبإد درلق بد د يع ددأل اثحلد د تب ددا لالت ددت حرلش لكلنايد د اال يتد د ح اهد دح

(لباد د لر  .)134 :1550 ،وض ددل تب ددا حبد د لكن ددحج (لإلتد درلئي ي) ددأل ي ددحمي ثلد د لبقد دالش لب تد د ث
ددأل ( )12ىر،د تبددا ( )26ىر،د  ،ع ددح وأل لالنتصددحرلش لبتددي ثققهددح لبلدديش لبإ لر،ددي

لبإرل،يد

ددا تيدرلأل،

عددحأل بهددح لك ددر لبعايددر ى ددي ت د أل "لريي ددش وددحراأل" وأل لبإد درلق يهددمم و ددأل (تت درلئيش) (لبادد لر :1550 ،
.)115
عدش هدحه لبإال ددش – لإ دش لبااليددحش لب تثدمي لك ريعيد ا(تتدرلئيش) ،تقدا ات ايددم تيدرلأل احكتد ث ،
ع ددح عو د ش ددأل حب د ىضدديث (تي درلأل ليددش وا تي درلأل عددانترل) ،ا ددح ي ددش لبنظددر وأل لب درئيس لك يرعددي
ريغحأل ،حش نم ح لن لرش هحه لب ضيث اظهر تأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي عحنش توثأل لكت ث تبا
تيرلأل ،ىي لبا،ش لبتدي عحندش تثدحر ىيده غيرهدح دأل ودثأل لبتد ح تبيهدح (تأل وتداحانح بت ايدم تيدرلأل اداإض
صد د د ق لنتخحايد د د  ،االن د ددح عحن د ددش كت د دداحب تإ قد د د احبتيحتد د د لبإ ي د ددح ب مابد د د
لكتد د د ث بد د د تع د ددأل نتيلد د د َ
(( )Reasonsofstateهيعش .)124 : 1552 ،ا ا لبرغ
إ ا ددحش تتددتخاحري

احودري ص د

ددأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د عحنددش ترصددمهح لك ،ددحر لبصددنح ي

لك ريعي  ،تح تنهح و طش هحه لك ،حر إ ا حش احوري ام،يق
(تريب.)315 :2006 ،

أل عش هحل ى أل لبإرلق عحأل يثصش

دا

أل لبخطاط الب ال،ع لبإتدعري لإليرلنيد
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لتت رش لبإ ،حش لك ريعي – لبإرل،ي لبامي نا حً ح،

دا هدحل لبنثدا ثتدا دع ونتهدح

لبثدرب

لبإرل،يد د لإليرلنيد د  ،ن ددم ح وت ددا لبقد درلر لإلي لرن ددي اقا دداش ا ،ددل تطد د ق لبن ددحر .البثقيقد د تؤع ددم وأل لباالي ددحش
لب تثمي لك ريعي عحنش ت ش نح و لرري لبثرب لكابا ا أل ال يخرج أل هحه لبثرب نتصر ب دح بده دأل
ال،ددب اخي د

،ابرا ح ب د يعددأل "هنددر عيتددنلر Henry
ددا لب نطق د الب صددحبح لبثياي د لك ريعي د ُ

 "Kissingerاإيددملً أل هددحه لبثقيق د ع ي د لرً ثدديأل ،حش(:هددحه واش ثددرب ىددي لبتددحري ،نت نددا تال يخددرج ىيهددح
نتصددر ،االن ددح وأل يخددرج لبطرىددحأل ع ه ددح ه د ا )( .هيعددش )123: 1552 ،بددحل ى د غ لرا د وأل نلددم وأل
لبااليددحش لب تثددمي ت يددش عددس ددح ت يددش تبيدده ع د لب ُ نتصددر خ د ش لبثددرب اا ددح يتالىددق ا صددحبثهح ىددي
لب نطق .
المطلب الثالثل العالقات األمريكيةـ العراقية مرحلة ما بعد الحرب الباردة)
اإددم لنتهددح
تددعر اتيحتددي

لبثددرب لبإرل،ي د  -لإليرلنيد  ،خددرج لبلدديش لبإ لر،ددي اقددمرلش تددعري تؤه دده كمل مار
ددا صددإيم لب نطق د  ،البددح اددماره يهددمم (تت درلئيش) لبتددي تإددم لبث يددل لإلتددترلتيلي

ب االيددحش لب تث ددمي لك ريعيد د  .ا ددع لنتهددح

لبت دداىيتي اا ددرا لباالي ددحش
لبثد درب لبا ددحرمي النهي ددحر لإلتثددحم ُ

لب تثدمي لك ريعيد عقطدب الثدم طرثدش ىعدري (لبنظدح لبدمابي لبلميم)،لبدح و دأل نده لبدرئيس لك يرعدي
لارج ااش لكب ىي خطاه اوثحمي ه اتصريثحته لب تعرري.
ابإ د ددش وا د ددر نت د ددحئت ه د ددحل لالنتص د ددحر ه د ددا لبص د ددإام لبتد د دريع ب ق د ددي لب يارلبيد د د الب ورتد د د حبي  ،لبتدد ددي
وعد ددمش لنتصد ددحرهح د درتيأل ىد ددي هد ددحل لبق د درأل؛
لبتث د دداش لب إ د ددي

د ددا لبنح ي د د الب حود ددي واالً البود دديا ي اإد ددم حب د د  .ا،د ددم اد ددمو

د ددا لبص د ددإيم لبإ د ددحب ي ،نث د ددا تطاي د ددق لب يارلبيد د د

د ددأل تإ يدد د ه د ددحه لبق د ددي ى د ددي لبإ د ددحب لبغرا د ددي.تأل لب دد درلغ لبن د ددحل

د ددحهاحً تيحت د دديحً ال،تص د ددحميحً ،ىضد د د ً
لبت د دداىيتي لإ د ددش
د ددأل لنهيد د دحر لإلتث د ددحم ُ
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لباالي د د ددحش لب تث د د ددمي لك ريعيد د د د  ،تت د د ددتام اتصد د د د ي لب و د د ددحعش لإل ،ي يد د د د  ،احبو د د ددعش لب د د ددح يتنحت د د ددب د د ددع
تالهحتهح ،ا ا لبنثا لبح يخم ص لر هح ىي لب تتقاش (وااخ ل .)116 :1551 ،
اا ددح وأل لبإد درلق خ ددرج حل  ،دداي ت ددعري ا ددحر ي ى ددي لب نطقد د  ،ى ددإأل لب ص ددحبح لبثيايد د لإلت ددترلتيلي
ب االيحش لب تثمي لك ريعي تع أل ماأل خضا
ع ددح وأل لإل ت ددحملش لك ريعيد

نطق لبخ يت لبإراي بتيطري وي ،اي

حب ي وا ت ،ي ي .

ددا ن ددط هددحه لب نطقد مىإددش تبددا تم لر و ريعددي ددحمه وأل لنقطح دده ،وا

لرت ددح وتددإحره يرتددب وضد لر لرً ىحمثد ا تنا د ىددي ل،تصددحميحش ددحب لبود حش ،بددحل مىددع هددحل لك ددر تبددا تأل
يتض د أل لبتخطدديط لإلتددترلتيلي لك يرعددي ثيددحش هددحه لب نطق د  ،تانددي تيحت د تت د ح خرلحتهددح اتع دريس
تاإي ماش هحه لب نطق تبيهدح ،ىضد ً دأل لبثي ابد  ،ىدي لبا،دش حلتده ،ماأل وأل تقدا ىيهدح ،داي حلش رصديم
تد ددعر ات د د ير تيحتد ددي يود ددعش تهميد ددملً ب صد ددحبثهح لبثياي د د ىيهد ددح ( املبد ددملئ )160 ،134 :1554 ،
(لبر ضحني.)31 :1552 ،
اع ح حعدر ،ىدإأل لبإدرلق ادر عقداي تدعري ت ،ي يد تال ونده ىدي لبا،دش ن تده ،عدحأل نهعدحً ل،تصدحميحً
اتاب لبثرب لبتي خحضهح ب مي ( )1تنالش ع تيرلأل ،ا يه ىقم وع ش إحمب لإلنتحج لبن طي البتثع
ا تتاى لكتإحر الثمي أل وه ومالش لبضغط لب ح
إددمالش تنتددحج لبددن ط لبعددايتي الإل ددحرلتي ،ا ددح ترتددب

ىي الله لبإدرلق ،ىعحندش لب يدحمي لبالضدث ىدي
يهددح ددأل لنخ ددحض ىددي وتددإحر لبددن ط لبإحب ي د ،

تااتحنع حوحً ثحملً ىي الئم لبإرلق لب حبي .
ا،م ووحر هحل لبتاله لب قصام تبا ونه همل لبتيحتد لبعايتيد

ت دش ىدي تضدإحل ،دمرلش لبإدرلق

لال،تصحمي  ،اعاح ط اثحته لبتن اي  ،ا،م ت ل نش هحه لبتيحتد التدي ح ىدي لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ،
ع ظهار تيحر ىي لكاتحط لبغراي و ر لنتهح

لبثرب لبإرل،ي د لإليرلني يثدحر دأل غاد خطدر د ماج،
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يت ش وقه لكاش ىي وأل لبإحب يوهم و د ن طيد ،حم د ىدي نتصدل لبإقدم لكخيدر دأل لبقدرأل لبإودريأل،
اوأل لك،طحر لباثيمي لبقحمري

ا تم هحل لبنقص اثتب تت تش لكه ي هي لب ع لبإراي لبتدإامي ،

لبإ درلق ،لإل ددحرلش لبإراي د لب تثددمي ،لبعايددش ،ىقددم ا ددغ لثتيددحطي هددحه لبددماش ( )555.1يددحر ار يددش ت
انث ددا ( )%11.15ددأل لثتي ددحطي لبإ ددحب ن ط لبخ ددح  ،اوأل لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د ت ددال تض ددطر
تبىحتتيرلم ثالبي ( )%50أل لثتيحلحتهح لبن طي

دأل هدحه لب صدحمر لكتحتدي  .و دح لبودق لب دحني ىيثدحر

ددأل خددحطر ن ددا ،ددمرلش لبإ درلق لبإتددعري اخا لرتد اده لبتعنابالي د  ،كأل يعدداأل لبقدداي لبقحم د لبقددحمري

ددا

وثملج لب إش لب ؤ ر ت ،ي يح ض أل لب مى لب ني لب نظار (لبإحني.)111 ،110 :2001 ،
امو لبإرلق َيتثر اماراهإبا ماش لبخ يت ،اخحص لب ع لبإراي لبتإامي البلح إ لبإراي  ،ا،دم
ت خضش ت

احبثصدص ،ا دع حبد بد
لبلهام أل قم (للت ح لمي) ،لبدح و،در تدإر وااد الكبتد ل
ُ

تإ أل لبعايش أل ت لبت ل
نحيدحه تلدحه لبإدرلق ،لبددم

تؤاش ت ل

طحبب لبإرلق لب ورا  .ا ح لم أل ا،ل ماب لبعايش ىي

لبدح ،م تده لبااليدحش لب تثددمي البدح عدحأل يث دش توددحري لبت دايح احتدتخمل لبقدداي

لبإتعري (لبإحني.)116 ،115 :2001 ،
اىددي وعتدداار  1515تالدده "طددحرق

ي د " نحئددب رئدديس لبددا لر اا يددر لبخحرلي د لبإ لر،ددي تنددحلعإبا

الودنطأل البتقدا دع "لدي س ايعدر "James Bakerا يدر لبخحرليد لك يرعدي ،د لبتقدا لبدرئيس "لدارج
اداش "George W. Bushن تدده ،ايادما وأل لب يدحري عحندش نحلثد  ،تح وصدمر لبدرئيس لك يرعدي اإددمهح
تاليهدحً ملخ يدحً يط ددب ىيدده ددأل وملرتدده وأل تثددرص
حبد ،دم يتددح م

ددا تن يد

،ددحش طايإيد

ددع لبإدرلق ،ددحئ ً ىيدده):تأل

دا تثقيدق لالتددتقرلر ىدي لبوددرق لكاتدط( .اإدم حبد وصدمر اداش و د لرً رئحتديحً ىددي 16

ع ددحناأل لب ددحني  ،1550ل ددح ىي دده (تأل ي ددحمي ثلد د لبتل ددحري ددع لبإددرلق ي ع ددأل وأل تع دداأل ي ددمي ب ص ددحبح
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لك ريعيد ) ،ااحب إددش عحنددش لبوددرعحش لك ريعيد ،ددم ثصد ش

ددا قددام غريد ىددي لبإدرلق ،ا ددح ىددي حبد

اهي ورع "اعتش" الثمي أل وعار ورعحش لب قحاالش لك ريعي ، ،م ثص ش

ا قام ىي لبإرلق تصدش

،ي تهح تبا ثالبي ( )1200ياأل ماالر (هيعش.)236 :1552 ،
ا ددع هددحل ع دده ىددإأل لبث د ش لإل

ي د لك ريعي د لبتددي و دنش ضددم نظددح "صددمل ثتدديأل" البتت د ح

لبإ لر،ددي، ،ددم و ملمش اوددعش عايددر ،اىددي لبا،ددش ن تدده ثددمج لددمش ىددي لكاتددحط لبتيحتددي لبرتد ي بددإلملري
لك ريعي  ،ثاش عي يد لبتإح دش دع لبإدرلق لك در لبدح وتد ر دأل لتلدحهيأل :أولهمـال ُرعد ىيده وأل هندح
رل،حً لميملً ىي لب نطق ي عدأل لبتإح دش إده اتدماير و دره ،وثانيهمـا :ونط دق دأل قابد وأل لبإدرلق لبقدا
اليوه ا،يحمته لبط اح يوعش خط لًر

ا لب صحبح لك ريعي البغراي .

اىي تطحر لالتلحه لكاش ي عأل ىه اإدض لبتطدارلش لإليلحايد ىدي لبإ ،دحش لك ريعيد  -لبإرل،يد
خ د ش لكوددهر لبت دت لكابددا ددأل ددح  ،1550ى ددي ودداحط ددأل لبإددح ن تدده ،صددرح تثددمج ىددي ا لري
لبخحرلي د لك ريعي د ا د أل لكنظ د لبق إي د تددقطش ىددي وارااددح لبو در،ي  ،اين ددح الت د لش هنددح ماش وخددرى،
عحبصدديأل البإدرلق ابيايددح ،ا نددم ح وثددتت لبإدرلق رتد يحً بددمى الوددنطأل ،و تددحرش بدده رتد يحً ارام وتد ه ىددي
لبتصدريح لب ددحعار ،الاددش ،ددم لر لبإدرلق اىددم رىيددع لب تددتاى ددأل لبعددانعرس لك يرعددي ،ارئحتد لبتددينحتار
لبل هار "راارش ماش"( ،)Robert Doleا نم ح و دحر لبدرئيس لبإ لر،دي "صدمل ثتديأل" ع رئديس لباىدم
هحل

لإل

لك يرعي اغملم ،ولحاه (اد أل لب تدؤاش لبدح عتدب لبتإ يدق لب ُ إدحم ب إدرلق ،دم و،يدش دأل

نصاه).
ويضد د ددحً ى قد د ددم وتد د ددتم ا لب د د درئيس لبإ لر،د د ددي "صد د ددمل ثتد د دديأل"ىي  25ت ا يابيد د ددا " ،1550تاريد د ددش
ع تدداي") ،)April Glaspyت د يري لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د بددمى لبإ درلق ،تبددا عتادده ىددي غضدداأل
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لبتح

لبالثمي،

ح ثحش اينهح اايأل لالتصحش االونطأل ب ت ام اتإ ي حش ا لري لبخحرلي لك ريعي  ،ا َدم

لبدرئيس "صدمل ثتديأل"هحل لب قددح هدا رتدحب

الهد تبدا اداش ،تتإرضدحً تد ري ،لبإ ،دحش اديأل لبااليددحش

لب تثمي لك ريعي البإرلق.
ابإددش وه د

ددح لددح ىي ددح يخددص نددا لبإ ،ددحش ادديأل لبا ددميأل ،ددح ،حبدده صددمل بهح (:نددم ح لتددت رش

لبثددرب ابد تنتدده احبتددر لب رلدداي ،الددمنح وندده ددأل لب ه د با ددمنح ت،ح د
النتظددحر نهحيتهددح ،اهددحل ددح ىإ نددحه ددح  ،...1514بعددأل

،ددحش ما ا حتددي

،حتنددح حنددش لبع يددر ددأل لالضددطرلاحش ،اعددحأل

ووددمهح خطد لًر ددح  ،1516نددم ح لن لددرش ىضدديث "تيدرلأل ليددش(عانترل)" ..ا ددا لبددرغ
ل تحلر لبرئيس لك يرعي ،ااتحط

اىميه..

ددع الوددنطأل،

اموش اتحئش لإل د

ددأل حبد ، ،ا نددح

لك ريعيد تدمخش ون هدح ىدي لبودؤاأل

لبإرل،ي د لبخحص د  ...ااإددم هددحه لب قم د لب طاب د "بصددمل ثتدديأل " ونتقددش لبثددمي إبا ددح تقددا ادده لبعايددش
الإل ددحرلش ددأل تيحت د تقصددم اهددح ثر ددحأل لبوددإب لبإ لر،ددي ددأل تددتاى إيوددته ،د ،ددحش :بقددم وغتن ددش
لبعايددش لب رص د عددي تاتددع ثددمامهح

ددا ثتددحانح ..،د ونتقددش تبددا اضددا لبتهميددملش ا،ددحش ب ت د يري

لك ريعي ( :نثدأل النقادش لبتهميدم دأل وثدملً ،االنهدمم وثدم ،ان دش اودمي وأل التقدع لبااليدحش لب تثدمي وتديري
لكاهح ىي هحل لب لدحش اننصدثهح ادحبت تيش دأل وصدم،ح ُلدمم بهدح ،ال وأل ت يدم دأل و دملئهح ...د ونتقدش
تبددا ت ه د لبتخددال لك ريعددي  ،دحئ ً :نثددأل ن ه د

ص د ث لبااليددحش لب تثددمي ىددي لبث ددحظ

،حئ دحً ا ُ تددتق لًر ،...ابهدحه لبرغاد تاريدرلش ن خددحهح اإديأل لال تاددحر...لب ،)،دأل عد
يإعس اله نظر لبثعا

لبإرل،ي تلحه لك

لبقحئ

ددا تددمىق لبددن ط

لبدرئيس لبإ لر،ددي لبددح

تنحل (.تحبينلر ابارلأل.)12 ،65 :1551 ،

و ح "ع تاي "Glaspyىقم ،حبش نهحيد لبثدميج اما ا حتدي  ...( :ىه دش رتدحبتع ليدملً ،د ،حبدش:
بقددم تع ددش ددأل لبصددمل ، ،اوظددأل وأل رئيتددنح ادداش ،الدده تبدديع  ،ىددي نحتددا

يددمع لبدداطني رتددحب ام
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اصددمل ، ،ع ددح وأل لبدرئيس و طددا لبتإ ي ددحش تبددا لإلملري لك ريعيد  ،ادرىض و،تدرلح لبإقااددحش لال،تصدحمي
ضم لبإرلق،

،حبش :ا نم تإ ي حش وخصي

أل لبرئيس ااش ،اضراري ل ت حم وىضش لبتاش بتم ي

لبإ ،حش احبإرلق).
و دح ىي دح يخدص ،ضدي لبعايددش ىقحبدش ع تداي( :تنندح الن د ت لر
لبإراي د  -لبإراي د

ددش ن د ل ع لبثددمام

ثدممي ىي دح يتإ دق احبصد لر حش

ددع لبعايددش .ا،حبددش :بقددم عن دش ىيهددح نهحي د لبتددتينحش ،اعحنددش

لبتإ ي حش بم تقضي اإم تامل لب ور ىي هحه لبقضي  ،لبتي الته ندح عد ريعييأل).ت دح ىي دح يتإ قا تدإحر
لب ددن ط ىقحب ددش لبتد د يري "ع ت دداي "Glaspyبد دد"صمل ثت دديأل"(لبإميم ددأل لك د دريعييأل ى ددي نحطقن ددح لبن طيد د
يرغااأل ىي وع ر أل هحل لبر، ،كنه ينت األ تبا االيحش نتل ب ن ط ىدي و ريعدح) ،عدش هدحه لبدرمام لبتدي
،حبتهح "ع تاي "Glaspyمش لبضا لكخضر أل لبااليحش لب تثمي بإم لبتمخش ىي هدحه لك د  ،اهدحل
ح يلإش لباإض ينظر تبيه ع  ،نصب بصدمل ثتديأل (اداب اماارم ،)111 :1551 ،البداإض لكخدر
يقاش تأل"صمل ثتيأل"ب ُيقي ليملًرتحئش ااش ا رمهح (غحباريش.)50 :2001 ،
اىددي ظددش هددحه لبتطددارلش لعتو د ش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ثوددم وع ددر ددأل
لر،ددي

ددا لبثددمام لبعايتيد ،اىي ود أل لبخوددي

ددأل و،ددمل لبإدرلق

تتوددحر لك ددأل لبقددا ي لك يرعي"تددعاعراىش" بنت ددق
تتدرلئيش ،هددا ووددم خط د لرً ددأل ت،مل دده
لبعايش ،اوأل عحأل ُي ش خط لًر
كتاحب مي ،اهي:

ددا

ددا

دديأل وبددل لنددم

ددش تددعر ضددم لبعايددش ،ددحش
ددا

ددش تددعر ضددم

ددا وأل و،ددمل لبإ درلق

ددش ضددم لبعايددش .ى اددحمري لبإ درلق تبددا

ددش تددعر ضددم

ا صحبثنح لال،تصحمي ىدي لب نطقد  ،تال ونده ي عدأل وأل يعداأل يدملً بندح
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 .1لتددتغ بنح بهددحل لبإ ددش ا تددحر تنح ،نثددأل البقدداى لبمابي د لكخددرى تبددا اضددع ض دالاط ثقيقي د ب قدداي
لبإتعري لبإرل،ي وا لبقضح

يهح.

 .2تظهحر رغاتنح ىي ث حي و أل وصم،حئنح ىي لبخ يت لبإراي ،ي عأل وأل يقضي

ا اإض لبخ ىدحش

لبتي ظهرش ايننح اايأل لبماش لبخ يلي .
 .3ت،نح لبماش لبخ يلي اإم لالرتاحط اتيحتحش لبماش لبتي ال ترغب ىي تطاير
 .4ت عيم ،اتنح لبإتعري ىي ت

لب نطق  ،ا أل

،حتهح انح.

ت عيم ت عحني تمخ نح.

 .5لبتددمخش ىددي تتددإير لبددن ط ،خحص د وأل لب رث د لبقحم د  ،هددي رث د اثددمي واراي د  ،اهددحه لباثددمي
تتؤ ر ع ي لًرً ا اضإنح لال،تصحم  ،اونت تإ األ وه ي لب نطق لبإراي بهحه لبماش.
 .6اوخي لًر ووحر تبا وأل ت ثرب ( راي  -راي ) تت

أل اثمي لب ا،ل لبإراي ضم (تترلئيش).

ىددي ىلددر يددا لبخ دديس  2تب  1550مخ ددش لبقدالش لبإرل،ي د تبددا لبعايددش ا،ددم وددقش طريقهددح تبددا
لبإحص د

لبعايتي د  ،ا،ددم اددررش لبثعا د لبإرل،ي د

ي د لاللتيددحح ىددي لبيددا لكاش ،ا نهددح

ي د بصددم

ا
د دؤل ري و ريعيد د ترت ددب ض ددمهُ

ددا لك لرض ددي لبعايتيد د  ،اى ددي لبي ددا لبتحبي:عحن ددش لبحريإد د ه ددي ت ددح مي

نحصر اري ،حمش ونق احً

ا وتري لبصاحح ،اط اش إان لبإرلق ،اىي لبيا لب حبدج عحندش لبحريإد

هي لبثق لبتحريخي ا امي لبل (لبعايش) تبا لبعش (لبإرلق) (هيعش.)50: 1552 ،
و ددح ى ددي الو ددنطأل ىق ددم ق ددم لبد درئيس "ا دداش لكب" ددؤت لًرً ص ددث يحً و ددأل ىي دده وأل ه د د لبقد دالش
لك ريعي لب الامي ىي لبخ يت مىح ي اوارم وراإ وهملل( :ارها )63 ،62 :1551 ،
 .1تنتثحب لبإرلق لب ار اغير لب وراط أل لبعايش.
 .2ت حمي لبثعا

لبور ي بإل حري.
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 .3و أل نطق لبخ يت ،ااخحص لثتيحطحتهح لبن طي .
 .4ث حي ورالح لك يرعييأل.
اإددم هددحل لب ددؤت ر و ددأل ( ل ددس ،يددحمي لب دداري) ىددي اغددملم ددأل (ضد لبعايددش) ا،ددم اصد ش لبإ يد
ا نهددح (لتثددحم ملئد ) ،اىددي ت د لإل نددح عددحأل لبإدرلق ،ددم وتخددح ،د لر لًر بقطددع لتصددحالته احبإددحب لبخددحرلي ،ى ددي
لبتحتع أل تب، ،رر لبإرلق تغ ق ثمامه اوثتلح عش لكلحنب لب الاميأل

ا ورضه كتاحب و نيد ،

او ددأل ويضددحً وأل ل يددع لبتد حرلش لكلنايد ىددي لبعايددش تغ ددق ،اددش  24ددأل تب ددأل لبإددح ن تدده (ارهددا ،
.)62 :1551
اىي  12تب ل،ترح لبرئيس لبإرل،ي صدمل ثتديأل ،تلد لر تتداي ودح
ون دده الي ع ددأل لبنظ ددر ى ددي لالنت ددثحب

ىدي لبودرق لكاتدط ،ا،دحش

ددأل لبعاي ددش ماأل نح،ود د لبال ددام لبت ددار ى ددي بان ددحأل الالث ددت ش

لإلت درلئي ي ب نددحطق لب ثت د  ،ام ددح تبىحنتددثحب ىددار غيددر و ددراط ب ق دالش لإلت درلئي ي  .ارم لبددرئيس
لك يرع ددي ا دداش

ددا لب ددار احب ددم اي تبىحنت ددثحب ى ددار اغي ددر و ددراط بقد دالش لالث ددت ش ددأل لبعاي ددش

(ارها .)61 :1551 ،
اىدي ظدش هدحل لبت لرودق لإل

ددي اديأل لبااليدحش لب تثدمي البإدرلق ،و ددأل لبدرئيس لبإ لر،دي ا نده تدديت

لإلىدرلج ددأل ل يددع لبرهددحئأل لكلحندب ،تال وأل لك د ىددي لبخ دديت وخددحش تد ملم تإقيددملً ،خحصد اإددم ترتددحش
ث دالبي ( )200وبددل لنددم تبددا لبوددرق لكاتددط ،اعددحأل هددحل لبتإ ي د رتددحب الضددث اهددي وأل لبااليددحش
لب تثمي ،م غيرش ا ،هح ،اوصاثش ت عحني لبثرب ؤعمي ااويع (ارها .)11 ،16 :1551 ،
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ارغد عددش لبثددميج ددأل لبثحل د تبددا ثددش ما ا حتددي ىددي ت د لإلثددملج لب ُ تتددحر  ،ىقددم عددحأل لبثددش
تتثي ً ىي ضا لال تاحرلش لتتي ( :ارها )11 :1551 ،
 ال ونتثحب رل،ي وراط.
 ال ث إراي.
 ال ثش ما ا حتي.
ىقم وتضح خ ش حب وأل لبخيحر لباثيم ها الحرب).
اىددي  25تو دريأل لب ددحني  ،1550وصددمر ل ددس لك ددأل  ،د لر لًر ر ،د ( )611لبددح تض د أل ت ددايض
لبددماش لك ضددح ىددي ل ددس لك ددأل ه د لبتإددحاأل ددع لبعايددش تحل ب د يددح أل لبإ درلق ب انددام لب نصدداص
يهح ىي هحل لبقرلر ،ادش ث داش  15عدحناأل لب دحني ،1551

دحً وأل واش ،درلر احبإقاادحش هدا لبقدرلر ر،د

داش احبت ددمخش لبالت ددع ى ددي لبو ددؤاأل
( )661ى ددي  6تب  ،1550بع ددأل لبقد درلر ( )611وع ددر وه يد د كن دده خ د َ
لبإرل،ي د  ،اعددحأل هددحل لبق درلر ويضددحً ا حا د ت ددايض وددر ي ددأل لك د لب تثددمي التددتخمل لبقدداي لبإتددعري
ااص هح تثمى لبخيحرلش بثش و

لبخ يت( .تي ان .)151 ،156 :2004 ،

ىددي ىلددر يددا  11عددحناأل لب ددحني عددحأل لبلنرلش"نار ددحأل و دالر عال ، "NormanSchwarzkopfددم
و طددا و دره ااددم

يددحش " حص د لبصددث لر ") ،)Desertstormد اددموش لبص دالري ،البقنحاددش تنه ددر

ددا لبق دالش لبإرل،ي د ىددي لبعايددش ا ددا لبإ درلق االتددط لباثري د لك ريعي د لب الددامي ىددي لبخ دديت البقدداي
لبلايد  ،اعددحأل لبهددمل لكاب ق دالش لبإتددعري لك ريعي د لبلدديش لبإ لر،ددي ات تيتدده (هيعددش،456 :1552 ،
 .)552ايتضح هحل لبهمل أل ع

"عابأل احاش  "ColinPowellرئيس هيئ ورعحأل لبثدرب لب ودترع

ب ق دالش لك ريعي د ىددي ددؤت ر قددمه ىددي (لبانتددحغاأل) ،ا،ددحش ىيدده (:تأل تتددترلتيليتنح ت ل لبلدديش لبإ لر،ددي
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تتددترلتيلي اتدديط  ،ىددنثأل واالً تددال ن ،دده ورا دحً وراددحً د نقت دده) .بددحل تإددم و د لبخ دديت ا حا د لبقطيإ د
لبعح

ب إ ،حش لك ريعي – لبإرل،ي  .ااإم وأل خحضش لبااليحش لب تثمي لك ريعي لبثدرب ضدم لبلديش

لبإرل،ي اوخرلته دأل لبعايدش ،اثققدش دح عحندش تصداا تبيده دأل لبالدام لبإتدعر لبع يدل ىدي لب نطقد ،
ا قدم لت ح،ددحش مىح يد بهدح ددع ماش لبخ دديت اإدم تددم ير لبلدديش لبإ لر،دي اانيد لبإدرلق لبتثتيد  ،ىضد ً ددأل
تبددا قددم ص د قحش ضددخ
لك ددأل ،د لررلش ت ددرض

ددع ماش لبخ دديت بايددع لكت د ث به د  ،د
ددا لبإدرلق ند

ددح با ددش وأل لتتصددمرش ددأل ل ددس

ل يددع وتد ث لبددم حر لبوددح ش ا قحطإتدده ل،تصددحميحً بثدديأل تثقيددق

حب  .اظ ش لبااليحش لب تثمي ت تع احتدت رلر هدحل لبثصدحر ثتدا دع اصداش "ايدش ع نتداأل"تبا رئحتد
لبل هاري (ع ر اتخراأل.)306 :2001 ،
لبثل ىي حب ها نع لبإرلق أل لبقيح اح تمل ُ ح ش ىي لب ُ تتقاش .أل ولدش حبد عدحأل
اعحنش ُ
ددا لبإ درلق وأل يقددم ل ت لرى دحً رتد يحً احتددتق ش لبعايددش ،اوأل ي ت د اددمىع تإايضددحش لبثددرب اا ددتح ل يددع
لب ال،ع و ح ىريق لبت تيش لب نتمب أل لك د لب تثدمي ،ب اثدج دأل ثيدح ي لبإدرلق بارندح ت تطداير وتد ث
نااي عي يحئي اايابالي  ،اونهح بأل ترىدع لبإقاادحش لال،تصدحمي ثتدا يت عدم ل دس لك دأل ادحأل لبإدرلق بد
يإددم ي د ت ع د لبقددمرلش (تريددب .)331 :2006 ،الىددق لبإ درلق

ددا هددحه لب قددررلش ااض د نهح ل ت درلل

لبإد درلق احت ددتق ش مابد د لبعاي ددش ال ت لرى دده احبث ددمام لبإرل،يد د لبعايتيد د  ،ى ددي توددريأل لب ددحني( 1554تري ددب،
 ،)341 :2006ااإددم وأل لتددتاإمش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد لبخيددحرلش لبإتددعري بتغييددر نظددح لبثعد
ىددي لبإ درلق خ د ش ثددرب لبخ دديت لب حني د  ،ىإنهددح وخددحش ت ددش اثددماج لنق د ب ملخ ددي ،غيددر وأل وملري "ايددش
ع ينتدداأل" م ددش لبلالنددب لبتيحتددي البإتددعري (ب ثت دال لب د ماج) ،ددأل خ د ش تل د لر لالتصددحالش ددع
تثمى ل ا حش لب إحرض لبرئيت ب تإي تبىحتتاملش لبنظح اتغييره (عانر .)14 :1555 ،
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التت رش لبااليحش لب تثمي ت تدع احتدت رلر لبإقاادحش لال،تصدحمي

دا لبإدرلق ،ثتدا دع تإدحبي

لكص دالش لب طحبا د اددحبتخ يل ددأل اط د ي لبإقااددحش لال،تصددحمي لبتددي عددحأل بهددح و حرعحر ي د
لإلنتدحني ب ودإب لبإ لر،ددي ،ارملً

ددا لبلحنددب

دا لب إحرضد لبمابيد لب تنح يد ب ثظدر لب ددراض ،ضدح ش لبااليددحش

لب تثددمي لهامهددح ددأل ولددش لتددت رلر لبإقااددحش ،اىددي  25نيتددحأل  ،1554ثددج ا يددر لبخحرليد لك يرعددي
"الرلأل عريتددتاىر "Warren Christopherلبددماش لكخددرى اإددم لالنخددمل احإلي ددح لش لباه ي د بثتددأل
لبنيد لبصددحمري ددأل اغددملم ،ددحئ ً (:ت أل لب خددحطر حبيد لددملً التتد ح ا ددنح "لبنظددح " ىحئددمي لبود وا لإددش
لب صحبح لبتلحري وا لإلرهحق لباتيط ي ي تيحتتنح) (تي ان .)50 ،15 :1551 ،
حً تأل لبإرلق ،م ثحاش ا لر لًر بعي يتدت نل
رمش

يد تصدمير لبدن ط لبإ لر،دي ،تال وأل هدحه لب ثدحاالش

يهح ت يري لبااليحش لب تثمي " حمبيأل وابارليش" تح و نش دأل تيحتد لبااليدحش لب تثدمي نثدا ثظدر

ايع لبن ط لبإرل،ي اووحرش تبا الام نهت ح
 أولال

رث تيأل( :تي ان )11 :1551 ،

ا لبإرلق لبتخ ي دأل اد لر ت لبتتد ح لبنداا ع دح يطحبدب لبقدرلر " ."611البتخ دي دأل هدحل

لبارنح ت اإم حب بلن ن

لبت ح لبخحص ا رل،ا لباضع.

 ثانيال اتتط ب لب رث لب حني وأل ت اش اغملم "لتتإملمهح بألنض ح ب لت ع لبمابي".
البثقيق وأل لب لن لبخحص ب ت تيش أل وت ث لبم حر لبوح ش ،م مخ ش لبإدرلق امثضدش تودح
الددام ح دش ندداا

لر،ددي تددر  ،ا،ددم ثصددش تدداتر لميددم اتدداب تددرمم لبإدرلق ىددي لب الىقد

ددا لب رل،اد

لبطاي د لك ددم ب ال،ددع نتقددحي ،اىددي ث يدرلأل  1553نددع تودال لك د لب تثددمي ددأل نصددب تالش تصدداير
ب رل،ا د

ددا،إيأل بتلددحرب لبص دالري ،،ا ددأل هنددح ثددحرش لبااليددحش لب تثددمي ىددي ت ا يابيددا دري وخددرى ددأل
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وثت حش نواب الله لميمي ا،حش "ارلأل عريتتاىر" تأل لضطرلر لب تويأل تبا غحمري اغملم ،ادش لنلدح
هح لب رل،ا "

تيئ " (تي ان .)111 :1551 ،

ا،ددم الصد د ش لباالي ددحش لب تث ددمي اث حؤه ددح اتض ددييق لبخنددحق

ددا لبإددرلق ثت ددا تنه ددح لت ددت رش ى ددي

لبتث يددق ىددي لكلدال لبإرل،يد ود حالً الناادحً ،ال اددش تإددمى لك ددر وع ددر ددأل حبد اهددا ،صددل لبإميددم ددأل
لك ددحعأل اخحص د لب ضددحملش لبلاي د  ،تتددتنحملً لبددا ،ددحناأل ىددرض لبثظددر لبلددا  .تح ت د ىددرض لبثظددر
لبلددا ىددي و د حش لبإ درلق ىددي لب ددمي 11د د 23نيتددحأل  1551ىددي نطق د ثظددر رضددهح (15ع د )
لبثدمام لبترعيد د لبإرل،يد  ،اىددي الم نهدر مل د ب تدحى (40عد ) اطدداش(60عد )

ددا

ددا لبثدمام ا تددحث

،مرهح(2400ع  ،)2ع دح ىرضدش ثظد لًر لايدحً رل،يدحً ندم خدط درض ( 36ود حالً) ،ات رعد ش لبطدحئرلش
لك ريعي ىي ،ح مي "لنلر بي " ىي ترعيح ( .ا،ع لبل يري نش.)2004 ،
و ددح ىددي لبلندداب ىقددم ،ح ددش لبااليددحش لب تثددمي اث حئهددح ويضددحً ااض دع خط د تنوددح

نطق د ثظددر

لبطي درلأل لنددااي خددط ددرض ( )32ددمبش ددح  1556تبددا خددط ددرض ( )33لنااددحً ا تددحث تل حبي د
ت يم

ا  150وبل ع  ،2و

ج تحث لبإرلق تقرياحً.

و ح لكهملل لك ريعي ب ثظر لبلا ىعحنش ( :ا،ع لبل يري نش( )2004 ،لكوإش)2001 ،
 .1ثر حأل لبقالش لبلاي لبإ لر،ي

أل ( )%40أل تديحمتهح لبلايد بث حيد وعدرلم اوديإ لبإدرلق د ع دح

تم ي د .
 .2لتدت رلر ثصداش لبااليددحش لب تثدمي اودعش ملئد

دا إ ا ددحش صداري دأل مىح ددحش لبإدرلق ا ددمى

تطاير ،الته لب ت ث .
 .3تاىير لإلنحلر لب اعر لب ط اب أل و تثرعحش تعري

رل،ي عايري.
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 .4تضإحل لبقمرلش لبإتعري لبإرل،ي احتت رلر.
اعددحأل هنددح لبع يددر ددأل لب درل،ايأل الب ث دديأل ينظددراأل تبى تد ب لبثظددر لبلددا

ددا ونهددح لبامليد

لب إ ي بت يق لبإرلق اتقتي ه تبا نحطق ويإي اتني اعرمي .
ا،ددم لإ ددش لبااليددحش لب تثددمي ىي ددح اإددم لبإ درلق ددأل لبا ددملأل لب لر ي د بإلرهددحب،تح و ددمش لبااليددحش
لب تثمي ،حئ

ا ت ح لبماش لبتي تإم تإحان

ع لإلرهدحب لبدمابي اعدحأل لبإدرلق دأل ضد نهح ،الدح هدحل

لبتصريح اإم قم ؤت ر ىي ور لبوي ،ىي 13لحلر  1556لبح ثضره "ايش ع ينتاأل" ارئديس لبدا لر
لإلترلئي ي "و إاأل ايرس" (و ش.)301 ،301 : 2001 ،
تدنش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ،حناندح يتد ح بضدثحيح لإلرهدحب ا قحضدحي لبدماش لبتدي تر دا
لإلرهددحب ،ا نددع لب إان د لبخحرلي د

ددأل هددحه لبددماش ،اع ي د لرً ددح تتددتخم لبااليددحش لب تثددمي هددحه لبددحرلئع

اويضحً ت ب ثقاق لإلنتحأل ب تمخش ىي لبوؤاأل لبملخ ي ب ماش ،ى غرلا
لب تثددمي لك ريعيد

دأل وأل نلدم ال،دل لبااليدحش

ددأل تتد يه اددحبقاى لب تطرىد وا لبرلميعحبيد وا لإلرهحايد وا لب لر يد بإلرهددحب ،تتت د

ىددي ع يددر ددأل لكثيددحأل احب احبغد البتلنددي ب تددحيري وهددملىهح التددترلتيليحتهح ىددي لب نطقد (ود ش: 2001 ،
.)321 ،301
و دح دأل تغيدرلش لبإ ،ددحش اديأل لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد البإدرلق – ى دي نهحيد تودريأل لكاش
\وعتدداار  ،1551و

ددش لبثعا د لبإرل،ي د

ل ددس لك ددأل اق د لررلش تإددممي لتخددحتهح ،عددحأل وه هددح  ،د لر لرً

يقضددي اإددم لبتإح ددش ددع توددي لك د لب تثددمي لبددحيأل يث دداأل لبلنتددي لك ريعي د البددح يإ دداأل ىددي
لب لن لبخحص  ،ااطايإ لبثحش ى أل و

لميمي ،م طدروش

دا تدتاى ل دس لك دأل

لب تثددمي لك ريعي د خصاص دحً ،التددي ح وأل لبإ ،ددحش ،ددم ل ملمش تددا لً

ا دحً البااليدحش

نددح ثددرب لبخ دديت لب حني د  ،د

ددح
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با ش اث ش و

وخرى ،اهي ت ب ت تيش لب ال،ع لبرئحتي لبخحص  .د تادممش غيدا لك د اإدم حبد

أل طريق لب حاضحش البضغاط لبتي ،ح اهح ل س لك أل البااليحش لب تثمي لك ريعيد  ،لبتدي لتدتغ ش
لتب لإل

ي بتضخي اال حري لك

ا لبإرلق ،ارثب لبإرلق اعش ىريق لباعحب لبمابيد

دأل توديأل

اخا لر ثتا لك يرعييأل نه  ،ات ىي ح اإم تا،يع حعري ت حه ىي  23واحط  1551بيثصش لب تواأل
لبمابياأل

ا ثق لبمخاش تبا لب ال،ع لبرئحتي لب ثممي (ا يعس.)46 ،45 :2005 ،
ااإم مي تح ش لبظدرال دأل لميدم ،ى دي ت دا  1551روش ل ا د

دأل لبخاد لر لبايابدالييأل

لبدمابييأل ،تأل تصدريح لبإدرلق ثدداش لكتد ث لباياباليد لبخدحص ادده بديس م،يقدحً اي يدر لبلددملش ىدي لبإح ددش
لبعي ددحا ( )vxلبددح ت د لبإ ددار

يدده ،اىددي املي د تب ددأل لبإددح ن تدده، ،ددرر لبإ درلق ا،ددل لبتإددحاأل ددع

لب لن لبخحص او أل لبإرلق الباعحب لبمابيد تبدا ثديأل يقدا ل دس لك دأل ارىدع لبإقاادحش اال دحمي تنظدي
لب لن لبخحص انق هح تبا لنيل وا ىينح ،تال تأل ل س لك أل وملأل هحل لبقرلر احإلل ح .
ىددي عددحناأل لكاش  1551رىددع " ات ددر "Butlerتقري د لًر ي د لًر ب لددمش تبددا ل ددس لك ددأل ي يددم ا د أل
لبإدرلق بد يادم لبتإدحاأل لبعح دش لبدح ا دم اده ،او در ويضدحً تثتداحً ب قصدل لك ريعدي لباريطدحني لب رتقدب
اتثب ىريق لب لن لبخحص او أل لبإرلق (ا يعس.)41 ،46 :2005 ،
اىددي  11د  20عددحناأل لكاش و نددش لبااليددحش لب تثددمي ااريطحنيددح
ثدالبي  100صدحراأل عدرا

يد " إ ددب لبصددث لر  ،ط قد

دا ( )100هدمل ىدي لبإدرلق تضد نش وهدملل تدعري  ،ا ال،دع لوددتاهش

لبااليحش لب تثمي ا نهح ومش ما لًرىي تخ ح ارنح ت لكت ث ىي لبإدرلق ،اادررش لبهلدا هدا تلادحر لبإدرلق
ا لالنصيح ب طحبب لب لن لبخحص لبتحاإ بأل

لب تثمي (تريب.)343 ،342 : 2006 ،
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ا قب لنتهح

ي ( إ ب لبصث لر ) ،صرح لبدرئيس لك يرعي"ايدش ع نتداأل" اد أل هدحه لبهل دحش

،ددم وبثقددش وضد لر لرً عايدري اارنددح ت وتد ث لبددم حر لبوددح ش لبإرل،يد  ،ع ددح ووددحر لبلندرلش لك يرعددي "ونتدداني
ينددي، "Antony Zinniحئددم لبقيددحمي لبإتددعري لب رع ي د لك ريعي د  ،البددح ،ددحم لبإ ي د ا د أل  %15ددأل
لبض دراحش لبلاي د لبصددحراخي عحنددش ىإحب د انحلث د ام ددرش  %14ددأل لكهددملل لب قصددامي ( ث ددام،
.)112 :1555
الب ُ ثص لبنهحئي

أل لبإ ،حش لك ريعي لبإرل،ي اإم ثرب لبخ يت لب حني وأل لبااليحش لب تثمي

لتتخم ش لبقحناأل لبمابي بتارير لبهل حش اتطايدق لبإقاادحش لال،تصدحمي البثظدر لبلدا اغيرهدح ،تثدش
لب تثمي ا ،لررلتهح اتاب لبهي ن لبالضث

ظ لك

يهح .ات اش لإلثملج لبتي لرش اخحص

يد

إ ددب لبص ددث لر وأل لباالي ددحش لب تث ددمي لنتهلتحتلحهد دحً لمي ددملً احت ددتخمل لك د د لب تث ددمي عات ددي  ،بتثقي ددق
وهملىهح ثيحش لبإرلق ،اش وأل لبااليدحش لب تثدمي تإدمش حبد احتدتخمل لبقداي لبإتدعري ماأل لبثصداش
الىق لك

لب تثمي ،ع ح

دا

ته ع عاتاىا البتاملأل اوىغحنتتحأل .انلم وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي

ب تإم تنا اتلميم وا ىدتح صد ث لميدمي دع لبإدرلق وا نظح ده ،تح تأل لبخطدحب لبرتد ي لك يرعدي ا دح
يثدمج

دا لرض لبال،دع ا دح ثدمج ي ادش اد أل تيحتددتهح وصداثش وع در لميد

تغيير لبنظح لبإرل،ي اونه الي عأل لبتإحيش وا انح

دأل ح ،ادش ،ىدي ضددراري

،حش إه.

المطلب الرابعل العالقات األمريكية – العراقية بعد أحداث  22أيلول 3002 /حتى 3002
اإ ددم وأل ومرع ددش لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د اد د أل تيحت ددتهح تل ددحه لبإد درلق لب ت د د ى ددي ى ددرض
لبثصحر لبوح ش ،ا نطقتي ثظر لبطيرلأل ىي و حبي لبإرلق النااه ،اتيحت لالثتدال لب د ماج ونهدح ،دم
ىو د ش ىددي تتددقحط لبنظددح لبإ لر،ددي لبثددحع  ،ىحتلهددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ىددي هددحه لب رث د تبددا
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وثددملج تغييددر نددا ي ىددي تيحتددتهح تلددحه لبإ درلق ،احب د اددإ

أل نيتهددح اإتددقحط نظددح "صددمل ثتدديأل" ىددي

لبإرلق أل طريق لتتخمل لبقاي.
لح حب

أل خ ش ،يح لبعانغرس لك يرعي اح ت حم ،حنانيأل يم حأل حب لبتاله اه ح( :ثحىظ،

)251 ،256 :2001
، .1حناأل تثرير لبإرلق بإح )(Iraq Liberation Act 1998او ت م اتحري ،توريأل لب حني ناى ار
 1551ىي لبثقا لبتي تاقش "وثملج  11وي اش" ،اتض أل هحل لبقحناأل م
اتخصيص

ا غ ()55

ياأل ماالر ع تح مي ت

تاميش لبنظح

ي ام حئي ا تعري ب قاى الكث لب

لب إحرض ب نظح .
 ، .2ددحناأل ت ددايض لبد درئيس لك يرع ددي احت ددتخمل لبق دداي ض ددم لبإد درلق ( Joint Resolution to
) Authorize the use of United states Armed Forces Against Iraqلبدح و ت دمهُ
لبعددانعرس اتددحري 2 ،تو دريأل لكاش وعتدداار ددح  2002ىددي ث ددا لبثددرب ضددم لإلرهددحب اتصددح م
لك

ع لبإرلق .
ا ددع اصدداش لب درئيس لك يرعددي "لددارج ما يددا ادداش" لالاددأل تبددا تددمي لبثع د ا إدده "لب ثددحىظيأل

لبلمم" ىي عحناأل لب حني  ،2001ار ش إه تيحتحش لبثرب البهي ن اودعش ل دي ،ادش وأل هدحل لبادرا
عددحأل نقط د لباصدداش تبددا تددحر يرلددع تبددا قددم انصددل ددأل لب د أل تبددا لبددا لر و

ددع لنهيددحر لإلتثددحم

لبتد دداىيتي .تح تأل تالهد ددحش وملري "لد ددارج اد دداش" لالاد ددأل عحند ددش الضد ددث ويضد ددحً ىد ددي لبتيحت د د لبخحرلي د د
لك ريعي إلملري "ايش ع ينتاأل" ،ا ا لبرغ

أل وأل ت

لإلملري ب تإتنق قيمي (لبنظح لبدمابي لبلميدم)،
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لبتددي وط قهددح ددأل ،اددش لب درئيس "ا دداش لكب" ،تال ونهددح اينددش ااض دداح ا نهددح

ددا لت ددتإملم ب ضددي ى ددي

لبتيحت لبمىح ي تحل ح تإ ق لك ر احب صحبح لك ريعي (غريب.)111 ،116 :2001 ،
ا دا تدديحق تصددش ،ىد أل لبتيحتدحش لك ريعيد اإملرلتهددح لب خت د اإدم ثددرب لبخ دديت لب حنيد ، ،ددم
وخحش نهلحً الثدملً االأل وخت دل ىدي ضدح ينه ،ادش ل ملمش ثمتده وع در دع تملري اداش لالادأل ،ى ندح دح
 1551لددح ش ا يق د ( وددرا لبق درأل لك يرعددي لبلميددم) ،لبتددي و ددمتهح ل ا د

ددأل واددر ،ددحمي "لبتيددحر

لبي يندي لبل هددار " اهد "ابدي عريتددتاش  "William Kristolا"ريتودحرم ايددرش  "Richard Pearlا
"ااش ااب ايت  "Paul Wolfowitzاهي مرلت

أل ( )50ص ث تثش نالأل (ت حمي انح ،اى لبمىح

ىي و ريعيح ب قدرأل لبلميدم) ،تح عدحأل لبهدمل لالتدترلتيلي ب ودرا هدا تثقيدق لبتديطري لبإحب يد لب ن درمي
ب االيددحش لب تثددمي لك ريعي د

ددا لبت دداق لبإتددعر االضددإحل لبقدداى لب نحىت د ارم

ددأل خ د ش لإلاقددح

لبنظ لب حر( ،لبلصحني ،م.ش( )66 :لبخح أل.)105 :2005 ،
هددحه لبم لرت د رىإددش تبددا لب درئيس "ايددش ع ينتدداأل  "Bill Clintonالددح ويض دحً ىددي ضددح ينهح
لب طحبا د اإتددقحط نظددح "صددمل ثتدديأل" ،ا نإدده ددأل لبثصدداش

ددا وت د ث لبددم حر لبوددح ش وا تطايرهددح

(لبلصددحني ،م.ش .)66 :ااإددم صدديحغ هددحه لبا يق د لنتق ددش لبتيحت د تبددا رث د لبتطايددق لبإ ددي نددح
اصداش لب ثدحىظيأل لبلدمم بقيدحمي لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد  ،تح وضدحىش هدحه لإلملري وىعدح لرً لميدمي ىدي
ل ددحش لب ددمىح الك ددأل لبق ددا ي ،ارعد د ش
لك يرعي ،اونصاش هدحه لبتإدمي ش

دا

ددا تمخ ددحش تإ ددمي ش ه د د
د

ددا تت ددترلتيلي لك ددأل لبق ددا ي

لدحالش رئيتد ( :لبتغييدر ىدي تتدترلتيلي لك دأل لبقدا ي

لك رعي)2001 ،
 رىع لإلن حق لبإتعر اال حمي انح لبقالش لب ت ث .
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 مار لبقاي لبإتعري ىي تثقيق وهملل لك أل لبقا ي.
 تثميم صحمر لبتهميم البخطر.
تح و طش تملري ااش لالاأل لبل هاري واباي ،صاى بقضحيح لبمىح الك أل لبقا ي ،امرل وعار أل
تملري "ايدش ع ينتداأل" لبمي قرلطيد لبتدحاق .اتإممش اإدم حبد خطحادحش لب ثدحىظيأل لبلدمم ،تح طدحباال اإتاددح
تيحت وع ر ثت حً ىي لبورق لكاتط ،تود ش لتدتخمل لبقداي لبإتدعري بإلطحثد انظدح "صدمل ثتديأل".
اتددر حأل ددح لددح ش هل ددحش (لبثددحم

وددر ددأل وي دداش  )2001لبتددي لتددتهمىش ارلددي لبتلددحري لبإحب ي د

ا انا لبانتحغاأل ،اعحأل بهحه لبضرا ا،ع عاير بيس

ا تتاى لبملخش لك يرعي اش تإمى حب

دا

تتاى لبإحب ععش (هي ن لب ثحىظاأل لبلمم ،)2005 ،ثتا وأل لبثمج ااصل ا نه"ايرش هدحرار" لميدم
كنه هلدا

تدعر ا،دع ضدم ا

دا ورض لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد كأل لبثدمج بديس لدرم

يد

لختطحل حمي بطحئرلش مني (ب إنا.)35 :2002 ،
ا ،ددم ال ددمش تملري "ا دداش لالا ددأل  ".Bush Jrى ددي ه ددحه لإلث ددملج ىرصد د

نه ددح بتص ددإيم ترايله ددح

بإلتددترلتيلي لك ريعي د  ،ددأل طريددق تتاددح لكت د اب لبا،ددحئي ددع لبتهميددملش ،لبتددي يتإددرض بهددح لك ددأل
لبقدا ي لك يرعدي تح اصد هح لبدرئيس "اداش لكادأل" ا نهدح (:تهميدملش لميدمي تتط دب ت عيد لر لميدمل) (ا يقد
تتترلتيلي لك أل لك ريعي لبلميم.)2002 ،
اتدحر ا يددر لبدمىح لك يرعددي "مانحبدم لر تد ي م  "Donald Rumsfeldصدداحح لبيدا لبتددحبي ددأل
هل حش تدات ار ،ا،ادش وأل يتضدح كثدم دأل لب تدؤاش دأل لبهلدا  ،بيصدر ىدي للت دح ب ل دس لبدا لر
ا تأل نظح "صمل ثتيأل" يلب وأل يعداأل لبهدمل لكاش ىدي لبثدرب لك ريعيد
لب ثحىظاأل لبلمم.)2005 ،

دا لإلرهدحب (هي ند
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ابقم اصش لبترعي

،د تدراط

ا لبإرلق تبا مرل لإلودحري تبدا ونده ثتدا تحل ادش دم الدام

لبإرلق احبقح مي ،ىد أل و تتدترلتيلي ب خد ص دأل لإلرهدحب الادم وأل تتضد أل ويضدحً لبدتخ ص دأل نظدح
"صمل ثتيأل" ،اش تأل لب ثحىظيأل لبلمم طحباال ىي نيتحأل  ،2002احبإ ش ابيس لرم لبع
ت لب نظح "صمل ثتيأل"،

أل ولدش

ا وأل يقا لبانتحغاأل اإ ملم خط ب ثرب ضم لبإرلق تن دح ،ادش نهحيد هدحل

لبإح  ،الح اإم حب خطحب لبرئيس "ااش لكادأل  "Bush Jrو دح ط اد لكعحمي يد لبإتدعري لك ريعيد
(اتش ااينش) ىي لكاش أل ث يرلأل  ،2002بيإ أل وأل لكتحبيب لبقمي

ب مىح البقحئ

دا لالثتدال

البددرم بد تإددم لميد  ،اوأل طايإد لبتهميددملش لبثحبيد لب نتودري ىددي وددعش ل ح ددحش ترهحايد وا ثعا ددحش
معتحتاريد ىد وثددم يددمر لبخطددر ،ااددحش الضددثحًً ددع تطددار لكثددملج وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ،ددم
وختحرش لبإرلق بتطاق

يه نظريتهح لبلميمي اكاش ري.

ا ددع تأل لبخطد د لكابيد د ب االي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د اإ ددم وث ددملج 11لي دداش ،عحن ددش  ،ددم تضد د نش
لإلطحثد د انظ ددح "طحبا ددحأل" ى ددي وىغحنت ددتحأل اض ددرب لبقح ددمي ا ثقد د "وت ددح
طحباحأل انظح وخر وع ر طال ي

ا ددأل المأل" االت ددتاملش نظ ددح

أل تثحبل لبو حش ىي وىغحنتتحأل.

بقددم ،ح ددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د اث د ما ا حتددي اال

ي د ورت د ملخددش لب ثحىددش لبمابي د

اخحرلهددح عددحأل لبغددرض نهددح مىددع لب لت ددع لبددمابي تبددا م د هددحه لبطراثددحش ات ييددمهح ،احب د ىددي وىددق
لبثصاش أل " ل س لك أل"

ا ،رلر يلي لتتخمل لبقاي ضم لبإرلق (لبه لط.)1 :2004 ،

اثحابش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد اث ي تهدح لب عد لب تثدمي لباريطحنيد تنودح رلاطد عححاد اديأل
نظددح "صددمل ثتدديأل" اهل ددحش  11وي دداش ،احب د ات يددق ومب د اا درلهيأل

ددا ،يددح لبإ درلق اإقددم ص د ق
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(يارلنيدا ) دع "لبنيلدر" ،ا دا الددام وداع ترهدحب مابيد تحاإد بدده ،ىضد ً دأل لالتهح دحش ا قدح لش ادديأل
لب خحارلش لبإرل،ي اوثم ن ح لبهل حش (ايرم.)11 :2003 ،
بددحل ىد غ لراد

ددأل وأل يإ ددأل لبدرئيس "ادداش لكاددأل  "Bush Jrىددي خطحادده ضد أل (ثحبد لالتثددحم)،

لبتي الههح ىي عحناأل لب حني بإح  2002اقابه ( :بأل لنتظر لإلثملج اين ح لكخطدحر تتل دع ،بدأل و،دل
لحناح اين ح لبخطدر يقتدرب وع در ىد ع ر ،...تأل ثراندح
هحه لبث

دا لإلرهدحب ،دم ادموش امليد لميدمي ا،دم ال تنتهدي

تثش و ييننح ( )..لبمغيم .)231 :2002 ،

ع دح ،دحش لبدرئيس "اداش لكادأل  "Bush. Jrونده( :ال ي عدأل وأل يعداأل ثيدحم اديأل لبإملبد البقتداي اديأل
لبار

الب حنب ،تننح ىي ص لر ايأل لبخير البور ،او ريعح تتت ي لبور احت ه ،...تنعد ت دح وأل تعاندال

إندح – ااحبتدحبي ضدم لبودر – وا ضدمنح ،ااحبتددحبي ؤيدميأل ب رتعادي لبودرار ،و لإلرهدحاييأل ون تدده ،...
اعثرب

ا لبور تصاح هحه ثراحً ا نهحي ) ( ح ار .)231: 2003 ،

ىحبااليحش لب تثمي لك ريعي ،م اضإش ماالً ىي ،حئ د لبودر تعداأل ىدي لتدترلتيليهح لب قا د تد يش
(ا ثار لبور) اهحه لبماش هي (لبإرلق االيرلأل اعاريح لبود حبي ) ،اىدي هدحل لبتديحق ادحش تاليده ضدرا
تعري ب إرلق الإلطحث انظح ه ها لبخطاي لبتحبي ىي خطط "ااش لكاأل" لبطايش لك م ،ىي دح صدرح
ا ير مىح ه " لر ت ي م" أل (تأل لب وع وعار اع ير أل ادأل المأل) اوأل
( تل يل لب تتنقع لبح يإيش ىيه لإلرهحاياأل

دا لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد

ثحً احب تبا لبإرلق) (نإ حأل.)65 : 1512 ،

تأل لبتصإيم لك يرعي ىي هحه لب مي ضم لبإرلق ،تن ح لح ىي تطدحر لب تغيدرلش لبتدي طدروش

دا

لبتددحث لبمابي د  ،ع ثددملج  11وي دداش البتددي عددحأل بهددح و ددر عايددر ىددي تغييددر لتلحهددحش لبت عيددر لك يرعددي،
عحب لبن اح لبعاير لبدح ت تدع اده لبتيدحر لبي يندي لبل هدار لب تودمم دأل لب ثدحىظيأل الب ثدحىظيأل لبلدمم
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ى ددي تملري "ل ددارج ا دداش لكا ددأل" ،الب ددح ي ي ددش تب ددا لت ددتخمل لبق دداي لك ريعيد د لب خت دد بتثقي ددق لكه ددملل
لب رلاي ( تإام.)214 :2003 ،
ااددرغ عددش لبتصدريثحش البتقددحرير لبتددي رىإهددح "تددعاش ريتددر  "Scott Ritterددتش لكتد ث ىددي
لبإرلق ا أل لبإرلق ،م ت ن

وت ثته اصاري وتحتي ىي ا،ش اعر يرلع تبا ح  ،1555ىقحش وي لرً

تبدا وأل (لبإدرلق ن ددر تد ونتد ل ونيحادده) ،دع حبد ىد أل لبإقاادحش لال،تصدحمي البددماريحش لبلايد لك ريعيد
البقصل احبصالري ،البقنحادش لبحعيد ( .تدي ان  )214: 1551 ،اعدحب لبث د لإل
لبإرلق عحنش الضث ىي اتحئش لإل

يد لبورتد ضدم

لك ريعي  ،اعحنش تمار ىي وغ اهح ثاش وت ث لبم حر لبودح ش

لبإرل،يد د اخطره ددح ا"نظ ددح ص ددمل ثت ددأل"غير لبرو دديم ،اال دداب تثقي ددق نظ ددح مي ق لرط ددي ا ددميش ا عحىثد د
لإلرهددحب البددماش لبتددي تددم هح،تح عحنددش تاددج لبددم حيحش ثدداش الددام ص د ش ادديأل نظددح "صددمل ثتدديأل"
اواعحش ترهحاي عحش(لبقح مي) إحمي ب االيحش لب تثمي البغرب (لبتح رلئي.)2002 ،
ا ددع هددحه لبث د ش لإل

يد

ددأل له د  ،الب حاضددحش ادديأل لبإ درلق الك د لب تثددمي او د أل ددامي

لب تودديأل لبددمابييأل ددأل لميددم لبإ درلق ددأل له د وخددرى ،ى د أل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د رمش
ا وددش هددحه لب حاضددحش ،احب د اتت دريب خط د ثددرب و ددمش ددأل ا لري لبددمىح لك ريعي د
تددحر

ددا هددحل

(لبانتددحغاأل)،

ددش لبقيددحمي لب رع ي د تبددا صددثي (نيددار تددحي ) ،ا،ددم و طددش لبا يق د لبتددي اضددإتهح لبااليددحش

لب تثدمي لك ريعيد ىددي "تح ادح" اااليد "ى اريددمل" ،ت صددي ش ثداش لبعي يد لبتددي تتتدتخم اهددح ،دداي تددعري
غحبا ىي للتيحح خطط ب إرلق ،اا نه تيت لبهلا
بتددثق عددش قحا د

أل

ج وإب يو ش ،دالش لايد ااريد ااثريد

رل،ي د االتددقحط نظددح "صددمل ثتدديأل" ،اوندده تدديت نوددر( )250وبددل لنددم ا نصددر

دحرين ىدي هددحل لبغد ا لب قادش ،اين ددح تقدا ئدحش ددأل لبطدحئرلش ادحإل،

ددأل حنيد ا دملأل بقصددل تالل
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لكهملل ىي لبإدرلق ،ا دح ىدي حبد لب طدحرلش اطدرق ا ال،دع التدار التصدحالش ا خدح أل ا صدحنع ،ابد
ا
تإط لبا يق ت صي ش وخرى أل لاللتيحح لب

دع البدح لدرى لبتخطديط بده (تدي ان ،211: 1551 ،

.)211
تال وأل لبإ د درلق عد ددحأل تلحااد ددحً د ددع لك د د لب تثد ددمي ،تح الىد ددق لبإ د درلق
( ،)1441البح يالب

د ددا  ،د درلر " ل د ددس لك د ددأل"

ا لبإرلق خ ش ( )30يا حً لاتمل لً أل تحري ،صدماره 1تودريأل لب دحني\ناى ار

 2002اتقدمي ايدحأل م،يدق اعح دش دأل لبثحبد لبرلهند بل يدع ا لر ل اده لب لر يد تبدا تطداير وتد ث عي يحئيد
ااياباليد اناايد ا،ددحلئل ونوددطحري اغيرهددح ددأل نظد لإليصددحش ددأل ،ايددش لبطددحئرلش لب تدديري لبتددي تإ ددش
اماأل طيحر ...لب .،ت ح لبإرلق ىقم عحأل

يه وأل يت لبتقرير خ ش مي  30يا حً ،ااحب إش ونل لبإرلق

لبتقريددر ،اددش لبا،ددش لب ثددمم ا يددح  ،ا،ددم عددحأل ثل د لبتقريددر ( )12000ص د ث اهددا لبتقريددر لبددح ىددحلق
لبإددحب بثل دده ايإددم وضددخ تقريددر رت د ي يقددم

ددأل ماب د تبددا لك د لب تثددمي (لبددمار ،131 :2004 ،

.)135
ااحب إددش اددموش واش ه د ت تدديش ىددي  21تو دريأل لب ددحني  ،2002ايقدداش "هددحن ا دديعس

Hans

 "Bliexوندده ت قددا تإحان دحً عايد لًر ددأل لبإ درل،ييأل ا ددح ىددي حبد لبددمخاش لبت دريع تبددا عددش لب ال،ددع لبتددي عحنددش
لب لن تريم ت تيوهح ،ت دح ىدي لبلحندب لك يرعدي ىقدم لتدت رش لبتإ يد لش لبإتدعري ىدي نطقد لبخ ديت ىدي
ظ ددش ت لي ددم لبتا،إ ددحش احت ددتخمل لبق دداي لب تد د ث ض ددم لبإد درلق ،ويض ددحً عحن ددش لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د
اث ي تهح لب ع لب تثمي تإ أل وأل تقرير لبإرلق اوحأل لكت ث لح نح،صحً اغير طحاق ب قدرلر()1441
(ا يعس.)111 ،104 :2005 ،
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دحً وأل لبق درلر ( )1441لبددح و ،دره ل ددس لك ددأل يتددتاإم (واتا حتيعي د ) لتددتخمل لبقدداي ،احب د
ثتب ت عيم نصاص لبقرلر ثيدج ندص

دا( :تحل ل تندع لبإدرلق دأل لباىدح احبت ل حتده  ..ىتديرلع تبدا

ل س لك أل و ر لتخحح لبقرلر) (تي ان .)353 :2004 ،
البثقيق وأل لبنتحئت لبتي ي عأل لتتخ صهح

ح تاق وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي عحنش ح د

ددا لت ددتخمل لبقدداي لبإت ددعري ضددم لبإد درلق ،ت دال وبتد د ا قددررلش ل ددس لك ددأل و ال ،احبد د بتثقي ددق
وهددملىهح لإلتددترلتيلي لب إ ند اغيددر لب إ ند  .ااهددحل ن ه د اد أل لبإ ،ددحش ادديأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د
البإرلق ،م تبش تبا لبقطيإ لبع ي

نح ثرب لبخ يت لب حنيد

دح  ،1550ال ملمش ثدمي لبقطيإد اا غدش

حراتهح ع اصاش لبدرئيس لك يرعدي "لدارج اداش لكادأل" االملرتده دأل لب ثدحىظيأل لبلدمم ،احبد اتإ يد
لبالام لبإتعر احب نطق  ،البت يح البتصريح االاب لتتخمل لبقاي لبإتعري اوأل لبثرب ضم لبإرلق
الإلطحث انظح "صمل ثتيأل".
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المبحث الثاني
الحرب األمريكية على العراق واحتالله عام 3002
،اددش لبثددميج ددأل لبثددرب لك ريعيد
لرى

ا ورض لبال،ع و نح لبث

ددا لبإدرلق الثت بدده ا ُ تدداغحش هددحل لبتددمخش لبإتددعر ا ددح

لبإتعري لك ريعي ضم لبإرلق ،نرى ونه أل لب يم تاضديح هدا

لبثرب ا مبابه ،ااحبتحبي تطاره ،د اإدم حبد تندحاش لبثدرب ىدي لإلم لر البتصدار لك يرعدي البغحيد
حب ها لبتاصش تبا مرلت تقا

ا وتس

دأل

ي الضث غير اه .

ا أل هنح روى لباحثج ضراري تقتي هحل لب اثج تبا

طحبب رئيت هي:

 لب ط ب لكاش :ها لبثرب ا مبابه.
 لب ط ب لب حني  :لبثرب ىي لإلم لر لك يرعي .
 لب ط ب لب حبج :لبتمخش لبإتعر لب احور ىي لبإرلق ح . 2003
المطلب األول ل مفهوم الحرب ومدلوله
نح

 ،لبظحهري لالوم ن ح ايأل عش لبظحهرلش لاللت ح ي  ،ىدححل عحندش لبتاتدياباليح

لبثرب ا

" ىه لبتحري ،أل لاي

ح"  ،عح يقاش "مارعهحي  "Durkheimي عأل لبقاش لأل لبثرب هدي لبتدي لنتلدش

لبتحري ، ،الأل لبتحري ،امل اعانه ثص لر تحري ،لب نح حش لب ت ث (ااتاش.)1 :2001 ،
تأل لبتإريل احب صط ثحش ها أل وع ر لب تدحئش تإقيدملً  ،البتدي ت يدر لبلدمش البنقدحش الالخدت ل
اددحت لر ا ددا الدده لبخصدداص ىددي لبإ ددا لإلنتددحني الاللت ح ي د  ،احب د يناددع ددأل لب نددحهت الب وددحريع
لكعحمي يد بهداال لب عدريأل ا ملرتدده لب عريد لب خت د  ،وا اتدداب لال ت ددحم
ثمم ،وا اتاب لبترعي

ددا عددش ددنه

ددا ددنهت

ا ح ش إيأل ماأل غيره يتإ ق احبظحهري اضا لباثج البم لرتد تبدا غيدر
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حب

أل لكتاحب .ىحبثرب ،مي

لبعحئندحش اتدداب تندح

،م لإلنتحأل ،اهي تن

دأل تدنأل لباودري  ،اهدي اصدل د

بل يدع

لب صددحبح اتغدحير لكهدال اثدب لبتدديطري املىدع ترضددح لبدحلش( .لب ث ددي ،م.ش :

 )56تح ال ت لش لبعري لكرضي توهم ثرااحً تإممي اا تد ث

تنا د تتطدار احتدت رلر ابديس هندح ىدي

لكىددق ددح يدداثي اد أل لبإددحب تددال يوددهم يا ددحً ددح نهحيد بهددحه لبظددحهري (تد طحأل .)22 :1565 ،البثددرب
مي امرتهح

ح لبتيحت الاللت ح البقحناأل اغيره  ،ا،دحش نهدح لرئدم

ظحهري للت ح ي تنحابتهح

ا

لاللت ح "واأل خ ماأل" ىي قم ته ( :و

ندح

وأل لبثرب اونال لب قحت د بد تد ش ال،إد ىدي لبخ يقد

اروهح لهلل  ،اوص هح ترلمي لنتقدح اإدض لبودر دأل اإدض ايتإصدب بعدش نهدح وهدش صدايته) ( قم د لادأل
خ ماأل.)411 :2006 ،
البثددرب هددي لبظددحهري لبتيحتددي لكتحتددي ىددي لبإ ،ددحش لبمابي د  ،ىهددي
اح تاحرهددح تلددر ادديأل لباوددر ت دال ت ددش ا د ىرلم وا ،احئددش وا ل ح ددحش وا

 ،د للت ح ي د تنتددحني
حب د وا ت ارلطاريددحش ،بددحل

وصاثش اضع لهت ح لبع يدر دأل لبادحث يأل البملرتديأل ىدي خت دل لالختصحصدحش ،تح ثدحاش عدش دنه
تيلحم إنا بهح الباثج ىي وتاحاهح (لبايحتي.)2002-2001 ،
ل يدع هددحه لبتوددعي ش لاللت ح يد – لبتيحتددي  ،ا ددا لخددت ل مرلد تإقيددمهح اتنظي هددح اطايإد
توعي هح ،ب تتقط ت ب لب لا تبا لبإنل لب تد ح ندم ح تلدم وأل صدحبثهح احتدش هدممي ،اوأل وهدملىهح
وخحش تتقحطع ع وهملل غيرهدح ،ا ندم ح تطدرح لبثدرب ن تدهح اإدمهح لبثدش لبنهدحئي ،وا لباتدي لكخيدري
اإم وأل تإل

أل ثت لبتنح،ضحش لبنحل

ىي ح اينهح.

