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Abstract
After the collapse of the Soviet Union, the United States obtained an opportunity to map
the world according to its own benefits and interests. The United States implemented
a quest to arrange international issues within its interests. The Middle East was given
special focus, but the US urge of instigating its project in the region in contrast to emergence of new international balances may hindered its project. Hence, the US declared
its new world system and used 11 September attacks as a pretext to implement its new
international system. The Middle East region was in the forefront of this new project.
This research handles how the US used the UN resolution to justify its occupation Iraq.
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الخالصة
ان الواليات املتحدة التي انفردت بقيادة العامل بعد انهيار االتحاد السوفيتي واملعسكر الرشقي وجدت الفرصة سانحة يك
ترسم خرائط العامل عىل هواها ووفق مصالحها ،لذلك تسعى وبشكل حثيث لرتتيب الوضع الدويل ويف مقدمته وضع منطقتنا
التي تعترب من اولويات السياسة االمريكية ،ان العجالة االمريكية بالرشوع يف تنفيذ هذه الخرائط قبل بروز توازنات دولية
جديدة قد تعرقل مرشوعها .لقد اعلنت ذلك رصاحة عرب تنظريات مفكرييها وقادتها من خالل ما اسمته نظرية النظام الدويل
الجديد ،وقد جاءت احداث  11أيلول مربرا لها يك تسارع يف تنفيذ اسرتاتيجيتها ،وذلك بتصفية ما تبقى من البؤر املقاومة
لسياساتها عىل الساحة الدولية وكان العرب واملسلمون يف مقدمة املستهدفني يف ذلك الهجوم وبتلك السياسات .وبعد انتهاء
الصفحة العسكرية يف حرب الخليج الثانية عام  ،1991وضمن سياسة متكاملة اتبعت الواليات املتحدة االمريكية وعرب توظيفها
وسيطرتها الكاملة عىل مجلس االمن الدويل  ،الوسائل االقتصادية ومنها العقوبات االقتصادية التي فرضت عىل العراق بشكل
غري مسبوق لدرجة ادت اىل حدوث ابادة جامعية ضد السكان املدنيني الهدف منها القضاء متاماً عىل كل مظاهر الحياة يف
العراق .ونحاول يف هذا البحث تسليط الضوء عىل الكيفية التي متكنت من خاللها الواليات املتحدة األمريكية من توظيف
قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل يف خدمة أهدافها وأغراضها يف العراق .
الكلامت املفتاحية :العراق ،الوالیات املتحدة االمریکیة ،االمم املتحدة ،احتالل ،قانون الدويل.
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املقدمة
إن مالمح املرشوع األمرييك يف العراق ظهرت بشكل واضح يف اواخر السبعينيات من القرن املايض  ،بعد سقوط الشاه
ومجيءنظامجديدأسسدولةاسالمية،إذشكلهذاالتغيريحدثاًمهامًيفاملنطقة،لذلكسارعصانعالقراراألمرييكودوائر
األبحاث األمريكية يف رسم سياسة جديدة للمنطقة  ،وإعطاء العراق دورا ً يف منطقة الرشق االوسط .
وبعد غزو العراق للكويت عام  1991صدر قرار األمم املتحدة رقم  166تحت عنوانSanctions against Iraq
،نتيجةللغزوالعراقيللكويت،ونصعىلاقرارعقوباتاقتصاديةخانقةعىلالعراقإلمتناعقيادتةآنذاكعىلاالنسحاب
الفوريمنالكويت،وقدتىلهذاالقرارعرشقراراتمتتاليةتقريباً،تحذرهمنعواقببقائهبالكويتوتحديهللمجتمعالدويل
،وقدعاىنالعراقيوناألم ّرينمنهذهالعقوباتالتيحرمتهممنالغذاءوالدواء،فضالًعنكلوسائلالتقدموالتكنولوجيا
التيوصلإليهاالعامليفحقبةالتسعيناتمنالقرناملايض،مامأدىإىلوفاةمليونونصفمليونطفلنتيجةالجوعونقص
الدواء الحاد وافتقادهم إىل ابسط وسائل الحياة.
أستمرهذاالحصارقرابة31عامحيثانتهىعملياًبسقوطالنظامالسيايسالعراقيسنة،3002وعاىنفيهاالعراقمن
عزلةشديدةمنمعظمدولالعاملسياسياًودبلوماسياًواقتصادياً،أصبحالعراقبعدهامنأكرثدولاملنطقةتأخرا ًوخاصة
بعدالسنواتالتيتلتحربالخليجالثانية،حيثدمرتبنيت ُهالتحتيةمنمصانعومصايفومحطاتتوليدومحطاتاملياه
واملجاري ،والتي عاد بها إىل حقبة» ما قبل الصناعة» كام قال جيمس بيكر وزير الخارجية األمرييك وقتها.
ونحاوليفهذاالبحثتسليطالضوءعىلالكيفيةالتيمتكنتمنخاللهاالوالياتاملتحدةاألمريكيةمنتوظيف
قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل يف خدمة أهدافها وأغراضها يف العراق .
ومنأجلذلكتمتقسيمالبحثإىلعدةمحاور،فضالًعنمقدمةوخامتةوالتيتشكلمبجملهااإلطارالعامللموضوع.

اوالً  :فرض العقوبات االقتصادية عىل العراق:
بعدانتهاءالصفحةالعسكريةيفحربالخليجالثانيةعام،1991وضمنسياسةمتكاملةاتبعتالوالياتاملتحدةاالمريكية
وعربتوظيفهاوسيطرتهاالكاملةعىلمجلساالمنالدويل،الوسائلاالقتصاديةومنهاالعقوباتاالقتصاديةالتيفرضت
عىلالعراقبشكلغريمسبوقلدرجةادتاىلحدوثابادةجامعيةضدالسكاناملدنينيالهدفمنهاالقضاءمتاماًعىلكل
مظاهر الحياة يف العراق.
بعد صدور القرار ( )066يف  2اب  0991الذي نص عىل « ان يسحب العراق جميع قواته من الكويت فورا ً ،ومن
دونقيداورشط» 1نظمتالدبلوماسيةاالمريكيةيفاالمماملتحدةتصعيدا ًيفقراراته،اذانهبني2آبو92كانونالثاين
1

