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: إقــرار

 

نيا نتيجة أبحاثي  أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كا 

كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ , الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد

. لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد
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شكر وعرفان 

 

أكـر : يسعدني أف أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم لمدكتكر الفاضؿ, بعد الشكر كالحمد هلل سبحانو كتعالى

كلما بذلو مف جيد حثيث كنصح , عبد اليادم أبكخكصة الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة

. كتكجيو كمتابعة

: كما أكد أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لألستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة

. جياد جميؿ حمد: الدكتكر

. إبراىيـ محمد المصرم: كالدكتكر

ني أتكجو بالشكر كالتقدير لجميع أساتذت  ببرنامج الدراسات األمريكية كالقائميف عميو الذيف كاف ليـ مكا 

. الفضؿ في صقؿ كبمكرة شخصيتي العممية كاألكاديمية كالبحثية

كال يفكتني االعتراؼ بفضؿ زكجي الدكتكر عبد , كما أتقدـ بالشكر إلى مف تفضؿ بمراجعة ىذه الدراسة

كأخيران , كما قدمو لي مف جيد في سبيؿ إتماـ ىذه الرسالة, الناصر سركر الذم شاركني رحمة الحياة

. أشكر كؿ مف أسيـ في إخراجيا عمى نحك ما انتيت إليو
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تعريف المصطمتات 

 

 االستراتيجية 

ىي تكييؼ مختمؼ الكسائؿ في حدكد اتجاىات السياسة العامة لمدكلة كاإلمكانيات المادية كالبشرية 

المتكافرة لتحقيؽ األغراض السياسية لمدكلة، كتيتـ االستراتيجية القكمية بتنسيؽ نكاحي سياسة الدكلة 

الدبمكماسية كالعسكرية كالدعائية كالسرية، كيمكف تقسيـ العكامؿ المؤثرة عمى تككيف : الخارجية كىي

النبراكم،كمينا، ).  كجغرافية كاجتماعيةاالستراتيجية في دكلة ما إلى عكامؿ سياسية كاقتصادية،

1985) 

 األقمية 

بأنيا جماعة تشترؾ في كاحد أك أكثر مف المقكمات الثقافية أك : ُتّعرؼ األقمية مف ناحية سياسية

كينشأ لدل أفرادىا كعي , الطبيعية أك عدد مف المصالح التي تكرسيا تنظيمات كأنماط خاصة لمتفاعؿ

مما يؤكد , نتيجة التمييز السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم ضدىـ, بتميزىـ في مكاجية اآلخريف

( 2006عبد العاطي،). تضامنيـ كيدعميـ

أقؿ عددان عف بقية , مف مكاطني دكلة ما, بأنيا جماعة غير مييمنة: أما التعريؼ اإلجرائي لألقمية

تميزىـ عف بقية , يرتبط أفرادىا ببعضيـ عف طريؽ ركابط عرقية أك دينية أك لغكية أك ثقافية, السكاف

, عبد العاطي).  كيترابط أفراد ىذه الجماعة فيما بينيـ لمحفاظ عمى خصائصيـ المميزة, السكاف

2006 )

  الدولة القومية

ثـ , مفيـك الدكلة القكمية يتمحكر حكؿ فكرة أف لكؿ أمة الحؽ في إقامة دكلتيا القكمية التي تعبر عنيا

تطكرت فكرة ىذا المفيكـ ليدكر حكؿ إمكانية التعايش بيف عدة أمـ في نطاؽ دكلة كاحدة استنادان إلى 
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إال أف خمؽ ىذه , رابطة المصمحة المشتركة التي تتحقؽ ليذه األمـ مف خالؿ كياف الدكلة الكاحدة

المصمحة المشتركة كتحقيقيا يتطمب نظامان ديمقراطيان يقكـ عمى أساس الحرية كالمساكاة كالعدالة، بحيث 

يستطيع النظاـ السياسي القياـ بكظائفو في إطار ىذه القيـ الحاكمة، كمف ثـّ يكفؿ الحرية السياسية 

كيحقؽ العدالة في تكزيع المكارد كالخدمات بيف , كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لجميع المكاطنيف

( 1988, مسعد).  كيؤسس لممساكاة القانكنية لمجميع, الجميع

  األمن القومي

أم الضغكط الخارجية التي تتعرض ليا , البعد الخارجي: ىما, يرتكز مفيـك األمف القكمي عمى بعديف

فيك البعد , أما البعد الداخمي.  كبالتالي يتعرض أمنيا القكمي لمخطر, الدكلة كال تقدر عمى مكاجيتيا

كيرجع ىذا البعد إلى مككنات الدكلة السياسية كاالقتصادية , الحاكـ في مفيـك األمف القكمي

كبالتالي تؤثر عمى سياستيا .  كاالجتماعية كالمعنكية كالعسكرية التي تشكؿ مظاىر قكتيا الداخمية