االحل ح ورمنح تإريل ظحهري لبثرب ،ى ياما وأل لبثدرب تثت دش لبتإريدل لب اتدط بهدح عانهدح ت دش
(،تحالً ت ثحً ،وا ن ل حً ت ثحً ايأل لبماش) ،اش وأل هحل(لبقتحش) وا (لبن ل ) لب ت ح ها وع ر تإقيملً دأل
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وأل ياصددل اهددحل لبتلريددم البتاتدديط ،ىددحبثرب ظددحهري رعا د يت ددح ج ىيهددح لبنوددحط وا لبإ ددش لبإتددعر ىددي
يملأل لب إرع  ،ح ها ىي ثقيقته تال ل تملم اتلتيم ب قرلر لبتيحتي لب تخح او نهح اىي و ا تتايحته
(ىه ي.)22 :2005 ،
 فالحرب لغة ل نقيض لبت اوص هح لبص ع نهح قحت ثرب اهدي تث دش إندا لبقتدش البهدرج (لادأل
نظار.)45 :1510 ،
 واصــطالحال ىددإأل ع د (لبثددرب) لتددتخم ش بتاصدديل ثددحالش تت ددحي ىددي مالالتهددح ،ايددم وأل لبقحت د
لب وددتر اينهددح هددا تنهددح تإاددر ددأل ىوددش ىددي تملري لبإ ،د ادديأل طدرىيأل وا وع ددر ااتددحئش تد ي  .ا،ددم
رىش" لب اتا

لب يتري " لبثرب ا نهح( :نضحش ت ح اديأل ماش حلش تديحمي وا اديأل ل دح تيأل ىدي

ماش) (غراحش.)655 ،654 :1561 ،
اهنح

أل يإدرل لبثدرب ا نهدح ( :حرتد لبإندل لب تد ح لب دنظ اديأل لبل ح دحش لإلنتدحني ) اهدي

لبات ددي لكع ددر ،تد د لرً لب تحثد د ب مابد د بتثقي ددق وه ددملىهح لب نو ددامي  ،اتت ددتخم النل ددح لبتيحتد د لباطنيد د
(تاىيددق .)2011 :2000 ،ىددحبثرب صد لر ادديأل لبقدالش لب تد ث عددش ددأل لب دريقيأل لب تنددح يأل ير ددي ادده
عش نه ح تبا صيحن ثقا،ه اوهملىه ا صحبثه ىي الله لبطرل لكخر (وااهيل ،م.ش .)615 :
ا،حش لب ي تال "لحأل لح راتا" دأل لبثدرب ىدي عتحاده "لبإقدم لاللت دح ي" لبصدحمر ىدي 1162
(تأل لبثرب بيتش
اص

 ،رلش ارلش االن ح هي

 ،ماب اماب وخرى اىيهح ال يعداأل لكىدرلم و دمل تال

حرض ع الطنيأل اع ملىإيأل) (واالبخير.)11 :2001 ،
البثددرب هددي ظددحهري لتددتخمل لبإنددل الإلع درله عاتددي اوملي بث حي د لب صددحبح اتاتدديع لبن دداح وا

بثت خ ل ثش لب صحبح وا لب طحبب لب تإحرض ايأل ل ح تيأل أل لباودر .ايإدرل لب نظدر لبإتدعر
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لكب حني "ع اىيت  "Claovizلبثرب
تلاحر خصا نح

ا ونهح( :ت تملم ب تيحت ااتحئش وخرى ا ش نل يقصم نه

ا لبخضا إلرلمتندح) ،ا،دم يتخدح تث يدش ظدحهري لبثدرب الهدحش خت د  ،ى نهدح دح هدا

ى تد ي ا نهددح ددح هددا تيحتددي ا نهددح ددح هددا تددعر وا ل،تصددحم وا ،ددحناني وا للت ددح ي وا ن تددي ..
لبدد ،،تال وأل لبت ت دديرلش البنظريددحش تل ددع ددحميً ادديأل وع ددر ددأل لايدد وا ح ددش ددأل ه ددحه لبإال ددش كأل
لبثرب اثم حلتهح أل وع ر لبظالهر لاللت ح ي تإقيمل وا توإاحً ىيصإب ت تيرهح ىي ضا

ح دش واثدم

ىثتب (لبعيحبي اتخراأل.)110 :1554 ،
ايدحهب " يعدحى ي" ىدي تد ري( ،تيتدداس بي دي) تبدا وأل لبثدرب (ظددحهري طايإيد ىتدحهب بثدرب ط اددحً
ب ت دداق وا ىددي تددايش لباقددح ) ،اع ددح حهددب " يعيددحى ي" تاإدده لبلندرلش "ع اىيت د " ىددحبثرب نددمه ىددي لحنددب
وخر

ا ونهح بيتش ىقط لتت لر لرً ب تيحت ااتحئش وخرى ،اش وأل (لبتيحت ) هي لبدرث لبدح تن دا ىيده

لبثرب (وااخ ل  .)2005:35 ،ىقم و طا " ع اىيت " ىي اضا لبثرب اإملً تيحتيحً ،دأل خد ش دح
ووحر تبيه االام تملخش عاير ايأل لبثرب البتيحت اتاإي لبثرب ب تيحت  ،كأل لبثرب ال تخص يملأل
لبإ ا الب ناأل اقمر ح تخص لبالام لاللت ح ي ،كنهح لتت لرري ب تيحت ااتحئش وخدرى اهدي لتدت رلر
ب إ ،حش لبتيحتي (ااتاش.)41 :2001 ،
اهنح

أل يإرىهح

ا ونهح (ص لر وا ن ل يتض أل لتتخمل حً ُ نظ حً بألت ث البقاي لبامني ،

أل ،اش لبماش وا لب ل ا حش لبعارى لكخرى ،اتثتش لب رق لب تثحرا لكرلضي ،غحباح لبتي ي عأل وأل
تراثهح ىي لبثرب وا تخترهح ،ابعش ثرب ،يحمتهح (وخص وا نظ ) ي عأل وأل تتتت وا تنهحر
احنهيحر ،الته اتعاأل نهحي لبثرب ،...البثرب ت ت

أل لبث ش لبإتعري لبتي توأل ايأل لحنايأل
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تضحميأل بيس احبضراري وأل يعانال ت ح يأل ،تتض أل ن ل ح وا لخت ىحً ثاش لبتيحمي الكرلضي
الب صحمر لبطايإي وا لبميأل وا لكيماباليحش).
ها (لبثرب) تطارلش اتامالش ىي لكمالش الكتحبيب اها ح لنإعس

اىي لبثقيق ى قم وهم
ا مالب ن ته ،ىاحش يوت ش
لكنظ

ا إحأل ع يري ا تنا  ،ىحبتطارلش لبتقني الالتتح لبلغرلىي انوؤ

لبتيحتي لبمابي  ،...عش حب

ا تتاى لب حهي ا نهح

وته ىي ترتح تغيرلش

ها

(لبثرب) .ا ل ش ح ي عأل ،ابه وأل لبثرب لبيا بيتش هي لبثرب احك س ،ااحبتحبي وصاثش ب ظ
(لبثرب) تترح ىي ىضح حهني
بثراب ع يري ،تح عحأل هنح

تاح يت حوا ع تغيرلش لبإصر ،اعحب اتنح لبيا نوهم ت يحش

ُ ت يحش إمامي تطرق

ا لكت ح عحبثرب لب ثمامي اغير لب ثمامي

وا ثرب لالتتن لل وا لبإصحاحش وا لبثرب لباحرمي...لب .،و ح لبيا

ىقم مخش

ها لبثرب ىي عش

لحش ،ىنت ع لبيا احبثرب لبن تي البثرب لإلبعتراني اثرب لب إ ا حش البثرب لب ت ح
لإل

البثرب

ي ...لب.،
ااهحل ى أل ها لبثرب َدر ا لرثدش تحريخيد تطدارش إهدح وتدحبيب اومالش لبثدرب ع دحً انا دحً ً ،

تح لنتق ش لإلتترلتيلي لبإتعري ىي لبثراب أل لإلتترلتيلي لبتق يمي تبا لإلتترلتيلي لبنااي  ،اتتلده
ثحبيدحً نثددا لإلتددترلتلي لب ضددحئي  ،ع ددح تغيددرش طايإ د لبثددرب اتغييددر اتددحئش لبصد لر لب تد ح اوتددحبياه،
ىاإم وأل عحأل لالوتاح احكت ث لباملئي تطارش لكت ث ا خت لر لب مىع البماحا البطحئري البغالص ،
لبصد د دالري ،الكتد د د ث لبناايد د د الك ،د ددحر لبص د ددنح ي  ،ا د ددح ص د ددحثاهح ىي د ددح اإ د ددم د ددأل تط د ددار هحئ د ددش ى د ددي
لإلبعترانيددحش ،ا ددأل هنددح ي عددأل تصددنيل واددر لبثددراب لب ت د ث
( ورل)12 :2006 ،

اددر لرثددش تطارهددح لبتددحريخي تبددا:
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 .1الحــروب التقليديــة :يقصددم اهددح حبد لبنددا

ددأل لبثددراب لبددح تخاضدده – اصد وتحتددي – لبقدالش

لبنظح يد بمابد وا وع ددر ضددم مابد وا وع ددر ،ابقددم رىددش لباودري هددحل لبنددا

ددأل لبثددراب نددح و،ددم

لبإصددار ،ا ددأل لب ىددش ب نظددر وأل لكتددحس لب ت د ي بهددحه لبثددراب ب د يتغيددر اددرغ ت دالبي لبإصددار
يهح.ىه ددحه لبث ددراب ت ددعريحً تإت ددم
لبإ ددي لب نحتددب
لإلرلمي لكخرى

ددا وراإد د

نحص ددر ه ددي لإلت ددترلتيلي  ،البتعتيد د  ،البتق ددم

حنددحً ا عحنددحً  ،د لبخطد  .ع ددح ونهددح تيحتدديحً تتددتهمل عتددر ترلمي لبإددما اىددرض
يه االنلح لكهملل لب اتغحي ،اب يضل لبإصر لبثميج بهحه لبثراب تال واإحملً

لميمي ىي تط احش لإل ملم بهح ،احب تثش ت ير ال دش بد يعدأل لك،دم يأل ىيهدح خداض دأل دش:
ظهددار لبخ درلئط لبتيحتددي لبثمي د او د ابي لبثددرب لبثمي د  ،اثيددج صددحر لإل ددملم بهددح يتط ددب –
ىض ً أل لبلالنب لبإتعري – لالناحً وخرى ل،تصحمي اللت ح ي اال

ي اتيحتي .

اي عددأل تقتددي تتددترلتيلي لبثددرب لبتق يمي د تبىثددرب ح د تق يمي د عددحبثرب لبإحب ي د لب حنيد لبتددي
عحنددش د ً الض ددثحً بهددحه لبث ددرب ،البثددرب لبتق يميد د لبإح د هددي لبث ددرب لبتددي تت ددتخم ىددي لكطددرلل
لب تصحر عش لبقالش البقدمرلش الكتد ث لبإتدعري  ،اىدي لبإصدر لبثدميج ال يإتقدم وأل تادمو ثدرب اهدحل
لبثل د ماأل وأل تتطددار تبددا ثددرب نااي د وددح

وا ثددمامي ،بددحل ى د أل لبع يددر ددأل لب ُ ع دريأل لبإتددعرييأل

يإتقددماأل وأل لبثددرب لبإحب ي د لب حني د هددي وخددر لبثددراب لبإح د لبتق يمي د  .ت ددح لبقت د لكخددر ىهددي لبثددرب
لب ثمامي احكت ث لبتق يمي  ،البثرب لب ثدمامي اصد

ح د هدي صد لر يتدتخم ىيده لب تثدحرااأل ولد ل

ىقط أل ،الته لب تد ث اودإااه ا دالرمه لب حميد  ،اتت يد لبثدرب لب ثدمامي اد أل لب تثدحرايأل يثدمماأل
ددملً وهددملىه لبتيحتددي البإتددعري اثل د اطايإ د لبق دالش الباتددحئش لبتددي توددتر ىددي لبص د لر لب ت د ح
ا ن ددحطق لبقت ددحش ،اي ددم وأل و ددمي اع حىد د لبث ددرب ي ع ددأل وأل تتغي ددر تاإ ددحً ب ددمى لبقي ددام لب راضد د االت ددط
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لب تثددحرايأل ،البتقتددي لكخيددر هددا لبثددرب لب ث ي د احكتد ث لبتق يمي د  ،اتتض د أل لبثددرب لب ث ي د و ددحش
لبقتددحش لبتددي تددملر ىددي و لرضددي ماب د وا مابتدديأل صددغيرتيأل ،ايإتقددم لب خطددط لالتددترلتيلي وأل لبص د لر حش
لب تد ث لب ث يد تود ش لك ددحش لبإملئيد حلش لبطايإد لب ث يد  ،او ددحش لبتددمخش البغددحرلش لبلايد حلش
لبثل لبصغير.
 .2الحرب النووية لتأل تتترلتيلي لبثرب لبنااي ،م ار تإبا لحنب لبثراب لبتق يمي اإم وأل ابت لبإدحب
تبددا لبإصددر لبندداا ا إنددحه لالتددترلتيلي نددم ح هحل ددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د لبيحاددحأل ناايددحً
ىض دراش "هيراوددي ح انحعددح لعي" ىعددحأل حب د واش ثددمج اوخددر ثددمج ثتددا لتأل ايددم تأل لإلتددترلتيلي
ا و ر هحل لبثمج أل ثيج لاهرهح اوع هح ( ق م.)125 :1511 ،

لبمابي ،م تامبش

اىي رث لبثدرب لبادحرمي تدحم اديأل لبقطاديأل لب ورتد حبي الالودترلعي وأل عد ً دنه تدال يتدتخم
لبق دالش لبنااي د لب تيت دري بميدده (تتددترلتيلي اتإااي د اتعتيعي د ) نددح بثظ د اددم لبثددرب .اهددي ددح يط ددق
يهح لبثرب لبنااي لبوح

اتعاأل حلش طايإ

حب ي  ،ا،م تام و ا ت ث تق يمي

تتدتخم لكتد ث

لبنااي د لبتعتيعي د ىحبتإااي د  ،د عاتددي وخددرى ي عددأل وأل تتددتخم لكت د ث لبنااي د لإلتددترلتيلي ااهددحل
تعاأل لب رث لالاتملئي

أل لبثرب لبنااي لبوح

هي لب رث لبثحت

ىيهح.

ت ددح لبثددرب لبنااي د لب ثددمامي ى نهددح تخضددع بإدديأل لب اددحمئ لبتددي تخضددع بهددح لبثددرب لبتق يمي د
لب ثددمامي ،اهددي لبثددرب لبتددي تتددتخم ىيهددح لكت د ث لبنااي د اوددعش قيددم ددأل نحثي د لبت د ير (تعتيعي د
تإااي د ) ،د اي

ددا لبقيددام لكخددرى ددأل نحثي د لبهددمل الب عددحأل البق دالش  ...لبدد ،،ابقددم عحنددش لبت د

لكتحس بإلتدترلتيلي لبناايد اديأل لبقطاديأل هدي لبدرم  ،احبد عد ل لر ب ندع ثدماج لبثدرب لبناايد حلش
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لبطايإ لبتم يري امالً أل تن يحهح ،اوأل لبرم اتي ن تي وا ع ح تتد ا (لبثدرب لبن تدي ) ادمالً دأل
لباتحئش لبطايإي ( ورل ا ق م.)131 ،130 :1511،
 .3الحرب الال متوازنة :بإش وع ر تإحريل لبثراب اتحط  ،لبقداش ا نهدح (ثدالر اديأل ورلملش تصدحر )،
ايإني حب ونه الام دأل الدام ندا

دأل لبتدال أل وا لبتعدحىؤ ىدي دال يأل لبقداى وا اإدض لالناهدح ،ىدإحل بد

يعددأل هنددح الددام ب ددش هددحل لبتدال أل وا وندده عددحأل الدداملً ىددي ثددمام يصددإب ،يحتددهح ا قحرنتهددح ،ى ندده بددأل
يعاأل هنح

لحش ب ثالر ايأل لإلرلملش ،تح تتتطيع لبقاى لب ت ا ،ىرض ترلمتهح

تبا وهملل لبثرب (تدال عحندش تيحتدي و ل،تصدحمي و ويمياباليد ىعريد

ا خص هح ب اصاش

قحئميد و لغرلىيد وا ثتدا

ثصي هحه لبإال ش لت إ ) ،غير وأل تبغدح لبثدالر ال يإندي احبضدراري تبغدح لب لدا وا تا،دل وودعحش
لبص لر (لب ُ ت ح اغير لب ُ ت ح) ،ااحبتحبي يصاح

ا لبقاى لب ت ا ،لب لا تبا (لتترلتيليحش لبثراب

غير لب تال ن ) نم ح تختحر لبقاى لبضإي طريق لالتدت رلر ىدي لبثدرب ا تدحبيب مىدح وا هلدا غيدر
تح

ويضحً اااتحئش ،تحبي اتيط (لبإت ي.)2001 ،
اي ددرى لب نظد دريأل لك د دريعييأل ون ث ددرب لب

تال ند د وا لب ت ح د د صد د حش رتاطد د احإل عحن ددحش

البقمرلش الكىإحش لبتي تتانحهح لبااليحش لب تثمي ااحب ىه يص انهح عحالتي(:ىي ال،ع لبودؤاأل لبإتدعري
الك أل لبقا ي يإني لب ت ح ش احب إش البتنظي البت عير اوعش خت دل

دح ي عدر اده لبخصدا  ،عدش حبد

اهمل يحمي لب ليح لبحلتيد تبدا لب تدتاى لك،صىالتدتغ ش نقدحط ضدإل لبخصد البثصداش
وا لبثص دداش
تعريحً وا

دا لب ادحموي

ددا ثريد د وعا ددر ب إ ددش ..اي ع ددأل وأل يع دداأل لب تد دال أل تت ددترلتيليحً تيحت دديحً وا تت ددترلتيليحً
يحتيحً وا

يت نهح ،ع ح ي عأل به وأل يتض أل طر،حً اتقنيحش ا،ي حً ا نظ حش اتىح،حً

نيد

خت د وا خ دديط نهددح ،اي عددأل ونيعدداأل لب تدال أل ،صددير لب ددمى وا اإيددم لب ددمى اي عددأل وأل يعدداأل تنيدحً وا
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ددما لًر اي عددأل وأل يعدداأل خحبصدحً تددتق ً وا احالوددت لر

ددع لباتددحئش البطددرق لب ت ح د ا،ددم تددت خض نددهُ

نتحئت ن تي اغير ن تي ) (لبقصحب.)4 :2002 ،
اتتإددمم تإري ددحش انظريددحش اتلددحرب لبثددرب غيددر لب تال ن د  ،ىهددي ثددرب تتإح ددش ددع لب لهدداش
الب حلآش ،تال ىي ح يتإ ق اغحيحتهح و اتحئ هح ،و طرق ونهح ،اع ح و ملم م تعحىؤ لبخص وصاح
دأل لبإتددير لبتناددؤ ا ىإحبدده ،تح بددا

د تد حً خططدحش لبخصد بعددحأل لتددتغ ش ددم لبتعددحىؤ ىددي صددحبح

لبقاى لب ت ا ، ،ابيت ت ملم قيمي تعري اتيحتد
لبتصم بخص غير تال أل وا تعحىق يتت

ئ د ب اللهد وىإحبده ،ا دأل هندح ي عدأل لبقداش وأل

قيمي تعري االتترلتيلي تتالعب ع تغيرلش اتق احش

لبخص تع دش طريقد لبت عيدر ىدي دم لبتدال أل ،اى تد

يدحش ال تغ دش حبد لبندا

دأل دم لبتدال أل،

االن ح ت خحه احبثتاحأل ل ً ات صي .
ددأل لب إ ددا ىددي ددرل لب ددؤرخيأل لبإتددعرييأل وأل ثددراب ددح اإددم لبنهضد لبصددنح ي
تطدارلش وتحتددي  :ى ددي الجيــل األول ددأل هددحه لبثددراب و ت ددمش

رىددش

د

دا ع دري لبلنددام لبددحيأل عددحنال ي خددحاأل

ووددعحش ص د ال ايتت د ثاأل اانددحمق اوت د ث اتدديط املئي د  ،و ددح الجيــل الثــاني لبددح ظهددر ىددي رث د
لبثددرب لكه يد لك ريعيد البثددرب لبإحب يد لكابددا ،ىقددم ل ت ددمش لبثددرب

ددا لتددتن لل ل،تصددحم لبإددما

لبنيددش ددأل وعاددر ددمم ددأل لدديش لبإددما احتددتخمل لبع حىد ىددي لبهل ددحش التددتإ حش لكتد ث  ،ىي ددح يت ددش
الجيل الثالث ىي لبن احج لكب حني حا لبطحاع لبتعتيعي ثيج ار لكب حأل ىي لبثدرب لبإحب يد لب حنيد ،
اها تعتي يت دش احالبت دحل
اضحً

أل لكصطمل

دا لبإدما احتدتإ حش لبدماحاحش البطدحئرلش لبثرايد ا هحل د

ع قم

لبليش لبخص  .و ح الجيل الرابع– اهدا دح يهد

دؤخري لبإدما

اضدا نح – ىيؤعدم

لب ُ ث األ البخا لر لبإتعرييأل البتيحتييأل ونه نا لميدم دأل لبثدراب ،اهدحل كأل لبثدرب تدتعاأل ودتته
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او ددعش وعا ددر هن ددح اهن ددح ثت ددب تص دداره  ،تح تأل لبإ ددما لبخصد د  ،ددم ال يت ددش ال دديش نظ ددح ي ي ع ددأل
اللهتهُ ،بحل ى غرا أل وأل ُيط ق

ا هحل لبخص ىدي ثدراب لبليدش لبرادع وا لبثدراب لب تال ند

اددحري "لبإددما لبودداح" ،ابقددم ومبددا تتددترلتيلياأل غرايدداأل وأل هددحل لبنددا
لإلتترلتيلي

ا لبت ير

ددأل لبثددراب تإت ددم ددأل لبنحثي د

ا ن تي ا قش خططي لبإما ،بديس ادر لباتدحئش لبإتدعري ىثتدب ع دح

ها لبثحش تحاقحً ابعأل ار لتتإ حش لباتدحئش لال،تصدحمي البتيحتدي عحى اوار هدح لإل
لب إ ا حتي لب تالىري اوعش عاير ا تيتر ب ح به أل ت ير احور

يد البوداعحش

ا لب ور لبإح ت احً االيلحادحً  .تح تأل

لبليدداش لبل د لرري ب د تن إهددح لبتلهي د لش لبتعنابالي د اال لبترتددحنحش لبنااي د البعي حاي د البايابالي د البتددي
تع ددي اتددم ير عاعددب لكرض ئددحش لب درلش ،ا،ددم اددم ى الضددثحً ددمى ىح ي د لبثددرب لب تعحىئ د ىددي
ثراب لبإحب لبثميج (لبقروي.)2005 ،
ايط ددق

ددا لبثددراب وا لبث د ش لبإتددعري لبددملئري لبيددا

ددا لرض لبإ درلق اوىغحنتددتحأل بقددب

"لبليش لبرلاع أل لبثراب" و ا إنا وأل هنح ودع ً ثدمي حً دأل لبت درم يتدإا تبدا ت،ندح ،دحمي لبإدما
لبتيحتددييأل اثتددا لبإتددعرييأل ا د أل وهددملىه لإلتددترلتيلي صددإا لبتثقيددق وا تنهددح ع د احب قحرن د

ددع

لكرادحح لب ُ نتظدري ،ا،دحش لبعابانيدش ىدي لبلديش لك يرعدي "تا دحس هدح س  " ThomasHamىدي رتدحب
،ددم هح و ددح لب إهددم لبدداطني ب م لرتددحش لإلتددترلتيلي (وأل لبطددرق لبثمي د – لبثددرب لب تال ن د  -ددأل
لبت ددرم هددي ددأل نددا لبثددراب لبت دي خت درتهح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ىددي ىيتنددح ابانددحأل البصددا حش)
(البعر.)2005 ،
 .4الحـــرب الوقائيـــة :تإايددر يقصددم ادده ت د لبثددراب لبتددي يوددنهح طددرل ىددي ظددش ،نح تدده ا د أل لبن د ل
لبإتعر

ع طرل وخر ال ي عدأل تلناده ،اىدي ثديأل ت تدرض لبثدرب لبا،حئيد عدحب ل،تندح لبطدرل
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لباددحمئ اددحبثرب ا نهددح بيتددش اودديع  ،ى ندده يعدداأل قددم لرً وأل لبتد خير ىددي وددنهح يددؤم تبددا خددحطري
وعاددر

ددا صددإيم نتحئلهددح لب تا،إ د (لبعيددحبي اتخددراأل .)216 :1554 ،ايددرى تت د ح يش صددار

ق دم وأل هدا لبثدرب لبا،حئيد يإنددي (لبتخطديط بتدم ير ،داي لبخصد الإللهدح
ى ددي عح ددش واإحمه ددح) ( ق د دم .)521 :1511 ،اهن ددح
لتتخمل لبقاي لب ت ث ب قضح
ددش خيددر

ددا وأل لبث ددرب لبا،حئيد د (ه ددا

دق وا تخيدش ،اثيدج يادما لصدط ح "ا،دحئي" اع نده

ظددي ) (توا تددعي .)31 :2003 ،ااإددم وثددملج 11وي دداش  2001وصدداح صددط ح

"لبثرب لبا،حئي " يتملاش اع ري
اتتددتنم احبمرل د لكابددا
ابتددت

دا تهميدم

ددأل يإرىه ددح

يهدح ،ادش وأل تن ددا

ا ور ت

أل لبرئيس ااش لكادأل دأل قيمتده لبلميدمي لبتدي ترعد

ددا لبثددرب لبا،حئي د  ،عددإل لر بث حي د لك ددأل لبقددا ي لك يرعددي ددأل له د

ددع لب تغيدرلش لبمابيد لبلميددمي اإددم لنتهددح لبثددرب لباددحرمي ددأل لهد وخددرى ،ع ثددم وتددحبيب

لبتمخش البتيطري ىي نحطق ثياي

أل لبإحب ( ح ار .)12 ،11 :2003 ،

اهنح تصنيل تخر ب ثراب ثتب إحييرهح يصإب ثصرهح تثش إيحر الثم ابإش وار هح:
 .1ددأل نحثي د ( ددمم لبددماش لب وددترع ىددي لبثددرب) ىقددم تنثصددر لبثددرب ىددي ثددمام ماب د الثددمي ،ادديأل
ثعا د هددحه لبمابد اىئد

ددأل ىئددحش وددإاهح وا ادديأل ىئتدديأل تنددحثرتيأل ددأل ىئددحش هددحل لبوددإب ىتتد ا

لبثرب نمئح "ثراحً وه ي " .ا،دم تنودب اديأل مابتديأل وا وع در ىتتد ا "ثرادحً مابيد " اهدحل لبندا
لبثددراب ددأل وع ددر لبثددراب ا،ا ددحً او هددح .ا،ددم ت تددم لبثددرب بتود ش وغ ددب ماش لبإددحب
لبإمم وا أل نحثي لبقاي ىتت ا نمئح "ثراحً

دأل

ددأل نحثيد

حب ي ".

 .2أل نحثي نا ( ترح لبإ يحش) ،م تعاأل لبثرب اري وا اثري وا لاي اي عأل وأل تود ش لبثدرب
لبالثمي عش هحه لكنال

لت إ .
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 .3ا أل نحثي (تاإي لب عحأل لبح تامو ىيه لبإ يحش) ي عأل تصنيل لبثراب تبا
و -لبثراب لبمىح ي  :اهي لبتي تلر ىي ل

ونال :

أل ورض لباطأل وا ىي لإل ،ي لباطني اعح ه .

ب -لبثراب لبهلا ي  :اهي لبتي تلر ىي ورض لبخص .
يد وتددتاحق بألثددملج ،ىتهددحل ا ددملً ال كندده إددحملً بد لبيددا بعددأل

ج -لبثددرب لكتددتاح،ي  :اهددي
كأل تو ونه يوعش خط لرً
لبتثر
اهنح

ي وا

ا وثدم ث حئد ىدي لب تدتقاش لبقريدب وا لباإيدم ،ا إندا

أل ناليح لبخص لالىت لرضي.
أل يصنل لبثرب

ا إحيير مي تتملخش ىي ح اينهح( :لبايحتي)2002-2001 ،

 .1لب إيحر لإلنتحني الكخ ،ي :البح يقت لبثرب تبا حمب اغير حمب .
 .2لب إيحر لبلغرلىي :ثراب ث ي وا ت ،ي ي وا مابي .
.3

إيحر هاي لب تثحرايأل :ثراب ايأل ماش تتق اثراب وه ي .

.4

إيحر ومالش لبثرب :ثراب تق يمي اثرب غير تق يمي نااي عي حاي ايابالي .
اثرب غير ورا .

.5

إيحر احمئ لبثرب :ثرب مىح ي اثرب هلا ي اثرب ورا

.6

إيحر لبنظح لبتيحتي الاللت ح ي :ثرب ايأل ا او لر اثراب ايأل ماش لتتإ حري اثراب
اري تثرري .
صددإاا ىددي لبتإايددش
و ددح ددأل وتدداحب ُنودداب ُ
لبثد ُدراب امالىإهددح ى ندده د ُ
ا
لبصإاا ىي ظحهر لبتإقيم لبتي تَنطا
بت تير هحه لبظحهري ،ارا ح تع ُ أل هحه ُ

ددا ح ددش ُ ثددمم
يهح لبثدرب حلتهدح

اتاب طايإتهح لب ُ رعا ا ع حب ى أل هنح نظريحش التلحهحش ىعري و طش ت تيرلش بهدحه لبظدحهري
وه هح( :ىه ي)134 :2005 ،
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 وتاحب تيحتي .
 وتاحب ل،تصحمي .
 وتاحب ن تي للت ح ي .
 وتاحب ميني ويميابالي
ع ح وأل هنح

.

وتاحاحً ب ثرب أل نظحر تخر ،ىهنح

( إ ن اغير إ ن ) اغحباحً

وهملل ظحهري ب ثراب اوهملل خ ي

ح تتتخم لكهملل لبظحهري وا لب إ ن عاتي بتثقيق لكهملل لبخ ي

(غير لب إ ن ) اهي لكهملل لبثقيقي ب ثرب.
المطلب الثانيل الحرب في اإلد ار األميركي
مــا الحــرب إل اســتمرار للسياســة ،ولكــن بوســائل الضــغط واإلكـراه)لثت ظدش هددحه لب قابد لبتددي
وط قهح لبعحتب لبإتعر لكب حني "ع اىيت " ىي لبقرأل لب ح أل ور ،ااع ير أل ،ي تهح اوه يتهدح ،اإدمهح
تُ ش لبخ صد لبثقيقيد بتلدحرب لبثدراب ،ا دأل لب ُ َتد ا اده وأل لبثدراب ال تت لدر تال ندم ح يدت تثادحط
عش لبلهام لبتيحتي إليلحم لبث اش اوحأل لبقضحيح لب تنح

يهدح احلش لبإ ،د لبدا قا احب صدحبح لبإ يدح

ب وإاب.
ا ددأل هن ددح يظه ددر وأل ع يد د لًر ددأل لب تغيد درلش لبتيحت ددي لبعا ددرى ،الب ُ ت ددتلملش لب ه د د ى ددي

 ،ددحش

لبوددإاب اإضددهح ادداإض ،ددحميً ددح تقت درأل اددحبثراب اتطارلتهددح اوثددمل هح انتحئلهددح ،انظ د لرً بدداىري لبإال ددش
مواش لبإ  ،احبتغيير البتلميم ىي لباتحئش لبتيحتي تبا ورتعحب وخطدح ىحمثد ا،دم تعداأل ،حت د وثيحندحً،
ع ثحاالش بانح
،م ال تعاأل ش ت

،حش لميدمي

دا ىرضديحش تثقيدق (هد لئ عادرى) وا (لنتصدحرلش ثحتد ) ،ىدي ثديأل

لبه لئ الالنتصحرلش ثقيقي (ااتاش.)51-41 :2001 ،
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تأل لك،ايح

ا وحع الثمي ل يإحً ع ح لح ىي عتحادحش " حيعدش حندم بادحا "( :تنهد يتاتدإاأل،
ه لبإ نييأل البترييأل تبا لبخحرج ،تنه يوناأل لبثراب ،ايثرتاأل

تنه يرت األ لنامه ات نه ا

لبثددمام ،ايددميراأل و،حبي ددحً اوددإااحً ددأل خت ددل لب غددحش البإددحملش البتقحبيددم البإقحئددم ،اإيددملً ددأل الص د
ا مه  ،تنه احبثراب ي رضداأل لبن داح

دا لكلحندب اطدرق خت د  ،تأل لك،ايدح ي إ داأل اغيدره

دح ال

يتتطيع غيره وأل ي إ اه اه ) ( عريدح .)10 :1555 ،اا دح تأل لبثدرب ُ تلدحري ىدي لبإقدش لك يرعدي ندح
ت تدديس لبماب د اثتددا لتأل ،ايددم تأل لإلم لر لك يرعددي ب ثددرب لخت ددل اددحخت ل لب لرثددش لبتحريخي د لبتددي
حوتهح لبااليحش لب تثمي لك ريعي  ،ا،اش لبخاض ىي تاضيح لإلم لر البتصار لك يرعدي ب ثدرب ى نده
يتإدديأل تقددمي طددرح ددال

ددأل تد ري ،نود ي هددحه لبمابد  .ىحبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد عددحأل يقطنهددح لبهنددام

لب قااأل "احبث ر" ت يي لً به

أل هنام تتيح ،البهنام لبث ر ه لبتعحأل لكص ييأل ك ريعح ،ا،م تإرضال

بث د ش تاددحمي ل ح ي د عحر ي د

ددأل لكارايدديأل "لبادديض" لب تددتإ ريأل ،نددم ح وددنال ثرااددحً ضددحري ضددم

لبهنام انظ لرً بت اق لتب لبثراي لكاراي البقمرلش لبتي ي ت عانهح ولارال لبهندام
ى ددي ن ددحطق إيند د

دا لنثتدحر الدامه

ددأل لبلن دداب لبود در،ي ددأل لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د  ،او دديئحً ىو دديئحً ثت ددا د د َ

لالت ددتإ حر لكارا ددي لكت دداحني واالً د د لب رنت ددي حني ددحً البهابن ددم الباريط ددحني وغ ددب ن ددحطق لباالي ددحش
لب تثمي لك ريعي (لبعيحبي اتخراأل.)311 :1554 ،
ا،ددم ن د َح تبددا لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د َ ل ا ددحش عاي دري ددأل لب هددحلريأل لكارايدديأل وغ دداه
لكنع ي اب ت اش تن  1116ثتا وصاثش ىي نطق تحثش لب ثيط لكط نطي
(االي ) ،اعحنش ت
لب الم لكابي ات اي

ددأل

ج ور تتإ ري

لب ُ تتإ رلش ُ رتاط "احبتحج لباريطحني" ،التدتغ ش اريطحنيدح لب دالرم لبطايإيد بتد يأل
تط احش لبصنح

الكتالق لالنع ي ي (انيه.)30 :1545 ،
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ااإم وأل وتتاطأل لب هدحلراأل لب تدتإ راأل ورض لبقدحري لبلميدمي خد ش لبقدرأل لبتدحمس ودر ثتدا
دأل "لب نداج لبتدام" البتدي

وخحش ونظحره تتط ع تبا ل ب لب يم دأل لكيدم لبإح د

دأل لبقدحري لكىريقيد

انددش و ريعددح وتددحس ثيحتهددح لال،تصددحمي لب لر ي د لكابددا

ددا وعتددحل هددحه لبإنحصددر لب نلي د لكىريقي د

(لبث م .)11 :2002 ،
ا نهح امو لب هحلراأل لب تتاطناأل

ا ورض لبقحري لبلميمي ي عراأل احالتتق ش البتثرر أل ن اح

لبتددحج لباريطددحني ،اتالبددش لالثتلحلددحش الب ظددحهرلش ىددي اددحمئ لك ددر البتددي اللههددح لبلدديش لباريطددحني
احبتد ح ،اعددحأل لك ريعيدداأل اثحلد عايدري ب تد ح ب ُ قحر د لبتددحج لباريطددحني البتثددرر ددأل لبقيددام ا ددأل د
لباصدداش تبددا لتددتق به  ،بددحل ىقددم تددح م لب رنتددياأل لك دريعييأل ت د لرً ىددي لهُددامه لبثراددي ،ا اماه د
ادحبقراض الكتد ث  ،د
وضددطر

دح با ددش لأل لنط قددش لبود لرري لكابدا ب دداري لب تد ث ضدم لبتددحج لباريطددحني،

ددح

ددا لبتددحج لباريطددحني ددأل لب درلر ددأل لبا م،اىددي ددح  1115دديأل "لددارج الوددنطأل" ،حئددملً

ب قالش لب ت ث لك ريعيد  ،اىدي  4ت دا ، 1116دح لبعدانعرس ادإ،رلر ت د أل لالتدتق ش ،ااإدمهح تقدرر
ت

أل تاثيم عش ت

لبماي ش ض أل ماب لتثحمي الثمي ا تتق لت ق

ا تت يتهح "لبااليحش لب تثمي

لك ريعي " ،اتاحمش أل هنح لك ريعياأل ع لبقالش لباريطحني لالنتصحرلش البه لئ ثتا ت عأل لك ريعياأل
ددأل ه ي د لالنع يد ىددي ( إرعد نيايددار ) ،اونتهددش لبثددرب رتد يحً اإددم ح و اددش لك ريعيدداأل ون تدده ىددي
لبقتد ددحش او ترىد ددش اريطحنيد ددح ا الد ددب إحهد ددمي اد ددحريس ىد ددي  3وي د دداش  1113ا تد ددتق ش لبااليد ددحش لب تثد ددمي
لك ريعي  .تال وأل اريطحنيح ااحبرغ

أل تا،يع لب إحهمي الال ترلل احالتتق ش عحنش ال تتدالنا ىدي تبثدحق

لبختددحئر اددحك ريعييأل ثتددا وغددحرش دري وخددرى اليوددهح اوتددطابهح لباثددر لب ت دداق التددتابش

ددا ميند

الو ددنطأل اوثر،د دال "لباي ددش لكا دديض" ،تال تأل لبل دديش لباريط ددحني  ،ددم بثقت دده ه ي د د عا ددرى ى ددي ميند د "ني ددا
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لاربيند " ،امثددر دري وخددرى ثتددا وتددطابه لباثددر  ،تح ارهنددش لبتد أل لك ريعيد اددحبرغ
رل اه لكتطاش لباريطحني

ا ونهح ،حمري

لإلثددملج تبددا لحنددب لك دريعييأل وخددحال

ددأل لبت دداق لبددح

ا تبثحق لبختدحري البه ي د ادحبقاي لباريطحنيد  .ا دع تدير

ددا ددحتقه

ه د لبتاتددع

ددا نطددحق لبقددحري لبلميددمي (انيدده،

.)51 :1545
اىي رث

ح اإم لالتتق ش ب يعأل هنح تاى هحلس وا خطدر رئديس ُيدمله لك دريعييأل ،اهدا

لبخال أل وأل ت تي ماب ولناي ،اي تتتإ ر ل لً أل لك دريعيتيأل ،ىندرى وأل لبدرئيس "لدي س دانرا
 ، "JamesMonroeددم وص ددمر ايحن ددحً اتيحتد د و ريع ددح ى ددي  1130ل ددح ىي دده (نث د ُدأل ب ددأل َنت ددمخش  ،ددط ى ددي
لبث ددراب لبت ددي ،ح ددش اد ديأل ماش وُارا ددح ات دداب و ددؤاناهح لبخحصد د اه ددح ،كأل ددش ه ددحل لبت ددمخش يتن ددحىا ددع
تيحتتنح ،ت ح تحل و تم
لبإمي ب مىح

ينح وا

دا ثقا،ندح وا هدممنح خطدر ىإنندح ثينئدح ال نصدار

دا ضدي ادش نإدم

أل ون تنح( )...انيه ،)54 :1545 ،ع ح ،حش ىي خطحب وخر به (ونه تحل ثحابش ويد مابد

ولناي وأل تغ ا ماب

أل ماش لبإحب لبلميم ،اوأل تتدتابي

يهدح اقداي لبتد ح ىد ادم دأل نوداب لبثدرب

ايأل لبماش لب إتميد البااليدحش لب تثدمي لك ريعيد  ،اهدحل هدا لبطريدق لباثيدم) ،اندرى دأل خطحادحش دانرا
لب إددرال اتيحت د لبإ ب د لبتددي ونتهلتهددح لبااليددحش لب تثددمي وأل لب ُوددغش لبوددحغش ك يرع دح ىددي هددحه لب رث د
ينصب

ا لبث حظ

ا لك ريعيتيأل (انيه.)55 :1545 ،

ع ددح خحض ددش لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د ،ا ددش نو دداب لبث ددرب لكه يد د لبإمي ددم ددأل لب الله ددحش
ضد ش (االيد تعتدحس انيدا
لبإتعري الإل،تتحش ع لب عتي  ،وه هح تن  1146البتي عدحأل نتيلتهدح وأل ُ
تددتي عتدديعا اعحبي ارنيددح) تبددا لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د  ،ت ددح لبثددرب لكه ي د لك ريعي د (– 1161
 )1165لبت ددي نو دداش ا دديأل لبثعا د د لب مرلبيد د

"لالتث ددحمياأل" ددع ( )11االيد د لناايد د ظ ددش ت ت ددع
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احبإاامي ع ح تاصل ،ااإم إحر مل ي ،حمهح لبرئيس لك يرعي لبتحمس "وارلهح بينعابأل Abraham
 "Lincolnضمه البح ت عأل اقيحمته أل ت حمي لباثمي لبعح
 1164ابقم وخح

ً الهملً ىي رث د

ا حتقه

بل يع لبااليحش لب تثمي لك ريعي

دح

دح اإدم لبثدرب ضد أل دح يإدرل خطدحب لالتثدحم

رىه احت (ت حمي لبت تيس) (تحري ،لبااليحش لب تثمي لك ريعي .)23 :1550 ،
ددأل نو د ي لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ى د أل لكخي دري ااد د ثالش

اىددي ضددا هددحه لبخ ي د لبتحريخي د

اظددرال نو د تهح اوتددتق بهح اتاتددإهح ىددي لك يددرعيتيأل اصددإامهح وخددحش ان د لبقدداي با دداغ غحيتهددح ،االأل
لددح حبد
نه

ددا ثتددحب ،يح هددح

ددا لبتدرلع لإلنتددحني البثضددحر (لبنلددحر .)32 :1511 ،انتددتطيع وأل

أل هحه لبثراب لبتي خحضتهح لبااليحش لب تثمي لك ريعي ا أل لبثرب ،م وته ش ااوعش عاير ىي

نو ي لبإقش لك يرعي لبقحئ

ا لبقاي ،ىنرى ونه احبثرب ثقق لارج الودنطأل لتدتق ش لبااليدحش لب تثدمي

لك ريعيد  ،ااددحبثرب ثقددق "وا لرهددح بينعددابأل  "Abraham Lincolnاثددمي لبااليددحش لب تثدمي لك ريعيد
و حالً النااحً اصنع لبماب لك ريعي لبثمي  ،ااحبثرب ،ح ش هحه لبماب ات يأل لالرهح لبقريب ب ق د
ار لب ُ ثيطحش تبا لكاإم الكاتع (هيعش.)45 :2003 ،
لبرغ
ا ا ُ

أل وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي

حرضش لالتتإ حر لكاراي ارىإدش ودإحر و ريعدح

بأل دريعييأل ،ىد أل حبد بد ي نددع تاتددإهح لالتددتإ حر احالتددتي
لبعددحرياي ددش عااددح اان ددح الالتددتي

ددا

ددا ولد ل التددإ

الد ر
ددأل لب عتددي ُ

ت عددحش وتدداحنيح ىددي و ريعددح لبو د حبي اىددي لب ادديأل ،اتوددير

لكثددملج لبتحريخي د تبددا وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ،ح ددش اثددراب تاتددع تددعري ال،تصددحمي ىددي
و ريعح لب تيني  ،تح ،ح ش اغ ا عاادح ب درلش دمي ااارتريعدا الد ر غدال الب اديأل دح  1115اىدي دح
 1505لثت ش لبهنمارلس

لثت ش نيعحرلال ىي .1512
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التت ر اإمهح ىرض لبتيطري لك ريعي

دا و ريعيدح لب تينيد اراطهدح اإل د لال،تصدحم لك يرعدي

اإضددحى " قيددمي را ى دش" (نتددا ٍ تبددا لب درئيس لك يرعددي تيددارم را ى ددش) ىددي ددح  ،1503هددحه لبإقيددمي
تإطددي لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ثددق لبتددمخش ىددي ا ددملأل نصددل لبع دري لبغراددي ب نددع تددمخش وي د ،دداى
خحرلي غير و ريعي ىدي لب نطقد  ،ااحبتدمرج ث دش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد

ثدش لالتدتإ حر لكارادي

لبتق يم ب نطق (لبثتني.)1550 ،
اىددي ثقاد

ددح ادديأل لبثدرايأل لبإددحب يتيأل الصد ش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد تقحتددش هنددح اهنددح

ولددش تخضددح و ريعددح لب تينيد البتدديطري

ددأل

ددا رالتهددح ،تح وصدداثش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ىددي هددحه

لب رث وعار ماب صنح ي ىي لبإحب تح عحنش تنتت ج لإلنتحج لبصدنح ي لبإدحب ي ،اا دح تأل لكارايديأل
عددحنال يإائدداأل عددش طح،ددحته لال،تصددحمي تقرياددحً ب ثددرب ااين ددح عددحأل لكارايدداأل ي عددش اإضدده اإض دحً ،ىقددم
لتددت حمي لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ىددي لددحش لبصددنح
عحنش لبثرب ت ملم عنن ٍ اتصنيإحً

ا نثا طدرم

لبثراي د اتطايرهددح ددأل هددحه لبص د لر حش ،اب ددح
دح عدس وراحثدحً اىيدري بصدحبح لبااليدحش لب تثدمي

لك ريعي د ثتددا اصددش لب دراح ىددي لبثددرب لبإحب ي د لكابددا تبددا ددح يقددحرب (( )%50ت

قددملر لب دراح)،

ال ملم لإلنت ددحج لإلل ددحبي به ددح ى ددي لب ددمي ن ت ددهح ا ق ددملر ( )%15اورت ددع إ ددمش لبتص ددمير ا ق ددملر

دد

وضإحل اىحئض لبتصمير تبا حني وضإحل (مونر.)260 ،2003:251 ،
اتاإحً بحب ىحأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي عحنش ُ تت يمي اوعش عايدر دأل هدحه لبثدراب ماأل وأل
تعاأل طرىحً رئيتحً ىيهح ،ا دا لبدرغ

دأل هدحل ىدحأل لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد بد تتا،دل دأل تاريدملتهح

لبثراي االتط لبت أل الباالخر لك ريعي تبا خصا وب حنيح تادحأل لبثدرب لبإحب يد لب حنيد  ،ا دأل لبلدمير
احبحعر ىإأل لبصنح

لبثراي لك ريعي عحنش تنت ي تبا ىئ وعار لبرلاثيأل ىي لبثرب ،تبا لحندب عادحر
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لب ددحش ،بددحل عددحأل به د لبددمار لكعاددر ىددي لبت د ير ا حرت د لبإ ددش

ددا نودداب ات د ليت لبثددراب ،تح تأل

ؤتتددحش لبتتد ح عحنددش تن ددي تيحتد لبثددرب اتتإهددمهح احبر حيد اتقنددع ا ددملنهح اتيحتد لبثددرب اتصددإيم
يحش لبتت ح( .مونر )211 ،265 :2003 ،هحل يإني وأل لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد ااتداب تد ير
ؤتتحش لبصنح

لبثراي

يهدح وأل تن دي دش هعدحل ثدراب اتدم هح ،ىدحأل تا ،دش ت د لبثدراب ى دح
ا تتايق لبت ح اعش ح تثتحله لتبد لبثرايد  ،ا،دم يعداأل

يهح تال لباثج أل لباملئش لبتي تتح م

لباميش مخابهح ىي ثرب احوري وا تمخش تعر إلنإحش لبصنح

لبثراي لبتي تودعش ،طح دحً التدإحً

ىي لال،تصحم لك يرعي (لبإطي .)2001 ،
ا نددم ح اصددش "ى درلنع يأل را ى ددش" تبددا رئحت د لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د
عحنش تيحتتهُ ىي امليحتهح ال تإت م

ددح ،1545-1533

دا لبقداي لبإتدعري ادش عحندش تإدحرض لبدمخاش ىدي لبثدرب لبإحب يد

لب حنيد  ،غيددر وأل غ د ا وب حنيددح كاراددح ا ددح ترتددب

يدده ددأل و ددحر مابي د خطيدري لإددش ا ددأل تيحتد لبااليددحش

لب تث ددمي لك ريعيد د تاتإ ددم ددأل لبنظريد د لبثيحميد د لبظحهريد د الال،تددرلب ددأل لبق دداي لبإت ددعري  ،تح وص دداثش
لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد

ضدراري إلنهدح لبثدرب لبإحب يد لب حنيد (لبثتدني،
قتنإد لدملً اد أل لبثدرب َ

 .)1550تال تأل تيحت د را ى ددش ب د تتثقددق اوددعش عح ددش ،ا يدده ى د أل ددم نلددحح تيحتددته ال تإنددي تأل
وُتتهح ،م رىضدش ىدي لبت عيدر لك يرعدي ،ى قدم ودع ش ىعدري لبقداي لبإتدعري اضدراري ت ا،هدح رتعد لً حاتدحً
ىي لبتيحت لك ريعي  ،اومى مخاش لبااليحش لب تثمي لك ريعيد عطدرل ىدي لبثدرب لبإحب يد لب حنيد ،ايدش
لنتهحئهح تبا تدم ي تتدترلتيلي لب رصد لبتدي ظ دش ت دش لب دمر لبدرئيس بإلتدترلتيلي لبعانيد لك ريعيد
ىي ح اإدم ،اوأل عحندش هدحه لب دري اثدحى

داس تح هدحلس لبهلدا لبيحادحني

دا لكتدطاش لك يرعدي ىدي
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يند ددح "ايرش هحراير" د ددح  1541د ددح لش د ددح ً ىد ددي قد دداش لب ع د دريأل البتيحتد ددييأل لك يد ددرعييأل (و د دريل،
.)61 ،60 :1554
ابقم و دحرش لبضدرا لكتدتاح،ي لبيحاحنيد
لبلحنب لك يرعي ،ى غرلا

دا لكتدطاش لك يرعدي ثحبد

دأل لب د لرري البغضدب بدمى

أل وأل نلم لبرم لك يرعدي يعداأل ا ،تدا دأل حبد  ،اوأل عدحأل حبد ىدي ا،دش

ت د خر ،تتددتنحملً ددا ظددرال لبنو د ي البتعددايأل لبقحئ د
لبثمي د  ،ىنددرى وأل لبثددرب اددموش اقيددح
الثمي ت قي ،نا نااي لنوطحري

الثمي

ددا لبقدداي ،لبتددي ،ح ددش

يدده لبماب د لك ريعي د

ئددحش لبطددحئرلش لبيحاحني د اددحبهلا تال تأل لبثددرب ونتهددش اطددحئري
،نا وخرى ي تهح (لباعر.)45 ،41 :2010 ،

ا ع لنتهح لبثرب لبإحب ي لب حني الض ث ش لبقاى لبعارى لب ؤ ري لبتق يميد اثتدا لب نتصدري دأل
ماش لبث ددح  ،خرلددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د
اترتددب

ددأل هددحه لبثددرب عقدداي عاددرى

يهددح ددب قيددش اح تاحرهددح وصدداثش ،دداي حب ي د لميددمي ب ددح نثددش لالنتصددحرلش لبتددي ثققتهددح

وإار لب ق احبن س ال مهح لرً ل،تصحميحً ال يش به ،ىض ً
لب إحب

ددا لبتددحث لبمابي د ،

رث لميمي أل لبإ ،حش ايأل اثملته لبتيحتي نا

ددأل تددحاقتهح وع ددر ر اددحً وط ددق

دأل لبقداي لبإتدعري لبتدي تت تدع اهدح ،امخدش
أل صيراري ثرب لميمي أل نا هح ا خت

يهددح (لبثددرب لباددحرمي) عددحأل ىح هددح لب درئيس لبقدداي لبإتددعري لك ريعي د

لب إتددعر لبغراددي لب ورتد حبي تقحا هددح ىددي لبطددرل لتخددر ددأل لبصد لر لبقدداي لالوددترلعي لبودديا ي لب ت د
احإلتثحم لبتاىيتي (تتي عيح.)2005 ،
ىحبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد عحنددش لب نتصددر لب إ ددي ىددي لبثدرايأل ،التددي ح ونهددح بد تتعاددم ىددي ع تددح
لبثد درايأل ،ددح تعا ددمه لكطد درلل لبرئيت ددياأل ددأل خت ددحئر ى ددي لكرالح ،ا ددع تأل خت ددحئرهح لباود دري عحن ددش
تالض ددإ نت ددايحً تال ونه ددح خرل ددش ددأل لبثد درايأل اد د عار را ددح ل،تص ددحم  ،االحل عحن ددش لباالي ددحش لب تث ددمي
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لك ريعيد ،ددم مخ ددش لبثددرب لبإحب يد لكابددا اهددي و د
لك

لبملئن لبعارى ،ا أل هنح ى

ميند  ،ىإنهددح خرلددش ددأل لبثددرب لبإحب يد لب حنيد

لب دأل وأل يإتقدم لبع يدر دأل لك يدرعييأل وأل ا مهد تتدتطيع لندي

لكراحح أل لبثراب ،ااهحل احتش حلعري لب الطأل لك يرعي لبإدحم ىضد ً

دأل وصدثحب رؤاس لك دالش

اوصددثحب لب ل ددع لبص ددنح ي لبإتددعر ت ددرى لبإ  ،د لب تيند د ادديأل لب و ددحرع ىددي ه ددحتيأل لبث درايأل اا دديأل
لال مهحر لال،تصحم لبح ثققته لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىي ت

لبثقا ( انع ر.)215 :2001 ،

اي عأل تلتيم هحه لبنظري ىي تصريح لبرئيس لك يرعي "ترا حأل" اقابه( :تأل لبنصر لبح ثققتده
لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىي لبثرب لبإحب ي لب حني  ،اضع

ا حتق لب الطنيأل لك دريعييأل تدؤابي

،يحمي لبإحب ) ).(Char W. Kegley, JR. Eugene R. Wittkopf, 1982: 44
اا ددح وأل لب قحى د لك ريعي د

ا دحً ت صددح ال د

ددأل رع ي د ىع دري لبقدداي بددمى لك ريعددحأل ،ىددحكملي

لك ريعي احبطايإ تمر ىي إطا حلتي ات صيش اضا ي طايإ نو ي لبماب لك ريعي لبقحئ د
لالتدتيطحأل ،الددحاره لبقحئ د

دا

ددا لب قحىد لالنع اتعتدداني ىضد ً ددأل لبلر حنيد  ،اهددي اددحب تددؤ أل ا عدري

لب رمي لب ط ق لبتي تإم لبقاي لبقي

لبإ يح لبتي تؤبل ترلمىحً ع لبإح ش لال،تصحمياني لب نط قحش البدمار

لبإددحب ي ب االيددحش لب تثددمي ،ضد أل ددح يإددرل احب مرتد لبال،إيد

نددم تد ا لبقددحمي لك دريعييأل ا ددأل عد

لبث ايأل لبمي قرلطي البل هار ( .لبإ دحر )245 ،241 :2001 ،ا دأل هدحل لب نط دق وضدثش لبااليدحش
لب تثددمي لك ريعيد تاثددج ددأل اتددحئش لإلملري لبإحب يد لبتددي تتد ش قحبيددمهح اوددعش الضددح اإددم لبثددرب
لبإحب يد لب حنيد احتددتخمل لبقدداي لبإتددعري  ،ى لد ش تبددا قددم ت تد

ددأل لكثد ل الب إحهددملش لبإتددعري

ب اللهد لب إتددعر لبودديا ي لب نددحىس ددأل لهد ابتخ يددل و اددح لبن قددحش لبإتددعري اراددط لبقدداى لبتق يميد
لبتددحاق اقيحمتهددح ددأل لهد وخددرى ضد أل تيحتد لثتدال لبخصد لاليددميابالي ،ىعددحأل ددي م "ث ددل ود حش
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لكط تددي" ىددي  4نيتددحأل  1545اث ددل "لندداب وددرق وتدديح " ىددي وي دداش ( 1554ت ددح ،لك د لك ريعيد
يرا لبنظح لبإ ي.)44 :1555 ،
اعددحأل واش لتددتإ حش بث ددل "و د حش لكط تددي" ىددي وابددا لبثددراب حلش لباإددم لبددمابي اإددم لبثددرب
لبإحب يد لب حنيد  ،ال اددش تثددمى لبنتددحئت لب احودري ب ثددرب لباددحرمي اهددي لبثددرب لبعاريد ()1553 – 1550
البت ددي لت ددت رش ب

د د ت ددنالش ،ىحباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د تب ددا لحن ددب خاض ددهح اغ ددحر لبث ددرب ىد د أل

تط إحتهددح لبلميددمي االتددترلتيليتهح لبرئيت د لبقحئ د

ددا لالثت دال البددرم  ،مخ ددش هددحه لبثددرب عضددراري

بتم ي لبت اق لبإتعر  ،ااحبتحبي تظهحر لب ُ إتعر لبغراي لب ورتد حبي عقداي ىح د

دا خت دل لكصدإمي

االه لبإما لب مام لب ت ش احالتثحم لبتاىيتي.
ابقددم ىتثددش لبثددرب لبعاري د و ددح وراددحب لبصددنح حش لبإتددعري لك ريعي د لبضددخ

تىح،ددحً التددإ

بإلنتددحج البتطدداير النددي لكراددحح لبإحبيد  ،بددحل نلددم وأل "لب ُ ل ددع لبصددنح ي لبإتددعر " عددحأل بدده مار عايددر
اىح دش ىددي لبتد ير

ددا لبتيحتد لك ريعيد اصددنع لبقدرلر احتلددحه لبثدرب تبددا لحندب لب ؤتتددحش لكخددرى

(تتددحلابل ،)11 :1511 ،اي عددأل رؤي د هددحل لبتد ير لب ح ددش

ددا صددحنع لبقدرلر لك يرعددي ددأل خطددحب

لبدرئيس لك يرعددي "تي نهددحار" ىددي  1561 1 11تح ووددحر ىددي خطحادده لبددامل ي تبددا خطددر هددحل لب ل ددع
اثحر نه ا،حش( :يلب
لبتد ير .تأل لإل عحنيد
يلددب

ينح وأل ن نع لب ل ع لبإتعر – لبصنح ي أل لبثصداش

الددامي ،اتدال تاقدا ،اد أل تودهم ت د لبقددمري ت ليدملً غيدر ُ اددرر ،اانتدب عحر يد ،

ينددح وأل ال نتد حَ واددملً بهددحل لب ل ددع وأل يوددعشَ خطد لرً

الوي ىي لبثقيق

دا ،دمري ،ايد ىدي

ض األ ع يحً) (لبغريب.)115: 2001 ،

ددا ثريتنددح وا وتددحبيانح لبمي قرلطيد ...
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دا لإلم لر لك يرعددي ب ثددرب لبقددحئ
ااقد َ

ددا ،يددحمي لبإددحب لب ورت د حبي البتددإي تبددا وضددإحل لبقطددب

لب ددحني لب ُ نددحائ ثتددا ددع لبثددرب لب يتنح يد ( )1513-1565تال تأل هددحه لبثددرب لددح ش

ددا غيددر ددح

عحنددش تت نددحه لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د اتدداب لبختددحئر لب حمث د ىددي ورالح لبلنددام لك يددرعييأل البتددي
تعاددمتهح لبلدديش لك يرعددي ىض د ً ددأل ددم تثقيددق لكهددملل لب اتغددحي نهددح ،هددحه لبثددرب غيددرش نظ دري
لب الطأل لك يرعي لبمل

ب ثرب ،ال اش تااش قمي بمى صحنع لبقرلر لك يرعي انثا يخت ل

ح عحأل

يه ىي لبثرب لبعاري .
انلم وأل لبثراب لبتي خحضتهح لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىي رث لبثرب لبادحرمي تخت دل دأل
لبثددراب ىددي لبإصددر لبصددنح ي ،البتددي عددحأل يترعد لال ت ددحم ىيهددح

لبصددنال
ددا تددتايحش تإددممي ددأل ُ

لبقتحبي د  ،عددحبلياش لب د امي احكت د ث لبتق يمي د لبخ ي د اوت د ث لبددمرا الب مىإي د  ،الكتددحطيش لباثري د
البطيرلأل ،اعحأل لب حرق ا ح ي لش ىي ترليح أل ي عهح ،ىي تطحر تال أل لبقداى يإت دم وتحتدحً

دا ثلد

لبليداش ،..ت ددح ىددي لبإصددر لبندداا  ،ىد أل لبلددمش لإلتددترلتيلي عددحأل يددمار ثدداش لبقددمري لبتم يريد احبضدرا
لكابا وا ،دمري وتد ث لبضدرا لب حنيد
لبتاىيتي ب تقع
لبقطايأل لك يرعي ا ُ

دا لبدرم لب د ر – لالنتقدحئي .اي عدأل وأل ن دس حبد
ا و لرضديه

إدحر ع دح عدحأل

دأل وأل اعد

يده لبثدحش ىدي لبثدرايأل لبإدحب يتيأل

ايأل ماش لب ثار البث ح (لبقاى لبعارى لبتق يميد تندحل ) ،كأل لبثدرب اديأل ع يه دح عحندش

تنإد اتداب

لبترتدحنحش لبناايد البقدمرلش لبتم يريد لبتدي ي عهدح اعد لبطدرىيأل ،بدحل عحندش لبثدرب احبنيحاد تثدمى ون دحط
ثراب رث لبثرب لباحرمي تح تنقش لب الله خحرج ثمام لبقاى لب تصحر (ىه ي.)145 :2005 ،
اا لددرم غيددحب ىح ي د لب ُ إتددعر لبودديا يَ ،تددحر ش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د الغتنددح لب رص د
االثملج تثاالً نا يحً ىي تتترلتيليتهح ،أل ولش تثقيق وه  ،ي تعري – تيحتي – ن طي

أل طريق
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لبثرب لبمابي  ،لبتي ونهح "ااش لكب"

ا لبإدرلق ،تح عحندش لبثدرب لب يتنح يد ابتدنالش طاي د مرتدحً

،حتيحً ل،نع لك ريعييأل احباثج أل تاش ال تث ه

ا لبتارط لبإتعر لب احور ىي لبن ل حش لبمابي ،

ثتا عحأل للتيحح لبإدرلق ب عايدش دح  ،1550ىودعش هدحل لاللتيدحح ادر لرً كأل ترتدش لبااليدحش لب تثدمي
لك ريعيد ،التهددح ددأل لميددم تبددا خددحرج ثددمامهح ىددي نطق د لبخ دديت لبإراددي ،اددم اى تثريددر لبعايددش ،ىقددم
ونط ق "ااش لكب" بقيحمي لبتثحبل لبمابي لبالتدع ضدم لبإدرلق عدي ي درض ال،إدحً
لبإددحب  ،تأل هددحل لبتددمخش لبإتددعر االأل عددحأل ض د انه يد ُدمش

تدعريحً لميدملً

ددا تثريددر لبعايددش االرتددح لبت د

دا

الك ددأل

لبددمابييأل تثددش ظ د لك د لب تثددمي ،تال وندده يث ددش ىددي عنانحتدده وتد ااحً بتثقيددق لب وددرا لإل ا لرطددار
لك يرعددي اتإ ي د لبقطاي د لكثحمي د  ،ااحبتددحبي لبت ددرم اقيددحمي لبإددحب  ،ا ددح هددا تال لتددت رلر بتيحت د

حمهددح

تمل د لبت دداق لك يرعددي ىددي لب لددحالش لبإتددعري البتيحتددي الال،تصددحمي الب قحىيد عحىد (ثتددأل:2002 ،
.)25
ا أل لبلمير احبحعر ىحأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي و نش ع لنتهح

لبثرب لباحرمي ا دا بتدحأل

رئيتهح "ااش لكب" لصط ح (لبنظح لبمابي لبلميم) البح يرلم اه لبقيح انظح مابي

ا وتحس حب

اقطب الثم ،خحش اكاش ري أل ،اى تال ن اودريع ادحبقرلر لبدمابي ،ا،دم ون درمش ادحبقاي اتخ صدش دأل
وهد لبتثددميحش ،هددحه لبن د
اه

د ش ددأل الهد لبنظددر لك ريعيد لبقحئ د

إلا لر لبت اق لبإتعر بيتتنا بهح ،يحمي لبإحب (وااخ ل .)14 :2005 ،
ا ن ُح نهحي لبثرب لباحرمي لرش ت ت

أل لبتمخ ش لبإتعري ااوعش ت ليم ااثلت تإدممي ىدي

خت ددل ،ددحرلش لبإددحب  ،عحنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد  ،هددي لب
تتتخم

ددا لإددش لبثددرب عد ملي رئيتد

ددب لبدرئيس ىددي هددحه لبتددمخ ش اهددي

حميً صط ح " ص ث لب لت ع لبمابي" ع إيحر بهحه لبتمخ ش ،بعأل لبإاحري ال يحهب إنحهدح
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لبثقيقددي تبددا ددح هددا واإددم ددأل صددحبح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد اتالهحتهددح لبإحب يد  .ا،ددم اددر تحتد
و ريعددح ىددي ع يددر ددأل لكثيددحأل ااوددعش ص دريح اهددحل لبوددي  ،ىقددم و نددش " ددحمبيأل وابا لريددش" ددح 1554
ا نه ( :نم ح تتإرض صحبثنح ،ىدي عأل وأل نتصدرل دأل خد ش لك د لب تثدمي ،ا،دم نتصدرل دأل خد ش
ث ل و حش لكط تي ،وا أل خ ش لالئت ل دع ،داى إيند  ،اوثيحندحً ،دم نل دع اديأل هدحه لكمالش ىدي
لبثرب ل يإحً  ،وا ،م نتصرل اطريق
ا د اي

ن رمي) (وااخ ل .)155 ،154 :2004 ،

ددا حب د لتددتخم ش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د (لب ظ د لبمابي د ) بتاريددر ثرااهددح .ابقددم

ومى لبنصر لبح وثر تهُ ىي ثدرب لبخ ديت لب حنيد تبدا وأل وصداثش وع در صدمل،ي ىدي نظدر ادح،ي ماش
لبإددحب  ،ا ددع ت ع د لالتثددحم لبتدداىيتي ى د أل هددحل لبنصددر اضددإهح ىددي ا،ددع و،دداى اع يددر

ددح عحنددش

يدده

التي ح ىي لحبس لبقيحمي البن اح .اال غرا أل وأل يإ أل "اداش لكب" ىدي لبيدا لب دحني دأل تب ،1550
اإم مخاش لبإرلق لبعايش ا أل ) :لبثدرب ضدراري بندح ب إرىد ُ تدتاى ،اتندح لب ُ تد ث ا ُ تط احتهدح لبمىح يد
لب ُ تتقا ي ) (لبقحت ي اتخراأل.)51 :1554 ،
د لتددت رش ت ت د لبتددمخ ش لك ريعي د ىددي لبإددحب اإددم ثددرب لبخ دديت لب حني د  ،ثيددج لبتددمخش ىددي
لبصددا حش ( )1554 – 1552اتاإدده لثددت ش ،دالش تإددممي لبلنتدديحش –وغ اهددح
لبقدرأل لكىريقددي الثددت ش ُ
أل و ريعح بل هاري هحيتي اثل لتتإحمي لبمي قرلطي ثتب ح و أل ىي وي اش تدات ار  ،1554عدحب
لبقصل لك يرعي بياغت ىيح ا

تنهح لبثدرب ىدي عاتداىا ىضد ً دأل لبتدمخ ش البقصدل لك يرعدي

ب إرلق خ ش ثقا لبتتإينحش.
االبا لحنب لكهملل البغحيحش لبتي تنومهح لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد

دأل ولدش ،يدحمي لبإدحب ىد أل

هنددح ملىإددحً ملخ يددحً بدده تد ير ىح ددش ىددي لبضددغط احتلددحه لبتددمخش لبإتددعر التددتإ حش لبقدداي اهددا لب ُ ل ددع
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لبصنح ي لك يرعي ،تح وىر ش رث
ونخ ددض لإلن ددحق

ح اإم لبثرب لباحرمي لنخ حضحً ثحملً الله صدنح

ددا لب ُ وددتريحش ددأل لكت د ث ا ددح ي يددم

ددا ،%60

لبإتعر ياثج أل تاغحش بتنويط تداق ايإدحش لبتد ح البصدنح
رث د لبثددرب لباددحرمي اتدداب لبص د لر لبددح عددحأل يقددا ىددي ل د
لبنلا  ،ات ش لبضغط لبح
حرتددهح لب ل ددع

لكتد ث  ،تح

ددح لإددش لب ل ددع لبصددنح ي-
لبثرايد  ،البتدي ،دم ل مهدرش ىدي

ددأل اثملت ده

ددا تدداحق لبتت د ح اثددرب

حرتته هحه لب ؤتت احتلحه تىتإحش لبثراب ىض ً

أل لبضغاطحش لبتدي

ددا وددرعحش لبت د ح بتاتدديع "ث ددل لبنددحتا  "NATOب ددتح وت دالق لميددمي ( ددر،ص،

.)2005
البثقيق ى أل هنح

،

تين ايأل لال،تصحم لك ريعي البثرب هحه لبإ  ،لبث ي د تع دأل ىدي

مارهدح الرتاحطهدح لبا يدق احالنتإدحش لال،تصددحم  ،اهدا دح يؤعدمه "مي يدم ي ددر" (ىدي عدش دري نخداض ىيهددح
ثراددحً ينددتإش ىيهددح ل،تصددحمنح) ،وأل حرى لإلن ددحق لبإددح تاددحأل لبثددراب لبوددهيري ،عددحبثرب لبإحب ي د لكابددا
البثرب لبعاري اثرب ىيتنح ا ورا ثرب لبنلا اثرب لبعايش اثر ب وىغحنتتحأل ،يعدحم يتالىدق دع
نثددا لال،تصددحم لك يرعددي البددح يصددإم تبددا و ددا تددتايحته ىددي لبثددراب  .بقددم ع ددش لبثددرب لباددحرمي
لبااليحش لب تثمي لك ريعي اثمهح خ ش لبإقام لكراإ لبتي ت ش لبثدرب لبإحب يد لب حنيد اثدالبي (لبتدت
وددر تري يدداأل ماالر) اتثميددملً ( )151255008000800ا ددح ُيإددحمش ،ي د لبددماالر لبيددا ) ،اعددحأل ددأل
نتيل حب وأل لإلن حق لبإتعر ىي لحالش لباثاج البتطاير نح لب لت ع لك يرعي تداقحً اديأل لك د
ىي لبتقم لبإ ي البتعنابالي  ،ى قدم ندتت دأل لإلن دحق
لبطددرق لبت دريإ اتطدداير لالنترنيددش ،تال ددحالأل

لباندا لبتثتيد ب دمىح ىالئدملً ل د ا دح اندح
دا ُ

ددا حب د  ،ى د أل اددمليته ح عحنتددح ع وددرا يأل بألغ درلض

لبمىح ي لبإتعري ابعنهح ىيحبا،ش ن ته ل اح حئملً تلحريحً عاي لًر (لبوطي.)32 :2002 ،
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ا ددع اصدداش "لددارج ادداش لكاددأل  "George Bush Jrاالملرتدده ددأل لب ثددحىظيأل لبلددمم لبددمل يأل
ب عري لبثرب ،ا ح رلىق أل وثملج تارر هحه لب عري لب ت
ىي تيري لب ل ع لبصنح ي – لبإتعر  ،تح اىرش ت

ا ثملج  11وي اش لبتدي تإدم نإط دحً ه دحً
لكثملج لبغطح وا لبإما لبح يض أل ب ل دع

اب ي يأل عش ح يصااأل تبيه ،احب ااضع عش لبتتهي ش لب
لإلره ددحب ،اتن ي ددح لبضد دراحش لالت ددتاح،ي
التتاحق لبتهميملش لب ثت

نه لبقحئ

بم

لب ؤتت لبإتعري احبثرب

ددا لب ت ددتاى لإلت ددترلتيلي البت ددي تت يد د ا ددحبهلا

ا

ددا لبإ ددما

ا لبو اىثص لبناليح ( ر،ص.)2005 ،

ا هحل لال تاحر ،ح ش لبااليحش لب تثمي لك ريعي اتقتي لبإحب تبدا ثداريأل الثدم مل د ب خيدر
ت دده لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د اث حؤهددح ىددي ث دراه

ددا لإلرهددحب ا،ددم

دده "ادداش لكاددأل" (ا ددح وأل

تعاندال إنددح وا دع لإلرهددحب) اوخدر إددحم ب خيددر اهدا ثددار لبودر ( ددح ار .)10،11 :2003 ،وضددل
تبددا حب د ىددحب ها لك يرعددي ب ثددرب اإددم وثددملج  11وي دداش ،لددح ا ددح يتنددحغ
البصقار لب ؤيميأل ب ثرب هحل أل لحنب ،البتإي ب ث حظ

ددع تط إددحش ادداش لكاددأل

ا عحن لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد عقداى

ظ ددا اثي ددمي اإ ددم ت لرل ددع لبق دداى لب نحىتد د به ددح احتل ددحه لبهي ند د لب ط قد د ب و ددرا و ريع ددح لإل ا لرط ددار
(لبإريضددي .)2006 ،اعحن ددش واش تطاي ددق به ددحه لبث ددرب لبث د لبإت ددعري
لكاش،2001
.2003

ت حب لبثدرب لك ريعيد

ددا وىغحنت ددتحأل ى ددي توددريأل

دا لبإدرلق ىدي تحلر 2003الثت بده رتد يحً ىدي  5نيتدحأل
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انتد د ددتنتت

د د ددح تد د دداق اإد د ددم د د ددرض لبتد د دديري لبإتد د ددعري البتطد د ددارلش لبتد د ددي د د ددرش اهد د ددح لبااليد د ددحش

لب تثمي لك ريعي ونه:
 احبثرب ثققش لبااليحش لب تثمي لك ريعي لتتق بهح.
 ااحبثرب اثمش لبااليحش لب تثمي لك ريعي ايأل و حبهح النااهح اإم لبثرب لكه ي .
 اا د د د ددحبثرب و مه د د د ددر لال،تص د د د ددحم لك يرع د د د ددي ى د د د ددي رث ت د د د ددي لبثد د د د درايأل لبإ د د د ددحب يتيأل تب د د د ددا و د د د ددا
تتايحته.
ااد ددحبثرب ثت د د ش لبااليد ددحش لب تثد ددمي لك ريعي د د لبنصد ددر بصد ددحبح لبث د ددح ااد ددر ش عقد دداي ،د ددحمش



لب إتعر لبغراي لبروت حبي.
ااد د ددحبثرب لباد د ددحرمي لتد د ددتطح ش لبااليد د ددحش لب تثد د ددمي لك ريعي د د د



د د ددأل تضد د ددإحل ات ع د د د لالتثد د ددحم

لبتاىيتي .
بد ددحل ند ددرى وأل اإلد ار األميركـــــي ب ثد ددرب ،د ددم تطد ددار ثتد ددب لب لرثد ددش لبتحريخي د د لبتد ددي د ددرش اهد ددح
لبااليحش لب تثمي لك ريعي :


ىعحنش لبثرب ضراري ىي لإلم لر لك ريعي أل ولش تثقيق لالتتق ش اال يتإمى لك ر واإدم
أل حب .

