
 

 مقدمة الدراسة 

الذين كان أغلبهم من المحافظين -نجحت اإلدارة األمريكية عبر منظريها “ 2001أيلول  11بعد مرحلة 
في استثمار ىذه الفرصة وتوظيفها في خدمة أىدافها االستراتيجية بداًل من أن تكون عائقاً امامها كما  -الجدد

وفرت المناخ المناسب عبر التدخل عن  2001عام  تصور البعض وأن األحداث التي رافقت مرحلة ما بعد
طريق مبررات عديدة في المنطقة , كان من بين تلك المبررات مكافحة اإلرىاب, والقضاء على القاعدة, 

 .وغيرىا من المسميات التي ظهرت للساحة الدولية آنذاك

ية وحقوق االنسان  , واالبتعاد ثم سعت الواليات المتحدة األمريكية بعد ذلك إلى استمرار توظيف الديمقراط
عن منطق القوة العسكرية واستخدامها, والعمل على تطبيق سياسة القوة الناعمة على أرض الواقع من خالل 
تعزيز الديمقراطية , ودعم التبادل العلمي وتشجيعو والتعاون في مجال األبحاث, والسعي عبر تحقيق األمن 

 إلنسانية .الغذائي, وأمن الطاقة, والمساعدات ا

بعد انتهاء الحرب الباردة بدأت الواليات المتحدة مرحلة جديدة من مراحل إدارة النظام الدولي المستند إلى 
نظام القطب الواحد, وبعد والية الرئيس بوش االبن الثانية التي دعت بالده إلى أن تغير من سياساتها التي 

م كما صرح بو أغلب صناع القرار ىناك, لذا اتجهت ساىمت في نفور الكثير من المؤيدين بداًل من جذبه
الواليات المتحدة إلى العمل الجاد في كيفية امتالك رؤية جديدة لتوظيف الديمقراطية وحقوق االنسان من 

اإلخفاقات التي أصابت سياساتها خالل والية بوش “أجل تعويض الخسائر في المرحلة السابقة, فضاًل عن 
ددت وزيرة الخارجية األمريكية آنذاك كونداليزا رايس على التواصل, وأطلقت شعاراً االبن الثانية, لذلك ش

جديدًا يدعى بـ)المثالية العالمية( الذي كان يهدف إلى إشراك االخرين بشكل فعال, واإلصغاء إليهم وعدم 
 .التراجع عن األىداف المثالية

 مشكلة الدراسة 

م أثّر واضح في إعادة تشكيل السياسة الدولية التي تشكلت 2001كان ألحداث الحادي عشر من سبتمبر 
 ي تمادت في سياستها حتى وصلت التي, بقيادة الواليات المتحدة األمريكية التاإلرىابضمن إطار الحد من 

القائم على مكافحة  سياألساالتدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يخدم مصالحها ال لتحقيق الهدف 
إبان فترتي الرئيس األمريكي جورج بوش االبن  األمريكية, ذلك دفعنا الى محاولة السياسة الخارجية اإلرىاب

 ومدى التوظيف السياسي لإلرىاب في سياستها الخارجية.



 وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي :

ة األمريكية اإلرىاب في سياستها الخارجية بعد أحداث الحادي عشر من كيف وظفت الواليات المتحد
 م(,2008-2001سبتمبر )

 الفرعية التالية : األسئلةوانبثقت عنو 

 الفكر السياسي واالجتماعي؟ أدبياتفي  اإلرىابما المقصود بمصطلح  -1

 ياستها الخارجية؟م في س2001كيف وظفت الخارجية األمريكية أحداث الحادي عشر من سبتمبر   -2

 سياسياً وفقاً لمصالحها؟ اإلرىابالى أي مدى نجحت الخارجية األمريكية في توظيف  -3

 الدراسةفرضية 

 يقوم البحث على فرضية أساسية مفادىا 

ان الواليات المتحدة وظفت نشر الديمقراطية وحقوق االنسان كأحد أدوات سياستها الخارجية لتحقيق 
 مصالح وغايات معينة مرتبطة باالستراتيجية العامة للواليات المتحدة 

 أىمية البحث

 -تكمن أىمية الدراسة في أنها :

لمية قديمة حديثة, وكشفت معالم وىي ظاىرة عا اإلرىابتحاول الدراسة تسليط الضوء على ظاىرة  -1
 وخبايا الظاىرة للمهتمين والباحثين وصناع القرار في التعامل معها.

يوفر معلومات للمهتمين والباحثين عن موقف السياسة الخارجية األمريكية في تعاطيها مع ظاىرة اإلرىاب  -2
 وكيفية توظيف ىذا المفهوم سياسياً في عالقاتها الدولية.

 

دراسات المتخصصة التي تناولت ىذا الموضوع, فاغلب الدراسات التي تناولتو إما من جانب قلة ال -3
 قانوني أو اجتماعي.

يفتح المجال أمام الباحثين والمهتمين بموضوع اإلرىاب لتناول الموضوع على دول متعددة تعاني من  -4
 مشكلة اإلرىاب داخل نظامها السياسي.



 أىداف الدراسة 

 الدراسة على النحو التالي :تمحورت أىداف 

 الفكر السياسي واالجتماعي. أدبياتفي  اإلرىابالتعرف على مصطلح  -1

 دراسة السياسة الخارجية األمريكية ومحدداتها تجاه اإلرىاب. -2

 .اإلرىابتسليط الضوء على الجهود الخارجية األمريكية والدولية المبذولة في مكافحة  -3

 األحداثاسة تحليلية ألحداث الحادي عشر من سبتمبر وبيان مدى توظيف تلك در  إيجادالمساىمة في  -4
 في السياسة الخارجية األمريكية.

إبراز مدى نجاح الخارجية األمريكية في توظيف اإلرىاب سياسيًا وفقًا لمصالحها بعد أحداث الحادي  -5
 م.2001عشر من سبتمبر 

 منهجية البحث 

 -اً لطبيعتها وىي :تستخدم الدراسة عدة مناىج نظر 

المنهج التاريخي : عرفو)أبراش( بأنو : المنهج الذي يوظف التاريخ إما من أجل معرفة علمية ألحداث  -1
الماضي أو لمصلحة البحث العلمي لواقع الظواىر المعاصرة, ذلك ان حاضر الظاىرة ال ينفصل عن ماضيها, 

ألن اإلقرار بمبدأ التطور معناه ان المجتمعات تنمو  بل ىو امتداد لها, ولك نظام اجتماعي تاريخو الخاص,
م, 2001(. ومن ىنا نقول بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر137,ص1999وتتغير عبر الزمان )أبراش, 

أكثر من غيرىا من العمليات اإلرىابية, لكن التاريخ عرف حاالت إرىاب متعددة  األضواءقد سلط عليها 
بها قبل ان نضعها  أحاطتقبلها مما يجعلنا ان نستعين بالمنهج التاريخي لمعرفة تلك الظاىرة والظروف التي 

 في سياقها السياسي.