كيتأثر البعد الخارجي لألمف القكمي بطبيعة النظاـ الدكلي المعاصر كحالة االستقطاب , الخارجية

الخالفات , أما البعد الداخمي فيتأثر بعدة عكامؿ أىميا.  كالصراع الدكلي كالتبعية كاالختراؽ الخارجي

كىك الركيزة األساسية , كالنشاط التنمكم كالتماسؾ االجتماعي, الداخمية كالمشاكؿ الطائفية كاأليديكلكجية

( 1988, الحفني).  لألمف القكمي

 الترب الباردة 

لكصؼ حالة التكتر القائمة بيف الكاليات المتحدة " برنارد باركخ"مصطمح استخدـ ألكؿ مرة مف قبؿ 

كانتيت مرحمة الحرب الباردة .  األمريكية كاالتحاد السكفيتي في الفترة التي تمت الحرب العالمية الثانية

تفكؾ الكتمة الشرقية كانييار : بفعؿ مجمكعة مف األحداث كالتحكالت مف أبرزىا, 1991مع مطمع العاـ 

. االتحاد السكفيتي كنشكب حرب الخميج الثانية
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 االستقطاب الدولي 

, ىك عمميات كسياسات الجذب كالربط التي قاـ بيا القطب األمريكي كحمفاؤه إزاء بمداف العالـ الثالث

في المقابؿ قاـ القطب السكفيتي بمحاكلة فؾ عالقة , انعكاسان لييكؿ النظاـ السياسي كاالقتصادم

قامة عالقات خاصة مع بمداف العالـ الثالث, االستقطاب الغربي . كا 

 النظام العالمي الجديد 

كما نجـ , ىك كصؼ لطبيعة التطكرات كالتحكالت التي شيدىا العالـ في أعقاب انتياء الحرب الباردة

.  عف ذلؾ مف تغيرات جكىرية في ىيكؿ تكزيع القكة كالقكاعد التي تحكـ التفاعالت الدكلية بيف الدكؿ

( 1995, بدراف)

 سياسة االتتواء 

نشاء , سياسة تبنتيا إدارة الرئيس األمريكي ىارم تركماف كتمحكرت ىذه السياسة حكؿ بناء قكاعد كا 

كحصر النفكذ الشيكعي كعدـ امتداده كخصكصان في أكركبا , أحالؼ بيدؼ احتكاء االتحاد السكفيتي

( 1979, نعمة).  كالشرؽ األكسط كبمداف أخرل مف العالـ الثالث

 االتتواء المزدوج 

سياسة انتيجتيا  الكاليات المتحدة في عيد إدارة الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف تجاه كؿ مف العراؽ 

يراف .  السفير األمريكي السابؽ في إسرائيؿ أكؿ مف نّظر ليذه السياسة" مارتف إنديؾ"كيعتبر .  كا 

كتستند ىذه السياسة عمى دعـ مصر كتركيا كالسعكدية كالباكستاف في مكاجية النفكذ اإليراني في 

أما فيما يتعمؽ بالعراؽ فتتمحكر .  تمييدان لعزؿ إيراف سياسيان كاقتصاديان , الخميج كآسيا الكسطى كالقكقاز

مع استمرار الحصار كاستمالة األكراد , ىذه السياسة عمى تشديد العقكبات االقتصادية كالعسكرية

( Indyk, 1991).  كالشيعة كدعميـ

 



 

13 

 

 الدول المارقة 

ىك مصطمح أطمقتو الكاليات المتحدة األمريكية منذ نياية التسعينات عمى الدكؿ التي ال تدكر في فمكيا 

, 2001 سبتمبر 11كقد تعاظـ استخداـ ىذا المصطمح بعد أحداث .  كترفض ىيمنتيا كتيدد مصالحيا

يراف كالعراؽ كسكريا كالسكداف كككبا كليبيا نظران ألنشطتيا في مجاؿ , كخصكصان تجاه ككريا الشمالية كا 

, كقد استخدمت كاشنطف تجاه ىذه الدكؿ العديد مف األدكات.  التسمح النككم كأسمحة الدمار الشامؿ

. استخداـ القكة المسمحة, المقاطعة, العزؿ الدبمكماسي, التمكيح باستخداـ القكة: منيا

 العقوبات االقتصادية 

كتعتبر العقكبات االقتصادية , كتستخدميا الدكلة لتحقيؽ أىدافيا, ىي أداة مف أدكات التأثير الخارجي

كالمقاطعة , التعرفة الجمركية: كتتضمف عدة إجراءات أىميا, الشؽ السمبي لألداة االقتصادية

كالتأميـ كالتجميد كأيضان قطع المعكنات أك فرض , كالحظر االقتصادم كنظاـ الحصص, االقتصادية

( 1985, مقمد).  القيكد المالية كالتجارية

  اليونسكوم(UNSCOM )

حيث تشكمت ىذه .  ىي لجنة األمـ المتحدة المكمفة بتنفيذ عممية تدمير األسمحة العراقية المحظكرة