انظر نص قرار مجلس االمن ( )166يف  61آب  ،0991قرارات ومقررات مجلس االمن ،الوثائق الرسمية (االمم املتحدة ،مجلس االمن،
نيويورك)166/seR/cibarA/gro.nu.www//ptth.
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وعملتالوالياتاملتحدةاالمريكيةعىلتعزيزالقراررقم()166باصدارسلسلةقراراتمنمجلساالمن،بدأت
بقرار ( )566يف  52آب  0991الهادف اىل تقوية ترتيبات العقوبات االقتصادية  ،عرب مسألة الحصار البحري من خالل
«وقفسفنالشحنالبحريالقادمةوالخارجةوالعملعىلتفتيشحمولتهاللتحقيقمناالمكنةالتيتقصدهاوضامنالتنفيذ
الصارملالحكامذاتالصلةبهذهالسفن».4ومنثمالقراررقم()666يف31ايلول،0991القايضبتحديدالرشوطالتي
ميكنمبوجبهاتزويدالعراقباالدويةوالحاالتاالنسانية،واشرتطانيكونالتزويدتحتاالرشافاملبارشلحكوماتالدول
املصدرة،اوالوكاالتاالنسانيةاملناسبة،وانيعتمدتزويداملوادالغذائيةعىلقرارلجنةالعقوبات،بوجودحاجةانسانية
ملحة .5وايضاًالقرار رقم ( )076يف  52ايلول  0991الذي فرض حظرا ًجوياًعىل العراق .6ويف  3نيسان  1991اتخذ القرار
رقم()786وهوالذيكانميثلاحداكرثالقراراتالتياتخذهامجلساالمنالدويلتعقيدا ً،7الذيطالبالعراقدونقيد
اورشطبتدمريكافةاسلحتهغريالتقليديةوالصواريخذاتاملدىالبعيدواملتوسط تحتإرشافدويلوتنفيذالقرارات
الدولية كلها الصادرة ضد ُه8.فضالً عن رضورة انشاء صندوق لدفع التعويضات  ،اذ نص القرار عىل ما يايت  »:إن العراق
مسؤول مبوجب القانون الدويل عن اية خسائر او ارضار ،مبا يف ذلك االرضار البيئية ونضوب املصادر الطبيعية وعن
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اآلن غريش ،ودومنيك قيدال ،الخليج مفاتيح لفهم حرب معلنه ،ترجمة  :إبراهيم العريش ،ط( ( ، )1بريوت ،رشكة األرض
للنرش املحدودة  ، )1991 ،ص.822
تيم نبلوك ،العقوبات واملنبوذون يف الرشق األوسط ( :العراق  ،ليبيا ،السودان) ( ،بريوت  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،
 ، )1002ص.33 – 23
انظر نص قرار ( )566يف 52آب  ،0991قرارات ومقررات مجلس االمن ،الوثائق الرسمية (االمم املتحدة :مجلس األمن:
نيويورك) 566/seR/cibara/gro.nu.www//ptth
انظر نص القرار ( )666يف  31ايلول  ،0991قرارات ومقررات مجلس االمن ،الوثائق الرسمية (االمم املتحدة :مجلس االمن:
نيويورك) 666/seR/cibara/gro.nu.www//ptth
انظر نص القرار ( )076يف  52ايلول  ،0991قرارات ومقررات مجلس االمن ،الوثائق الرسمية (االمم املتحدة :مجلس االمن:
نيويورك) 666/seR/cibara/gro.nu.www//ptth
تيم تبلوك  ،مصدر سبق ذكر ُه ،ص.13
ابو بكر الدسوقي ،العراق والعقوبات الذكية  ،مجلة السياسة الدولية  ،العدد ( ( ، )541القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات
والبحوث السياسية واإلسرتاتيجية  ،)1002 ،ص .151
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 0991صدر ( )21قرارا ً  ،فبعد ادانة دخول الكويت يف  2آب وفرض الحظر عىل العراق يف  6آب  ،أعلن مجلس االمن
ان ضم االمارة – الكويت – (باطل وال اساس لهُ)  ،ويف  91آب طالب برتك الرهائن  ،ويف  11آب املح اىل امكانية
استخدام القوة  ،ويف  52آب صدر قرار ينظم عملية تقديم العون الغذايئ للعراق والكويت  ،ويف  41ايلول صدر قرار
بسبباالعتداءاتعىلالسفاراتاالجنبيةيفمدينةالكويت،ويف91ايلولاصدرقراريعالجمسألةضحايااالزمة،ويف
 42ايلول صدر قرار جعل الحظر يشمل النقل الجوي  ،ويف  52ايلول صدر قرار قام بشجب ما قام به العراق يف الكويت
من اعتداءات  ،ويف  92ترشين الثاين صدر قرار وضح االجراءات للحفاظ عىل الهوية املدنية يف الكويت حتى  9ترشين
الثاين.20991وكانتالقاعدةاألصليةللعقوباتضدالعراققرارمجلساالمنرقم()166الذياتخذيف6آب،0991بعد
اربعةاياممندخولالقواتالعراقيةالكويت،والزمالقرارالدولاالعضاءكافةيفاالمماملتحدةمينعايةتجارةاوتعاملمايل
معالعراقوالكويت،مبايفذلكتحويلايةاموالاىلالعراقاوالكويتبإستثناء((املدفوعاتاملخصصةبالتحديدلالغراض
الطبية او االنسانية واملواد الغذائية املقدمة يف الظروف االنسانية)).3

ANKASAM | Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi

االخطارالتيلحقتبالحكوماتاالجنبية،افرادا ًاوكائناتاعتيادية،كنتيجةلغزوالعراقغريالقانوينواحتالل ِهللكويت».
اذتسلمتلجنةالتعويضاتمنذتأسيسهابحدود()6.2مليونطلبللحصولعىلتعويضاتتتجاوزيفمجملها()003مليار
دوالر،حيثانمجموعاملبالغاملطالببهاعىلسبيلالتعويضاتيزيدعنالناتجالقومياالجاميلالسنويللعراقيفذلك
الوقت،والتيكانتتؤدييفالنهايةإىلافالسالدولةالعراقيةماميعنيخسارةالعراقدولةوشعباًكلاملمتلكاتواالمول
10
واالصول التي ميتلكها العراق.
9

وبعديومنيمنصدورالقراررقم()786صدرقرارآخر،تناولالظروفالداخليةبطريقةغريبةتفسحاملجالملزيدمن
التدخليفالشؤونالداخليةالعراقيةوإنجاءتصياغتهمفعمةبالشعوراالنساينفقدالحظالقراررقم()886املتخذيف
5نيسان«1991قمعالسكاناملدنينيالعراقينييفإرجاءكثريةيفالعراق،مبافيهااملناطقالتييقطنهااالكرادمؤخرا ً،والتي
تعرضالسالمواالمنالدولينيللخطريفاملنطقة»،وطالببأنيقومالعراق«فورا ًبوقفهذاالقمع»،وعىلالرغممن
عدموجودايةعقوبهمخولبهايفالقرار،استعملتالوالياتاملتحدةوبريطانياالقراررقم()886كمرجعالقامةمنطقتيحظر
الطريانيفالعراقوهاماملنطقةالشامليةوتشملاالرايضفوقخطالعرض()63ومتنعفيهاالطلعاتالجويةالعراقيةواعلنت
11
يف  5حزيران  1991واملنطقة الثانية التي تعطي االرايض يف جنوب خط العرض ( )23يف آب .2991
انالقراررقم()886املتخذمنمجلساألمنل ُهإبعادسياسيةأكرثمنكون ُهقراراجرايئانساين،فاقامةمنطقتيحظر
الطريانضدالعراقيعنيتقسيمالعراقإىلمنطقةشامليةوجنوبيةواخرىيفالوسطعىلاساسالعرقوالطائفةوابعدمن
ذلكهوتنفيذاسرتاتيجيةالتفتيتوالتفكيكاالمريكيةالتيتطبقهايفالعراقسيامانهذهالخطوطوضعتبعناية،اذ
جاءتمتسقةمعمواقفعرقيةأواثنيةموظفةيفالعراقمناصحابهاالعراقينيبقصدايجادبيئةداخليةتسمحلتمردأوانفصال
عىلمرجعيةمواقفهافشاملالحد63اغلبيةكرديةوجنوبالخط23اغلبيةمذهبيةغريالتيموجودةيفخطيالحرض،كام
أنها متسقة مع تصورات صهيونية بتقسيم العراق واملنطقة.
وتحتذريعةتخفيفاملعاناةعنالشعبالعراقيصدرالقراررقم()689املعروفبقرار(النفطمقابلالغذاء)يف
،5991/4/41ليسمحببيعماقيمت ُهملياريدوالرمنالنفطكلثالثةاشهرلرشاءاالغراضاالنسانيةمناغذيةودواءتحت
ارشافاالمماملتحدة،لكنهذاالقرارمليسهمواقعياًيفرفعاملعاناةعنالشعبالعراقي،اذتعرضتاملبالغاملستحقةللعراق
الستقطاعاجزاءكبريةمنهالصالحصندوقالتعويضاتوتكاليفمفتيشاالمماملتحدةبحيثمليصلللشعبالعراقي(02
مليون نسمة) سوى ( )3.1مليار دوالر كل ثالثة اشهر اي مبعدل (دوالرين) لكل فرد يف االسبوع  ،وقد وصف (جيف
سيمونز)هذاالقراربأن ُه«:كسابقيةليسسوىلعبةسياسيةتتسمبالتفافومناورةجديدةيفالعالقاتالدوليةضمنالجهود
12
االمريكية املستمرة إلحكام الحظر.