لوصول الى المعرفة الدقيقة او المنهج الوصفي التحليلي: يمكن تعريف المنهج الوصفي بأنو محاولة ل -2
وأدق أو وضع السياسات واإلجراءات  أفضلالتفصيلية لعناصر المشكلة او ظاىرة قائمة للوصول الى فهم 

 (.122,ص1998المستقبلية الخاصة بها)الرفاعي,

 وىذا يجعل الباحث ألن يستخدم ىذا المنهج لدراسة وتحليل السياسة الخارجية األمريكية والكيفية التي
 استطاعت من خاللها توظيف اإلرىاب سياسياً لخدمة مصالحها والنتائج المترتبة عليها.

 



 

 

 

 

 

 المبحث األول

 فكرة توظيف الديمقراطية في السياسة الخارجية

 المطلب األول

 بداية توظيف الديمقراطية

و الديمقراطية اال أنهما يؤثران ويتأثران ببعضهما البعض  رىاببالرغم من التباعد الكبير بين المصطلحين اإل
الواليات المتحدة أكثر اىتمامًا وتركيزًا على نشر  أضحتم 2001الحادي عشر من سبتمبر  أحداثفمن 

القيم والممارسات الديمقراطية انطالقًا من قناعتها بان نشر الديمقراطية سوف يقلل  من فرص انتشار 
, رىابية, لهذا عمدت الواليات المتحدة على الربط بين نشر الديمقراطية ومكافحة اإلرىابالجماعات اإل

يمقراطية من المبادئ والقيم التي تسعى الواليات المتحدة على نشرىا انطالقًا من فضاًل عن كون نشر الد
 الذي تؤمن بو كونها تعتبر حارسة الديمقراطيات في العالم. األخالقيواجبها 

, وكان البد من استغاللو في سياستها رىابوجدت الواليات المتحدة نفسها أما عدو جديد إاّل وىو اإل
االستيرادية وذلك للقضاء على  األنظمةالخارجية وجعلو محفز استراتيجي كنشر الديمقراطية وفرضها على 

))  م أن2002 أكتوبرفي  رىاباإل, وفي ىذا الصدد يقول)سرجيودي ميللو( أمام لجنة مكافحة رىاباإل
, اإلنسانىي عن طريق احترام حقوق  رىابدة لعزل وىزيمة اإلالوحي ستراتيجيةاإلبل  إستراتيجيةأفضل 

 .(1)سلطة حكم القانون تأييدوتشجيع العدالة االجتماعية, وتعزيز الديمقراطية, مع 

عالمياً, فمنحت لسياستها  رىاباإلارتأت الواليات المتحدة أنو البد من مكافحة  حداثاألبعد وقوع 
تقوم بدور كبير في نشر الديمقراطية وخصوصًا ما يسمى بديمقراطية العالم العربي باعتباره ىدفاً  الخارجية ان

 األنظمةالقومي األمريكي بعد ان تبين للواليات المتحدة بأن استبدد بعض  باألمناستراتيجيًا وثيق الصلة 
 عربي.العربية لشعوبهم وقمعهم ونقص الفرص السياسية واالقتصادية في العالم ال



وزيرة  ألقتهاضدىا ومصالحها الحيوية في المنطقة, وفي كلمة  يينرىاباإلتساىم بشكل كبير في تجنيد 
رايس أما مجلس الشيوخ األمريكي بأن الميزانية التيس طلبها الرئيس بوش من  كونداليزا  مريكيةاألالخارجية 

الحرية تشجيعيًا لمسيرة  أكثرمناخ مكرسة لخلق  أمريكيةم ىي لدعم سياسة خارجية 2006الكونجرس عام 
 وتعزيز الديمقراطية في العالم وىي مسيرة يتعين على الجميع تأييدىا ومساندتها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .167,العدد42, اجمللد 2007كمربر النتهاك حقوق اإلنسان, السياسة الدولية, يناير   رىاب( البيومي,سايل: احلرب على اإل1)

,وتتسم وسط))إن ىناك فترات انتقالية في بعض مناطق العالم مثل الشرق األمريكيةوقالت وزيرة الخارجية األ
ر عن نفسها ويتعين الجوالت االنتقالية الديمقراطية بالصعوبة في حقيقة األمر, ولكن من حق الشعوب أن تعب

علم الواليات المتحدة ان تقف الى جانب مبدأ أن العملية الديمقراطية مهما بلغت صعوبتها أفضل دائمًا من 
 .(2)استقرار زائف توفره النظم الدكتاتوري((

و وبين بناء مستقبل تنتعش فيو الحرية ويسود في رىاببين ىدف ىزيمة اإل مريكيةوقد ربطت وزيرة الخارجية األ
األمل بين الشعوب واستشهدت بقول الرئيس بوش أنو على المدى الطويل فان الحرية والديمقراطية ىما 
الركيزتان القويتان القادرتان على دحر أيديولوجية الكراىية والعنف, ولذلك تعهدت بأن تواصل الواليات 

 .(3)المتحدة فتح المسارات أمام تقدم مسيرة التحول الديمقراطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2006واشنطن, -اإلسالميالعامل  أخبار, موقع مرييية( ماضي زلمد, الدميقراطية على الطريقة األ1)

http://www.freewets.com/istamicworldnews/americandemocoracy.html.28.1.2012  

 ( ماضي زلمد, مصدر سبق ذكره.3)

 المطلب الثاني

 السياسية وراء توظيف الديمقراطي ىدافاأل

للعيان بأنو ىناك سياسة جديدة للمنطقة العربية اسوء بكثير من خريطة )سايكس  بعد احتالل العراق اضحى
 وسطاألبمثابة فرصة تاريخية لتحقيق ما تصبو اليو, وفي قراءة في مشروع الشرق  حداثاألبيكو(, فكانت 

 -: (1)الكبير, نجد ان المشروع األمريكي ينطلق من ركيزتين ىما

العربية في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية يتطلب البدء  األوضاعان التدىور الكبير في 
 السياسي واالقتصادي واالجتماعي. اإلصالحفي 

 الدولي. رىاباألرضية الخصبة لبروز التطرف واإلتشكل  األوضاعان ىذه  -2

 رىاباإلالقضاء على  االستبدادية وذلك من اجل األنظمةان الواليات المتحدة تريد تغيير  األمروحقيقة 
من جانب آخر.وبينما كانت  اإلسرائيليةوالكراىية والتحريض الموجو ضد مصالحها من جانب والمصالح 

م, جاءت كونداليزا رايس في يونيو 2006في عام  وإسرائيلالحرب تدور في جنوب لبنان بين حزب اهلل 
جديد من قلب)تل أبيب( وىو قد انسب ال وسطعن والدة مشروعها الجديد وىو الشرق األم, لتعلن 2006

اليها براءة ىذا المصطلح, ويتضمن ىذا المشروع خلق قوس من عدم االستقرار والفوضى والذي يمتد من 
, ويضمن أيضًا بما يسمى فغانستان, وصواًل ألإيرانلبنان, فلسطين, سوريا, فالعراق, والخليج, ف

شروط العنف والحرب في أرجاء المنطقة, كي تتمكن بخلق))الفوضى البناءة(( والتي تحمل في طياتها 
 وسطها وذلك من خالل إعادة رسم خريطة الشرق األأىدافتحقيق و الواليات المتحدة وإسرائيل بواسطتها من 