المجنة بعدما نجحت إدارة جكرج بكش األب مف االستفادة مف المناخ الدكلي عقب انتياء حرب الخميج 

زالة كتحييد أسمحة الدمار , 1991عاـ  كبالتالي استصدار قرار مف مجمس األمف ينص عمى تدمير كا 

كذلؾ , باعتبار ذلؾ شرطان حيكيان لرفع العقكبات الدكلية عمى العراؽ, الشامؿ تحت إشراؼ دكلي دقيؽ

. في سابقة جديدة مف نكعيا في تاريخ العالقات الدكلية

ونظرًا لألىمية األكاديمية بطرح نبذه موجزة تول الموقع الجغرافي لكردستان العراق وتطور ىويتيم 

: القومية ونشاطيم التزبي وأصوليم التاريخية، ارتأت الباتثة استعراض ذلك عمى النتو التالي

 أصل األكراد 
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بناءن عمى البحكث كالدراسات اإلنثركبكلكجية التي قاـ بيا باحثكف غربيكف، كقد غمب عمييا الرأم القائؿ 

جباؿ أرارات بيف )أكركبية، كقد أسسكا في أرضيـ الممتدة مف - بأنيـ جنس أرم مف القبائؿ اليندك

- الحدكد السياسية كأرمينيا كتركيا إلى جباؿ حمرية الفاصمة بيف بغداد كالبصرة مف جانب كالمكصؿ

 (مف جانب آخر كمف شرؽ لكرستاف في إيراف إلى كالية مالطية بتركيا حاليان - كردستاف العراؽ

حضارات عديدة منيا الحضارة الميدية كاختمطكا بعدة عناصر في العصكر المختمفة، لكنيـ صيركا 

كافة األجناس التي اختمطكا بيـ داخؿ ثقافتيـ كلغتيـ التي حافظكا عمييا عمى مر العصكر، كعندما 

اختمطكا بالعنصر العربي تغير فقط الحرؼ إلى العربية كظمت الكممات كالمعاني الكردية، كلكف المغة 

( 1999محمد،). الكردية ضعفت لقمة االستخداـ

مف ُمضر كأنيـ قبائؿ " كرد بف مرك"كلكف ذىب أكثر المؤرخيف اإلسالمييف إلى أف أصميـ يرجع إلى 

عربية ىاجرت إلى ىذه المنطقة، كاتخذت مف لغة األنباط القديمة لغة ليا، بؿ كاألكثر أف بعض 

( 1999محمد، ). مثؿ قبيمة الخالدية" خالد بف الكليد"العشائر الكردية تنسب نفسيا إلى القائد اإلسالمي 

 الموقع الجغرافي لكردستان العراق 

يشكؿ األكراد حكالي خمس سكاف العراؽ، كيسكنكف في المنطقة الشمالية كالشرقية كالغربية لمعراؽ، أم 

السكرية، كتمثؿ ىذه المنطقة الجزء - التركية- اإليرانية كالعراقية- في المنطقة المجاكرة لمحدكد العراقية

دىكؾ كالجزء الشمالي : الجنكبي مف كردستاف الكبرل، كيسكف أكراد العراؽ ست محافظات رئيسية ىي

الشرقي لمحافظة نينكل كمحافظة أربيؿ، كمحافظة السميمانية، كحكالي نصؼ محافظة التأميـ، كأقمية 

( 1999تركي، ). في محافظة ديالى

 اليوية الكردية وتطورىا :

ظير االتجاه القكمي الكردم كرد فعؿ لتطرؼ القكمية التركية تجاه القكميات الخاضعة لمدكلة العثمانية، 

كذلؾ منذ نياية القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف، كبكصكؿ االتحاد كالترقي كتكلي السمطة 
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 صدرت صحؼ تنادم بدكلة كردية، ككيانات تدعك إلحياء الثقافة 1908في الدكلة العثمانية عاـ 

بزعامة الشيخ محمكد )كبدخكؿ القكات البريطانية في المكصؿ قامت العشائر الكردية . كالمغة الكردية

 أف يحصمكا عمى حقيـ في 1920بمكاجيتيا، كحاكلكا في مؤتمر الصمح بباريس عاـ  (البرزنجي

.  اعترفت بخصكصية األكراد كحقيـ في تقرير المصير1919االستقالؿ كخصكصان أف معاىدة فرسام 

 بضـ 1922كلكف الترتيبات البريطانية لممنطقة أحالت دكف تحقيؽ ذلؾ، حيث قامت بريطانيا في عاـ 

المنطقة الكردية إلى المنطقة العربية في العراؽ لتككف دكلة كاحدة تحت حكـ ممكي كراثي كتحت 

كعمى اثر ذلؾ نشبت ثكرة العشائر الكردية فقامت بريطانيا بسحؽ الثكرة كضرب . الحماية البريطانية