 اوص دداثش لبث ددرب ى ددي لبتص ددار لك ريع ددي ه د د وتحت ددي

ددأل ول ددش اث ددمي لبلد د لبود د حبي ددع

لبلنااي ااحبتحبي ثت لبثرب لكه ي بصحبح لباثمي.
 اوضددثش لبثددرب ىددي لبقدرأل لبتحتددع وددر ا ط ددع لبقدرأل لبإودريأل عخيددحر ددأل ولددش لبتاتددع
ثتحب لبقحري لب تيني الإ هح تحاإ بهح اراط ل،تصحمهح احال،تصحم لك ريعي.

ددا
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 او تش لبثرب ىي لإلم لر لك ريعي عخيحر وخيدر بعنده ضدراريحً ىدي لبثدراييأل لبإدحب يتيأل بثتد
لبنصر ا ،ش لبختحئر.
 ااحتددش لبثددرب عضددراري بصددم لبقطددب لبودديا ي (لالتثددحم لبتدداىيتي) اتطايقدده بعددأل ماأل لبا،ددا
ا الله

تعري

احوري و (لبثرب احبنيحا ) ،اهي ا
لبت

لبغحبا ىي لبثرب لباحرمي.

 اصددحرش لبثددرب اإددم لنهيددحر لالتثددحم لبتدداىيتي ُل د ً رئدديس اعخيددحر واش ددأل ولددش ىددرض نظددح
وثحم لبقطاي انور لبقي لبروت حبي .


د تثابددش لبرؤي د لك ريعي د ب ثددرب اإددم وثددملج  11وي دداش  2001ع ط ددب تتددترلتيلي احتلددحه
لبهي ن لب ط ق تثش حرلئع خت

عد(لبثرب

ا لإلرهحب البثدرب دأل ولدش نودر لبمي قرلطيد

البثرب أل ولش لبثم أل وت ث لبم حر لبوح ش).
المباشر في العراق عام .3002
المطلب الثالثل التدخل العسكري األميركي ُ
،اد ددش لبثد ددميج د ددأل لبتد ددمخش لبإتد ددعر لك يرعد ددي الثد ددت ش لبإ د درلق ،ى ند دده د ددأل لب ه د د لتد ددتإرلض
تتترلتلي لبثرب لكتتاح،ي لبتي ت تطايقهح

ا لبإرلق ،اإد همه مابد

لبااليحش لب تثمي لك ريعي االتترلتيليتهح لب اتا

حر،د يخودا نهدح ،ثتدب تصدار

احبثرب لكتتاح،ي .

أولا ل إستراتيجية الحرب األستباقية على العراق.
تأل تدمخش "ايدش ع ينتداأل" ىدي عاتداىا البصدا حش اهدحييتي البإدرلق ،ا دح ىإ ده اداش لكب ىدي لبإدرلق
اان ددح ،عددش حب د ت د تتددايغه تثددش غطددح

د ج لبتطهيددر لبإر،ددي ،وا لبلددا  ،وا لبثعا د لب رمي د  ،وا

تطاير وت ث لبم حر لبوح ش ،وا تهريب لب خمرلش .اإض هحه لبتمخ ش لب ت حي لإلنتدحني  ،تد تاريرهدح
احبقاش تنهح رم

ا تهميدم تدرض ،اادحب

دمش تدمخ ش وتدتاح،ي (و

دش تدعر ضدم دما

دا
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درق را ددح يا ددحً ددح ىعددر وا ثددحاش
او د وأل يهحل د ) ،بعددأل لبثددرب لبا،حئي د وددنش ضددم وثت ددحش وأل لبإد ل
ل ددت

م ددحر وددح ش ،ت ددح احو دري وا اددر اع د

(لكتددتاح،ي ) ثتددا ددع لبث د لكخيدري

 ،تال وأل لبااليددحش لب تثددمي ملئ ددحً ددح تتددتخم

صددط ح

ددا لبإدرلق ددح  ،2003عانهددح و،ددرب تبددا لبوددر ي ( ددح ار ،

 .)50 :2003ا يإرل "نإا توا تعي" (لبثرب لكتتاح،ي ) ا نهح( :لبإ ش لبإتدعر لبدح يدت لب لدا
وبيه ىي ثحب لبتهميم لبمله ) (لبمبي ي .)62 ،61 :2005 ،اتإام لدحار هدحه لإلتدت لرتلي لبتدي وتاإتهدح
لبااليحش لب تثمي لك ريعيد تبدا لبي يندي لب ثدحىظ دأل لصدش يهدام "اداش اب داىيت "PaulWolfowitz
نحئب ا ير لبثرب لك يرعي ،تح و دم لكخيدر مبيدش (لك دأل لبقدا ي) دح  1551اوعدم ىيده

دا ىعدرتيألل

(ثتيأل)51 ،15 :2005 ،
 األولىل تقاش ا أل ث ح لبااليحش لب تثمي لك ريعي ه ُ نحىتداأل ثت داأل الادم دأل دنإه
لبط اح تبا مار ت ،ي ي وا حب ي وعار

ح يناغي.

 الثانيةل تقر ا أل لبتمخش لبإتعر لك يرعي ت
ا لرىددق حبد

دأل

ب وؤاأل لبمابي .

يددحمي لإلن ددحق لبإتددعر بتصددإيم لبقددمري لبتعناباليد لبهحئ د ب قدداي لبإتددعري لك ريعيد .

ع ددح صددمرش ددأل ا لري لبددمىح لك ريعيد (لبانتددحغاأل) ددح  ،1551ا يقد تثددش ندالأل (لب رللإد ورتددحً
ددا قددب) اا يق د وخددرى ددح  ،1555اإن دالأل ( لب دداري ىددي لبوددؤاأل لبإتددعري ) ،او،رتددح االدداب ت ددملم
لبليش لك يرعدي اعدش لب لدحالش بيعداأل ،دحم لرً

دا خداض ثدرايأل

دا غدرلر ثدرب لبخ ديت لب حنيد ىدي

عحنييأل ُ تاح ميأل ىي لبإحب ىدي لبا،دش ن تده ،الكنتصدحر ىيه دح دأل ماأل ختدحئر اودري ادحكرالح احبد
احتتخمل لكت ث لبحعي (ثتيأل.)53 ،52 :2005 ،
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اتا ارش تتترلتيلي لك أل لبقا ي لك أل لك يرعدي لبقحئ د

دا لبثدراب لكتدتاح،ي ،ادش هل دحش

11لي اش ،اظهرش تبا لبإ أل اإمهح ،تح و ش نظري لبثراب لكتتاح،ي لبااليحش لب تثمي لك ريعي
تقددمي لب اددررلش ىددي لبثددراب لبتددي توددنهح اثل د لبددمىح

أل

ددأل لبددن س ،وا ضددم وخطددحر ثت د  ،ااحبتددحبي

و طددش بن تددهح لبثددق ىددي لبإ ددش ت ل وخطددحر خت د بتاريددر ثرااهددح لكتددتاح،ي ضددم اإددض لبددماش لبتددي
ت د ا وا تتددح م لب قددحا يأل وا لإلرهددحاييأل ثتددب تصددنيل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د (ثتدديأل:2005 ،
.)52
ا أل هنح وصاح لب امو لب ثر ب تيحت لبخحرلي لك ريعي ىي رث
ها امو لبثرب لكتتاح،ي لبح ُيوعش ظ بت ت
ال يعدداأل ىيهددح لبثددرب

أل التإ

ددا لبإدرلق تدداى ت صدديش اتدديط ،وا

دح اإدم وثدملج  11وي داش،

أل لبثراب لك ريعي ىي ح اإم،لبتي ،دم
ددا لك،ددش ثطد وابددا ىددي ت تد ثددراب

طاي د د  .ابق ددم واض ددح لبد درئيس "ا دداش لكا ددأل" ،ا ددأل اإ ددمه نحئا دده "ميد د تو دديني" ،د د ا ي ددر مىح دده "مانحب ددم
لر ت ي م" ،ونه ب يطارال امو لبثراب لكتتاح،ي بيعاأل لدرم خحرطد طريدق ب ثدرب
بيوعش لب امو لكاش الكخير ىي تيحت لبخحرلي لك ريعي طي

دا لبإدرلق ،ادش

قام مي قا  .ا أل هنح تناع وه ي

ح و نه لبايش لكايض ىي  20وي اش  ،2001تح ب يإم لبرم ها لب امو اش لبضرا لكتتاح،ي  ،ااحب
يعدداأل لكن درلم لك ريعددي ثددت ً نددم تقددمير لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ب تهميددملش ،ع ددح وط ددق لبايددش
لكا دديض ا يقد د

ؤب د د

ددأل ( )31صد د ث تث ددش ند دالأل "تت ددترلتيلي لك ددأل لبق ددا ي ب االي ددحش لب تث ددمي

لك ريعي " اىي هحه لبا يقد يقداش "اداش لكادأل" (تأل
لبإتعر لبثحت بتثقيق لبنصر

دا لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد وأل تثدت ظ ادحبت اق

ا و ملئهح ،اوأل لبرم الكثتال  ،اه ح وتحتحأل تحاقحأل بإلتدترلتيلي
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لك ريعي  ،ح حمل ىح يأل ،اامش حب يلب

ا لبااليحش لب تثمي لك ريعي وأل تودخص ا دأل د تدم ر

لبخطر ،اش وأل يصش تبا ثمامهح ،البتصرل ا رمهح التتخمل لبقاي لبا،حئي ) (لب مني.)2003 ،
ايددرى لبع يددر ددأل لب ختصدديأل ىددي لبقضددحيح لإلتددترلتيلي البتيحتددي وأل ثددرب لبإ درلق الثت بدده ىددي
نيتحأل  ،2003هدا لبتطايدق لكاش إلتدترلتيلي اداش لبلميدمي لبقحئ د

دا لبثدراب لكتدتاح،ي  ،اتتدميم

ضراحش ا،حئي ضم ترهحاييأل اماش ،م تثحاش تهميم لبت الك أل لبمابييأل .ا ح ت عه دأل وتد ث لبدم حر
لبوح ش .اهحل ح يؤعمأل ااش لكاأل اقابه (تننح با لنتظرنح تبا ثيأل ا،ا لبتهميدملش احبعح دش ىإنندح نعداأل
،م وضإنح لبا،ش) ( قملم.)2001 ،
اتدديقام ا ددمو لبث ددراب لكت ددتاح،ي تب ددا تإ يدد لالنتو ددحر لك يرع ددي لبإت ددعر ى ددي لبإ ددحب  ،ا ي ددحمي
لبقال م .اها ينص
ددأل لبت دداق

ا وأل الونطأل إني ا نع و ماب وخرى أل وأل تصش تبا لبتدال

يه ددح .ايإع ددس تان ددي تملري لبد درئيس ا دداش ا ددمو لبث ددراب لكت ددتاح،ي

ن د د ىا،يد د الض ددث

ب االيحش لب تثدمي،لبتي تتدتخم ت ا،هدح لبإتدعر لبهحئدش ا،اتهدح لال،تصدحمي لبعايدري ب تد ير
لب لت إحش لكخرى ،...ابتاظيل لبقاي لبإتعري ىي خم

إهدح نحهيد

دا تيحتدحش

لب صدحبح لباطنيد لك ريعي ،ع ىضدش ن داحج

ونتلتدده لباو دري  ،اال اددم ددأل لال،تددمل ادده ،بعددي ي ددحرس مار لب نقددح الب خ ددص ب إددحب (لب ددميني.)2003 ،
اا ددح وأل تتددترلتيلي لبثددرب لكتددتاح،ي تقددا

ددا وتددس (ناليددح لبإددما لب ترض د ) ى د أل هددحه لإلتددترلتيلي

تا،ع أل يقا اهح ىي وخطح عايدري اىحمثد عانهدح تقدا
لبال،دع ،اهددحل ددح نلددمه ىددي عد

دا وخطدحر تصداري ال وتدحس بهدح

لبتددينحتار "رااددرش ايددرم" ىددي ايددحأل بده و ددح

ث يدرلأل ( 2003وأل تتددترلتيلي لك ددأل لبقددا ي تقددا

دا ورض

ل ددس لبوددياأل لك ريعددي ىددي

ددا لبثددرب لكتددتاح،ي ضددم وابئد لبددحيأل ي عددأل وأل

يهدممال و ننددح .ا ددش هددحه لإلتددترلتيلي بتاليدده لبضدرا لكابددا ضددم وخطددحر ُ عند تإت ددم ل ت ددحملً وددميملً
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ا ت تيرلش تتتخاحري م،يق ىي ثينهح .ىدإحل عندح تدناله لبضدرا لكابدا اندح لً

دا وخطدحر تصداري،

ُيتتثتأل وأل تعاأل تصارلتنح م،يق  ،و دح تحل عحندش لتدتخاحرلتنح غ اطد  ،ىإنندح ي عدأل وأل نغ دش دأل ا دملأل
ش
ت ددرض احب إددش وخطددحر ً

ددا و ننددح ،..اىددي ع تددح لبثددحبتيأل ،ددم ت قددم ورالح اغيددر ثحل د تبددا حب د  ،ىعددحأل

لكىضش وأل نتيقأل أل وأل احتتطح تنح وأل ن ي ايأل لكخطحر لباويع الإلنحلرلش لب لئ ) (ايدرم:2003 ،
.)52 ،51
اهن ددح تاص دديحش ه د د

ددأل لبث ددرب لكت ددتاح،ي لبتد دي و ددنش

ددا لبإد درلق ي ع ددأل لإلى ددحمي ددأل

رضهح ( :تريس)33 :2004 ،
 .1تأل لبثدرب لكتددتاح،ي تتدتهمل ووخحصدحً ي خصداأل ونظ د لبثعد ىدي ا مهد
لب تثمي لك ريعي

دح يلاددر لبااليددحش

ا لباقح ىي لبا ملأل اضا لبثرب لكتتاح،ي  ،بغحي ت يأل نظح اميش.

 .2لبلهددش لك ريعددي ا قحىد لبا ددملأل لب تإرضد بإلتددتاحق لك ريعددي ،ا ندده يت ددر لبإلد
ددع و ددإااهح ،اتن ددح ي لثت ددحالش ،ايد د اقي ددح

قحا د د

ددأل لبتإح ددش

ض ددحمي به ددح ع ددح ه ددا لبث ددحش ى ددي لبإد درلق

اوىغحنتتحأل.
 .3تثتحج لبثرب لكتتاح،ي تبا لها ي ثراي غير تالىري ب االيحش لب تثمي لك ريعي اوعش عح ش،
ىهددي تقتضددي وددأل لبثددراب

ددا صددحمر لبتهميددم ،ا ددا اىددق ت ت د ثددراب تتحبي د  ،اا ددح وأل

لبااليد ددحش لب تثد ددمي لك ريعي د د تثتد ددحج تبد ددا الىقد ددحش إقد ددمي (لبعد ددانغرس الك د د لب تثد ددمي اث د ددل
لكط تددي) بوددأل عددش هددحه لبثددراب اتلددحا لبثددرب لبإرل،ي د بهددحه لب الىقددحش غيددر ،حاددش ب تع درلر،
التي ح اإم ت

لبنتحئت.
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 .4تقتضي هحه لبثراب تثقيق لك أل البنظح ىي لبا ملأل لب ُ ثت بغحي تيلحم نظح اميش اهحل يإندي
وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي اثحل تبا و ملم عايري أل لبلنام يتلحا طح،تهح لبتلنيمي .
 .5وأل ل ت حم امو ت ت لبثراب ُيإحمش تثايش لب ُ لت ع لك ريعي تبا ُ لت ع تعر .
 .6وأل تتددترلتيلي لكتددتاحق ،ددم تددنلح ىددي لبثددراب لبتدده  ،بعنهددح تتثدداش تبددا تهميددم ثقيقددي بأل ددأل
لك ريعي ىي ثحب لبثراب لكصإب ُ تتقا ً ش عاريح لبو حبي .
 .1تقتضددي لبثددرب لكتددتاح،ي لبتخ ددي ددأل ل د الاددش لإلتددترلتيلي لك ريعيد  ،ا نهددح ددم خدداض
ثد درايأل تد د ل نتيأل ،اتلن ددب لبث ددراب لب تاثد د لب ؤل د د لبنهحيد د  ،اويضد دحً ددم لت ددتخمل وتد د ث
تتترلتيلي .
 .1تت ددتثحب ث حيد د ت ددململش لبدددن ط اغيره ددح ددأل لب عحت ددب الب صدددحبح لك ريعيد د ى ددي ظ ددش ت د د أل
لكثت ش اإم ثرب تإت م
 .5تإحرض تقاي

ا لبصم

البترايع .

تتاى تهميم لبدماش الكودخحص لب تإرضديأل بإلتدتاحق ،اهدا تإدحرض رويندحه ملخدش

لبعد دانغرس ا ل ددس لك ددأل اث ددل ود د حش لكط ت ددي ،ع ددح ه ددا لبث ددحش ى ددي تثرع ددحش لبد د ور لبإ ددح
لك ريعي البإحب ي.
 .10وأل لبثددرب لكتددتاح،ي ت د تي إحعت د ب لددرى لب نطقددي بتطددار لبتإددحطل لبإددحب ي ،تح وأل لب هددا
لإلنتددحني ب إاب د يتددير نثددا تنهددح لبثددراب البص د لر حش بصددحبح ع لر د لإلنتددحأل البقضددح

ددا

لب لح حش الكاائ ...لب.،
ااإددم لثددت ش لبإ درلق صددرح "مي يددم عددح  "David Kayرئدديس ىريددق لبت تدديش لك ريعددي ددأل
لكتد ث لبإرل،يد ىددي تقريددر رتد ي اإددم الددام وتد ث

رل،يد

ثظدداري ،ااإيددملً ددأل نح،ود هددحل لبتقريددر
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ى د أل ثت دالهُ لب درئيس ينتددل ددح ت د ي ا اددمو ادداش لب تددتنم تبددا نظري د لبث درب لكتددتاح،ي  ،ىددحبتقرير ىددي
لبنهحي يؤعم م الام ح يتتم ي هحه لبثرب لكتدتاح،ي ،

دأل ثدرب اداش

دح ين دي صد لكتدتاح،ي

ا لبإرلق ايثابهح تبا لتتاحق لبثرب لكتتاح،ي  ،اهحل يإعس وند الق لبتيحتد لك ريعيد تبدا ثحع د
لبناليح ،ى ي تتترلتيلي بماب عارى ي عنهح وأل تانا

ا وتحس ثراب لبناليح؟.

ثاني ا ل إعالن الحرب وبدء العمليات العسكرية.
بقم اضإش لبااليحش لب تثمي لك ريعي بن تهح ل ا

أل لكهملل لإلتترلتيلي لبتدي ال ي عدأل

لبتنح ش نهح اتهاب بتتيير ورا هح ،ىثين دح تقدم لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد

دا تن يدح هدمل إديأل

خحرج ثمامهح ى نهح تارر ت اعهح ا نه لح خم د بأل دأل لبقدا ي لك ريعدي الب صدحبح لبثيايد لك ريعيد
ا اله لبخصاص ،اهحل لبثحش ونطاق

ا لبإرلق لبح تإدرض ب تدمخش لبإتدعر

ندح دح ،1550

اه ددحل لبت ددمخش ال ي ع ددأل ترلح دده تب ددا ه ددحل لبت ددحري ،ا ددش تب ددا ت ددنا ٍ
لش ت دداقته ،ى ددحبإرلق ع ددحأل يإ ددم لد د ً ددأل
لإلتددترلتيلي لبعاددرى لبخحص د احب نطق د لبإراي د  ،البتددي تإددم احبنتددا بصددحنع لبق درلر لبتيحتددي لبخددحرلي
لك ريعي حل وه ي عايري ىي خت ل لبلالنب الالتلحهحش (خ يس.)11 ،10 :1001 ،
ا ،د ددم ل د ددح ش لب رصد د د لب نحت د ددا ب االي د ددحش لب تث د ددمي لك ريعيد د د اإ د ددم وث د ددملج  11وي د دداش بتن ي د ددح
تتت لرتيليتهح تلحه لبإرلق ،اوأل عحنش ،م ثممتهح ض أل تتدترلتيلي لك دأل لبقدا ي لك ريعدي ب قدرأل لبلميدم
لبتددي وصددمرتهح تملري" ايددش ع ينتدداأل" ددح  ،2000اعددحأل ،ا هددح وددرا ،ددحناأل تثريددر لبإ درلق ددح 1551
(عارمت حأل .)121 :2003 ،ااموش ترهحصحش لكتتإملم ب ثرب ضم لبإرلق خ ش لبإ يدحش لبإتدعري
ىي وىغحنتتحأل ،احبد

ندم ح ادمو لبثدميج دأل لبهدمل لبتدحبي ب ثدرب ،تال وأل لبرصحصد لكابدا عحندش ،دم

خرلش ،اش حب اع ير ع ح حعرنح تحب حً أل ،اش ل ا

لبقدرأل لك ريعدي لبلميدم ،االحل دمنح تبدا لبخ دل

94

 ،ددي ً بالددمنح لندده اإددم وثددملج  11وي دداش ا ددمي ،صدديري ورتددش ددمم ددأل و ضددح

وددرا لبق درأل لك ريعددي

لبلميم خطحاحً تاثحً تبا رئيس لبااليحش لب تثمي لك ريعي  ،يؤعماأل ىيه اادماأل ُ نحتدا وأل لبثدرب ضدم
لإلرهحب الام اوأل ُيصحثاهح تغيير نظح صمل ثتيأل ىي لبإرلق ،ااصش لبترعي
لإلوددحري تبددا وندده ثتددا تحل اددش ددم الددام

ا لبإرلق تبا مرل

،د تدراط لبإدرلق احبقح ددمي الإلرهددحاييأل ىددإأل ويد تتددترلتيلي

ب خدد ص ددأل لإلره ددحب الا ددم وأل تتضد د أل ويض ددحً لب ددتخ ص ددأل ص ددمل ثت دديأل .اى ددي  10تود دريأل لكاش
 ،2002صددمر ،درلر ددأل لبعددانغرس اتد لبتصددميق
لبااليحش لب تثمي لك ريعي

يدده

ددا لتددتإ حش لبقدداي لبإتددعري ب ددمىح

ددأل و ددأل

أل لبتهميملش لب ُ تت ري لبتي ُي هح لبإرلق.

اورت د دداط لبثو د ددم لبإت د ددعر لك ريع د ددي ى د ددي ث د ددرب لبخ د دديت لبإرا د ددي لب حب د د د لرتاحطد د دحً ا يقد د دحً اه د ددحه
لإلتددترلتيلي  ،تح ثرصددش ا لري لبددمىح لك ريعي د (لبانتددحغاأل)
ي غد ا لبإدرلق ،اعحندش

لبنحري لبإحبي ب قالش لب وحرع ىي
لب درئيس ب ا ددم اددم لبإ يددحش لك ريعي د

ددا تدداىير نحصددر خ د لبثرع د البقدداي
يدحش لبثودم لبإتدعر ا حاد لب ثدمم

ددا لبإ درلق ( ت دريس ،)35 ،33 :2004 ،د لددح ش لبخطدداي

لبتحبي د اددإغ ق لبنحى ددحي لبما ا حتددي  ،ىق ددم وغ قددش لباالي ددحش لب تثددمي لك ريعيد د هددحه لبنحى ددحي اىتثددش ا ددحب
لبثددرب ددع لبإدرلق

ددا صد لر يه اتخ يهددح ددع اريطحنيددح اوتدداحنيح ددأل وددرا لبق درلر لب ددحني ىددي ل ددس

لك ددأل ام اتهددح توددي لكتد ث ىددي لبإدرلق ب غحمرتدده اتددثب ما ا حتدديهح غيددر لكتحتددييأل ددأل لبعايددش
اتاريح ا(تترلئيش) ،اعحنش هنح

ؤورلش وخرى

التي ح اإم وأل ونتثب نحصر اإ لب رل،ا لبمابي

ا وأل لبثرب احتش اويع ا،رياد لدملً ضدم لبإدرلق،
أل لب نطق

ن ا د لبتد ح اديأل لبعايدش البإدرلق.

ع ددح ،ددح لبلندرلش "تددا ي ىدرلنعس ، "Tommy Franksحئددم لبقيددحمي لب رع يد ب قدالش لك ريعيد
،حمتدده لب يددملنييأل ىددي لبعايددش ا رل،ا د لبخطددط لبثراي د لب

ددع عاددحر

ددع تطايقهددح .ىددي ثدديأل و ددأل لب تثددمج احت د

لبايش لكايض "تر ى يور  "Ari Fleischerوأل لبرئيس ااش تياله خطحاحً يتض أل ونحل لًر وخي لًر مته
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تددح حش ب د درئيس لبإ لر،ددي " ص ددمل ثتدديأل" ،اوض ددحل (وأل ادداش ت دديقاش ىددي لبخط ددحب وأل ال خيددحر و ددح
"صددمل ثتدديأل" بتلنددب لبثددرب تال غددحمري لبددا م ،و ددح رم لبثعا د لبإرل،ي د

ددا بتددحأل ا يددر خحرليتهددح

(ندحلي صددار ) اددحبقاش (لبخيددحر لباثيدم بتلنددب لبثددرب هددا رثيددش هدااس لبثددرب لكاش ىددي لبإددحب ) ىددي
تودددحري تبد ددا لب د درئيس لك ريعد ددي لبتد ددحاق لد ددارج ااش.ااإدددم تند ددحلر لبد د د ( )41تد ددح

لبد ددح و طتد ددهُ لإلملري

لك ريعي بد"صمل ثتديأل "تاتدمل لً دأل يدا  11تحلر  2003ثتدا نهحيد يدا لكراإدح  15تحلر ،2003
( )5:34م،يق د اتا،يددش اغددملم ددأل ىلددر لبخ دديس  20تحلر ،2003

ا ددع لنتهددح هددحه لب ددمي ىددي لبتددح

م،دش صدحىرلش لكندحلر ىددي اغدملم إ ند ادحب اددم لبثدرب لك ريعيد
صحراخي الا ع يل احكت ث لبحعي الب تطاري
ىي دح درل اث د وا تتدترلتيلي لبصدم
لبمىح لبتحاق" مانحبم لر ت ي م" ض أل
تعري اري ىي (و ،صر)،

ا اغملم ا إظ لب مأل لبإرل،ي لكخرى.
البر دب ( )Shock and Aweلبتدي اضدإهح ا يدر

ي تثرير لبإرلق .التت رش لبإ يحش لبإتعري اإم اللهدحش

الص ش لبقالش لبإتعري لك ريعي

لبق دالش لبإرل،ي د لب ُ ع د ىددي لبددمىح

دا لبإدرلق ،البتدي لاتدموش اقصددل

تقم هح نثدا اغدملم الصدطم ش دع

ددأل اغددملم ىددي لبغددرب البلندداب البوددرق

ددا ثددار نهددر مل د

الب رلش ،املرش إحر ضحري ىي ضدالثي اغدملم ثتدا اصد ش لب إدحر تبدا ثدمام اغدملم لبلناايد ىدي
،ضددح لإلتددعنمري الب ث اميد  ،ا ددأل د لب طددحر لبددمابي ىددي  6 5 4نيتددحأل  ،2003اىددي يددا 1
نيتحأل  ،2003طر،ش لبقدالش لك ريعيد وادالب اغدملم اإدم وأل وادحمش لبقدالش لب ملىإد احتدتخمل لكتد ث
لب ثر د مابيددحً ىددي نطق د لب طددحر لبددمابي (ثتددب لبتقددحرير لبصددث ي اوددهام لبإيددحأل) ،امخ ددش لبق دالش
لك ريعي اغملم أل لتلحهحتإمي ( أل لبغرب لب ال – اغملم ا أل لبلناب احاش– اغملم ا أل لبورق
ثار نهر مل اإتلحه لتر ميحبا

ا نهر ميحبا) (لبوعرلي.)15 ،11 :2004 ،

ا
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اىددي يددا لكراإددح  5نيتددحأل  2003تدديطرش لبق دالش لك ريعي د
البقصددار) ات دديطرش

ددا وهددملىهح لبثياي د (لب طددحر

ددا اغ ددملم الحنايهددح لبغرا ددي (لبعد درأل) البوددر،ي (لبرصددحى ) ،ااه ددحل و ددأل لبددرئيس

لك يرعددي لددارج ادداش يددا لبخ دديس وأل(لبإ يددحش لبقتحبي د لبرئيت د ىددا لبإ درلق ،ددم لنتهددش)،اوأل لبااليددحش
لب تثددمي اث ح هددح " ،ددم ونتصددرال" ىددي لبإرلق،اومبددا ادداش اهددحل لإل

ن ددي ع د وبقحهددح

ددا ددتأل ثح د

لبطددحئرلش لك ريعيد "وا لرهددح بنعابأل"،لب تدديري احبطح،د لبناايد (ت د أل ادداش لنتهددح لبإ يددحش لبقتحبيد ىددي
لبإرلق.)2003 ،
ا ددع ت د د أل ونته ددح لبإ ي ددحش لبإت ددعري لك ريعيد د

ددا لبإد درلق ،بتا ددمو رث د د لمي ددمي ا خت د د

يصإب لب صش ايأل ول لئهح لب تودحاع  ،لح دأل لبصدإاا ا عدحأل لبثدميج دأل ندا لبإ ،دحش لبتدي تدتانا
ىددي لب تددتقاش وا لبتددي انيددش ادديأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد البإدرلق اإددم لكثددت ش ،ه ددح عددحأل لباضددع
لبق ددحناني البمت ددتار لب ددح تت ت ددع ا دده لبثعا د د لبثحبيد د  ،احبد د كت دداحب مي ددمي ال يت ددع دداطأل لباث ددج
اضددا لبم لرت د لبتطددرق تبيدده ،بعددأل نتددتطيع وأل نقدداش وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د هددي لبو دري وا
لبث يل لبرت ي لبح ُيثمم لدرى تيحتد لبإدرلق لبثحبيد  ،ابدا اصداري غيدر ظدحهري ب إيدحأل دع دأل يقدي
،حتدده ،ااحبتددحبي َيتددتثيش وأل تقددي لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد
تيحت لبإرلق ع ح يتنحغ

ع صحبثهح لبثياي ايخم هح .هحل لبتصار تن ح يناع أل ،نح

لبااليحش لب تثمي لك ريعي اإدم لثدت ش لبإدرلق اضدإش يدمهح
بهح ىي عش لبا لرلش ،ىض ً
اهددحل تأل مش
لبإرلق.

،حتهددح ددع ن تددهح ،االن ددح تددمير اتالدده

أل اضع يمهح

ددا وددي تن ددح يددمش

حمهح وأل

دا لرىدق لبثيحيعحىد  ،ااضدع تتودحريأل

ا لك الش لبإرل،ي انق هدح تبدا لباند لب دمرلبي لك يرعدي،

ددا لبص د ثيحش البهي ن د لبتددي تت تددع اهددح

ددا ورض لبال،ددع ىددي
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الفصـل الثالث
محـددات العالقات األمريكية-العـراقية
بقددم وددع ش تغيدرلش لبايئد لبمابيد لب ت د ات عد لالتثددحم لبتدداىيتي النهيددحر لبودديا ي  ،اهي ند
لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د

ددا لبتددحث لبمابي د

ددأل له د  ،ا ثددمملش لبايئ د لإل ،ي ي د لبإراي د اغيددر

لبإراي  ،ىض ً أل ثمملش لبايئ لبملخ ي بعش أل لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد البإدرلق ،ال دش مل د
لا عحاث ل رش ىي لبتيحت لال ريعي تلحه لبإرلق خحص الب نطق لبإرايد

ح د  ،بدحل الادم دأل م لرتدتهح

اتث ي هدح ااصد هح دمخ ش لتده ش ىدي لثدملج تغييدر عايدر ىدي تالده لبتيحتد لبخحرليد لال ريعيد ل ل
لبإ درلق  ،ا ددا نثددا لإ هددح تصددحغ احبصدداري لبتددي تا ددارش

يهددح ددع املي د

قددم لبتتددإينحش ددأل لبق درأل

لبإوريأل الب مي لب ثق بهح  ،اها ح تياضح خ ش هحل لب صش ار لب احثج لالتي :
 لب اثج لالاش :ثمملش لبايئ لبمابي ب إ ،حش لبإرل،ي  -لك ريعي .
 لب اثج لب حني :ثمملش لبايئ لال ،ي ي ب إ ،حش لبإرل،ي  -لك ريعي .
 لب اثج لب حبج :ثمملش لبايئ لبملخ ي ب إ ،حش لبإرل،ي  -لك ريعي .
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المبحث األول
محـددات البيئـة الدوليـةللعالقات العراقية  -األمريكية
بقم

ش تغيدرلش لبايئد لبمابيد لبتدي ودهمهح لبإدحب

دع ط دع قدم لبتتدإينحش دأل لبقدرأل لبإودريأل

لثددم له د لب ثددمملش لبرئيتددي لبمل د ب تيحت د لك ريعي د تلددحه لب نطق د لبإراي د

ا دحً البإ درلق اص د

خحص البتي تيتنحابهح لباحثج ىي لتتي:
المطلب األولل الهيمنـة األمريكية بعـد الحـرب البـاردة .
بقددم وددعش ت لرلددع لالتثددحم لبتدداىيتي دأل خريطد لبت ددح
ت ععده ،دح ً ثحتد حً ىدي تهيئد لباضدع لبددمل

ش لبتيحتددي لبمابيد الإل ،ي يد  ،ا ددأل د

ب تيحتد لك ريعيد ىي دح يتإ دق اودؤاأل لب نطقد لبإرايد .

ىاإددم لأل لنت ددا ددح عددحأل يت د ا احبتهميددم لبتدداىيتي ددأل لبثتددحاحش لال ريعي د  ،تثرع دش لبااليددحش لب تثددمي
لال ريعي د بتإيددم ترتيددب لبخحرط د لبتيحتددي الال،تصددحمي ب إددحب  ،تددتغ لن رلمهددح اهي نتهددح ىددي لبتددحث
لبمابيد عقداي ظ ىاثيدمي ت ا،د

دا دمي صددإم تيحتدي ال،تصدحمي  ،اىدي قدم تهح لبصدإيم لبإتددعر

اثحب لخت ش تال أل لبقاى لبمابي بصحبثهح .
ا،ددم تددإش لبددا ترل د مالىإهددح اوهددملىهح لبددا تيحتددحش ىددي خت ددل ماش لبإددحب  ،ا نهددح لب نطق د
لبإراي  ،اها ح لوحر به ا ير لبمىح لك ريعي مانحبم لر ت ي م ىي ع

لبقحهح ىي ع ي (ايتش ااينش)

( )West Pointلبإتعري ىي نيايدار " لنده التالدم ىدي دحب لبيدا ،داي تقدحرأل احبااليدحش لب تثدمي ()...
لنه بيس هندح مابد لخدرى

دا ظهدر لالرض لبيدا تتدتطيع وأل تقدحرأل ن تدهح دع لبااليدحش لب تثدمي دأل

ثيج ،مرتهح لبثراي لبتق يمي ( )...ع دح لنده التالدم ،داي ي عنهدح لأل تودعش تثدميحً تدعريحً ب ددأل لبقا ددي
لال ريعد ددي " (لبإ دديع  ( )17 :1993 ،ا ددملب تحح .)271 : 2112 ،اى ددي ن د ددس لبت دديحق عتد ددب لب ث ددحىظ
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(توحرب عرا ح ر) ،حئ ً " ل ريعح تلحا ش لبإحب علاحر ى نح لأل م ر لبرا حأل ،رطدحج بد تا دغ ،داي لبدحرى
ثيدج اصد نح" ) .(Krauthamer, 1991: 24احهدب عحتدب تخددر لاإدم ىدي لب تددتقاش ندم ح ،ددحش " لأل
لبقرأل  XVIIIلب ح أل ور عحأل ىرنتيحً ،البقرأل لبتحتع ور  XIXعحأل لنع ي يحً البإوريأل  XXل ريعيحً
البقحم تيعاأل أل لميم و ريعيحً" ).(Zuckerman, 1998) (Golus, 2001
ابقم لتتثاحش هحه لب قاالش

ا لإلملري لك ريعي اإم لن رلط لبث قحش لبرئيتي بنظح تال أل لبقاى

لب نحئي ،لبح ثع لبإ ،حش لبمابي

ا نثا عنهح أل لثت ش عحن ىريمي

نح لبثرب لبإحب ي لب حني

النظير بهح ىي لبتحري ،لبثميج ،ا لم دأل لتدتإملمهح ب إ دش الب لح ىد
لبتاىيتي لبت اي  ،وا أل ،مري لبتاىييش

ا لتتغ ش لكاضح

دأل ماأل لبتخدال دأل رمام لب إدش
ا ثتدحب لب صدحبح لك ريعيد ،

دح

يإن ددي وأل لب ل ددحش لص دداح تاثد دحً و ددح ى ددرص لباالي ددحش لب تث ددمي لال ريعيدد بت اي ددش الامه ددح او ددعش ملئد د
ااخحص ىي لبلحنب لال ني – لبإتعر بتثقيق وهملىهح لبتيحتي الال،تصحمي الك ني ىي لبإحب .
اىددي قحاددش ددح تقددم عحنددش لبنتيلد لب حنيد بهددحل لبتثدداش لبددمابي هددي يددحمي ىددرص اددرا ،دداى مابيد
لميمي ىي واراح اوتيح ،تال وعحنش ماالً و عت ً عارى ل،تصحمي اتيحتي  ،تثدحاش ترتدي ،لبنظدح لبدمابي
لب تإددمم لك،طددحب (لب لددحاب ،)35 ،27 : 2111 ،لال ددر لبددح لإددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د و ددح
مي خيحرلش تتترلتيلي عارى ي عأل تيلح هح ىي

(Helms, 1996) :

األول :لبتإ ددحاأل البتإمميد د ى ددي خي ددحر (لملري و ددترع ) بنظ ددح

ددحب ي ى ددي طريق دده لب ددا لبتإمميد د لبقطايد د

البت ي ايأل لبماش لبعارى .
الثاني :تاني تيحتد تق يميد بتدال أل لبقداى توداه لبتيحتد لباريطحنيد ىدي لبقدحري لالارايد ىدي لبقدرأل لبتحتدع
ور.
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الثالث :لاقح لالثحمي

أل خ ش وتترلتيلي لبهي ن (.)Strategic Dominant

النط ،حً أل رغا لالن درلم لك ريعدي ىدي ،يدحمي لبإدحب  ،ىقدم ىضد ش لإلملري لال ريعيد لبخيدحر لب حبدج
ل (وتترلتيلي لبهي ن ) .اىي هحل لبصدمم ي عدأل لالودحري لبدا م داي لبدرئيس لال ريعدي لدارج اداش لالب
ب ل دس لك دأل لبقدا ي لك ريعدي ،بإقدم ت تد للت ح دحش ه تهدح اللهد

ا،دل تدتلم اطدحرئ ثحتد

اىحصددش ،ىددي تددتقاش لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د ا تددتقاش لبإددحب  .ا،ددم لتددت رش هددحه لاللت ح ددحش ددمي
وهار ح ايأل لالخر ح  1989الالئدش دح  1991لح عدحأل دأل اديأل لبثضدار رلدحش دح لبدال دأل
له رلت ي لبتيحتحش ،اصنح لبقرلر ىي لالملري لال ريعي ا أل لار ه  :لي س ايعر ،اريتوحرم تويني،
امانحبم لر ت ي م ،اعابأل احاش ،اريتوحرم ايرش  ،اااش ااب اىيت  ،اريتوحرم لر يتدحج ،الدي س اابتد ي،
اارنش تعاعارىش(Helms, 1996) .
اخ د ش ت د لب نح،وددحش ،ت د لبتاصددش لبددا وددرا تاليدده رئحتددي لميددم تابددش صدديحغته بلن د خحص د
روتهح (ريتوحرم ايرش) تض أل وأل لبااليحش لب تثمي لال ريعي اإدم لأل ت عندش دأل تثقيدق هدمىهح لب ط داب
ات ع لالتثحم لبتاىيتي ،اتثقيق ت اق تعر ل ريعي عح ش
لباددحرمي ،ااص د ش لبددا ت دداق ل،تصددحم ا تددعر

يه

ا ل تملم لراإيأل ح حً أل لبثرب

عنهددح ددأل لأل تضددع اتن ددح لبتيحتددحش لبع ي د اض د حأل

لت ددت رلر لبق دداي لال ريعيد د غحباد د اثي ددج تظ ددش لرلمته ددح غي ددر ،حا د د ب تث ددم اماره ددح غي ددر ،حا ددش ب نحىتد د
).(Golus, 2001: 4, 5
اىي ن س لبتيحق صمر تقرير تر ب انتحغاأل يث ش نالأل (– Defense Policy Guidance
 1994 -1992 )D.P.G.ثرره نحئب تعرتير لبمىح ااش ااب اىيت ( )Paul Wolfowitsال بايس
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بياددي ( )I.Lewis Libbyتتوددحر لب تددحئش لال ني د بنحئددب لب درئيس مي د تودديني ()Dick Cheney
ينصح احالتي(Golus, 2001) :
نع و ،اي إحمي



أل لبتيطري

ا نحطق ىيهح الرم تت ح بهح اتاا ا،ع ،اى ظ ا.
ثحابد د تت ددتهمل تث ددم ،يحمتن ددح لا  ،ددب لبنظ ددح

 ت ا دديط ه د د لبا ددملأل لبص ددنح ي لب تقم د د ال
لبتيحتي الال،تصحم لبقحئ .
 تملر ظهار ل

نحىس وح ش ىي لب تتقاش .

يدده ىد أل ت د لبتصددارلش لب مراتد

قددم حً ،الثت حالتهددح لب تا،إد تد حً  ،هددمىش لبددا تددح يأل لبقيددحمي

لب ن ددرمي ب االيددحش لب تثددمي لال ريعي د تيحتدديحً ،ا تددعريحً ،اتعنابالي دحً  ،ال،تصددحميحً
نحىس ع ق ،ا،م اقيش ت اعيحش لبتيحت لال ريعي

ددا لبإددحب مان ددح ل

إاري أل هحه لبتالهحش  ،احبحلش ىي ح يتإ ق ا ندع

ظهار نحىتيأل لمم ب االيحش لب تثمي لال ريعي .
ىض ً دأل ظهدار لتلدحه و ريعدي ،يؤعدم لأل لباضدع لبدمابي لبلميدم ي ت د ،دم لًر عايد لًر دأل لبت ايدش
دأل لد لبقدداى لبمابيد لالخددرى  ،ددأل تغييدر إحمبد لبقدداي لبمابيد  ،اتدداب لبت دداق لال ريعدي لب ط ددق ىددي
ل ددت

لبقدداي لبإتددعري لبتددي يددرى لصددثحب ه ددحل لالتلددحه لنه ددح لب ثددمم لكتحتددي بهيع د لبنظددح لبددمابي،

ا اددر (لا يددل نددح ) ( )Joseph S.Nyeددأل ،نح ددحش لصددثحب هددحل لالتلددحه اقابدده " تتتددت ر إحنددحي
راتدديح عنتيل د ب ضددإل لال،تصددحم االص د ثحتهح ت د ب تددتحخح قدداملً ابدديس تددنالش  ،البصدديأل ماب د
نح ي ىرغ

إمالش لبن ا لب رضي ى نهح تتتت ر عحب ثتا لبقدرأل لبثدحم البإودريأل  ،ل دح لارادح ىحنهدح

تتعحىد تقريا دحً ددع لبااليددحش لب تث دمي لال ريعي د تددعحنيحً ال،تصددحميحً ،ا ددأل ثيددج لبع ددح لش البقددمرلش لباو دري
ابعنهح ت تقم لالرلمي لبتيحتي لبالثمي لبتي عحأل ي عدأل ىدي ثحبد تاىرهدح لأل تلإدش نهدح ،داي مابيد

ظ دا
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احبنتددا ب يحاددحأل ىهددي ت ت د ،دداي ل،تصددحمي اتعنابالي د
لبثق يأل لبثضحر الاليمابالي تقا م الهح

ر ا ،د بعنهددح ت تقددر لبددا لبقدداي لبإتددعري  ،اىددي

ا ،ح مي أل لبقاي لب ين ((Joseph, ." )Soft Power

)1992: 83
ع ددح لرىددق هددحه لبلهددام لنددمىح لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد  ،نثددا ل ددحمي توددعيش لب لت ددع لبددمابي اىقدحً
ب نظارهح لبخحص ،ى ثت ظش اتيطرتهح لب ط ق ار،حاتهدح
ث ل و حش لالط تي ،لبتي ب تت
لالاقد ددح

دا نظا د لالتد ث لالتدترلتيلي ىدي لطدحر

أل لبهي ن لال ريعي لح لتتطح ش ل،نح ث حئهح لبغراييأل اضدراري

د ددا نظ د د ث د ددل و د د حش لالط تد ددي ،تثد ددش حريإ د د لبد ددمىح

(لبودحبلي ،)75 :1999 ،نحهيد

د ددأل لك د ددأل الالتد ددتقرلر لكاراد ددي

ددأل وأل لكتدداحب لبلاهريد الكتحتدي التددت لرره ،هددا ضد حأل لتددت رلر

اتإ يد هي ند لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد

ا دحً ،ىهددي تتددإا لبددا

ددا واراددح خصاصدحً ،اماش لبإددحب

لتددتخمل ه عددحملي بته دديش ل مار ىح ددش ب قدداى لإل ،ي يد البمابيد لبصددح مي ،اتثييددم مارهددح لأل بد تثابدده
لبددا مار تددحنم بهددح ىددي تن يددح خططهددح ،اوهددملىهح احبتدديطري لبإحب ي د

ددأل له د  ،اب ددمىح

ددأل صددحبثهح

لبثياي ىي ثحش تإرضهح ب خطر أل له لخرى  ،اهحل ح لعمته وحرع ،التهح ىإ َ ىدي ثدرب لبخ ديت
لب حني ضم لبإرلق ح . 1991
ات اي د بتالدده لبهي ن د  ،تددإش لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د لبددا تثودديم لئت ىددحش مابي د ؛ ب الله د
لبتهميد ددملش البتثد ددميحش لب ود ددترع  ،اع د ددح يقد دداش لب لر،د ددب لباريطد ددحني (تاحتد ددتيحأل د ددحالاي) ىد ددي صد ددثي
(لبالونطأل ااتش) ىي لبصحمري اتحري " 1999 1 31 ،لأل حر ،لبقاي لال ريعي
هي لنهح ل ظ

أل لأل تهممهح لي ماب لخرى ،ا ع حب ى نهح بيتش ظي

ندم نهحيد هدحه لالب يد

ا ح يع ي بثش وحعش ش
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لالرهددحب لبإددحب ي النتوددحر لالت د ث لبنااي د  ،ىهددي اثحل د لبددا تددح مي ددأل لبددماش لكخددرى" ( ددحالاي،
( )5 :1999نح .)91 :2113 ،
ااإددم لثددملج  11لي دداش ددح  2111وع ددرش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د لبثددميج ددأل ثحلتهددح لبددا
لصم،ح يودحرعانهح ىدي ثراهدح ضدم (لالرهدحب)  ،اهندح عدحأل ترعي هدح

دا ث دل ود حش لكط تدي(٭) ،ى دي

لاش ؤت ر صثحىي قمه لبرئيس لال ريعي لارج ااش ىي االيته لب حني ىي تودريأل  ،2114ل دأل دأل
تإيه ب إ ش ع لصم،ح اث ح لبااليحش لب تثمي لال ريعي

رع لً

ا ث دل ود حش لالط تدي (لبندحتا) "

بتإ يد لبتن ي د البتقدم  ،ابه ي د لالرهددحاييأل ابتوددليع لبثريد البمي قرلطي د عاددمي يأل ب تددتاملم الالرهددحب
( )...ت م يم لبا عش أل يوحرعنح لهملىنح ،النح تالق بام لبإ ش لبدح نالله

ه ح تعأل خ ىحتنح ىي

لب حضي بمينح ما وتر  ،ابمينح اللاحش وترع بث حي وإاانح اب لحاه لب درض البلدا الب قدر ىدي
نحطق لبإحب لب ضطرا " ( املبوحىي.)158 :2115 ،
اترت دديخحً به ددحل لبتال دده ،و ددمم لبد درئيس لال ريع ددي ا دداش ى ددي خطحا دده لالت دداا ي  19و دداحط ددح
،2115

ددا له يد لبددرالاط ا تحنتهددح ادديأل لبااليددحش لب تثددمي اث ددل ود حش لالط تددي  ،ىقددحش " ىددي واراددح

تحتثمج ع ،حمي لبنحتا أل عي ي لبتإحاأل البإ دش إدحً ب ىدحمي دأل لب درص لبتحريخيد لب ح د ل ح ندح لالأل،
ى ددنثأل نو ددتر ى ددي حلش لالي ددحأل احبثريد د ااث ددق ع ددش ى ددرم انإ ددش إد دحً ا ددر لبإ ددحب بتثقي ددق ص ددحبثنح
لب وددترع  ،ا،ي نددح لب وددترع "( املبوددحىي. )158 :2115 ،لحأل ىددحأل لالهت ددح لال ريعددي اث ددل و د حش
لالط تددي (لبنددحتا) هددا بت عيددم لبهي ن د لال ريعي د

ددا  ،د لبنظددح لبددمابي ىددي رث تدده لبرلهن د ابتددم ي

عحنته ددح لبإحب يد د اتالهحته ددح ل ل لبإ ددحب لبإرا ددي ،البإد درلق احبتثمي ددم الت ددتخمل ه ع ددح لر

ت ددعري بخم د د
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وددرا هح لبعدداني لبددح تط ددح لبيدده ىددي لبهي ن د لبإحب ي د  ،اب ددمىح
لبإراي ا الله لبتهميملش لبقحئ

لا لب ثت

ع ح لأل تالىر لبااليحش لب تثدمي لال ريعيد

ددأل صددحبثهح لبثياي د ىددي لب نطق د

بهحه لب صحبح.
دا تبيدحش ثع د بتدم ي هي نتهدح لبإحب يد  ،الب ت د

احب ؤتت ددحش لال،تص ددحمي البتلحريد د لبإحب يد د (ص ددنماق لبنق ددم لب ددمابي ،لباند د لب ددمابي ب نو ددح البتإ ي ددر،
نظ د لبتلددحري لبإحب ي د لبث دري) لبتددي لتددتغ تهح لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د

ددأل خ د ش راددط لب تددح ملش

لال،تصددحمي ب خت ددل لبددماش ،اتانددي تيحتددحش تنتددل اتتالىددق ددع لبتيحت د لك ريعيد اتالهحته ددح لبعاني د
(تحب .)217 :2111 ،
اهعددحل ،يتضددح لالن درلم لال ريعددي لبثحصددش ىددي ي د لأل لبقدداى لبإحب ي د

نددح ددح  ،1991لبددح م ددحه

اريلنتددعي – تتوددحر لال ددأل لبقددا ي لال ريعددي لالتدداق– ا د " لبهي ند لبعانيد لك ريعيد " ،ابخددص ىيدده
وتاحب ت

لبهي ن ىي لنهح لبقاي لبإتعري لبعاني لالابا لبقحمري

ا لباصاش لبا لي نقط ىي لبإحب ،

ىض ً أل ىحئقيتهح لبتعناباليد لبإحب يد  ،لح لأل بهدح ،صدب لبتداق ىدي لب اتعدرلش لبثحتد

عحىد ،ع ح لنهدح

توددعش ح ددش لددحب الغ د لر ال يددش بدده ااددحالخص بودداحب لبإددحب  .اوخي د لًر ى د أل عددش حب د ،ددم ل طحهددح ،ددمري
تيحتددي  ،ال تتددتطيع لي د ماب د لخددرى لددرم لال،ت درلب نهددح ،اهددا ددح لإ هددح ،دداي ظ ددا عاني د وددح
(اريلنتعي.)39 :1998 ،
اىي ظش هحه لبايئ لبمابي  ،البتاله لك ريعي ىيهح ب هي ن

ا لبإحب عحأل أل لبطايإي لأل تتح ر

لك،ددحبي حلش لكه يد لإلتددترلتيلي  ،اىددي قددم تهح لب نطقد لبإرايد حلش لبثتحتددي لبإحب يد ال تددح يرلش
اددحبتثاالش لالتددترلتيلي ىددي هيع يد لب نظا د لبمابيد  ،بعانهددح لرتاطددش اإ ،د تد ير تاددحمش ددع لبنظددح
لبمابي نح نهحي لبثرب لبإحب ي لب حني  ،ىحبتال نحش لبإحب ي تؤ ر ىي لبتال نحش لال ،ي ي ااحبإعس ،يده
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عحنش لبتثاالش لبتي وهمهح لبتال أل لبإحب ي اإم لخت ح لثم ل،طحاه الادم لأل تدؤ ر نتحئلده ااقداي ىدي هدحه
لب نطق اىي  ،اهح لبإ لرق أل خ ش (ت ي .)154 ،153: 1992 ،
 لنإمل هدح ش لب ندحاري لب تدتق ل دح اإدض لبدماش لبإرايد  ،اخحصد

دح يتد ا ادماش لب اللهد  .ىقدم

عددحأل لالتثددحم لبتدداىيتي ىددي صددر لبتدال أل لب نددحئي ي ددش لثددم لباددملئش ل ددح اإددض لبددماش لبإرايد ىددي
لال،ش بتق يص تحث لبهي ن لبغراي  ،ىض َ أل ت لرلع لبدمار لبإرادي  ،البقدمري لبإرايد ىدي لبتد ير
ىدي لبنتددق لبدمابي،
لب تثمي لال ريعي
 لبهي ند لال ريعيد

ددح ومى لبدا ت لرلددع ىدي ددمى لالهت دح اقضددحيحهح اتداب يددحمي لبتاإيد ب االيددحش
ا لبايئ لبمابي اإم لالنهيحر.
ددا لبنظددح لبإدحب ي ،ا ددا لب نظ ددحش لبمابيد  ،اوه هدح نظ د لك د لب تثددمي،

لإ ددش لب نظ ددار لال ريع ددي يت دداق حب يد دحً ،ىق ددم حرت ددش هي نته ددح ددأل خد د ش لضد د ح لبو ددر ي
خططحتهح ىي لب نطق لبإراي  -احبحلش لبإرلق  -احبتحبي وض ش لبور ي

ددا

دا عدش  ،لررلتهدح ثيدحش

لبإرلق ،ش  ،لررلش لبثصحر لال،تصحم اىرض نحطق لبثظر لبلا ........لب. ،
اهعددحل ،نلددم وأل لالخت ىددحش لبتددي وددهمهح لبنظددح
لمش لبا ليلحم ايئ مابي

ئ

نددح ط ددع لبتتددإينحش ددأل لبقدرأل لبإودريأل، ،ددم

بتن يح لهملل لبتيحت لال ريعي ىي لب نطق لبإرايد  -البإدرلق اودعش

خحص -ابهحل لن رمش لبااليحش لب تثدمي لال ريعيد ادملئري لبن داح ىدي لب نطقد  ،اتدإش لبدا تاتديع ،ح دمي
لبنظ لب ؤيمي ب تإحاأل إهح ،ا ثا ل حر ح تاقا أل لبثقا لبتاىيتي  ،ىض َ دأل ث حيد ام د لنظ د
لبثع د الالت ددر لبثحع د د لب نت ددل

تالهحته ددح ددع لبتيحتد د لال ريعيد د ى ددي لب نطقد د  ،الأل ه ددحه لبات ددحئش

ضراري بتح يأل اصابهح لبا ن ط لبخ يت  ،اهحل ح لعمه (تاني ىيرتتحنميغ) نحئب تدح م ا يدر لبخحرليد
لال ريعددي بوددؤاأل لبوددرق لالمنددا ىددي وحلر  1994نددم ح ،ددحش "تأل لب اددمو لالتحتددي لالتددترلتيلي ب االيددحش
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لب تثددمي ىددي لبخ دديت هددا ث حيد لب صددحبح لال ريعيد لباحبغد لاله يد لبتددي تت ددش ىددي و ددأل لصددم،حئنح اىددي
لبتمىق لبثر ب ن ط احتإحر تتقري ( ( ")...ل ،ضحيح مابي .)21 :1994 ،
اىددي خضد هددحه لبتطددارلش لبمابي د  ،لبتددي صدداش ىددي ص د ث لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد اوددعش
خ ددحص ،ااق ددمر تإ ددق لال ددر ا ددحبإرلق ىحن دده بد د يع ددأل غحئاد دحً ددأل تص ددارلش لباالي ددحش لب تث ددمي لال ريعيد د
ا خططحتهددح نددح لالخددر لب حنينددحش ددأل لبقدرأل لب حضددي ،لح عددحأل ملخد ً ىددي لبإميددم ددأل لال تاددحرلش لبتددي
طرثتهددح نح،وددحش بلن د لب دد( 411خايددر) والخددر ددح  1989اوالئددش ددح  1991اهددحل لبتحعيددم لال ريعددي
ا لبإرلق عحأل يثمه ل تاحرلش ميمي اوتحتي وه هح( :هيعش)126 ،125 :2113 ،
، ضي لبن ط اضراري لبتيطري

ا نحاإه االنتحله ،تدي ح الأل لبإدرلق ي ت د  112يدحر ار يدش

أل لثتيحطي لبن ط لب ؤعم ا إنا  %11أل لالثتيحطي لبإحب ي.
 لأل لبإرلق ي ت

ما لًر احر لً

ا لب تتاى لال ،ي ي ،خحص النه خرج نتص لًر تعريحً ا،ايحً أل

ثرب مل ش حأل و ال  ،اهحل اثم حلتده دح و دحر خدحال لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد اث يظتهدح
أل تنح ي هحه لبقمرلش ىي اإض لبماش لبإراي الال ،ي ي .
 و أل تترلئيش ،ىحبإرلق ب ي

ن ته ا

لت ح،يحش همن وا ت

ع (وترلئيش) ،اهحل لال در ي يدر

لبهاللس لال ني بد(لترلئيش) البااليحش لب تثمي لال ريعي ملئ حً ا ا ٍ
ثم تال .
اط دالش لب ت دري ددح ادديأل مخدداش لبإ درلق لبددا لبعايددش ىددي  2تب  1991اثتددا لنتددثحاه ىددي ودداحط
 ،1991عحنش لبااليحش لب تثمي لال ريعي تؤعدم لأل لبقدرأل لبثدحم البإودريأل الادم بده (اىدي تقدميرهح ااد
ددأل) لأل يظ ددش ل ريعيد دحً تن ددرم ىي دده لباالي ددحش لب تث ددمي لال ريعيد د احبت دديطري

ددا لبإ ددحب  ،االاش د دري ماأل

ود دري  ،الأل لب رصد د ت ددحنث لكأل بتثقي ددق له ددملىهح لبعانيد د اع ددحأل لبإد درلق لبخط دداي لالاب ددا احتل ددحه ه ددحه
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لبهي ن ؛ النه بد يعدأل اإيدملً دأل لحهدحأل تتودحر لبايدش لالاديض االئثد تصدارلته بودعش لب تدتقاش ىدي
ال ددش ددمي تتإ ددق احبايئد لبمابيد لتدده ش ىددي تغحيد هددحل لبتالدده لال ريعددي تلددحه

لبإدرلق ،اعحنددش هنددح

لبإرلق (ت ش لالوحري لبيهح) .
بق ددم لت ددتغ ش لباالي ددحش لب تث ددمي لال ريعيد د لباض ددع لب ددمابي لب ددمل

بو ددر ن ض ددرب لبإد درلق ،ام د د

رع هددح عقدداي ظ ددا اثيددمي ىددي لبإددحب  ،تددي ح الأل لبقدداى لبمابيد لب نحىتد الك ضددح ىددي ل ددس لك ددأل
(ىرنتح ،لبصيأل ،راتيح)، ،م نلثش لبااليحش لب تثمي لال ريعيد ىدي تثلدي ل تد ير ي عدأل لأل ت حرتده،
ت دال لعددحأل حب د

ددأل طريددق ،يح هددح اددمار لبوددرطي لب ن ددح الرلمي لب لت ددع لبددمابي ،ل عددحأل اددمار لبثع د

الب لر ددي بإ ي د ىددرض لال ددأل البت د لبددمابييأل (ل دالم ،)33 ،32 :1999 ،بهددحل ب د تاللدده اددمارهح ا ،دحً
مابيد دحً اث ددملً اص ددحر حً ل ل تالهحته ددح ثي ددحش لبإد درلق  ،خحصد د

ددأل ،ا ددش واراا ددح

د ددا لب ددرغ

ددأل اإ ددض

لال ترلضحش لب رنتي  ،ل ح راتيح لالتثحميد ى دع ت لرلدع مارهدح لبدمابي ىدحأل ا ،هدح دأل لبإدرلق عدحأل ار،د
ددا اإددض لب عحتددب ددأل لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د  ،لا ددأل لب نظ ددحش لبمابي د

رلاثد ايددمهح ب ثصدداش

يهح (ياتل البصاحغ . )249-235 : 1996 ،

لال،تصحمي لب هي ن

اهعحل عحأل لب ا،ل لبدمابي دأل لبتيحتد لال ريعيد ل ل لبإدرلق ثدماملً لدملً ،اتداب لالخت ىدحش دح
ادديأل لالطدرلل لبمابيد

ددأل لهد  ،البقيددام لبتددي ىرضددتهح لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد

لهدده وخددرى ،نحهي د

ددأل لبا ددام لال ريعي د اتقحت د ددرالش لبإ درلق ىي ددح بددا لتددتطح ش لبااليددحش لب تثددمي

لك ريعي لبهي ن

ددا هددحه لبددماش ددأل

يه.