 .(2)وفقاً ألجنداتهما السياسية والجغرافية

ولكن من واقع التحليل السياسي لتلك المشاريع السياسية والمبادرات ومما يطرحو الساسة األمريكان, يهدف 
/ أيلول أحداث, وفرت رىابعلى العالم,وان كانت تحت مبررات الحرب على اإل مريكيةالى رسم الهيمنة األ
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من الناحية  اضطرابااطق العالم سبتمبر فرصة فريدة من نوعها إلعادة بناء المنطقة والتي تمثل أكبر من
 السياسية.
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دراسة, منشورات إحتاد اليتاب, دمشق,  مريييةاليبري بني الصهيونية العادلية واالمربيالية األ وس ( حسني, غازي: الشرق األ1)
 .101, ص2005

,دار النشر االليرتوين, كتب عربية ,جامعة أمريييةرؤية جيولتيية  وس ( جاه الرب, حساب الدين, خط  إعادة رسم الشرق األ2)
 .32, ص2007اسيوط, 

كن ان يعيد تشكيل في العراق ))يم األمريكيبأن النجاح  األمريكيفقد صرح كولن باول وزيرة الخارجية 
 .(3)بطريقة قوية إيجابية(( وسطاألالشرق 

م, تغير الوضع وتغير العدو, وتبدلت موازين القوى, فأصبح 2001بعد كارثة الحادي عشر من أيلول سبتمبر 
في   ولتر الكور رىاباإل, وذلك بحسب ما عبر عنو المفكر والخبير في شؤون األوليشكل العدو  رىاباإل

, يمكن القول بأن رىابضد اإل مريكيةأيلول وبدء الحرب األ أحداثكتابو الجديد))ال نهاية للحرب((, فبعد 
الواليات المتحدة تريد رسم صورة جديدة للعالم تناسبها, وقد ظهر ىذا جليًا في استراتيجيات األمن القومي 

 .(4)2006, 2002األمريكي 

والعراق, واستخدام القوة العسكرية المفرطة لتثبيت  أفغانستانبين في وبعد ان خاضت الواليات المتحدة حر 
 وسطالجديد وىو الشرق األالقديم, ارتأت لنفسها ان تطلق مشروعها  وسطموطئ قدم لها في الشرق األ

الكبير بحلتو الجديدة, لكن المقصود من ىذا المشروع محاولة الوصول الى العقل والوعي العربيين, لتغييرىما 
بان الحرب تبدأ في عقول الرجل, ولمنع وقوعها يجب البدء بالعمل  األمريكيونن الداخل, بسبب اعتقاد م

لتحقيق  رىابمن ىناك, أي عقول الرجال, ويجب العمل على العقل العربي, وذلك لمنعو من استعمال اإل
, وتغيير المناىج والتي كما يكون ذلك عبر تنمية بشرية واقتصادية رىابالسياسية, وإلبعاده عن اإل ىدافاأل

 .(5)بأنها السبب في ازدياد العنف والكره باتجاىهم األمريكيونيعتقد 

جزء بسيط ولم يترجم عمليًا على األرض اال ىذا المشروع وان كان حبرًا على ورق  أىدافويمكن القول ان 
بأن الهدف منو  اإلشارةاالقتصادي في بعض البلدان العربية, تبقى  السياسي او لإلصالحمن شكل مبادرات 

السيطرة عليها وعلى نفطها  أحكاممما يسهل على الواليات المتحدة في  وإضعافهاىو تفتيت المنطقة العربية 
 ودمجها في المنطقة . إسرائيلىذا المشروع من مكانو وىيمنة يعزز  وأيضابشكل خاص, 
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 11مركز احلرمني, نيويورك بوست,  إعداداجلديد,  وس يف كتاب الشرق األ وس بناء الشرق األ إعادةباييس دانيال, بعد صدام  (3)
 .2003فرباير 

احلرمني, جريدة النهار, لبنان,  إعداداجلديد,  وس اليبري يف الشرق األ وس ( حنا, الياس: ىيذا تريد الواليات ادلتحدة الشرق األ4)
 .22-20, ص2004

 .23حنا, الياس, مصدر سابق,  ص( 5)

كذلك بعمل ىذا المشروع على استنزاف قوى تيارات اإلسالم السياسي في صراعات منهجية داخل المنطقة 
تمبر وبين دولها بدل من توجيهها الواليات المتحدة على أراضيها كما حدث في الحادي عشر من سب

 .(1)على أراضي دول أخرى مريكيةم, او المصالح األ2001

 وستحاول الواليات المتحدة جاىدة لتطبيق الممكن منو.
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اجلديد, إعداد مركز احلرمني شؤون  وس و السياسية يف كتاب الشرق األأىدافاجلديد حدود اجلغرافية  وس ( مساق زلمد,الشرق األ1)
 .43, ص2006سياسية, 

 المبحث الثاني

 اإلنسانلحقوق  األمريكيالتوظيف 

 األولالمطلب 

 دور وزارة الخارجية

الحادي  أحداثبظاللها بشدة على الساحة الدولية بعد  اإلنسانوحقوق  رىاباإلقضية العالقة بين  ألقت
 م.2001عشر من سبتمبر 

م, وما تالىا من اتفاقيات 1948عام  اإلنسانالعالمي لحقوق  عالنحيث انو ألول مرة ومنذ صياغة اإل
, وضعت ىذه الحقوق في موضع االتهام, باعتبار ان اإلنسانجوانب حقوق وعهود تتعلق جميعها بمختلف 

في النهاية عن  أسفرالقومي األمريكي والذي  األمنفي حماية تلك الحقوق يتحمل مسئولية تهديد  اإلفراط
وتحت  حداثم, وبحجة تلك األ2001سبتمبر  أيلولدة في الهجمات التي تعرضت لها الواليات المتح

تم االنقضاض على تلك المواثيق والتحلل منها بطريقة وبأخرى, حيث تم انتهاك  رىابمبررات مكافحة اإل
مع تلك الحقوق  أساسالقوانين الداخلية التي تتعارض  فأصدرتفي الداخل والخارج,  اإلنسانحقوق 

 .(1)نين المتعلقة باألجانب من العرب والمسلميناألصلية, وخصوصاً تلك القوا

لتتنصل من االلتزام بالمبادئ الدولية  األخضرايضا لتعطي الواليات المتحدة الضوء  حداثفجاءت تلك األ
 جاء تقرير منظمة ىيومان رايتس ووتش , وفي ىذا المضمونرىابتحت ذرائع مكافحة اإل, اإلنسانلحقوق 

(, رصدت فيو ردود رىاببعنوان)االنتهازية في مواجهة المأساة( وتحت عنوان فرعي)القمع باسم مكافحة اإل
, واتهمتها باستغالل مريكيةم في الواليات المتحدة األ2001سبتمبر  أحداثأفعال العديد من الدول على 



ىذه االنتهاكات تحت دعوى مقاومة  , أو لتصعيداإلنسانإما لتبرير انتهاكاتها السابقة لحقوق  حداثتلك األ
 .(2)بسلوك ال يخلو من االنتهازية واسعة النطاق على المستوى الدولي رىاباإل
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 .2003, حزيران, 10, العدداإلنسان, ادلعهد الدويل حلقوق اإلنسانوحقوق  رىاباإل( فرحات, زلمد: 1)