. 1924-1923المدف كالقرل الكردية في عاـ 

استطاعت بريطانيا أف تكرس الكضع العراقي ذا القكمية العربية كالقكمية الكردية بإنياء انتدابيا  عاـ 

( 1973غريب، ). ، كتسميـ السمطة كاممة لمممكية العربية الحاكمة1930

 حيث تزعميا مجمكعة مف المثقفيف األكراد كفي 1935كقامت العشائر الكردية بانتفاضة خالؿ عاـ 

. في السميمانية تحت قيادة حمة آغا عبد الرحمف" فدائي كطف"نفس العاـ تأسست جمعية 

، ككاف ىدفيا تحرير كردستاف، "كـك لي برايو تي" فقد تأسست جمعية اإلخكة 1938أما في العاـ 

أم الحرية الكردية في العاـ " أزادل ككردم"كما تأسست جمعية . 1943كاستمر نشاطيا حتى عاـ 

أم األمؿ حيث تضمف " ىيكا"، ىذا باإلضافة إلى بركز العديد مف األحزاب كخصكصان حزب 1948

( 1999محمد، ). برنامجو تحقيؽ الحكـ الذاتي لألكراد

كباختالؼ أطيافيا - السرية منيا كالعمنية- كمف األىمية بمكاف، أف الجمعيات كاألحزاب الكردية

السياسية كالفكرية كالتي تأرجحت ما بيف الحكـ الذاتي كاالنفصاؿ، استمرت طكاؿ فترة الحكـ الممكي 

. كخالؿ مرحمة العيد الجميكرم

 (1991المكصمي، ) األتزاب الكردية العراقية 
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 الذم تـ م بقيادة المال مصطفى البرزاف1946نشا عاـ : (البارتي)الحزب الديمقراطي الكردستاني -

.  في العراؽ1958مطاردتو فاتجو نحك إيراف حتى حدكث انقالب عاـ 

، كأعمف الحزب 1966انشؽ عف الحزب الديمقراطي الكردستاني عاـ : االتحاد الكطني الكردستاني -

 تحت قيادة جالؿ طالباني، كينادم الحزب بالتعاكف الكردم العربي 1969عف نفسو بدءان مف عاـ 

في ظؿ الحفاظ عمى خصكصية القكمية الكردية، كاتسمت سياستو بالتقمب سكاء في تعاممو مع 

 .السمطة العراقية أك األحزاب الكردية األخرل

يرأسو سامي عبد الرحمف الذم كاف مساعدان لمصطفى البرزاني، كينادم بدكلة : حزب الشعب -

 .فيدرالية مع العراؽ

 .يرأسو عبد الخالؽ زنكة كينتشر بيف الشباب الكردم: (ماركسي)حزب كادحى كردستاف  -

 .الحزب االشتراكي الكردم، بقيادة محمكد عثماف -

 .حزب الباسكؾ، كينتشر في جنكب كردستاف -

. كىك تيار بدأ يظير بيف أكراد العراؽ في أكاخر الثمانينيات: الحركة اإلسالمية الكردية -

 المغة الكردية 

حسنيف، ): تنقسـ المغة الكردية مف حيث الحقائؽ المغكية كالجغرافية إلى أربع ليجات رئيسية كىي

1999 )

. كتنتشر في األجزاء الشمالية كالشمالية الغربية مف إقميـ األكراد: الكرمانجية الشمالية -1

 .كتسكد في المناطؽ المركزية كالكسطى مف اإلقميـ: الكرمانجية الكسطى -2

 .كتنتشر في األجزاء الجنكبية كالجنكبية الشرقية: الكرمانجية الجنكبية -3

 .كتنتشر مبعثرة في إقميمي الميجتيف الكرمانية الشمالية كالكسطى: الجكرانية -4
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، كتتشابو بكجو عاـ في (الفرعية)كلكؿ ليجة رئيسية مف ىذه الميجات مجمكعة مف الميجات المحمية 

 .خصائصيا المغكية كأصكاتيا باستثناء بعض االختالفات الطفيفة في بعض المفردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الممخص بالمغة العربية 

 2003- 1991اإلستراتيجية األمريكية تجاه كردستان العراق 
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-1991يتناكؿ ىذا البحث استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية تجاه كردستاف العراؽ خالؿ الفترة 

 الكردية منذ نياية العيد الممكي حتى أزمة الخميج –مع عدـ استثناء العالقات األمريكية , 2003

. (كإطار تاريخي) 1991الثانية عاـ 

كقد تناكؿ البحث دكر المؤسسات الرسمية في الكاليات المتحدة األمريكية في صنع السياسة تجاه 

كما .  كالخارجية في تكجيات ىذه السياسة (غير الرسمية)فضالن عف دكر المؤثرات الداخمية , كردستاف

كأخيران تطرؽ البحث لتداعيات , تـ استعراض أبرز أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية كأدكات تنفيذىا