ااإددم وأل لتددتطح ش لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د تددح يأل لبايئ د لبمابي د  ،لخددحش تددحرلش تيحت ددتهح
لبخحرلي اتالهحتهدح ،تتخدح نثدحً ت رميدحً ىدي لبتد ا لبتيحتدي لبدمابي ،النإعدس حبد

دا تالهحتهدح ل ل
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لبإ درلق ،ىحبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د تط ددح لبددا لبهي ن د لب ط ق د

ددا لبإ درلق بتثقيددق لهددملل ل ريعي د

عانيد  ،ىدي لبهي ند البدتثع ا ددحتيح لبإدحب لالتددترلتيلي  ،اىدي قددم تهح لبطح،د ا صددحمرهح  ،بيتتدنا بهددح
لبددتثع ىي ددح اإددم ا ي د تث داالش مابي د ال تخددم

صددحبثهح ،البهي ن د

ددا ن ددط لبإ درلق هددا لبتددايش لب ه د

الالع ر لماى بتثقيق هحه لالهملل ع ح حعرنح ىي لب صدش لبتحاق.
المطلب الثانـيل توظيـف المنظمـة الدوليـة.
بقم عحنش لال

لب نظ حش لبتي تح رش احبتغيير ىي لبنظح لبمابي ،ى ع ت ع

لب تثمي ىي قم

لالتثحم لبتاىيتي ،اترللع تعتش ماش لبإدحب لب حبدج ا نظ حتهدح ،لصداثش لبظدرال
لب تثمي لال ريعي بقيحمي لال

ئ د و دح لبااليدحش

لب تثمي ،ااخحص لهح هح لبتن يح لبرئيتي ( ل س لال أل) لب تؤاش أل

ث ددظ لبت د الك ددأل لبددمابييأل ،اتاليهدده احبوددعش لب ددح يت حوددا الهددملىهح ا ددا نثددا لإ هددح لملي بتن ي ددح
تيحتتهح لبخحرلي ا ورا هح لبعاني ،احب
ي ح،دده إلضد ح لبوددر ي لبمابيد
ل ريعي م ا احبور ي لبمابي لب

ددا

أل خد ش تاظيدل لكخيدري بقال دم لبقدحناأل لبدمابي ،ا ادحمئ

حرتددحتهح لبتيحتددي لبخحرليد  ،احبتددحبي وصدداح عددش تثددر تيحتددي
بتاريره ،ا،م امل حب ل يحً ىي تإيهح احت لبور ي لبمابيد

إح،ا د لب نحهضدديأل بتيحتددتهح لبعاني د  ،ت دال ىددي صدداري

ددش تددعر

دا

احوددر ،ع ددح ىددي ثحب د لبإ درلق

اوىغحنتتحأل ،لا ىي صاري قااحش ل،تصحمي اثظر لدا  ،ع دح ىدي ثحبد بيايدح البإدرلق ليضدحً( .بعيرندي،
)39 :2113
ا،م وتتنمش لبااليحش لب تثمي لال ريعي ىي تتخيرهح ب ور ي لبمابي لبا لتتغ بهح ب إضاي ملخش
ل ددس لك ددأل ،ىحبطددحاع لبتيحتددي ب ل ددس لال ددأل لإ دده إرض دحً ىددي ع يددر ددأل لكثيددحأل بت د يرلش لبقدداى
لبعاددرى ،ااحبددحلش لبددماش لبملئ د لبإضدداي ىيدده ،اهددا ددح لنإعددس احبتددحبي

ددا صددمل،يته ل نددح

احو درته
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ب هح دده الختصحصددحته ،اهددا ا دحب وددعش ددمخ ً ب ددماش لبعاددرى ااحبددحلش لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د -
الصملر ح توح

أل لبق لررلش لبمابي

اره – (ت ي  ،)154 :1992 ،ااىقدحً ب صحبثهحلبخحصد ا ال ،هدح

اتالهحتهح نثا ،ضحيح لبتيحتد لبمابيد لبتدي ته هدح اصداري ،ايد  ،ا،دم لعدم لبدرئيس لال ريعدي ع نتداأل ىدي
خطددحب بده ل ددح لبل إيد لبإح د ب د لب تثددمي  1997 9 27اددحبقاش " لننددح تددال نإ ددش احب وددحرع
لالخريأل ،ا أل خ ش ؤتتحش تإممي لالطرلل ش لال
احب  ،ابعأل يلب لأل النترمم ىي لبإ ش ىي طريق

ددع

لب تثمي  ،لنه ب أل ص ثتنح لبقا ي لأل نقا

ن درمي ندم ح يعداأل هندح تهميدم ب صدحبثنح لبثيايد

لا ب صحبح ث حئنح لبثياي "( .لبرويم الخراأل)54 ،52 :1996 ،
ع ددح لتدده لباضددع لبددمابي لب درلهأل  ،ىددي لتتددح هددح ش لبثرع د لال ريعي د لبمابي د  ،التددحح بهددح
ىرص د

نحتددا ب هي ن د لب ط ق د

ددا لال د لب تثددمي  ،لبتددي تثابددش لبددا ؤتت د مابي د تحاإ د ب االيددحش

لب تثمي لال ريعي ىي إحبل لبإميم أل لبقضحيح لبمابي  ،ى ي ح يتإ ق احبإرلق ،ىقدم ودع ش ل د لبخ ديت
نإط حً خطي لًر ىي تدحري ،لال د لب تثدمي ،ىهدي دأل لهد تدحنمش
ت ت د ثددق لالو درلل الب رل،ا د

د ً تدعريحً ضدم لثدم ل ضدحئهح ،ابد

ددأل خ د ش لب ؤتتددحش لب ختص د الاع ددش ه د لبتن يددح ب االيددحش لب تثددمي

لال ريعي  ،اهحل ح لعمه خحىيير ايري م عايحر – لال ديأل لبإدح لالتداق ب د لب تثدمي – اعدش صدرلث
ىي  11واحط  1991نم ح ،حش " لأل لبثرب ىي لبخ ديت لدرش ات دايض دأل لال د لب تثدمي ابعدأل بد
تعأل لال

لب تثمي هي لبتي ،حمتهح ( )...لأل حنإرىه أل لبثرب ها حنت إه أل لال ضح لب

ىدي

ل س لال أل لب إنييأل احال ر ه اريطحنيح اىرنتح البااليحش لب تثمي لال ريعي  ،الأل ل س لال أل لبح
ىاض اهحل ع ه اليت لط

ده لال اإدم تن يدح لال دحش لبإتدعري "(تد ي ( )27 :1991 ،لبقيتدي:2111 ،

 ،)54 ،53اىددي ن ددس لبتدديحق يقدداش ريتوددحرم نيعتداأل (لبدرئيس لك ريعددي لكتدداق) ىددي هددحل لبصددمم " بقددم
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لتتخم لبرئيس ااش ىي ل

لبخ يت لال

لب تثمي اب يم هح تتتخم ه ( )...لنه ب يعأل

ا لتتإملم

بتغيي ددر خ ددط ت دديره ،ىي ددح ب ددا وأل لال د د لب تث ددمي بد د تتد د ح احت ددتخمل ل ي ددع لبات ددحئش لبض ددراري بتثري ددر
لبعايددش ،حب د ون دده ثتددا ا ددماأل احرع د لال د د لب تثددمي ياقددا ب االي ددحش لب تثددمي لال ريعيد د اث حئهددح ث ددق
لتتخمل لبقاي ت تيتحً

ا امو ثق عش ماب احبمىح لب ورا

أل لبحلش ىرميحً لا ل ح يحً "( .نيعتاأل،

)37 :1992
النط  ،دحً ددأل هددحل لبال،ددع لبددمابي لب ؤيددم ددأل له د  ،اضددإل لال د لب تثددمي ددأل له د لخددرى ،
لتتطح ش لبااليحش لب تثمي لال ريعي تاظيل لبتحييم لبمابي بخم

لهملىهح لالتترلتيلي ىي لبإرلق لبتي

ب تتا،ل نم ثم لتتخمل لبقاي لبإتعري  ،الن دح تإدمش لبدا رادط لبإدرلق ات تد ،د لررلش تتإدحرض ت ح دحً
ددع ي ددحق لال د لب تثددمي ،البقددحناأل لبددمابي طي د
البإتددعري  ،لبددا لحنددب لبضددغط لبتيحتددي

قددم لبتتددإينحش بتنهعدده اتضددإل ،مرتدده لال،تصددحمي

يدده ،البتددمخش ىددي وددؤانه لبملخ ي د

ددأل للددش تثقيددق لهددملىهح

لب تتقا ي .
اهعحل وصاثش ىح ي لال

لب تثمي ت ري ا صحبح لبااليحش لب تثمي لال ريعيد احبمرلد لالابدا

 ،ىمارهح ع طحر ب ور ي لبمابي يت تغيياه بثتحب صحبح لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد اصد خحصد ،
الب ص ددحبح لبغرايد د اص د د

ح د د  ،اادددحب لص دداثش لبو ددر ي لبمابي د د ا حاد د غطد ددح بتاري ددر لبتيحتد ددحش

لال ريعيد د  ،ااخحصد د ت د د لب تإ قد د اتصد د ي لبثت ددحاحش لب إ قد د
(لبإرلق ،تاريح ،بيايح).

ددع ماش نحهضد د ب تيحتد د لال ريعيد د
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المبحـث الثانـي
محـددات البيئـة القليميـة للعالقات العراقية  -األمريكية
بقددم عحنددش لبايئ د لال ،ي ي د لبإراي د  ،اغيددر لبإراي د ا ل هددح ت ددش ح ددش م د التددنحم ب تيحت د
لال ريعي د لب اله د ثيددحش لبإ درلق ،اي عددأل وتددنحم وا ورلددح حب د بل د لتدداحب يقددع ىددي قددم تهح طايإ د
لب نحأل لبتيحتي الال،تصحم البإتعر بهحه لبايئ  ،لبدح تدحم ندح امليد لبتتدإينحش ابثدم لالأل  ،ا دا
هحل لالتحس تتتنحاش لبمرلت لب اضا ااىقحً ب تي:
المطلب الولل البيئـة اإلقليمية العربيـة
ىإ ا تتاى لبايئ لإل ،ي ي لبإراي  ،ى أل لب نحأل لبتيحتي الال،تصحم البإتعر ىي لب نطق
لبإرايد اإددم لنتهددح لبثددرب لبادحرمي ،وتدده اوددعش احوددر ىدي م د تالهددحش لإلملري لك ريعيد ل ل لبإدرلق،
ىإ ددا لب تددتاى لبتيحتددي عحنددش لبايئ د لبإراي د
لبقحئ

إ د احبخ ىددحش لبإراي د – لبإراي د  ،البتيحتددحش لبإراي د

ا ،ح مي لبود ا دم لب قد لب تاحمبد  ،ا،دم لتدتطح ش لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد تاظيدل هدحه

لبايئد بخم د

صددحبثهح ىددي لب نطقد  ،تددي ح الأل لبددماش لبإرايد مخ ددش رث د نهحيد لبثددرب لباددحرمي اهددي

تإددحني ددأل ،صددار ىددي لبتنتدديق

ددا عحى د لب لددحالش لبتيحتددي الال،تصددحمي الك ني د ( طددر:1999 ،

.)289
هحل لبال،دع لنإعدس ادماره
ت

لبتاحيأل الالخت ل لبت

دا لالتدحبيب الالبيدحش لبتدي تتادع ل ل لبقضدحيح لبإرايد البمابيد بتصداح
لبغحبا

ا ال،ل لبماش لبإراي  ،اهحل لبال،ع لبإراي صدب ىدي صد ث

لبهددمل لال ريعددي لبعدداني لح لتددتطح ش لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د تيلددحم ماش راي د
ل ل لبإرلق

ا لبرغ

ؤيددمي بتيحتددحتهح

أل الام دمم وخدر دأل لبدماش لبإرايد ا ،دش احبضدم دأل لبتيحتد لك ريعيد ت ل
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لبإد درلق نه ددح لالرمأل الب ددي أل ا نظ د د لبتثري ددر لب ت ددطيني ابياي ددح البت دداملأل البل لئ ددر ا اريتحني ددح ،لال لأل
لبااليحش لب تثمي لال ريعي لتتطح ش لباباج لبا لب نطقد لبإرايد ادم

ات ييدم لبدماش لبإرايد لالع در ،داي

ل،تصحميحً ا حبيحً اتيحتيحً ا نهح ماش لبخ يت لبإراي ا صر ).(Mockey, 2002: 280-281
ل ددح ىي ددح يتإ ددق الح إد لبددماش لبإرايد ىقددم عددس ي ح،هددح ،ا نددح نود تهح تنح،ضددحش لبال،ددع لبتيحتددي
لبإراي لبح نو ش ىيه ،وح عحأل نح لباملي

ختر،حً أل ،اش لكطرلل لبنحىحي ىي لبنظدح لبدمابي ،بدحب بد

تتددتطع لح إد لبددماش لبإرايد لأل تتلددحا ثحبد لبقصددار لبتددي اقيددش تإددحني ندده ىددي لملئهددح ،ا نددح لبامليد
خحص ىي ،ضي ثش لبن ل حش لبإراي – لبإراي  ،لح اقيش قيمي احبثم لكمنا إلل ح لبماش لك ضدح
ثدداش لب ا،ددل ددأل لبقضددحيح الب وددع ش لبتددي ت ددحر

ددا لبتددحث لبإرايد (ىه ددي ( )45 :1993 ،دداني،

 ،)214 ،212 :1995ابإش لب وع تع أل ىي غيحب لإلرلمي لإلب ل ي  ،لا غيحب تد ط ثقيقيد
نتددايحً ددأل لبتدديحمي لبقا يد ب ددماش لك ضددح البتددي تقددمر

تدتق

ددا تنتدديق اتنظددي لبإ ،د اينهددح ،ع ددح اتقددمر

ا نح لبق لررلش الالت ح،يحش ص لالب ل .
ا ،ددم لنإع ددس ه ددحل لبقص ددار

ددا تإح ددش لح إد د لب ددماش لبإرايد د ل ل ،ض ددي لبإد درلق البتهمي ددملش

لك ريعي ضمه ،اال،ع لبلح إ لبإراي  ،هحل اودعش دح صدب ىدي صد ث لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ،
ىحبتاحيأل البخ ل البتضحم ىي لب ال،ل لبإراي عحأل الضثحً ل ل ،ضي عحأل يلب لأل تعاأل ،ضي

راي

اثتدده ،اث ددهح يلددب لأل يعدداأل راي دحً ص د ي يحً  ،ا،ددم اددر هددحل لبخ د ل ااوددعش الضددح ىددي ددؤت ر  ،د
لبقددحهري ىددي  11- 9تب ( 1991وىنددم  ( )51 :1991 ،طددر ،)137 ،136 :1994 ،نددم ح تاضددح
لبضددغط لك ريعددي ا تددحنمي راي د

ددأل ماش لبخ دديت ااإددض لبددماش لبإراي د لالخددرى ىددي ثحاب د تددثب
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ددأل لبلح إد لبإرايد اتددماي هح ال تاددحر وددأل لبثددرب

لبقضددي

ددا لبإدرلق هددمىحً مابيدحً ،ابدديس ود نحً رايدحً

(لبيحتيأل( )72 :1993 ،وىنم .)51 :1991 ،
ددأل ،ضددي

الحل عددحأل لبتصددار لال ريعددي ،ددم لمى ما لًر الضددثحً ىددي تثميددم ال،ددل لالط درلل لبإراي د

لبإدرلق ،طدالش ددمي لبتتددإينحش دأل لبقدرأل لب حضددي ،ىد أل لب صددحبح لال،تصدحمي لباإيددمي ددأل لباإددم لبقددا ي
البإراددي ،عحنددش ليضدحً ددح ً ه دحً ىددي تإ يددق لال د

ددأل لهد اتإ يددق لبتددمخش لك ريعددي ىددي لب نطقد

لبإرايد  ،ا قددمرلتهح اوددؤانهح لبملخ يد اوددعش ددح  ،البإدرلق اوددعش خددحص ،ىحغ ددب لبددماش لبإرايد اخحصد
ت د لبتددي تإددحني ددأل ل ددحش ل،تصددحمي الددمش ىددي لبتثددحبل ا ح د لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد  ،اتددي
ه

بتمىق رؤاس لك الش لبيهح ،اتلحا ل تهح لال،تصحمي

ددع لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد

أل نحثي ااتي بتإ ي

ددأل نحثيد لخددرى ،ىضد ً ددأل لأل ماالً رايد لخددرى ددش صددر رتاطد

لرتاحط دحً ا يق دحً ددأل لبنحثي د لال،تصددحمي احبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د ال
را ح تيترتب

،تهدح تدتقا ً

ا،ددل غددحير ب رغا د لال ريعي د

يه وع ش ل،تصحمي اتيحتي ال تتتطيددع تث دش نتحئلهدح (ياتدل البصداحغ: 1996 ،

.)153
ع ح عحنش لبهاللس لال نيد بدماش لبخ ديت لبإرادي دح ً ه دحً ىدي م د لبتالهدحش لال ريعيد ل ل
لبإد درلق ،ى ددأل لهد د لت ددتطح ش لباالي ددحش لب تث ددمي لال ريعيد د تإ ي ددق ه ددحه لبهد داللس ،الب خ ددحال لال نيد د
ا ظهددحر لبإ درلق ددمالً اددمالً ددأل (لت درلئيش) ،الأل الددامه يوددعش خط د لًر

ددا لال ددأل البت د

ىددي لب نطق د

لبإراي د  ،ا ددأل له د وخددرى ت عنددش ددأل تاظيددل هددحه لبه داللس ،ىددي رت د عددش وددحريإهح اتن يددحهح
لبال،ع ،ل ل لبإرلق اهمل تم ير اتغييب ،اته لال ،ي ي لب إحب خم

التترلتيليتهح لبعاني .

ددا
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احالضحى لبا حب  ،ىقم ،حمش ثحب لالنعوحل لبإراي لبا تإريض لال أل لبقا ي لبإراي ب خترلق
اتدداب ظدالهر ميددمي ،لىر هددح ال،ددع لبنظددح لال ،ي ددي لبإراددي نددح نهحيد لبإقددم لبتحتددع ددأل لبقدرأل لبإودريأل
البتي ت ش احالتي:
 لخت ش لبتال أل لال ،ي ي بصحبح لبقاى لال ،ي ي لب لدحاري (ترعيدح ،ليدرلأل ،لتدرلئيش) ،اإدم تثلدي مار
لبإد درلق لال ،ي ددي ن ددح ددح  ، 1991ا ،ددم نلد د

ن دده ى لرغد دحً لت ددترلتيليحً ى ددي لب نطقد د  ،ت ددإش لبق دداى

لال ،ي ي لبا لوغحبه ل ئيحً لاع يحً أل ،ا هح ،اها ح لمى لبا تإريض لال أل لبقدا ي لبإرادي بخطدر
لالخترلق البنظح لال ،ي ي لبإراي لبا لالنهيحر.
 غيددحب لبنظدري لب اثددمي بأل ددأل لبقددا ي لبإراددي ،بصددحبح تددم ي لك ددأل لبقطددر  ،ا،ددم واضددثش اإددض
لبددماش لبإراي د حب د ا نهددح تلددم ىددي و نهددح لبقطددر هددمىحً لتحتدديحً تددتنملً لبددا م د لبااليددحش لب تثددمي
لك ريعي د  ،ابإددش لالتددتإحن اددحبقاى لكلناي د  ،اانددح لبقال ددم لبإتددعري  ،ا قددم لالت ح،يددحش لك ني د
البتت د د يثي

د ددع لبااليد ددحش لب تثد ددمي لك ريعي د د  ،مبيد ددش الضد ددح

(لبتإماأل،)142 :2111 ،

ا لبدرغ

د ددا حب د د (لبلحتد ددار ،م.ش )59 :

دأل لنده وتدحث ألخيري لبتدمخش ىدي لبودؤاأل لبملخ يد لبتيحتدي

البإتعري الال،تصحمي  ،ب ماش لب ث ي  ،اا ح يت ئ

ع صحبثهح اتالهحتهح ىي لب نطق لب حعاري.

اهعددحل نلددم ،لأل تإددمم لب صددحبح لال،تصددحمي البتلحريد الك نيد  ،اوددعش اإيددم ددأل لب صد ث لبقا يد
لبإراي د  ،عددحأل ددح ً رئيتدديحً ىددي تاتدديع لبإ ،ددحش لبإراي د – لبمابي د

ددا ثتددحب لبإ ،ددحش لبإراي د –

لبإراي  ،البتضح أل لبإراي الباثمي لبإراي لبتي ترللإش لبا لمنا تتايحتهح ،لال ر لبح ولع لبااليحش
لب تثددمي لال ريعيد

ددا لتددت حر هددحه لبثحبد ب هي ند

ددا لب نطقد  ،البتددمخش ىددي وددؤانهح الثتدال عحىد

مابهح ،اتاليه تيحتحته ا ح ينتل البتالهحش لال ريعي تلحه لب نطق

ا حً ،البإرلق اوعش خحص.
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المطلب الثانيل البيئـة اإلقليمية غيـر العربيـة تركيا ،ايران) .
بقم عحنش لبايئ لإل ،ي ي غير لبإراي (ترعيح ،ليدرلأل) مل د ا ؤيدمي ب تيحتد لال ريعيد اتالهحتهدح
ثيحش لبإرلق

ا لبرغ

أل لنهح ت حاته لبا ثم ح.

اولا ل تـركيـا
ىاحبنتدا بترعيددح ىقدم تد رش

،حتهدح امارهددح ع يد لًر ىددي لب نطقد لبإرايد ادحبغرب

ا دحً البااليددحش

لب تثددمي لال ريعي د اوددعش خددحص ،احب د يإ دام لبددا تيحت د لبتالدده نثددا لبغددرب ،لبتددي اضددإهح وتددحتار
ااقيش ثحضري ىي اؤري لبتإح ش لبترعي ع ماش لب نطق

نح حب لبثيأل اثتا لالأل ،اها ح لعدمه ا يدر

لبخحرلي د د لبترعد ددي لالتددداق (اثيدددم خ دددل لاغ د ددا) ،ندددم ح بخ ددص لبتالد دده لبترعد ددي بخم د د لالتد ددترلتيلي
لال ريعي احبقاش " لأل لبإحب ،دم ل تدا لثدحم لبقطايد  ،البصدمل،

دع ل ريعدح بد تإدم و دحً عحبتحاددق ،لأل

ل،طحر لبإحب تهر لبا الونطأل ط احً بصمل،تهح  ،لنظرال ثابع لبا لال،طحر لب لحاري ع هدح لبدا لال،طدحر
لبإراي لنهح تاله الههدح لاالً لبا عإاد لهلل
بحل مخ ش ترعيح اوعش ا يق ىي

تبا عإاد الونطأل" (لاغ ا.)368 :1995 ،
،حش وتترلتيلي

ع لبااليحش لب تثمي لك ريعي  ،اومش مار

لبقح ددمي لب تقم د د ى ددي وت ددترلتيليتهح ثي ددحش لب نطقد د لبإراي د د

ا د دحً ،البإد درلق تثمي ددملً ن ددح ط ددع قد ددم

لبتتددإينحش ددأل لبق درأل لب حضددي ،بعددأل لختيحرهددح لبتالدده لبغراددي الالص درلر

يدده عددحأل اددملىع تثقي دق ل د

لهملل ل ،ي ي وتدترلتيلي  ،اهدا دح لإدش لب ا،دل لبترعدي دأل ،ضدحيح لب نطقد لبإرايد  ،ااحبدحلش لبقضدي
لبإرل،ي د لع ددر لنتددلح حً اتالىق دحً ددع تالهددحش لالملري لك ريعي د ثيحبهددح ،لك ددر لبددح صددب ىددي ص د ث
لأل أل لتتغ ش حب بخم
لبااليحش لب تثمي لال ريعي لبتي ب تتا َ

صحبثهح لالتترلتيلي ىي لب نطق .
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ااقددمر تإ ددق لال ددر اددحبإرلق ،ىقددم عددحأل بترعيددح ل د لهددملل تددإش لبددا تثقيقهددح ىددي لبإ درلق ،ا،ددم
المش ىي تالهحش لبااليحش لب تثمي لال ريعي ل ل ه ىرص

نحتا بحب اتت ش هحه لالهملل احتتي:

 تثلددي ،دداي لبإ درلق لالتددترلتيلي اتغييادده ددأل لبتدحث لال ،ي ي د  ،ا ددش لب درلغ لالتددترلتيلي لبنددحل
أل ل لثته ااص هح ،اي ل ،ي ي بهح ا نهح  ،ىترعيح تتط ع لأل تصاح لثم لبماش لبرئيتي ىي لب نطق
الأل ت ددحرس ما لًر ل ،ي يد دحً ا ددحر لً ددأل خد د ش ددح تت ت ددع ا دده ددأل ل عحن ددحش لي ددا -وت ددترلتيلي ااود دري
ال،تصحمي .
 لأل لنثيددح ترعيددح بصددحبح لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د ىددي تالهحتهددح ل ل لبإ درلق هددا اددملىع ض د حأل
صددحبثهح لال،تصددحمي البتلحري د
لب حبي د

ددأل لهدده  ،ىض د ً ددأل تددإيهح ب ثصدداش

ددأل لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د  ،اصددنماق لبنقددم لبددمابي نتيل د

لبإ د درلق البااليد ددحش لب تثد ددمي لال ريعي د د

لبددن ط لبإرل،ي د ا ددح ىددي حب د

ددا تقددمي

تددح ملش ل،تصددحمي ا تددعري اقي د

ودحرعتهح ماش لبتثددحبل ىدي لبثدرب ضدم لبإدرلق ،ع دح لأل تإددحاأل

ترعيددح ددع لبلحنددب لال ريعددي ىددي لبثددرب
ل ململتهح ملخش لالرلضي لبإرل،ي

ال ،هددح ددأل لب الله د ادديأل

د ددأل له د د لخد ددرى (تد ددترلت ار .)111 ،119 :2113 ،ااهد ددحل

لبخصدداص اثددج لبعددانغرس ل عحني د لبتصددميق
 811يداأل ماالر لبدا ترعيدح بقدح

ددا

يددم ددأل لب إان د

ددا لبإ درلق عددحأل قحاددش ض د حن ل ريعي د اث لرت د خطدداط

أل له  ،ىضد ً دأل تإيهح ب ثصاش

وددحرع

دا نصيب دأل صدنح

ؤتتددحش ترعي د اددمار رئيتددي ىددي ص د قحش لبددن ط ىددي و د حش

لبإرلق (تترلت ار.)111 :2113 ،
 تثقي ددق لط ح ه ددح لبقمي د د لب ت د د احم ددح لش ترعي ددح ا ثحىظد د لب اص ددش ا ال ددب لب ي ددحق لب دداطني
لبترعددي لبصددحمر ددح  ( 1921إدداض ،)115 :1988 ،البددح لنتهددا ا إحهددمي ددانترا ، 1923

117

احبتددحبي ى ندده لحل مخددش لبلدديش لبترعددي لبددا و د حش لبإ درلق ى ندده بددأل يخددرج تددال احبددم حا لبتحريخي د
لبقمي د ا ثحىظ د لب اصددش لا اثل د ث حي د

صددحبح لال ،ي د لبترع حني د هنددح ( .هيعددش: 2113 ،

( )425احارش.)44 :2114 ،
 تريددم ترعيددح تص د ي اقحيددح ث د ب لبإ دحش لبعرمتددتحني )( (P.K.Kلبترعددي) ،لبددح بل د لبددا لب نددحطق
لبعرمي لبإرل،ي

ا ل تاحر لأل ثرعته لب نحمي انا

أل لالتتق ش لبحلتي العرلم ترعيدح ت دش تهميدم

خطير ب اثمي  ،ابتثقيق حب الام لأل يرلىقهح تص ي ب عيحنحش لبعرمي لبتي ،ح ش احال ر لبال،ع ىدي
و د حش لبإ درلق اإددم ثددرب لبخ دديت بعانهددح ددأل اله د لبنظددر لبترعي د (ن ددححج تدديئ ) ل ددح لع درلم ترعيددح
طحب ح لأل لاضح لعرلم لبإد لرق ددأل الهد نظرهدح رتاطد احاضدح لالعدرلم ىدي نحطقهدح لبلناايد –
لبور،ي (هيعش.)425 ،424: 2113 ،
 لتتغ ش ل عحنيحتهح لب حئي بتإ ي
أل لتتخمل لب يحه عت إ ضغط

عحنتهدح لال ،ي يد اتثقيدق دالرم حبيد هدي اثحلد لبيهدح  ،ىضد ً
ا ماش لب نطق البإدرلق

 تثمي ددملً اب تددمخش ىددي وددؤانه لبملخ ي د الات د ل ه ددأل خ د ش تت د ي هح ا ددح ي دال

لبددن ط الب دالم لالابيد د

(لبتإماأل.)145: 2111 ،
ى ددي ض ددا ه ددحه لاله ددملل ،ع ددحأل تالى ددق ترعي ددح ددع تاله ددحش لالملري لال ريعيد د ل ل لبإد درلق ،ا ددملىع
تثقيق لعار لتت حمي

عن  ،اا ح يؤم ىي لبنهحي لبا تثقيق صحبثهح لبقا يد الهدملىهح لالتدترلتيلي ،

ىقدم ثتدداش ترعيدح ا ،هددح ىدي لب الله د ادديأل لبإدرلق البااليددحش لب تثدمي لال ريعيد ا الدب ثتددحاحش لبدراح
البختددحري ،ماأل لأل تضددع ىددي و تاحرهددح لبإال ددش لب إنايد ىددي لبإ ،ددحش لبترعي د – لبإرل،يد  ،بهددحل بد يعددأل
لنض د ح هح لبددا لبتثددحبل لبغراددي ضددم لبإ درلق ،ات د حثهح ب االيددحش لب تثددمي لال ريعي د احتددتخمل ،ال ددمهح
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لبإتعري بتن يح ضراحتهح لبلايد ضدم لبإدرلق دأل نط دق لبت ل حتهدح نثدا ث دل ود حش لالط تدي ااصد هح
ضا رئيتي ىيه ىثتب ،اش أل نط دق لمرلعهدح بطايإد لهدملىهح لبنحاإد

دأل صدحبثهح لبقا يد تثميدملً

نهح إل احش لملرتهح اوه يتهح وارايحً ( ث م.)178 ،177 :1995 ،
عحب  ،ى أل رغا ترعيح ىي ترتي ،مارهح ىي لب إتعر لبغرادي ،اال طدح مىدع إل عحنيد لنضد ح هح
تبددا لبل ح د لكاراي د  ،اتثقيددق وهددملىهح ىددي لبإ درلق اإددم ثحص درته ،اىددرض ،يددام
لب نطق  ،مىإهح نثا تاطيم

،تهح اد(لترلئيش) ال،ح د تثدحبل وتدترلتيلي إهدح دأل للدش لبتقدرب ب غدرب

لب ددح تت ددإا لأل تع دداأل ضد دالً ى ددي ل ا ت دده لكاراايد د  ،اع ددش حب د يد د تي ا ددم
لال ريعيد د اا احرعد د

ددا تثرعحتدده ىددي

ددأل لباالي ددحش لب تث ددمي

نه ددح ددأل لل ددش تإ ي ددق لبإ ،د د ا دديأل لبطد درىيأل ،ا،د ددم لعد ددم حب د د لبن ددحطق احتد د ا لري

لبخحرليد د لال ريعيد د نيعد داالس ايرندد ى ددي ددح  1997ا ددحبقاش " لأل لبه ددمل لالت ددترلتيلي لب ددملئ ب االي ددحش
لب تثددمي هددا لأل

ددا ترعيددح الت درلئيش تإ ي د تإحانه ددح لبإتددعر ا ،حته ددح لبتيحتددي " (تددر لبددميأل،

.)344 :1997
ىترعيددح توددعش ثل د لًر وتحتدديحً ىددي لبتيحت د لال ريعي د ثيددحش لب نطق د لبإراي د  ،اتقددا ددع ث ي تهددح
(لترلئيش)

ا تطايق ارم ماش لب نطق  ،ا،م لعدم حبد ا يدر لبدمىح لالتدرلئي ي ثديأل ،دحش لأل لالت ح،يد

"ي عددأل لأل تعدداأل ،دداي رم ب الله د ل هلددا ي عددأل لأل ت عددر ىددي ون دده ماب د
تاريح" (لبعي ني .)121 :1998،اهدحل لال ر اثدم حلتده يدت

ددش لي درلأل لا لبإ درلق لا

دع نهدت لبهي ند لال ريعيد ىدي لب نطقد ،

ايخم لتترلتيليتهح لبتي تتإا لبا ضاط ثرع ماش لب نطق ب ثي ابد ماأل خرالهدح دأل نطدحق اثرعد
لبتيحت لال ريعي (لبتإماأل.)149 :2111 ،
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اىددي لب قحاددش يددت ر حي د لب ا،ددل لبترعددي ل ريعي دحً ،ددأل خ د ش لبددم
لبتيحت لبخحرلي عقااش ترعيح ىي لالتثحم لالاراي ع لب ثحىظ

لبالتددع لبنطددحق الهددملىهح ىددي

ا ثحب لنقتح لبل يري لبقارصي

أل

لهد  ،ا دأل خد ش تقدمي لبتط ينددحش لال ريعيد اإدم وتحثد لب رصد ال،ح د مابد عرميد ىدي ود حش لبإدرلق
ع لبتقمي لب تت ر ب تح ملش لال،تصدحمي البإتدعري لبتدي طحب دح و دش ترعيدح ىدي لبثصداش
لب إتعر لبغراي اقيحمي لبااليحش لب تثمي لال ريعي

يهدح دأل

أل له لخرى.

وحأل ،ىد أل ترعيددح اتيحتددتهح لبارلغ حتي د ت عنددش ددأل تعييددل ال ،هددح اتالهحتهددح ثيددحش لبإ درلق ،اىق دحً
ب قتض دديحش لبتيحتد د لال ريعيد د ثيحب دده ن ددح امليد د
ت حرس مار لبوري

ق ددم لبتت ددإينحش ددأل لبقددرأل لب حض ددي ،الت ددتطح ش لأل

ع لاراح ىي تحيري لبتالهحش لك ريعي ل ل ه ،اهدا ح لإ هح تإم ث ي حً ل ،ي يحً لبدا

لحنب (لترلئيش) ىي لب نطق  ،ا،دم لعدم حبد لبتد ير لك ريعدي (راادرش ايرتداأل) ىدي صدثي (نيايدار
تحي ) ىي  2111 4 31احبقاش "لأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي بأل تلم صميقحً اث ي حً لىضش أل ترعيدح"
)( (Miller, 2002نق د

ددأل توا تددعي ،لبعإعددي ،)234 :2114 ،اىددي ن ددس لبتدديحق لع ددم (مانحبددم

لر ت ي م)  -ا ير لبمىح لال ريعي– ىي للت دح
وددرح تصدداره ىددي لبتثضددير بإ ي د
ارا ددح يقحتددش اإضدده

ل دس لال دأل لبقدا ي ىدي  ، 2111 9 15-14ندم ح

تددعري ضددم لبإ درلق اددحبقاش " لأل بددمينح ث ددح ملخددش لبإ درلق ن تدده،

إنددح التدداحاه لبخحص د " ال تاددر ترعيددح ىددي قددم ته  ،وددي لًر لبددا لنهددح الددامي ىددي

لبملخش ،ا ا لي ثحش ترعيح بميهح ثتحاحش (هيعش ،)348 :2113 ،وحأل ى أل لبتخطيط بإ ي
ضددم لبإ درلق، ،ددم ثظددي احتددنحم ام د
لبيهح) ابأل تتالنا بحب

تدعري

ددأل ترعيددح لبتددي بهددح لهددملل تتددترلتيلي ىددي لبإ درلق (ت ددش لإلوددحري

أل مخاش هحه لب إرع ان س لبث حت لبتي مخ ش اهح ح . 1991
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ثانيـ ال ايـران
قددم لبتتددإينحش ددأل لبق درأل لب حضددي ،ثحابددش لأل تخددرج ددأل

ل ددح احبنتددا اليدرلأل ى نهددح ا نددح املي د

لطددحر لبإ ب د لبمابي د لبتددي حوددتهح نددح املي د لب دداري لاليرلني د ىددي ودداحط  ، 1979ابددحب لددح ش ال ،هددح
تطحاق

ع لهملىهح ىي لب نطق البإحب  ،ا عتش رغاتهح ىي لنتهحج تيحت خحرلي ،اي

تتق  ،تقدا

ددا ت عيددم لبددمار لال ،ي ددي الي درلأل ىددي لب إحمب د لالتددياي البخ يلي د البإراي د اتإظددي لب عحتددب

ددا

لبصددإيم لال ،ي ددي البددمابي ددأل له د  ،اتثتدديأل لبالله د لبتيحتددي الي درلأل الرتاحطهددح احبإددحب لبغراددي ددأل
له لخرى  ،اها حلح اماره تتقحً ا نتل حً ع لبتيحت لال ريعي ا ضح ينهح ثيحش لبإرلق.
رتد د يحً ل ن ددش ليد درلأل لبت ل ه ددح اتيحتد د

ثحي ددمي احبنت ددا ب اللهد د ا دديأل لبإد درلق الباالي ددحش لب تث ددمي

لك ريعي  ،لبتي تثممش ىرضيحتهح لالتترلتيلي احبتعيل ع لبودر ي لبمابيد  ،البقحئ د ىدي لبظدحهر

دا

،اداش ،د لررلش ل دس لال دأل اتع يدل لبلهدام لبما ا حتدي النهدح لبثدرب ،ا دم لبتد حح ب قدالش لب تثحراد
احتتخمل لاللال الالرلضي لاليرلني ىي لبإ يحش لبإتعري  ،البتهميم امخاش لبثرب لحل ح تإرض ل نهح
لبق ددا ي ب خط ددر ( ا ددم لبإ ددحطي ( )67 :1991 ،هحاد د  .)98 ،97 :1991 ،غي ددر لأل لبال ،ددع يظه ددر لأل
الي درلأل تيحت د ارلغ حتي د الضددث تقددا

ددا تثقيددق لعاددر ،ددمر

عددأل ددأل لب ن إ د

لبما ا حتددي لبددا لحنددب لظهددحر لالتددتق ش ددأل لبغددرب ،ددع لنهددح بخم د

ددأل خ د ش لب نددحاري

صددحبثهح لظهددرش م دحً ال،إي دحً

ب تالهحش لال ريعي ضم لبإرلق ،ىهي تلم ىي لبتيحت لال ريعي ثيحبه ل ر يصب ىي لبنهحي بصحبثهح
ايخم

صحبثهح أل خ ش:

 تق يص لبقاي لإلتترلتيلي لبإرل،ي  ،اتقايض ماره لال ،ي ي لبح لح

نط قحً أل لمرلعهح ا أل تثلي

لبددمار لبإ لر،ددي ىددي لب نطق د اليددت اددماأل تددمخش غراددي احوددر تخددحيأل انظددر لال تاددحر نتددحئت لبثددرب
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لبإرل،ي د – لإليرلني د  ،ا،ددم اددر ددأل حب د تص دريح ا يددر لبخحرلي د لالي لرنددي ىددي  31عددحناأل لالاش
 1991لبددح حعددر ىيدده"ي عأل ت هد الددام لبقدالش لاللنايد ىددي لب نطقد نظد لًر بإددم الددام خيددحر تخددر
يضد د أل و ددأل لب نطقد د الت ددتقرلرهح" ( ا ددحر  .)21 :2111 ،اه ددحل يإن ددي لأل ليد درلأل لمرع ددش لي ددملً لأل
لبقدالش لاللناي د هددحه عحنددش تخددم هددمىه لالتددحس ىددي تثلددي مار لبإدرلق ،ىددي قحاددش يددحمي له ي د
لي درلأل ا ق هددح لالتددترلتيلي ىددي لب نطق د  ،اهددا حيلإ هددح احبتددحبي ل ددح ىرص د

ددش ى درلغ لبقدداي ىددي

لب نطق اتثقيق تط إحتهح ىي لبهي ن ا م لبن اح ل ،ي يحً.


ح ش لب ر لبقمي البلحه بعي يتتيقظ ىدي ل ا،دش ُ ،دم ملىإدحً وتحتديحً بدم

لبتالهدحش لك ريعيد

ثيحش لبإرلق ،اها ح لعدمه مانحبدم لر تد ي م – ا يدر لبدمىح لال ريعدي – ىددي ثضدر ل دس لال دأل
لبقددا ي ىددي  15-14لي دداش  2111ا ددحبقاش " ىددي لب دري لالابددا – ل نددح ثددرب لبخ دديت ادديأل لبإ درلق
الي درلأل عددحأل ملىددع لبثددرب لب إنددا تنددح،ض تددحريخي ،ددمي ادديأل لبإددرب الب ددرس يرلددع لبددا ليددح عحنددش
لال ارلطاري لبإ حني (لبتني ) تالله لال ارلطاري لب حرتي (لبويإي ) ا نح حب لبا،ش اهندح اديأل
ليرلأل البإرلق ر نحئ بعنه لحهد بعي يتتيقظ ىدي ل ا،ش" (هيعش.)355 :2113 ،


ثحابد د ليد درلأل لبقض ددح

ددا ىص ددحئش لب إحرضد د لاليرلنيد د ى ددي لبإد درلق  ،الب ت د د اقد دالش نظ د د

( لحهم خ ق) لاليرلني لبتي تإ أل لبع حح لب ت ح  ،ات ت

إتدعرلش تمريايد ىدي لبإدرلق التد ث

قي (وثححي.)148 :1999 ،


تحيري ليدرلأل ب تالهدحش لال ريعيد ل ل لبإدرلق ندحاع دأل ثرصدهح

دا دم لبتدارط ا لحاهد

احودري

ع لبااليحش لب تثمي لال ريعي  ،اخويتهح أل لالتتهملل لال ريعي بهح  ،اتثميملً ب نود تهح لبناايد
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لبتددي ددح لبددش ثددط لهت ددح لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد (The Nixon Center, 2003: 6) .
(لبقصحب.)36 ،33 :2112 ،
 تإي ليرلأل ب ث حظ

ا ل عحنحتهح لب حمي الباوري لبتي لتتن ىش خ ش لبثدرب لبإرل،يد – لاليرلنيد

لبتي مل ش حأل ل ال .
ابهددحه لالتدداحب لبخحص د  ،ثحابددش لي درلأل

حرت د مار ت ي د بصددحبثهح ىددي لب نطق د  ،ا ع د ً

ب مار لال ريعي لب إحم ب إرلق ،اها ح اتدع ادماره دأل هدح ش لبثرعد لال ريعيد ثيدحش لبإدرلق  ،امبدش
ىددي لبا،ددش ن تدده

لأل اددمارهح ددأل لتاددح لت د اب
ددا ران د لبتإح ددش لال ريعددي ددع لي درلأل  ،لبتددي ب د تت دا َ

لبتصددإيم ددع لبإ درلق اتص د ي ثتددحاحتهح إدده  ،البتددمخش ىددي وددؤانه لبملخ ي د

نددح لبتتددإينحش ددأل لبق درأل

لب حضي  ،ىإ ا تايش لب حش لتتضحىتهح للت دح ب ثد لب لبإرل،يد لب إحرضد لب الدامي ىدي لبخدحرج ىدي
لالئ ددش ع ددحناأل لالاش ددح  ، 2112ثضد دره ددمم ددأل  ،ددحمي لالثد د لب ل ددح ى ددي لط ددحر لبتثض ددير ب ددؤت ر
لب إحرض لبإرل،ي لبح

قم ىي بنمأل ىي  14عحناأل لالاش  ،2112لبتقدا خ بده ،ددحمي لالثد لب لبإرل،يد

احب تؤابييأل لاليرلنييأل ل د حش:

دي لعادر هحو ي رىتنلحني (رئيس ل س توخيددص ص ث د لبنظددح )،

ا هدددم عرااد ددي (رئيد ددس ل د د س لبودددارى) ،اهد ددا حمب ددش

ددا ددمى لالهت ددح لالي لرن ددي اه ددحل لاللت ددح

الب العا لب تت ري بتطارلش لبقضي لبإرل،ي .
هحل لالهت ح نحاع اماره أل لم لر ليرلني ار نه لالصد ثياأل ارئحتد
وأل لددي لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د لبددا لبإ درلق بددأل يوددعش خط د لًر

ث دم خدحت ي ،لبدح يدرى

ددا لي درلأل لتدداي اددحبالام لبإتددعر

لال ريعي ىي لىغحنتتحأل  ،ىمخاش لبقالش لال ريعي لبا لبإرلق  ،التقحط نظح لبثعد ىيده بدأل يعداأل ضدم
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صددحبح لي درلأل خصاص دحً ،لحل ددح عددحأل ب ط درلل لبإرل،ي د لب رتاط د اددحيرلأل مار ددؤ ر ىددي تثميددم لبنظددح
لب تتقا ي ب إرلق (لمريس.)119 ،118 :2112 ،
ا ،ددم ص ددب ه ددحل لإلم لر ى ددي صد د ث لباالي ددحش لب تث ددمي لال ريعيد د لبت ددي لل ددرش ى ددي ع ددحناأل لالاش
 ،2112بقد ددح لش ت د دري

د ددع تد ددؤابييأل تي د درلنييأل ىد ددي اد ددحريس ،ت د د ثش ا قتضد ددحهح ب طد ددحئرلش لك ريعي د د

احتتخمل لب لدحش لبلدا لالي لرندي ىدي ثدحش تإرضدهح بنيدرلأل لب ضدحملش لبإرل،يد  ،اإدم لأل عدحأل هدحل لك در
ىي ح ضا ثتا حً احبنتا ب قيحمي لاليرلني لبتي عحنش تتا م ل لخترلق اللالئهح احب الله اعش ث .
اهعحل ،لح ش لبتالهحش الب ال،ل لاليرلني اىقحً ب قتضيحش لبتيحت لال ريعي ثيحش لبإدرلق ،ىثحبد
لب م البل ر لبتي تنتحب لبإ ،حش لاليرلني – لال ريعي لبتي ىدي ل ئهدح لبظدحهر البالضدح تد
البتاتر ،ايند ح تظدش ت

لبتصدحم

لبتقحرب البت حه هي لبلد لبعدح أل ىدي لبإ ،دحش .ىحبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد

تددرى لأل صددحبثهح تالىق د اوددعش عايددر ددع لي درلأل ،اهددا حلعددمه هنددر عيتددنلر ىددي عتحادده (هددش تثتددحج
ل ريعح لبا تيحت خحرلي ؟) ادحبقاش " د ل د  ،ي د ىدي لبإدحب ت ت د لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد لتداحاحً
ل،ش ب توحلر إهح لا صحبح لع ر تالىقحً

ح ها لبثحش ع ليرلأل "(عيتنلر ،)197 :2112 ،اىدي ن س

لبتدديحق صددرح لالم ي درلش ( ددي ودديخحني)  -ا يددر لبددمىح لالي لرنددي – اددحبقاش " لأل تددتاى لبتنح،ضددحش
البإملاي ىي لبا،ش لبثحبي ايأل ليرلأل البااليحش لب تثمي بيس رت إحً لبا لبثم لبح يمىع هحه لالخيدري لبدا
و ددأل

يد د

ت ددعري

ددا اإ ددم ود دري لالالل عي ددا تر ددأل ث ددمامهح"( .تمريد دس )118 : 2112 ،لحأل،

هنح ثتحاحش وتترلتيلي اليرلأل ،التخرج أل تطايقحش تيحت لبهي ن لال ريعي ىي لب نطق  ،طحب ح لأل
لبتيحت لبإق نيد لبتدي تنتهلهدح ليدرلأل ثيدحش ماش لب نطقد  ،البإدرلق تثميدملً تخدم ىدي ضدح ينهح خطدط
لبهي ن البتت ط لال ريعي ىي لب نطق ثتا الأل عحأل ل

لبطرىيأل ها ضم لكخر.
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المبحث الثالث
محـددات البيئـة الداخليـة للعالقات العراقية  -األمريكية
تقتضددي وغ درلض لباثددج هنددح :تنددحاش لب ثددمملش لبملخ ي د بعددش ددأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د البإ درلق،
ااص هح لار لب ثمملش لبتي وته ش ىي تثميم تحر لبتيحت لال ريعي اتالهحتهدح اإدم لبثدرب لبادحرمي
ل ل ماش لب نطق ععش البإرلق تثميملً ،بحل عحأل أل لبضرار تنحابهح عحكتي:
المطلب األولل محددات البيئـة الداخليـة األمريكية.
لتدده ش ال ددش ملخ ي د ع ي دري ىددي ا دداري ثددمملش لبايئ د لبملخ ي د ب االيددحش لب تثددمي لال ريعي د اإددم
لبثددرب لباددحرمي ،البتددي ددمش ددأل لهد لب ثددمملش لبرئيتددي لبمل د بتيحتددتهح لبخحرلي د ل ل لبإدرلق ا ددأل
هحه لب ثمملش:
اولا ل الوضـع القتصـادي
يإددم لال،تصددحم لال ريعددي ددأل ادديأل لعاددر لال،تصددحميحش لبمابي د  ،تال لندده ظددش يإددحني ددأل لخددت الش
هيع ي د

ت د

ص د ش اعددش حص د ه ،خحص د ىددي لب ددمي لبت دي ل قاددش نهحي د لبثددرب لباددحرمي  ،اتدداب

ويخاخ لبنظح لبروت حبي لبغراي أل نحثي  ،ا اللهته صإااحش لالن حق لبإتعر
ىددي لددحالش لخددرى ددأل نحثي د حني د  .ا ددا لبددرغ

ا ثتحب لالن حق

ددأل تيحتددحتهح لب خت د بتنودديط ل،تصددحمهح ىقددم ظ ددش

تإحني أل ودع ش ىدي ال،إهدح لال،تصدحم  ،ىحبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد راثدش ثرادحً لنهعتهدح

دا ثدم

تإايددر لبع ي دريأل .يقدداش لب درئيس لب رنتددي لالتدداق (وددحرش ميغدداش) ددأل حب د " تأل لبااليددحش لب تثددمي تددال
تعتدب لبثدرب لبادحرمي ضدم لالتثدحم لبتداىيتي بعنهدح تددال تختدر لبتد

اإدمهح ،النهدح تدال تخدرج ددأل
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هحه لبثرب نهع "( ،هيعش )316 :2113 ،اىدي ن دس لبتديحق يقداش لبدرئيس لال ريعدي لالتداق ريتودحرم
نيعتاأل " بقم ختر لالتثحم لبتاىيتي لبثرب لباحرمي  ،ابعدأل لبغرب (لبااليحش لب تثمي) بد يراثهدح".
ع ط ع لبتتإينحش أل لبقرأل لب حضدي،

ىثحب لبرعام لال،تصحم لبتي وهمتهح لالملري لال ريعي

عحنش دأل لهد لالتداحب لبتدي مىإتهدح لبدا لباثدج دأل ثدرب تثدر لالبد لالنتحليد ىدي لبااليدحش لب تثدمي
لال ريعيد  ،اتإيددم لال،تصددحم لال ريعددي لبددا ثحبتدده لبطايإيد  ،اهنددح عحنددش ل د لبخ دديت لب رص د لب نحتددا
الوإحش ش هحه لبثرب لبتي ب تعأل ا ن ى أل لبتخطيط لال ريعدي الىتإحبهدح ،تدي ح الأل ت اي هدح ،دم تد
خددحرج لبخ لند لال ريعيد  ،وح ثصد ش لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد

ددا ددح ،ي تدده  61يددحر ماالر عد أل

تابيهح ،يحمي لبث ح الالصم،ح ىي لبثرب ضم لبإرلق (بتتر را.)217 :1996 ،
ا ددع لأل هدددحه لب ثد ددحاالش ،دددم ثت ددنش ومل لال،تصد ددحم لال ريعد ددي نتد ددايحً ،لال لن دده اقد ددي يإد ددحني دددأل
و ددع ش ل،تص ددحمي يإ ددام اإض ددهح لب ددا ىتد دري لبث ددرب لبا ددحرمي ،لبت ددي ل ددرش ى ددي لبق ددمري لبتنحىت ددي ب االي ددحش
لب تثمي لال ريعي

ع لبقاى لال،تصحمي لبصح مي ،ىهندح

إدمالش لبن دا لباطيئد  ،لبتدي ا غدش  %1دح

 ،1991النخ ددحض نصددياهح ددأل لالنتددحج البتلددحري لبإددحب ييأل .ى إظ د لبنوددحطحش لبصددنح ي لنتق ددش لبددا
خحرج لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد ،

دح لمى تبدا ت لرلدع رتاتهدح لبإحب يد  ،ى د تإدم لب نتلد لالابدا ب تد ع

لبصنح ي ىي لبإحب وح تمنش ثصتهح أل لبصحمرلش لبصنح ي ىي لبإدحب

دأل ( )%12.47ىددي لبنصدل

لب ددحني ددأل لبتتددإينحش (تددحب  ،)236 :1998 ،لبددا ( )%11ددع ط ددع لالب يد لب حب د  ،احبتددحبي لصدداثش
لبااليحش لب تثمي لال ريعي

أل لبماش حلش إمالش لالتته

)( 2003ثحىظ.)66 :2114 ،

الالتتيرلم لبإحبي (Papkin & Kobe,
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هحل لالنخ حض ىي لبصحمرلش لال ريعي مبيش

ا يحمي نتا لبإل ىي لب ي لأل لبتلحر

أل تن

لبا لخرى ،ى أل ( )111يحر ماالر ح  1989لبدا ( )511يحر ماالر دح  ،2112هدحل لبإلد يطدحش
يحً عش ،طح حش لبنظح لالنتحليد ثتدا لب دحئض لبدح عحندش تت تدع اده ىدي يدملأل لبتعناباليدح لبم،يقد ،
اع ددحأل يد دال

( )35يحر ددح  1991تث دداش لبي ددا لب ددا لدد (و دديأل ،)37 :2114 ،اه ددا ددح يإن ددي لأل

لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د ىقددمش ريحمتهددح ىددي لبع يددر ددأل لبقطح ددحش لالنتحلي د  ،اتاللدده صددإااحش ىددي
لتتإحمي ا،إهح لبريحم .
ع ح لرت إش ميانهح لبخحرلي لح تثابدش لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد لبدا مابد

ميند ىاددإم لأل عدحأل

مينه ددح ددح  1992ثد دالبي ( )4تري ي دداأل ماالر ددع ىالئ ددم اقي د د ( )311ي ددحر ماالر(ىيل ددي اتالنت دداأل،
 ،)86 :1995وصدد د دداح ( )6.6تري يدد د دداأل ماالر دد د ددع ىالئدد د ددم اقي د د د د ( )6.21يد د د ددحر ماالر د د د ددح 1995
( اددملبرث أل ،)11 :1996 ،هددحل يإنددي لنهددح مخ ددش لالب ي د لب حب د ا مياني د ،يحتددي ا غددش ث دالبي 8.2
تري ياأل ماالر،

لرت إش بتا غ ثالبي( )9تري ياأل ماالر دح .(Welna, 2006: 1) 2115

ا،م عحأل بترللع ،اي لال،تصحم لال ريعي ل ر ىي تمهار لاضح هح لاللت ح ي  ،ىقم ،حمش نتدا
لالنخ حض ىي لالن حق لبثعا ي

ا لبخم حش لاللت ح ي لبا ت وي ظحهري لالم حأل البلري

لب خمرلش الباطحب ات ع لبت ث لاللت ح ي

اتإحطي

ا نثا لظهر لالنقتدح حش ااودعش الضدح اديأل لب قحىدحش

الب ئحش لب عان ب لت ع لال ريعي .ع ح لخدح تدتاى لبخدم حش لبصدثي ىدي لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد
يت لرلددع  ،ىقددم لاضددثش م لرتد ل ددمش اهددحل لبخصدداص ( )2113-2112لأل لع ددر ددأل ( )1.611يدداأل
ل ريعي أل لبطاقحش لب قيري ،م ثر ال أل لبخم حش لبصثي ( (NYT, 2003) ،ثحىظ.)64 :2114 ،
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ددأل لنهددح لبمابد لالابددا ىددي لبإددحب

نحهيد

ددأل ثيددج ددمم لب صددحايأل احاليددم الال درلض لب

ند

لالخرى تي ح النهح لبماب لالابا ىي لبإحب ىي لبطب البإ يحش لبطاي .
و ددح تددتاى لبتإ ددي ىقددم ت لرلددع ىددي لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد اإددم لأل عحنددش لبن دداحج لالاش ىددي
لبتإ ددي لبثددميج الب تطددار ،ىهنددح ( )61يدداأل ل ريعددي يإددحناأل ددأل ل د ىددي لبق د لر ي ( ددار:2113 ،
 ،)21ل ح ا،إهح أل ثيج مم لبإ ح الب نييأل الب هنمتيأل لبا لل حبي لبتعحأل ى نهدح ىدي ت لرلدع يت ليدم
ىي لب تتقاش قحرن احبقاى لال،تصحمي لب نحىت  ،تضحى لبا حب لصاثش لب لاي لال،تصحمي ايأل ىئحش
لب لت ع لك ريعي ظحهري عرت ىيه ،البمالئش

ا حب ع يري نهح دح حعدره لال،تصدحم (عدي أل ىي داس)

ددأل لأل ( )%1ددأل تددعحأل لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد يتددتثاحاأل
لبقا ي ح  1997اين ح عحنش ت

لب ئ تتتثاح

ددا لع ددر ددأل ( )%16.6ددأل لبددمخش

ا ل،ش أل ( )%11أل لبمخش لبقدا ي دح 1978

)( (Golus, 2002: 427, 428ثحىظ.)69 ،68 :2114 ،
لأل

ح تمهار لباضع لال،تصحم الاللت ح ي لال ريعي هحه  ،تدتؤ ر ع يد لًر ىدي ،دمري لبااليدحش

لب تثددمي لال ريعي د

ددا لالتددت رلر ،عقطددب مابددي لاثددم ىددي ايئ د مابي د تإددممش ىيهددح لبقدداى لال،تصددحمي

لب تنح ي د لبقددمرلش عحاراددح البصدديأل البيحاددحأل ،اىددي ا،ددش ب د تإددم لبقدداي لبإتددعري لباتددي لباثيددمي بض د حأل
لت ددت لرري لبتد د ير البن دداح لب ددمابييأل اإ ددم لأل لص دداثش قا ددحش لب نحىتد د البتص ددم تق ددا

ددا لبق ددمرلش

لال،تصحمي البتقني احبمرل لالتحس .
هددحل لبال،ددع لب تددرم لإددش لبنخددب لبثحع د ىددي لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د الب ثددحىظيأل لبلددمم
لب تإصددايأل ب عدري لبنظددح لبإددحب ي لبلميددم ح لبقطددب لبالثددم لب هددي أل ه ددح عددحأل ددأل هددحه لبهي ند  ،لبددا
لباثددج ددأل اتددحئش إحبلد خحرليد ب ثددم ددأل لبعتددحم لال،تصددحم الال د لبانيايد ب ،تصددحم لال ريعددي،
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اعحنددش لبثددراب لبخحرلي د هددي اتددي

إحبل د ضددراري ب تدديطري

ددا له د لب نددحطق لالتددترلتيلي ىددي

لبإددحب  ،اخحص د ت د لبتددي ت ت د لثتيحطي دحً هددحئ ً ددأل لبددن ط .ااهددحه لبطريق د تتددتطيع لبااليددحش لب تثددمي
لال ريعي ت يأل لثتيحلحتهح أل لبن ط ،ا رل،ا تمىقه تبا لك،حبي لب نحىت بهح (لبصديأل ،لبيحادحأل ،واراادح،
لبهنددم) ددأل له د  ،ىض د ً ددأل تصددمير وددحع هح لال،تصددحمي تبددا لبخددحرج لبتددي بددا اقيددش ملخ ي د النهددحر
لال،تصحم لال ريعي أل له لخرى .
ثانيال جماعـات المصالـح وأثرها في القرار المريكـي تجـاه العـراق .
 –1الشركـات النفطيـةل
تثتددش وددرعحش لبددن ط لال ريعي د

رع د لبريددحمي البن دداح ىددي صددنح

لبددن ط لبإحب ي د  ،ال ت عهددح

لله ي تنظي ي اتنتيقي ىرمي لا ل ح ي  ،ا إملش صنح ي خحص اهحه لبصنح
مار ؤ ر ىي صنح

النتحج اتصمير لبن ط ع لبتح ير ىي لتإحره ا أل

عنتهح أل

ىي ثل لبط ب

حرت
يه ،ا أل

لار هحه لبورعحش (لعتداأل ،اودي راأل ،ا اايدش ،اتعتدحعا ،اىي داس ،الت نتد ريتود ي م ،يدا.لس.لعس،
ل اعدا) لبتدي تثصدش

دا لرادحح تدناي تقدمر ا ل هدح ا يدحرلش لبدماالرلش(The 2005 Fortune .

)500 Oil and Gas
ااحالضحى لبا نوحطهح لبن طي ىقم

مش هحه لبورعحش لبا

ن دداح اتددطاي ىددي لرع د صددنع لبق درلر لبتيحتددي لال ريعددي ،احب د

حرت مار ل ح دحش ضدغط  ،حلش
ددأل خ د ش تار حتهددح لبعاي دري ب روددثي

لالنتخحاحش لبرئحتي البتوريإي ىي لبااليحش لب تثمي لال ريعيد  .ى دي دح  1998عتدب لبلندرلش لالتداق
ا،حئم ( حص لبصث لر ) (نار حأل والر عال) يقاش تأل ودرع ودي راأل ب دن ط اضدإش  657.111لبدل
ماالر ىي صنحميق لبث ب لبل هار (احالتش ،)98 :2114 ،اىي لي اش  2111نثدش ودرع (عداتش
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لنم تتري ) لثمى ورعحش لبن ط لبتي تملر اوعش تر ىدي لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد

ا دغ 811.111

لبددل ماالر بث د ادداش لبرئحتددي اب روددثيأل لبل ه دارييأل البقضددحيح لبل هاري د لالخددرى ( ددار:2113 ،
.)227 ،226
ا ددا هددحل لالتددحس نو د ش

 ،د ا يق د ادديأل لب ؤتتددحش لبن طي د الله د ي صددنع لبق درلر لبتيحتددي

لبخددحرلي لك ريعددي ،ثتددا احتددش لكخيدري تتددإا لبددا خم د
لب تثددمي لال ريعيد ىددي لبال،ددع لع ددر ددأل نصددل يدداأل لنددم

صددحبح هددحه لب ؤتتددحش .بد ترتددش لبااليددحش
ددح ( )1991لبددا لبخ دديت لبإراددي بتطايددق

لبقد ددحناأل لبد ددمابي ،لا بض د د حأل لالتد ددتقرلر ىيد دده ،الن د ددح د ددأل للد ددش صد ددحبثهح لبن طي د د لبثياي د د الهد ددملىهح
لالتترلتيلي لبن طي ىي لب نطق احبمرل لالابا .
لضحى لبا حب ى أل له

ال،ع لبن اح ىي لملري ااش لالاأل لثت هح تحه األ تحاقاأل ىي لبودرعحش

الب ؤتتحش لبن طي لال ريعي  ،اهدا دح ضدح ل ادماره دأل تد ير هدحه لب ؤتتدحش ىدي لالملري لال ريعيد ،
ثتددا لأل لب درئيس لددارج ما يددا ا دداش ( )George W.Bushعددحأل ،ددم
ودحريع  ،يدنظ

ددش ىددي لددحش لبددن ط ع نتددق

يددحش لبث در البتنقيددب درا لًر ات تيتدده بودرع صددغرى ب تتعودحل البتنقيددب ،ا دأل د

مخابه ىي مي تلدحرب لنم حليد  ،ثتدا ظهدرش ودرع لميدمي

دش ضدالً ىدي ل دس لملرتهدح ا تتودح لًر

بهددح ،الصدداح بدده حئددم ددحبي ضددخ اثص د  ،اح هددح اتددإر رت ددع نددح نتصددل لب حنينددحش ددأل لبقددرأل
لب حضدي ،عدحب لبثدحش احبنتدا بنحئاده ميد توديني ( )Deck Cheneyلبدح
لبهيئ لبتن يحي بورع

أل لعار ورعحش لبخم حش لبن طي ىي لبإحب  ،امر

تلحا ( )36ياأل ماالر .ع ح لأل عانملبي ل رليس ن تدهح

دش دح  1995عدرئيس
يه

ه ح  2111مخ َ

دش ضدا ىدي ل دس لملري ودرع ودي رش
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ايأل ح ي ( ،)2111-1991ابدحب ىقدم عتدش هدحه لبوخصديحش لب دؤ ري البهح د ىدي لالملري لك ريعيد
صحبح لبورعحش لبن طي .
ع ددح وأل هددحه لبوددرعحش تإددم لالعاددر لتددهح حً لبددا لحنددب لب ل ددع لبصددنح ي لبإتددعر ىددي ت ايددش
نوحط ؤتتحش ا رلع لبت عير لبتيحتي ،الالتترلتيلي ىي لبااليحش لب تثمي لال ريعي (هيعدش:2113 ،
 ،)271 ،268ىددي قحاددش ثصددابهح

ددا الئددم لتددت حرلتهح ت د اصدديحغ لالخي دري لىعددح لًر إقددمي ىددي

احرلش اتط  ،تمىع لالملري لال ريعي لبا لبتمخش لبإتعر ىي لبإميم دأل ندحطق لبإدحب  ،تثدش حريإد
لبثددرب

ددا لالرهددحب البثددم ددأل وت د ث لب دم حر لبوددح ش ،لبتددي تخددم ىددي ض د انهح صددحبح لبوددرعحش

لبن طي اتثقق بهح لراحثحً طحئ .
عش ح تقم  ،لإش لب ااي لبن طي أل له ل ح حش لبضغط ىدي لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد  ،اىدي
قم د لب ثرضدديأل

ددا غ د ا لبإ درلق الثت بدده ،ب يددحمي لراددحثه لبتددناي اتإ ي د تدديطرته

ددا لب دن ط

لبإ لر،ددي ،ا يددحش لتددتغ به النتحلدده اتتددايقه ،اىددي هددحل لبصددمم نددحعر لأل وددرع "هددحبياارتأل" ب قددحاالش
لبن ط اموش ،اش لع ر أل ح ،اش ثرب لبإرلق ترتب اتتإح،م

ا قام ل دحمي لصد ح اتثدميج لرىدق

لبن ط لبإرل،ي ىي ثمام ( )8-7يحرلش ماالر( .هيعش)271 ،268: 2113 ،
الخي لًر  ،ىحأل ن اح ورعحش لبن ط لال ريعي ىي  ،دب لبإ يد لبتيحتدي لال ريعيد عدحأل تالىقدحَ دع
ل ح ددحش ص ددحبح لخ ددرى

ددا ن ددس لب ص ددحبح لا ،رياد دحً نه ددح ددأل لب ددملخش البخ ددحرج عل ح د د لب ل ددع

(لبصنح ي – لبإتعر ) ال ح

لب ااي لبصهياني (ع ح تياضح الثقحً) .
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 -2المجمـع الصناعـي العسكـري
يإددم لب ل ددع لبصددنح ي لبإتددعر

ثددمملً لتحتدديحً ب تيحت د لبخحرلي د البإتددعري لال ريعي د  ،لح

يتعاأل أل تثدحبل لبإتدعرييأل البصدنح ييأل لب تدت يميأل دأل تنتدحج لكتد ث اايإهح ،لبدح يضد

ؤتتدتيأل

ه ح لب ؤتت لبغراي لب إراىد ا ل دع (تدتحن ارم – ايرع دي) ىدي ع ارنيدح ،الب ؤتتد لبودر،ي لب إراىد
ا ل ع (هحرىرم ل ل تي) ىي االي
لع ر أل ( )241لبل ورع

حتاتواتش(ملري اس ،م.ش .)129 :اتتعاأل ع لب ؤتتتيأل أل

رتاط اهح ،لوهرهح :حعمانحبدم ماغد س ،اباعهيدم دحرتأل ااايندغ ارلي يداأل

)( (B.Crenshaw, 2004ثددحىظ ،)81 : 2114 ،لبتددي لصدداثش اثددم حلتهددح نخاد

ت حتددع تإددرل

احبورعتحريح ( )Corporatocracyل ثع لبورعحش ).(Omaha, 2004
اي ت

هحل لب ل ع أل لب راي الال عحنحش لب حمي  ،ح عنه أل لبتيطري

ا رلع لبن اح ىي

ؤتتددحش لالملري لال ريعي عحىد د  ،لب ددح تثقددق ددأل خد د ش م دده ب ث د ش لالنتخحايد د بعا ددحر لبتيحت ددييأل
ددا ددرمام تيحتددي ي رضدده لبتيحتددياأل لبنحىددحاأل ىددي

لبنحىددحييأل ىددي لالملري لال ريعيد ىددي قحاددش ثصددابه

مالئره لالنتخحاي وح تالم صحنع لبتد ح  ،لبتدي تندتت إدملش التثتدحج بهدح لب ؤتتد لبإتدعري ابعنهدح
تعدداأل راثد بوددرعحش لب ل ددع ،ىددحبراح هنددح هددا لب ثددر لالتحتددي ب ودرعحش اب تيحتدديأل

ددا ثددم تدال

).(Omaha, 2004
انظد د لًر به ددحل لبن دداح ددم لب ددااي لبإت ددعر

ددأل ل ،دداى ل ح ددحش لبض ددغط ملخ ددش لباالي ددحش لب تث ددمي

لال ريعيد د  ،الص دداح رؤت ددح لبمابد د لن ت دده يإ دداأل
اهنح لمب

ميمي

ددا ث ددظ ص ددحبثه بتثقي ددق ص ددحبثه لبخحصد د .