 .19( فرحات , زلمد, ادلصدر نفسو, ص2)

من  اإلنسانمع حقوق  مريكيةالتي تتعامل بها السياسة الخارجية األ توضيح ازدواجية المعاييرمن الضروري 
السياسية على المستوى الداخلي والخارجي, حيث كشفت  أجندتهاخالل توظيف ىذا المفهوم لخدمة 

والمتخفي تحت شعار  مريكيةللواليات المتحدة األم القناع عن الوجو الحقيقي 2001سبتمبر  أيلول أحداث
من  رىاب, ىذا الشعار الذي استخدم وبقوة من قبل الواليات المتحدة في محاربة اإلاإلنساناحترام حقوق 

سبتمبر  أحداثا بعد والمصنفة من قبله رىابسياسات خارجية تقوم على تهديد الدول الراعية لإل إتباعخالل 
من  اإلنسانالى مبرر النتهاك مبادئ حقوق  رىابم, ومنذ ذلك الحين تحول شعار الحرب على اإل2001

 .مريكيةقبل الواليات المتحدة األ

لتعتقل من تشاء وتستجوب من تشاء وتوقع عليو أقصى العقوبات, والدليل على ذلك  األجهزة األمنية بتوظيفو
 .(3)حداث( من أصول عربية وإسالمية منذ وقع األ1200لف ومائتان شخص)ىو اعتقال أكثر من أ

بينما اآلثار التي تركها تطبيق القانون الوطني على المستوى الخارجي, بالرغم من اعتباره ىو قانونًا محليًا إال 
تؤكد بأنو يطبق على كل  مريكية, ألن اإلدارة األمريكيةانو احتوى على بعض التدابير التي تتجاوز الحدود األ

 اإلدارةداخليًا وخارجيًا, ولكن المالحظ ىنا بأن  مريكيةية ضد المصالح األإرىابمن يتورط في تهديدات 
حيث قامت بمساعي دبلوماسية حثيثة  رىابلمحارة اإلتبنت ىذا القانون واعتبرتو إحدى أدواتها  مريكيةاأل

ر قوانين مماثلة لقانون باتريوت, فما كان إال استجابة من تلك بإصدا رىابحلفائها في حربها على اإل إلقناع
 .(4)الدول لها

وحق مقاومة المحتل,  رىابالذي جاء بو القانون الوطني, ال يميز بين اإل رىابولعل التعريف الجديد لإل
صنفتها على ية رىابقائمة جديدة للمنظمات اإل مريكيةوعلى اثر ىذا الموضوع أصدرت وزارة الخارجية األ



ية مثل حزب اهلل اللبناني, حركتا حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطيني وحزب العمال رىابقوائم المنظمات اإل
 الكردستاني وغيرىم.
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األوىل من القرن احلادي والعشرين: أي أفق, الدورة الربيعية, مطبوعات أكادميية ( الوجاين,أمحد :العالقات الدولية يف العشرية 3)
 .65, ص2002ادلملية ادلغربية, الرباط, 

, جامعة اجلزائر, 2001احلادي عشر, سبتمرب,  أحداثبعد  اإلنسانجتاه قضايا حقوق  مرييية( حييم قيدوم, السياسة األ4)
 .96-95اجلزائر, ص

والعراق, أصرت على ان تصبح حملتها العسكرية  أفغانستانت المتحدة الحرب على عندما قررت الواليا
بطابع إنساني ونزعم أنها ذاىبة الى تلك الدول لتخليصهم من األنظمة الدكتاتورية التي تحكمها وىي أنظمة 

المنتهكة في ىذه الدول,  اإلنسانية في نظرىا ولتحقيق العدل والمساواة والدفاع عن مبادئ وحقوق إرىاب
خاصة تعلو  أمريكيةأجندة  رىابالحقيقية غير ذلك فهي تخفي من وراء الحرب ضد اإل مريكيةولكن الرؤية األ

 .(3)نسانيةوغير اإل نسانيةفوق المبادئ اإل

ولي وحلفائها بالتدخل العسكري واحتال دولة العراق تحت بند)التدخل الد مريكيةقامت الواليات المتحدة األ
 المنتهكة وبشكل صارخ العراق. اإلنسان(( وذلك تحت مبررات وحجج وىي التدخل لحماية حقوق اإلنساني

ين ا الذي تخوف منو المفكرين والمختصوىذ اإلنسانييالحظ التسييس الواضح لمبدأ التدخل الدولي و 
بحماية حقوق  القيةاألخاالعتبارات  مريكيةحيث استغلت الواليات المتحدة األ اإلنسانبمجال حقوق 

والسالم الدوليين بتخليص العالم من النظام العراقي الشرير حسب  األمنفي العراق والمحافظة على  اإلنسان
السياسية واالقتصادية الخاصة بهم ولعل سجن)أبو غريب( خير شاىد على مدى  األطماعادعائهم ليخفوا 

الذي مورس فيو أبشع اق, وكذلك سجن )غوانتاناموا( في العر  مريكيةاالنتهاكات التي قامت بها القوات األ
يين دون تقديم أي أدلة ملموسة في ذلك , أو حتى السماح للدفاع عنهم إرىابالتعذيب للسجناء بحجج أنهم 

 من قبل محاميين, او مؤسسات حقوق اإلنسان في العالم.
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 .2003, يوليو 153, السياسة الدولية, العدد أفغانستان( عبد احلليم, أمرية: الواليات ادلتحدة وحفظ السالم يف 3)

 المطلب الثاني

 اإلنسانسياسة الخارجية في توظيف حقوق  أىداف

في  مريكيةمن أوراق الضغط المهمة التي تستخدمها السياسة الخارجية األ اإلنسانقضية حقوق  أضحت
استغلت موضوع  حداثاألمن أجل ذلك فبعد  حداثواأل األزماتو مصالحها, فهي تستغل  هاأىدافتحقيق 

,فأصبحت وسيلة ابتزاز سياسي تمارس  ىدافاألفي تنفيذ تلك  اإلنسانوربطو بحقوق  رىاباإلمكافحة 
(,وجدت فيو بعض الدول رىاباإليات المتحدة على بعض الدول, إن شعار ما يسمى ب)الحرب على الوال

 .رىاباإل الستمرارغير ديمقراطية فرصة 

ولذا  رىابالمعارضة تحت ذريعة مكافحة اإل األحزابالعربية لمعاقبة  اتها القمعية مثل بعض الدولسياس
مهددة, بالرغم من كونها جزء ال يتجزأ من الكرامة  ةاألساسيأصبحت مبادئ حقوق اإلنسان والحريات 

القومي الى حماية تلك الحقوق و المبادئ, وندل على ذلك  األمنالتي تسعى فكرة الحفاظ على  نسانيةاإل
الدولي ىي  رىاببما قالو وزير األمن الداخلي األمريكي)توم ريدج())إن الحرب التي يخوضها اليوم ضد اإل

 .(1)((نسانيةاإلوىي أسمى الحقوق  حرب من أجل الحرية

في إطار سياستها الخارجية, من خالل ازدواجية المعايير في  اإلنسانلقد استغلت الواليات المتحدة حقوق 
في الدول التي يتم التعامل معها كأعداد  اإلنسانالتعامل مع تلك القضية, بحيث يتم التنديد بانتهاكات حقوق 