. ىذه اإلستراتيجية عمى الصعيد العراقي الداخمي كالجكار اإلقميمي

لما يتميز بو مف الطابع  (لبريتشر)كمنيج التحميؿ النظمي , كاستخدـ البحث المنيج االستقرائي التحميمي

.  كالمنيج التاريخي, كما تـ االعتماد عمى منيج صنع القرار, التحميمي الشامؿ لظاىرة السياسة الخارجية

, كاستعراض األدبيات, كتـ تقسيـ البحث إلى سبعة فصكؿ مشتممة عمى اإلطار العاـ لمدراسة

. كاالستنتاجات

أف الكاليات المتحدة األمريكية نجحت إلى حد كبير في , كخمص البحث إلى نتيجة أساسية مفادىا

كذلؾ ,  في منطقة كردستاف العراؽ– سياسيان كاقتصاديان كعسكريان كأمنيان –تحقيؽ أىداؼ إستراتيجيتيا 

كتفردىا في زعامة العالـ بعد انييار االتحاد , نظران لتفكقيا االقتصادم كالعسكرم اليائؿ التي تتميز بو

كقدرتيا عمى فرض , فضالن عف استمالتيا ألكراد العراؽ, السكفيتي كانتياء مرحمة الحرب الباردة

 كبيئة – تاريخيان –باإلضافة إلى كجكد العراؽ ضمف بيئة إقميمية معادية , الحصار الطكيؿ عمى العراؽ

. كاستغالؿ كاضح لممنظمة الدكلية, دكلية أضحت أكثر خضكعان لمييمنة كالتفرد األمريكي
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Abstract 

The American Strategy towards Kurdistan of Iraq 

1991-2003   

This study of U.S.A strategy towards Kurdistan of Iraq 1991-2003 without 

ignoring the American Kurdish relationship from the Royal era to the second 

Gulf crisis in 1991 (historical framework). 

This study tackles the role of the official institutions in U.S.A policy making 

towards Kurdistan including informal organization in the trends of this policy.  

This also examines the most important U.S.A goals and its tools.  This study 

also focuses on the internal Iraqi and region issues as well. 

The study utilizes the analytical descriptive methodology and structural 

analysis of (Bretsher), in addition to the process of decision-making and 

chronicle methodology.  This study is divided into seven chapters including 

the study framework, literature and its consequences and conclusion. 

The study came to a conclusion that the United States of America has 

achieved its strategic military; economic and political strategy in Kurdistan 

due it's economical and militarily power.  This came also as a result of it's 

polar dominance over the World and the end of the cold war.  The USA also 

manipulated the Iraqi Kurdish due to their historical existence in a hostile 

environment.  
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الفصل األول 

اإلطار العام لمدراسة 

 

 خمفية البتث 1.1

 تحديدان منذ مطمع التسعينات مف القرف –ارتكزت استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية الككنية 

عمى ركيزة ىامة جدان جكىرىا حؽ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكلة تحت ذرائع جديدة - المنصـر

تبرز في مقدمتيا الذرائع اإلنسانية القائمة عمى حؽ المجتمع الدكلي في التدخؿ لحماية حقكؽ اإلنساف 

كجاءت ىذه اإلستراتيجية في ضكء متغيرات نجمت عنيا أنماط كقكاعد جديدة لمتعامؿ , كاألقميات

أنو مف أجؿ تحقيؽ استراتيجيتيا الجديدة، فقد استندت عمى إرث القكانيف , بمعنى آخر, الدكلي

. كالمكاثيؽ الدكلية المتعمقة بيذا الشأف

ساىمت الكاليات المتحدة األمريكية كاستثمرت التكترات الدكلية المتفاقمة بالرغـ مف , في الكقت ذاتو

,  كمظاىر عدـ الضبط كاالضطراب كاالختالؿ السائد في التكازنات الدكلية–انتياء الحرب الباردة 

كسيادة منطؽ القكة كالييمنة كما ينجـ عنو مف خرؽ لمسيادة الكطنية كمحاكالت الييمنة الثقافية كضرب 

ثارة كتشجيع األقميات كحثيا عمى التمرد  مقكمات الكحدة الكطنية مف خالؿ تفجير الصراعات كا 

( 1998ناجي، ). كالعصياف عمى البمد األـ

كما نجحت الكاليات المتحدة األمريكية في اختراؽ الجسد العراقي كاستثمار كرقة األقميات نتيجة إخفاؽ 

 في معالجة الخمؿ في العالقة البنيكية السائدة كفي إدارة التنكعات – تاريخيان –الدكلة العراقية 

كبالتالي تراجع دكر النظاـ في , كفي بناء أطر رضائية جامعة كمؤسسات كطنية مشتركة, االجتماعية

بحيث أصبح غير قادر عمى تحقيؽ الرضا , بناء شرعيتو السياسية عمى أساس مفيـك المكاطنة الكاممة