 9نقالً عن  :عبد االمري االنباري  ،التعويضات من كتاب  :ندوة احتالل العراق  ،وتداعياته عربياً واقلبمباً ودولياً  ( ،بريوت ،
مركز دراسات الوحدة العربية  ، )5002 ،ص .049
 10عبد االمري االنباري  ،مصدر سبق ذكره ،ص .449
 11تيم نبلوك ،مصدر سبق ذكره ،ص .93
نقال عن  :ابو بكر الدسوقي ،مصدر سبق ذكره  ،ص .151
ً 12

Mayıs 2017 • 1 (1) • 144-159 147

الواليات املتحدة األمريكية والتوظيف القانوين لقرارات األمم املتحدة يف إحتاللها للعراق

ومامتقدمميكنالقولانالجزاءاتاالقتصاديةالدوليةغرياملسبوقةوتطبيقاتهاالسيئة،جعلتحالةعدماالكرتاث
الحقيقيلتداعياتالعقوباتاالقتصاديةحالةغريمسؤولةرغماملعاناتاالنسانيةالتيعاشهاالشعبالعراقي،فلمتعدو
الصيحاتاالنسانيةالعامليةعنكونهاترصيحاتشخصيةملترتقِ إلهتامممؤسيسدويلومنهذهالحقيقةوغريها،ميكنالقول
أنالسياسةاالمريكيةحيالالعراقسعتإىلتحقيقثالثةأهدافمتهيدا ًلطورجديدمنمسلسلتفكيكالكيانالوطني
العراقي،هي:استدراجالعراقينيإىلاالقتتالالداخيل،ومصادرةماتبقىمنمظاهركيانالدولة،ثمتدمريكياناالنسان
العراقي.

ثانياً  :العقوبات الذكية:
بعدانفشلتلجنةاليونسكومالتيترأسها(وولفايكيوس)والتيتأسستمبوجبالقراراالمميرقم786يفنيسان1991
منالوصولاىلغاياتامريكيةرغمتدمريهاملنشآتعراقيةعسكريةبحجةكونهاتحتويعىلمشاريعاواسلحةدمارشامل،
وفشلتوريثتهالجنةامنوفكبرئاسة(هانزبليكس)التيأنشأهاقرارمجلساالمنرقم(9991)4821وبسببقناعةامريكا
اناملساعيالدوليةالرسميةملترتقاىلاهدافهاحيالالعراق،وانالقرارالدويل()4821حملمايدللتعليقالعقوباتعىل
العراق  ،وان كان ذلك لدوافع انسانية كحالة بديلة عن العقوبات املفروضة حينها عىل العراق .13
فعمدتالوالياتاملتحدةوبريطانيااىلطرحمرشوععقوباتجديدةواملسمىبـ»العقوباتالذكية»،ويعدمرشوع
العقوباتالذكيةالذيتبنت ُهرسمياًيفمجلساالمن،حلقةمكررةيفسلسلةالعقوباتالدوليةعىلالعراق،اذاستمدهذا
املرشوعمضمونهمنالورقةاالمريكيةللعقوباتاملعنونةبأسم«اسلوبجديدنحوالعراق»والتيهييفاالصلتقريراعده
منتدىالحريةالرابعبالتعاونمعمعهد(جوانب.كروك)لدراسةالسالمالدوليةواطلقعليهاسم(العقوباتالذكية...أعادة
14
هيكلة سياسة االمم املتحدة تجاه العراق).

 13انظر  :تقييم اسرتاتيجي دويل لتطورات املنطقة  ، 8991 – 7991العدد (( ، )41لندن  ،املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية، )8991 ،
ص ص.82 0- 81

 14ابو بكر الدسوقي ،مصدر سبق ذكره  ،ص .251
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اذترتبعىلهذهالقراراتبني5991-0991نتائجمأساويةعىلالشعبالعراقيكنتيجهحتميةلفرضالعقوبات
االقتصادية عليه  ،ففي عام  9991ذكر السيد (دنيس هاليداي) املنسق االنساين السابقلالمم املتحدة «برنامج النفط
مقابلالغذاء»بقوله«:لقداستهدفتالجزاءات(االقتصادية)ونتائجهااملروعةالسكاناملدننياألبرياء،وخاصةالرضع
واالطفال»،وقداشارتمنظمةالصحةالعامليةومنظمةاالمماملتحدةلرعايةالطفولة(اليونسيف)بانمعدلالوفياتالذي
يعزىبشكلمبارشإىلاثر(الجزاءاتاالقتصادية)لالطفالالعراقينيدونسنالخامسةمنالعمريرتاوحبني()7-5االف
شهرياً ،وذكرت منظمة الغذاء والزراعة ( )F.A.Oيف عام  5991ان «اكرث من مليون عراقي ماتوا  ،من بينهم ( )765الف
مناالطفالكنتيجةمبارشةللجزاءاتاالقتصادية»،وقدذهباخرونإىلالتأكيدبأن«الجزاءاتاالقتصاديةاملدمرة،ومن
الناحية االحتاملية ميكن ان تكون اكرث تدمريا ًمن استخدامات االلة العسكرية  ،عىل االقل بصيغة الرضر املصاحب».
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1.ويتضمن مرشوع العقوبات الذكية محاور مهمة عده وهي:
2.2حرية تدفق السلع املدنية.
3.3السيطرة املالية.
4.4الرقابة عىل الواردات العراقية.
5.5الئحة االستخدام املزدوج.
6.6منع االستثامر.
كامتضمنمرشوعالعقوباتاقرتاحاتاخرىمنهااعادةالنسبةاملنقطعةمنالصادراتالنفطيةالعراقيةلصالحصندوق
التعويضات اىل  30%بدالً .25%
15