وسوريا بحسب التصنيف األمريكي, في حين يتم التغاضي  إيرانكوريا الشمالية و مارقة قبل  وخصوصًا الدول ال
 .(2)عنها بالنسبة للدول الصديقة, مثل إسرائيل
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م, منشورات اذليئة العامة السورية لليتاب 2001أيلول  11 أحداثبعد  مرييية( الشاىر شاىر, أولويات السياسة اخلارجية األ1)
 .1, ط2009,وزارة الثقافة, دمشق, 

م, جامعة اجلزائر, 2001احلادي عشر من سبتمرب  أحداثجتاه قضايا حقوق اإلنسان بعد  مرييية( حييم قيدوم, السياسة األ2)
 , اجلزائر.2004

 المبحث الثالث

 ي باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسانالتدخل العسكر 

 والعراق أفغانستاندراسة حالة 

 األسباب السياسية. -1

 األسباب العسكرية. -2

 األسباب االقتصادية. -3

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 والعراق أفغانستانفي  مريكيةالسياسة الخارجية األ

 المطلب األول

 أفغانستانالتوظيف السياسي بالتدخل العسكري في 

م عندما طرح مشروع القرن األمريكي الجديد على 1997في نظرة خاطفة الى الوراء وخصوصًا الى العام 
يد)دونالد راميسفلد( والذي وافق عليو الكونجرس األمريكي في مناقشات سرية كأساس للسياسة الخارجية 

حيث  (1)المتتالية والذي يهدف الى السيطرة على العالم مريكيةاأل اإلداراتتلتزم في تنفيذه جميع  مريكيةاأل
سياسية واقتصادية وعسكرية, فكان البد من  أسباب كمبرر لتفعيل ىذا المشروع, لعدة  أفغانستانتم اختيار 

 :أفغانستانالحقيقية التالية للتدخل العسكري في  األسبابالوقوف عند 

 -السياسية : األسبابالفرع األول // 

منطقة حيوية ومهمة بالنسبة للواليات المتحدة كونها تقع في قلب منطقة وسط  أفغانستانيا تعتبر تاريخ -1
آسيا وتلك الميزة الجغرافية وضعتها محط أنظارىا لالستفادة من ىذا الموقع وخصوصًا بعد اكتشاف البترول 

, وبحسب تقرير صادر من مريكيةفي منطقة بحر قزوين فأصبحت المنطقة من أولويات السياسة الخارجية األ



% من االحتياطي العالمي من 16فأن منطقة بحر قزوين تحتوي ما يعادل  مريكيةوزارة الخارجية األ
 .(2)البترول

, نقطة ضعف رئيسية لحف الناتو, وترى أفغانستانتعتبر الواليات المتحدة منطقة وسط آسيا وخصوصًا  -2
محور االىتمام السياسي والعسكري لدول الحلف, حيث أن أي ان أمن ىذه المنطقة يجب أن يكون في 

غير متوقعة في ىذه المنطقة قد يسبب انتقال ميزان القوى لغير صالح الواليات المتحدة وحلفائها,  أحداث
الذي أدى الى تطور مهام الحلف ليعطي تلك المنطقة الهامة إستراتيجيا واقتصاديًا وسياسياً  األمروىو 
 .(3)وأمنياً 
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حنو تغري خريطة العامل وتنفيذ ادلشروع األمرييي للقرن اجلديد,دار  األوىلاخلطوة  أمريييةسبتمر صناعة 11ميد ىشام, ( عبد احل1)
 .1, ط2006القاىرة, -اليتاب العريب,دمشق

 .5,ع2002يف العامل,مركز احلضارة للدراسات السياسية, قزوين من برتول والغاز,أمين –( أكسية مصطفى,ثروات آسيا الوسطى 2)

, 2007( ابو اخلري مصطفى, الشرعية الدولية ومعتقل غوانتاناموا, رللة الفير السياسي, احتاد اليتاب العريب, السنة الثامنة, 3)
 .284ص

ياسية الجديدة للمنطقة من خالل محاصرة الدول النووية باكستان والهند وجمهوريات رسم الخريطة الس -3
 آسيا الوسطى.

 .(1)بسبب الحروب الخارجية والداخلية الى حالة الال دولة مثل الصومال أفغانستانوصول  -4

التواجد األمريكي في منطقة آسيا الوسطى يعمل على انتزاع سيطرة روسيا عليها بشكل تدريجي وذلك  -5
 وذلك من خالل حصارىا. إيرانمن خالل التواجد العسكري بها, واالقتراب من 

الحادي عشر من أيلول سبتمبر  أحداثعقب  مريكيةالنهاية يمكن القول بان المتتبع للتحركات األوفي 
, يالحظ أن ىناك )سيناريو( جديد بدأت ترتسم مالمحو وذلك بهدف إعادة صياغة التوازنات 2001

السياسية في منطقة آسيا الوسطى التي تفصل بين الصين شرقًا وأوربا غرباً, وبالتالي بسط النفوذ األمريكي في 
 .رىاببذريعة مكافحة اإل أفغانستانالمنطقة من خالل التواجد في 

 / األسباب العسكريةالفرع الثاني/



الحادي عشر من سبتمبر حيث  أحداثكمتهم في   أفغانستانعسكريًا لم يكن الهدف بعيدًا عن اختيار  -1
 -الهند -الصين -موقعها الجغرافي واالستراتيجي المهم, فهي تتوسط معظم القوى النووية في العالم)روسيا

في المستقبل( فوجود الواليات المتحدة في ىذه الدولة بالذات يجعلها تشكل نقطة مراقبة  إيران -باكستان
 إيرانلهذه القوى النووية فضاًل عن تحكمها في الصراع النووي بين الهند وباكستان ومراقبتها محاوالت 

 وسي., وأيضاً احتواء النفوذ الر (2)الحقيقية والجادة نحو السعي في امتالك السالح النووي

ىو القضاء على الجهاد بدعوى القضاء على  أفغانستانالحرب واحتالل  إعالنكان الهدف األمريكي من   -2
لتبرر استمرار وجودىا مع عدم انتهاء تحقيق  األىدافانحرفت عن ىذه وعلى القاعدة وطالبان, ف رىاباإل

التي  األفغانيةية على األراضي الهدف, لكنها في الواقع انحرفت عن ذلك من اجل استخدام القوة العسكر 
تتمتع بالموقع االستراتيجي, فأنو لو تم القضاء على طالبان واعتقال المطلوبين فلن تكون لها حجة في البقاء 

 .(3)أفغانستانفي 
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 .145اخلري مصطفى, مصدر سبق ذكره, ص أبو( 1)

 .146اخلري, مصدر سبق ذكره, ص أبو( 2)

 .2001, الناشر موقع الشيخ حامد العلي,مصر,األولطريق واحد اجلزء  أفغانستان( حسنني زلمد, مسرية أمة باكستان و 3)

سيؤمن مصالح واشنطن الرامية الى ضمان  أفغانستانالتواجد العسكري الدائم وإنشاء قواعد دائمة في  -3
 .(1)تدفق النفط والغاز من منطقة آسيا الوسطى