. مما أدل إلى تأجيج المشكمة كتعميؽ حالة االختالؼ كاالنقساـ الداخمي, كاإلجماع مف جانب األقميات
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تحكلت الحركة الكردية , 1991كمنذ التحضير لمعدكاف الدكلي الذم قادتو الكاليات المتحدة عاـ 

كذك كظيفة في الخطة األمريكية الحتالؿ , السياسية إلى عنصر أساسي متحالؼ مع الكاليات المتحدة

فضالن عف أف الكجكد األمريكي في شمالي العراؽ أصبح أمران كاقعان منذ إعالف الشماؿ منطقة , العراؽ

كالذم تحكؿ إلى منطقة شبو مستقمة ماليان , كانسحاب القكات العسكرية العراقية منو, حظر جكم

( 1999عبد الناصر، ). كاقتصاديان كسياسيان كأمنيان 

حيث كاف لإلستراتيجية األمريكية في , كمف ىنا فإف الدراسة سّمطت الضكء عمى ىذا المكضكع الياـ

 تداعيات خطيرة متمثمة في اختراؽ السيادة الكطنية 2003-1991منطقة كردستاف العراؽ خالؿ الفترة 

كالسيطرة , كضرب األمف القكمي العربي, 2003كتمزيؽ الدكلة كاحتالليا عسكريان في مارس , العراقية

سرائيؿ, عمى مصادر النفط كتحقيؽ األىداؼ السياسية لمحميفتيف ( 1996كيالني، ). تركيا كا 

 مشكمة البتث 2.1

تتمحكر مشكمة البحث حكؿ استمرارية كتطكر األىداؼ كالمصالح لمكاليات المتحدة األمريكية في 

ىذا مف , بالرغـ مف تعاقب اإلدارات األمريكية, 2003-1991منطقة كردستاف العراؽ خالؿ الفترة 

إضافة إلى دكر .  جانب،  كتغير القائميف عمى صنع القرار في السياسة الخارجية مف جانب آخر

كما أف البحث .  (كسائؿ اإلعالـ, الرأم العاـ, جماعات المصالح)المؤثرات الداخمية غير الرسمية 

 الكاليات المتحدة األمريكية لممتغيرات كالمستجدات اإلقميمية كالدكلية رسّمط الضكء عمى مدل استثما

مما ساىـ في فيـ عكامؿ االستمرارية في تعاظـ النفكذ األمريكي في كردستاف , خالؿ عقد التسعينيات

( Gunter,1996).العراؽ

   مبررات البتث3.1

تكمف مبررات البحث الذم تناكؿ مكضكع استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية تجاه كردستاف العراؽ 

بينما تـ تناكؿ ,  إلى قمة الدراسات العربية المتخصصة في ىذا المكضكع2003-1991خالؿ الفترة 
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اإلستراتيجية األمريكية بشكؿ مكثؼ في العديد مف الدراسات الخاصة بمنطقة الخميج العربي أك تجاه 

. الشرؽ األكسط ك الصراع العربي اإلسرائيمي عمى مستكل رسائؿ الماجستير أك الدكتكراه

فالتراكـ المعرفي , ىذا باإلضافة إلى أف الدراسة العممية األكاديمية ليذا المكضكع أمر في غاية األىمية

ستراتيجيتيا في المنطقة يزيد مف القدرة عمى كيفية التعامؿ  العممي بشأف الكاليات المتحدة األمريكية كا 

فإف أىمية ىذا البحث ساىـ في تغطية جكانب النقص , كعميو.  معيا كالتنبؤ في سمككيا في المنطقة

. في المكتبات العربية

كال سيما في مجالي , فإف ليذا البحث أىميتو األكاديمية في مجاؿ العمـك السياسية, كعالكة عمى ذلؾ

ككنو تناكؿ بالتحميؿ السمكؾ الخارجي لدكلة عظمى تجاه منطقة . السياسة الخارجية كالعالقات الدكلية

. (كردستاف)حيكية جدان 

 أىداف البتث 4.1

: َىدؼ ىذا البحث إلى

استعراض تطكر عالقات الكاليات المتحدة األمريكية بأكراد العراؽ كدكافع ذلؾ خالؿ الفترة  .1

1958-1990 .

التعرؼ عمى طبيعة الدكر الذم مارستو المؤسسات األمريكية الرسمية في عممية صنع القرار،  .2

 .كخاصة فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية تجاه كردستاف العراؽ

تحميؿ دكر المؤثرات الداخمية كالخارجية عمى تكجيات السياسة الخارجية األمريكية إزاء كردستاف  .3

 .العراؽ

 .تسميط الضكء عمى طبيعة المصالح كاألىداؼ لمكاليات المتحدة األمريكية في كردستاف العراؽ .4

 .التي اعتمدت عمييا الكاليات المتحدة األمريكية في تحقيؽ أىدافيا (الكسائؿ)تناكؿ األدكات  .5
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كاألمف , تشخيص تداعيات استراتيجية الكاليات المتحدة األمريكية عمى األمف الكطني العراقي .6