واهممايلحظعىلمرشوعالعقوباتالذكيةان ُهمليتضمنايةإشارةاىلظروفتعليقالعقوباتاومتطلباتدفعها،كام
انهذ ِهاالقرتاحاتملتقدمتصوركاملالنهاءالعقوباتالدوليةعىلالعراقعىلاساسقرارمجلساالمن()1284الذي
ادىاىلنتائجعملية،ومنهاتأكلالخطرالنفطيعىلالعراقمنخاللتجاوزالحصصاملسموحبهاوفقاًللقرارا(.16)986
وخالصة ما تقدم ميكن القول ان السياسة االمريكية حيال العراق ارتكزت بشكل اساس عىل الخيار العسكري
واستخدامالوسائلاالقتصاديةومنهاالعقوباتاالقتصاديةالطويلة،فضالًعنالعزلالسيايسوالضغطاالعالميعىل
السكان،ومنثمالوصولاىلالغايةالرئيسةلهذهالسياسةوهيأنهاكالعراقوإضعافهوتحديدا ًتدمرياالنسانالعراقي

ثالثاً  :احداث  11ايلول  2001وتداعياتها عراقياً:
عندماتسنمالرئيساألمرييكالسابق(جورجووكربوش)سدةالرئاسةيفالوالياتاملتحدةاألمريكيةيفكانونالثاينعام
،2001وجدعىلمكتبهملفاتكثريةومنهاتلكالتيصاغهامجموعةمناملحافظنيالجدديفالحزبالجمهوريتحتعنوان
((املرشوعاألمرييكللقرنالحاديوالعرشين))،الذيسبقوانطرحعام()1997عىليدمجموعةمنأبرزقادةالتيار
اليمينياملحافظبرئاسة(وليمكريستول)و(ريتشاردبريل)و(بولوولفويتز)،إذكانالهدفاالسرتاتيجيللمرشوعهوجعل
هذاالقرنقرناًأمريكياًبالكامل،عنطريقاإلبقاءعىلالتفوقالعسكرياألمرييكوإضعافالقوىاملنافسةوزيادةإمكانية
االستخدام الفردي للقوات املنترشة عاملياً وردع النظم املارقة لضامن التفوق األمرييك عىل األصعدة كافة .17
لقد جرى تقنني الرد األمرييك عىل أحداث  11أيلول  ،2001يف الحاجة إىل إسرتاتيجية أمنية جديدة يف ثالثة وثائق نرشت
يفالعام،2002وهي(إسرتاتيجيةاألمنالقوميللوالياتاملتحدةاألمريكية)و(اإلسرتاتيجيةالقوميةألمنالوطن)و(اإلسرتاتيجية
القوميةملكافحةأسلحةالدمارالشامل).وهذهالوثائقالثالثتحددمختلفأوجهالجواباألمرييكالذييفرتضأنيحشدأدوات
سياسية وعسكرية ودبلوماسية وقانونية عىل الصعيدين الداخيل والدويل ضمن برنامج إجاميل لتعزيز األمن األمرييك .18
15
16
17
18

املصدر نفسهُ ،ص.251
ابو بكر الدسوقي ،مصدر سبق ذكره  ،ص.351
مجموعةباحثني،اإلمرباطوريةاألمريكية:صفحاتمناملايضوالحارض،الجزءالثالث،ط((،)1القاهرة،مكتبةالرشوقالدولية،)2002،ص
ص .21-8
أيانأنتوينوآخرون،النظاماألطليس-أوريبواألمنالعاملي،منكتابالتسلحونزعالتسلحواألمنالدويل(ترجمة)(،بريوت،مركزدراسات
الوحدة العربية ،)3002 ،ص 231
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الواليات املتحدة األمريكية والتوظيف القانوين لقرارات األمم املتحدة يف إحتاللها للعراق
وعليه يقول (جورج ووكر بوش) «إنه يجب علينا التحالف مع األصدقاء من أجل :19
1.1الدفاع عن الكرامة اإلنسانية.
2.2مكافحة اإلرهاب.
3.3تشكيل التحالف مع األصدقاء.
4.4الحرب االستباقية.
20
5.5معاقبة الدول املارقة والفاعلني الذين ال يحملون صفة الدولة .

وجاءهذاالتصعيداألمرييكضدالعراقيفإطارنوعنيمناملتغريات،أولهامأحداثالحاديعرشمنأيلول،التي
كانلهاأثركبرييفتغيرياتجاهاتالتفكرياألمرييك،أماالنوعالثاينمناملتغرياتفريتبطبالنفوذالكبريالذيمتتعبهالتيار
املتشدد(املحافظونالجدد)يفإدارة(جورجووكربوش)وهوالتيارالذيمييلإىلاستخدامعواملالقوةاألمريكية،لتحقيق
األهداف املرجوة ،وألجل هذا سارت إدارة (بوش االبن) يف خطني متوازيني أو متزامنني فيام يخص العراق :22
•الخط التقليدي ،بأضالعه الثالثة املتمثلة مبا يأيت:
1.1فرض الحرض الجوي.
2.2استمرارنظامالعقوباتالدوليةالذيدخلعقدهالثاين،لكنمعتطويرهمبايؤديمنجهةإىل
وقفاالندفاعنحوخرقالحصار،ويفالوقتنفسهتحقيقأهدافهبشكلكامل،وبهذااإلطارتم
اقرتاحمرشوعالعقوباتالذكيةالذييسمحبقدرمناملرونةللعراقيفاسترياداألغذيةواألدوية
بيناميحكمالخناقعىلمايعرفباسمالسلعاملزدوجةالستخدامعنطريقلجنةالعقوباتالتابعةلألمم
املتحدة،كاميستمريفمتكنياللجنةمنالتحكميفعوائدبيعالبرتولالعراقي،ويستبعدأصالًفكرة
األسلحة ولكن هذا املرشوع قوبل برفض صيني – رويس صارم يف حينه مل يجد سبيله إىل التطبيق.
3.3التعاون مع أطراف (املعارضة) العراقية.
•الخطالجديدالذيميثلاختالفاًنوعياًيفالتوجهاألمرييكنحوالعراق،وذلكألنهمنذوصول(جورجبوش
االبن)إىلسدةالسلطةبدأالحديثرصاحةعنتدخلعسكريأمرييكلإلطاحةبالنظامالعراقيالسابقتحت
ذريعتني قدمت عىل غريها من الذرائع وهام .23
20
21
22
23