ا تمخ ش بصحبح لب ل دع ،ى د ً لبدرئيس لال ريعدي لدارج اداش لالب تدمخش دح

 1992ب تحنمي ارنح ت ثرب لبنلا  ،البقححى لإلتترلتيلي  ، B.52بصحبح ورع (نارج را ) لب ندتت
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لالاش بقححىددحش  ، B.52اوددرع باعهيددم لب نددتت لبرئيتددي بص دالري ،غالصددحش ت لريددمنش ،اصددحثا تإح،ددم
ارنح ت احمري لبمىح لالتترلتيلي ( عي ،)23 :1992 ،اعحنش هحه لب تحنمي املىع لبثصداش

دا م د

لب ل ع ىي ث ته لالنتخحاي ونحل .
هدحه لبتددمخ ش صدداش ىددي خم د

صددحبح لب ل ددع ،لبدح بد ي ىددش نل دده نددم نهحيد لبثددرب لباددحرمي

ااقددي يثظددا احكاباي د ىددي للنددمي لبتيحت د لال ريعي د  ،ىع ددح نإددرل لأل لب ل ددع يإدديش

ددا تددااحش

لبثراب ،احبتحبي ى أل تا،ل لبثراب يإني تإطيدش تد ب لالنتدحج لبصدنح ي لبإتدعر لب درتاط اصدنح
لبت ح االنتحله .بهحل تدإش لالملري لال ريعيد لبدا لىتإدحش لال دحش البتخطديط بهدح ب يدحمي إدمش تدمخ تهح
لبإتددعري ىددي لبإميددم ددأل لب نددحطق ددأل للددش تص دريل لبع د لبهحئددش ددأل لالت د ث غيددر لب تددتن حي اال ددحمي
لبثياي د لبددا صددحنع لبت د ح لك ريعي د  .هددحل لك ددر ب د يعددأل ا إ د ش ددأل لبضددغاط لبتددي حرتددهح بددااي
لبصنح حش لبإتعري  ،اها ح ار نه (ىي يب با حروحنم) ح  1994احبقاش "تأل لبصنح حش لبإتعري
لب تاتددط ىددي لبغددرب تتضددرر ع ي د لًر ددأل لبت د

النهددح اثحل د لبددا تددتاى لنتددحج اتصددمير هددي أل بعددي

تعدداأل ل يد  .انظد لًر التددتخمل هددحه لبصددنح حش ل ددململً عايدري ددأل لبتقنيدديأل البإ ددحش ىهددي رتاطد لتحتدحً
احبت د طحش لبتيحتددي  ،اانددح ٍ

يدده ى د أل هددحه لبت د طحش تتإددرض ،اددش اتت د ر اضددغاط بددااي لبصددنح حش

لبإتعري لبح يخوا عتحم صنا حته لا ر ،تنتحج نتلحته اتصميرهحبعي التتنح،ض ي لنيتده .بحب
دح ادرح هدحل لب دااي دأل لختد لر

صدحمر تهميدم ملئ د لميدمي اادؤر صدمل "

(Lemarchand, 1994:

)( 127, 140لبإ لا .)81 :1997 ،
اع ي لًر ح يإ م لب ل ع لبصنح ي لبإتعر لبا لخدت ق صدحمر تهميدم لميدمي ،اي دحرس لبضدغط
دا لإلملريلك ريعيد بت ييددم هددحه لب عدري ،اىددي هددحل لالطددحر ي عددأل لأل تددمر ثقيقد تصد لررلإلملري لال ريعيد
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ا تدمايش (ل د لبخ ديت) دح  ،1991ات ييدمهح لبخيدحر لبإتدعر
نظ د لًر ب ددح ي رضدده حب د
طحئ د د

اضدحً دأل لبثدش لبتد ي لبقدحناني،

ددأل لن ددحق تددعر التددع ،او د لر ً ع دحً ددأل لكت د ث  ،اهددا حيددمر اددماره لراحث دحً

د ددا لب ل د ددع.وض د د إبا وأل لخد ددت ق لك د ددحش لبماري د د اد دديأل لالملري لال ريعي د د البإ د درلق ،اتإ ي د د

لبهاللس لال ني بماش لبخ يت لبإراي ،ب تعأل ا إ ش أل ضغاط لب ل ع التتن لل رالش ماش لبخ يت
لبإراي ار يحمي لن ح،هح لبإتعر ا م تق يصه .
ع ح لأل لبضغاط لبتي ي حرتهح لب ل دع لبصدنح ي لبإتدعر ،

دا ؤتتد لبرئحتد لال ريعيد ،

مىإش لالخيري لبا يحمي خصصحش لبدمىح  .ىع دح لمش لب ي لنيد لرت إدش نتدا ود لر لالتد ث البإعدس
صدثيح ،بددحب تن ددق لبثعا د لال ريعيد

ددا ل نهددح لبإتدعر

لب ل ع ىي لبااليحش لب تثمي لال ريعي  ،وح تقمر ،ي

ددح يدال

لع ددر دأل ل ددا مخددش وددرعحش

لبن قحش لبتي يتت يم نهح لب ل دع اد ع ر دأل 411

يحر ماالر تنايحً ،تحتي اوعش احور اغير احور أل صنحميق لبتإح،م.(Omaha, 2004: 1) .
اهعحل تحه ش ضغاط لب ل ع لبصنح ي لبإتعر

ا لب ؤتتحش لبإ يح ىدي لبااليدحش لب تثدمي

لك ريعي د (لبعددانغرس ،ا لري لبددمىح )؛ اقصددم تتددايق لبت د ح الب ثحىظ د

ددا ،ددمرلش تنتددحج  ،اتطدداير

لكت ث  ،وا برىع لبثلر أل ايع لكت ث لبا اإض لبماش ،لا بت ايش اإض لباد لر ت لبإتدعري لب يدري
ب لددمش ،عارنددح ت ثددرب لبنلددا لا اددحمري لبددمىح لالتددترلتيلي لا بتاتدديع لطددحر ث ددل و د حش لالط تددي
بتلهي لبدماش لبلميدمي لب نتتدا لبيده ،ىدي تثميدم

دح لبتيحتد لبخحرليد لال ريعيد  ،اغحيتهددح دأل حبد

لبراح ابيس احبضراري لال أل لا لب صد ث لبقا ي د )( (Johason, : 135, 136ثدحىظ.)85 :2114 ،
ا ددأل ن ددس لب نط ددق ي عددأل لم لر لبددمار لب ح ددش الصددثحب لب ل ددع لبصددنح ي لبإتددعر  ،ىددي تث دريض
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لالملري لال ريعي امىإهحبتاني تتترلتيلي لبثرب لالتتاح،ي  ،الإ هح لب امو لبندحظ ب تيحتد لال ريعيد ىدي
تإح هح ع لبإرلق ع ط ع لالب ي لب حب .
 - 3اللوبـي الصهيونـي:
يإددم لب ددااي لبصددهياني ددأل لع ددر لبل ح ددحش لال ريعيد تنظي دحً ،الع رهددح ،ددمري ىدي تثميددم لبتد ا
لبتيحت ددي لبخ ددحرلي لال ريع ددي ،لح يت ددابا
لالترلئي ي ب وؤاأل لبإح

دده ددؤت ر رؤت ددح لب نظ ددحش لبيهاميدد لال ريعيد د  ،الب لند د

الب إراى اد(لياح ) ( American Israel Public Affairs Committee

 ،)A.I.D.A.C.لبتددي هددي ا حاد لب ددااي لباثيددم لب تددلش طاقدحً بقددحناأل  ، 1946البصددحمر ىددي لبااليددحش
لب تثمي لال ريعي  ،الب ع ل دأل لبنحثيد لبرتد ي ا ه د ر حيد م د (لتدرلئيش) احتد لبيهدام لك دريعييأل،
اتددحث
م

هددح لبرئيتددي لبعددانغرس ،ابعنهددح تختددرق حصددش لإلملري لك ريعيد لكخددرى عحىد بث هددح

ددا

(لترلئيش) م حً غير وراط ( نصار.)292 ،291 :1996 ،
ابهحل لب ااي لمالش ن اح ات ير ىي لالملري لك ريعي  ،اتيحتتهح ىحال الش لبيهامي تإم أل ايأل لهد

لبم حئ ب ث ش لالنتخحاي ب نحصب لب مرلبي عحى  ،اهنح لب وحرع لبتيحتي لب إحب  ،البتنظدي لب دؤ ر
ىي لبإ يحش لالنتخحاي تبا لحنب لبن اح ىي لحالش لبثيحي لال،تصحمي الب قحىي الال

يد لال ريعيد ،

ىض َ دأل ت رعد لغ ايد لبودريث لبيهاميد ىدي االيدحش ثاريد  ،اهدا دح ل طدحه ن داحلً اله يد ،صداى
(لبوارالي ،)111 ،111 :1996 ،ا صمر لبن اح لالخر ها لالاإحم لب قحىي البميني لب ت

احكىعحر،

الب إتقملش البقنح حش لبتدي تث هدح لبثرعد لالصدابي لب تديثي لال ريعيد لب إحصدري ،لبتدي حرتدش ما لًر
رئيتيحً ىدي م

(لترلئيش) اتقايتدهح اض دحأل لتت رلرهح ار تح يرهح ىدي لب قحىد لبإح د  ،ا ؤتتدحش صدنع

لبقرلر لبتيحتي لال ريعي ،ا نهح لبتح ير اانلحح عاير ىدي لبعدانغرس (لبثدارلني .)438: ،ا،دم تدحه ش
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صددحمر لبن دداح هددحه ا ل هددح ىددي ت إيددش مار لب ددااي لبصددهياني ،اتالهحتدده ىددي صدديحغ تيحتد ل ريعيد
ىإحب  ،تخم ىي ض انهح صحبح (لترلئيش) الهملىهح ىي لب نطق .
ابعددي ي ددحرس لب ددااي لبصددهياني تد يره ىددي لبتد طتيأل لبتن يحيد البتودريإي  ،ى ندده يتددإا ب ثحىظد
دا لتصددحالش تالص د اح ضددح لالملري ،ا ل ددس لبوددياأل البن دالب ا تددح ميه  ،اخصاص دحً ددأل عددحنال
ل ضح ىي بلحأل لبوؤاأل لبخحرلي البقالش لب ت ث الب ي لني  ،اها دح يتديح بده اصداري خحصد تثميدم
لبإنحصددر لبرئيتددي الب اضددا حش البوخصدديحش لبتددي تقددا اصدديحغ لالتددترلتيلي لال ريعي د  ،اي عددنه
احبتددحبي ددأل

حرتد لبضددغاط لب نحتددا

ددأل للددش تإددميش ،د لررلش لالملري لبتددي يددرى لب دااي لنهددح بيتددش ىددي

ص ددحبح (لتد درلئيش) ،البثص دداش ددأل ثحى ددش لبع ددانغرس

ددا تص ددايش بص ددحبثهح ى ددي لب ل ددحش لبتيحت ددي

البما ا حتددي ،اىددي لددحش يددحمي لب إان د لال،تصددحمي البإتددعري ( نصددار .)292 : 1996 ،ا،ددم اددر
لباحثج لال ريعي (ىي يب اح لر ) أل مار لبضغاط لبصهياني اقابه " باال لبضغاط لبصهياني ب ح عحنش
لبخحرليد لال ريعيد بتهددت ابددا  ،ددي ً ا وددع لب لئدديأل لبيهددام" ( (Philip, 1978: 265) .اددملبلالم،
م.ش )36 :
ااح عددحأل لب ددااي لبصددهياني تثريد لبعددانغرس ،ب ضددغط
حرت ل ضغط

ددا لبدرئيس البتد ط لبتن يحيد  ،بددا ثددحاش

ا (لترلئيش) ىي ثحش ارا تإحرض ايأل لالخيدري البايدش لالاديض ،ع دح ثدمج دح

 1991نم ح ودنش ل ا دحش لبضغددط لبصدهياني  ،ث د التدإ

دا لبدرئيس لال ريعدي اداش اا يدر

خحرليتدده لددي س ايعددر ،اإددم لأل هددمم لبدرئيس ادداش ا يقددحل تقددمي ت ينددحش ،ددراض ا ا ددغ ( )411يدداأل
ماالر ،الت ددعحأل لبيه ددام لبت دداىيش ى ددي (لتد درلئيش) لك ى ددي ثحبد د ليقحىه ددح ان ددح لب ت ددتاطنحش ى ددي لال لرض ددي
لب تطيني (لرليس. )81 :1998 ،
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البثقيق لالخرى ،لأل لب ااي لبصهياني يت تع ا إحبي عايدري نظيدر لبخدم حش لبتدي يقدم هح ال ضدح
لبعددانغرس ،البإددح يأل إه د ا نهددح خم د ل ددع النتددحج لب إ ا ددحش لب إددمي اإنحي د احلش له ي د ،صدداى
احبنتا ب ور وغاش اىي هحل لبصمم يقاش (مغاالس ا ا ي م) ( ) Douglas M.Bloomfieldلثم
تدؤابي لياددح

ت ددحخ لًر " ع ي د لًر ددح ي لد األ لبينددح بتثريدر لبصدديغ لالابددا بخطدحب  ،لا ب إ ددش

ددا نددص

توريإي  ،واإل طح نصحئدح تعتيعيد ( )...لا ددأل للدش لبتإائد ب ،تد لر "(M.Bloomfeild, 1983: .
) ( 19نصار.)297 : 1996 ،
ااقددمر تإ ددق لال ددر اددحبإرلق ،ىقددم

ددم لب ددااي لبصددهياني النط  ،دحً ددأل لاليميابالي د لبصددهياني

لبتاتإي  ،لبتي تتتهمل و أل (لترلئيش) ااقحئهح التتح هح لبا تع يل لهامه ،ا تدح يه بتقدمي
تصار لبإرلق

ا لنده صدمر تهميدم ال نهدح لبقدا ي .ع دح بلد لب دااي لبصدهياني لبدا تتدخير ل عحنيحتده

عحى د ملخددش لبااليددحش لب تثددمي لال ريعي د ب حرت د
امىإهح

إ ا دحش

يددم ددأل لبضددغط

دا تدرليح لبخيدحر لبإتدعر ضدم لبإدرلق ،الادر مبيدش

ددا لالملري لال ريعي د بتثريضددهح

دا حبد  ،لب يدحري لبتدي ،دح اهدح اىدم دأل

لبخاد د لر لبتيحت ددييأل ،البإت ددعرييأل لبص ددهحين لب ددا الو ددنطأل ى ددي ط ددع و ددهر ت ددا

ددح  ،1991ارئحتد د

( اودي لرندس) ا يدر لبمىددح (لالتدرلئي ي) ال،ندح لالملري لال ريعيد اد أل لبإد لرق يودعش تثدميحً، ،دم يإددرض
صحبثه ب خطر احبحلش اإم ا ،ده لب تصد ب دأل لبتاللدم لبإتدعر لباثدر لال ريعدي ىدي يدحه لبخ ديت
لبإراي اتهميمه بد(لترلئيش) (لبتإم .)12 :1991 ،
اهعددحل ،بد تعددأل ثددرب لبخ دديت لب حنيد
اتطايقه ات ت  ،لررلش لال

ددح  1991ضددم لبإدرلق ،ا ددح ت هددح ددأل لهددام ع د بإ بدده

لب تثمي ب تعأل ا إ ش أل ضغاط لب دااي لبصدهياني ،لبدح الدم لأل دأل

ص ث (لترلئيش) لضإحل لبإدرلق ،النهحعده اتثييدم ماره ىدي ،ضدي لبصد لر لبإرادي – لالتدرلئي ي .ا،دم
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لعددمش لبعحتا د (غ دريس هحبيتددش) لبددمار لبضددحغط ب ددااي لبصددهياني ىددي لالملري لال ريعي د اقابهددح " ت د بش
لبت ير لال ريعي لبتحاق ىي لبتإامي لبتيم لي س ليعن ىي ح لحل عحأل لبرئيس ااش يتوحار ع لبخا لر
ىددي لبوددؤاأل لبإراي د البوددرق لاتددطي  ،ى لددحاني ع د  ......لأل لب ثيطدديأل ادده عحى د

ددأل لنصددحر لب ددااي

لالترلئي ي" (هحبيس( )6 :1991 ،نار .)25 :1992 ،
ااإم اصاش لبرئيس لال ريعي لارج ما يا لبا لبت ط ىي ح  2111ثيج ض ش لملرته مملً
ددأل لبيهد ددام لبصد ددهحين ا د ددمملً عايد د لًر د ددأل لبوخصد دديحش لال ريعي د د لب ثحىظد د  ،الب تود ددممي ل د ددحش (مانحبد ددم
لر تد د ي م ،اعان ددملبي ل لري ددس اتخ ددريأل) ،ال ددم لب ددااي لب د دالبي بد دد(لترلئيش) لأل ددأل صد د ثته غد د ا لبإد درلق
الثت بدده ،النهددح

ي د ت د لال ددملم بهددح الع ددر ددأل و دري ل ددال

لبصث ي (لالتدرلئي ي) ،ندم ح وودحر تبدا وأل لالغ ايد لبتدحثق
لبتددي م ددش لبددا لبثددرب

تتحبي د  ،اهددا ددح لع ددمه (يددار لىنيددر )
دأل دا،إي ( دحعري  21تدات ار )2111

ددا لبإدرلق (تناضددح الثقددح) عددحنال ددأل لبيهددام لبصددهحين لبقحاضددييأل

ددا وهد

لب نحصددب لبثتحت د ىددي ا لري لبددمىح لك ريعيد  ،هددحل لال ددر لبددح نادده لبيدده (يددار لىنيددر ) اد د عمه تقريددر
نورته صثي هحرتس لالترلئي ي ىي  2113 4 4ب رلت هح ىي الونطأل ،نم ح تثدمج دأل مار لبيهدام
ىي صدنع لبقدرلر احبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد  ،تح ،دحش :تأل ودرا لبثدرب

دا لبإدرلق خدحرج دأل ادح ي

(لب ثدحىظيأل لبلدمم) ،ادش لع در ددأل دح التدتهمىش هيع يد " ودرق لاتددط لميدم" اتغييدر لب قحىد لبتيحتددي
ب نطق ععش (هايم .)17 :2113 ،
اهعحل ،ش لب ااي لبصهياني ثعا

خ ي ثقيقي تضع لبخيحرلش ،البادملئش ل دح لب تدؤابييأل

ىددي لالملري لال ريعي د  ،هددحل لحل ب د يقددمر به د لأل يل ت دال احن تدده

ددا  ،د هددحه لالملرلش ،اهددا ددح لإددش
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صددحبح (لتدرلئيش) الهددملىهح ع ددح يإرضددهح

حؤهددح ا ؤيددمؤهح ىددي لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد  ،هددي لبتددي

تثمم تحر لبتيحت لال ريعي تلحه لب نطق لبإراي البإرلق تثميملً.
المطـلب الثانـيل محـددات البيئـة الداخليـة العراقيـة.
بقد ددم ت د د رش لبتيحت د د لال ريعي د د ل ل لبإ د درلق ،ااود ددعش احود ددر ،ات ت د د

د ددأل لب ثد ددمملش لبملخ ي د د

لبتيحتددي الال،تصددحمي الاللت ح ي د  ،لبتددي وددع ش اددمارهح لئت ى دحً ىريددملً الاضددح ملخ ي د

رل،ي د هي د ش،

احبتحبي ال،إحً ثقيقيحً مل حً بتيحتحتهح اتيحتحش ث حئهح تلحهه.
اولال -المستـوى القتصـادي.
بقم
رالش إمني

دش لبايئد لال،تصدحمي ب إدرلق دح ً مل دحً ب تيحتد لال ريعيد تلحهده نظد لًر ب دح ي ت عده دأل
تنا

 ،ااحثتيحطيحش عايدري يثتدش اإضدهح لرعد

تقم د

دا لب تدتاى لبدمابي االتدي ح

لب إدحمأل لالتدترلتيلي لب ت د ادحبن ط الب اتد حش البعاريدش تضدحى تبدا إدحمأل لخدرى ندحمري  ،لبدا لحنددب
عان دده ت ددا،حً ه د دحً ب ت ددت حرلش البتل ددحري لبإحب يد د
لال،تصحمي

ا د دحً ،الك ريعيد د او ددعش خ ددحص .ه ددحه لال عحن ددحش

مش نص لًر رئيتحً أل نحصر ،اته لبحلتي  ،كنهح تعداأل لالتدحس ال تطدار دأل ود نه وأل

يرىددع ددأل عحن د لبإ درلق لبمابي د

ددأل له د ايثقددق لالتددتق ش لال،تصددحم بدده ددأل له د لخددرى (ث ددحم ،

)43:
ا ددا هددحل لكتددحس ،وتددتح رش لبايئ د لال،تصددحمي ب إ درلق ا ه ي د عاي دري ىددي خططددحش لب وددحريع
لال ريعي  ،ا ح لبثصحر لال،تصدحم لب دراض
لددح ش اددمالىع لبهي ن د

دا لبإدرلق لال مبيدش

دا لأل لبتيحتد لك ريعيد ت ل ه،

ددا دالرمه لب إمني د لإلتددترلتيلي ااخحص د لبددن ط ،ىدداغض لبنظددر

ددح تنو دره

اإددض لبتقددحرير البا ددحئق الالثصددح لش ددأل نتددب لبخ د يأل لبإددحب ي ب ددن ط ،ىق ددم ولددرش لباالي ددحش لب تثددمي
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ددأل خد ش ل ،ددحر لبتلتدس ،اطددحئرلش لالتتعوددحل (طدحئرلش لبتلتددس) ،لبتدي حرتددش نوددحطهح

لك ريعيد
خ ش رث

ح يت ا احبت تيش أل وت ث لبم حر لبودح ش لبإ لر،دي ،تدثحً عدح ً ب إدرلق ،اوصداح بدميهح

إ ا حش ت صي ي

أل ع ي لبخ يأل لالتترلتيلي لبإرل،ي (ووير بهح تحاقحً) (عحت حأل.)125 :1995 ،

ع ددح ددمش لبايئد لال،تصددحمي ب إدرلق ثددمملً مل دحً ب تالهددحش لك ريعيد ت ل ه ،لبتددي لنط قددش ددأل
لم لر

حمه لأل ب إرلق تتقا ً ل،تصحميحً ال ملً

ا لب مى لباإيم؛ ال ت عه لضخ لثتيدحطي ن طدي ىدي

لب نطق لبإراي  ،لبا لحندب درالش إمنيد تدترلتيلي ا دالرم حئيد هحئ د ع ي د ادم

،ح متده لب لر يد ،

لبددا لحنددب لبطح ،د لباو دري لبعحىيد بت اي د لثتيحلحتدده لب لر ي د  ،البصددنح ي اخ د ل اقي د لبددماش لبخ يلي د
لبإراي د  ،ااحبتددحبي ى د أل ب ،تصددحم لبإ لر،ددي لبقددمري

ددا تغطي د لبن قددحش لبإتددعري لبضددخ

ىددي ثددحش رىددع

لبثظر لبوح ش نه ،اها ح ترغب لبااليحش لب تثمي ىي ثما ده (ىدابر ،)16 :2112 ،بدحب الدمش ىدي
لتت رلر لبإقااحش لال،تصحمي وع ً أل لوعحش لبثرب ،بعأل ااتحئش ل،تصحمي تهمل ىي نهحي لب طحل
لمخددحش لبإ درلق اإ عحنحتدده لال،تصددحمي لبهحئ د ىددي ملئ دري لبن دداح لك ريعي د ا ددأل ،د تتددخيره بتإ ي د المل د
هي نتهح لبإحب ي اهحل ح تثقق اإم غ ا لبإرلق احوري .
ثـانيـال المستـوى السياسـي.
بق ددم ددمش لبتاله ددحش لبتيحت ددي ب نظ ددح لبإ لر ،ددي تل ددحه لبصد د لر لبإرا ددي – لبص ددهياني ،البعي ددحأل
لبصددهياني الال اريحبيد لبإحب يد  ،لاددر

الدده ب تيحتد لك ريعيد ل ل ه .ى ددأل لبلددمير احبددحعر وأل لبإ درلق،

ا ند ددح تد ددقاط لبثع د د لب عد ددي ىيد دده د ددح  ،1958تد ددإا لبد ددا تاند ددي رؤى ،اتالهد ددحش تيميابالي د د رلىض د د
ب تيحتددحش لبغراي د لالتددتإ حري ا وددعحبهح لب خت د  ،ا،ددم تل ددا ا ،دده لب درلىض ىددي إحرضددته الت ح،يددحش
لبص ح لب صري –لإلترلئي ي (عح ب مي يم) ،ىض ً أل وحرعته لب تدت ري ىدي عدش لبثدراب لبتدي ودنش
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ضددم (لتدرلئيش) ب

دال ( ،) 1973 ، 1967 ، 1948لبددا لحنددب رىضدده لب تددت ر ب الددام لاللناددي ىددي

لب نطق لبإراي  ،نحهي

أل ترلاط نهله هحل ع ،مرته لبوح

(لال،تصحمي  ،لبإتعري  ،لبتيحتي ) ،اها

ح لإ ه عحاثحً ب ورا لال ريعي -لبصهياني ىي لب نطق لب حعاري.
ا ددا لبددرغ

ددأل ثحاب د لبإ درلق تلنددب لبتصددحم لب احوددر ددع لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د  ،لال لأل

خويتهح أل واإحم لبمار لبقا ي الإلنتحني ب إرلق ا نح ط ع لبتتدإينحش دأل لبقدرأل لبإودريأل ،مىإهدح لبدا
لب لا ب إميم أل لباتحئش أل للدش مىإده لبدا لبتخ دي دأل الادش تيحتدته لباطنيد البقا يد  ،اهندح عحندش
و د لبخ دديت ددح  ،1991لبتددي لنتهددش اثددرب لبخ دديت لب حنيد

ددح  ،1991ا ددأل د تتددترلتيلي لالثتدال

لبتددي عحنددش لباتددي لب نحتددا البتددي هددمش لبتددايش ،بتثقيددق لبهددمل لال ريعددي لبددح اضددع نددح ط ددع
تدداإينحش لبقدرأل لب حضددي ،اهددا تددم ير لبإدرلق اال لبد لخددر ددح تاقددا ددأل قحا د

رايد ىددي اللهد تيددحر

لبهي ن لك ريعي (لبيحتيأل.)131 ،129 :1997 ،
ا ددع حبد  ،ىقددم اقددا لبإدرلق،

ددا لبددرغ

دح عددحأل يإحنيدده ددأل ال،ددع ملخ ددي اال ،ي ددي امابددي صددإب،

خ د ش ىت دري لبتتددإينحش ددأل لبق درأل لب حضددي ،ت تددعحً ا ال ،دده اطراثحتدده لب نحهض د ب عيددحأل لبصددهياني،
اب الام لك ريعي ىي لب نطق  ،ااقا لبماب لباثيدمي لبتدي ال ت د ىيهدح لبااليدحش لب تثدمي ن داحلً ،لا ،دمري
ددا لبت د ير احب تددتاى لبددح يضددطر صددحنع لبق درلر لبتيحتددي لبإ لر،ددي ب تخ ددي ددأل طراثحتدده (لبيحتدديأل،
 ،)273 :2114اها احب وعش قا و ح تثقيق وهملل لبااليحش لب تثمي لك ريعي ا صحبثهح ،امىإهح
احبتحبي لبدا لبإ دش ااودعش الضدح اصدريح دأل ولدش تغييدر لبنظدح لبتيحتدي لبإ لر،دي ،اهدا دح ادر نده
( اينغ ددا اريلنتد دعي) ا ددحبقاش "تأل نظ ددح ص ددمل ثت دديأل ى ددي لبإد درلق و ددع وت ددترلتيلي ب االي ددحش لب تث ددمي
لال ريعي " (اريلنتعي الخراأل.)79 :1999 ،
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اهعددحل ،وصدداثش ت د ب تغييددر لبنظددح لبتيحتددي لبثددحع ىددي لبإ درلق  ،ضددراري وتددترلتيلي و ريعي د
ال لب لار

ثمم بتيحتتهح ت ل ه ،اهنح ي عأل تم لر

غ ى غ ا الثت ش لبإرلق ح  2113بتثقيدق هدحل

لبهمل اتإ ي لبالام لال ريعي ىيه ع ض حأل و أل (لترلئيش) .
ثـالثـالالمستـوى الجتماعـي.
تإددم تددحب لبترعياد لاللت ح يد ب لت ددع لبإ لر،ددي ددأل واددر لب ثددمملش لبملخ يد لبمل د ب تيحتد
لال ريعي ثيحبه ،ىحبا لحنب لبإرب لبحيأل يوع األ لكغ اي لبتعحني لبتحثق  ،الب قمري انتا  %81أل
تإددممي ،اإضددهح عايددر ا ددؤ ر ،ددش لكع درلم لبددحيأل

ددمم لبتددعحأل ،يض د لب لت ددع لبإ لر،ددي و ،يددحش ،ا ي د

يوددع األ نتددا  ،%21البدداإض لالخددر ثددمام لبتد ير نتددايحً عحبترع ددحأل الالر ددأل الالوددارييأل البع ددملنييأل
البصحائ لبدحيأل يودع األ نتدا  ،(Stanly Read, 2003: 36) %5و دح احبنتدا ب نقتدح لبطدحئ ي ىد أل
لكغ اي لبتحثق

أل لبإرل،ييأل نقت األ ايأل طحئ لبتن البويإ .

اادحب يعدداأل لبترعيددب لاللت ددح ي لبإ لر،ددي تنا دحً ا تإددمم لبقا يددحش ،البطالئددل الب غددحش .ا ددع لأل
لالنم حج لبقا ي ىي لبإ لرق ،عحأل ،م ،طع واطحً اإيملً
الثمي ىي هاي

راي

ا طريدق صدهر لبطالئدل البقا يدحش ىدي ااتقد

اثمي اتثقيدق لب ث د لباطنيد  ،تال وأل تطدار لكثدملج اإدم ثدرب لبخ ديت لب حنيد

 1991وته ىدي لثيح لبهايحش لبإر،ي البطحئ ي لب الامي ىدي لب لت دع لبإ لر،ددي ( دحر،157 :1996 ،
 ،)158لبتي ب يعأل لبمار لك ريعي ا ن ى أل تيقحظهح ،اتم ي هح عاتي ب تمخش ىي لبودؤاأل لبملخ يد
لبإرل،ي اوضإحل نظح ه لبثحع ت هيملً إلتقحطه.
اهعددحل ،عحنددش رلهن د لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د
ثققته احب إش نم ح ،ررش ىي نيتحأل  1991ت،ح

ددا لبتنددا لبإر،ددي البطددحئ ي ىددي لبإ درلق ،لبددح

نطق و ني

ث ي مابيدحً ب عدرلم ،ىدي ود حش لبإدرلق

تثش ،يدحمي لكثد لب لبتيحتدي لبعرميد (لبثد ب لبدمي قرلطي لبعرمتدتحني ،الالتثدحم لبداطني لبعرمتدتحني).
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اهعحل وتتحكعرلم ثعا
اام

لن صحبي به ىي لبو حش .البا لحنب هحل و،ح ش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ،

أل اإض ث حئهح ،نطق ثظر طيرلأل ىي لناب لبإرلق بث حي لبوديإ ( دحر.)158 :1996 ،
ددأل لتددت حر لبتنددا لبإر،ددي البطددحئ ي ىيدده ب تددمخش ىددي وددؤانه

ااددحب ت عنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد

لبملخ ي  ،الالنتقحص أل تيحمته ا صحمر ت طته لب رع ي  ،ىي نطق لبثع لبحلتي ىي ود حش لبإدرلق،
اتإ ي لبت عش لبتمريلي بت طته ىي لبلناب.
اهعحل ياما ،وأل لالنقتح لبإر،ي البطحئ ي ىي لبإرلق ش ح َش م دٍ االت ٍ
دنحم ب تيحتد لك ريعيد ،
لبتددي تددإش اددمارهح لبددا تإ ي د ه ،ام د
ب

ت د ب لالن صددحبي اال ح ،د

ي د لالنددم حج لبقددا ي ىددي لبإ درلق،

لتتقرلره لبملخ ي  ،اها ح تدح مهح ىدي ت هيدش لبايئد لبملخ يد لبإرل،يد  ،ال دملمهح

لبتتإينحش أل لبقرأل لب حضي اطريق

دا دمى قدم

عنتهح أل تن يح خططهح لالتترلتيلي اغ ا لبإدرلق ،لبدح ثظدي

ات يي ددم الثد د لب البوخص دديحش لبإرل،يد د لب ال ددامي ى ددي لبخ ددحرج ام ه ددح ىضد د ً ددأل تحيي ددم ملخ ددي ددمىا
اتد د يرلش خحرليد د نح ،د د

ددا لباضد ددع لب ددملخ ي  ،اهد ددا ددح لىت ددح بهد ددح ل ددحالً التد ددإحً بتثقي ددق لهد ددملىهح

ا صحبثهح ىي لبإرلق اعش تهاب .
خ صد لبقدداش ،تأل ثددمملش لبايئد لبمابي د لب ت د ات لرلددع لالتثددحم لبتدداىيتي ااددرا لبااليددحش
لب تثمي عقطب مابي هي أل ،ا ح رلىقهح أل ثمملش ل ،ي ي
ا ثددمملش ملخ يد احبنتددا ب إدرلق البااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ،

ا تدتاى لبايئد لبإرايد اغيدر لبإرايد ،
ددش ا ل هددح لإلطددحر لب ثددمم ،البددمل

ب ددرض لبددمار لك ريعددي لب ت ددرم ىددي لبإددحب  ،اهددا ددح تاضددح ااوددعش ل ددي ىددي ثحاالتهددح لثددملج لبتإائ د
لبوح

البضخ

بقاى لبتثحبل ضم لبإرلق ،لبح تد

نظ لًر بغيحب أل ينحىتهح أل لبقاى لبرئيتي
لب صش لبرلاع.

دأل نط دق لنهدح لبقداي لبإظ دا لالابدا ىدي لبإدحب

ا لال،ش ىي لال م لبقريب لب نظدار ،اها دح تياضدثه ىدي
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الفصل الرابع
الدوافع اإلستراتيجية األمريكية ألحتالل العراق
تتإا لبماش ىدي تطدحر ثرعد تيحتدتهح لبخحرليد تبدا تثقيدق ل ا د

دأل لكهدملل تخت دل دأل

ثيج لكاباي  ،ا ا اىق ح يرله صحنع لبقرلر لبتيحتي لبخحرلي .اتتثمم لكهدملل نظد لرً ب دمالىع لبتدي
تقام ىدي نهحيد لب طدحل تبدا تثقيقهدح ،ا دأل هدحل ي عنندح ىهد لبدمالىع امالبد لب إندا لبإدح ب هدمل ،و وأل
لبماب د

نددم ح يعدداأل بهددح وهددملل تتإ ددق احبثصدداش

ددا لب دالرم لكابي د وا ىددتح لكت دالق باضددحئإهح ى د أل

لبملىع يعاأل ل،تصحميحً ،ا نم ح تتإا لبماب تبدا ،داي تدعري بث حيد ت ،ي هدح ا صدحبثهح دأل لبتهميدملش
لبخحرلي  ،ى أل لبمالىع تعاأل هنح تعري حلش طحاع ل ني هحل أل له  .ا أل له وخرى ي عأل لإلودحري
تبددا لبددمالىع

ددا ونهددح لبتددايش لبددح يقددام تبددا تثقيددق لبهددمل الباصدداش تبيدده اددحبطرق الباتددحئش لب تحث د

لب نحتا ،ااهحل يعاأل لبملىع ُ رلمىحً ب ت ا لبخحرلي ب ماش أل ولش تثقيق وهملىهح لب خت .
نظريحش تقاش ا أل لبإال ش لال،تصحمي هي لبإ لكابا بل يع لبثراب اوأل إظ لكتاحب
وا لب تددااحش لكخ ددرى هددي ل ددرم و،نإ د ب ددح يع ددأل ىددي لبخ ددل ،اونهددح ل ددرم اال ددج ظحهريدد
ل،تصحمي ا اح ج وتحتي تقا

باد دالطأل

ا لب نحىع الب صحبح الكط ح  .البثقيق ونه ال ي عدأل تغ دحش لبلحندب

لال،تصدحم كه يتده ايعداأل هدحل تدالى لًر ىدي لبثدراب لبخحصد ا دح بدمى لبقاحئدش لباملئيد

دأل ت عيدر ،بعدأل

نم ح يتإ ق لك ر اثضدحرلش رعاد اماش تإدممي لالتلدحه تغدما لبثدراب حلش مالىدع دأل ندا وخدر ،تح
بيتش لبإال ش لال،تصحمي هي لبتي تت اق

ا غيرهح اقمر ح هنح

ح يع أل أل ثحلحش وا ضرارلش

ثياي د د ب لت إد ددحش وا ماش إين د د ىد ددي لود ددتإحش ثد ددراب إين د د  ،اد ددش را د ددح تود ددتر
اتيعابالي

ال د ددش للت ح ي د د

إقمي ىي لوتإحش ثراب إين  ،خصاصحً تحل ح تإ قنح ىي ى ت لبمالىع لبتي عحندش ا لر
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إظ لبثراب اثتا لال،تصحمي

نهح ،وا ،م تتامش لبإال ش عي تصاح ثرااح تيعابالي

وا تيحتي

وا للت ح ي وا ت طاي اثته (لبل يش.)22 :2001 ،
نه

أل هحل ونه يإم هنح و ىي وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي الثت بهح ب إرلق عحأل ل لً

ددأل رؤي د تتددترلتيلي و يرعي د

تعح د بتثقيددق وهددملىهح ،اىددي هددحل لبتدديحق عددحأل لبإ درلق ا حا د لبتددحث

لبرئيت د لكابددا بتطايددق تتددترلتيلي لبض دراحش لإلتددتاح،ي  ،البتددي تاددرر ع دش
تإتقددم ىيدده لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي ونهيوددعش خط د لرً
نطق

ددا و نهددح وا

ددش تددعر

ددا و ا ددم

ددا صددحبثهح لبثياي د ىددي و

أل لبإحب .
بعأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي عحأل بهح وهملل ُ إ ن تحاق ،اش لبثرب ا أل

لالثدت ش بتاريدر

هدحه لبضدراحش لإلتدتاح،ي  ،نهدح تددم ير وتد ث لبدم حر لبودح ش الإلطحثد انظدح "صدمل ثتديأل" ،اتثقيددق
نظح مي قرلطي ،البثرب

ا لإلرهحب .تال وأل هنح لبع ير أل لب عريأل لبتيحتييأل البإتعرييأل ي نماأل

هددحه لبددمالىع كنهددح ملئ ددحً ددح تعدداأل لبغطددح بددمالىع وخددرى رئيتد غيددر إ ند  ،اهددي ددأل لبصددإاا ا عددحأل
لب ددتعهأل اه ددح ماأل لبا ،ددال

ددا ل ددحارهح ا إطيحته ددح اخ ي دده لب ددمالىع لإلت ددترلتيلي لك ريعيد د  ،ب ددحل

لباحثج تبا تقتي لب صش لب حني تبا

احث هي:

 -لب اثج لكاش:لبمالىع لإلتترلتيلي لك ريعي لب إ ن الثت ش لبإرلق

.

 لب اثج لب حني :لبمالىع لإلتترلتيلي لك ريعي غير لب إ ن الثت ش لبإرلق. -لب اثج لب حبج :تتقاش لبإ ،حش لبإرل،ي لال ريعي ىي ظش لالت ح،ي لال ني

ددم
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المبحث األول
الدوافع اإلستراتيجية األمريكية المعلنة لحتالل العراق
تدح،ش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ىدي غ اهدح ب إدرلق ادررلش دمي ،ااغدض لبنظدر دأل ددمى
صثتهح ،تال وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي ،م تهح ب إحب تطايقحً إلتترلتيليتهح لإلتتاح،ي  .ا،م عحنش ،ىي
نظر لبااليحش لب تثمي لك ريعي  ،عحىي إل،نح لبإحب اور ي غ اهح ب إرلق ،ا أل

لبتخ ص نه عإما

ثت ش .ع حب ىقم عحنش هنح وصالش إحرض ملخش و يرعح اخحرلهح بهدحه لبثدرب ،ايدم وأل لبااليدحش
لب تثمي لك ريعي ونش لبثرب ،ا ا ىق لبحرلئع لب إ ن  ،البتي تال يدت تنحابهدح ىدي هدحل لب اثدج ،بدحل
ت تقتي لب اثج تبا

طحبب رئيت

هي:

 لب ط ب لكاش  :تم ير وت ث لبم حر لبوح ش ىي لبإرلق . لب ط ب لب حني:لإلطحث انظح صمل ثتيأل اتثقيق نظح مي قرلطي. -لب ط ب لب حبج:لبثرب

ا لإلرهحب.

المطلب األولل تدمير أسلحة الدمار الشامل في العراق
اموش لبااليحش لب تثمي لك ريعي اإم لبتمخش لبإتعر ىدي وىغحنتدتحأل وع در

دحً كتدتخمل لبقداي

لبإتددعري ضددم لبإ درلق ،اعددحأل ددأل ادديأل ت ع د لبددحرلئع لبتددي غطددش مالىددع وددأل لبثددرب هددا ل ددت
كت ث لبم حر لبوح ش ا ثحاب تطايرهح،

ا لبدرغ

دأل الدام بلدحأل لبت تديش لبمابيد

لبإ درلق

دا ورضده .بدحل

عحنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د يا ددحً اإددم يددا حلها د احتلددحه لبثددرب البتخ ددي ددأل اتددي لبت تدديش،
ا صمل،حً بهحل لتت ر لبالام لبإتعر احبت ليم ىي نطق لبخ يت لبإراي بيصش ىدي وداحط  ،2003تبدا
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( )250وبددل نصددر تقاددع
الكب حأل البراس

ددا تا د لبإ درلق ،ا ،ددم لرهددأل لك يرعيدداأل

ددا لبغ د ا ،ا لرهددأل لب رنت ددياأل

ا لبت تيش (ا يعس.)210 :2004 ،

اعحنش وغ ب لبتصريثحش الإلم ح لش لك ريعي ،اش لبثرب ،ىي ح يتإ ق ا ت ث لبدم حر لبودح ش
البارندح ت لبندداا لبإ لر،ددي ،تإت دم
لبإرلق ي ت

ددا إ ا ددحش لبدمالئر لالتددتخاحري  ،تح ،ددم ش تقدحرير ع يدري حمهددح وأل

ارنح لدحً بتطداير وتد ث لبدم حر لبودح ش اودعش نودط ا تندح  .ابقدم مىإدش مالئدر لب خدحارلش

البلح إييأل الب م لر ىي رلع لباثاج ىي لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد تبدا ت تدير لبدمبيش لبغدح ض
ونه ؤور ثحت

ا الام وتد ث لبدم حر لبودح ش ،وضدل تبدا حبد تلحهدش وا لبتق يدش دأل ود أل لبدمبيش،

ا أل لبإرلق ب يعأل ي ت

ا لر ت نويط ا اتإ كت ث لبم حر لبوح ش.

ابإش وه اوار لبتقحرير لبتي ،م تهح ملئري لب خحارلش لك ريعي بم

ىرضيتهح هدا تث يدش لبا دحئق

لب تإ ق اتقريدر (يارلنيدا لبإدرلق – لبنيلدر) ىدي تودريأل لكاش  ،2002البتدي تقداش اد أل هندح
رل،ي د د ب ثصد دداش

دا

د ددا لبيارلنيد ددا أل وىريقيد ددح د ددأل طريد ددق اع د د

تدح يحً

تد ددحاإيأل ب خد ددحارلش لبإرل،ي د د (ثد ددملم،

.)2004
ا،م اصش لك ر ا أل يقدم لبتدينحتار "لدح راع در  "JayRockefellerىدي بلند لإلتدتخاحرلش
د ددأل ل د ددس لبود ددياأل ،ىد ددي ،ح د د
مبي ً الضثحً ال باس ىيه
يثصددش

ل د ددس لبود ددياأل ىد ددي تو د دريأل لكاش  ،2002ا يق د د تقد دداش( :ا د د أل د د

ا وأل لبإرلق يإ ش ااإصرلر

ا تطاير وت ث نااي  ،اوأل أل لب رلح وأل

ددا لكت د ث لبناايد خ د ش لبتددنالش لبخ ددس لبقحم د  ،..اوأل صددمل را ددح يثصددش

ناا تحل تر اماأل ضحاط ىي هحل لبإقم) (تانش اهحربا ترل

ددا ت د ح

لكيااي.)350 ،345 :2001 ،
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ااقش لبااليحش لب تثمي لك ريعي تت ري ىي ث تهح لبم حئي اود أل ل دت
لبودح ش ،ا د هم لبهددمل لكتدحس بضددرب لبإدرلق ،احبد ب ندع ل ددت
"لارج ااش لكاأل" اتوحؤ

لبإدرلق وتد ث لبدم حر

وا تطدداير هدحه لكتد ث  .ا،ددم تثددمج

أل لبإرلق ىي 12وي اش  ،2002اووحر تبا و لر لبإدرلق تالل دأل ونحايدب

لكب نيددا حلش لبقدداي لبإحبي د  ،ا،ددحش ونهددح( :تتددتإ ش بتخصدديب لبيارلنيددا أل ولددش تنتددحج لكت د ث لبنااي د )
(ن لر اتاأل اتتاار)11 :2004 ،
ع ح ثحر "ااش لالادأل" ىدي  11تودريأل لكاش  ،2002ىدي خطدحب تبدا لك د لك ريعيد  ،دأل وأل
لبإ د درلق بميد دده وتد ددطاش ت ليد ددم د ددأل لبطد ددحئرلش لبتد ددي تطيد ددر ا د د طيد ددحر "لبطد ددحئرلش لب تد دديري"Remote-
) ،)controlledaircraftالبتددي ي عددأل تلهي هددح اددحب الم لبعي يحئي د وا احكت د ث لبايابالي د التددتخمل هح
ىي ( ه حش تتتهمل لبااليحش لب تثمي لك ريعيد ) .اىدي لبخطدحب ن تده حعر"اداش لكادأل" ويضدحً ونهإدح
 1551اينش إ ا حش ،م هح هنمس رل،ي عحأل يوغش نصاحً رىيإحً ىي لبإرلق ،اد أل "صدمل ثتديأل"
احبرغ

أل ا امه لبإ ني

أل تلنب ت حمي ت هيش لبارنح ت لبناا لبإ لر،دي ،ى نده ط دب لالتدت رلر اتطداير

ارنح ت لبإرلق لبناا  .ع ح ووحر ايحأل ااش لكانضد نحً تبدا وأل هدحه لب إ ا دحش ثمي د ع دح عحندش دح
( 1551وي ما ن لر تااأل.)2004 ،
ع ددح وصددمر لبايددش لكادديض اإددم خطددحب ادداش ىددي  12وي دداش  2002ا يق د اإن دالأل ( قددم ددأل
لبخددمل البتثددم ) ،حعددر ىيهددح و د

ددأل تنتهحعددحش "صددمل ثتدديأل" بتددت

لرً ب ل ددس لك ددنخ ش
وددر ،در ل

لبإقددم لب نصددر  ،ع ددح حعددر ىددي لبا يق د حلتهددح ،اتثددش ن دالأل (لكت د ث لبنااي د ) ددح نصدده( :عددحأل صددمل
ثتدديأل ي ت د ارنح لددحً ب تتد ح لبندداا ،اددش ثددرب لبخ دديت لب حنيد اهددا تددت ر ىددي لبإ ددش ثحبيددحً بتطدداير
ت ح ناا ) .اوتتوهم اتقرير صحمر ىي  5وي اش  2002أل "لب إهدم لبدمابي ب م لرتدحش لإلتدترلتيلي "،
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البح خ ص تبا نتيل
ت عددأل ددأل لبثصدداش

حمهح وأل ا قمار صمل ثتيأل وأل يصدنع ،نا د ناايد خد ش وودهر إدمامي تحل
ددا ددحمي تنوددطحري )) .ااإددم ل نددي وددر يا ددحً ىقددط و ىددي  24وي دداش ،2002

وصددمرش لبثعا د لباريطحني د

ددحً رت د يحً اإن دالأل( :وت د ث لبددم حر لبوددح ش لبإرل،ي د – تقدداي لبثعا د

لباريطحنيد ) ،تضد أل لب ددل قم د اق د "تدداني ا يدر "TonyBlairرئديس لبددا لر لباريطدحني تندحل ، ،ددحش
ىيهددح( :ت ا ددش لبا يقد د وأل ارنددح ت وتد د ث لب ددم حر لبوددح ش لبإ لر ،ددي ارن ددح ت نوددط ات ص ددي ي اين ددا او ددعش
تالصش) (لإ ر البنإي ي.)41 ،46 :2004 ،
لبم حئي لبتي ونهح "ااش لكاأل" االملرته البثعا

ااإم لتتإرلض لبث

لباريطحني ضم لبإدرلق

الإ هح (،ص ُ ر ا ) اخطيري احبنتا ك أل لبااليحش لب تثمي لك ريعي الك أل البت لبمابييأل ،تال ىإننح
نلم ىي لبا،ش ن ته وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي الب ع لب تثمي لباريطحني عحندش اهدحل لبدملىع لب إ دأل
بوأل لبثرب غير نص

أل واش اه د ادموش اهدح لبث د لك ريعيد

دا لبإدرلق ( ادملبرث أل:2002 ،

.)16 ،14
ايدرى تددتاى غريددب ددأل لبتنددح،ض بددمى لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد  ،ى ي ددح يتإ ددق ا تد ب عاريددح
ُ
لبو حبي لبتي تإمتثمى ماش ثار لبور ثتدب لبتصدنيل لك يرعدي ،تحوأل لكخادحر الب إ ا دحش لب إ ند
ددأل ملخددش عاريددح لبود حبي ا ددا تددح ع لبإددحب ت يددم اد أل عاريددح لبود حبي ،ددم طددارش احب إددش وتد ث ناايد
بضرب لبااليحش لب تثمي ات

لكت ث  ،تحو نش عاريح ا أل بميهح ارنح لحً تريحً

ال ت عش لباتحئش لب

بتخصدديب لبيا لرنيددا  ،الددح لإل د أل ا حا د لبصددح ق

ددا

لبإحب وأل يت بهح عيل تصر

ا غ ا لبإرلق انح لً

لبم حر لبوح ش ،اين ح ال تإح ش عاريح لبود حبي

ددا لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د لبتي اددحش
ا إ ا حش تىترلضي المبيش

دا غدرلر لبإدرلق اهدي تإتدرل

يهح اثيح ي وت ث

ندحً اارنح لهدح لبنداا .
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( املبرث أل ،)16 ،14 :2002 ،تح تأل عاريح لبو حبي بميهح ،ع ح ها إ أل ،وع ر أل ( )100صحراأل
ددأل ت د لبتددي يا ددغ ددملهح ( )1000عي ددا تددر ،ددحمري
لب تثددمي عددحأل احهتددحً

اي درى وأل رم لبااليددحش
ددا ث ددش رؤاس نااي د ُ .

ددا بتددحأل رئيتددهح لددارج ادداش لكاددأل ،اين ددح عددحأل يقدداش لبتددينحتار لك يرعددي "ادداب

غ درله " ىددي قحا د ت ياني د ىددي تو دريأل لكاش ( :2002تأل لبعددارييأل يإ دداأل لتأل

ددا ص دالري ،حلش

ددمى عددحل يتدديح بهددح لباصدداش تبددا لبتددحثش لبغراددي ب االيددحش لب تثددمي لك ريعي د  ،اوندده بددميه ت د ثيأل
نددااييأل لبيددا  ،ااإ عددحنه وأل ياددم ال اإنتددحج لب يددم  .)...ا نددم ح ُتدئاش ددأل لكتد ث لبتددي ي ت عهددح صددمل
ثتيأل، ،حش( :بيس بمينح وتاحب عحىي ب

تقحم ا أل بميه وت ث نااي  ،..اوأل ،مرلته ثمامي نتايحً  ،أل

ثيج لب مى البإمم ،ا أل ثيج لكت اب الالتتخمل بت

لكت ث ) .ا أل هنح اموش لب لاي الضدث

دأل

واش اه د د ا دديأل لبخطحا ددحش البم حيد د اا دديأل لبثقيقد د ث دداش وتد د ث لب ددم حر لبو ددح ش لبت ددي ي ت عه ددح لبإد درلق.
(ن لر اتاأل اتتاار ،)15 :2004 ،اهحل ح رل اح ماللي لب عحييش (لبعيش ا عيحبيأل).
اي عددأل تاد لر وهد لب وددحهم لكخيدري ،ايددش لبغد ا لك يرعددي ب إدرلق ا ددح يخددص بلند

توددي لك د

لب تثمي أل وت ث لبم حر لبوح ش( :لإ ر البنإي ي)251 ،256 :2004 ،
 ىي  5عحناأل لب حني  2003صرح "هحن ا يعس" وأل توي لك

لب تثمي ب يإ رال

ا و مبيش

أل الام وت ث لبم حر لبوح ش ىي لبإرلق .ابعنه وضحل تأل لبتقحرير لبإرل،ي حلش لب د ()12000
اوي لميم .
صث ب تش
ا
 ىددي  1ودداحط  2003و ددأل عددش ددأل "هددحن ا دديعس" ا" ث ددم لبارلم ددي" وأل ثحم حته ددح ىددي اغددملم
عحنش لاهري

اه

لملً .
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 ىي  14واحط ، 2003م "هدحن ا ديعس "وثدمج تقريدر دأل دمى لبتد ل لبإدرلق اتن يدح اندام لبقدرلر
( ،)1441اوظهر ىيه ت حؤالً وع ر

ح تا،إه نمااا لبماش ملئ

لبإضاي ىي ل س لك أل.

 ىددي  24ودداحط  2003للت إددش (ل إي د لب اضدديأل) ىددي بلن د لك د لب تثددمي ب رل،ا د البتثقددق
البت تدديش ،ب توددحار ىددي لبتقريددر لب إ ددي لب تددرض رىإدده تبددا ل ددس لك ددأل ىددي  1تحلر .2003ا،ددم
لح نص لبتقرير خ صد

صد االىيد

دأل

دش بلند لك د لب تثدمي ىدي لبإدرلق دأل  1عدحناأل

لكاش  2002تبددا  21ودداحط  ،2003البددح لددح تد احً تلددحه وددرا لبقدرلر لبددح ا تددهُ عددش ددأل
(لبااليحش لب تثمي الب ع لب تثمي اوتاحنيح) (ا يعس.)204 ،2004:203 ،
 ىي 14تحلر  ،2003ىوش ل س لك أل ىي لبتاصش تبا ،رلر لميم او أل لبإرلق.
ا،اددش لبثددرب تاص د ش لباعحب د لبمابي د ب طح ،د لبحري د

ددأل خ د ش لاالتهددح لبت تيوددي ب ددمي ددأل 21

توريأل لب حني  2002االبا  11تحلر 2003تبا لالتتنتحلحش لبتحبيد ( :لإ در البنإي دي،251 :2004 ،
)251


تد ثش لبتد طحش لبإرل،يد اددمخاش لب تودديأل تبددا ل يددع لب ال،دع لبتددي ط ددب ت تيوددهح ا ددح ىددي حبد
ال،ع رئحتي امار تعني ا ال،ع لميمي ،اب تتتاب لبت طحش لبإرل،ي ىي و ت خير وا لوترلط
و ار



ا لب تويأل.

،م ش لبت طحش لبإرل،ي ،حئ د تضد وتد ح ( )431وخصدحً

دأل تداق اوأل

دال ىدي لبارندح ت

لبندداا لبإ لر،ددي ،اثددممش و ددحعأل الددامه تنددحل  ،او د ش لبقحئ د غحباي د لكوددخحص لكتحتددييأل
لب تؤابيأل أل

ش لبارنح ت لبناا لبإرل،ي تحاقحً .
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اوخي لرً ب تإ ر لباعحب ثتا  11تحلر 2003



ا و مبيش دأل إدحامي لبإدرلق لبإ دش ا نودط

ثظاري اىق ح ارم ىي لبقرلر ( 611بتن .)1551
ا ع لثت ش لبإرلق ى نه َتيت ثش لب غ لبعاير ب ثدرب لك ريعيد

ا لبإدرلق ،ىتدال يلدحب

دا

لبت دؤلش ددأل وت د ث لبددم حر لبوددح ش لبتددي لم ددش لبااليددحش لب تثددمي اث ي تهددح لب ع د لب تثددمي وأل لبإ درلق
ي ت عهح ،اا نهح وثم لكتاحب البمالىع لبرئيت بغ اه البخ ص أل تهميمه  .ايرمل " ملنيحش ادحياس" ىدي
صددثي " نيددا صدأل"))News sunوأل لإللحاد

ددا هددحل لبتدؤلش بد يعددأل ط ااددحً اإددم لبثددرب بعوددل

لبثقحئق ،كأل هنح لبع ير دأل لبتنح،ضدحش ىدي لبتصدريثحش الب ال،دل
الام بلحأل لبت تيش لبتي الىق لبإرلق
ددأل وتد ث لبددم حر لبوددح ش ثتددا ،البعد

دا ورض لبال،دع ىدي لبإدرلق دأل

ا لبقااش اإامتهح ىي والخر  ،2002عي يارهأل ب إحب ونه خحش
بصددمل ثتدديأل (ال نإطددي بادداش و

اددرر بوددأل لبثددرب) ت د

لب ثظ لبتي تع ىيهح "صمل ثتيأل" ااضاح "تقطش ضثي تحري ،طايش ىي (خمل ) لك د لب تثدمي"،
ير نقيضيحً ا إنا ت عيم لبوعا لبغراي
بقم عحأل تثر لبإرلق احتلحه لإلح حأل بنظح وا بلحأل لبت تيش ت لً
ا أل تإحانه عحأل لرم (خدمل )

دا تدايش لب دش ،تح تد ت تديرهح ت تدي لر خحطئدحً ااصد هح ثي د وا خم د

وخرى ابيتش ااص هح لهملً صحم،حً اها لك ر لبح عحأل

يده احب إدش (P. Harvey, 2010: 15,

).118
اال ددر لث ددت ش لبإد درلق  ،ددررش لإلملري لك ريعيد د تع يل بلند د وا ىري ددق ( ت ددح لبإد درلق) لب ؤب ددل ددأل
( )1400و يرعدي دأل نتتداي لب ُ خدحارلش لك ريعيد  ،ا دأل نتتداي لب ؤتتدحش لك ريعي لب إنيد اوددؤاأل
ند

لبت د ح ،اص درىش بهددحل لب ريددق

يدديأل ددأل لبددماالرلش ددأل لك دالش لبإرل،ي د لبتددي ت د لتددتاحثتهح اإددم
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لالثت ش لك يرعي ب إرلق ،اعحأل رئديدس لب لددن لب ع د احبت دتيددش دأل لكتد ث ىي دح اإدم لالثدت ش هدا
"ميد ديم عدح " (لإ ر البنإي ي.)332 :2004 ،
"مي يددم عدح " اإددم ( )6ووددهر ددأل لبتثددر البتثقيددق البت تدديش ىددي
لت

ددا ورلددح لبإدرلق و ددأل ( ددم

لبإرلق بألت ث لبعي يحئي لباياباليد ا دم الدام و ارندح ت نداا ب تتد ح بدمى لبإدرلق) .تال وأل

لإلملري لك ريعي ،دررش تع يدل ىريدق دحني ادإملري "تودحرب ماب يه" احبد ب يدم دأل لباثدج البتثدر  ،و د ً
ىددي تثقيددق نتيلد تث ددظ ددح لبالدده .ااإددم ددمي ددأل لبتثددر البتثقيددق بدديس احباإيددمي خددرج لب ريددق لب ددحني
اإدديأل لالتددتنتحلحش حلتهددح لبتددي تاصددش تبيهددح لب ريددق لكاش ،ىحضددطرش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د تبددا
ا لبإدرلق بد تعدأل صدحئا اصدثيث ( .لإ در

لال ترلل ا أل لب إ ا حش لبتي اص ته ،اش وأل لبثرب

البنإي ددي )333 ،332 :2004 ،بيتض ددح ا ددحب ع ددحب لالم ددح لش لك ريعيد د الباريطحنيد د اه ددحل لبود د أل
ا ي هح ،اش بقم و ترل وثم و مي ورا لبهي ن لك ريعيد لبلميدمي "اداش اب دااىيت " اد أل تدحب وتد ث
لبم حر بوح ش عحنش ط اا إلغرلض (لبايرا،رلطي )

ا ثم تإايره .اصرح ا ير لبمىح لك يرعدي ىدي

تملري "ااش لكاأل"(ا أل لبإرلق را ح م در وتد ث لبدم حر لبودح ش ،ادش لبغد ا) الإللحاد

دا هدحل لبتدؤلش ؟

ىي عأل لبقاش تنه أل غير لب إقاش اغير لب قااش ا أل يم ر لبإرلق هحه لكتد ث ،ادش لبغد ا اعحندش ىدرق
لبت تدديش

ددا ورضدده هددحل ددأل لهد  ،ا دأل لهد وخددرى ىهددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد حلش لبتعناباليددح

لبإحبي غير ،حمري

ا عول عدحأل لبتدم ير لبدح ياقدا بتدنالش ثتدا يد لش حل لإلودإح  ،ااهدحل يتضدح

ااإصرلر يل هحل لبملىع لب إ أل (ىرلحني.)14 :2003 ،
ااحإلضحى تبا م لبإ دار
تظهحر ا يق

دا وتد ث لبدم حر لبودح ش ىدي لبإدرلق ،ى نده دأل لبلدمير احبدحعر،

ثضر تىحمي "ثتيأل عح ش" لب تؤاش لب إ ي أل لكت ث لبعي يحئي البايابالي عحى ا أل
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لبارنددح ت لبندداا خ د ش لب حنينيددحش ددأل لبق درأل لبإو دريأل ابثدديأل هراادده تبددا لكرمأل ددح  ،1555تح ت د
لبتثقيددق إدده ددأل ،اددش رؤتددح ىددرق لبت تدديش ىددي

ددحأل اإددم ىد لرره اماندال تىحمتدده احبعح ددش ،تح وعددم "ثتدديأل

عح ش" ىي تثقيقه هحل أل ،يح لبإرلق اتم ير وت ثته لبعي يحئي البايابالي البرؤاس لبثراي اإم لنتهح
لبثددرب ىددي  .1551ىض د ً
عددحنال ،ددم ثص د ال

ددأل حب د ى د أل اعحب د لالتددتخاحرلش لك ريعي د ) )CIAالباريطحني د ))MI6

ددا لب إ ا ددحش ن تهح تدداقحً ،تال وندده ت د لبتعددت

يهددح.اىي لبص د ث ن تددهح ددأل ا يق د

تىددحمي "ثتدديأل عح ددش" ،طددرح لب ددتش لبراتددي "تددي يم اىيددتت" ت دؤلالً الضددثحً

ددا "ثتدديأل عح ددش" (هددش

دق نهدح وديئحً ) (خدمار ،
م رش لكتد ث ارؤاتدهح لبثرايد ؟ – ..ولدحب – ثتديأل عح دش ادحبقاش( :بد يا َ
.)211 ،210 :2005
ددحً وأل ه ددحه لب إ ا ددحش  ،ددم ثصد د ش

يه ددح لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د احبعح ددش ،بع ددأل يا ددما

البقدداش ب د "لددارج تينددش" ددمير لالتددتخاحرلش لك ريعيد لبتددحاق ،وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد بد تددحهب
تبا لبإرلق اتاب وت ث لبم حر لبوح ش ىثتب ،اش ونني وو وأل حب ها لبتاب لبرئيس .ع حبد ىقدم
عحأل لباله لبإح لبدح ُ،م ،تدااحً كأل يقدرر

دح ا دم دح لبدحهحب تبدا لبثدرب اتداب ل تقدحملش لاهريد

اثت ددحاحش لي االت ددترلتيلي وات ددع ،اوي ددمياباليح .اى ددي ثحبد د لبإد درلق ،ات دداب نظد دري لإلملري لك ريعيد د غي ددر
لبالضث تبا ثم عاير ا أل لبتثاش لبمي قرلطي ب ورق لكاتط هدا دأل خد ش تغييدر لبنظدح ىدي لبإدرلق
لمير احب أل ،ا ح وت ث لبم حر لبوح ش ع ح نق ش ل د (ىدحنتي ىيدر) دأل "اداش اب دااىيت "
ى نه تيعاأل
لً
ىي ويحر  ،2002تال و ر ،رلرلح روينح

يه كنهح (لبقضي لباثيمي لبتي ي عأل وأل يت ق

و ،ضي وت ث لبم حر لبوح ش (تينش.)333 : 2001 ،

يهح لبل يع )،
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ا نددم ح وتددتقحش " مي يددم عددح " ددأل نصدداه ا ددحم تبددا لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد بيددت وتددتاملبه ىددي
تحلر  2004اخايد ددر وخد ددر ،اهد ددا "تود ددحرب

ماب يددده" ،ل تد ددرل "ع ددح "

خطئ د داأل ،او د د أل لكت د د ث ) ،ع د ددح لتد ددتقحش "لد ددارج تيند ددش Tenet

د ددا لب د ددأل اد ددحبقاش( :تنندددح ل يإد ددح
 "Georgeد ددأل نصد دداه ع د ددمير

ب تددتخاحرلش لك ريعيد د ىددي تملري "ا دداش لالاددأل" اإ ددم ح تا دديأل يددل لب إ ا ددحش لب قم د .و ح ى ددي لب عد د
لب تثد ددمي لباريطحني د د ا،اد ددش نود ددر تقري د ددر "اد ددحت ر" ومى لبلد ددمش لبد ددملئر ى د ددي اريطحنيد ددح تند ددحل ثد دداش د ددل
لإلتددتخاحرلش لباريطددحني الكثحميددج لبتددي ول لرهددح لرتددش ال ـ ) )BBCددع لبخايددر لباريطدحني ىددي لكت د ث
لباياباليد "مي يددم عي ي"تبددا تبثددحق ضددرر عايددر "اتدداني ا يددر" رئدديس لبددا لر لباريطددحني تنددحل  .ااإددم هددحل
لب قددح  ،ااو د أل ىضدديث وعححيددب لب ددل لباريطددحني ثدداش وت د ث لبددم حر ىددي لبإ درلق ،ىقددم لنتثددر "مي يددم
عي ي" ىدي  11ت دا

يابيدا  2004اإدم ت د أل ثطد ( )BBCوأل "مي يدم عي دي" هدا صدمر لبتقريدر

لب ق لبح يم ي ا أل ثعا

"تاني ا ير" احبغش ىي تقدمير لبتهميدم لبدح تودع ه وتد ث لبدم حر لبودح ش

بدمى "صددمل ثتدديأل"( .عددابي)322 :2006 ،ىضد ً دأل وعححيددب لإلتددتخاحرلش لإلتدرلئي ي اود أل ت طددح
إ ا ددحش لئ د

ددأل وت د ث لبإ درلق ،تح ،ددحش لبلن درلش لب تقح ددم ىددي لبلدديش (لإلت درلئي ي) "و د ا ا اددرا ":

(عحنش لالتتخاحرلش لإلترلئي ي وريعحً عح ً ب االيحش لب تثمي لك ريعي ااريطحنيح ىي رت صاري لئ
كتددث ه صددمل ثتدديأل ب ددم حر لبوددح ش ،ع ددح ونهددح احبغددش تبددا ثددم عايددر ،اانثددا تددي ىددي تقددمير لبتهميددم
لبإرل،ي إلترلئيش البن  ،ىي لال تقدحم لك يرعدي الباريطدحني االدام دش ت د لكتد ث ) (عدابي:2006 ،
.)322
ااهحل تتعول وعحاا هحل لبدملىع لب

دا ع ثدم لب ادررلش لإلتدترلتيلي بودأل لبثدرب

دا لبإدرلق

اغ اه بيضع لبااليحش لب تثمي لك ريعي ا ث ي تهح لب ع لب تثمي لباريطحني ىي ثرج عاير ،بحل وخحش
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ت داح اتغطددي ىضدديثتهح احتلددحه لبثددرب

ددا لإلرهددحب ددع و ميددحم

يددحش لب قحا د ضددمهح ،اوأل الامهددح

اثراهح عحنش ضراري بتثقيق نظح مي قرلطي ُيثتحى اه ىي لبورق لكاتط.
المطلب الثانيل اإلطاحة بنظام صدام حسين وتحقيق نظام ديمقراطي
تددلش تد ري ،لإلتددترلتيلي وتد اب وتددتهملل روس لبمابد وا لبنظددح بصددحبح "لنعيد خددحأل" ؤتددس
لإل ارلطاري لب غابي  ،البح وتاإه خ ش ثاه ب ج ت ارلطاريحش عارى (لبصيأل، ،ره خطح  ،البمابد
لبخالر وددحهي ) ،احب د اتوددعيش ،دداي ىرتددحأل خحص د  ،تتددر تددحث لب إرع د لبعاددرى لبددملئري ادديأل لبلدديش
لب غابي اخص ه ،اتتله اوعش احور نثا لبإحص
قددر ،صدره،

تح يقي لإل ارلطار وا لبت طحأل ،ا احغت تيحه ىي

ددح يضددطره تبددا ،ادداش لبقتددحش الب دداش اال ددح لب درلر ،تح ا اتدده وا ىد لرره اغيحادده ددأل لكنظددحر

يهت ور لبإرش اتت ع واصحش لبمابد  .بقدم لتاإدش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد لإلتدترلتيلي ن تدهح ،بإ هد
وأل هنح وخصحً الثدملً ىدي لبإدرلق ي تد ا دح ال يدع نهحيدحش لبخيداط

دا تدتاى لبثد ب البمابد

البقالش لب ت ث  ،البح تحل و يح أل لبثع ا ي طريق عحنش ،ى أل غحي لبثدرب تدال اإتدقحط "صدمل
ثتيأل" وا وثت ش لبإرلق ،ي عأل تثقيقهدح ا تدر ا،دش

عدأل ااد منا لهدم اا ،دش لبتضدثيحش البختدحئر.

اهددحل ددح روينددحه ىددي ىلددر  ،2003 3 20ىقددم ددرش لبث د لكابددا ددأل ص دالري( ،تا ددح هددا ) الباددحبغ
ددممهح ( )40صددحراخحً

ددا لبقصددار لبرئحتددي ااإددض لبددمار لبتددي عددحأل يتا،ددع االددام وددخص "صددمل

لش أل واش ضراه ىد أل لبمابد تتتدقط اتدهاب (توا تدعي:2004 ،
ثتيأل" ىيهح اإ همه ي ش لبماب  ،ىإحل َ
.)15 ،11
اب ددح عحنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د تددم ي وأل نظددح "صددمل ثتدديأل" عددحأل ي ت د وا يثددحاش وأل
ي ت د ايطددار لبت د ح لبندداا  ،اوندده نظددح غيددر تددؤاش لتددتنحملً تبددا تد ري ،لبثددراب لبتددي خحضددهح ددع
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تيرلأل البعايش .ااإدم وأل مخداش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد لبإدرلق الثت بده اصداري رتد ي  ،تاديأل خد ش
لكوهر لكابا وأل حريإ لكت ث لبنااي لبتي وتتنمش

يهح اوأل لبثرب ،وعحاا ا حري

أل لبصث .

بحل وخحش لبااليحش لب تثمي احباثج أل غطح لميم وعمته أل ،اش تبا لحنب لبملىع لكاش احب اتاليه
لكنظحر نثا نظح "صمل ثتيأل" اإ همه نظح حً تتتاملميحً اونه ها لبح يثر و دحش لب قحا د الإلرهدحب
ددا ثددم ،دداش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ىي لكاتددحط لإل
تثقيق نظح مي قرلطي عن احج لميم

ي د البرت د ي  ،ىحتلهددش نثددا ت د أل اددمو

ا تتاى لبورق لكاتط (اتياني.)101 ،101 :2006 ،

ابإش وار لب اررلش لبتي لم تهح لبااليحش لب تثمي لك ريعي ام اى لإلطحث انظح صمل ثتديأل
ح ي تي:
 .1تأل نظح "صمل ثتيأل" نصر وتحس ىي ثار لبور لبح يهمم لك أل لبإحب ي .
 .2تأل نظح صمل ثتيأل ،ح اثرب اغ ا لحرتيأل به (تيرلأل البعايش) ع ح ،ح اضرب (تتدرلئيش)
احبصالري ،ىي ثرب لبخ يت لب حني اها ح لإ ه نصر خطر اتهميم بليرلنه.
 .3تأل نظح "صمل ثتيأل" إحم ب مي قرلطي البثريحش لبإح

اثقاق لإلنتحأل.

 .4تأل نظدح "صدمل ثتدديأل" لضدطهم ودإاه ،ا،ددح اإ يدحش تادحمي ل ح يد اتهليدر ،تدر ب الطنيدده
ا ا لكخص لكعرلم البويإ .
اب ددح عحنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد
لبتي تت رع وتحتحً احبإاب

إنيد انوددر حهي هددح ثدداش لبمي قرلطيد اثقدداق لإلنتددحأل،

تإممي لكاإحم اىرضهح ثتا با لتت

لك در لتدتخمل لبقداي ،اهدحل دح ادمل

الضددثحً ىددي غد ا لبإدرلق تثددش حريإد وخددرى هددي لنتهددح نظددح "صددمل ثتدديأل" بثقدداق لإلنتددحأل ،لك ددر
لب ددح يو ددعش تهمي ددملً ب ن دداحج لب ق ددحىي لك يرع ددي .ا ددأل هن ددح ال ددمش لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د لبث ددش
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لبإتعر عملىع تخر اهدا لبندحلح بدميهح بتغييدر لبنظدح لبثدحع ىدي لبإدرلق ،ا دأل د بتقم ده ع ثدم لبدمالىع
لب إ ن بثراهح

ا لبإرلق ( املبث يم اثتيأل.)2 :2001 ،

تأل هحل لبملىع لبدح احتدش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد تإداش

يده  ،وصداح رتعد لً ىدي تصدريثحش

لإلملري لك ريعي إل،نح لب ور لبإح لك يرعي أل لهد  ،البد ور لبإدح ىدي ملخدش لبإدرلق دأل لهد وخدرى،
ىض د ً ددأل لب د ور لبإ ددح لب ددمابي ،بددحل ع ددحأل لب د ور لبإ ددح لك يرع ددي تقددا ً ب عددري لإلطحث د انظ ددح "ص ددمل
ثتدديأل" ،اح تاددحر وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د و لبددش تهميددملً ثددت ً اونهددح لإ ددش ددأل لبإددحب لع ددر
ت نحً ،اياما وأل هحه لب عري تإام بخ يحش وثدملج  11وي داش لبتدي را دش لبودإب لك يرعدي (راارت يتد ،
.)145 :2001
ش لبمي قرلطي

رتع لً ىي خطحب لب تؤابيأل لك يرعييأل ،ايش لبثرب ااإمهح توير اوعش وتحس

تبا ح يوعش ىي نظري لب غ
ددأل يإ ددأل ن تدده

د ً ب مي قرلطي د

ً ع يحً تتصحبيحً  ،تح يإم لبنطق اثم حلتده هدا لبإ دش ،البثقيقد وأل
نددم ح ينطددق اهددحه لبع د ى ندده ينقددش لبقضددي تبددا لددحش ثددمم ،تح

يددم ي ثقددحً خحصددحً وا تاري د لرً ا الددب لب إددش لبقددابي ،ا ددأل خ د ش لب إددش لبقددابي يخ ددط صددنح لبق درلر
لك يرعياأل لباتحئش احبغحيحش بيض ال وإااه البإحب  ،ااحبتحبي يتدت راأل ادحبنظر تبدا ون تده
نتددل األ ا إ دداأل ددأل لالتهح ددحش اح مالليد لب إددحيير وا لبن ددحق ،اهددي تددحب
بددمى ون تدده ثين ددح ي ت دداأل اقددي ه ا صددحبثه  ،اينطاددق لبقدداش
ىإ د ً ،ابي دحً ،ا ددا لب قحا د لإلت د ي الباطني د لالتتت د
ىإ ً ،ابيحً ( حاش.)41 ،46 :2006 ،

دا ونهد

ه د بتثتدديأل صددارته

ددا تثددت ش لبإدرلق تح يصدداح لبتثريددر

ب تددتإ حر لك يرعددي ثيددج يغددما لإلرهددحب
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ات عنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د اإددم غ د ا لبإ درلق ددأل ت،نددح و ضددح
احب الىق د

ل ددس لك ددأل لبددمابي

ددا لبق درلر ( )1413لبددح وددر أل وثقيتهددح ىددي لثددت ش لبإ درلق ،اا الددب هددحل لبق درلر وصدداح

ب االيددحش لب تثددمي لك ريعي د (لبثددق لبق ددحناني ب اصددحي

ددا لبإ درلق االملرت دده احو دريً ددأل ،ا هددح) .ااإ ددم

صددمار هددحل لبق درلر حهاددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د تصددرح ا د أل لبإ درل،ييأل بيت دال ( ددؤه يأل اإددم) إلملري
ا مه د  ،اهددحل ددح يإنددي ا د أل نيتهددح تتلدده إلملري لبإ درلق ب ددمي غيددر ثددممي االبددا ا،ددش تددرى ىيدده لبااليددحش
لب تثمي لك ريعي وأل لبإرل،ييأل وصاثال (نحضليأل) إلملري ا مه .
ع دح ال يخ ددا

دا وثددم وأل تغييددر لبنظدح ىددي لبإدرلق الإل د أل ا ندده هددمل رئديس ا اددرر وتددحس

ب ثرب ،يإم أل لب تحئش لب رع ي ىي رؤي لب ثدحىظيأل لبلدمم البلميدمي ىدي لبودرق لكاتدط ،احبد

دا

وع ر أل صإيم .ىحبهمل هنح بديس لإلطحثد اصدمل ثتديأل ىثتدب ،ادش وأل لبهدمل ت،ح د نظدح لميدم ال
يوددعش تهميددمل إلتدرلئيش ،اهددحل ددأل ود نه وأل يخددم وغدرلض ددمي( :م لرتد خطيدري بال،ددع ا تددتقاش لب نطقد
لبإراي )2005 ،
 .1تأل تغيير لبنظدح ىدي لبإدرلق يإدم لباتدي لباثيدمي ب دتخ ص دأل وتد ث لبدم حر لبودح ش ىدي لبإدرلق
اض حأل لبتخ ي أل ا لر ت تطاير هحه لكت ث عحى .
 .2تنظددر لإلملري لك ريعي د تبددا وأل تغييددر لبنظددح اإ د همه ل د لً ددأل لبثددرب

ددا لإلرهددحب .ع ددح يددرى

لب ثددحىظاأل اد أل لثت ددحش وأل يوددعش لبإدرلق تهميددملً ب د (تتدرلئيش) ،اهددا تاريددر يع ددي بقيددح لبااليددحش
لب تثمي لك ريعي اإ ش تعر

ن رم ضم نظح "صمل ثتيأل".