 -االقتصادية : األسبابالفرع الثالث // 

, وبعد اكتشاف النفط في أفغانستانمنطقة آسيا الوسطى, وخصوصًا قلبها  الى مريكيةاأل ستراتيجيةاإلتوجهت 
الممر األساسي لنقل ثروات النفط والغاز من بحر قزوين الى الواليات  أفغانستانبحر قزوين, حيث تعتبر 

الواليات المتحدة فاستعدوا لشن حروب من اجل الحفاظ  إلستراتيجيتيالمتحدة, فبدأت أىميتها بالنسبة 
ى تلك المنطقة, ووضعوا تلك المنطقة من بين أولوياتهم السياسية, فوظفت حربا من اجل ذلك بعد عل

ومصدره  رىابالبلد الفقير بأنها راعية اإل أفغانستانفاتهمت  2001الحادي عشر من سبتمبر  أحداث
دي  , ولكن الحرب وظفت بشكل اقتصارىابمن اجل القضاء على ذلك اإل ىدافاأل, فجمعت األساسي

كبير في ذىن أصحاب القرار األمريكي لالستفادة من محتويات المنطقة النفطية, وىنا لرأي يتالئم مع بعض 
جاء ألسباب اقتصادية على رأسها السيطرة على منابع النفط وطرق  أفغانستانالذي أبدى رأيو بأن احتال 



يئة سياسية لنقل واقع االحتالل اال ته رىابإمدادات النفط في آسيا الوسطى, وما دعوى الحرب على اإل
 .(2)2001الحادي عشر من أيلول سبتمبر  أحداثوالذي كان مرجح وقوعو حتى بدون 

لو ىدفين أحدىما قصير المدى يمكن  رىاببحجة مكافحة اإل أفغانستانالتدخل األمريكي في  أىدافإن 
اآلخر بعيد المدى يمكن في التمركز  نظام طالبان الذي يأوي تنظيم القاعدة والقضاء عليهما, والهدف إسقاط

 .(3)االستراتيجي في قلب منطقة آسيا الوسطى

 أفغانستانم كانت سببًا ظاىريًا الحتالل 2001الحادي عشر من أيلول سبتمبر  أحداثيمكن القول بأن 
على المدى البعيد, وىو التمركز في وسط آسيا وذلك تحقيقاً  مريكيةاأل ستراتيجيةخفية تكمن في اإل ألطماع

 لما جاء في مشروع القرن األمريكي الجديد.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1991اتو على دول ادلنطقة الروسي يف آسيا الوسطى وحبر قزوين وتداعي -( سرور عبد الناصر, الصراع االسرتاتيجي األمرييي1)
 +14B, 11, اجمللدنسانيةغزة سلسلة العلوم اإل األزىررللة جامعة  2007

 .1, صنعاء, ط2009تقارير وحتليالت,  اإلسالميالعامل  أزمات( الشجاع امحد, دور الغرب يف 2)

 .55( سرور عبد الناصر, مصدر سبق ذكره, ص3)

 المطلب الثاني

 العسكري األمريكي في العراقالتوظيف السياسي بالتدخل 

  سواءً  أىدافوتحقيق ما حققتو من  أفغانستانبعد ما انتهت مهمتها في احتالل  مريكيةبدأت نتيجة الرؤية األ
كانت علنية أو خفية, الى المنطقة العربية وخصوصًا العراق لما تشكلو تلك الدولة على خطر للمصالح 

في المنطقة العربية بحسب زعمها, فلم يكتفي الحال الى معاقبة طالبان وتنظيم القاعدة فحسب بل  مريكيةاأل
, وىذا ما صرح بو نائب الرئيس األمريكي ديك تشين بأن التركيز على بن الدن أو أخرىامتد ذلك الى دول 

 .(1)رىابتي تراعي اإلسات السياسية الاألىم ىي الدول والنظم والمؤس وإنماتنظيم القاعدة ال يكفي, 

, فحين  مريكيةمن خالل المقولة التي تقول بأنو ال صداقة دائمة في السياسة الدولية, نجد تلون السياسة األ
للمصالح  ستراتيجيةاإل ىداف, تصب في خدمة األإيرانكانت الحرب التي يخوضها النظام العراقي مع 



يصبح النظام عائقًا أمامها لتحقيق مصالحها, تشوه صورتو كان يحصل على البراءة والتقدير, وحين , مريكيةاأل
 .(2)وتوضع الذرائع لشن الحرب عليو في المحافل الدولية

سبتمبر أضحى النمط السائد ىو التدخالت الجماعية الدولية, بمبادرة وقيادة الواليات  أيلول أحداثبعد 
)حلف األطلسي(, ولقد اقترن ىذا  أخرىالمتحدة( أو تحت أطر  األممالمتحدة وتحت إطار الشرعية الدولية)

, أو الدول الشريرة رىاب, أو محاربة الدول الراعية لإلاإلنسانالتدخل بمبررات أىمها التدخل لحماية حقوق 
 األداةبحسب تصنيف الواليات المتحدة, أو التدخل لحماية القيم و الديمقراطية التي تدافع عنها, وكانت 

أكبر بكثير من تلك  أىدافوالذي يكمن خلفها  ىدافالمستعملة في تحقيق تلك األ األداةرية ىي العسك
 المبررات.
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 .1, ط2003, دار الشروق, القاىرة, األمرييياىل العراق وثائق اخلارجية  أفغانستان( ادلراغي زلمود, سفر ادلوت يف 1)

 .2003,, احتاد اليتاب العرب, دمشق, 2001احلادي عشر من أيلول  أحداثو  اإلسالم( قدوري زبري, 2)

للواليات المتحدة في شؤون الدول فلقد اجتاحت آالتها العسكرية  األولتاريخيا لم يكن التدخل العسكري 
الغاشية وزعاماتها االستبدادية, حتى وصل األمر الى حد وصف  أنظمتها إسقاطالعديد من الدول, بقصد 

و الخرافية(( مستدلين فذ ىذا  األسطوريةفي العالم ))بالمهام  مريكيةمحليين في ىذه التدخالت األالقادة ال
االتجاه على التجربتين األلمانية واليابانية بعيد توقف الة الحرب العالمية الثانية باعتبارىما مثالين صالحين 

 .(1)بناء دولهم ومجتمعاتهم ادةإعلقياس مدى فعالية التدخل األمريكي السريع لمعاونة الشعوب في 

بدأت الواليات المتحدة باستخدام كل وسائلها الخارجية في حشد الدعم الدولي لضرب العراق, بهدف 
إسقاط نظامها الدكتاتوري الذي يشكل احد األضالع المهمة في ما يسمى بمحور الشر, بالرغم من قيامها 

القت رفضًا عالميا لعد وجود أي دليل يربط بين العراق  م إال أنها2003باحتالل العراق وغزوه في ابريل 
, فكل المبررات الظاىرية التي 2001الحادي عشر من سبتمبر  أحداثوتنظيم القاعدة الذي كان وراء 

الحقيقية التي  األسبابقدمتها الواليات المتحدة للتدخل رواجًا, وترحيبًا دولياً, ولكن البد من معرفة ما ىي 



الحقيقية والخفية فيما يتعلق بالتدخل العسكري في  األسبابالى احتالل العراق, وسنبحث عن  أدت بالنهاية
 -العراق والتوظيف السياسي في غزو العراق ويمكن تلخيصها في ما يلي :