.mth.vog.oofnisu.www .//etisbeW .tartartS ytruceS lanoitaN naciremA19
احسانالتميمي،نعومتشومسيكومحاكمةالخطاباملخاتل(الدولاملارقة)أمنوذجاً،اتحادكتابالعرب،يف.www.//etisbeW،7002/5/71
moc.sretirWenretnIroFnoinUbarA
التقرير االسرتاتيجي العريب ( ،3002القاهرة ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،)3002 ،ص .92
نيڤنيعبداملنعممسعد،السياسةالخارجيةاألمريكيةتجاهالدولالعربيةبعدأحداث11أيلول:منكتاب(صناعةالكراهيةيفالعالقاتالعربية
– األمريكية) ،ط (( ،)1بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)3002 ،ص ص  ،.612-312ص .812
التقرير االسرتاتيجي العريب (( ،)2002-1002الشارقة ،وحدة دراسات الخليج للصحافة و الطباعة والنرش ،)2002 ،ص.031

150 Mayıs 2017 • 1 (1) • 144-159

Suhaib Khalid JASIM

وبقدرتعلقاألمربالسياسةاألمريكيةحيالالعراقبعدأحداث11أيلول،2001ومتثلتبدايةهذاالتصعيديفخطاب
(حالةاالتحاد)الذيألقاهالرئيساألمرييكوتحدثفيهعنثالثةدولتهددالوالياتاملتحدةوهيالعراقوإيرانوكوريا
الشاملية ،وهي مجموعة الدول التي أطلق عليها الرئيس األمرييك دول (محور الرش).21
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1.1امتالكالعراق(أسلحةالدمارالشامل(بايلوجيةوجرثومية)وسعيهلتطويرهذهاألسلحة،مام
يجعله مصدرا ً للخطر والتهديد.
2.2رضورةأنيسمحالعراقملفتيشاألسلحةالتابعنيلألمماملتحدةباستئنافعملهميفاملراقبة
والتحقيق والتفتيش عن أسلحته إن أراد أن يثبت للعامل بأنه ال ميلك أسلحة دمار شامل.
لكنهاتنيالحجتنيملتصمداأماماألسبابالحقيقيةاألمريكيةملوقفهاضدالعراق،اذأعلنالرئيس(جورجبوش
االبن)بسياقحديثهعنموقفنيأساسينيمفرتضنيأليحربتشنهاأمريكاهامالدفاععنالنفسوالواجباألخالقي،وقد
حدد الرئيس األمرييك ضمن مربرات ساقها تحت يافطة الحقائق هي :24
1.1للعراق يد بأحداث  11أيلول ،2001أو عىل عالقة مع تنظيم القاعدة.
2.2امتالكالعراقأسلحةبايلوجيةوكيامويةمحظورةدولياً،تشكلتهديدا ًللوالياتاملتحدةوحلفائها.
3.3السعيالحثيثللعراقبامتالكأورمباأنهامتلكمسبقاًوسائلتصنيعواستعاملالقنبلةالنووية.
4.4إناحتاللالعراقلنيكوننزهةفقط،سيكونأيضاًبالنتيجةدولةمليئةباملواطنني(املرحبني)
بنا والذين (سيتعاونون) معنا بالكامل إلعادة بناء دولتهم.
5.5العراقهواألمةالتيمبساعدةالوالياتاملتحدة،وتحتإرشافهاسيستطيعومبدةوجيزةأنيصبح
األمنوذج الدميقراطي يف املنطقة.
بيدأنالواقعرسعانماكذبهذهالحقائق،إذأكداملديرالعامللوكالةالدوليةللطاقةالذريةالسابق(محمدالربادعي)
الذي ختم الجلسة الخامسة ملجلس األمن يف 2003/3/7األيت :
1.1اليوجدمايشريإىلاستئنافاألنشطةالنوويةيفاملباينالتيتمتصويرهاباألقامرالصناعية،
أوأنهأ ُعيدبناؤهاأوشيدتحديثاًبعدعام،1999أومايشريإىلأنشطةمحظورةمتصلةباملجال
النووي يف أي موقع من املواقع التي تقتنيها.
2.2ليس هناك ما يفيد بان العراق حاول استرياد اليورانيوم منذ عام .1990
3.3ليس هناك ما يشري إىل أن العراق حاول استرياد أنابيب األملنيوم الستخدامها يف التخصيب
بالطرداملركزي،فضالًعنذلك،حتىإذاكانالعراققدسعىإىلتنفيذخطةمنهذاالقبيل،فإنه
كان سيصادف مصاعب عملية يف صناعة أجهزة الطرد املركزي.
4.4وإن كنا ما زلنا نستعرض املسائل املتصلة باألجهزة املغناطيسية ليس هناك ما يشري إىل أن
العراق استورد أجهزة مغناطيسية لالستخدام يف برنامج اإلثراء بالطرد املركزي.
كاموأكدذلكايضاً(هانزبليكس)املديرالتنفيذيللجنة(امنوفيك)التابعةلألمماملتحدةبقوله«:إنمعظماالستخبارات
الوطنية(األمريكية)،كانتمقتنعةبأنالعراقميلكاألسلحةاملحظورةوبرامجها،ولكننيالأوكدهذهاالستنتاجات...إنلجنة
األمماملتحدةللمراقبةوالتحقيقوالتفتيشملتعرثعىلأيةموادمحظورةيفأيمناملواقعالتيتحددهااالستخبارات».25
 24كريستوفرشربوآخرون،كذباتبوشالخمسالكبريةالتيأخربنابهاعنالعراق،ترجمة:محمدعنيوسوسنكنعان،ط((،)1القاهرة،دار
الكتاب العريب ،)4002 ،ص.92
بدالمنالتفتيش،ترجمة:دالياحمدان(،بريوت،مركزدراساتالوحدةالعربية،)5002،ص.281
 25هانزبليكس،نزعسالحالعراق:الغزو ً
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الواليات املتحدة األمريكية والتوظيف القانوين لقرارات األمم املتحدة يف إحتاللها للعراق
كام أعلن الدبلومايس السويدي (وولف ايكيوس) رئيس املفتشني الدوليني السابق يف العراق يف  3متوز  2002يف
حديثلهمعإذاعة(راديوالسويد)«:إنالوالياتاملتحدةكانتتسعىللتأثرييفعملاملفتشنيالدوليني،وتوظفتحقيق
(مصالحمعينة)بضمنهامصالحالتدخلضمنصالحياتالبعثةالدوليةيفالعراق،وأضاف«:إنالوالياتاملتحدةتقوم
مبحاوالت افتعال أزمة يف املنطقة من أجل تهيئة األجواء لشن هجوم عسكري مبارش» .26