 .القكمي العربي

الفرضيات /  أسئمة البتث5.1

: يسعى البتث لإلجابة عن األسئمة اآلتية

؟ 1990 تتى 1958لماذا توثقت عالقات الواليات المتتدة األمريكية بأكراد العراق منذ العام  -

إلى أم مدل لعبت المؤسسات الرسمية كغير الرسمية في تكجيات سياسة الكاليات المتحدة  -

 األمريكية تجاه كردستاف العراؽ؟

كما أىـ األدكات التي اعتمدت , ما ىي مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في كردستاف العراؽ -

 عمييا في تحقيؽ ذلؾ؟

 ما مدل نجاح الكاليات المتحدة األمريكية في تحقيؽ أىدافيا؟ -

 كيؼ انعكس الدكر األمريكي سمبان عمى األمف الكطني العراقي كاألمف القكمي العربي؟ -

: واستند ىذا البتث عمى ثالث فرضيات ىي

يؤثر المكقع الجيكاستراتيجي كاالقتصادم إلقميـ كردستاف العراؽ تأثيران بارزان في صياغة أىداؼ  -

. السياسة الخارجية األمريكية كتكجياتيا

تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية مف تحقيؽ قدر كبير مف , كمما تراجعت قكة الدكلة العراقية -

 .أىدافيا في منطقة كردستاف

, كمما تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية مف تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية في اإلقميـ الكردم -

 .انعكس ذلؾ سمبان عمى األمف القكمي العربي

  تدود البتث6.1
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, كالتحالؼ الغربي عمى العراؽ, 1991تبدأ فترة البحث منذ نشكب حرب الخميج الثانية في يناير 

ثـ نشكب التمرد الكردم في منطقة شمالي العراؽ كما تاله مف , كتدمير قدراتو العسكرية كاالقتصادية

فرض الحصار الدكلي التي استثمرتو الكاليات المتحدة األمريكية في تقكيض كزعزعة أمف الدكلة 

ككقع االختيار عمى .  2003حتى احتاللو عسكريان في مارس , العراقية خدمة ألىدافيا اإلستراتيجية

ىذه الفترة كإطار زمني لمبحث لما تتسـ بو مف تعاظـ الدكر األمريكي في منطقة كردستاف العراؽ سعيان 

. كحماية مصالح حمفائيا بشكؿ عاـ, لتحقيؽ أىداؼ كاشنطف بشكؿ خاص

 متددات البتث ومعوقاتو 7.1

كاجو الباحث صعكبة في الحصكؿ عمى بعض الكثائؽ كالمصادر التي تناكلت طبيعة العالقات السرية 

لذا حاكؿ الباحث التغمب عمى ىذه .  كالتنسيؽ األمني بيف الكاليات المتحدة األمريكية كأكراد العراؽ

. المعكقات مف خالؿ التعرؼ عمى اآلثار الناجمة عف ىذه العالقات

  منيجية البتث8.1

: كمف أبرزىا, اعتمدت الدراسة عمى العديد مف المناىج

بناءن عمى ىذا المنيج تـ تحديد العكامؿ الرئيسية التي تحكمت في , المنيج االستقرائي التحميمي -1

ظيار نكاحي القكة  صياغة اإلستراتيجية األمريكية مع تقدير مدل قدرتيا عمى أداء كظائفيا كا 

مما , يضاؼ إلى ذلؾ محاكلة رصد أنماط السمكؾ األمريكي كأىدافو كأدكاتو.  كالضعؼ فييا

. يساعد عمى التنبؤ باالتجاىات المحتممة في المستقبؿ

أف نظاـ السياسة الخارجية يتضمف : الذم يستند إلى افتراض أساسي كىك: منيج تحميؿ النظـ -2

، كيشتمؿ ىذا المنيج عمى عدة أبعاد (مككنات النظاـ, بيئة, فاعميف)مجمكعة مف المتغيرات 

 .(التطبيؽ, األدكات, األىداؼ, العكامؿ المؤثرة): لدراسة كتحميؿ السياسة الخارجية كىي

 .كما استفادت الدراسة مف أدبيات صنع القرار في دراسة العالقات الدكلية -3
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كمدخالن لنشأة كتطكر " باإلطار التاريخي"حيث يخدـ ىذا المنيج الفصؿ المتعمؽ .المنيج التاريخي -4

 .العالقات األمريكية بأكراد العراؽ

استعراض عام لفصول البتث - 9.1

 كذلؾ مف 2003-1991تناكؿ ىذا البحث اإلستراتيجية األمريكية تجاه كردستاف العراؽ خالؿ الفترة 

خالؿ سبعة فصكؿ بما فييا استنتاجات البحث، حيث استعرض الفصؿ األكؿ اإلطار العاـ لمبحث 

بعناصره المختمفة، حيث اشتمؿ عمى خمفية البحث كمشكمتو كمبرراتو كأىدافو كحدكده الزمانية كالمكانية 