 .3تنظددر لإلملري لك ريعي د تبددا وأل لإلطحث د احبنظددح لبإ لر،ددي التددتاملبه اددآخر غيددر إددحمً ب غددرب،
تيؤميحأل تبا تضإحل لبراح لب إناي البتخ يل أل لبتطرل ىي لبوحر لبإراي – اىق تصدارلش
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لإلملري لك ريعيد د – ااحبت ددحبي ت دديرغ لبإ ددرب اي دداط ددأل ترلمي لب ت ددطينييأل عحىد د اي ددرغ ه
لبل اس

ددا

ا طحاب لب حاضحش ع تترلئيش.
ا وأل لبإدرلق اإدم (ت دحمي ت هي ده) تديعاأل لباثيدم لبلدمير احب قد ىدي

 .4يوير لب نطق حلته احبت عيم

نحىت د لبت ددإامي ع دداش تت ددترلتيلي ب ددن ط لبخ ددح ب االي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د  ،ااحبت ددحبي تع دداأل
تيحتحش لبتتإير تالىق

ع رغاحش لبااليحش لب تثمي لك ريعي البغدرب اهدحه دأل لكهدملل لبتدي

ينومهح لب ثحىظاأل لبلمم.
 .5تأل ىددرض تغييددر لبنظددح ىددي لبإ درلق يإددم وددرطحً وتحتدديحً بتغيي درلش

ح د الثق د وا تص د ثحش

ت دريإ ى ددي غيد دره ددأل لبددماش لب إحميد د ب االي ددحش لب تث ددمي لك ريعي د  ،ىنظح "ص ددمل ثت دديأل" يت ت ددع
لبثع لبتي تتصحم

ا عنحش واه لعار أل عش ونظ
نظددح "صددمل ثتدديأل" لإلرلمي ب اقددح

ع لبااليحش لب تثمي لك ريعي  ،ع ح ي دش

ددا عددش ددح هددا ضددم صددحبح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د

ا(تترلئيش) ،ااحبتحبي ى أل تم يره اال لبته يإم ورطحً وتحتيحً ب نتصحر
لتددتطح ش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د  ،ددأل خ د ش ترعي د ونظددحر لبإددحب
لب حر ،لبتي تم

ا لاهحش وخرى.
ددا ثحرا د لكنظ د

لإلرهحب ،عنظح "صمل ثتيأل" ،ااص ه ا نه ي ش لبإدما البتهميدم لبنهدحئييأل ب لت دع

لبمابي ،وأل تضد ش لبإدحب اهدي تإدم لبإدمي بغد ا لبإدرلق البتديطري

دا دالرم لبطح،د اند

لالتدتقرلر دأل

تاريح اتهميم تيرلأل ( حاش.)53 :2006 ،
اا دح وأل وم ددح لبااليدحش لب تثددمي لك ريعيد اد أل لبهددمل لبتددحبي ب غد ا هددا تغييددر لبنظدح لبددح تصد ه
احالتتاملم اغير لبمي قرلطي ،بدحب
ىي ث يرلأل يانيا  ،2004ا

،ح دش ا ثحابد تتد ي لبتديحمي البتد ط تبدا ثعا د

رل،يد

ؤ،تد

وأل لبتيحمي لبإرل،ي ،م حمش تبا لبإرل،ييأل اصاري ،حنانيد امتدتاري ،
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ال تي ح اإم لوتملم لب قحا

البإ يحش لبإتعري ضم ،التهح لب الامي ىي لبإرلق ،ىإ يد تتد ي لبتديحمي

ح هي تال اتي ت ايه ور ي بتداىير غطدح بدد(غحي ) تاقدح لثدت ش ،دحئ وا الدام تدعر ،دحئ احب إدش
اصد وخدرى ،ااحبتدحبي تددتتثاش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد

ددأل ،داي ثت د تبدا ،دداي الدامي هندح اددم اي

ددأل لبثعا د لبإرل،ي د بتدداىير اىددرض لك ددأل البت د التددترملمه ح ،اهددا ددح ثصد َدش ىإ د ً  ،تح عددحأل وخددر
نتحلددحش هددحه لبتيحت د (لكت ح،ي د لك ني د ) ادديأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د البإ درلق ىددي والخددر 2001
( حاش.)60 :2006 ،
ع ددح وأل تم ددح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د انوددر لبمي قرلطي د ىددي لبإددحب لبإراددي اددر لبن دداحج
لبإرل،ي ،احب اتغيير لبنظح لبثحع ىي لبإرلق ،البثقيق ياقا هحل لبإنالأل ثحاب

صطنإ

أل لحنب

لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د إلض د ح صدداري حبي د ب ثددت ش لك يرعددي ب إ درلق ،اين ددح تترع د لكهددملل
لكع ر اضاثحً بهحل لالثت ش ك ار ا تحئش وعار أل حب  ،بإش نهح تثايش لبإرلق تبا ،ح مي الام
ملئ ب قالش لك ريعي ىي نطق لبخ يت لبإراي .ا ا لبرغ

أل وأل لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد نلثدش

اتددهاب ىددي لثددت ش لبإ درلق الإلطحث د انظددح "صددمل ثتدديأل" ،تال وأل إظ د لب ؤو درلش تددمش ددأل لباملي د
ا لنه بأل يعاأل أل لبتهش

يهح تثقيق ل يع وهملىهح لب إ ن اغيدر لب إ ند ىدي لبإدرلق تدال اتداب

لالرتاح الب وش و لبتنح،ض ىي ح ايأل لكهملل لب إ ن اإضهح ع لباإض ( ث ام.)62 :2003 ،
دأل هندح وتاإددش لبااليدحش لب تثددمي لك ريعيد تيحتد نقدش لبتدديحمي ب إدرل،ييأل بتقنددع لب لت دع لبددمابي
ا صددمل،ي وهددملىهح ،ى ددي  24ويحر ددحيا  ،2004ثددمم لب درئيس "ادداش لكاددأل" لبخط دالش لبرئيت د إلث د ش
لبمي قرلطي البثري ىي لبإرلق ،عحأل وابهح نقش لبتديحمي لبعح د ب إدرل،ييأل ىدي  30ث يرلأل يانيدا ،2004
اتإ ي نقش لك أل الالتتقرلر ،ا الص ت حمي انح لباني لبتثتي اال حر لبإرلق ،البتإي تبا

يدم دأل
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لبددم

در لالنتخحاددحش لبثدري ىددي لبإ درلق الختيددحر ثعا د
لبددمابي بإ ي د لالنتقددحش ىددي لبإ درلق ،اوخيد لرً تلد ل

نتخاد ت ي ي د ىيدده( .ادداش .)2004 ،تح وصدداح بددمى لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د اإددم لثت بهددح ب إ درلق
وراإ خيحرلش هي:
 ثع

تعر

احور .

 تملري مني ُياحورهح لبتثحبل .
 تملري مني ُياحورهح لبإرل،ياأل
 ثعا

رل،ي

ؤ،ت .

ا،م ر لبإرلق احب إش نح لثت به ا رلثش وراع ل تارتهدح لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ع ثدم لنلدح لش
لبمي قرلطي لب نوامي ىي لبإرلق:
 لب رث لكابا :هي رث لبثع لبإتعر لك يرعي :ا ورلل لبلنرلش "لدي غدحرنر" ىدي تطدحر
( عتب ت حمي لإل حر الب تح مي لإلنتحني ) تح تابا لب حعار لب تدؤابيحش ىدي لإلملري لبإتدعري
ب إد درلق ب ددمي ددأل  2003 4 5ابغحيد د  ،2003 5 16اى ددي ه ددحه لب رث د د تد د اض ددع
لبإرلق تثش لإلملري لب احوري ب ليش لك يرعي .
 لب رث د لب حني د  :رث د ت د ط لكئددت ل لب ؤ،ت د ( :(CPAالبتددي ث ددش ثددش ( عتددب لك ددحر
الب تح مي لإلنتدحني ) ،التدتاملش لبلندرلش "لدي غدحرنر" احبثدحع لب دمني لبتد ير" :اداش اري در" احبد
ىددي و قددحب صددمار  ،درلر ل ددس لك ددأل لبددمابي ر ،د ( )1413ىددي  ،2003 5 22اا قتضددحه
و تددرل اعددش ددأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د الب عد لب تثددمي عددمابتيأل ثت تدديأل ،اىاضدده ح تملري
لك،حبي لب ثت تبا ثيأل توعيش ثعا

اطني

رل،ي ور ي  .اوصاح "ااش اري ر" لبثحع لب إ دي
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ب إدرلق ،ا،ح ددش تد ط لالئددت ل لب ؤ،تد اتإيدديأل ل ددس لبثعد ىدي  13ت ددا  ،2003ا ددأل لحنادده
،ددح

ل ددس لبثعد د ا ددماره ى ددي تو ددعيش ثعا د د

لب رث د ا،إددش تد ط لكئددت ل لب ؤ،تد

رل،ي د احكت ددحق ددع تدد طحش لكث ددت ش .اى ددي ه ددحه

ددع ل ددس لبثعد (وت ح،يد ) بنقددش لبتدديحمي ىددي  30ث يدرلأل

 ،2004ع ح ت ت،رلر ،حناأل تملري لبماب لبإرل،ي خ ش لب رث لكنتقحبي ىي  1تحلر.2004


لب رث د لب حب د  :رث د توددعيش لبثعا د لبإرل،ي د لب ؤ،ت د  :تح توددع ش لبثعا د لب ؤ،ت د ىددي 21
ث ي درلأل  2004اإددم ث دالر تيحتددي ،حمتدده لك د لب تثددمي ددأل طريددق اإا هددح لبخددحص "لكخضددر
لإلارلهي ي" ع ل س ت ط لالئت ل لب ؤ،ت ( )CPAاوطرلل رل،ي وخرى .
ااإد ددم ونتخد ددحب لب ل د ددس لبد دداطني وتد ددت رش للت ح حتد دده د ددأل ود ددهر وي د دداش  ،2004ثتد ددا تل د د لر

لالنتخحاددحش لب ؤ،تد ىددي لب

دديأل ددأل عددحناأل لب ددحني  ،2005اهددحه لب رث د وتتد ش نا ددحً ددح احبضددإل،

اتاب لبدرىض دأل ،ادش ،داى تيحتدي ىدي لب ودحرع ىدي هدحه لبثعا د  ،ىضد ً دأل وأل لب ل دس لب ؤ،دش
لبح ت توعي ه عحأل ي تقر تبا لبور ي لبتيحتي .
 لب رث لبرلاإ  :رث تنتخحب لبل إي لباطني  :تاتموش هحه لب رث ا نتخحب لبل إي لباطني ىي
 30عددحناأل لب ددحني  ،2005اتوددعيش ثعا د

رل،ي د تنتقحبي د  ،اال ددملم متددتار ملئ د  .ااقددمر ددح عحنددش

لالنتخحادحش لبتدي لددرش ت دش لبإميددم دأل لبإدرل،ييأل اامليد

رث د لميدمي ،تال وأل توددعيش هدحه لبثعا د

لالنتقحبي ب يتثقق تال ىي  21نيتحأل  ،2005و اإم ثالبي  3ووهر دأل لالنتخحادحش .ودهمش هدحه
لب رث تصح م و حش لبإنل لبتي وخحش ت ملم ع رار لبد أل كتداحب اضدع ت تديرلش ا ادررلش
لبتددن تنددحل اإددم ت ددي ه ىددي لبثعا د اوددعش نحتددب
و ني د اتيحتددي  ،ىض د ً ددأل وددح ر لبإددرب ُ
لك ر لبح وبقي اظ به

ا هحه لب رث ا ح اإمهح.
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ات تيت ددح
وصداثش لبثعا د

ددا حبد د ىد د أل لباالي ددحش لب تثد دمي لك ريعيد د
رعاد

ددأل

لإ ددش ددأل لبإددرلق تإ ددمم لبتع ددايأل ،تح

د و،تددح رئيتد لبتددن البوددإي الكعدرلم،

ددح ومى تبددا تصددح م لبددم اي

احتلحه تيلحم ماب تتثحميد ىمرلبيد  ،بدحل عدحأل وثدم نتحلدحش لالثدت ش لب ُ ثحصصد لبطحئ يد البقا يد احبد
أل واش خطاي البتي اموش اإنوح

ل دس لبثعد لالنتقدحبي،

اب د ين ددحاه ىددي وىغحنتددتحأل ،االن ددح ،ددح ال اإنوددح ماب د

دحً وأل هدحل لكتد اب بد يتاإده لك ريعيداأل

رع ي د الثددمي ،اوىغحنتددتحأل اع ددح هددا إ ددا تت تددع

اتإمميد ،ا يد ا ر،يد اطحئ يد وع ددر ددأل لبإدرلق ىددي ددمم لك،تددح ات يرلتهددح .البثقيقد وأل لبتإمميد تإددم
نص لرً قحىيحً اثضدحريحً ىدي لبدماش لبمي قرلطيد  ،ايدم ونهدح تحل انيدش

دا وتدس ت رلثد ىإنهدح تتثداش

تبا ثن ب تإصب لب حهاي البميني البقا ي.

المطلب الثالثل الحرب على اإلرهاب.
انش لبااليحش لب تثمي لك ريعي تيحتتهح ىي لبثرب

ا لإلرهحب

دا وتدحس لتهدح تدحاق الهتده

ب تثددحم لبتدداىيتي (لبتددحاق) ،ثين ددح نإتتدده اد د (ت ارلطاري د لبوددر) ،د لتددتخم ش لالتهددح ن تدده تلددحه دأل
وت ته احبماش لب حر ، ،و لبماش لبتي تر ا لإلرهحب ،اها لب صط ح لبح ظهر اودعش ل دي ىدي هدم
لبرئيس لك يرعي "ايش ع ينتاأل"،

تطار بيصاح وع ر وتتح حً ىي ح  2001اإم وثملج  11وي داش،

تح وط ددق لب درئيس "لددارج ادداش لكاددأل" صددط ثحً لميددملً وت د حه ماش " ثددار لبوددر" لبددح يإددم و تددململً
ب ها لبتحاق لبح نحمى اه "ايش ع ينتاأل".
ا قددب وثددملج  11وي دداش  ،2001اددموش تتثددم

ددح لبتيحت د لك ريعي د لبلميددمي ددأل خ د ش اددمو

ه ي عأل وتتخ صه أل تثمى لبخطب لبتي وبقحهح "لارج ااش لكاأل" ،تح و أل وأل عش ماب اىي عش
عحأل احبإحب يلب وأل تتانا ا ،حً إينحً (و ح وأل تعاأل إنح وا ع لإلرهحاييأل) (ىه ي.)13 :2006 ،
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ااإم تابي لبدرئيس "اداش لكادأل" لبتد ط  ،و دأل دأل تتدترلتيلي لميدمي ت دش احالتدتخمل لب احودر
ب ق دداي لبإت ددعري

ددا وت ددحس نالي ددح لبخصد د اب دديس وىإحب دده .الت ددتنحملً تب ددا حبد د ،ح ددش لباالي ددحش لب تث ددمي

لك ريعي اغ ا لبإرلق ىي  20تحلر –  5نيتحأل  ،2003ا

الام

،حش ايأل لبإرلق اايأل نظ حش

ترهحاي وه هح تنظي لبقح مي (تإيم اتخراأل.)200 :2003 ،
البثقيق د وأل ملىددع عحىث د لإلرهددحب لبددح تانتدده لإلملري لك ريعي د عددحأل وثددم لب اددررلش بوددأل لبثددرب
ا لبإدرلق اوأل هدحه لبدم اي تل دش اودعش الضدح دع اصداش لبتيدحر لب تودمم دأل لب ثدحىظيأل لبلدمم ىدي
تملري "ااش لكاأل" ،الح ش لبظرال التي
ا لإلرهحب اىي و

ع تثملج  11وي اش  ،2001بتتتخم هحه لكثدملج ع ثدم

لب ل

بوأل لبثرب

خط لًر

ا و نهدح لبقدا ي ا صدحبثهح لبثيايد ىدي ملخدش لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد اخحرلهدح ،بدحل ادموش

ااضع لإلتترلتيلي لبلميمي لبتي تقا
تتدداي

عحأل ىي لبإدحب تظدأل لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ونده يودعش

ا لبضراحش لبا،حئي

اضع لبتطايق ،او نش ونهح بأل تقاش و

ددع ددأل تت د يه لإلرهددحاييأل اح تاددحر وأل لإلرهددحب غيددر وددر ي ،عتلددحري لبر،يددق ا ،لرصددن لباثددر

الإلاحمي لبل ح ي  ،ااحبتحبي الام وأل يعاأل صيره دش صديرهح ،تدتمرع ونهدح تإدرل وأل لبثدرب

دا

لإلرهددحب بيتددش ددش و ثددرب وخددرى ىددي ت ريخهددح ىهددي ثددرب تاثد  ،ا ددأل هنددح ىد أل لبااليددحش لب تثددمي
لك ريعيد د

صد دري

ددا لالنتص ددحر

ددا لإلره ددحب ا ددحبطرق لالتيد د ( :و ددإياي اتخ ددراأل،110 :2004 ،

)111
 .1تم ير لب نظ حش لإلرهحاي ا،يحملتهح اال عحنيحتهح ا أل يم هح.
 .2لبتإددحاأل ددع ث حئهددح (و ث ددح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ) ضددم لب نظ ددحش لإلرهحاي د ب قضددح
يهح.
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 .3لبترعي
بقدم

ا لإل عحنيحش لب حمي بإلرهحاييأل اتل يم و البه او الش أل يم ه .
دش وثددملج لبثدحم

ودر ددأل تدات ار

دا لبااليددحش لب تثدمي لك ريعيد  ،ا ددح و قاهدح ددأل

تددمل يحش تح تددإش لكخي دري تبددا توددعيش تثددحبل مابددي اثل د

عحىثد وا لبثددرب

ددا لإلرهددحب ،ا،يح هددح

اود ددأل د ددح وت د د ته (لبثد ددرب ضد ددم لإلرهد ددحب) البتد ددي اد ددموش رث تهد ددح لكابد ددا ىد ددي ،2001 10 1
وىغحنتتحأل ،تح وعدم لب تدؤاباأل لك ريعيداأل

د ددا

دا وأل هدحه لبثدرب تدتعاأل طاي د ا تإدممي لكتدحبيب اغيدر

تق يمي ا ا غرلر لبثرب لباحرمي.
و ح ا،ل لبنظح لبإرل،ي أل هحه لبهل حش ىحنه ب ي اش
وملنه اولب اوتتنعحر بهحل لبإ ش لبح

ا دش دح ،ح دش اده ماش لبإدحب

رل احإلرهدحب لبخطيدر ،ا ُ د هم

دأل

دح ثدمج لدرم ثصدحم طايإدي

بتيحتحش لبغطرت البهي ن البعيش ا عيدحبيأل .اىدي لب دمي لب ثقد بودأل لبثدرب

دا وىغحنتدتحأل ىقدم وملأل

لبإرلق لالثت ش لك يرعي البإ ش لبإتعر ا همه ترهحادحً ت حرتده لبدماش لبإظ دا بصدحبثهح ابديس ثرادحً
ا لإلرهحب (لبتقرير لإلتترلتيلي لبخ يلي.)121 :2002 ،
بعأل ح يه يتش تصريثحش لبنظح لبإرل،ي غير لب تالىق
لإلرهحب ،بعأل لبح يه ها

ع لب إتعر لبح يقدام لبثدرب

دش لإلملري لك ريعيد بتاتديع ملئدري لبثدرب

وي دداش  ،2001ب ددحل ى ن دده ،ا ن ددح لكي ددح لكاب ددا "لبث ددرب

دا

دا لإلرهدحب اإدم وثدملج 11

ددا لإلره ددحب ،ص ددمرش تصد دريثحش ب ت ددؤابيأل

و يددرعييأل تؤعددم وأل لبثددرب تتددتهمل ماالً ا،ال د ًدم اتنظي ددحش لإلرهددحب ىددي وددتا اقددح لبإددحب  ،انلثددش
لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىي  2001 5 21ىي لتتصملر ،رلر أل ل س لال أل ر)1313( ،
وتدحس لب صددش لبتدحاع ددأل لب ي ددحق ،لبدح يقضددي ا ددرض لالبت ل دحش
اىرض قااحش

ا لبماش لبتي ال تتإحاأل ىي عحىث لإلرهحب.

دا

ددا لبددماش اودحأل عحىثد لإلرهددحب
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ااددموش لبث د لبم حئيد ضددم لبإدرلق االدداب وددأل ثراإ يدده عاندده وثددم لبددماش لب حر،د لبتددي تر ددا
لإلرهدحب،

دحً وأل لبثقددحئق بد ت ادش تددارط لبإدرلق اإثدملج  11وي دداش  ،2001تح ،دحش "اداش اب ددااىيت "
ددع ادداش ىددي ( نتلددع عح ددب مي يددم) اتد ري 15 ،لي دداش ( :2001وأل ددح

نحئددب رئدديس لبددمىح ىددي للت ددح

يط اه لبرئيس ي عأل وأل يتثقق ىي ثحب الثمي هي ثحب وأل ناله ضراتنح تبا لبماش لب لر ي بإلرهحب وا
لبماش لإلرهحاي  ،البإرلق واش لبقحئ

االام وخص "صمل ثتيأل"

ا روته) (هيعش.)226 :2003 ،

ا ا لبنتق ن ته ،حش " لر تي م" (:هنح نقط تال يتثدت
عحأل ح أل لبإحب اىي عحأل تخر غير وىغحنتدتحأل ،احبد
هن ددح

يندح ندمهح وأل نقدا اودي دح ىدي

دح  ،تده اعررتده ا دح بدش و،ابده اوعدرره ،بعدأل

ددأل ال يري ددماأل وأل يتد د إال اد د أل نال دده ضد دراحتنح اإ ددم لتأل تب ددا لب ددماش لب لر يد د بإلره ددحب الب ددماش

لإلرهحاي د  ،البإ درلق واش هددحه لبددماش (صددمل ثتدديأل) بدديس بدده صددميق ىددي لبإددحب يددملىع ندده ثتددا راتدديح
البصيأل ،اها رلش يصإب

ا وثم وأل يقاش ع

طيا ىي ثقه) (هيعش.)234 ،233 :2003 ،

اثحابش لبااليحش لب تثمي لك ريعي اث ي تهدح لب عد لب تثدمي بتاريدر لبثدرب ضدم لبإدرلق اثلد
ترتاددحط لبنظددح لبإ لر،ددي ال ح ددحش ترهحاي د تت د ي رلميعحبي د عتنظددي لبقح ددمي اونصددحر لإلت د  ،اددش وأل
لإلم ح لش لك ريعي هحه ،م الهش تبا لبإرلق ماأل مبيش نم ح ونش هل حش  11وي اش
االود ددنطأل،

ا نيايار

د ددا وتد ددحس وأل وثد ددم ن د ددح هد ددحه لبهل د ددحش لر،د ددي لبلنتد ددي  ،ع د ددح ثحابد ددش راد ددط لبإ د درلق

احبل ح حش لبرلميعحبي تبا تحري ،واإم أل حب
لبإرلق تارط اهحه لبت ليرلش ااحإل
( املبنحصر.)10 :2001 ،

نم ح لم ش ىي ت ليرلش  1553ىي ملخدش و يرعدح ،اد أل

أل ن ته بد تقدم و مبيدش وا وداه

إيند تدمش

دا لبودي ن تده
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ٍحر أل لبصث كتاحب ا اررلش دمي ،وه هدح وأل لبنظدح لبإ لر،دي يتتد احبإ حنيد ،

هحل لب
اال تالد ددم و

،دد

د ددع لبرلميعد ددحبييأل لإلت د د ييأل اتد دداب لبود ددعا لب تاحمب د د

لكيددميابالي البإقحئ ددم
ا ،إهح.ع ح ال يخ ا

د ددأل له د د  ،الالخد ددت ل

ددأل لهد د وخددرى ،ىضد د ً ددأل لته ددح ث د ب لباإ ددج اتص د ي
"وتح
ا لبل يع تصريثحش َ

ددش هعددحل ثرع ددحش

األ المأل" ،ايش لبثرب لك ريعي

ا لبإرلق لبدح

اصل "نظح صدمل ثتديأل" (احبعدحىر) ،اهدحل دح يؤعدم تضدحرب لب دنهت الب عدر ا دم ت عحنيد لالبتقدح وا
الددام لرتاددحط اينه ددح ،تح و نددش لبتنظي ددحش لإلتد ي اىددي قددم تهح تنظددي لبقح ددمي تاددحأل لبثددرب ااإددمهح
م ه ددح ب إد درلق البا ،ددال اال دده لبغد د ا لبصد د ياي لك يرع ددي اه ددحل لب ددملىع ال يثت ددا و ن ددا
لإليميابالي اقمر لرتعح ه

ددأل لبت ح ددش

ا إطا ميني ( املبنحصر.)12 ،11 :2001 ،

ا ددع لثددت ش لبإدرلق رتد يحً ،اتادديأل يددل لم ددح الددام وتد ث لبددم حر لبوددح ش ىددي لبإدرلق ،ااإددم
لإلطحث انظح "صمل ثتيأل" االبقح لبقاض
الث ددم تإ ن دده بتاري ددر ثراه ددح ااقحئه ددح

دق بدمى لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد تداى ودإحر
يه ،ب يا َ

ددا ورض لب لرى ددميأل ،وال اه ددا ملى ددع لبث ددرب

ددا لإلره ددحب ،الب ددح

تصددح م اوددعش ثدداظ ضددم لبقدالش لك ريعيد اضددم لبثعا د لبتددي تد توددعي هح اإددم لثددت ش لبإدرلق .بددحل
نلددم وأل لبدرئيس "ادداش لكاددأل" عددحأل يثددحر ملئ ددحً ددأل اضددع لددماش

نددي ثددمم ب نتددثحب لبإتددعر

ددأل

لبإدرلق ،ااحبتددحبي ىحندده تدديإني وأل لإلرهددحب ،ددم لنتصددر ىددي لبثددرب .انلددم وأل "ادداش لكاددأل" ،ددم ط ددب ددأل
لك يرعييأل ،ىي ظش تصح م و حش لب قحا

ضم ،الته لبإتعري لب الدامي

دا ورض لبإدرلق ،ادحبتث ي

احبصار بتثقيق لبنصر رغ لبختحئر لبتي تت قحهح ،الته (خطحب ااش.)2004 ،
بحل تثاش لبإرلق أل نطق واه خحبي

أل و حش لبإنل ا دأل لبل ح دحش لإلتد ي لبرلميعحبيد

– التي ح لب نحطق لبتي عحنش تثش تملري لبنظح لبثحع – تبا نطق لتدتقطحب بهدحه لبل ح دحش ،البتدي
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لح ش ت ح بتص ي لبثتحب ع لبااليحش لب تثمي لك ريعي اإد همهح دمالً صد يايحً  ،اوأل لبااليدحش لب تثدمي
لك ريعي د ورلمش وأل تتددتقطب هددحه لبل ح ددحش بعددي تلإددش ددأل لبإ درلق نطق د تص د ي ثتددحاحش (نددمي ،
.)1 :2001
تتض د أل

ي د (تثريددر لبإ درلق) ىددي ل د

ه د عايددر نهددح تددحب

عحىث د لإلرهددحب ،ابقددم عددحأل

اإ عحأل لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد وأل تالده ضدراحش تبدا هدحه لب نظ دحش البل ح دحش بعنهدح اتدإش عدش
خيحرلتهح بل إه ىي لبإرلق (تثش وإحر لبإرلق تحث

رع ي ب عحىث لإلرهحب) اهحل عدحأل الضدثحً ندح

واش يا أل مخاش لبااليحش لب تثمي لك ريعي تح ت ه دش ىدي رل،اد لبثدمام وا غ دش نهدح ،ىضد ً دأل
،يح هح اثش لبليش لبإرل،ي لبتحاق الب ؤتتحش لك نيد لبتدي تودعش ،طح دحً عايد لًرً دأل لب لت دع .بقدم ومش
تيحتد د ا دداش اتصد دريثحته ث دداش لإ ددش لبإد درلق ت ددحث

رع يد د ب عحىثد د لإلره ددحب تب ددا ل مي ددحم لبإ ي ددحش

لبإتددعري ضددم لبق دالش لك ريعي د البإرل،ي د  ،اددش طحبددش ثتددا لب ددمنييأل لبددحيأل عددحنال ال،إدديأل ادديأل طر ،د
لبااليحش لب تثمي لك ريعي اتنملأل لبثرعحش لبرلميعحبي لإلت ي لبحيأل يط ق

ديه تتد ي لبلهدحمييأل،

هحل لب َتحأل لك ني تتاب ىي:
و .ت ددمهار لباض ددع لك ن ددي ى ددي لبإد درلق اص دداري ح د د  ،ىضد د ً د دأل لبت ددمهار لبتيحت ددي الال،تص ددحم
الاللت ح ي الب قحىي.
ب .لبنيدش دأل تد إ لبإدرلق ا عحند لبااليددحش لب تثدمي لك ريعيد لبتددي ورلمش تودييم ون داحج مي ق لرطددي
تإمم عتلرا لنتقحبي نثا ورق واتط لميم.
ا،م نور تقرير تر باعحب لالتتخاحرلش لك ريعي يؤعم يحمي خطر ح ت حه لإلرهحب لبإحب ي اإم
ثرب لبإرلق ،هحل لبتقرير ابم لمالً ثحملً ايأل تملري لبرئيس لك يرعي" لارج ااش لكاأل" الب إحرضد

دأل
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لبددمي قرلطييأل .لبتقريددر يؤعددم ىددي ض د انه وأل ثددرب لبإ درلق وىددر ش لددي ً لميددملً ( ددأل لبلهددحمييأل) ايؤعددم
لبتقرير وأل

وراإ

ال ش رئيت النتوحر لإلرهحب هي:

 .1لال تمل لش لبظحب
 .2لبلهحم الب قحا
 .3اط

ىي لبإحب لإلت ي.
ىي لبإرلق.

تحرلش لإلص ح ىي لبإحب لبإراي.

 .4لب وح ر لب إحمي ب االيحش لب تثمي لك ريعي .
ايؤعم لبتقرير ويضح ا أل لبثرع لبلهحمي لبإحب ي لبتي تض لبوداعحش لب رتاطد الب تثقد اتنظدي
لبقح ددمي الب ل ا ددحش لإلرهحايد لب تددتق البودداعحش البخ يددح لبنحوددئ تتطددار اتتد ،

ددع لبلهددام لب احابد

ب عحىث لإلرهحب .اتحعر ع ير أل صحمر لبتقرير وأل لبنحودطيأل لبدحيأل يإرىداأل ون تده اد نه
ي د ملماأل ت دال

لحهدماأل

ددا لبصددإيم لبإددمم و لالنتوددحر لبلغ لرىددي .ايؤعددم لبتقريددر هددحل لالتلددحه اددحبقاش :ا د أل

لبتهميددملش ضددم لب صددحبح لك ريعي د ىددي ملخددش لبااليددحش لب تثددمي اىددي لبخددحرج تددت ملم،

ددح تدديؤم تبددا

يحمي اتيري لبهل حش ىي لبإحب  ،اوصداح لبإدرلق ،ضدي وتحتدي ب لهدحمييأل تغدح لبضدغين لبإ يقد ثيدحش
لبال ددام لك ريع ددي ى ددي لبإ ددحب لإلتد د ي .ايإت ددرل لبتث ي ددش لإلت ددتخاحر ى ددي ه ددحل لبتقري ددر اد د أل لبت ت ددير
لب تومم ب وريإ لإلت ي ال يثظا ات ييم عاير ايأل لب ت يأل ،ايم وأل ،مري لبل ح حش لبلهحمي لبقتحبي
ا لتتقطحب لب ؤيميأل الكنصحر تت مي أل الام التت رلر لكثت ش لكلناي البإملاي البعرلهي ضم
لبااليحش لب تثمي لك ريعي الب إتعر لبغراي (غرليا  ،نهحي لبثرب
تح وأل لبمالىع لإلتترلتيلي لبتي و نتهح الونطأل بوأل ثراهح
وتحتددي  :الــدافع األول الكتددحس ب ثددرب هددا ل ددت

ا لإلرهحب اثج نوار).
ا لبإرلق ت رع ش ىي

د مالىدع

لبإ درلق كت د ث لبددم حر لبوددح ش ا ثحاب د لبااليددحش
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لب تثددمي لك ريعي د تددم يرهح ،ىهددحل لبددملىع عددحأل لىت لرضدديحً رالددش بدده بتاريددر ثراهددح اتدداب رغا د لبنظددح
لبإرل،ي اح ت عهح ى ح باج وأل تايأل يل لالم ح لش اإم لبثرب ا وهر  ،ي الأل عش دح تنح ،تده اعدحالش
لكناددح البصددثل

ددا وبتددن لب تددؤابيأل لك ريعددحأل غيددر صددثيح .ت ددح الــدافع الثــاني لبددح عحنددش تإدداش

يدده لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د هددا لإلطحث د انظددح "صددمل ثتدديأل" اإ د همه ملىإددحً ال،إيددحً لتددتنمش

يدده

اح تا ددحره نظح ددحً لت ددتاملميحً ت ددإا بق قد د لب نطقد د الإلضد درلر ا ص ددحبثهح ،ب ددحل ىد د أل ه ددحل لب ددملىع  ،ددم تثق ددق
احإلطحث د اهددحل لبنظددح اتددإش لبااليددحش لب تثددمي تبددا ثحاب د انددح نظددح مي ق لرطددي ع د ن احج ُيثتددحى ادده
ددا تددتاى لبوددرق لكاتددط اهددي ددح تت د ي امي قرلطي د لبقدداي،كأل لبتغييددر لددح اددحبقاي لبخحرلي د  ،ت ددح
الــدافع الثالــث اهددا ملىددع ب د يعددأل
لبثق ددحئق الكمبد د

ددا ورض لبال،ددع ىددي لبإ درلق اهددا لبثددرب

ددا ورض لبال ،ددع بد د ت ا ددش ت ددارط لبإد درلق انظ ددح "ص ددمل ثت دديأل" احبد دحلش اد د

تتد د ي رلميعدددحبي عتنظ ددي لبقح دددمي اونص ددحر لإلت د د  ،ا ددش

لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ثص د ش
لبإتدعر

دا ورض لبإدرلق ا الدب هدحه لالت ح،يد

ااط ب أل لبثعا

ددا هددحل لبددملىع اتاددرر ثراهددح

ا ورض لبإرلق ثتا ع لنتهح لب مي لب ثممي باقحئهح ىدي نهحيد
ددا قددم لت ح،ي د و ني د

لبإرل،ي .

تنظ ددي

دددا لبإع ددس و ملم ال ددام ه ددحه لبل ح د ددحش

الب نظ ددحش اإددم لكثددت ش ،التددت رش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د تإدداش
ااحبتحبي الامهح

ددا لإلرهددحب تح تأل عددش

ددع لبثعا د لبإرل،ي د

دح  ،2001تال وأل
ددح يددؤ أل لبالددام

دا وتدحس تدح مي لبمابد لبإرل،يد لبلميدمي لبنحودئ
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المبحث الثاني
الدوافع اإلستراتيجية األمريكية غير المعلنة لحتالل العراق
أل لبتحلل ا عحأل ا أل غير لب عدأل ،ل ت دحم لبدحرلئع لك ريعيد ىدي ت تدير ثراهدح

دا لبإدرلق

الثت بهددح تيددحه ،ىحبقح ددمي تقدداش ،تأل ح لرئددع و ثددرب تتددتتر خ هددح لبددمالىع الكهددملل لبثقيقيد ب ثت درلب.
ا اددر لبتددحري ،ا،اددش وأل تعودل لكيددح مالىددع لبثددراب ،ىإندده ددح ددأل وطدرلل تثحراد و نددش ددأل ناليحهددح
لبثقيقي ب اه لكابا .ىحبح ثصش ىي لبإرلق ال تتا،ل نمه هحه لبحرلئع لب إ ن  ،اش وأل هدحه لبدمالىع
ددح هددي تال خطدداي

لب إ ن د

ددا طريددق وددرا وعاددر يعدداأل ىيدده لبدداطأل لبإراددي ،ح ددمي لنط د ق بتثقيددق

لب وددرا لك ريعددي لبلميددم ( ،وددرا لبوددرق لكاتددط لبلميددم) ه ددح تتددترش لإلملري لك ريعي د احب ددمالىع
لب إ ن د  .اددش وأل هنددح

ددأل يددرى وأل لبددمالىع لبخ ي د هددي لبتددي يط ددق

يهددح تت د ي لبددمالىع وا لكهددملل

لبثقيقي بإلثترلب (لكناحر  ،م.ش.)32 :
ا أل هنح

م لباحثج تبا تقتي هحل لب اثج تبا ط ايأل:

 لب ط ب لكاش :و نإترلئيش. لب ط ب لب حني :تثقيق ورا لبورق لكاتط لبعاير.المطلب األولل أمن إسرائيل
تظ ددش (تتد درلئيش) لد د لً ه د دحً ى ددي نظا د د لك ددأل لك ريع ددي ا ددحبنظر بتو ددحا لكاض ددح الب ه ددح
الب صحبح اينه ح ،بحل ياقا اضا تثقيق لك أل (لإلترلئي ي) ت ب

ثاري ىي لبت اعيحش البتيحتحش

لك ريعي تلحه لب ورق لبإراي ،اهحل ح يمىع لبااليحش لب تثمي لك ريعي تبا لباثج لب تدت ر ااحبضدغط
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التتخمل لبقاي لبإتعري وا لال،تصحمي إلضإحل لبماش لب لحاري (إلترلئيش) ل تململً بت يأل

ق و ندي

بهح يصش تبا وطرلل لباطأل لبإراي (لب إ ار اتخراأل.)51 :2001 ،
االب ددا ث د ٍدم ددح نل ددح لبيه ددام لك ريعي دداأل ى ددي لإ ددش و أل(تتد درلئيش) لد د لً ددأل لبتيحتد د لبخحرليد د
لك ريعي د  ،التددي ح وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ،ح ددش اترتددي ،لددحار (تت درلئيش) عغددمي تددرطحني ىددي
لب نطق  ،ا أل خ بهح

ش

ا لب رالش لبإراي ،

ا ت يأل صحبثهح البتيطري

حً وأل مم لبيهام

ى ددي لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د ال يو ددع األ وع ددر ددأل  %5.2ددأل نت ددا لبت ددعحأل لب ددحيأل ينتظ دداأل ى ددي
(لياددح ) (خ دديس ،)153 :2001 ،اتتددإا لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ا نددح
لا

ددأل بدديس احبقصددير ا اددر

احمرلش االل لر لش تبا( :لب إ ار )55 ،51 :2001 ،

 تاإحم مار صر اتثلي هإار إحهمي (عح ب مي يم) اإيملً أل لبقضحيح لبإراي .
، طع لبطريق

ا وي

ثحاب ب تقحرب لبإراي – لبإراي.

 لر لبا ملأل لبإراي ب وحريع ت ،ي ي (ورق واتطي البورق لكاتط لبعاير).
 تصإيم لبمار لإلترلئي ي عي ح تنتقش أل مابد
عماب

تثحب د تبدا مابد ت اريحبيد ت ،ي يد ت هيدملً بتهيئتهدح

ظ ا ىي تطحر تاتيع ل س لك أل لبمابي.

هحه لكهملل ال تاتإم ع ي لًر أل تتترلتيلي (تترلئيش) لبتي نورتهح ل (عي اني ) لبتدي تصدمرهح
لب نظ د لبصددهياني لبإحب ي د

ددح  ،1512احب د ىي ددح يخددص لبإ درلق ع ددح لددح ىددي لب ق دري لبتحمت د

ددأل

وصش لبا يق :
لبتن  ،وأل  %65دأل لبتدعحأل
 تأل لبإرلق ال يخت ل أل ليرلنه بعأل لكغ اي ىيه أل لبويإ ا أل ُ
بيس به ت ير
لبو حش.

ا لبماب لبتي توعش لب ئ لبثحع

ىيهدح  % 20تبدا لحندب لك ،يد لبعرميد ىدي
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 اب داال لبقدداي لبإتددعري ب نظددح لبثددحع او دالش لباتددراش .ب ددح عددحأل احإل عددحأل وأل يخت ددل لبإ درلق ددأل
حضي بانحأل اثحضر تاريح .
 تأل لبإ درلق لبغنددي اددحبن ط البددح تع ددر ىيدده لب ر ،د البإددمل لبددملخ ي (هددا لب روددح لب ددحني بتثقيددق
وهملل تترلئيش) اتقصم لبا يق وأل لبإرلق ها لب روح ب خراج اإم صر.
 تأل ت تيش لبإرلق ها وه اع ير أل ت تيش تاريح احب كأل لبإرلق و،اى أل تاريح.
 تأل ىدي لبإدرلق خطداري

دا و ددأل (تتدرلئيش) ىدي لب دمى لبقريدب وعاددر دأل لبخطداري لبنحاإد

ددأل و

ماب ل ،ي ي وخرى.
 اتددال يصدداح احإل عددحأل تقتددي لبإدرلق تبددا قحطإددحش ت ،ي يد اطحئ يد ع ددح ثددمج ىددي تدداريح ىددي
لبإهم لبإ حني .
 ااحب ي عأل ت،ح

ج ماي ش وا وع در ثداش لب دمأل لبإرل،يد  ،مابد لباصدري امابد اغدملم امابد

لب اصددش ،اين ددح تن صددش لب نددحطق لبودديإي

ددأل لبود حش لبعددرم البتددني ىددي إظ دده (لب إ ددار ،

.)55 ،51 :2001
ايإام لبتاب ىي لالهت ح ادحبإرلق دأل لحندب (تتدرلئيش) عداأل لكخيدري حندش دأل لبإدرلق ا ال ،ده
أل واش لنخرلط بهُ ىي ت ت طاي

أل لبص لر حش لبإرايد – (لإلتدرلئي ي ) لب تد ث

دأل ولدش ى تدطيأل

(عابي.)55 :2006 ،
ااقا لبإرلق نح ثرب  1545 -1541تبا ،اش لثت به رلىضحً بعش لالت ح،يحش لبتي قمش اديأل
لبإددرب ا( تتدرلئيش) ،تدال تت ح،يددحش ا،ددل تطد ق لبنددحر ،وا إحهددملش لبتد

لبرتد ي لبتددي عنددش تملري

"عحرتر" ا"ع ينتاأل" أل لبتاصش تبيهح ىي لبااليحش لب تثدمي اديأل صدر ا(تتدرلئيش)  ،1515ااديأل لكرمأل
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ا(تترلئيش) ح  .1554بحل تإش لبااليحش لب تثمي لك ريعي لحهمي تبا ل ت حم تتترلتيلي تخرلهح أل
لب تددتنقع لبإ لر،ددي اإددم لالثددت ش احتلددحه ت،ح د

درلق مي ق لرطددي لميددم ،ىددي ثحاب د

نهددح تبددا صددنإه

اتغيير ا ،ه تلحه لبتطايع ع (تترلئيش) (عابي.)111 :2006 ،
ا ددع لنتهددح لبثددرب لبإرل،يد لإليرلنيد
ددأل ( )26ىر ،د  ،ىض د

ددح  ،1511خددرج لبإدرلق اقدداي تددعري عايدري االدديش عدداأل

ددأل ت د أل لبإ درلق لنتصددحره ،ااددمش ددأل وأل يقددا لبإ درلق اتض د يم ل لرثدده ددأل

لبثرب لبتي مل ش حأل تنالش ،وخحه احبت ايح البتهميم (إلترلئيش).
اىي ثرب لبخ يت لب حني ،دح "صدمل ثتديأل" اتاليده ضدرا تبدا (تتدرلئيش) ادد( )35صدحراخحً ندا
(تعام) معش حص تهح "تش وايب" ،هحه لبضرا لمش او حرش ودح ر لبخدال النإدمل لك دأل ،تح عحندش
(تترلئيش) تريم لبرم

ا هحل لبهلا لبح تإرضش به ،تال وأل لبضغط لك يرعي

يهدح ثدحش ماأل حبد ،

خاىحً أل توتيش لب ور لبإح لبإراي التي ح لبخ ديت لبإرادي .هدحه لبإال دش ع هدح تدح مش ىدي ضدغط
لبااليحش لب تثمي أل ،اش (تترلئيش) احتلحه تتريع لبثرب

دا

ا لبإرلق الإلطحث انظح صمل ثتيأل ا

اتي عحنش التتاملبه انظح وع ر طال ي ا الالا ب إتعر لبغرادي ،اثيدج ال يودعش خطد لًر

دا و نهدح

ىي لب تتقاش ،ايخت ي مار لبإرلق لب إحرض ب ت ح،يدحش لبتدي قدمش دع لبإدرب (ثدرب لبخ ديت لب حنيد ،
.)22 :1554
ا ا هدحل لبنثدا عدحأل (إلتدرلئيش) مار عايدر ا دؤ ر تدح م
اوأل عد ددحأل هد ددحل لبدددمار لبد ددح

دا لبدم اي تبدا لبثدرب

دا لبإدرلق،

حرتدددته (تت د درلئيش) غيد ددر الضدددح لب إد ددحب  ،ىض د د ً د ددأل حب د د ى د د أل لبضد ددغط

(لإلترلئي ي) لبح ،حمه لب ااي لبصهياني ىي لبااليحش لب تثمي لك ريعي ب يعأل ها لبإح دش لكاثدم ا لر
،درلر لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد احتلددحه لبثددرب ،تال وندده عددحأل نصد لرً ىددي غحيد لكه يد البقدداي .اددش وأل
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لبع ير أل لك يرعييأل يإتقماأل ا أل لبثرب

ا لبإرلق عحنش ثراحً أل ولش لبن ط او أل(تترلئيش) بلإش

(تترلئيش) توإر ا أل لعار.
ا،م صرح "ىي يب ي يعا" احبقاش( :تأل لبتهميدم لبثقيقدي ب إدرلق بد يعدأل ب االيدحش لب تثدمي لك ريعيد
اش عحأل لبتهميم الهحً (إلترلئيش) ا،حش ىي اضع وخدر او دح نخاد
وي دداش  ،2002وأل لبثعا د لك ريعيد ال تريددم لبت عيددم

دأل وتدحتحي (لح إد ىرلينيدح ) ىدي

ددا هددحه لبنقطد – و و أل(تتدرلئيش) – كنهددح ال

تثضا اوإاي (ىهي .)2006 ،
ا نح ام لالتتإململش لبإتعري لك ريعيد – لباريطحنيد بغد ا لبإدرلق ،اضدإش (تتدرلئيش) ن تدهح
ىي الله لكثملج لك ح ي بهحل لبغ ا ،تإ هم لبثرب لبتي تونهح و ريعح ااريطحنيح

ا لبإرلق هي ثرب

(تترلئي ي )  ،ت تيتحً دا لب عدري (لإلتدرلئي ي ) لبقحئ د  :اد أل و ثدمج وا تغييدر ،دم يتد تي دأل هدحل لبغد ا
تيغير لباضع ىي لب نطق اىي (تترلئيش) احبحلش ،اح تاحر وأل نتحئت لبغ ا تتصب ىي خم د لكهدملل
لإلتترلتيلي (لإلترلئي ي ) (وااهما .)1 :2005 ،
ع ح ووحر "انيح يأل نيتحنيحها" ىي قحب به ىي"لبااش تتريش لارنحش" اإنالأل (،ضدي تتدقحط صدمل
ثتديأل) تبددا( :وأل لبثدم لكمنددا ىدي هددحه لبقضدي هددا خ دع هددحل لبنظدح  ،ال تقددم ونندي وتع د احتد لكغ ايد
لبتددحثق

ددأل لبوددإب (لإلت درلئي ي) لبددح يؤيددم لبقيددح اض درا تلهحضددي ضددم نظددح "صددمل ثتدديأل" عاندده

يهمم و ننح) (ىهي .)2006 ،
اىي خ ش لكوهر لبق ي لبتي تاقش غ ا لبإرلق ،ح َ "مي تويني" اإقم بقح لش ع ( )10خاي لرً
(تت درلئي يحً ) ىددي خت ددل لب لددحالش ،نح،ودده ىددي عي ي د ثت د لب الله د

ددع لبإ درلق ،اووددحر لبإميددم ددأل
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لب إ قدديأل (لإلت درلئي ييأل) وأل "تودديني" عددحأل اهددا لرً لددملً ا هن د ه دؤال لبخا د لر (لإلت درلئي ييأل) ىددي تقددمي
لب إ ا حش الالتتوحرلش.
ا ،ددحش نحئ ددب رئ دديس لب ددا لر (لإلتد درلئي ي) تن ددحل "و ددي األ ايريد د " ى ددي تصد دريثحش نق ته ددح لإلحل د د
(لإلتد درلئي ي ) لبإح د د ،ا ددش لبث ددرب ،اد د أل "ص ددمل ثت دديأل" ت دداب ب إددرلق ابن ت دده خت ددحري عايددري ،كن دده ه ددمم
و أل(تت درلئيش) ا د لر لرً  .اددش يددرى "وى درلئي تددنيه" نحئددب ا يددر لبددمىح (لإلت درلئي ي) اإددم تتددقحط نظددح صددمل
ثتيأل ،ا نه ( ت تثقحق لبثدق اإتدقحط نظدح "صدمل ثتديأل" اونده تد ت،ح د لبإملبد اإ دمل صدمل ثتديأل
لبح وط ق
ثتيأل ،قحب
او ند ددح

ا تترلئيش  35صحراخحً ىي ثرب لبخ يت لب حني ) (تتدرلئيش ،تثقدحق لبإدمش اإ دمل صدمل
نواري.)2006 ،
رث د د لبتثضد ددير ب ثد ددرب

د ددا لبإ د درلق عحند ددش ل ا د د ت د دري

د ددأل رلد ددحش لب خد ددحارلش

لإلترلئي ييأل ت ام ( عتب لبتخطيط لبخحص ) ىي ا لري لبدمىح لك ريعيد ا إ ا دحش تتدتخاحري م،يقد

دأل

رث د لبتثضددير ب ثددرب

ددا

طريددق صددحمرهح اتقنيتهددح لإلتددتخاحرلتي ثدداش لبإ درلق ويض دحً .اىددي و نددح

لبإدرلق عحنددش هنددح لبإميددم ددأل لب ؤودرلش لبتددي تدراط لبغد ا (اإتدرلئيش) ،ىحب نظ ددحش لبيهاميد لك ريعيد
عتددش لب ا،ددل لك يرعددي لبرت د ي ،لبددح يددت خص ظحهريددحً ا د أل (تتدرلئيش) بددأل تتددمخش ىددي لبثددرب

ددا

لبإرلق ثتا ال يت ر لب ور لبإح لك يرعي ،لبح عحأل ا ،ده ىدي إظ ده ؤيدملً ب ثدرب .البثقيقد  ،اع دح
ووددحر لإل

ددي " حيعددش عينت د ي" ،ا ندده نددحم لرً ددح عددحأل يوددحر ىددي لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د تبددا مار

(تتدرلئيش) ىددي لبثددرب

ددا لبإدرلق ،ال ىددي لبد ور لبإددح لك يرعددي اال ىددي لبلددمش لبتيحتددي لبقددحئ تنددحل ،

البتاب الضح ،ى وثم أل لب ؤيميأل وا لب إحرضيأل يريم بإمل لبتيحت وأل يار

ح يؤم تبدا ت تيدش

لب ور لبإح  ،اوأل تاما صاري لبيهام ع تتودحريأل ب د لبدح يه تداأل ىدي وحنده ثتدا يايدع لبا دم ب صدحبح
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ماب ولناي  .اهحل يناع أل ،ح مي حمهح(:وأل صحبح و يرعح ا(تترلئيش) تتطحاق اتتوحا  ،اهحه لبثدرب
يمي ك يرعح ا(تترلئيش) .اىي لبا،ش ن ته ورلم لك ريعياأل ا(لإلترلئي ياأل) ى و ورتاحط اديأل لبقضدي
لب تطيني ا،ضي لبثرب

ا لبإدرلق) .ىدحك يرعياأل ابتثقيدق و أل(تتدرلئيش) يد األ اصدمق وأل يصداح

لبإرلق لبإما تحاقحً ،وري لبت
بصحبح (تترلئيش) الب نطق

الثقحً ثحش ت،ح

ثعا

ت ش لبإرل،ييأل ،ااحبتحبي تد يأل لاهد لبودرق

ا اله تال (لبنحول.)2005 ،

اث دديأل ا ددموش لبث ددرب لك ريعيد د

ددا لبإد درلق ثحاب ددش (تتد درلئيش) لتخ ددحح لحن ددب لبثي ددحم ددأل خد د ش

تم حئه ددح اد د أل ه ددحه لبث ددرب ب دديس به ددح (نح،د د اال ل ددش) ،اع ددحأل ددأل وا ددر

ددح ل ددح ى ددي اي ددحأل ا لري لب ددمىح

(لإلترلئي ي ) اوحأل لبإرلق ىي  2003 3 15ح ي تي( :خ يس)151 ،156 :2001 ،
 .1تأل (تترلئيش) ل

أل لبص لر ايأل لبإرلق البااليحش لب تثمي لك ريعي .

 .2تأل (تت د درلئيش) تؤيد ددم ع يد ددحً  ،د د لررلش لك د د لب تثد ددمي لبخحص د د اد ددحبإرلق اتيحت د د لبااليد ددحش لب تثد ددمي
لك ريعي  ،اقيحمي "ااش لكاأل" اهمل ن

وت ث لبإرلق غير لبتق يمي .

 .3تأل (تترلئيش) بأل توحر ىي لبإ ش لبإتعر ضم لبإرلق ،اوأل صحبح لبااليحش لب تثمي هي لبتدي
تثع

ال ،هح ضم لبإرلق.

 .4تأل (تترلئيش) عل

أل لبإحب (لبثر لبمي قرلطي) تثدش ،يدحمي لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد  ،تعدحىح

ضم لإلرهحب لبمابي النتوحر لكت ث غير لبتق يمي .
تال وأل لب تري لبتي تاقش مخاش لبقالش لك ريعي تبا لكرلضي لبإرل،ي و اتش لبإعس ،ىقم ومش
(تت درلئيش) ما لرً عاي د لرً ىددي تثددريض لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ا ؤتتددحش صددنع لبق درلر
لبثرب

ددا خدداض

ا لبإرلق -ع ح ووير ىي ح تاق أل مار (تترلئيش) (خ يس.)151 ،156 :2001 ،
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ابقم ثرص لك ريعحأل ا(لإلتدرلئي ياأل)
لك يرع ددي لب ددح  ،ددح اإ يد د لبهل ددا

دا تخ دح لب ودحرع لبإتدعري (لإلتدرلئي ي ) ىدي لبلديش

ددا لبإد درلق ،كأل لك ي ددرعييأل ي ددمرعاأل ثتحت ددي لبو ددإب لبإ لر ،ددي

البإرادي ددأل لبثضدار (لإلتدرلئي ي) ،تال وأل هندح ع ددحً ع يد لرً ثداش لبددمار (لإلتدرلئي ي) ىددي لب وددحرع
اغد ا لبإدرلق .ايخددت لبثددميج ددأل لبددمار (لإلتدرلئي ي) ىددي لبثددرب

ددا لبإدرلق البضددغط احتلددحه لبثددرب

بتثقيددق و نه ددح اتصد دريح لبتد د ير لك يرع ددي ى ددي (تتد درلئيش) تح  ،ددحش( :تو ددحر لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د
تترلئيش لالنتصحرلش الب ثأل ،انثأل لك يرعياأل الإلترلئي ياأل ،ثقحً وخداي،...

دا لكرض اىدي لب ضدح

 ،)..و ددح لبت د ير لباريطددحني ىددي (تت درلئيش) ىقددم ،ددحش( :نوددعر لبثعا د لإلت درلئي ي اوددإاهح بددم
لبتثحبل لبإح

 ،دالش

ىي لبخ يت) (لبخ حلي.)44 :2001 ،

ع ددح ال ي دداش لباحثددج وأل يدحعر تصدريثحش لبدرئيس لبإ لر،ددي "لد ش لبطحباددحني" لبددح وعددم اددحبقاش
ا لكه ي لباحبغد لبتدي تابيهدح الودنطأل ب نطقد لبخ ديت لبإرادي ان طهدح او دأل (تتدرلئيش) ،تح ،دحش( :تأل
صمل ثتيأل عحأل يوعش خط لرً
ا نظح صمل ثتيأل ونلد ش

ا ث يل و يرعح لكتحتي (تترلئيش) اوضحل ((ا أل و يرعدح ااحبقضدح
د ً ه دحً ب صدحبثهح ىدي لب نطقد اتثقيدق و أل(تتدرلئيش)) (تصدريح

ل ش لبطحباحني.)2001 ،
ات تيت ددحً ددا حبد د اا ددحبنظر تب ددا تخد د ص لب ث ددحىظيأل لبل ددمم (إلتد درلئيش) الهت ددح ه ا ددحبإرلق
ات يره لبوميم ىي تملري "ااش لكاأل" ،ى يس أل لب تتغرب وأل ع ي لًرً أل لب ث يأل لبتيحتدييأل الب عدريأل
،دم ودععال اد أل ملىدع لبثدرب بد يعدأل عحىثد لإلرهدحب البمي قرلطيد  ،االن دح تد تصد ي هح بخم د لب صددحبح
(لإلتد درلئي ي ) البث ددحظ

ددا و نه ددح ،كأل (تتد درلئيش) ه ددي لبخنل ددر ى ددي خحصد دري لبا ددملأل لبإرايد د  ،تح تإ ددم

(تتدرلئيش) نقطد لرتعدح

ه د ب االيدحش لب تثدمي لك ريعيد اودريعحً ال ي عدأل لبتخ دي نده ،ى أل(تتدرلئيش)
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تحل تثقددق ى ندده ىددي لبا،ددش ن تدده تددال يددؤ أل لب صددحبح لبثياي د ب االيددحش لب تثددمي لك ريعي د لبإتددعري
البتيحتي الال،تصحمي ىي لب نطق .
المطلب الثانيل تحقيق مشروع الشرق األوسط الكبير
يخطق أل يظدأل وأل ىعدري ودرا لبنظدح لبودرق واتدطي لميدمي ،اونهدح تدرتاط ا دح عتاده "ودي األ
ايري د د رئيس" ا لر (تت د درلئيش) تد ددن  1551وا د ددح يت د د ا (احبود ددرق لكاتد ددط لبعايد ددر) لبد ددح م د ددا تبيد دده
لب تددؤاباأل ىددي تملري لب درئيس لك يرعددي "لددارج ما يددا ادداش" ،اددش تنهددح ،مي د  ،اترلددع تبددا اددمليحش لبق درأل
لبإوريأل ،ابقم ادحش لبغدرب،

د ً اصداري خحصد احبدماش لبد ج :لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد ااريطحنيدح

اىرنتددح ،لهدداملً ث ي د إلوددح

تددتقا ه .عددحأل لبددن ط

صددط ح لبوددرق لكاتددط ،اتاضدديح ثددمامه ،ارتد

االترلئيش ،لبإح ينحكتحتييأل ا لر هحل لالهت ح اهحه لب نطق لبثياي

أل لبإحب (لبإ ل.)1 :2006 ،

صثيح وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي ،م و نش أل ورا لبورق لكاتط ااصاري غير خ ي
ددأل لتخ دريأل ،تال وأل اتددحئش تطايددق لب وددرا اوهملىدده لبخ ي د اقددش تإ ددش خ ددل لبع دالبيس ،اعددحأل ددأل
لبمالىع لإلتترلتيلي لك ريعي بغ ا لبإرلق ها ت حمي ترتيب لبورق لكاتط ،بحل تيرع لباحثج ىدي هدحل
لب اطأل

ا تحبتيأل ه تديأل ه دح :تدحب تمخدحش تتدرلئيش ىدي ترتيادحش ت ،ي يد لميدمي ،الب تد ب لب حنيد

هددي تددحب توددعيش ث ددار ب ثحص دري لبددماش البثرعددحش لب نحائد د إلت درلئيش البااليددحش لب تثددمي لك ريعيد د
التي ح تيرلأل اتاريح( .مباح.)2004 ،
ا،اش لبخاض ىي غ حر هحتيأل لبنقطتيأل ،ى نه يتإيأل ت طح خ ي تحريخي
لبورق لكاتط

اتط ثاش هدا

ننط ق نهح بتاضيح هحل لبملىع لك يرعي غير لب إ أل بهحل لب ورا لبح يإدم لبإدرلق

ل ً ه حً نه التي ح اإم لكثت ش.
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اثتددا ال يغيددب ددأل لبددحهأل لتددتخمل (لبوددرق لكاتددط) طددرق لبقدداى لالتددتإ حري لكاراي د و نددح
لبثددرب لبإحب ي د لكابددا اإددم ظهددار لبددا ي لبقددا ي لبإراددي و دره ىددي تقهقددر رلددش واراددح لب دريض ترعيددح،
الت ددي ح اإ ددم ى ددرض (تيحت ددي لبتتريد د )

ددا لب لت إ ددحش لبإرايد د ااإ ددم ح تا دديأل غ ددراب ود د س لبمابد د

لبإ حني د  ،تح اددمو تتددايق وددحريع نددحطق لبن دداح لباريطحني د الب رنتددي لالتددتإ حري الت ح،يددحش ا إحهددملش
بتقتي ترع ترعيح ىي لباطأل لبإراي تنحل ايأل لإل ارلطاريتيأل لباريطحني الب رنتي .
و وأل لبددم اي (لبوددرق واتددطي ) بيتددش لميددمي

ددا لب نطقد ع ددح ياددما ب دداإض ،ىهددحل لب وددرا

،مي ،م لكهملل لبتاتإي ب قاى لبمابي  .ا،م رش لب عري اإمي لرثدش دأل ولدش وأل يدت ترتيدب لب نطقد
ددا ،ال ددمهح اوتتددهح بعنهددح ىددي صدديغتهح لبلميددمي

ددا اىددق لبترتيددب لبثددحبي ،االيلددحم صدديغ ب تإددحاأل

لإل ،ي ددي ،تهددمل تبددا ط ددس لبهاي د لبإراي د اتددحاياهح اددر لتددتيإحب لب نطق د لبإراي د ىددي تطددحر ت ،ي ددي
تعدداأل (تت درلئيش) ىيده وع ددر ت ا،ددحً ىددي لب لددحالش لبتيحتددي الال،تصددحمي الب قحىيد  .اال و د وأل لب لددحالش
لب قحىي هي لكخطدر اديأل لكهدملل لب اتغدحي ىدي هدحل لبترتيدب لبلميدم .اعحندش امليد لبتطايدق لب إ دي بهدحه
لبتيحت د لكتددتإ حري هددا إحهددمي "تددحيعس ايعددا" ددح  ،1516لبتددي ت د تددمايلهح ىددي غ د

ددأل لب د أل

لبإراي ،اب يعأل ها (لبورق لكاتط) ثينهح يوير ىي ثقيقته تبدا ثيد لغ لرىدي ثدمم احلتده اال تبدا
ت د ري ،ثددمم بوددإاب لب نطق د  ،اددش ورتع د ىددي وتحتدده تبددا نظ دري وارااددح لكتددتإ حري تبددا وارااددح ع رع د
لددححب ب إددحب يقددع خددحرج لبوددرق لكاتددط ،ااحبتددحبي ع نددحطق تتددتإ حري يقامهددح ،طددب الثددم هددا لبقطددب
لكتتإ حر لبإحب ي .
تأل لبوددرق واتددطي ع ع دري تإددام تبددا رع د خددحرج (لبوددرق لكاتددط) هددا وارااددح تحريخيددحً البددا
لبغرب اىيه لتأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي ،طاه لبعاير ،اهي ب تإار ط قحً

أل ثي لغرلىي احلته
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اددش تطددارش لب ع دري تاإددحً بتغييددر لب وددحريع لبغراي د الك ريعي د تلددحه لب نطق د (لب خددحم ي،43 :2001 ،
.)45
ص د ددط ح لبو د ددرق لكات د ددط ص د ددط ح يإا د ددر د ددأل رع يد د د وارايد د د  ،ايا د ددما وأل "لب د ددرم حه د ددحأل"
) )Alfredmahnهددا واش ددأل لتددتخم ه ددح  ،1502ىددي م لرت د تتددترلتيلي ثدداش لبقدداي لباثري د يددرى
ىيهددح وه ي د الددام ددش حبط د الاددش طددحرق خحص د ً (احبوددرق لكاتددط) .ع ددح ووددحر تبددا ثحل د لباثري د
لباريطحني تبا تتهي ش ت عنهح أل ترعي ،اي تحل م ش لبضراري ،ام ح تبا تإحاأل وب دحني – اريطدحني،
أل خط تع لبثميم ايأل اربيأل ااغملم لبح ومى تبا ل،تطدح لبعايدش دأل

احب ا نحتا لبتاتر لبنحل

لبإرلق ىي حب لبا،ش (ايا ي.)124 : 2001 ،
ابقددم عتددب "انتددتاأل توروددش" ىددي حع لرتدده ددأل لبثددرب لبإحب ي د لب حني د  ،ددأل ها دده (ب وددرق
لكاتددط) ،احب د ىددي  26تب ، ،1542ددحئ ً( :تنددي عنددش لوددإر

ددا لبددمال وأل تت د ي

صددر الب وددرق

اترعيح ا ت ( يمش ويتش) (لبورق لكاتط) ب تعأل أل لب ت يحش لب اىق  ،ىحأل هحه لبا م تؤبل لبورق
لكمنددا ،االيدرلأل البإ درلق تؤب ددحأل لبوددرق لكاتددط ،ااد م لبهنددم ااار ددح ا حبي يددح تؤبددل لبوددرق ،و ددح لبصدديأل
البيحاددحأل ىتؤب ددحأل لبوددرق لك،صددا) .ا،ددح "توروددش" ىي دح اإددم اإ ددحمي تقتددي لبقيددحمي لبإتددعري  ،تبددا ،يددحمي
لبوددرق لكمنددا اتثتددا

ددا صددر اتدداريح اى تددطيأل ا رع هددح لبقددحهري ،ا،يددحمي لبوددرق لكاتددط ،اتود ش

لبإرلق االيرلأل ،ا رع هح اغملم.
اىي ح  1551اىي ل س لبإ ا لباريطحني اله وثم لبنالب تؤلالً ب ثعا د

دأل لبدا م لبتدي

تددمخش ض د أل لص ددط ح لبوددرق لكمنددا ،ى لحا دده اعيددش ا لري لبخحرلي د تن ددحل ،ددحئ ( :تأل تإايددر لبو ددرق
لكمنا لبح ال لبت طن لبإ حني يإتار لتأل ىي اريطحنيح لبإظ ا

ح ىحش والنه ىي لب تحأل لبرت ي،
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ايتددتإحض ندده لتأل اتإايددر لبوددرق لكاتددط .ا ل ا د لبددا م لبتددي يوددحر تبيهددح اهددحل لبتإايددر تو د ش:
( صر ،لبإرلق ،تاريح ،باندحأل ،تتدرلئيش ،لبإرايد لبتدإامي  ،لإل دحرلش ،لبعايدش ،لباثدريأل، ،طدر ،تدقط،
دمأل البددي أل) .و

ث يد

ددح يإددرل اددحباطأل لبإراددي ددع ل،تطددح لب غددرب لبإراددي لبعايددر ،ا ددع تضددحى

تترلئيش امي ً أل ى تطيأل) (ريحض.)2004 ،
االحل عحنددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ،ددم رعد ش
ع تضحى ترعيح االيرلأل  -احب ىدي لإل د

ددا هددا (لبوددرق لكاتددط) ا إنددحه لكخيددر،

اىدي لب ؤتتدحش لبمابيد اا لري لبخحرليد ىدي عدش دح يتإ دق

احبص د لر لبإراددي -لالتد درلئي ي ،انلثددش ىددي تت ددييم هددحل لب ه ددا عاددميش ددأل لب دداطأل لبإراددي وا لبإ ددحب
لبإراي ...تب .،ىإنهح ا نح لب حنينيحش أل لبقرأل لب حضي لتخدحش نثدا لميدم .ىقدم ،دم "ايتدر مايلندحأل"
احب وددحرع

ددع "تش تتددش غددحأل" م لرتد

ددأل لبوددرق لكاتددط بصددحنع لبقدرلر لك ريعددي ،ووددح لر ىيهددح :تبددا وأل

"ب ظ لبورق لكاتط ب ظ ل تاحطي  ،ىهي تو ش احب إنا لبضيق صر البل يري لبإراي اترعيح االيرلأل،
و ددح اددحب إنا لبالتددع ىهددي تو د ش ل يددع لب نددحطق لب تددمي ددأل وددحطق لب ثدديط لكط تددي ،ا اددر و د حش
وىريقيح ،اصاالً تبا ثمام تيرلأل لبور،ي ".
ابعددأل وخطددر ددح ىددي هددحل لب هددا لبددح تلددحر ىي ددح اإددم اتاتددع الهددام لبإميددميأل ددأل لب ختصدديأل
امالئر صنع لبقرلر يتمثل في نقاط ثالثل (ريحض)2004 ،
األولىل تت يه اتق يش و أل لب ها لبضيق ب ورق لكاتط ،اىي ح اإم تبغحؤه.
والثانيةل لإلوحري تبا وأل هدحه لب نطقد لبوحتدإ تنطدا

دا لخت ىدحش لغرلىيد اال نيد التدإ لدملً ،ع دح

تثا لبإميم أل لب نحطق لبتي بعش نهح ت لر هح لبتحريخي البثضحر لبخدحص اهدح،و لبقداش اإدم اثمتده
أل له  ،ا،اابه ب تل ئ

أل له وخرى.
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والثالثـــةللك تد درلل اال ددام ؤود درلش و ددترع ا دديأل ا ددملأل (لبو ددرق لكات ددط) ،يق ددع لإلتد د
ها لبح وتتثاح

ااضاح .ىحإلت

ا حب هح ،الب نطق تدميأل احإلتد

ى ددي ق ددم تهح

اإتدت نح اإدض لب ئدحش .هدحل

لبإح ش تال يت وتتخمل ه ت احً ىي نظار ص لر لبثضحرلش ،انهحي لبتحري ،أل لب لاي لكيمياباليد
لك ريعيد د  ،اى ددي لت ددتهملل ضد دراه ،اراط دده احإلره ددحب ى ددي لب نظ ددار لإلت ددترلتيلي لبإت ددعر  -لبتيحت ددي
(ريحض.)2004 ،
البثقيقي د تع ددأل ىددي وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ع ددح الددمش ن تددهح ىددي ارط د تقددم

ددا

تغييددر لتد لب نطقد ى ددع امليد لبثددرب لباددحرمي ،تثابنددح ددأل (وددرق ومنددا) تبددا (وددرق واتددط) بعددي يلددر
لتدتيإحب ترعيددح االيدرلأل ااحعتدتحأل ىددي لكثد ل لب إحميد ب تثددحم لبتدداىيتي ،اعدحأل وار هددح او،صددرهح
ث ل اغملم.
(لبإحب لبإراي)

ترللإدش لبتتد ي لبلياتدترلتيلي

د لًر

دع صدإام ثرعد لبتثدرر لبإرايد لبتدي ىرضدش تتد ي

ا لبإحب ول ع وت حً ب ورق الب غرب لبإراييأل إحً.