وبعدأنأدركتاإلدارةاألمريكيةبأنسياستهاتجاهالعراققدفشلتيفإسقاطالنظامالعراقيعىلالرغممنأنهاكانت
مرحلةمهمةوفاعلةيفسياسةالرتويض،وأفادتكثريا ًيفإضعافوهشاشةالجبهةالعراقية،اتجهتاإلدارةاألمريكيةيفهذه
املرحلةإىلأحداثتغيرينوعييفسياستهاتجاهالعراق،وذلكبإعالننيتهاالرصيحةاملتمثلةبإسقاطالنظامالسيايسيف
العراقعنطريقاستخدامالقوة،وجاءذلكيفالقانونالذياعتمدهالكونغرساستخدامالقوةضدالعراق(( �JointRes
 )olution to Authorize of United States Armed Foresee Against Iraqوجاء توقيت اعتامده بعد أحداث
الحاديعرشمنأيلول،1002واعتامدوثيقةاألمنالقومياألمرييكالتيتعتمد«منهجالحرباالستباقية»،وقبلشهرمن
صدورقرارمجلساألمن()2002/1441الذيحاولتالوالياتاملتحدةاستخدامهللحصولعىلتفويضباستخدامالقوة
ضد العراق .28
بينامكانتاالستعداداتوالحشوداألمريكيةتجريعىلقدمٍ وساقمتهيدا ًلغزوالعراقيفظلمناقشاتعقيمةوانقسام
واضحيفمجلساألمن،كانتهناكتظاهراتواسعةوصفتبأنهااألكربيفالتاريخ،تجرييفأنحاءالعاملكافةتنددبالحرب،
وبدتاإلدارةاألمريكيةغريمكرتثةبالرأيالعاماملنددبالحرب،فقدنقلتصحيفة()The NewYorkTimesعنالرئيس
(جورجبوشاالبن)قوله«:إنالقيادةتتطلبأحياناًتخطيالرأيالعام،ألندورالقائدهوتقريرالسياسةالتييتبعهابنا ًء
عىلحفظاألمن»كامأكدتالصحيفةأنالرئيسبوشاألبنيسعىإىلتبنيإسرتاتيجيةإلقناعالحلفاءاملتلكئنيبأنالتفتيش
لنيؤديإىلنزعسالحالعراق،وأنهيخططللتوصلإىلقراراستعاملالقوةضدالعراقخاللأسابيع،مهامفعلمجلس
األمن .29
ومنالجديربالذكرأنفرضهذاالتصورعىلاملجتمعالدويلرافقتهإشاراتأمريكيةواضحةتؤكدأنالتحركاألمرييكضد
العراقاليتطلبتفويضمنمجلساألمن،ألنتفسريهالـ((املادة))15منميثاقاألمماملتحدةيبيحلهاالتحركللدفاععن
26
27
28
29

يفغيني برمياكوف ،العامل بعد أحداث  11سبتمرب وغزو العراق ،ط (( ،)1الرياض ،مكتبة العبيكان ،)4002 ،ص  ،.021ص .261
املصدر نفسه  ،ص ص .161-061
طالبحسنيحافظ،تطوراتاإلسرتاتيجيةاألمريكيةيفالعراق(،)7002-3002مجلةدراساتدولية،العدد((،)63جامعةبغداد،مركز
الدراسات الدولية ،)8002 ،ص .522
طالب حسني حافظ ،مصدر سبق ذكره  ،ص .622
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أمافياميتعلقبعالقةالعراق(بتنظيمالقاعدة)،فيؤكد(هانزفونسبوتنك)املنسقالسابقللمساعداتاإلنسانيةيف
العراقمن()0002-8991أنه«اليرتبطالعراقبأفعالاإلرهابضداملنشاءاتاألمريكيةيفالخارجأميفداخلالواليات
املتحدة....اليتعاونالعراقمع(القاعدة)سواءيفتدريباملقاتلنيأويفدعماملجموعاتاملتطرفةالصغرية(أنصاراإلسالم
وغريهامنالتنظيامتاملسلحة)التيتتهمبأنهاقدمتاملالذإىلبعضرجال(تنظيمالقاعدة)وتقومبزعزعةالوضعيفكردستان
العراق ....ويعرف البنتاغون و وكالة املخابرات األمريكية حق املعرفة بأن العراق ال يشكل أي خطر يف املنطقة.27»...
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نفسهامندوناالنتظارألنيقومالعراقمبهاجمتهابأسلحةالتدمريالشامل،كذلك،إرصارهاعىلعدمالتزامالعراقبالقرارات
املعنية ومن بينها القرار ( )1441مام أعطاها السلطة للتدخل العسكري .30
وبالشكأنتلكالخطوةكانتعذرا ًاستباقياًلنيتهاالذهابإىلالحربوقدأدركالجميعأنالوالياتاملتحدةمصممة
عىلاحتاللالعراق،حتىوانعجزتعنالحصولعىلتفويضدويل،سيامبعدإعالناتفرنسيةبعدمقبولهاجوازاستخدام
القوةفياميخصالقضيةالعراقية،واستعدادهاالستعاملحقالنقضداخلمجلساألمن،أليقراريفوضالوالياتاملتحدة
باستخدامالقوة،إزاءذلكفإنهاحنيرشعتببدءالعملياتالحربيةمليكنمعهاغرياملتطابقنيوسياستهاالعدوانية،مثل
(بريطانيا،واسرتاليا،أسبانيا)معبعضالكتائباملساندةمنبعضدولأورباالرشقية(بولندا،وجمهوريةتشيك،وأوكرانيا...
الخ) .31
ويف02آذار3002بدأتالعملياتالعسكريةلغزوالعراق،ومنأجلتحقيقأهدافهاالسياسيةيفالعراقوضعت
الوالياتاملتحدةاألمريكيةإسرتاتيجيةوصفتبأنها((إسرتاتيجيةالصدمةوالرتويع،32))ShockandAweوقدخطط
لهذهاإلسرتاتيجيةالتيرافقهاتدفقإعالميكبرييفأنتجربالناسعىلالخضوعلكلاالمالءاتاألمريكية،وهذاماكان
واضحاًيفاالستعاملاملفرطللقوةالناريةومبختلفصنوفاألسلحة،غايتهايفذلكخلقاإلحساسلدىالجميعبعدمالقدرة
عىلالتكافؤيفجوانبالرصاعالعسكري،إذوضعتتحتترصفالقواتالزاحفةأحدثتقنياتالعرصيفمجالاالتصاالت
منأقامرصناعيةإىلشبكاتاالخرتاقإىلالطائراتاملسريةبدونطيار،وغريهامنالتقنياتالتيأعانتهايفزحفهاالذي
كانقائدهاالعامالجرنال(توميفرانكس)يلحأنيكونجريئاًومتواصالًوصوالًإىلبغدادكهدفنهايئلهذهاإلسرتاتيجية.33
وعىلالرغممنعدمتكافؤأشكالالتسليحبنيالطرفني،إالّأنالجيشالعراقيورغمانكشافأجوائهواخرتاقمنظوماته
السلكيةوالراداريةقاتلبرضاوةواستبسالحيثامتوفرتلهالفرصة،بلأنالقتالكانقامئاًيفأمقرصوالنارصيةوالبرصة،
عىلالرغممناحتاللبغداديفجواحتفايلباهت.34أرادتهالوالياتاملتحدةتعويضاًعنمفاجأتهابعدمنرث(الورودوالحلوى)
تحت أقدام جنودها مثلام أخربهم بذلك الرئيس األمرييك السابق(جورج بوش االبن) !!.
ومع انتهاء العمليات العسكرية الكربى ،أرادت الواليات املتحدة األمريكية تأكيد اآليت:

35

1.1إن تحقيق احتالل العراق حصل يف وقت قيايس.
2.2تفعيل روح االنتقام إلفشال الخطط املتالحقة يف تحقيق الهدف.
30
31
32
33
34
35