 -األسباب السياسية :

 .(3()2)السياسية وراء التوظيف السياسي في التدخل في العراق نذكر منها األسبابىناك العديد من 

في العراق قائم على تغيير نظام الحكم فيو وإقامة نظام ديمقراطي  مريكيةاأل ستراتيجيةجوىر الرؤية اإل -1
يحتذى بو, والذي سوف يكون بداية للتغيير في العالم العربي, بتحقيق ذلك بمثل خطوة أولى إلعادة ترتيب 

 .وسطاألوضاع في منطقة الشرق األ

واليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة على الساحة الدولية وبال منافس حقيقي, الحفاظ على مكانة ال -2
 في السيطرة على العالم. اإلمبراطورييمكنها من تحقيق مشروعها 

التعاون  او اإلذعانوحصارىا والتالعب بميزان القوى داخلها بما يفرض عليها أما  إيرانفرض العزل على  -3
الداخلية وتشجيع  األوضاعمع السيناريو األمريكي في المنطقة, واما تعرضها لضغط عنيف يؤدي الى خلل في 

 فيها. اإلسالميقوى سياسية بديلة للحكم 

 .2005, 1604, 40اي مشروع الدولة اجلديدة السياسية الدولية, اجمللد  مريييةاأل سرتاتيجيةالنصرواي صالح, العراق يف اإل( 1)

 .112, ع 2002( رفعت سعيد, التطور األمرييي اجلديد للمنطقة وموقع العرب فيو, شؤون عربية 2)

م, منشورات اذليئة العامة السورية لليتاب 2001أيلول  11 أحداثيية بعد ي( الشاىر, شاىر,أولويات السياسة اخلارجية األمر 3)
 .1وزارة الثقافة, دمشق, ط

التطورات الجديدة وما  أساسعلى  مريكيةم المصالح األالمنطقة بما يالء األوضاع فيصياغة  إعادة -4
فيها, وتحديد ترتيب الدول العربية في سلم اىتمامات  اإلسرائيلييتناسب مع التصور األمريكي للدور 

في خدمة مصالح الواليات المتحدة, وقدرتها على االستجابة فاعليتها  أساسالواليات المتحدة على 
على محيطها العربي لتسويق ىذه  التأثيرفي المنطقة, وايجابية دورىا في  مريكيةالسياسة األ لمتطلبات
 السياسة.

ومحاولة تجسيدىا في توجيو  رىابالداخلية بإظهار استمرار الحملة ضد اإل مريكيةنزعات الثأر األ إطفاء -5
عيد الدولي, وذلك في ضوء صعوبة ربة عسكرية لدولة عربية إسالمية ذات توجهات مثيرة للخالف على الصض

 مواجهة العدو الحقيقي الذي ال يعرف لو مالمح, أو كيان, أو عنوان.



ت الرئاسية القادمة من جراء محاولة توظيف الحرب ضد العراق لدعم شعبية الرئيس في االنتخابا -6
ومي, وذلك على الرغم مما الق األمنوالحفاظ على  رىابلمكافحة اإل مريكيةاأل اإلدارةتمرار في سياسة االس

 من ركود اقتصادي, وكساد مالي, وتقييد في بعض الحريات النية . مريكيةالداخلية األ األوضاعتعانيو 

السياسية السابقة لم تمس في جوىرىا اي مبرر يستدعي التدخل العسكري في العراق,  األسبابإن جميع 
, مما يحافظ لها على مريكيةنظام موالي للواليات المتحدة األ إقامةفتغيير نظام الحكم في العراق ىو من أجل 

 ستراتيجيةمكانتها كقوة عظمى وحيدة بال منافس, كما أن احتالل العراق سيجعل باقي الدول ذات العالقة اإل
 أمامها, مما يسهل عملية حصارىا وال يبقى مريكيةالواليات المتحدة األوسوريا ضمن ملعب  إيرانمع روسيا ك

 ى التعاون او تغيير أنظمتها.سو 

في  مريكيةئم مع المصالح األلسياسية في المنطقة كلها, بما يتالصياغة الخارطة ا إعادةذلك كلو سيساىم في 
فيها, لخدمة المصالح  اإلسرائيلي, خصوصًا الدور مريكية, وحدود الدور للدول وفقًا للرؤية األوسطالشرق األ

المستوى الخارجي, أما على المستوى الداخلي, فقد استغلت الحرب على  و الحفاظ عليها, ىذا مريكيةاأل
الداخلية التي  مريكيةنزاعات الثأر األ إطفاء ومن أجل مريكيةالعراق من اجل الدعم لالنتخابات الرئاسية األ

 .مريكيةتسببت في توتر البيئة االجتماعية األ

  

 

 

 

 

 األسباب االقتصادية

الخفية للواليات  األجندةالسيطرة على منابع النفط العراقية وثروات العراق االقتصادية,والتي تمثل  -1
المتحدة, ألن النفط يحتل مساحة واسعة في الفكر االقتصادي والسياسي األمريكي, العتباره سلعة 

الرئيس بوش االبن للشؤون  القومي األمريكي وفي ىذا الصدد يقول مستشار باألمنترتبط مباشرة  إستراتيجية
االقتصادية)لورانس ليندساي( في تصريح لو قبل الحرب على العراق بأن ))النفط ىو الهدف الرئيسي 
لمساعي الواليات المتحدة لشن ىجوم عسكري واسع النطاق ضد العراق, وان اآلثار السياسية السلبية لهذه 

 .(1)في حالة نجاح الحرب(( ستراتيجيةوالمكاسب اإلادية الحرب ستكون بسيطة للغاية مقارنة بالمزايا االقتص



وبحر قزوين, سعيًا للتحكم  إيراناالقتراب من منابع النفط في الخليج واإلطاللة على ينابيع النفط في  -2
يديرىا جهلة متخلفون ال يفقهون  باقتصاديات العالم, فهم ينظرون الى ان ىذه الثروة شاءت لها األقدار ان

 .(2)معنى الحضارة والتقدم و الديمقراطية

والعراق,  أفغانستانفتح آفاق االستثمار األمريكي أما الشركات الكبرى من خالل إعادة اعمار كم من  -3
 وىي ما تسمى بسياسة الباب المفتوح.