ااددحبش لهددام ث ي د  ،اال
ددا وأل نهحي د لبثددرب لباددحرمي و ددحمش ىددرض تت د ي (لبوددرق لكاتددط) ُ
ت لش تاحش ،بتإ يم لب نطق ( نطق
ش أل هايت
ىإحل ُتئ َ

ينح) و (لبورق لكاتط او حش وىريقيح) امي ً أل (لبإدحب لبإرادي).

تنس وأل تقاش (تني يندحا ) ادمالً دأل رادي .ا دع لنتهدح
أل لتأل ىصح ملً ،ى
َ

لبثرب لباحرمي ا طحبع وحريع لبث اش لبت ي ب ن ل لإلتدرلئي ي لبإرادي ،الثدش اودحئر (لبودرق لكاتدط
لبلميم) ،تتاتطه (تتدرلئيش) ا يده تهدي أل ،ع دح اودر اده "ودي األ ايدريس" ىدي عتحاده ادحبإنالأل حلتده .ا دع
لو ددتملم ث ددرب لىغحنت ددتحأل الث ددت ش لبإد درلق الثقد دحً ،ثت ددا وت ددقطش لب ت ددحب

ددأل ود در،نح لكات ددط بص ددحبح

(لب تددحث ) ىددإحل نثددأل ،ددم ى نددح ادد(لبورق لكاتددط لكاتددع) وا (لكعاددر) بيود ش تبددا لحنددب ا ددملأل لبلح إد
لبإراي االترلئيش ع ً أل احعتتحأل اوىغحنتتحأل (لبوح ي.)2001 ،
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اإددم هددحل لبإددرض لب اتددط ددأل تطددار نو د ي اتق ددب صددط ح (لبوددرق لكاتددط) ىيتإدديأل تاضدديح
ضد األ لبوددرق لكاتددط لبعايددر( .)GMاددموش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د

نددح ددح  2003تددراج بهددحل

لب و ددرا ااص دديغته لبرتد د ي لب ددح ط ددرح ى ددي  ،د د لب حنيد د لبعا ددرى ( (G-8ى ددي ل يد دري (ت ددي لتد د نم)
الارليددح ددأل  10 -1ث ي درلأل  ،2004تثددش وددإحر و درلع
لبرئيت د ىددي لبق د هددي لبإ درلق االض د ح لبمي قرلطي د
لك ريعي  ،اينط ق لب ورا
لا

لب ورا
لب يحميأل لب

ددأل ولددش لب تددتقاش  ،عحنددش نقط د لبخ د ل

ددا لبو درق لكاتددط ع ددح ترغددب لبااليددحش لب تثددمي

أل وأل لبورق لكاتط ي ش تثميحً اىرص ىريمي ب لت ع لبمابي  .ايالله

تثميحش ع ح ووحرش تقحرير لبتن ي تال لبإرايد

نهدح و لك يد (لك د لب تثدمي) ىدي

( :لبثري الب إرى ات عيأل لبنتح ) ايصش لب ورا تبا وأل هنح خيحريأل ب ورق لكاتط

ا ا اىق رؤي لبإاب

لبتي تطرثهح لبماش لبعارى( :لحار)2006 ،

 .1خيحر لالتت رلر ىي ثحب لبتمل ي.
 .2خيحر لب إحبل .
ا ددح يه د
خت

ددأل لب وددرا هددا لبخيددحر لب ددحني كندده يقددم لب وددرا عاددميش اإن دالأل لإلص د ح ،ايثددمم

ثحار بإلص ح:

 المحــور األول :توددليع لبمي قرلطي د البثع د لبصددحبح ايددحتي حب د

ددأل خ د ش لبت عيددم

لتتي :
و -وه ي لبمي قرلطي البثري انورهح.
ب -ثري لب ور البإرب ومنا مرل ىي لبإحب ىي هحل لب لحش اإم لىريقيح.
ج -لكنتخحاحش لبثري.

ددا لب تددحئش
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 المحـــور الثـــانيل ان ددح
لبإحب ي

لت ددع إرى ددي :ىحبعت ددب ى ددي لبا ددملأل لبإرايد د تو ددعش ( )%1.1ددأل لإلنت ددحج

ح يتط ب لباثج ىي تص ح لبتإ ي  ،اتقني لبتإ ي  ،اا لر ت لبتإ ي .

 المحــور الثالــثل تاتدديع لب ددرص لال،تصددحمي  :ددأل خ د ش (لبخصخص د الالتددت حر ا عحىث د لب تددحم
ارىع م

لبماب ارىع لبثالل لبع رعي البو حىي  ...لب.)،

 المحور الرابعل لإل

لبثر الب تتقش.

 المحــــور الخــــام ل لب لت د ددع لب د ددمني :د ددأل خ د د ش م د د

نظ د ددحش لب لت د ددع لب د ددمني الب د دراط اد دديأل

لبمي قرلطي اثقاق لإلنتحأل ات عيأل لبنتح .
هددحل وه د

ددح لددح ىددي ض د األ وددرا لبوددرق لكاتددط لبعايددر ،ااإددم هددحل لبإددرض نتددتطيع وأل

نطددرح لب خطددط لك يرعددي غيددر لب إ ددأل الثددت ش لبإ درلق ددأل خ د ش وددرا لبوددرق لكاتددط لبعايددر اهددا
ت حمي ترتيب نطق لبورق لكاتط لبح يوعش لبإدرلق لب رعد لبدرئيس ىيده االمخدحش تتدرلئيش ىدي ترتيادحش
ت ،ي ي لميمي( .لحار)2006 ،
إدخال إسرائيل في ترتيبات إقليمية جديدة من خالل مشروع الشرق األوسط الكبير .
ع يدري هددي لكتدداحب لبتددي م ددش لبدرئيس لك يرعي"لددارج ادداش لالاددأل" ىددي وتخددحح ،درلر لبثددرب
لبإ درلق ط ددع ددح ،2003
رت ددع لكه ي د

ددا لبددرغ

ددا

ددأل وأل لبوددرق لكاتددط لبعايددر ال يإددم تددااحً وابيددحً إ نددحً  ،وا

ددأل ادديأل لبإال ددش لبملىإ د كتخددحح  ،درلر لبثددرب ،ى ندده يإددم تددااحً ه ددحً اثتدداحأل لكه ي د

لإلتترلتيلي البلياتترلتيلي ب نطق ا ا،ع لبإرلق نهح ،ىضد ً
لب تثمي لك ريعي الالرتاحط لبا يق ىي ح اينه ح (لب ايم .)1511 ،

دأل وه يد (تتدرلئيش) احبنتدا ب االيدحش
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ه
تأل ها لبورق لكاتط لبلميم ،لبدح اودرش اده لإلملريلك ريعيد  ،ىدي غضداأل وثدت ش لياودهح
ب إرلق ،أل لبخط لبتإح ش إه لبيا  ،ااص ه ورا حً تتترلتيليحً احش ىدي دملم لب ودرا حش لب حود ،
وا ه
وأل لإلملري لك ريعي د حلتهددح ،ددم طدداش ص د ثته ،اإددم ح لصددطم ش ناليحهددح ا صددملش حنإ د  ،لإ تهددح
تُغير تحرلتهح احتلحه وهملل وخرى ،ىحب د هدا تم ه وع ر أل اتي بغرض لبتثقيق ظدحهريحً ااحطنيحً،
اينصب عش لبلهم

ا غحي

تعريح ،البماش لكخرى تاح ح اطريق تيحتي .

اش لبماب لب تتهمى

صددثيح ه
وأل لب قحا د ا،دداى لب إحرض د ب ثددت ش ىددي لبإ درلق ،وددع ش لب درلم لك،دداى ت ل تن يددح
حب د لب وددرا  ،انلثددش تبددا ث د ةم ددح ،ددأل ر ،د

ل وددرا

دداش لبماب د  ،ددأل لبتددير ىددي تثقيددق

رملت دده لبتيحت ددي  ،بع ددأل د د مالئ ددش لحنايد د اونإعحت ددحش رث يد د  ،بلد د ش تبيه ددح لإلملري لك ريعيد د
لب تتاى لبتعتيعي ،بعي تتت نل ثحب لب ضي ىي ترتي لب إحب لبتي و دمتهح ،بيعداأل
لب

ا ،حا ً ب صيراري الكناإحج ،احب

أل خد ش لبإ دش اعدش لبصديغ

ددا

يهدح ودرا هح

دا اندح االيلدحم اؤرتد طاي ،

ض أل نحايأل ا ت يحش ون صحبي بيتش لح إ  ،تعاأل امي ً تقحت يحً أل ،اي لبماب ا رع ي لبت ط
لب اثمي.
بقم عحأل ورا لبورق لكاتط لبلميم ،ي ش اص

ي ب تد لب ثدحىظيأل لبلدمم ،ىدي احودري

لبتإح ش ع ثقا لبإحب لبلميم ا،يحمته ،قانهحي تحري ،لبإدحب لبقدمي ات عد لالتثدحم لبتداىيتي لبتدحاق،
ع تدد

تد ددتقحي نتنظي د درلش "ىرلنتت د د اعايح ح" .تح تقضد ددي رؤي د د لب ثد ددحىظيأل لبلد ددمم ،اهد ددحل د ددح اد ددموال

اهال،إي ددحً ضد د أل وىغحنت ددتحأل البإد درلق البص ددا حش ،تث دداش لبا ددملأل لبت ددي ه ددي
صددحثا لبقدداي لال،تصددحمي لبعح ن د  -لبإددحل ي ددأل و ددت

ددا و ددحع ا ملننحلبإرايد د

وي د ،دداي تيحتي ت دريإ تثددش اريددق لبت ددايح

احكت ددتم ح لش لب تد دداا ،اقد دالش لب د ددحرين  ،تبد ددا ث ي ددحش ُ نصد ددح اثاحش لباي ددش لكاد دديض اتالهحتد دده
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لب تتقا ي  ،ااضدإهح ضد أل اللهدحش غحئ د  ،احتد حبتثميج البمي قرلطيد البإق نيد لب إتمبد  ،االتدإحل
ثقاق لك ،يحش.
ىحباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د ت ددإش اع ددش له ددمهح اإ ددم لالث ددت ش وا ضد د أل و ددرا هح اإمخ ددحش
(تترلئيش) ،ىي ترتياحش ت ،ي ي تت
ىي لبملخش ات تيش لبم

لب قحا

(لإلتد درلئي ي) لب ددح

ع صحبثهح ا صحبح (تترلئيش) ،احتلحه تثقيق و نهح ا،تش راح
لبإراي بهح ،لبتي ال ي لش لبتحري ،يتثدمج دأل لمبيد لبصد لر لبإرادي

ن ددي احكنتعحت ددحش .تح وأل ددحم ال دداهر لب و ددرا ه ددا لبت عيد د اال ددحمي ان ددح لبمابد د

لب تتهمى  ،طاقدحً ب قتضديحش ط دس لبوخصدي لبتيحتدي  ،ع دح هدا لبثدحش ىدي لبإدرلق لب طدراح ب تقتدي
ابا اصاري متتاري  ،ع ُ لر حي مى عاأل لبايئ لبإرل،ي للت ح يح ال،تصحميحً اتيحتيحً.
تأل هددحه لب ع دري لبتددي وتاإتهددح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د هددا إلرغددح لبددماش لبإراي د ب تطايددع ددع
(تترلئيش) أل له  ،اىصش ،ضي ى تطيأل أل لب صحبح لبثياي ب االيحش لب تثدمي لك ريعيد
وخددرى ،بددحل

ددش لحهددمي

دأل لهد

ددا ت،ثددح ن تددهح ىددي عددش لكتلحهددحش ااعددش لباتددحئش لبتيحتددي الال،تصددحمي

البإتددعري  .ىددحإلملري لك ريعيد د تتاددع وتد د ااحً يت حوددا ددع ىعددري لبترهيددب الإلره ددحب التددتقطحب لإلتا ددح
الب طيإدديأل ،ع ددح هددا لبثددحش ددع لبددماش لبإراي د  ،ىض د ً ددأل لبتضددييق الب ُ احغت د ا ُ هحل د لب ُ إحرضدديأل
الب ُ تنإدديأل ابددا اددر ت تد

ددأل لإللد لر لش لبتددي تتنحتددب ددع لريددحش لبتيحتد لب تاإد و ثتددب ددح

تتط اه لب رث  ،ع ح ها لبثحش ع تاريح ىض ً أل تيرلأل (لب هملا .)2001 ،
ايتلتددم هددحل لب وددرا ىددي ت ددحمي رت د لبخريط د لبلياتددترلتيلي ب إددرب ،ىإ ددا لبددرغ

ددأل وأل

لب ورا حا مالالش لغرلىي  ،ى أل ع ير أل لب ؤتتحش بهحل لب ورا اص ش ا أل بهح قحصدم التدإ ،
تح لبهي ند

ددا لبتددحث لبإراي د – لإلت د ي لب إحمي د (إلت درلئيش) ،البإ ددش

ددا ت ددحمي رت د خحرطتهددح
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لبلياتترلتيلي ا ح يتال

الب ص ث لك ريعي لبتي تدرا تبدا لبث دحظ

دا وهد عيدحأل بهدح ىدي لب نطقد

وال اها (تترلئيش).
ىحبإرلق عحأل يوعش هحلتدحً ب مابد لبإاريد  ،تدال ا دح يت تدع اده دأل ت عحندحش ت،تصدحمي
وا ددح يوددع ه ددأل

ددق راددي ب الله د لبإراي د (لإلت درلئي ي ) ( .اددملهلل )2003 ،بددحل

لب تثمي لك ريعي لحهمي ب ضغط

ا لبماش لبإراي اعش لباتحئش ب

هد،

ددش لبااليددحش

ترلل (اإتدرلئيش) ،اعدحأل لثدت ش

لبإدرلق عاتددي بتهيئد لب نددحأل لب ئد بيددت م ددت (تتدرلئيش) ىددي نظددح ت ،ي ددي لميددم ااددحب يددت ،يددح انيد
ت ،ي يد د تضد د ماش لبو ددرق لبإرا ددي تب ددا لحن ددب (تتد درلئيش) اترعي ددح االيد درلأل (ى ددي ث ددحش تغي ددر نظ ددح لبثعد د
لب ت ا تت ي ىيهح) (لبهحو ي.)31 ،31: 2005 ،
اعددش هددحه لبترتياددحش لبت دي تنوددمهح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د
تاقهح دأل احث دحش لبتد
حاضحش نحئي

ىدي مريدم ىدي وعتداار  ،1551ا دح اإدمهح دأل مخداش لكطدرلل لبإرايد ىدي

ع (تترلئيش) ،عحأل لبغحي

نهح تإي لبااليحش لب تثمي لك ريعيد إلرتدح نظدح ت ،ي دي

لميم ب نطق يثقق لك أل الالتتقرلر (إلتدرلئيش) دأل لهد  ،ايثدحىظ
ا،تش راح لب قحا
وددر ي

ددأل تت ح،ي د (عح ددب مي يددم) ا ددح

أل له وخرى ،اإم وأل عحنش (تترلئيش) ماب

دا لبالدام البثضدار لك ريعدي

رىاضد غحصدا  ،ابعدي تعداأل مابد

إتددرل اهددح .عددش هددحه لب تغي درلش لإ ددش ددأل لب نظددار لإلتددترلتيلي لك ريعددي يخطددط بترتيددب

لكاضددح لبتيحتددي الال،تصددحمي البإتددعري الك ني د الاللت ح ي د  ،ددأل خ د ش لبتدديطري
ات ح

ددا تطددارلش

ش ا الرم لب نطق االتعحش لبصاش لبرلىض بهحل لب ورا (لبهحو ي.)35 ،31: 2005 ،
البا لحنب تمخحش (تترلئيش) ىي ترتياحش ت ،ي ي

ش لب تتاى لبتيحتي ،ىد أل لبااليدحش لب تثدمي

لك ريعي تتإا أل طريق ورا لبورق لكاتدط لبعايدر ىدي تمخدحش (تتدرلئيش) ىدي ترتيادحش ل،تصدحمي
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بتثقيددق لب نددحىع الب ليددح لال،تصددحمي  ،ددأل طريددق لبنظددح لال،تصددحم لبوددرق واتددطي ،البددح يتددتنم تبددا
لكن تددحح لبعح ددش ادديأل ماش لب نطق د  ،ايتددتهمل ت،ح د تل ددع ت ،ي ددي وددرق واتددطي اددميش ددأل لبتل ددع
لإل ،ي ي لبإراي تعاأل ىيده (تتدرلئيش) رعد ل ت ا،دحً ا ت يد لً ىدي خت دل لكصدإمي ،ااحبتدحبي تقدا ادمار
لبهي ن  ،بحل ن ثظ وأل لبااليحش لب تثمي لك ريعي تإش تبا تم ي هحه لبرؤي (لإلتدرلئي ي ) دأل خد ش
قم وراإ ( ؤت رلش ل،تصحمي ) احتلحه ت،ح

لبتاق لبورق واتطي ىدي قدم لبتتدإينيحش ( دي ،م.ش:

.)16 ،15
اهع ددحل ي ع ددأل

ثظد د وأل لبو ددرق وات ددطي

و ددرا و ريع ددي (تتد درلئي ي) ص ددحر يتات ددع بيضد د

خت ددل لبددماش لبإراي د  ،تح ت د تىهددح هددحه لبددماش وأل لبتطايددع الالنددم حج ددع (تت درلئيش) الاددم وأل يتض د أل
ل ل واتع .اهحل لبطرح لبتاتإي ب ورق واتطي ودمم

يده لبدرئيس لك ريعدي "اداش لكادأل" ىدي ع تده

ىي لبل ت لالىتتحثي ب ؤت ر مريم نم ح ،حش(:تأل همىنح بيس تنهح ثحب لبثدرب ىدي لبودرق لكاتدط،
اوأل تثش ث هح ثحب

م لبثرب ،تأل هحل بأل يتت ر ،كننح نريم لبت

لبثقيقدي) .ا دأل لب ىدش ب نظدر

وأل إظد لبدماش لبإرايد – ىدي دح دمل تداريح اباندحأل – تدحر ش تبدا لبدمخاش تبدا هدحل لب ودرا لبوددرق
واتددطي لب اتددع تثددش واهددح

ميددمي ،نهددح تمخددحش (تت درلئيش) ىددي نظا د وددرق واتددطي ،حئ د

لبتإحاأل البتعح ش لال،تصحم ىض

أل تثقيق لبت

ع (تترلئيش) ( حاش.)2006 ،

البثقيق وأل ورا لبورق لكاتط لبعايدر ادحري دأل وىعدحر تندح ري ال تقدا
وا و ددرا ح تع ددح ً  ،ال ددح تا،ي ددش لب ا ددحمري علد د

ددا

دا خطد

ثدممي

ددأل ثحابد د تض ددإحل لب إحرضد د اعت ددر لإلرلمي

لبإراي  ،ااحبتحبي صرل لكنظحر أل لكثملج ا دأل ى تدطيأل البإدرلق ،ا ندع ا داري ت ييدم ىإدحش ب قحا د
ىيه ح البتض يش خم

ب صحبثهح ا صحبح تترلئيش ىي لب نطق (ايا ي.)126 :2001 ،
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بحل نلم وأل ااش لالاأل ىي خطحاه ،اش ويح
بت

أل غ ا لبإرلق ،دم اضدع ادررلش ا تداغحش دمي

لبثرب أل خ ش خطحاه لب إرال ىي 21واحط  ،2003ىي ؤتت لكاثحج "و يرعحأل ونترارلي "

) ،(American enterpriseا أل لب اررلش لبض ني لبتي طرثهدح ،ابده( :االداب تغييدر نظدح صدمل
ثتيأل لبتيحتي احبقاي ،أل للش تثتيأل ىرص لبت

ح ايأل لبإرب االترلئيش) .اوم ا ااش وأل تغييدر

لبنظح ىي لبإرلق تيثش ودع لبودرق لكاتدط – و

ودع لبصد لر لبإرادي – (لإلتدرلئي ي) ااحبتدحبي

البت ايددش ب نظ ددحش لب تددطيني لب قحا د (إلتدرلئيش) التددتطرم "ادداش لكاددأل" ،ددحئ ً (:وأل

تدديخ ل لبددم

لبنلددحح ىددي لبإ درلق تدديامو رث د لميددم ب ت د

ىددي لبوددرق لكاتددط ،اياددمو اإ ي د لبتقددم احتلددحه ماب د

ى تطيأل لبمي قرلطي  ،اتديثر وداعحش لإلرهدحب دأل لر

در ي داش تدمريب لإلرهدحاييأل ،ايقدم لب عحىدآش

بإالئش لالنتثحرييأل) (،مار .)2003 ،
ددأل هددحل تأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ا ددأل طريددق وددرا هح لبوددرق واتددطي لبعايددر

ن هد

الثت ش لبإرلق ،تبا لحنب تح يأل صحبثهح لبثياي  ،ىحأل ح يخص تمخحش تترلئيش ىي ترتياحش ت ،ي ي
،م لنإعتش

ا عحى لب لحالش:

ى ي المجال العسكري :م د (تتدرلئيش) اعحىد لكتد ث البتعناباليدح لبإتدعري  ،ااحب قحادش ىدرض
طدداق ا قاا ددحش ارم اث ددق و مابد د تق ددم م د د ب ل ح ددحش لبت ددي تق ددحطع (تتددرلئيش) ،اه ددحل ددح ثص ددش
ىإد ً ددع (ثرعد ث ددحس) ،تح وا ،ددش إظد لبددماش لبإرايد لبددم
ا تت نح تاريح.

لب ددحبي ب ثرعد اغ قهددح عحتددب لبثرعد
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إما المجال السياسي :ى أل اإض لبماش لبإراي ،م مخ ش ىي حاضحش الت ح،يحش ت
وا ل ح ي

دع (تتدرلئيش) ،اصداري

نحئيد

نيد ع صدر الكرمأل ،وا تدري عقطدر الباثدريأل الإل دحرلش لبإرايد

ىض ً أل ىتح لبت حرلش (لإلترلئي ي ) ىي ت

لبماش.

ت ددح الصــعيد القتصــادي :ىقددم لتددتطح ش (تتدرلئيش) ا احرعد لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد لبتددي
تإرضش تبدا لختندحق ل،تصدحم ثدحم اتداب ضدإل لبصدحمرلش لبإرايد

دأل لبدمخاش دع ماش رايد ىدي

لت ح،حش اتإح ش تلحري ابا اص تري .
ا ددا الصـــعيد الثقـــافي :ى ددحأل وتد د اب لبتطاي ددع الكن ددم حج خي ددر ددحش
لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد ا(تتدرلئيش) ىصددش لبقضددي لب تددطيني

ددا حبد د  ،تح ثحاب ددش

ددأل لبإرااد الإلتد

ا ددمهح ،ضددي

لغرلىي د ابيتددش ،ضددي الددام ،ا ددأل د تقددمي لبا ددام اإ،ح د ماب د ى تددطيأل تبددا لحنددب ماب (تت درلئيش
لب إترل اهح).
تشكيل محور لمحاصرة الدول والحركات المناوئة للمصالح األمريكية واإلسرائيلية) .
بإددش وه د مابتدديأل ىددي لب نطق د تددإش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ب ددرض طدداق ثابهددح ا د ثت ش
لبإرلق ،هي تاريح االيرلأل ،ىض ً

أل ثحصري ا ثحاب ،طع لبم

ا ىصحئش لب قحا د البثرعدحش

لب نحائ د (إلت درلئيش) عثرع د ث ددحس ىددي ى تددطيأل اث د ب لهلل ىددي لندداب بانددحأل .اعددحأل ددأل تتددترلتيلي
لبااليدحش لب تثدمي لك ريعيد لبتدي وتاإهدح ادداش اإدم تغييدر لبنظددح ىدي لبإدرلق ،وأل ياددمو لبتغييدر ىدي تدداريح
االيدرلأل ،تدال

ددا لك ددم لباإيددم و لبقريددب ،و احتددتخمل اتددحئش وخددرى غيددر لباتددي لبإتددعري ب ضددغط

يه ح ا تلحه لكنصيح ب االيحش لب تثمي لك ريعي  ،ا أل

تحعيم هي نتهح

دا لب نطقد ماأل ندحىس،
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البقضدح

دا و ،داي ت ،ي يد ىدي لب نطقد تاإددحً كه يد لب نطقد لغرلىيدحً ال،تصدحميحً اتيحتديحً ا تددعريحً

(و يأل.)1 :2006 ،
ع ددح وتددتطح ش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ا ثت بهددح وىغحنتددتحأل

ددأل وأل تثقددق تنتوددح لًر ثقيقيددحً

د ددا لبل د د (لكرالتد ددي) د ددأل تد ددحث ل ي د دري لبإد ددحب لبتد ددي تثد ددمج نهح" حعند ددمرهحب ارم

Halford

دق تداى تيدرلأل ب اصدداش
( "Mackinderاإدم وأل وع ددش مخدداش لبتثدحبل واراددح لبودر،ي احبندحتا) ،ابد يتاد َ
تبا تالث هح

ا لب يحه لبملىئد ىدي لبخ ديت .اال يخدرج وثدت ش لبإدرلق هدا لتخدر دأل نظدار تط ادحش

تتترلتيلي و أل لب نطق  ،البتخ ص أل و ،اي ت ،ي ي

ؤ ري تالله لب صحبح لك ريعي وا تإحرضهح ىي

لب نطقد  .تح تأل تددنالش لبثددرب لباددحرمي تع دش ات ليددش تثقيقهددح بتددنالش طاي د  ،اهددحه لب تط اددحش تتلتددم
ىي(Iraq War Is Necessary and Justified) :
 اصددش لالنقطددح لبثحصددش ىددي لنتوددحر  ،دالش ث ددل لبنددحتا ىددي لبل د لب تددم ادديأل ترعي دح و د حالً
البخ دديت لبإراددي لناا دحً ،اهددا لنقطددح

ددا تددحث

د ماش ىددي ثددار لبوددر (لبإ درلق تي درلأل

اتاريح) ىي لب نطق لب تمي ايأل لخا ىي و،صا لبود حش او ل،صدر ىدي و،صدا لنااده ل،صدر
نقط د ىددي تددحث لالنقطددح هددحه ،ا ددأل د لبتاللددم لب احوددر لبددح تدديإطي لبااليددحش لب تثددمي
لك ريعي اث حئهح ي ي تعح ش لنتوحر ،التهح


ا تحث لبورق لكاتط ماأل لنقطح .

د ش لددحناي ( ثددار لبوددر) وا لبددماش لب حر ،د ع ددح تط ددق

يهددح لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ،

البتي ت هح عش أل (تاريح االيرلأل) أل اإضهح اثر حنه ح أل نطق اتطا ب إ دش لب ودتر
ىي ثحب

الله لبتهميم البتي ي هح لبإرلق ،اش لالثت ش.
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بددحل ثحابددش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ىددرض طدداق ثدداش عددش ددأل تدداريح االي درلأل ددأل خ د ش
لثت ش لبإدرلق.ى غدرا وأل نلدم ىعدري لبخدال بدمى لبااليدحش لب تثدمي دأل ت عحنيد تيدرلأل ل دت

لبتد ح

لبندداا ىقددم لإ ددش هددحل لبهددحلس ،حئ ددح االههددح ،ىددحكخيري تددم ي ونهددح تتددتخم لبطح،د لبناايد بألغدرلض
لبت ي و بتابيم لبطح ،لبعهراحئي  ،ابهحل ىدحأل "ريتودحرم هدحس  "Richard Haasرئديس بلند لبودؤاأل
لبخحرلي لك ريعي

ي نم هحه لالم ح لش احبقاش( :ونه أل لبتحلل وأل نصدمق اد أل تيدرلأل ،لبا دم لبن طدي

لبح يدنإ احثتيحطدحش هحئ د

دأل لبغدح لبطايإدي ا دحني لعادر خد األ حادش دأل لالثتيحطدحش لبدن ط ىدي

لبإحب  ،تثتحج ثقيق ً لبا لبطح ،لبنااي بتابيم لبعهراح ) (هحس ،)130 ،121 :2001 ،البثقيق وأل
لبااليحش لب تثمي لك ريعي وخحش ا ،حً تيحتيحً تومملً تلحه تيرلأل اوخحش ا إاد لباتديط لبغرادي ىدي
ل (طهدرلأل لبنداا ) البتدي تقدام احبنتيلد تبدا ودحغ تيدرلأل كطداش ىتدري
احوري ورا هح لبناا ثتا يدت لبت درغ بهدح ت ح دحً اإدم ثتد

عند ا نيهدح ىي دح اإدم دأل

دي لبإدرلق اتداريح ،البإ دش

دا دم

لبتتر ىي لتتإملئهح ب ح ت عهُ أل ت ير ثقيقي ىي ع لبتحثتيأل (و يأل.)5 ،1 :2006 ،
بعددأل ياددما وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ب د ت خددح احبثتدداحأل لبتثددميحش لبتددي را ددح تاللههددح ىددي
لبإدرلق ىضد ً

دأل وىغحنتدتحأل ،بدحل ادمو لبت ددرم

دا لبالدام لبإتدعر لك يرعدي ىدي لبإدرلق اوىغحنتددتحأل،

اوص دداثش لباالي ددحش لب تث ددمي لك ريعيد د تت ددتحعر ( ق ددمي ىيتن ددح ) لبت ددي وص ددياش اه ددح ،ات دداب لإلخ ح ،ددحش
لبإتعري ىي لب يملأل .ىقم وخ قش ىدي تثقيدق نصد لرً

تدعريحً ىدي ثدرايأل ىدي ا،دش الثدم ،اوخ قدش ىدي

حرت لبثرب لبا،حئي ىتضح ل لبإمل بهح بيا غ مرل غير تاا ،وإايحً ارتد يحً تبدا مرلد احتدش
نيد د ى ددي نطقد د لبو ددرق لكات ددط ال ت ددي ح لبا ددملأل لبإرايد د الإلتد د ي  ،لبت ددي بطحب ددح ورلمش لبااليد دحش
لب تثدمي ترايضدهح اتلإ هدح تتدير

دا خطاطهدح لبإريضد لبتدي تتنحتدب ا صدحبثهح لتنيد الب تددتقا ي
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الإ هددح ىددي لب نطق د  ،اددش وأل حب د لثددمج لنق اددحً عاي د لرً ىددي لبتيحت د لك ريعي د لب تاإ د ىددي لبإ درلق
اوىغحنتددتحأل ،تح ىو د ش ىددي ىددرض طدداق وا ثحص دري لبددماش لب حر ،د ع ددح تص د هح ،ىددإيرلأل وخددحش تددم
لبإ يحش لإلرهحاي ىي لبإرلق انور لب اضا إلرهحق لبااليحش لب تثدمي لك ريعيد ىدي لب تدتنقع لبإ لر،دي،
اتاريح عحب تح تإ مش لإلغ حش أل رل،ا لبثمام ات حه ش اودعش الضدح،

دح وخدح احبااليدحش لب تثدم

لك ريعي تإيم لبع ير أل ثتحاحتهح (وايب.)2006 ،
ا ددأل هددحه لإلخ ح،ددحش وخددحش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د ت د لرلثهددح ىددي لبإ درلق اوىغحنتددتحأل
اصاري تاما اع نهح تصب ىي تغيير تيحتدتهح لب تاإد اوأل عدحأل
اوخددحش ا حرت د ضددغاط تيحتددي اال

ي د البتوددميم

دا لبصدإيم لب إ دي ال لبقداش ىثتدب،

ددا ا،ددل تي درلأل اتدداريح لبددمل

بإلرهددحب ىددي

لبإرلق ،تح م ش لبااليحش لب تثمي لك ريعي تاريح تبا طرم ،حمي لبل ح دحش لإلرهحايد ا ندع لبتتد ش دأل
ثددمامهح تبددا لبإ درلق ،ام ددش تبددا لبددتخ ص ددأل وت د ث لبددم حر لبوددح ش .اياددمال وأل ددح ،حبدده نحئددب ا يددر
لبمىح لك يرعي "ااش ااب داىيت  "Paul Wolfowitzاتهمي ا
دمه بتداريح ىدي  5نيتدحأل واريش ، ،2003دم
تمى اوصاح ىي ا ملم لبثار
حهب
ً

ا لبارق ،اتاب ترم لكاضح ىي لبإرلق البختحئر لبعايري ىي

لكرالح الب إددملش ب لدديش لك يرعددي ،ىنددرى ت

ندده عددحأل ىددي اددحمئ لك ددر (ا ندده الاددم ددأل تغييددر نظددح

لبثع د ىددي تدداريح اإددم لبإ درلق) ،تبددا طحبا د تدداريح تبددا لحنددب تي درلأل اإددم ووددهر ددأل ت

ندده هددحل ا د أل

(تا ،ال أل لبتمخش ىي عش وي  ...اوأل ال تعانال ير لبوغب ىي لبإرلق) (تحير.)61 :2004 ،
ا أل هنح نتتطيع وأل ن ه

أل وأل لب نظار لالتترلتيلي لك يرعي ىدي ىدرض لبطداق

اتدداريح ،ددم ىوددش ،االن ددح لنق ددب لبتددثر
لإل ،ي يد لبمابيد لباثيددمي لبقددحمري

دا تيدرلأل

ددا لبتددحثر تأل صددح لبقدداش ،تح و لش تددم ير لبإ درلق ددأل لب إا د

ددا لبا،ددال االدده تيدرلأل ،ا ددأل د وىددحمش لبخصد لكوددم ك يرعددح ىددي
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لب نطق د  .ا ددأل لبنحثي د لبليددا تيحتددي  ،عحنددش لبثددرب ه ي د وبثقتهددح و يرعددح ان تددهح ا عتدداحً صددحىيحً
إلي درلأل (اريلينتددعي ،)155 :2001 ،اوصدداثش لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د

ثحص دري ىددي لبإ درلق ددأل

تاريح االيرلأل اعش أل ُيريم وأل يص ي ثتحاحته إهح احب إلغرلق لبااليدحش لب تثدمي ىدي (ىيتندح حنيد ).
ا أل هنح وخحش لبااليحش لب تثمي لك ريعي احبترللع ع ي لرً

أل ط اثحتهح احتلحه لبإ ش لبتيحتي ،تح تأل

تيرلأل لحاش الونطأل تبا ا،إهح ،ع ضراري ونهح وت ش احأل تيرلأل بأل تتخ ا أل ارنح لهح بتخصيب
لبيارلنيا (تيرلأل او يرعح.)2001 ،
اياما وأل تصريح لبرئيس لك يرعي لبلميم (اح لر ثتديأل وااح دح) ىدي يدم (ندارا لإلي لرندي) ىدي
 2005 3 21اال دداب تد د ا طري ددق لمي ددم ب تإح ددش ددع لب ددل لبن دداا لإلي لرن ددي احتل ددحه لبتإ ددحاأل
الب صحبث اناح لبتاتر ،اال حمي ترتي لبتيحتي لك ريعيد – لإليرلنيد اهدحل لالتلدحه ،ىقدم د هم لبتيحتدياأل
لإليرلنياأل وأل هحل لبخطحب يإم ىي ض انه ترللإح عاي لرً ب االيحش لب تثمي لك ريعي انص لًر تحثقح به
(اي اي تي لبإراي .)2005 ،
ات تيتدحً

ددا حب د ىد أل تيدرلأل لتددتطح ش االددمش ىرصددتهح لبتحريخيد

لددمملً ب ددمىح

ددأل و نهددح

لبقددا ي ملخددش لبإدرلق ال يددع لباتددحئش لبتددي تتيثهددح (لب اضددا لبخ  ،د ) لبتددي صددنإتهح لبااليددحش لب تثددمي
لك ريعي ىي لبإرلق ،ا أل

لتدتطح ش تيدرلأل لبتإح دش إهدح اديأل باندحأل البإدرلق البث دحظ

دا عحنتهدح

عقدداي ت ،ي ي د لميددمي لبنو د ي ،ا ددأل لبلددمير احبددحعر ويضددحً وأل إلي درلأل ن ددس طايددش ىددي لب نددحاري البتث ددش
الب رلاغ بتثصش

ا لبل ري (ىحبل ري ،اش وأل تالله لبإصح تأل صح لبتإاير) .

ت ح تاريح ىهي لكخرى ،م لتتطح ش اهي ثحط احالثت الش الب ات ي احثت ش اإض ورضهح
أل ،اش تترلئيش ،أل وأل توعش ق ً ىدي يد لأل لبتال ندحش لإل ،ي يد  ،احبد

دأل طريدق خداض لك دحش
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الب تحه

لب إحب اث هح وا تإقيمهح ثتب ح تدرله نحتداح اىدق لب رث د  .ىتداريح حلش صد ث تتلدحا

لب ودح ر لبقا يد اإ ،حتهدح ددع ثدار لب قحا د خ ددل ثدمامهح لب تاثد لغرلىيدحً ددع لبإدرلق ،ع دح ونهددح
ومرعددش ددأل واش يددا مخ دش ادده لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د لبإ درلق ا ندده و ختددحري ب ق دالش لك ريعي د
لب الددامي

ددا ورض لبإدرلق ىإنهددح تددتإطش ددأل ت تد تتددترلتليتهح لبتددي تإت ددم

ددا لبناليددح

ددا اىددق

تتترلتيلي لبضرا لبا،حئي .
و ح ثرع لب قحا

(ث حس) ى أل لبثرع ارغ لبتضييق

يهح أل لبإرب ،اش لبااليدحش لب تثدمي

لك ريعيد ا(تتدرلئيش)  ،ىإنهددح هددي لكخددرى ،ددم لتددتطح ش ااعددش تصدرلر ددأل ىددرض ن تددهح عقدداي ثقيقي د
و اتش الامهح اهي تإار أل لبثق لب تطيني ىي لالرض لبت يا  ،الأل ترلمي لب قحا

ح لبش تت ري

اب تنعتر هحه لإلرلمي ،اهحل ح ثصش ىإد ً ىدي إرعد غد ي ىدي نهحيد  2001ا ط دع  .2005عدحب
اش رغ لخت ل لكلنمي لبتي يتدإا تبيهدح الب دم ا دأل ،ادش تيدرلأل اتداريح
(ث ب لهلل لب انحني) لبح و َ
ددأل لالتددت رلر ىددي ىددرض الددامه ىددي لبلندداب لب انددحني رغد عددش لبقدداي البترتددحن لبإتددعري لبتددي ت ت عهددح
(تترلئيش) لبث يل لك،اى ىي لب نطق ب االيحش لب تثمي لك ريعي  .و ح لبتنظي حش لبرلميعحبي لإلتد ي
لكخرى ىإنندح الدمنحهح ،دم نودطش اودعش عايدر التدي ح ىدي لبإدرلق ااإدض لبدماش لب لدحاري وع در دأل ح
،اش ،اش وصداح بهدح الدام ىإ دي امارعايدر ىدي لبإدرلق اإدم وأل عدحأل تإدحر ،ادش لالثدت ش التدي ح تنظدي
لبقح مي ،ى

ثحصري او تطايق تنومه لبااليحش لب تثمي لك ريعي ىدي لب نطقد ادحثت ش لبإدرلق

دا

اىق ورا هح لبلميم لبورق لكاتط لبعاير؟.
اعنتيل بحب  ،لح ش وغ ب تيحتحش لبااليحش لب تثمي لك ريعيد ت ل لب نطقد ُ تنح،ضد  ،تإداق
وثمله ح لكخرى ،ات يدم دأل صدإاا تثقيدق دحها ا حاد لكهدملل البدمالىع لكتحتدي ب االيدحش لب تثدمي
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لك ريعي د احب نطق د  .ىع ددح عددحأل ب االيددحش لب تثددمي لك ريعي د تتددترلتيلي (لالثت دال ) خ د ش ثقا د لبثددرب
لباحرمي ،اعي ش تيحتحتهح ت ل

خت ل لبماش البظالهر بم

هدحل لبتالده ،ىهدي ىدي ثحلد ثحبيدحً إلتادح

تاله ان س لبقمر أل لبم ،البتماير ت ل لبورق لكاتط ،ا دح يؤه هدح ب تإح دش دع لبتثدميحش لبتدي ت هدح
هحه لب نطق ثحبيحً ،تتت احالتتقرلر البت
لبإنحصر لب

اال ينقصهح لبرخح  .لأل لىتقحر لبورق لكاتط ك

أل هحه

خ ق نصر لبتهميم لبرئيتيأل لب حيأل يتراصحأل لبيا احب صحبح لبقا ي لك ريعي واش

لبتهميميأل اها لكار الكاضح اينه ح يت ش احإل حش لبإتدعري لبتدي ي حرتدهح لحهدمال لبتيدحر لبتد ي
ددأل لبإددحب لإلت د ي ضددم لب صددحبح لك ريعي د البغراي د

ددا ثددمل ت دال  ،بعددأل هددحل لبتهميددم لبددح ت دده

عول أل وأل و حش لبورق لكاتط ب تإدم ثايتد لبثدمام لبلغرلىيد ب نطقد  ،ادش ونهدح وصداثش ،دحمري
ددا وأل تصددش اتاإحتهددح ثتددا تبددا لب دالطنيأل لك يددرعييأل ىددي و لرضدديه

ثم د وض درلر عحر ي د  ،ىددحبإرلق

ت دال تالدده بألىضددش و بألتددا ى د أل عددش لك ددار تاددمو اددحبإرلق لتأل ،اعددش تيحتددحش لبااليددحش لب تثددمي
لك ريعيد د ا ص ددحبثهح ى ددي لب نطقد د وص دداثش رتاطد د ا ص ددير لب ددل لبإ لر ،ددي (اد داال ،30 :2005 ،
.)32
ااإددم تتددتإرلض لبددمالىع لإلتددترلتيلي لك ريعي د بغ د ا لبإ درلق لب إ ن د اغيددر لب إ ن د  ،ىحندده ال
ي داش لباحثدج وأل يدحعر ونده دأل وهد لبدمالىع لإلتدترلتيلي بددمى لبااليدحش لب تثدمي هددا لبدن ط البدح تدديت
تنحابه اوعش صش ىي لب صش لبقحم  ،ىحبإرلق ب يإم لثم رتعد لش لبهي ند لك ريعيد ىدي لب نطقد ادش
وه هح

ا لإلط ق ا ح يقم ه لبإدرلق دأل ليدح لب ا،دع ( ،دب لبودرق لكاتدط) الب دالرم (لبدن ط البغدح )

بي ش نقط لنط ق ب االيحش لب تثمي لك ريعي ىي نطق لبورق لكاتط البهي ن
بقال مهح ىي لبخ يت لبإراي ،لك ر لبح

عنهدح دأل و دت

يه ع ىضدش ادميش

دحتيح لبتغييدر ىدي لب نطقد البضدغط

دا
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ا ددملنهح احبوددعش لبددح ينتددل

ددع صددحبثهح لإلتددترلتيلي  .ىحبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د اضددإش هددحه

لبمالىع لإلتترلتيلي ع ُ اثص ب هي ن لبإحب ي لبتي تنومهح ،ارغ عش لإلخ ح،حش البختحئر لبتي نيش
اهح ىي لبإرق ىض ً أل وىغحنتتحأل ،ى نهح وتتطح ش وأل تقي ثعا

رل،ي ُ نتخا

ا اىق لبن احج

لب قددحىي لبددح يت حوددا ددع لب يارلبي د الب ورت د حبي لبغراي د  ،اوتددتطح ش احبا،ددش ن تدده ددأل تا،يددع تت ح،يددحش
و ني ا تعري ال،تصحمي ب ح بهح أل رمام عاير ىي تثقيق اإض لبط اثحش لبتي عحندش تملري "اداش
لالاأل"تنوددمهح ،بيد تي "وااح ددح" بيع ددش لبطريددق بعددأل ثتددب لبرؤيد لكابيد ااتددحئش اوتددحبيب وخددرى البغحيد
الثمي هي ص ث لبااليحش لب تثمي لك ريعي احتلحه لبهي ن االثعح لبتيطري .
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المبحث الثالث
مستقبل العالقات العراقية المريكية في ظل التفاقية المنية
المطلب الولل مجالت التعاون العراقي المريكي في ظل التفاقية المريكية
اإددم رث د

ضددني ،طإهددح لبإ درلق ىددي خض د لبإقااددحش لبمابي د لبتددي ىرضددش

يدده و ددر مخابدده

ب عاي ددش ددح  ،1551ااإ ددم ىاض ددا ددم ري صد د ش ا دده ن ددح مخ دداش لبقد دالش لك ريعيدد تب ددا اغ ددملم ددح
در حش ىيدده ،امخ ددش
 ،2003لتددترخش مال د لبتطددارلش البصد ل
نإط حً ه حً الميملً ت ش ىي لبتا،يع

،حتدده ددع لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د

ا لت دح،يتي (لنتدثحب لبقدالش الإلطدحر لالتدترلتيلي) نهحيد

 2001الب تيأل ا متح اإنهح حب لب صش لبقحت

دح

أل لبإقااحش لبمابي الباصحي لك ي  ،التترلح عح دش

تيحمته ا عحنته لبمابي  ،ع ح ا متح اث ظ و نه اصيحن ت ته االه لبتهميملش لبملخ ي البخحرلي .
ا نددح لبتا،يددع

ددا لالت ددح،يتيأل إدحً ثضدديش لالت ح،يد لك نيد احهت ددح رتد ي اال

ددي ىددحق تبددا

ثم عاير لالهت ح لبح ثضيش اه لت ح،ي لإلطحر لإلتترلتيلي ،احب يت تا أل ورلثي لب تغير لك ني
اخطدداري تمل يحتدده

ددا تدديحمي لبإدرلق ا تددتقا ه

ددا ثتددحب غيدره ددأل لب تغيدرلش التددي ح اإددم لكاضددح

لبإصدديا لبتددي حوددهح ا ددمنح نددح ددح ( 2003ثنددح .)56 :2013 ،غيددر تأل لبتث يددش الت ح،ي د لإلطددحر
لإلتترلتيلي يقامنح تبا لبتواج ا ه يتهح لنط ،حً أل رؤي

حمهح تأل م حئ لك أل ال ت اش تال اإم تالىر

لبايئ لبتيحتي الاللت ح ي الال،تصحمي لب نحتا بهح ،ى ح لك أل تال ث ق

أل ايأل ث قحش وخرى تت ح ش

ىي دح اينهدح بتدم ي ورعدحأل لبمابد اث ظهدح ىدي دحب تتدملخش ىيده لب تغيدرلش اتتادحمش لبتد ير .ا دا لبل د
ىددإأل هددحه لالت ح،ي د تضددع لإلطددحر لبت صددي ي ب تددحر لبإ  ،د البتإددحاأل لب تددتقا ي ادديأل لبثعا د لبإرل،ي د
البثعا

لك ريعي ىي وتا لب يحميأل ا ح ي ترض لنه تيته ىي تإ ي اتن يد لبتلراد لبمي قرلطيد ىدي
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ددا وتددحس لالثت د لر لب تاددحمش الب إددحيير لب إتددرل اهددح ب قددحناأل لبددمابي ،ا اددمو ددم لبتددمخش ىددي

لبإ درلق

لبوددؤاأل لبملخ ي د  ،ع ددح لددح ىددي لب ق دري لكابددا ددأل لبقت د لكاش الت ح،ي د لإلطددحر لإلتددترلتيلي (ايددا ي،
.)20 :2001
ابإددش رللإد تدريإ بمياحلد لت ح،يد لإلطددحر لالتددترلتيلي الب ددحمي لكابددا نهددح تت ضددي تبددا رتد
صدداري الض ددث

ددأل مال ددي اوه ددملل ق ددم ه ددحه لالت ح،ي د الت ددتل

لب تددتقا ي ادديأل لبا ددميأل ىددي تدديحق لبرغا د لب وددترع إل،ح د
لبم

لبد

وه يته ددح ىددي ترت ددي وى ددق لبإ  ،ددحش

 ،د طاي د لك ددم ،ات اي د لبثحل د بتدداىير

إلنلدحح لبإ يد لبتيحتدي ىدي لبإدرلق ،اتإ يد لب صدحبث لباطنيد ىيده ،اتإ يد ،مرتده

تث ش عح ش لب تؤابي

أل و نه ،ا أل ت

وإاه .ع تثر لباتحئش البظرال لب

لر ،ددي تن ددا ا تط ددار يضد د أل لنم حل دده ى ددي لب لت ددع لب ددمابي ا ددح يت دده

دا

بانح ل،تصحم

ت ددتقا ً ى ددي تإ يد د اتن يد د

لبمي قرلطي ىيه.
ااإيملً أل لبنصاص لب عتاا تتتع تحث لكهملل البغحيحش لبتي يرندا تبيهدح طرىدح لالت ح،يد

دا

ورض لبال،ع ،ى أل لحندب لبثعا د لبإرل،يد تإدم هدحه لالت ح،يد ،ندحي ه د بتلميدم ىح يد لبنظدح اودر يته
ادر تإ يد ،مرتده
لبتيحتي لب ح

دا لالنلدح  ،كأل ت إيدش لبنصدداص لبمتدتاري االن دحح ثعد لبقدحناأل ااندح لب ؤتتددحش
دع تاتديع ،ح دمي لب ودحرع ال تداىر اثدمهح لبثصدحن لبعحىيد ىدي الده تندح ي ضدالغط

لب طحبب لبوإاي ا ل لبنظح

ا لالتتلحا بهدح ،لك در لبدح تيتده ىدي تصدم ودر ي هدحل لبنظدح

الن رلطهح (ثنح .)16 :2013 ،أل لحنب تخر ىقم و مش هدحه لالت ح،يد لبثعا د لبإرل،يد اهدح ش لبدم
لب د

بتطدداير مار اتثقيددق

ددق لتددترلتيلي ت ،ي ددي ددأل خ د ش تاظيددل لب د خ لالتددترلتيلي لك ريعددي

اددر ت إيددش انددام لالت ح،ي د بتهيئ د ظددرال لالنخ درلط لبإ لر،ددي لب ح ددش ىددي لبايئ د لإل ،ي ي د  .ابدديس لبوددإب
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لبإ لر،دي ااإيدم دأل ملئدري تثصديش لب غدحن لب ترتاد
تنومهح ويه ثعا

مي قرلطي تتإا تبا لباقح

دا قدم دش هدحه لالت ح،يد  ،طحب دح دش لبغحيد لبتدي
ا تمي لبثعد احالتدتنحم تبدا ودر ي صدنحميق لال،تد لر

(لبإحيم .)3 :2012 ،
او ددح ددأل لحنددب لبثعا د لك ريعيد ىددإأل ددش هددحه لالت ح،يد تإددم ا حاد تد ح لبر ددق لكخيددر لبددح
تيث ظ ح الده لإلملري لبل هاريد

ندم بثظد لبدامل و دح لب ثدل لبدمي قرلطي ىدي لب نحىتد لالنتخحايد

ااص د هح لإل د أل لب وددرل ددأل تنهددح لبثددرب ىددي لبإ درلق اتص د ي ترعتهددح النددي حرهددح اا دداري لإلنددح
لبوددر ي بث ددظ ب صددحبح لإلتددترلتيلي لك ريعيد ىددي لبإدرلق اإددم عددش ت د لبلهددام البختددحئر لبعايدري .ابد
ياتإددم لبتددإي لك ريعددي إلا د لر هددحه لالت ح،ي د
تهحبعش لإلملري لك ريعي

ددأل لبرغا د ىددي تنقددحح ددح ي عددأل تنقددححه ددأل لكن دداحج لبددح

ا لتت لر ه االوح ته ىي نطق لبورق لكاتط لبلميم ار تاىير لكرضدي

لبخصا الإلطحر لبقحناني إلنلحثه تتقا ً ( اض.)54 :2011 ،
اىي هحل لبتديحق ،لتدت رش لبااليدحش لب تثدمي تلراتهدح لبتحريخيد ىدي وب حنيدح البيحادحأل إل دحمي لالرتادحط
البتدال أل ادديأل ث قددحش لك ددأل البتن يد بتثريد لبقددحطري لبتيحتددي اقصددم تدداىير لبثحضددن لت ند ب صددحبثهح
لبثياي ىي هحه لبر،إ لبتحخن

أل لبإحب (لبإرلق).

ا،ادش وأل يخطدل واصدحرنح اريدق لبا دام الإلغد لر لش لبتدي غدحتهح اندام لت ح،يد لإلطدحر لالتدترلتيلي،
يلمر انح لبتريج البتنايه أل غا
ينطا

ح يتالرى خ ل لبنصاص أل تنح،ضدحش ا ثدححير اناليدح ايتد  ،ا دح

يه لبال،ع أل ت عحنحش ىإ ي بتثقيق ت

لبا ام.

ا ندم هدحه لب دح ي يدرم لبتندح،ض لكاش ندم ح تتثدمج لالت ح،يد ىدي لب دحمي لكابدا نهدح دأل لتدتنحمهح
تبا احمئ لالثت لر لب تاحمش الب إحيير لب إتدرل اهدح ىدي لبقدحناأل لبدمابي ،ى يد صدمل ،تناندي اإدم لب لدا
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تبا لتتخمل لبقاي الثت ش لبا ملأل ا ح يتنح،ض ت ح دحً دع لبقدحناأل لبدمابي ا ي دحق لك د لب تثدمي ااحبضدم
أل تملري لب لت ع لبمابي .ايرم لبتنح،ض لب حني نم ح تؤعم ثرص لبطرىيأل ىي لب دحمي حلتهدح
ا امو دم لبتدمخش ىدي لبودؤاأل لبملخ يد  ،ىدي لبا،دش لبدح تؤعدم ىيده ىدي ،تد هح لب دحني
لب تثدمي تدتاحش و،صددا لهامهدح بدم

دا لبتقيدم

دا تأل لبااليدحش

اتإ يد لبمي قرلطيد ا ؤتتددحتهح ىدي لبإدرلق ،البتدؤلش لبدح يتاددحمر

تبددا لبددحهأل ىددي هددحل لبصددمم :عيددل يعدداأل حبد د

ددأل غيددر لبتددمخش ىددي لبوددؤاأل لبملخ ي د ؟( !.لبمت ددا،ي،

.)14 :2011
ددأل نحثي د وخددرى وظهددرش لالت ح،يد ثددرص وطرلىهددح
لك ني بتإ ي ،مري لبإرلق ال

ددا الصد لبتإددحاأل ىي ددح يتإ ددق احبترتياددحش

دا رم لبتهميدملش لب الهد ضدم تديحمته او نده .غيدر تأل لبال،دع لبدح ال

ه ددرب ن دده يؤع ددم تأل ث ددمام لب ددم

لك ريع ددي ب قد دالش لبإرل،يد د ى ددي ه ددحل لب ل ددحش (ان ددح لبق ددمري لبإت ددعري

لبإرل،ي ) ال تتلحا ثي لبتدمريب البتلهيد احكتد ث لبخ ي د الب تاتدط الب إدملش لب التدتي  ،اهدحل دح
ال ياوددر اإ عحني د ،يددح ،ددمري تددعري

رل،ي د ،ددحمري

ددا رم لبتهميددملش لب خت د

تددتقا ً (تت د ح يش،

.)45 :2012
اال تتعح ددش ث قددحش لك ددأل ددح ب د تت د ر لبإ ي د لبتيحتددي ىددي لبإ درلق ددأل ايئ د مي قرلطي د رصددين
تتتا ب ضد أل تطدحر ؤتتدي ،دحناني عدش صديغ لبت ح دش لإليلدحاي اديأل لبقداى لبتيحتدي اإيدملً دأل بغد
لبإنل البرؤى الباال لش لبث اي البطحئ ي لبضيق  ،ا ح يرت ،لدحار لب قحىد لبمي قرلطيد لباطنيد ايإ دق
ل تددململتهح لبوددإاي لبتددي تتاتددع ارهددح ثددمام لب وددحرع لبتيحتددي لب ح د (ثنددح .)1 :2013 ،ايددم تأل ددح
ا مش اه لت ح،ي لإلطحر لالتترلتيلي أل لب تح مي ىي تإ ي اث حي لب ؤتتحش لبتيحتي البمي قرلطيد
ىددي لبإ درلق يتقددحطع ددع لبثددرص

ددا تنضددحج لبظددرال لبحلتي د (لبخحص د ) لبقددحمري

ددا لتددتيإحب هددحه
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لبتلرا لبتيحتي لبلميمي اإيملً أل لبتمخ ش لبخحرليد  ،كأل لكخيدري تتضد ي -ضد أل ثدمامهح لبدمنيح-
تبا لىتإحش ايئ

صطنإ ب رض لبتغيير ا إ ش أل ثيطه لاللت ح ي اانيته لبوإاي لبقح مي  ،ىتعاأل

لبنتيل ثينحل لب يم دأل لبل دام الالن صدح اديأل انيد لبتد ط ا،ح دمتهح لبل حهيريد

دح يإندي لغتدرلب

هحه لبتلرا ااحبتحبي ىو هح لب ثقق ع تهحا م حئ ور يتهح.
ابددأل ي تددر لبتددمخش ضد أل ثددمامه لبإ يددح تال ىددي تدديحق لبط دداح لك ريعددي ب ددتثع امىد ا حصددش
ددا لب صددحبح لإلتددترلتيلي لك ريعي د  ،كأل لكخي دري

لبتغييددر ىددي لبإ ي د لبتيحتددي تثددش ب دال لبثددرص

احتش ال تقتنع امار لبث يل لب ت درج اإدم دح احبتده ،ااحبتدحبي بدأل تعداأل لالت ح،يد  -دأل هدحل لب نظدار -تال
إا لًر باوم لبتط إحش البتغييرلش لبتيحتي لبتي تتقحطع ات

لب صحبح ىي لبإرلق لبمي قرلطي لبلميم.

ااحب قحاش ال ي عأل تلحا ثل لب نحىع لب نتظري أل دم لتدار لبتإدحاأل لب تإدمم لكاإدحم دع
لبااليددحش لب تثددمي ،ثيددج ىتثددش هددحه لالت ح،يد ب إدرلق اوددإاه تىح،دحً التددإ ب تطددار البت ح ددش ددع إطيددحش
لبثضدحري لب إحصدري اإدم تددنالش لدحل ددأل لبقطيإد

ددع لبإدحب لبخددحرلي ،احبد ي عددأل وأل يثدر

لد

لبتن يد ىددي لبإدرلق ،ايتدده عددحب ىددي تإ يد لبانددح لبددمي قرلطي ىيدده ددأل خ د ش تطدداير لبظددرال لب حمي د
الب إناي د لب

د بت إيددش وددراط لب الطن د لب إحب د اتاتدديع ،ح ددمي لب وددحرع لبتيحتددي حب د  ،تأل تطدداير

لبقح مي لب عري الب حمي ب لت ع لبإرل،ي اىق ح ا مش اه انام لالت ح،ي تي ضي احبنتيل لبتي تاىر ح
تتط ادده لب وددحرع لبتيحتددي

ددأل لرت ددح

تددتاى لب قحىد البتإ ددي البددمخش البث د لر لبدداظي ي ا ددح يإد

وإار لب الطأل ا ه ي لبتإي نثا لبت ير ىي

ددأل

ي صنع لبقرلر لبتيحتي (مري اس.)331 :2010 ،

ا ددأل ه ددحل لب نط ددق ي ع ددأل لالت ددحق ددع لبد د ور لبقحئ ددش اد د أل تملري مىد د لإلصد د ثيحش لال،تص ددحمي
الاللت ح ي بتثري

ل د لبتن يد ىدي ويد مابد تودعش لب ط دب لكاش ب تدير ىدي طريدق لبمي قرلطيد  ،تح
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ددا تهيئد

ال ،ي د بهددحه لكخيدري اال و ددش بهددح احالتددتقرلر البالددام تال اقددمرتهح

نددحأل لبتطددار ىددي لبوددراط

البظددرال لال،تصددحمي الاللت ح يد  .اهعددحل ىددإأل هددحه لالت ح،يد تددتهي لكرضددي لبخصددا بدرلب لبصددم
ا دديأل لبان ددح لب ددا،ي ب تلراد د لبمي قرلطيد د لب ت ددش احب ؤتت ددحش البان ددح لبقح ددم به ددح ددأل خد د ش ت دداىير
لب تددت حش لب قحىي د الب حمي د بخ ددق وددراط لب الطن د لب ح د ( .تت د ح يش )156 :2012 ،اهددحل لك ددر
اطايإ لبثحش رهاأل -ع ح وت نح -ا مى لمي ا،مري لبطرىيأل

ا لبترل د لب إ يد بنصداص لالت ح،يد

ع غض لبنظر أل لبناليح لبت اي لب ايت وا لكغرلض لبلحنايد لبتدي تنود

دأل لإلخ دحق ىدي ت هد ال،دع

لب لت ع لبإرل،ي اخصاصيته (تقرير الونطأل.)24 :2010 ،
اهحل لكخير ي ش ٍ
تثم اللهته عش لبتلحرب لبمي قرلطي ىي لبإحب ابيس لبإدرلق ا إد ش دأل
لالن الق تبا نثا لبتقدحطع اديأل دح هدا حلتدي ا دح هدا اضدا ي ىدي تثميدم

دح تلراتده لبمي قرلطيد

اىر خصاصيتهح.
اىي هحل لبتديحق يناغدي لبتثدحير دأل غاد لبتاإيد النإعحتدحتهح

دا لبنظدح الب لت دع لبإ لر،دي ،ى دي

،د ادديأل طدرىيأل وثددمه ح اثلد لبااليددحش لب تثددمي لك ريعيد التخددر اثلد لبإدرلق ،الاددم وأل ت يددش ع د
لبتاإي البتد ير بصدحبح لبطدرل لكاش

دا ثتدحب لبطدرل لب دحني ،ىتصداح تيحتدحش لبإدرلق رهدأل ادإرلمي

لبااليحش لب تثمي التي ح ىي لبلالنب لبتي تنظ هح هحه لالت ح،ي اثي ح ترم لبثحل .
ا،ددم ال يقددع ددأل ددح تقددم وددي ىددي لتدداأل لالن تددحح

ددا لبتدداق لبإددحب ي لبددح هنمتددش ىضددح ه هددحه

لالت ح،ي ىي ضا لر ي لبقت يأل لبخح س البتحمس نهح ،نم ح يطحبإنح نص لبتإحاأل ايأل لبا دميأل دأل
ولددش (م ددت لبإ درلق ىددي لال،تصددحم لبإددحب ي ا ؤتتددحته) وا (م د لب يددم ددأل لنددم حج لبإ درلق ىددي لبددمالئر
الب ؤتتحش لب حبي الال،تصحمي لبمابي ) -ع ح لح ىي لبقتد لبخدح س لب قدري لبرلاإد  -اعدحب

دح لدح
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ىددي لب قدرتيأل لب حنيد الب حب د

ددأل لبقتد لبتددحاع ب ت ح،يد لب تددحأل وعددمتح

ددا م د تاددحمش لب إ ا ددحش الت لر

بتثرير وتالق تعن اليح لب إ ا حش ىي لبإرلق (لرنال.)21 :2001 ،
ددع غيددحب نصددر لالتددتق بي اخضددا لبتيحت د لباطني د بت د ير لب تغيددر لبددمابي ،ا دش لب تغيددر
لبملخ ي الب ص ث لبحلتيد  ،تت عدش ثدمام لبتديحمي لباطنيد  ،اتتإدرض اندا لبمابد لبإرل،يد لبلميدمي اصداري
غير ثتاا بتق احش ا تط احش حب لبتاق لبإحب ي لب ت حهي لكاإحم البثمام ،لك ر لبح تيؤم تبا
ثماج تواهحش اتصم حش خطيري ىي لبهاي لباطني الب قحىي الباني لاللت ح ي الال،تصحمي ب لت دع
لبإرل،ي اهحل بيس تال نحً اختحً تيمىإه لبإرلق أل ل لر ىتح واالاه

دا ثديط لبإاب د لب دت ط

ادر

نحىددحي لالت ح،ي د ا تط احتهددح ،ع ددح ثصددش ايثصددش ددع لبع يددر ددأل لب لت إددحش لبتددي بثقددش ددؤخ لًر ارعددب
(ثندح .)16 :2013 ،ا

لبإاب

دح تقطدع هدحه لالت ح،يد خطدا ال دمي

عددحب اتثددميحش تددتاللههح لبثعا د ىددي ث حي د
لبإاب

دا صدإيم لبتن يد  ،ىإنهدح تندحر

لت إهددح ا الطنيهددح ددأل خددحطر لالنددم حج ىددي عدداش

البت ح ش ع ترهحصحتهح ،هحل تبا لحنب صإاا لب ال ن لبثرل البم،يق لبتي يناغدي وأل تقي هدح

ايأل لبثرص

ا لتتق ش لبإرلق او نه ال مهحره اايأل لبثرص

ىددي تدديحق إحمب د يثددرص و،دداى طرىيهددح
اتيطرته

ا تلنب لبتإرض ب صحبح لك ريعي

ددا تظهددحر لالثت د لر االخ ددح لبن د ا لبلددح ح ب ددرض هي نتدده

ا لبطرل لكخر.