ناظمعبدالواحدالجاسور،تأثريالخالفاتاالمريكية–االوربيةتجاهقضايااالمةالعربيةحقبةمابعدالحربالباردة(،بريوت،مركزدراسات
الوحدة العربية ،بريوت ، )6002 ،ص .213
تومي فرانكس ،جندي أمرييك ،ترجمة :محمد محمود التوبة ،ط (( ،)1الرياض ،العبيكان للنرش ،)6002 ،ص .105
نبيلمحمدسليم،اإلسرتاتيجيةاألمريكيةيفالعراقومعضلةاألمن،مجلةدراساتدولية،العدد((،)63جامعةبغداد،مركزالدراساتالدولية،
 ،)8002ص.2
تومي فرانكس ،مصدر سبق ذكره ،ص .016
مجموعةمؤلفني،إسرتاتيجيةالتدمري:آلياتاالحتاللاألمرييكللعراقونتائجه(الطائفية-الهوية-السياساتاالقتصادية)،سلسلةكتباملستقبل
العريب ( ،)94ط (( ،)1بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)6002 ،ص .301
حسنعبيدعيىس،الحرباألمريكيةيفاملدنالعراقية،منكتاب:إسرتاتيجيةالتدمري،سلسلةكتباملستقبلالعريب(،)94ط((،)1بريوت،
مركز دراسات الوحدة العربية ،)6002 ،ص.34
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3.3وجود نفس عدواين مشخص للعراق والعرب واملسلمني لدى طاقم اإلدارة األمريكية.
4.4جعل العراق عربة ودرساً لكل من يفكر يف التحدي والوقوف يف وجه اإلدارة األمريكية.
5.5إفهاماملجتمعاألمرييك،إنماحدثهوصفحةمناالنتقاملكرامةأمريكااملهدورة،يفأحداث
 /11أيلول .2001
6.وبهذاانتهتالعملياتالعسكريةالكربى،التيبلغتكلفتها()761ملياردوالرللجانباألمرييك
أماالجانبالربيطاينفتقدرالكلفةبـ()3,4ملياردوالر،وهذهالكلفالمتثليشءللوالياتاملتحدة
وبريطانياباحتاللالعراق،الذييطفوفوقبحريةمنالبرتول،ومنثمالسيطرةعىلالبرتولوجني
36
األرباح التي تصل إىل املاليني من الدوالرات.

عارضالكثريونحملةغزوالعراق3002لكونهاوبرأيهمتخالفالقواننيالدولية،قبيلبدأالحملةالعسكريةحاولتالواليات
املتحدةوبريطانياالحصولعىلترشيعدويلللحملةالعسكريةمنخاللاألمماملتحدة،ولكنهذهاملحاوالتفشلت،نظمت
الوالياتاملتحدةتقريرا ًملجلساألمنواستندتيفهذاالتقريرعىلمعلوماتقدمتمنقبلوكالةاملخابراتاألمريكية
واملخابراتالربيطانية،تزعمامتالكالعراقألسلحةدمارشاملة،وقتنفتالحكومةالعراقيةهذهاملزاعمبصورةمتكررةويف
 21يناير  5002حلت الواليات املتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها عىل أي اثر عىل أسلحة الدمار الشامل.
استنادا لدستور الواليات املتحدة ال ميتلك الرئيس صالحية إعالن الحرب  ،وان هذه األمر هو من صالحيات
الكونغرس األمرييك  ،ولكن حسب قانون صالحيات الحرب األمرييك لعام ، War Powers Resolution of 1973
ميكنلرئيسالوالياتاملتحدةإرسالالجيوشإىلدولةأجنبيةملدة06إىل09يوماًدونالرجوعإىلالكونغرس،يف3أكتوبر
3002حصلجورجووكربوشعىلموافقةالكونغرسبعدخالفاتعديدةمنأعضاءالكونغرسمنالحزبالدميقراطي.
اصدر مجلس األمن القرار رقم  1441الذي دعى إىل عودة لجان التفتيش عن األسلحة إىل العراق  ،ويف حالة رفض
العراقالتعاونمعهذهاللجانفانهسيتحمل«عواقبوخيمة»،مليذكركلمةاستعاملالقوةيفالقراررقم،1441وعندما
وافقعليهمجلساألمنباإلجامعمليكنيفتصورالدولاملصوتةانالعواقبالوخيمةكانتمحاولةدبلوماسيةمنالواليات
املتحدةلترشيعالحملةالعسكرية،ومنالجديربالذكرانالسكرتريالعاملالمماملتحدةانذآك(كويفعنان)رصحبعدسقوط
بغداد ان الغزو كان منافياً مليثاق األمم املتحدة.
عندصدورالقراراعلنتكلمنروسياوالصنيوفرنساوهممناألعضاءالدامئنييفمجلساألمنانالقرار1441ال
تعطيالصالحيةباستعاملالقوةضدالعراق،وكانهذااملوقفهونفساملوقفاألمرييكوالربيطاينيفبدايةاألمر،ولكن
موقفالوالياتاملتحدةتغريبعدذلك،ويعتقدبعضاملراقبنيانالوالياتاملتحدةكانتمصممةعىلاستهدافالعراق
عسكريابغضالنظرعنإجامعاألمماملتحدة،وانلجوئهالالمماملتحدةكانتمحاولةلكسبرشعيةدوليةللحربعىلغرار
حربالخليجالثانية،كانتبريطانياوحتىأيامقبلبدأالحملةالعسكريةتحاولالحصولعىلقراردويلرصيحوبدونغموض
 36صالح التكمة جي ،اإلسرتاتيجية األمريكية يف العراق خالل نصف قرن ،مجلة كتابات ،الحلقة التاسعة ،البرصة ،يف .//ptth .5002 /4/4
modc.tabatik@tabatik.www
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رابعاً  :رشعية اإلحتالل من وجهة نظر قانونية :
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يرشعاستخدامالقوةعىلعكساإلدارةاألمريكيةالتيبدتقبلأياممنبدأالحملةغريمباليةكثريابالحصولعىلإجامعدويل
،ويرجعهذاإىلاالختالفالشاسعيفوجهتينظرالشارعالربيطاينواألمرييكتجاهالحرب،فعىلعكسالشارعاألمرييك
الذيكانأغلبهالميانعالعملالعسكريلقي(توينبلري)معارضةشديدةمنالشارعالربيطاينوحتىيفصفوفحزبهحزب
العامل.
يرىالكثريونانالحملةالعسكريةكانتمخالفةللبندالرابعمناملادةالثانيةللقواننيالدوليةوالتيتنصعىلأنه«اليحق
لدولةعضويفاألمماملتحدةمنتهديدأواستعاملالقوةضددولةذاتسيادةألغراضغريأغراضالدفاععنالنفس«،
ومنالجديربالذكرانالسكرتريالعاملالمماملتحدة(كويفعنان)رصحبعدسقوطبغدادانالغزوكانمنافياًمليثاقاألمم
املتحدة 37.وكانهذامطابقاًلرأيالسكرتريالسابقلالمماملتحدة(بطرسبطرسغايل)ويف82أبريل5002اصدروزير
38
العدل الربيطاين مذكرة نصت عىل أن أي حملة عسكرية هدفها تغيري نظام سيايس هو عمل غري مرشوع.