السيطرة على النفط العراقي واالقتراب من  ان الدافع االقتصادي الحقيقي وراء الحرب على العراق تمثل في
ومنها  وسطية, مما يسهل عملية التحكم األمريكي في شركات النفط على مستوى الشرق األيرانآبار النفط اإل

السيطرة على منطقة األوراك العالمية ما يضمن لها استمرار التفرد والهيمنة على العالم ىذا من جانب, 
الحادي عشر  أحداثمريكي ومستوى صرف الدوالر الذي بدأ في النزول بعد وتحسين أوضاع االقتصاد األ

 م.2001من سبتمبر 

 -:(2()1)العسكرية  األسباب

 ستراتيجيةاالستفادة من الموقع االستراتيجي المميز للعراق, فالعراق يمثل ثاني أىم موقع من الناحية اإل -1
بين مناطق الخليج وشمال غرب آسيا  إستراتيجيةبعد مصر مباشرة فهو نقطة التقاء  وسطاألفي الشرق 

وسوريا يكتب أىمية خاصة في  إيران, وان الجوار الجغرافي للعراق المتمثل بكل من وسطاألالوسطى والشرق 
من ممارسة  في ضوء ما يحققو ذلك من تمكين الوجود العسكري األمريكي في العراق مريكيةاأل ستراتيجيةاإل

 تهديد مباشر على نظامي الحكم في الدولتين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1544, ص2003, السياسة الدولية, وس للشرق األ مريييةاأل سرتاتيجية( زلمود أمحد , العراق يف اإل1)

 .2007عبد اهلل, جناح أمرييا يف العراق, موقع زلي  نقالً عن جريدة اخلليج اإلماراتية, ( السوجيي2)

لوجود العسكري ليس في  أساسيةفي الخليج بصورة دائمة, وركيزة  مريكيةتثبيت القواعد العسكرية األ -2
قع العراق في ة المربع االستراتيجي الذي يقوفي منط وسطمنطقة الخليج فحسب, وانما منطقة الشرق األ

 .وسطالقلب منها والتي تضم الخليج وشمال غرب آسيا وآسيا الوسطى والشرق األ

احتواء الدول للمعادية  أن الوجود العسكري في العراق يتيح للواليات المتحدة امتالك قدرة أكبر على -3
وسوريا فالواليات  إيرانيد للواليات المتحدة ومواجهتها انطالقًا من الموقع االستراتيجي للعراق, وىي بالتحد

وسوريا تعتبر من الدول التي تصنفها الواليات  إيراننيتها استهداف ىاتين الدولتين, ف إطالقاالمتحدة ال تنفي 
 المتحدة ضمن )محور الشر(.



قوية ومتفوقة عسكريا على المحيط  وإبقاؤىا إسرائيلان الهدف الرئيسي من وراء ذلك ىو تعزيز أمن  -4
العربي الذي تعوق تقدمو وتزرع فيو الفتن والقالقل واالضطرابات والتفرقة والحروب, فالكيان ىو بمثابة حاملة 

عن مصالحها في  األولوخط الدفاع  مريكيةطائرات ثابتة في قلب الوطن العربي بالنسبة للواليات المتحدة األ
 رىابومحاربتو, وىا ىي تهمة اإل اإلسالمي ال نبالغ اذا قلنا بأنها تطال تخريب المنطقة ىذه المصالح الت

 والسياسية الرسمية الغربية, ولدى الجهلة الكثيرين. اإلعالمية األدبياتبو في تلتصق 

ويمكن القول بان كل ىذه المبررات ما كانت لتلقي تطبيقا لها اال بعد وقوع الهجمات على الواليات المتحدة 
للتطبيق العملي في تنفيذ تلك األجندات الخفية على أرض الواقع  مريكيةالذريعة لإلدارة األ أعطتالتالي وب

 .رىابومن ثم العراق, تحت ذريعة مكافحة اإل أفغانستانمن احتالل 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .193-192( الشاىر, مصدر سابق, ص1)

 .2007( السوجيي, مصدر سابق, 2)

 النتائج 

الحادي عشر من سبتمبر  أحداثومرورًا ب رىابلية لإليمن خالل مراحل الدراسة بدءًا بالدراسة التأص
من قبل السياسة  رىابتوى المحلي األمريكي والدولي وانتهاء بالتوظيف السياسي لإلوتداعياتها على المس

 -تي :خص في اآلفي سلوكها الخارجي, توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج تتل مريكيةاأل

وذلك بسبب ارتباطو بإشكاالت كبرى تعاني منها  رىابالتوصل الى مفهوم محدد لمصطلح اإلعدم  -1
تبعا  رىابالى ذلك االختالف ما بين الدول على تعريف مفهوم اإل إضافةاغلب مفاىيم العلوم االجتماعية, 

 بطة بالمصالح.واإلقليمية, وعالقاتها الدولية وىي مرتالختالف بيئتها الداخلية 



الحتوائها ومحاولة وقف النشاطات  رىابكافحة ظاىرة اإلبالرغم من الجهود الدولية المبذولة في م -2
جزءًا من  رىابية وسيبقى اإلرىابية, اال ان المجتمع الدولي بقى عاجزًا عن لجم تلك العمليات اإلرىاباإل

 .رىابمظاىر السياسات الدولية المعاصرة, وستبقى المنظمات الدولية أداة غير فاعلة في مواجهة ظاىرة اإل

م, آثارًا على كافة مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية 2001الحادي عشر من سبتمبر  داثأحتركت  -3
بدوره الى تقليص العديد من الحريات العامة  أدىواالقتصادية والعسكرية داخل المجتمع األمريكي, والذي 

 اإلنسان. ومبادئ حقوق مريكيةووضع قوانين طارئة تنافت في مضمونها مع مبادئ الديمقراطية األ

تقسيم العالم الى فسطاطين بحسب سياسة بوش االبن الى : فسطاط الخير, وفسطاط الشر, بمعنى اما  -4
 .رىاببجانب اإل مريكيةفي مواجهة الشر, أو ضد الواليات المتحدة األ مريكيةمع الواليات المتحدة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات

 -من خالل الدراسة يوصي الباحث بما يلي :

المتحدة من أجل وضع تعريف محدد  األمماالستمرار بالمطالبة بعقد مؤتمر دولي على مستوى ىيئة  -1
يفو, وذلك من دول الكبرى المستفيدة من عدم تعر في الحال دون التسويق والمماطلة من قبل ال رىابلإل

مكافحتو وفقا  تإجراءاالجامع والشامل ومن ثم وضع خالل اتفاق المجتمع الدولي على ىذا التعريف 
 للتعريف المتفق عليو من قبل المجموعة الدولية.

 -على النحو التالي : رىابتعزيز التعاون الدولي لمكافحة اإل -2



من قبل جميع  رىابمن خالل التنسيق والعمل المشترك في تبادل المعلومات المتعلقة بشبكات اإل -أ
, وىذا يعطي اإلرىابثم االستفادة منها في مكافحة ظاىرة الدول, وتحليل تلك المعلومات تحلياًل دقيقاً ومن 

 طابعاً تعاونياً بين الدول وثقة أكبر في تبادل المعلومات.

من قبل مختصين وأكاديميين  اإلرىابإنشاء مركز معلوماتي تحليلي دولي لدراسة أسباب ودوافع  -ب
منها وتطبيقها حال وقوع  لالستفادةي وسياسيين ومفكرين, ووضع توصيات وتقديمها ألصحاب القرار السياس

 ية.إرىابعمليات 

المتحدة وذلك من أجل العمل الجماعي لمكافحة  األممإنشاء جبهة دولية تكون مرجعيتها ىيئة  -ت
 .رىاباإل

على المستوى الدولي من قبل الدول الكبرى, وذلك من  رىابعدم التفرد في العمل على مواجهة اإل -3
 أجل عدم إعطاء الذريعة لتوسيع دائرة العنف.

كمبرر لمحاربة   اإلنسانية في انتهاك حقوق رىابعدم الكيل بمكيالين, في استغالل وتوظيف الهجمات اإل -4
 .رىاباإل

 

 

 