الجوانب اليجابية من التفاقية المنية
تضددع لت ح،ي د لالطددحر لبتددترلتيلي (صدداىح) ادديأل لبإدرلق البااليددحش لب تثددمي لال ريعي د
لبتا،يددع
لب

يهددح ىددي نهحي د

ددح  ،2001لتحتددح” بو درلع ل ريعي د

ر ايأل لبا ميأل اع ح ي ي( :ار لأل)55 :2011 ،

رل،ي د ىددي

لبتددي ت د

لددحالش لبتإددحاأل لب ن ددحئي
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 -لبتإحاأل ىي لحش لب لر

البر  :يإتار لبإرلق أل لبا ملأل لبتي تثضا اقمرلش لر ي عايري تال

ىي لحش لالرلض لبصحبث ب لر

وا ىي لحش لب راي لبثيالني لبا لحنب تاىر لب يدحه لبتدطثي

البلاىي  ،ايإتقم لب تؤاباأل ىي عش أل لبا ميأل وأل لثمى وه لالتت حرلش ىي تتقاش لبإرلق هي
لددحش لبث ددحظ

ددا لبقطددح لب لر ددي ،ددع لكخددح ىددي لال تاددحر نقددص صددحمر لب يددحه البثحلد لبددا

لبتقنيددحش لبثمي د د ىددي لملري لب ي ددحه الب ثحص دديش لب قحا د ب ل ددحل ى ددي لبإ درلق .تأل لبت ددإي لبث ي ددج
ب إد درلق لب ددا ت إي ددش لبتإ ددحاأل لب ن ددحئي ى ددي ه ددحل لب ل ددحش ت ددي عنه ددأل ليل ددحم ث دداش اتعد دري ب اللهد د
لا

أل لبتثميحش لب ت ليمي :ش ل حل لكهالر ا لحر لالنهحر ىي لبلناب ،الرت ح

اثد

لب ي ددحه لبن ددحتت ددأل نق ددص إ ددمش تد دريحأل لكنه ددحر ،الب ددح يإط ددش لب لر د د ات دداش لب إيود د (ا ددر لأل،
.)60 :2011
 لبتإددحاأل ىددي لددحش لبتراي د البتإ ددي  :يإتاددر لبتإ دديلبإرل،يد د لبترعيد د

ددأل له د لب تددحئش لبتددي يتالددب

ددا لبثعا د

يه ددح الالت ددت حر لك ددش ب ددرص تط ددايره ددأل خد د ش ان ددح ،ح ددمي ب تإ ددحاأل

لب تتاى لبتإ ي ي ايأل لبا ميأل ،ىحبإرلق يمر ت ح ح له ي ،يح
احبمرلت تنايح ىي لبا ملأل لب تقم

لا

ددا

يد ي دأل لبط اد لبإدرل،ييأل

ا أل ض نهح ل ريعح ،ىحبثعا د لبإرل،يد ومرعدش ندح ا،دش اعدر

وه ي د هددحل لبلحنددب اتددإش لبددا ت إي دده لبددا لأل ت د تتايلدده ا ددح يإددرل اد د (لب اددحمري لبتإ ي ي د ) لبتددي
وط قه ددح رئ دديس لب ددا لر لبإ لر ،ددي ى ددي ع ددحناأل لب ددحني  ،2005ثي ددج وأل ا ددحمري رئ دديس لب ددا لر تود د ش
ارنح ل دحً إلص د ح نظددح لبتإ ددي ىددي لبخددحرج خ د ش لبإوددر تددنالش لبقحم د  ،لال وأل هددحه لب اددحمري ب د
يلر ت إي هح اوعش

ي الضح (تت ح يش.)153 :2012 ،
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دأل وهد

 -لبتإحاأل ىدي لب لدحش لبن طدي:

لدحالش لبتإدحاأل لبإ لر،دي لال ريعدي هدا ىدي لدحش لتدت حر

لب راي لبن طي ىي لبإدرلق ،لحل دح لخدحنح انظدر لال تادحر لأل اضدع لبإدرلق لب تدتقا ي ع صدمر ب دن ط
ينظر لبيه ىي تيحق ،مرته

ا ت ايش وحريع ل حمي ت هيش اتطداير صدنح ته لبن طيد  ،اهدا لال در

لبح ال ي عأل وأل ينل ماأل لالتت حمي أل خارلش لبماش البودرعحش لبن طيد لب تقم د هدحل دأل لهد
ا ددأل له د لخددرى ىددحأل لب ت د ب لبتو دريإي لب إ ق د البخحص د اقددحناأل لبددن ط البغددح هددا لبددح تدديثمم
تيحت لبإرلق احبنتا بتطاير ،طح لبدن ط اتا يدع ليرلملتده ،ثيدج لأل لالملري لال ريعيد تودلع

دا

لتتصملر ،دحناأل لبدن ط البغدح اتإتادره ع قيدحس ب تقدم لبتيحتدي الب تدتقاش لال،تصدحم ب إدرلق،

دح

تيتددهش لنددم حج لبوددرعحش لال ريعي د لب تخصص د الب ي د ي ىددي لددحش لتددت حر لبطح ،د ىددي لبإ درلق
(ثنح.)136 :2013 ،
 -لبتإددحاأل ىددي لددحش لبعهراددح :

ددح الو د ىيدده لأل لبإ درلق يإددحني ددأل نقددص ثددحم ىددي لنتددحج لبطح ،د
يهددح لبنددحل

لبعهراحئيد  ،ثيددج لأل إددمش لنتحلدده ددأل لبطح،د ال يتنحتددب ا إددمش يددحمي لبط ددب

ددأل

يحمي لبتعحأل ا يحمي مم لباثملش لبتعني  ،ااحبتحبي ى أل ت إيش لبتإحاأل ىي هحل لب لحش يدؤم لبدا
لتددت حمي لبإ درلق ددأل لبخا درلش لال ريعي د لبتددي نلثددش ىددي تابيددم لبطح ،د

ددأل لب صددحمر لبنظي د لا

لبصميق ب ايئ عحبطح ،لبو تي لا طح ،لبريحح لا طح ،لب يدحه .ا دا لبدرغ

دأل لبتثتدأل لبثدحبي

لبط يل ىي تلهي لبطح ،لبعهراحئي لال وأل لبإدرلق اليد لش اد س لبثحلد لبدا لبدم

لال ريعدي ىدي

لحش لبطح ،لبعهراحئي (ار لأل.)146 :2011 ،
 لبتإحاأل ىي لحش لبدصدثد  :تإرض لبقطح لبصثي لبإرل،ي كضدرلر ع يدري نتيلد لبثدراب اتدنالشلبثصحر لال،تصحم الالثت ش! بحب ىحأل لبإدرلق بميده لثتيحلدحش طايد ودميمي ،نحتلد

دأل لبتدنالش

218

لبطاي

أل لبإقااحش لال،تصحمي  ،البتي لنهحر خ بهدح نظدح لبصدث لبإح د اتدمهارش لبخدم حش ىدي

لب تتو يحش ،يضحل لبا حب

ح تتااش اه لبثرب ا م لالتتقرلر لال ندي ىدي ل قدحب دح 2003

لبددا لالض درلر لباددحبغ احباني د لبصددثي  ،ددأل طريددق لثددملج لبقتددش لبتددي تإرضددش بهددح اإددض لبع ددح لش
لبطاي د لبإرل،ي د اهل دري اإضددهح لالخددر لبددا خددحرج لبإ درلق .لأل لبإ درلق اثحل د لبددا

يددم ددأل لبتإددحاأل

لب نددحئي بت هيددش ؤتتددحته لبصددثي ات ايددمهح احالماي د البإ لددحش لب تطدداري البثمي د اتإ ي د خا دري
عالمره لبطاي

أل للش لإش لبإرلق ،حم لر

ا اللهد لب ودحعش لبصدثي لبتدي يإدحني نهدح لب لت دع

لبإرل،ي ااحبتحبي لالرتقح ا تتاى لبخم حش لبصثي .
 لبتإد ددحاأل ىد ددي لب لد ددحش لبإ د ددي :تإتاد ددر لبااليد ددحش لب تثد ددمي لبماب د د لالع د ددر تقد ددم ح” ىد ددي لد ددحش لبإ د دداالبتعنابالي ددح ى ددي ا ،ددش تتد دالىر ىي دده ب إد درلق ل عحني ددحش هحئ د د بيص دداح ددأل لب ددماش لب لرئ ددمي ى ددي لبإ ددا
البتعن الي ددح ى ددي لب نطقد د  ،ابعن دده ع ددي يص ددش لب ددا ه ددحه لب رث د د  ،ىه ددا اثحلد د لب ددا لنإ ددحش ددؤه ش
حئ دده ،ددأل طري ددق ل ددحمي لن ددم حله ى ددي لبتل إ ددحش لبإ يد د لبمابيد د  ،البإ ددش

ددا ت إي ددش ت اي ددش

لالاثحج البتلحرب لبتي يقا اهح لباحث األ البإ ح لبإرل،ياأل .لأل ت إيش لبتإحاأل لب ندحئي لب
لب رلع لبإ ي الباث يد الب ؤتتدحش لالعحمي يد ىدي لبإدرلق البااليدحش لب تثدمي لال ريعيد

در اديأل

يدؤم لبدا

لختصددحر لبإدرلق بع يددر ددأل لبا،ددش عددي يصددش لبددا لب تددتاى لبإ ددي لب ط دداب ،لبددح يؤه دده ب اللهد
لبتثميحش (لب ر ا،ي.)113 :2013 ،
 لبتإددحاأل ىددي لب لددحش لبإتددعر  :تددياقا لبإ درلق بتددنالش طاي د اثحل د لبددا تطدداير اتت د يح ،التددهلب ت د ث بتعدداأل ،ددحمري
لال ريعيد

ددا ث حي د لال لرضددي الالل دال الب يددحه لبإرل،ي د اتوددعش لب ؤتت د لبإتددعري

صددم لر” ه ددح” التحتدديح” ددأل صددحمر لبتتد ح لبإ لر،ددي لال وأل لبلدديش لال ريعددي بد ياددم
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لتددتإململ” لددميح” بتقددمي لبددم

لب ط دداب ىددي لددحش لبتددمريب ب قدالش لب ت د ث لبإرل،يد ىددي خت ددل

لب لحالش الب تتايحش اثتب لبت حه حش الالت ح،يحش لب ا،إ ايأل لبطرىيأل  ،اعدحب بتلهيد لبقدالش
لب ت ث لبإرل،ي احبت ح لبضرار ب الله تهميملش لبقح مي لب تصح م ىي لبإرلق .
الجوانب السلبية لالتفاقية المنية
 -1تثد دداش لبإدد درلق لبد ددا ت د ددحاع ب ماب د د لال ريعيد د د ىد ددي ل ي د ددع ود ددؤانه لبتيحت د ددي الال،تصد ددحمي اثت د ددا
لاللت ح ي  8انهب خيرلش لبا م ا الرمه لبقا ي تي ح لبن ط اطرق
لرم تته
 -2لثت ددحش الىقد

ب تحش لبح يقتر اه

نهل  8اتثايش لبوإب لبا

يه لب تتإ ر لال ريعي.

ل ددس لك ددأل ىددي ثددحش ددح لحل ط ددب لبإدرلق رتد يح ددأل هددحل لب ل ددس لخ لرلدده ددأل

لبانم لبتحاع لبح ب تإم اررلته لبتحاق

الامي 8اىي ثحب لتدتإ حش لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد

بثق لبنقض ىي مثض لبقرلر لال ي لب قم

أل ،اش لبإرلق ىدحأل حبد تديؤم لبدا لثدرلج لالملري

لال ريعي ل ح وإاهح لاال ا،اش وإاب لبإحب لالخرى 8الأل لبثلد لال ريعيد لبتدي موادش تقداش لأل
الام لبقالش لال ريعي ىدي لبإدرلق هدا اط دب دح دأل ،ادش ،يدحملش هدحل لبا دم بد يإدم بهدح و تدنم
اضدا ي 8..ا،ددم الثددظ لبإددحب ا تدره لب ظددحهرلش لبثحوددمي لبتددي لنط قددش ددأل ل ريعددح ن تددهح نددممي
احثت ش لبإرلق أل ،اش لبليش لال ريعي ب نحتا لبحعرى لبخح ت باملي لبثدرب ىدي لبإدرلق دح
( 2003لبتح رلئي ،م.ش.)133 :
 -3لأل لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد تريددم لأل تعدداأل هددحه لالت ح،ي د لت ح،ي د
صاغتهح صاغ

تددعري ال ني د ىقددط ،ل لأل

تعري ال لع ر اال ل،ش 8اخ ىح ب ح يدراج بهدح لب ؤيدماأل دأل لنهدح لت ح،يد تيحتدي

ل،تص ددحمي ى ددي لب ق ددح لالاش .احإلض ددحى تب ددا وأل تملري لباي ددش لالا دديض تث ددحاش لالت ددتإلحش اتا،ي ددع
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لالت ح،ي د

ددأل للددش تاظي هددح ىددي خم د لالنتخحاددحش لبرئحتددي لبثحبي د ب ص د ث لبث د ب لبل هددار

لبثحع ا روثه لاأل عيأل لبدح
تتاقا ىي لبإرلق مي حئ

لر لبإدرلق ،ادش ليدح ا،دم لمبدا اتصدريح تدحاق دحمه لأل ل ريعدح

ح (لب ر ا،ي.)154 :2013 ،

 -4لأل لبااليحش لب تثمي لك ريعيد تتتدت يم دأل هدحه لالت ح،يد ىدي لتدت حر ا،دع لبإدرلق لالتدترلتيلي
أل للش ت يأل اث حي
 -5لأل هحل لبنا

صحبثهح ا صحبح ث حئهح ىي لب نطق تي ح لترلئيش.

أل لالت ح،يحش لال ريعي  ،بأل يقتضي لب صحم،

يه أل ،ادش ل دس لبودياأل ،..دح

يإن ددي لنه ددح ت ددتاقا لت ح،يد د تد دري ثت ددا احبنت ددا ب و ددر يأل لال د دريعييأل ىضد د

ددأل رل ددش لبو ددحر

لال ريعي البإرل،ي اطايإ لبثحش.
 -6تأل هحه لالت ح،ي تور بإ ي لتت رلر لالثت ش لك ريعي ب إرلق تبا ح ال نهحي .
ال ح لالطرلل لبتي ال تلم ىي لبالام لال ريعي غضحضد لا يعدأل لبداإض نهدح ىدي ن تده ودإا لر
احبإرىحأل ب طرل لال ريعي ىقم عحأل بهح ا،ل ام اوعش دح ىي دح يخدص لبتدإي الا لر هدح اودعش اندا
اثل لتترلتيلي اإيم لب مى..
الجوانب المرجية من التفاقية المنية
 -1لأل ل،درلر ددش هددحه لالت ح،يد تددي عأل لبمابد لبإرل،يد

ددأل لبخددراج ددأل لتددر لب ي ددحق لبتددحاع ب د

لب تثمي البح لصاح لبإرلق ا الاه ماب تثش لباصحي لبإحب ي .
 -2لالت ح،ي د تددتنظ

ددش لبق دالش تإ ددممي لبلنتدديحش ى ددي ملخددش لب ددا م ا ددح يضد د أل لثت د لر ثق دداق

لبتعحأل اخضا هحه لبقالش لبا بالئح النظ

لبقضح لبإرل،ي ىدي ثدحش دح لحل ثدمج خدرق دأل
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،ا هح بت

لب الئح الالنظ د  8لال در لبدح ال تتدتليب بده هدحه لبقدالش ثحبيدح (تتد ح يش:2012 ،

.)136
 -3ض حأل م تلحا لبماش لب ثيط ادحبإرلق
لبددا ث يد ل ريعيد

دا تديحمي هدحل لبا دم النده تديتثاش اودعش لا ادحخر

ددا غدرلر ددح هددا الددام ىددي ماش خ يليد عحبعايددش لا ماش لتددياي

ددش

عاريددح لبلنااي د اغيرهددح الب إددرال لأل ل ريعددح ت درتاط احت ح،يددحش ددأل هددحل لبنددا اددماش ميددمي ىددي
لبإحب يثممهح لباإض اد( )115لت ح،ي .
 -4ض د حأل تثدداش لبإ درلق لبددا ا ددم يإددت احالتددت حرلش لاللناي د الال ريعي د االدده خددحص

ددح يإددام

احبخير لبإ ي بل يع ورلئح لب الطنيأل.
 -5م

لبإرلق اتقاي اتإ يد

ا ،ده ىدي لب نظ دحش الب ؤتتدحش لإل ،ي يد البمابيد  ،ا دح ي عنده دأل

بإب مار تيلحاي اانح ىي لب نطق البإحب .
 -6م د لب ؤتتددحش لال،تصددحمي البانددا لبتثتي د لبإرل،ي د

ددأل طريددق لب تددح ملش لال ريعي د لب حبي د

نهح الب ني .
 -1تح مي لبإرلق
ااحبحلش ت

ا لتترملم لك الش الب ت عحش لبتي ت نق هح تبدا لبخدحرج اودعش غيدر ،دحناني،

لبتي ت تهرياهح االتط

حئ لبنظح لبتحاق اورعحئهح ،تضحى تبا لتتإحمي لالرج

لب قددحىي لبإ لر،ددي البتددي ت د تهرياهددح ،اددش ااإددم ددح  .2003ا تددح مي لبإ درلق ىددي لبثصدداش
ت ح لش أل لبمياأل البتإايضحش لب ترتا

يهح اتاب لبثراب لبتي ونهح ضم ليرلنه.

ددا
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لبإرلق ىي لبثصاش

 -1م

حب لالبتثحق ا نظ

ا وراط تلحريد تيلحايد ات ضدي ي ضد أل لبتداق لبإدحب ي ا دح ىدي

لبتلحري لبإحب ي  ،ال تاحر لبإرلق لبا م لبح يت تع احكىض ي بمى لبااليحش

لب تثمي لك ريعي (ار لأل.)65 :2011 ،
 -5م د لبإدرلق ىددي لهددامه ب ثددحري لبل ح ددحش لإلرهحايد البخحرلد

ددا لبقددحناأل ،اغددض لبنظددر ددأل

لنت ح لتهح ،اتثطي واعحتهح لب التتي ا صحمر ت اي هح اه ي تهح التتئصحبهح أل لبإرلق.
 -10م

لبإرلق ىي تمريب اتلهي اال ملم اتت يح ،الته لك ني ا ح ي عنه أل ث حي ن ته ان ته.

معوقات تطوير العالقات العراقية المريكيةل
أل لب ثت ش ظهار مم أل لب إا،حش الب وحعش لبتي ،دم تإيدق تتدريع تطدار لبإ ،دحش لبإرل،يد
لال ريعي  ،اىي ح ي ي ليلح كه هحه لب وحعش الب إا،حش لب ثت :
 -لبتمل يحش لبت اي لبنحل

أل لالثت ش لال ريعي ب إرلق

ا لبصإيم لاللت دح ي البتيحتدي بعدش

ددأل لبإ درلق البااليددحش لب تثددمي لال ريعي د  ،ثيددج الي د لش لب د ور لبإددح ىددي لبإ درلق يإتاددر و ريعددح ماب د
ثت د م ددرش لباني د لبتثتي د التددح ش ب إ درل،ييأل ! ىددي ثدديأل الي د لش لب د لر لبإددح لال ريعددي يإتاددر
لبإرلق

نطق غير ل ن نتدايح اغيدر تدتقري،

ال،ع لبن ا لال،تصحم الالتت حر لكلناي ىيه

دا لبدرغ

دأل ارام اإدض لبتقدحرير لاليلحايد

دأل

ح يوعش دحئق ثقيقدي ل دح تطداير لبإ ،دحش ىدي

لب تتقاش (ار لأل.)136 :2011 ،
 ال يإح ددش لب دالطأل لبإ لر،ددي ىددي تد ب ثصددابهلب الطأل لال ريعي لبرلغب احبثصداش

ددا ت ودديري مخدداش ل ريعي د

ددأل اغددملم ع ددح يإح ددش

دا ت وديري مخداش لبدا لبإدرلق اهدحل لال در يودعش نا دح” دأل

لبثتحتددي البوددإار اإددم لبتإح ددش لبإددحمش الب تدال أل ددأل لبلحنددب لال ريعددي  ،لال ددر لبددح يتددتم ي
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لهد ددمل” تاد ددحمال” بتلد ددحا هد ددحه لب ت د د ب

د ددح تد دديإ

د ددأل ىد ددرص تطد دداير لبإ  ،د د ىد ددي لب تد ددتقاش

(لب ر ا،ي.)132 :2013 ،


ددأل لب ثت ددش لأل تاددر ليدرلأل عإقاد

تددتقا ي ىددي طريددق تطدداير لبإ ،ددحش لبإرل،يد – لال ريعيد ،

ىاىقح ب مر لالتترلتيلي لاليرلني ،ليرلأل بدميهح صدحبح لتدترلتيلي ملئ د ىدي
اعحب

تحث التإ

ا لنه نصر ليرلني

أل لبنخب لبتيحتي لبإرل،يد

الأل رثيدش لبقدالش لال ريعيد

ا لتحس لبتاحق لبملئر نح ىتري ب ثصاش

تددال بددأل يعدداأل قتصد لر

ددا لالتددتخمل لبتد ي،

ددا حبد

ددا لب تددتاى لال ،ي ددي ،ا ددأل هنددح تتضددح صددإاا لب تددؤابي لبال،إ د
لبتيحتددي ىددي لبإدرلق ،لب ت د اضددراري لب ال ند ىددي

دأل لبإدرلق يإتادر

ا لبتيطري لال ،ي ي  .لضدحى

لبا لأل الونطأل تنظر اإيأل لبريا ب ارنح ت لبناا لاليرلني ،ابميهح لم لر
ددح يترتددب

،تهدح دع لبإدرلق،

تداق اد أل هدحل لبارندح ت
ددأل نتددحئت غيددر رغااد
ددا ددحتق صددحنع لبق درلر

،حتدده ادديأل عددش ددأل ليدرلأل ددأل لهد البغددرب

الب لت ع لبمابي أل له لخرى اخحص لبااليحش لب تثمي لال ريعي (تت ح يش.)121 :2012 ،
 اليد لش لباضدع لال نددي البتيحتدي لبدح توددهمه تداريح ي قدي اظ بدده
ا،ددش توددهم لب ال،ددل لال ريعي د البإرل،ي د البغراي د تاحينددح” الضددثح” ل ل
لبح ،م يؤ ر اوعش لا اآخر
 لأل ت ددح

دا لبال،دع لال نددي لبإ لر،دي ىددي
ددح يلددر ىددي تدداريح لال ددر

ا لبإ ،حش لال ريعي لبإرل،ي .

ش لبتيحتد لبمابيد ي عنهددح لأل تخ ددق تددات لر ىددي لبإ ،ددحش لبإرل،يد -لال ريعيد  ،ىاحالتددتنحم

لبا مار لبإرلق لب ت ليم ع نتت ا صمر ب ن ط ،ى أل ماال حلش و أل ان اح ىي لبايئد لبمابيد عراتديح
البصيأل اىرنتح اوب حنيح تدتنظر ب إدرلق عمابد حلش وه يد تتدترلتيلي  ،الأل لتلدحه لبإدرلق لب ثت دش
احبتددإي لبددا ت تدديس تيحتد خحرليد

تإددممي لبإ ،ددحش ،تدديخ ض ن بد لاله يد لبنتدداي ب ددرالاط
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ددع لبااليددحش لب تثددمي لال ريعيد  .ثيددج وأل لضددإحل لبن دداح لبتيحتددي لال ريعددي ىددي لبإدرلق بصددحبح
ن دداح ماش وخددرى اإددم عددش لبتضددثيحش لبتددي ت د تقددمي هح ىددي لب حضددي ،تي ت دره لبدداإض

ددا لندده

ختحئر ك ريعح ىي لبإرلق.
المطلب الثانيل الحتمالت المستقبليةللعالقات المريكية  -العراقية
رش لبإ ،حش لبإرل،ي -لك يرعي احتلحهحش خت
أل ووعحش لبت ح يد  ،اتدحري وخدرى عدحأل لبصد لر لبتدح

ىي لكمل  ،ىتدحري عدحأل لبتإدحاأل لبثدحر ودع ً

نالندحً التدتق لر لبإ ،دحش اتدحري حب د عدحأل لبصد لر

لب درأل تن احلدحً ب إ ،دحش ،اتددحري رلاإد عددحأل لبتإددحاأل لالتدترلتيلي لبا يددق اينه دح ،اتددحري خح تد يإددام تبددا
لبص لر لاليميابالي  ...لب ،أل ووعحش لكمل اون حطه كي

 ،ايني ايأل ماب عادرى امابد صدغرى

ىي لطحر لب صحبح لبمابي البتإح ش لبال،إي ىي تملري لتترلتيلي لبوؤاأل لبخحرلي .
اياددما وأل لب ثظد لبتحريخيد بتطددار لبإ ،ددحش لبإرل،يد – لك يرعيد

ددح اإددم  5نيتددحأل ، 2003ددم

وخددح نثددا لبتثدداش ب تإح ددش ددح ادديأل ماب د لثددت ش (لبااليددحش لب تثددمي لك يرعي د ) اماب د
اىح ،ددمي لبت دديحمي ا ثت د د (لبإد درلق)

ت د اا لإلرلمي

د ددا اى ددق لبقد درلر  1413ىد ددي ددح  ،2003بع ددأل تط ددارلش لباضد ددع

لالتدترلتيلي ب إدرلق ثددحش اددحالثت ش تبددا لإلنلد

البتثدداش نثددا انددح لبإ ،ددحش لبت ح يد لبتإحانيد اىددق

لبق درلر  1555بع تددح لبددمابتيأل التددي ح اإددم تو دريع ،ددحناأل تملري لبماب د ب رث د لالنتقحبي د ىددي ،2004

ددح

و طا مىإ ،اي ب إ ،حش ايأل لبماب لبإرل،ي اماب لبااليحش لب تثمي لك يرعي .
بع د ددأل لبل د ددمش لنت د ددحب لت د ددتق لر

ت د ددتقاش لبإ  ،د ددحش لبإرل،يد د د – لك يرعيد د د  ،البإمي د ددم د ددأل لب د ددرؤى

لالتترلتيلي ىي تقيي لب تحرلش نتيل لبتحري ،ري البال،ع ىي تقيي لبإ ،حش ري وخرى.
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اياما وأل تحر لإلم لر لك يرعي كه يد لبإدرلق ادحش ه دحً لدملً ىدي تدتقاش لبإ ،دحش لبإرل،يد
– لك يرعي  ،ىحبإرلق دأل لبنحثيد لالتدترلتيلي ي تدح احبإميدم دأل لب يد لش لبتدي تلإ ده لكن داحج لب ح دش
بإقم لبورلعحش ايأل لبماش لبصغرى البعادرى ،بدحل نثدأل نريدم وأل ناضدح دأل خد ش هدحل لب دل عيدل ت هد
لبااليددحش لب تثددمي لبإ درلق؟ ا ددحهي ؤو درلش لبت ح ددش الإلم لر ادديأل لبا ددميأل؟ ا ددح هددا تددتقاش لبإ ،ددحش
لبإرل،ي لك يرعي ؟ او

وهم تترتهأل تبيه لبإ  ،ىي رث

ح اإم لالنتدثحب لبتدح ىدي 2011؟ اهدش

لبتاظيددل تددياقا لب وددهم لب ثت ددش عوددعش التددتق لر لبإ  ،د لبإرل،ي د – لك يرعي د ؟ ( ...اددر لأل:2011 ،
.)165
و وأل لبو درلع احتددش هددمىحً الضددح لب إددحب ا ددؤط لًر ب إ ،ددحش لبإرل،ي د – لك يرعي د ؟ (تت د ح يش،
.)151 :2012

ىق ددم حن ددش لبإ  ،ددحش ددأل تو ددعحبي لكمل غي ددر لب نض دداط ددأل ثي ددج لإلملري البإ ،د د الب نث ددا
لالتترلتيلي ىي لبت ح ش ،اهحل ح ومى احبإ ،حش خ ش لبثقا

ح ،ادش لثدت ش لبإدرلق  2003ابغحيد 5

نيتحأل  2003تإحني أل ،طيإ تح  ،بعأل ح اإم تنالش لبتغيير نح  5نيتحأل  2003حنش لبإ ،حش
لبإرل،يد د – لك يرعيد د

ددأل تاظي ددل لكاش (لبإد درلق) بص ددحبح تثقيد دق وه ددملل اط اث ددحش لبط ددرل لب ددحني

(لبااليحش لب تثمي لك يرعي ).
بعأل تثاالش انح لبماب لبإرل،ي

ندح  2003اصداالً تبدا لالنتخحادحش لكابدا اإدم ت،درلر لبمتدتار

لبإرل،ي  2005لإ ش لنتخحاحش  2005تإطي لبإ ،حش خ حً ثقيقيحً ىي مرل لبتدال أل ىدي لكمل ثتدا
بددا عددحأل تال ن دحً هو دحً اي يددش تبددا لبطددرل لب ددحني ىددي لكمل البت ح ددش ا حئددم لبتاظيددل ،ىي ددح اإددم تا،يددع
لالت ح،يد لك نيد ب نتددثحب لك يرعددي ىددي لبإدرلق لإ ددش لبإ ،دحش ترتقددي تبددا مرلددحش قاابد

ددأل ثيددج
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لبت ح ددش لب وددتر التددي ح اإددم ظهددار وهددملل ا صددحبح وددترع تتقددم هح وهددملل ( عحىثد لإلرهددحب ،و ددأل
لبطح ، ،لال مهحر لال،تصحم )

ح لإش لبإ ،حش تتثاش نثدا صد ث ا رث د لميدمي دأل ثيدج لكمل .

(لب ر ا،ي)141 :2013 ،

ايا ددما وأل ت ددحر لبإ  ،ددحش ددح اإ ددم لالنتخحا ددحش لكخيد دري ى ددي  1وحلر  2010لإ ددش لبإ  ،ددحش
تتثداش نثددا وىددق واتددع لبتددي ،ددم تتطددار ىددي رث د

ددح اإددم لالنتددثحب لبع ددي ب قدالش

ددا اىددق لالت ح،يد

لك ني  ،2011البإ ش ىي لطحر لبت ح ش لالتترلتيلي الت ح،ي لالطحر لالتترلتيلي.
اهددحل ددح يلإددش لب تددتقاش يوددعش توددعحبي ثقيقي د تددمىإنح بم لرت د

اضددا "لبإ ،ددحش لبإرل،ي د –

لك يرعي " ب ح تؤوره لكمايحش لالتترلتيلي ثاش لتلحهحش لب تتقاش ايأل لبتاظيل وا لبورلع

دأل خد ش

لبت ح ش لبإرل،ي – لك يرعي.
ا،م لىترضنح ا أل هنحبد
عحأل إطا نثنا لكمل

،د اديأل نثدا لكمل ا تدحر لبإ ،دحش لبإرل،يد – لك يرعيد  ،ىع دح

ت ح ً ا،حم لًر

ا صنح

لب إش ارمي لب إش ع ح عحنش لبإ ،حش تتلده نثدا

لبورلع لالتترلتيلي امالبد ت دس حئدم لبت ح دش لالتدترلتيلي امرلد لإليلحايد

دا لبمابد لبإرل،يد

دأل

ثيج لب نحىع.
اع ح عحأل نثا لكمل ا تحر لبإ ،حش لبإرل،ي – لك يرعي

تإرلحً دأل ثيدج لكمل ا خدت ً

أل ثيج لبت ح ش الكىإحش لبتاحمبي تعاأل ثصد وملئهدح بطدرل ىح دش ،اطدرل دح أل تدتتله لبإ ،دحش
لبإرل،ي – لك يرعي نثا لبتاظيل ب طدرل لك،داى تلدحه لبطدرل لب دح أل ااحبتدحبي تديعاأل ودعش لبإ ،د
خت ً اغير تال أل.
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ياد ددما ل يد ددح لأل لبت ح د ددش لبإعتد ددي اد دديأل لالملرتد دديأل لبإرل،ي د د الال ريعي د د يخضد ددع بقح د ددمي لبتد ددح ير
لب تنحاب ،ى ري يعاأل لبلحنب لال ريعي تثع ح اوعش واه عح ش ا تحرلش لبثعا
يعاأل لبإعس ،ىحبثعا

لبإرل،ي تعاأل تصدريثحتهح اتثرعحتهدح ثرلد

لبإرل،يد ا دري لخدرى

بد ملري لال ريعيد اهدحل حودهمنحه

ىددي لاليددح لالخي دري ددأل تص دريثحش تقحا د ب ط درىيأل لبإ لر،ددي الال ريعددي اعددحأل لخرهددح ددحمبا ادده رئدديس
لب ددا لر لبإ لر ،ددي ددأل لنت ددثحب ب قد دالش لال ريعيد د ا حتضد د نه خط ددحب لب رو ددح لب ددمي قرلطي (لااح ددح) ددأل
الىق

امئي تاما اوعش للاحر بصحثب لبثظ لالاىر ب ملري لبقحم .
ثيج لوحر (لااح ح ) ىي ثدميج بده يدا 2001 1 11

دا الىقتده لبع يد

دا تصدريثحش

رئدديس لبددار ل لبإ لر،ددي ،لال ددر لبددح عددحأل بدده ل دره بددمى لبنحخددب لال يرعددي .تح ع ددح هددا إ ددا لأل لب تد ب
لبتددي توددغش هددحل لبنحخددب الأل عحنددش ىددي نحىتددحش لبرئحتد لال يرعيد لبتددحاق تتإ ددق احباضددع لال،تصددحم
لال يرعي ا ح ي ت اه لب روح ب رئحت

أل تثقيق ل تيح لش حبي ب الطأل لال يرعي ،ىدحأل لتدحس لبث د

لالنتخحايد ب روددح لبددمي قرلطي ،ددحئ

ددا لتدحس لالنتددثحب لال يرعددي ددأل لبإدرلق اح تاددحره لبخطدداي لبتددي

تؤم لبا م لن حق يحرلش لميمي

ا لبليش لال يرعي اتثاي هح بصحبح لبوإب لال يرعي .

ا ددا لبددرغ

ددأل عدداأل لب روددح لالخددر لدداأل عدديأل بدديس ل،ددش تث تددح ددأل (لااح ددح) ىددي ،ضددي

تددثب لا تق دديص ميددم لبقدالش لال ريعيد  ،ابعأل(اثتددب الهد نظرنددح) ياقددا رئدديس لبددا لر لبإ لر،ددي ىددي
ثينه ثح ً حتيح لبايش لالايض يت هح ب أل يوح
الهش لال

أل لب روثيأل ،امبي نح ىي حب ل،البده لبتدحاق لبتدي

لال يرعي الب دالطنيأل لال يرعدحأل احتلدحه لب رودح (لااح دح) الالاتإدحم دأل لب رودح ( دحعيأل)

(لب ر ا،ي)154 :2013 ،
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ى دي لبا،ددش لبثحض دراحش ن د ا لبثعا د لبإرل،ي د اىددي قددم تهح رئدديس لبددا لر التخددحح ( ال،ددل
تددتق ) تدال و تهددح لبرغاد اددحبتخ ص ددأل (تنح،ضددحش نددا لبتدديحمي

ددا تددطح الثددم ددع لالثددت ش) وا

ت يهح ضرارلش لبتثضير بد (ولنمي لالنتخحاحش) لب قا لب ث يد البارب حنيد  ،ادحش يق دق لالملري لك يرعيد
اوددعش ظددحهر ال ددي ااددمش تنظ ددر تبددا (تصد د لرره

ددا لمابد د لالنتددثحب)

ددا وندده تنع ددر بد د (ب ر حيد د

لال ريعي ىي تتن ه رئحت لبا لر ) (ار لأل.)65: 2011 ،
اتؤعم صثي لبغحرميحأل تأل لبرئيس لبا لر لبإ لر،دي ىدي ثينده ارج لباظي د لكصدإب ىدي دحب
لبتيحت لبإرل،ي ىي لبا،ش لبثحضر ،ىدقم وملر لبثعا

ا ،ش

ح ها ط داب دأل اثدمتهح ،اوأل تد طتهح

عحنددش ثددمامي ارا ددح عحنددش تنثصددر ىددي لب نطقد لبخضد لر لب ث يد

ددأل ،اددش لك يرعددحأل ،اثتددب تإايددر

(لي س مينتي ا) ،اعحأل تح ير لبلحندب لال ريعدي لاش لال در الضدثح اااصد حش

يد ي ابعدأل( لب دحبعي)

لتتطح لأل يقتنص لبا،ش لبصثيح ال حمي لبتال أل لبا لب إحمب .
ح تقم نتتطيع لبقاش احأل ملئري لبإ ،دحش لال ريعي د د لبإرل،يد تدتعاأل ت
ا تتقا اىي لبإح لبقحم ،م تعاأل لبإ ي

د لبتدح ير ثحضد لر

عتي اثيج ي ت لبرئيس لال ريعي لبلميم ا حتيح رئحت

لبا لر لبإ لر،دي ايتد هح ب دأل يدرله ،ريادح نده لا

دا لال،دش بديس (رلميعحبيدح) لا تودمم اإق يد

لا ب عدري

إين .
هددحه لبإ ،د (لبتنصددياي ) ،ددم التعدداأل لتحتددح ملئ ددح بطايإد نددا ا لبإ ،ددحش ابعنهددح تددتحخح
لالرلددح ىت دري الاددحس اهددح

ددا

ددأل لب د أل االتددي ح االددام لبق دالش لال ريعي د ىددي لبإ درلق ا ددم اضدداح لباقددح

لب تددتقا ي ب قدالش غيددر لبقتحبيد (ع ددح يإاددراأل) ،ابعنهددح ،ددم تتثدداش لبددا نددا لخددر ددأل لبإ ،ددحش تعتتددب
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له ي اتح ير عاير ابعأل أل نا لخر، ،م يت ش احل ا صاره ىي لالرتاحط لال،تصحم اوقيه لالتت حر
لال ريعي ىي لبإرلق ايعاأل لبإرلق لبتاق لب تاث ب اضح

لال ريعي .

لىحق لبإ  ،لب رلاي ،م ترتاط اإال ش لخدرى قراند احبتقدم لبتيحتدي ىدي لدحش ،دحناأل لبدن ط،
اعرعا  ،الب مرب  ،الب صحبث لباطني  ،الالنتخحاحش لب ث ي اغيرهح اهدي ثقاد

ه د لدمل دأل لبقدالنيأل

 ،ددم تلإ ددش ددأل لبثعا د د لبإرل،يد د ص ددحثا ل تي ددح لي ددم ،ا ددحش لالملري لال ريعيد د احلش  ،دداي إت ددم اه ددح ى ددي
لبثتحب لال ريعي لبثحبي الب تتقا ي.

ح الو ىيه احأل لال ريعييأل عحأل بهد رغاد عايدري ىدي درماملش

ل،تصددحمي هحئ د مىإددش اه د ع ي د لر ددأل للددش مخدداش لبإ درلق اتغييددر نظددح لباإددج لبقددحئ تنددحل اىددي هددحه
لب رث احبدحلش تطحاقدش صدحبثه

دع صدحبح لغ ايد لبإدرل،ييأل ىدي لبدملخش لا لبخدحرج ان دس لب عدري ،دم

تعاأل لتحتح ب تإح ش لب تتقا ي ىي انح

،حش تين ىي حب (لب ر ا،ي.)111 :2013 ،

ىددحال ريعياأل بد يقددم ال الياودده لبلد لرري ب إدرلق ددأل للددش تعددايأل ،ال ددم تددعري ،ددم يتددتطيإاأل
لالتتغنح

نهح ا ي تهدح لا لعادر نهدح ىدي ماش لدحاري ب إدرلق ا نودحي ندح ىتدري طاي د اادماأل اللهد

ل تونلحش أل ،اش لبثعا حش لب الامي ىي ت

لبدماش لا رىدض دح ودإاي دأل ودإااهح ،ابعدأل يادما

لأل ب اضع  ،لر ي حني تع أل ىي لنتحج صب لتت حر اإيم لال م
صددحثب لب نحىتد لالابددا لا لب تقددم

ه ا،ا ىي لبورق لالاتط يعاأل

يهددح ىددي عددش ددأل لبيحاددحأل البصدديأل لا لب حنيددح اتعدداأل اددؤري ا رتعد

لنط ،دده ددأل لبإدرلق صددحثب لغنددا ماش لب نطقد اددحب رالش لب تإددممي الالثتيددحطي لالاش ىددي لبددن ط لبخددح
(ار لأل.)132 :2011 ،
لأل لبتلددحرب لبتددي خحضددتهح لبوددإاب لبتددي ددرش اح ددحش وددحاه ب ددح ددر ادده لباضددع ىددي لبإدرلق
تؤعم ل يإهح احأل تدر لبنلدحح ىدي لتدحس لبتثداش دأل خدط لباندح لبإتدعر البودم لبتيحتدي لبإدحب ي لبدا
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خط لخر خت ل ت ح ح ،هحل لبخط ،م يعاأل
لا غيرهددح  ،بعددأل ياقددا لب ق ددم

احبتح ير لبتيحتي لا لبإ ،دحش لبما ا حتدي لب تودإا

ددا حب د ع دده هددا لباضددع لال،تصددحم لب ددملخ ي اتددح يره

ددا لالتد دالق

لبإحب ي  ،لتت ح لر اتتايقح.
ا ددأل هددحل لب نط ددق ىددحأل لباإددم لب تددتقا ي ب إ ،ددحش لال ريعي د د لبإرل،ي د بددأل تعدداأل ىددي ددح أل ددأل
لال ددحش لحل حاقيددش تثددش صدديغ لبددم
اليدده بإ  ،د

لبإتددعر البتيحتددي ىقددط ،اددش تثتددحج لبددا قددا رئيتددي اتدداب

ددأل نددا لخددر يوددعش صدداري ثتر د لبددا ثددم ددح ب لحنددب لبإ لر،ددي ،اياإددمه ددأل نظريددحش
ا دح الالتد ي

لبإ حب لا لبخضا البتي ت قدا تدا،ح رلئلدح ىدي لالاتدحط لبودإاي ىدي لبدماش لبإرايد
خصاصح (ثنح.)116 :2013 ،
بحل ىحأل تثايش لبإ ،حش لبا لرتاحط ل،تصحم اتاحمش تلحر ام
تدديعاأل هددا لىضددش لبطددرق ىددي لبتالصددش اتهيئد لاللدال ال،ح د
لبصددثيح بع د لبلددحنايأل ب قددش ع د

ب تاق لب ث ي بمى لبطرىيأل

،ددحش ما ا حتددي

ددا لبتقددمير

اني د

نه ددح ،اهددا تغييددر تددعاأل ا حا د  ،د لر ي غددحيري ب ددح هددا الددام ددأل

،دحش ما ا حتدي (تثدش ضدغاط لبقدالش لبإتدعري ) ،ىدي هدحل لبلحندب تديعاأل لبطرىدحأل ىدي ثحبد رضدح
بع وإايه ح اىي ثحب لع ر هما أل لبوم لبتيحتي لبح نوهمه لالأل ايأل لب ين الالخرى.
دح يؤعددم صددث

ددح حهاندح ددمي ل ددار ابعددأل لار هدح هددا لبثددحح لبلحنددب لال ريعدي

ددا ل،د لر لر ددمي

 ،دالنيأل اىددي قددم تهح ،ددحناأل لبددن ط البغددح البددح ي هددم التددت حرلش ل ريعي د عاي دري ىددي لبإ درلق تلإددش ددأل
لبإرلق رتاط اإ ،حش ل،تصحمي عايري ب لحنب لال ريعي اي غي لالرتادحط لبإتدعر لبثدحبي اهدا دحياىر
ب لدحنايأل ثحبد

دأل لالتددتقرلر لبتيحتددي البعتدب لال،تصددحم لبعايددر ،اهدا ددح نتا،إدده اندرله صددثيثح ىددي

ن س لبا،ش (ثنح.)21 :2013 ،
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الرؤية العراقية للعالقة
ي عأل لأل نتتمش
لبتيحتييأل لبإدرل،ييأل ،اعدحب
ل ريعح عحن

ه

ا له ي لبااليدحش لب تثدمي لال ريعيد احبنتدا ب إدرلق ،دأل خد ش وىعدحر ات لر
دأل خد ش لبتد ا لبتيحتدي ب ثعا د لبإرل،يد  ،ىاىقدح بهدحه لب ؤودرلش تثتدش

بمى اإض هؤال لبتيحتييأل أل خ ش لي حنه اد أل الدام ل ريعدح لبدا لدحناه يتدح م

ددا لأل يخددرج لبإ درلق ددأل هددحه لب رث د عماب د ،اي د حلش ع ددح ي ،احلش قددمري

ددا لبث ددحظ

ددا و نهددح

ااثد ددمتهح التد ددتقرلرهح ضد ددم لبتهميد ددملش لبخحرلي د د  ،اعد ددحب لي د ددحنه اضد ددراري ود ددحرع ل ريعد ددح ىد ددي اند ددح
لب ؤتتددحش ىددي لبقطح ددحش لك ني د البتإ ي ي د البصددثي  ،البثددج

ددا لالص د ح البتثدداش لبددمي قرلطي،

ا تح مي لبإرلق ىي لبإامي ب اضع لبطايإي أل خ ش تر لنم حله ا ثيطه لال ،ي ي.
لبرؤي لال ريعي ب إ ،
ي عددأل لأل نددت س ا،ددل ارؤي د لالملري لال ريعي د
احبد

ددأل لبإ درلق البتث داالش لبتيحتددي لبلحري د ىيدده

ددأل خد ش لبتد ا لبتيحتددي لال ريعددي ،ى ددأل لب ثددظ لأل لبرؤيد لال ريعيد ب إدرلق لبلميددم تنط ددق

دأل ودإاره احنده تلراد و ريعيد لميدمي ىدي لبودرق لالاتدط تتط دب لبث حيد

دأل لبن داح لالي لرندي لب ددحنع

ب ال ددام البن دداح لال ريع ددي ى ددي لب نطقد د ! اوأل لبت ددإي لال ريع ددي بتثت دديأل لباض ددع لال ن ددي ى ددي لبإد درلق
تيت ددحه ى ددي ي ددحمي لبتا ددحمش لبتل ددحر ال،ح د د لب و ددحريع لال،تص ددحمي لبعا ددرى حلش لب ددرمام لال،تص ددحم
لبعاير ،ل ح ىي ح يتإ دق احبلحندب لبتيحتدي الك ندي ىهد يدراأل ىدي لبإدرلق ا دمل ه دح ،دحم لر
طرىح ىح

ىي ث ظ لبتال أل لال ،ي ي اخحص

دا وأل يعداأل

ع ليرلأل ،احب لنط ،ح أل لب خ األ لبإرل،ي لبهحئدش دأل

راي لبهيمراعرااأل ا الرمه لباوري ا ا،إه لبلياتترلتيلي.
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الخاتمة
تأل لبم لرتد لتددتطح ش لإللحاد

ددا لبتتددحؤالش لبتددي تد طرثهددح ىددي امليد لبم لرتد ثدداش ثقيقد

لبناليدح لك ريعيد ىددي لبإدرلق اإددم دح  2003اتادديأل وأل لبناليدح لك ريعيد ىددي لبإدرلق هددي لبدتثع اددحبن ط
تددا،حً اال ددململش ،الالبت د ل ا د أل تت درلئيش االاقحئهددح ،الالثت ددحظ اددمار ريددحم ىددي لبإددحب امار ثددار ىددي
لب نطق د  ،ثيددج لتددتطح ش لإلملري لك ريعي د ض د حأل صددحبثهح اتثقيددق وهددملىهح ىددي لبإ درلق ددأل خ د ش
تا،يع لت ح،ي

دح ياصدل احإلطدحر لالتدترلتيلي بإ ،د لبصدمل ،البتإدحاأل طاي د لك دم اديأل لبا دميأل ا دأل

خ ش لبتثع ىي تحرلش لبإ ش لبتيحتي لبإرل،ي ،و ح وه لب وحريع لك ريعي ىدي لبإدرلق ىعحندش لبإ دش
اعش ح واتيش دأل ،داي دأل ولدش لبتديطري

دا قدملرلش لبإدرلق ااضدإه تثدش لب ظ د لك ريعيد اتإ يد

اضددإهح لبلياتيحتددي البإتددعر ىددي لب نطق د

ددأل خ د ش لبددتثع اددحبقرلر لبإ لر،ددي اعددحب ت،ح د لبقال ددم

لبإتعري .
عحب و اتش لبمرلت لب رضي لبتي تقداش اد أل لبإ ،دحش لبإرل،يد لك ريعيد عدحأل ي عدأل وأل تتطدار
نثا تىحق ورثب ،اوأل لبثرب عدحأل ي عدأل ت حميهدح بدا تداىرش ورضدي

ئد

دأل لب هد لب تادحمش ب صدحبح

ا طحبب لبطرىيأل ،ثيج وأل لبنيحش لك ريعيد لب ايتد اضدإل لكمل لبتيحتدي لبإ لر،دي عدحأل ا لر تدمهار
لبإ ،حش الباصاش اهح تبا ثم لالثتعح تبا لبقاي لب ت ث .
ابإ ددش تاح د د اإ ددض لت ددترلتيليحش لإلملرلش لك ريعيدد لبل هاريد د

نه ددح البمي قرلطيد د ي ع ددأل وأل

يتدده ىددي ه لإلطددحر لبإددح بهددحه لبتيحت د لبددح وددعش لبددملىع بثرعتهددح

ددا حب د لبنثددا تلددحه تددحبإرلق ىددي

لبإقام لكخيري .تأل لهار لب ت ب وأل لإلملري لك ريعي عحنش صري

ا وأل تثعد لبإدرلق وا تدتثع ىيده

امرل وا ا خرى.
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الستنتاجات
 -1وأل لبااليددحش لب تثددمي لك ريعي د  ،ااتدداب ددأل وه ي د لبإ درلق ددأل لبنحثي د لبلياتددترلتيلي
يعاأل أل وه لبقاى لبخ يلي لبمل
مبيش

ورلمش وأل

بتيحتدحتهح .اوأل ثحبد لبتداتر ىدي لبإ ،دحش ىدي وا،دحش خت د

ا وأل لبإ لرق عحأل يرىض ش هحل لبضاط.

 -2وأل لبإ ،ددحش لبإرل،ي د – لك ريعي د ،ددم تعانددش نتيل د بالددام ت د حش اوهددملل ا صددحبح، ،ددم تعدداأل
وترع ىي اإض لكثيحأل.
 -3عددحأل لبطددحاع لبغحبددب الكتحتددي ىددي لبإ ،ددحش لبإرل،يد – لك ريعيد  ،هددا لبطددحاع لبإتددعر  ،لب ت ددش
ا يملأل لبتإحاأل لبإتعر  ،ي ي هح لب يملأل لبما ا حتي البتيحتي.
 -4لبإدرلق عددحأل يتقددحطع ددع تا لهددحش لبتيحتد لك ريعيد اخيحرلتهددح ىددي لب نطقد ،

ددح لإددش لبإ ،ددحش

ت خح ا ا لبمال وعش لبتاتر ،اب تثقق نتحئت تيلحاي عايري.
 -5غيحب لب ران ىي لبإ ش لبتيحتي تال احبنتا ب ثعا حش لبإرل،ي لبتي تإح،اش

دا ثعد لبإدرلق

وا لإلملرلش لك ريعي .
 -6تددتقاش لبإ ،ددحش لبإرل،ي د لك ريعي د
لبإرل،ي .

رهدداأل اقضددي وتحتددي اهددي لالثددت ش لك ريعددي بأل لرضددي
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التوصياتل
 -1لبتثايش

ا ت عحني ثماج تغيرلش لاهري

دا تيحتدحش لإلملرلش لك ريعيد ال ت حمهدح وطد لًر

بتث يش تيحت لبااليحش لب تثمي تلحه لبإرلق اوعش خحص اايئته لإل ،ي ي اوعش ح .
 -2صدديحغ تالهددحش وع ددر تم لرع دحً بله د تثقيددق ت دال أل لددم ب صددحبح ادديأل لبا ددميأل اال،ح د
تقا

،ددحش

ا لبتعحىؤ.

 -3وصدداح ب ل دحً

ددا لبقدداى لبتيحتددي لبإرل،يد

ددا لخت ىهددح لبت عيددر لددميحً ىددي عي يد لبث ددحظ

ددا

لب صحبح لباطني ب إرلق اوإاه دأل طريدق لالتدت حمي دأل لب رصد لبتدي ي عدأل وأل تتدحح إلمخدحش
تإ ددمي ش ض ددراري ا ه د د

ددا ددح ياص ددل احإلط ددحر لالت ددترلتيلي بإ ،د د لبتإ ددحاأل البص ددمل،

طاي لك م ايأل لبإرلق البااليحش لب تثمي بصحبح لبإرلق.
 -4تإ ي

،حش لبتإحاأل ع لب ثيط لبإراي بيعاأل مل

ب إرلق ىي عحى لبتثميحش.
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ييأل.

 .26تي ان  ،ليدل (.)2003استهداف العراقل العقوبات و الغارات في السياسـة األمريكيـة.لبطاإد
لالابا ،ايراش :رع مرلتحش لباثمي لبإراي ..
 .21تي ان  ،ليدل (.)2003التنكيل بالعراقل العقوبات والقانون والعدالة.لبطاإد لكابدا ،ايدراش:
رع مرلتحش لباثمي لبإراي .
 .21تددي ان  ،لي ددل (.)2004عـــراق المســـتقبلل السياســـة األمريكيـــة فـــي اعـــادة تشـــكيل الشـــرق
األوسط .لبطاإ لكابا ،ترل  :تإيم لبإظ  ،ايراش ،ملر لبتح،ي.
 .25وإاحأل ،ام لبثتيأل (.)1554بانوراما حرب الخليد ل وثيقة و خبر.لبطاإ لالابا ،بندمأل :ملر
لبارلق.
 .30وإش ،لث م ع حش.العراق المغبون  ...وتداعبات حرب الخليد .لبقحهري :عتا

ماابي ،م.ش.
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 .31و وددش ،طددحهر ( .)2001العالقــات األمريكيــة مــع العــالم العربــي لواس ـرائيل ،البحــث فــي رامــزي
كالر وآخرون ،اإلمبراطورية األمريكية ،صـفحات مـن الماضـي والحاضـر .ط ،1ج ،1لبقدحهري:
عتا لبورق.
 .32ص اي ،نلمي ىتثدي (.)1565العراق فـي مـذكرات البلوماسـيين الجانـب.ط ،1ايدراش :نودارلش
لب عتا لبإصري .
.33

ي ،طحرق (.)2004بوش في بابلل اعـادة اسـتعمار العـراق .لبطاإد لبإرايد لالابدا ،ترل د :
م .ىحط

.34

نصر ،ؤتت تطار.

ي ،املبغ ار عري (.)1550ازمة الخليد :مبداْ استخدام القوة في سياسة امريكا الخارجية،
دراســـة فـــي ضـــوء ازمـــة الخلـــيد .اغددملم ،نوددارلش لبل إي د لبإرل،ي د ب إ ددا لبتيحتددي  ،طاإ د
لب ورق.

 .35ىتح لهلل ،لرليس (.)1551مغامرة الكويتل الوجـه والخلفيـة ،سـتوكهولم – سـويد.م.ط ،لبلد
لب حني .
 .36لب ثي ،تهيش ملام ( .)2001أوراق أمريكية ،ط ،1ملر لبوؤاأل لب قحىي لبإح  ،اغملم.
 .31ىه ددي ،اددملبقحمر ( .)2005المـــدخل إلــى دراســـة الســتراتيجية .ط ،1اغددملم :ملر لب در ،ب نوددر
البتا يع.
 .31ىه ددي ،ا ددملبقحمر ( .)2005النظريـــات الجزئيـــة والكليـــة فـــي العالقـــات الدوليـــة.
لبوراق البتا يع.

ددحأل ،ملر

229

 .35عد ر  ،لر د

(.)1553النــار هــذه المــرة ل ج ـرائم الحــرب المريكيــة فــي الخلــيد.ط ،1ترل د :

ح أل ث حم ،لالرمأل ،نوارلش لبورع لالرمني ب صثحى البنور (لبمتتار) ،عحناأل لب حني.
 .40ع د د د د ر  ،ايت د د د د ي ( .)2004النتصـــــــــار فـــــــــي الحــــــــروب الحديثـــــــــةل العـــــــــراق واإلرهـــــــــاب
والمبراطوريةالمريكية .ترل :

ر لاليااي ،ايراش :ملر لبعتحب لبإراي.

 .41عاعاددارأل ،لنددمرا ااحتري د  ،عاعاددارأل (.)2000صــدام الخــار مــن تحــت الرمــاد ل ولدة صــدام
حســين مــن جديــد.لبطاإد لكابددا ،ترل د :
لب نتظر ب طاح

ددي اددحس ،لبقددحهري  ،عتاد

ددماابي ،ايددراش :ملر

البنور البتا يع.

 .42عددابي ،لدداأل (.)1552الحصــادل حــرب امريكــا الطويلــة فــي الشــرق األوســط .لبطاإ د لبرلاإ د ،
ترل  :حوار لبوح س ،ايراش :ورع لب طاا حش ب تا يع ا لبنور .
 .43باا لر ،ابي اتيب ،ودحرش (.)2002عراق ل يقهـر .ترل د  :ث دم عدحظ

ليدم لبلادار  ،لبإدرلق

– اغددملم ،ا لري لال د  ،رع د ل لب إددحر ب اثدداج الب إ ا ددحش، ،ت د لبم لرتددحش البنوددر :ملر
لبثري ب طاح .
 .44بارلأل ،لري (.)2003حرب ال بوشل اسرار النزاع التي ل يمكن العتراف بها .لبطاإ لكابا،
ترل  :ت حأل ثر اش ،بانحأل :ملر لبخيحش ب طاح
 .45ل ا

البنور البتا يع.

أل لباحث يأل (.)1554الستراتيجية السياسـية والعسـكرية لحـرب الخلـيد ،تقدمي  :خحبدم

ا ددأل ث ددم لبقحتد د ي ،اي ددراش :ؤتتد د ملر لبعت ددحب لبث ددميج ب طاح ،لبطاإدد لالاب ددا ،البترل د د
البنور البتا يع ،لبوحر : ،ملر لب ح ،لبإراي ب نور البترل

البتا يع  ،لبعتحب لب حني.
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 .46ث ام ،رياالر عري ( .)2006عملية صنع قرار الحرب على العراق حب عام  3002نموذج ا.
ملر لبلنحأل ب نور البتا يع.
 .41ندحل ،اددم لبإظددي ( .)1555مــن بلفــور الــى بــاتلرل العـراق وامريكــا والتحــدي الــذهبي.لبطاإد
لكابا ،لبقحهري :ملر لب ا،ل لبإراي .
 .41نإنددع ،ث يددمي (.)2000طـــارق عزيـــز  ....رجـــل وقضـــية.لبطاإ د لكاب ددا ،ايددراش :لب ؤتتد د
لبإراي ب مرلتحش البنور.
 .45نعدمي األ ،ود ا ا (.)1551الموســاد فــي الع ـراق و دول الج ـوار .ترل د  :اددمر قي ددي ،

ددحأل:

ملر لبل يش ب نور.
 .50نددارس ،د

اتددا عددحظ (.)1550ثــورة  21تمــوز فــي تقــارير الدبلوماســيين البريطــانيين

والصحافة الغربية .اغملم :لبملر لباطني بنور البتا يع الال

أل.

 .51هيعددش ،ث ددم ثتددنيأل (.)1552حــرب الخلــيدل اوهــام القــوة و النصــر.لبطاإد لكابددا ،لبقددحهري:
رع لاله لر ب ترل

البنور.

 .52هيعددش ،ث ددم ثتددنيأل (.)2003المبراطوريــة المريكيــة و الغــارة علــى العـراق.لبطاإد لب حنيد ،
لبقحهري :لبورع لب صري ب نور لبإراي البمابي.
 .53ار نغتاأل ،ور ي الخراأل .)2003( ،الع ارقل الغزو -الحتالل -المقاومة ،شهادات من خـار
الوطن العربي.لبطاإ لالابا ،ايراش :رع مرلتحش لباثمي لبإراي .
 .54لبانددملا  ،ؤيددم لا درلهي (.)1550وثــائق ثــورة تمــوز  2919فــي ملفــات الحكومــة البريطانيــة.
ط ،1اغملم :لب عتا لبإحب ي .
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ثالثا ل المصادر اللكترونية ل
 .2لارلهي لاحر ،لبإرلق البااليحش لب تثمي ا لترلئيش  ،صمر قحش أل لالنترنش
اتحريwww.shoun.com/iraq.18htmhttp:// : 2114/12/11،
 .2لارلهي

اش ،لبإقااحش لب إمب ا لبثرب لب تت ري

ا لبإرلق ،

قحش نوار

ا لالنترنش

اتحري: 2005 3 22 ،
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/al3aqubatu/Ma3addalatu.htm

ا لالنترنش ات ري:2005 2 5 ،

 .3لث م يإقاب  ،م اي الثيح لب ج لبخصيب  ،قحش نوار

http://www.pinonline.net/arabic_news/index.htm.
 .1لنمرا عاعاارأل ا احتري عاعاارأل  ،أل ايأل لبر حم  :ل حمي اإج صمل ثتيأل  ،نيايار ،
هحرارايرينحش ، 1555 ،صمر أل لالنترنش اتحري ( 2004 12 1 ،ل

أل لبعتحب ) :

http://www.kobra.net/arab/NY.99/12139h18.htm
 .5لال،تصحم لبإرل،ي اإم لبثرب  ،صمر نوار

ا لالنترنش ( لثصحئي ) اتحري: 2004 5 3 ،

http://www.economics.com/Iraq/counte/95.htm
 .6لبعتنمر اي اناغال ،لبعر يأل ا ثرب لبخ يت لب حني  :لترلر ،
لالنترنش (ل

ه نتعي  ،صمر نوار

ا

أل عتحب) ات ْحري: 2004 12 13 ،
http://www.alitijahalakhar.com/archive/100/thefile_100.htmا

 .1وي أل ل حش لبميأل ،ثقحئق الثملج ت ريخي  ،قحش نوار
http://www.muntada.com/arab/history.22.htm

ا لالنترنش اتد ري2005 1 22 ،ل-
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 .1ايحر تحبينلر ا لري بارلأل  ،لب عري لبخ ي بثرب لبخ يت  :رؤي
 ،عتحب نوار

طع

ا لبإم لبإعتي ب

ا لالنترنيش اتحري:2004 1 25 ،
http://www.geocities.com/aqlamco

 .5تالري ،حلش مالب  :لالثملج لبت ريخي لب ه

ىي هم صمل ثتيأل ،صمر نوار

ا لالنترنش

ات ريhttp://www..saddam.egypt.com/dates1.htm: 2005 3 21 ،
.10ثح م لبث ملني ،ىي لبحعرى لبتحمت الالراإيأل ب اري  14ت ا  1551لب ليمي  ،صمر قحش أل
لالنترنش ات ْحري: 2004 1 12 ،
http://www.hamidalhamdany.com/arabic/N90/720.htm
 .11ثح م لبث ملني ،لبإرلق الب راي لبن طي ا طح ع لال اريحبي  ،قحش نوار

ا لالنترنش ات ْحري،

http://www.hamidalhamdany.com/arabic/N29/613.htm: 2005 1 21
 .12ثح ددم ا ددأل ا ددم لهلل لبإ ددي ،تد د ري ،لالرتا ددحط لبغرا ددي ا ددحبخ يت لبإرا ددي الهملى دده امار لبإ ددح ى ددي
قحا ته ،قحش نوار

ا لالنترنش ات ري:2005 2 10 ،
http://www.muntada_islamtoday.net/showthread.php

 .13ريتوحرم لحرىي م ،خطر لبتإرض ب صحا ا لب اش ايأل لالط حش لبإرل،ييأل أل  1550ثتا
 ، 1551تقيي ل حر ثرب لبخ يت ا لبإقااحش لال،تصحمي  ،حرس  ، 1555ل

أل عتحب نوار

ا لالنترنش اتحري:2004 12 21 ،
http://www.fourthfreedom.org/Iraq/sanctions.99.htm/
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 .14راارش تينر  ،اغملم ....لب ثط لبتحبي  :لبإرلق البثرب ضدم لالرهدحب  ،قحبد

ترل د

و ددؤاأل خحرليد د ( )Foreign Affairsلال ريعيد د  ،ددمم نيت ددحأل لاريش  ، 2002ق ددحش

دأل ل د
نو ددار

ددا

لالنترنشhttp://www.mostakbaliat.com/translate/Iraq.htm:
 .15م .تددإيم لبوددهحاي ،لبإ درلق ا لبق درلر  1441البلددمش ثدداش هددا لبثددرب لبإحمب د  ،قددحش نوددار
ا لالنترنش اتحري:2004 2 21 ،
http://www.arabnews.com/arabic/Iraqi/war/A2135?11.htm
.16ت ير ثتأل ،لبثرب لبإرل،ي  -لاليرلني وإااي اودعش لميدم  ،قدحش نودار

دا لالنترندش اتد ْحري،

http://www.geocities.com/mnse2003/history3/52SE.htm:2005 1 15
.11م .تإيم لاا

ي ،ل

لبخ يت ا لبإال ش لب اضا ي غير لب احوري  ،مجلة افـاق، ،صد ي تصدمر

ددأل لعحمي يد د لب ت ددتقاش ب ت عي ددر لالا ددمل ي ،غد د ي ،ق ددحش نو ددار

ددا لالنترن ددش اتد د ري: 2004 5 1 ،

http://www.aafaq.org/gaza.htm
 .11ت ددتي أل لرو ددحبا  ،ت ت ددش تد د ْحري ،ص ددمل  ،ترل د د  :لث ددم ع ددي ، 2003 ،ص ددمر نو ددار
لالنترنش (ل

ددا

أل عتحب) اتحري: 2004 6 1 ،
http://www.znet.net/Iraq/history41.187698=22G34P.htm

 .15م .صحبح يحتر ،اإض إحب لالتترلتيلي لبلميمي ب االيحش لب تثمي اإم  11تات ار ، 2001
صمر أل لالنترنش اتحري:2002 5 12 ،
http://www.mostakbaliat.com/USA/september/ABC?568h8.10985?22.html
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.20

لب تثمي  ،قحش نوار

ام لبعري ثتأل لبهحو ي ،لبخطحب لال ريعي البتيحت لبلميمي ب

ا لالنترنش اتحري: 2005 3 15 ،
http://www.df-althani.com/arabic.article?Iraq=USA.htm
 .21م .املباهحب ث يم رويم ،نماي لثت ش لبإرلق ا تمل يحته – رايح ا ل ،ي يح ا مابيح  ،ل
لبإ ا لالنتحني  ،ل لبعتراني وهري تإني احبإ ا لالنتحني  ،رع مرلتحش لباثمي لبإراي ،
صمر أل لالنترنش ات ْحريhttp://www.uluminsania.com/12.htm : 2005 3 11 ،
.22

ر ت حأل ،لبتيحت لال ريعي ىي لبخ يت أل ماأل إ  :ث

لب ماج )) خحت ي يثضر ا صمل يغيب ،قحش نوار

ت ر ىي امل

((لالثتال

ا لالنترنش ات ري:2005 3 3 ،

http://www.elrayyes.books.com/Articles/ju198/20/11.htm
.23

ص د د ددح ت د د ددإماأل ،لبال د د ددام لال ريع د د ددي ى د د ددي لبخ د د دديت ،ق د د ددحش نو د د ددار

د د ددا لالنترن د د ددش اتد د د د ْحري،

http://www.arabtimes.com/Gulf/82.htm:2005 2 14
، .24ت لباثاج البمرلتحش ،ناحي أل ثرب لبخ يت ،قحش نوار

ا لالنترنش ات ْحري: ،

http://www.aljazeera.net/archiv/29.htm: 2004 5 21
 .25مي أل،عرتتيأل املبعري ( .)2001حرب الخليدل الحرب القذرة النظيفـة.لبطاإد لالابدا ،ادحريس:
ؤتت د د د بد د ددي ود د ددحرش يد د ددم ليد د ددميتر .صد د ددمر نود د ددار

د د ددا لالنترند د ددش (ل د د د

د د ددأل عتد د ددحب) ات د د د ْحري،

: 2004 10 15
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A7A26198-23F7-4107-AE2A78FD858E8239.htm
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 .26حهر ام لبرث أل ،ل ريعح البنظح لبقح مي لال ني  :لبإتعري لب حاش ىي لبخ يت لنإحش لالتترلتيلي
لب ق د دري احت د د ح د ددأل االا د د لبإ د درلق .....ا لبد ددا

د ددق لب نطق د د

صد ددمر قد ددحش د ددأل لالنترند ددش اتد ددحري،

http://www.qudsway.to/arab/shuun/Iraq.htm-:2005 2 13
 .21ث م ثتأل

ي  ،للت ح خي

ص الأل ا تتقاش لبعايش لبتيحتي  ،قحش نوار

ا

لالنترنش ات ْحريhttp://www.alshahid.com/Gulfwar/90-92.htm : 2005 1 1 ،
. 21

ث م وإاحأل  ،لبإرلق  ...عتر لبثصحر ار ماش لبلالر ،قحش

نوار

ا لالنترنش

ات ري-: 2001 1 3 ،
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2001/07/article3.=html
 .25ث م

ي لالم  ،لبإقااحش لالنع ا-ل ريعي ا صير صمل  ،قحش نوار

ا لالنترنش

ات ريhttp://www.alshahid.com/Arabic/Iraq.htm122-:2001 10 22 ،
 .30ث ام لالب ي  ،لبإرلق ،ماي ب تضح أل لبإراي  ،قحش نوار

ا لالنترنش اتحري:2001 1 5 ،

http://www.aafaq.org/iraq/news.112.htm
.31

ث م وريل  ،اري ر البإرلق  ،صمر قحش أل لالنترنش اتحري:2004 10 10 ،
http://www.alitihad.com/muntada/maqalat/12AC6379.htm

 .32م .نحر لب ضش ،لثم ور تن

ا خي

ص الأل :ا لبتنح ش أل لبتيحمي لباطني  ،صمر

قحش أل لالنترنش ات ْحريhttp://www.zaqora.4t.com/safwan.htm: 2005 2 12 ،
 . 33ا،ع www.iiss.com

ا لالنترنشInternational Institute of Strategic :

Studies
 .34ا،ع صمل ثتيأل

ا لالنترنش اتحري: 2004 5 22 ،
http://www.uruklink.net/saddam/129.htm

237

http://www.9nessan.com/docs/doc119.htm .53
36 .Philip Shenon , Washington and Baghdad Agree on one point: Sanctions
Hurt, 12/1/2005:
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/indexone.htm/
 .22اه ددي  ،طحب ددب ث ددم .لبتن ددحىس لباريط ددحني – لك ريع ددي
لإلبعتراني ،

ددا ن ددط لبخ دديت ،لبقتد د لكاش لبنت ددخ

ا ا،ع لبإرلق ب ل يعhttp://www.iraq4ah.dk/ .

رابعا ل الرسائل والطاريح الجامعية ل
 .1لحت  ،لحت اداأل (.)2004صنع القرار المريكي باسـتخدام القـوة العسـكرية ضـد العـراق عـام
(.2992وطراث معتارله غير نواري) ،ع ي لبإ ا لبتيحتي  ،لح إ اغملم.
 .2لبإحني ،ىحط د ث دم
حالة ام المعار (.رتحب

ادملبرث أل (.)1551السياسـية الخارجيـة األمريكيـة ازاء العـراقل دراسـة
حلتتير غير نواري) ،لح إ اغملم ،ع ي لبإ ا لبتيحتي .

 .3لبإ ددي ،رنددح خحبددم اددملبلاحر ( .)2002دور المملكــة المتحــدة فــي الســتراتيجية األمريكيــة حيــال
العـــراق فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة( .رتددحبث

حلتددتير غيددر نودداري) ،اغددملم ،لح إ د

لبنهريأل.
 .4ىضددش ،لتد ح يش ثتدديأل (.)1515المس ـاْلة الكرديــة ف ـي الع ـراق(.رتددحب

حلتددتير غيددر نودداري)،

إهم لبمرلتحش لالتياي  -لالىريقي  ،لح إ لبخرطا .
خامسال المجالتل
 .1ل ددر لالن ددحق لبإتددعر

ددا لبن ددا لال،تصددحم ىددي لبإدرلق خ د ش لب ددمي ددأل ددح  1510لبددا ددح

.1550مجلة زانكو السليمانية ،لبإرلق ،لبإمم  ،6تن 2001
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 .2لبمتدددا،ي ،لادددااعر ( .)1555لال د د لبإرل،ي د د لالخي د دري  :لبت ددمل يحش ا لبنتد ددحئت.مجلــــة السياســــة
الدولية ،لبقحهري ،لبإمم  ،135ص .161
 .3ت د ي  ،نايددش ( .)2001لبإد درلق البااليددحش لب تثددمي لال ريعيد د  :لبص د لر ىددي لط ددحر وددرا لبقددرلر
لباريطحني -لال ريعي ا ح اإمه.مجلة قضايا سياسية ،اغملم ،لب ل م لب حني ،لبإمم لالاش.
.4

ام لب ليم ،اثيدم ( .)2003لإلملري لبإرل،يد ب

د البثدرب .مجلـة السياسـة الدوليـة ،لبقدحهري،

لبإمم .152
 .5مجلة المستقبل العربي ،رع مرلتحش لباثمي لبإراي  ،لبإمم  ، 210لب 2001
 .6ث ام ،لث م لارلهي (.)1555

ي إ ب لبصث لر  :تطدارلش انتدحئت لب اللهد لبإتدعري ىدي

لبخ يت.مجلة السياسة الدولية ،لبقحهري ،لبإمم .135
.1

نيارتددش ،ي تدداأل (، .)2000تددحش لبثددراب لبقمي د  .ترل د  :ايددر اددم لبإ ي د  ،مجلــة قضــايا
سياسية ،اغملم ،لب ل م لالاش ،لبإمملأل لب حبج البرلاع.

.1

يخحئيش ،ااش ( .)2000ريحح لبتغيير .ترل  :نايش ث م تد ي  ،مجلة قضايا سياسية ،اغدملم،
لب ل م لالاش ،لبإمملأل لب حبج البرلاع.

 .5لبإ د د ل ،تا د درلهي خ يد ددش ( .)2006لبإ د درلق البااليد ددحش لب تث ددمي لك ريعي د د ىيم لرتد ددحش ىدددي لبت د دحري،
البتيحتد د البتإ ددي  .ت تد د و ددؤاأل ت ،ي يد د مركـــز الدراســـات اإلقليميـــة ،لب اص ددش ،لبإ ددمم  ،1ص
.145
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سابعال وكالت ا ْل نباءل
 نيت ددحأل3 يد د عحىد د، لبص ددثل لبإرل، 1550  نيت ددحأل2 يد د، ت ي دداأل لبإد درلق ا اعحبد د لالنا ددح لبإرل.1
1550
1550  لب3 ي عحى، البصثل لبإرل، 1550  لب2 ي، ت ياأل لبإرلق ا اعحب لالناح لبإرل.2
13 ي د د د، ا عحى د د د لبصد د ددثل لبإرل، لي اش تد د ددات ار12  ت يد د دداأل لبإ د د درلق ا اعحب د د د لناد د ددح لبإ د د درلق.3
لي اش تات ار
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3. Colin L. Powell, Remarks with German Foreign Minister Joschka Fischer
after their Meeting, Washington D.C , 11 May 2004.