الخامتة
عدالعراقدولة(مارقة)ضمنقامئةضمتأيضاًسورياوإيرانوكورياالشامليةوفرضتعليهعقوباتاقتصاديةمحكمةغري
مسبوقةوعمدتإىلعزلهسياسياًعنمحيطهاإلقليميوأثرتإعالمياعىلالشعبلتوجيهأفكارهباتجاهقناعاتتتقاطعمع
الحكومةوتتوافقمعالتوجهاتواألهدافاألمريكية،كامأنهااستطاعتأنتحيدحلفاءالعراقوتجعلهمعاجزينأومرتددين
منأيمساندةفاعلةللعراق،وبعبارةأدقإنالسياسةاألمريكيةحيالالعراقخاللاملدةمن(،)2003-1991هدفت
إىلاحتواءالعراقوتحجيمهعربالخيارالعسكريأوالً(حربالخليجالثانية)1991ومنبعدهبالعقوباتاالقتصادية،ومنثم
إضعاف قدراته املادية والبرشية وصوالً إىل غزوه واحتالله.
انالوالياتاملتحدةالتيرشعنتاحتاللهاللعراقبالقرار 1546بدأتبفرضاجراءاتتضمنللحكومةالعراقية
نصبتهايفداخل
رشعيتهاعىلالصعداالقليميةوالعربيةوالدولية،انهذهالرشعنةالتيضمنتهاالوالياتاملتحدةللهياكلالتي ّ
العراقمنمجلسالحكماىلالوزارةاالوىلوالثانيةثمما ُسميباملجلسالوطنياملؤقت.كلهااجراءاتغريرشعيةفرضتهاهيمنة
الواليات املتحدة.

37 President Bush Meets with Prime Minister Blair, Remarks by the President and British Prime Minister
Tony Blair, January 2003. https://georgewbush whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/01/20030131-23.
html.
38 Poll: Talk First, Fight Later, CBS Interactive Inc, January 23, 2003. http://www.cbsnews.com/news/
poll-talk-first-fight-later/.
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قامئة املصادر
President Bush Meets with Prime Minister Blair, Remarks by the President and British
Prime Minister Tony Blair, January 2003. https://georgewbush whitehouse.archives.gov/
news/releases/200323-20030131/01/.html.
Poll: Talk First, Fight Later, CBS Interactive Inc, January 23, 2003. http://www.cbsnews.
com/news/poll-talk-first-fight-later/.
انظر نص قرار مجلس االمن ( )166يف  61آب  ،0991قرارات ومقررات مجلس االمن ،الوثائق الرسمية (االمم املتحدة،
مجلس االمن ،نيويورك)http//www.un.org/Arabic/Res/661.

تيمنبلوك،العقوباتواملنبوذونيفالرشقاألوسط(:العراق،ليبيا،السودان)(،بريوت،مركزدراساتالوحدةالعربية
.)1002 ،
انظرنصقرار()566يف52آب،0991قراراتومقرراتمجلساالمن،الوثائقالرسمية(االمماملتحدة:مجلساألمن:
نيويورك) http//www.un.org/arabic/Res/665
انظرنصالقرار()666يف31ايلول،0991قراراتومقرراتمجلساالمن،الوثائقالرسمية(االمماملتحدة:مجلساالمن:
نيويورك) http//www.un.org/arabic/Res/666
انظرنصالقرار()076يف52ايلول،0991قراراتومقرراتمجلساالمن،الوثائقالرسمية(االمماملتحدة:مجلساالمن:
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Structured Abstract
After the demise of the Soviet Union, the greatest enemy of the United
States of America, the importance of containing and limiting other
international or regional parties that were inferior to the main goals of
the American strategy emerged. This strategy is part of a broader global
strategy pursued by the United States after the end of the Cold War.
And the continuity of its hegemony over the world and to prevent the
emergence of an international competitor.

Suhaib Khalid JASIM

The emergence of Iraq as a regional power after the Iran-Iraq War,
threatening the United States vital interests, occupied a prominent
position in American strategic thinking in the 1990s. Physical and moral
capabilities qualifying Iraq to play a regional role does not conform
to the perceptions of the US, and therefore the process of curbing the
capabilities of Iraq and its role became an important goal in the US
strategy and in accordance an integrated strategy in terms of objectives,
means and methods was premeditated and implemented.
Since the inception of the United States of America, the American
policy has been based on the principle of taking advantage of
opportunities and the use of crises to achieve its national interests. This
pragmatic thinking has reflected on the formulation and implementation
of its comprehensive strategy which has been flexible and adapted to
the changing international situation, thus protecting and developing its
national interests in the world and vital areas. Of the most important
areas developed by American interests and with the presence of the
driving opportunities for the development of these interests he had faced
many hostile policy was characterized by ballasts of these interests from
within and outside the countries of the region, and Iraq was in most
Aloouk And the United States of America in the peace of international
forces wanted to strengthen its strategy in the region through the second
Gulf war in 1991, but it did not come with the results drawn through its
policies, hostile pose a threat to its interests and allies in the region, but
Iraq’s invasion and occupation of the United States of America found
the opportunity to control the region and re-formed from the base of the
building, which will be launched from Iraq, they want to Formulation
of the region in the light of the development objectives and re-drafting
should include revision of the means and the mechanisms in place, and
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Iraq has become here the means by which the United States wants him to
build the region again.
The features of the American project in Iraq emerged clearly in
the late seventies of the last century, after the fall of the Shah and the
advent of a new regime founded an Islamic state, as this change was
an important event in the region, so the American decision-maker and
the American research circles rushed to formulate a new policy for the
region, Iraq plays a role in the Middle East.
Following Iraq›s invasion of Kuwait in 1991, United Nations
Resolution 661, Sanctions against Iraq, was issued as a result of the Iraqi
invasion of Kuwait and provided for the adoption of severe economic
sanctions against Iraq to prevent its immediate withdrawal from Kuwait.
This resolution was followed by ten successive resolutions, Of the
consequences of his stay in Kuwait and his defiance of the international
community. The Iraqis suffered from these sanctions, which deprived
them of food and medicine, as well as all the means of progress and
technology reached by the world in the nineties of the last century,
resulting in the death of one and a half million children as a result of
hunger and lack of medicine H Ed and their lack of the simplest means
of life.
This siege lasted for nearly 13 years and ended in the fall of the Iraqi
political system in 2003. Iraq suffered severe isolation from most of the
world politically, diplomatically and economically. Iraq became one of
the most backward countries in the region, especially after the second
Gulf War. Infrastructure, factories, refineries, power plants, water and
sewage plants, which have returned to the “pre-industrial” era, said US
Secretary of State James Baker at the time.
The United States, which legitimized its occupation of Iraq
by resolution 1546, began to impose measures to ensure the Iraqi
government’s legitimacy at the regional, Arab and international levels.
This is the legitimacy that the United States has guaranteed to the
structures it installed in Iraq from the Governing Council to the First and
Second Ministries and then the so-called Interim National Council. All
illegal measures imposed by US hegemony.
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