.  كالفرضيات األساسية كالمنيجية التي ُأعتمد عمييا في التحميؿ

أما الفصؿ الثاني فتناكؿ استعراض الدراسات السابقة المتعمقة بالمكضكع قيد البحث ممقيان الضكء عمى 

بينما تطرؽ الفصؿ الثالث إلى اإلطار التاريخي لعالقة . فرضياتيا كفصكليا كنتائجيا كتكصياتيا أحيانا

، كما تخمؿ ذلؾ مف تطكر ىذه 1990-1958الكاليات المتحدة األمريكية بأكراد العراؽ خالؿ الفترة 

العالقة كالدكر األمريكي الساعي لتحقيؽ أىدافو في ىذه المنطقة اإلستراتيجية كالحيكية كاستثمار 

الكاليات المتحدة األمريكية لحالة التناقض بيف األقمية الكردية في العراؽ مع الحككمة المركزية ببغداد 

. كخصكصان خالؿ فترة حكـ حزب البعث

أما الفصؿ الرابع فتمحكر حكؿ عممية صنع السياسة األمريكية تجاه كردستاف العراؽ خالؿ فترة 

الدراسة، كذلؾ في إطار تحميمي مرتبط بطبيعة النظاـ السياسي األمريكي كأثر المتغيرات اإلقميمية 

. كالدكلية ، فضالن عف دكر المؤثرات الداخمية غير الرسمية

كتناكؿ الفصؿ الخامس أىداؼ كأدكات تنفيذ السياسة األمريكية، حيث تـ إلقاء الضكء عمى ابرز 

أما األدكات فتمثمت باألداة االقتصادية .  في األداة اإلعالمية كاالقتصادية كالعسكريةةاألىداؼ كالمتمثؿ

. كالعسكرية كالسرية، كأيضا تكظيؼ المنظمات الدكلية
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أما الفصؿ السادس فتناكؿ بالتحميؿ تداعيات اإلستراتيجية األمريكية عمى الصعيد العراقي كالصعيد 

يراف–إسرائيؿ )اإلقميمي كخصكصان  . ( تركيا كا 

أما الفصؿ السابع كىك الخاتمة كنتائج البحث فأشتمؿ عمى أبرز القضايا التي تكصؿ إلييا محاكالن 

. استعراض أىـ االستنتاجات كالتي مف الممكف أف يستند إلييا في استشراؼ مستقبؿ المنطقة كميا
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الفصل الثاني 

استعراض األدبيات 



 

33 

 

الفصل الثاني 

استعراض األدبيات 

  المقدمة 1.2

 إطارا مرجعيان لمبحث، حيث تـ إلقاء الضكء تيقدـ ىذا البحث استعراضان ألبرز األدبيات التي شكؿ

عمى أىـ ما جاء فييا مف محاكر كنتائج كتكصيات، حيث يعرض القسـ األكؿ مراجعة لمكتب المتعمقة 

بمكضكع البحث كتـ االستفادة منيا في اإلطار التاريخي كالنظرم لمبحث، كأيضا في تدعيـ التحميالت 

. الخاصة بصميـ البحث نفسو

 بالبحث كخصكصا دراسات الماجستير ةبينما القسـ الثاني فقد اشتمؿ عمى األبحاث المتعمؽ

لكف نظران لحداثة مكضكع البحث، فإف الدراسات السابقة . كالدكتكراه ذات الصمة المباشرة بالمكضكع

 المتعمقة تجاءت محدكدة كخصكصان العربية منيا، ىذا مف جانب، كألف الكـ اليائؿ مف الدراسا

اإلسرائيمي - بالسياسة األمريكية تناكلت منطقة الشرؽ األكسط، أك مكضكع أمريكيا كالصراع العربي

. بشكؿ عاـ، مف جانب آخر

  مراجعة الكتب المتعمقة بالبتث 2.2

كىك أعمؽ الدراسات التي تتبعت نشأة , المسألة الكردية في العراق"إدموند غريب في مؤلفو . يعالج د

, كالدكر اإليراني خالؿ فترة حكـ الشاه في دعـ الحركة الكردية العراقية, القضية الكردية كتطكراتيا

. كعالقات إسرائيؿ كالكاليات المتحدة باألكراد العراقييف كدعميـ عسكريان كماديان 

حيث تناكلت الدكر األمريكي الساعي لتقييد , " العراقية–العالقات األمريكية "ودراسة باري روبين تول 

-74كتصعيد التكتر العراقي اإليراني عامي , حركة العراؽ مف خالؿ دعـ الحركات االنفصالية الكردية

لذا فقد .  كأبرزت الدراسة األدكات التي استخدمتيا الكاليات المتحدة الحتكاء العراؽ كاستمالتو, 1975
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مما قيد فرص نجاح السياسة الخارجية , انعكس السمكؾ األمريكي سمبان عمى كاقع البيئة الداخمية العراقية

. العراقية

 عمى استعراض ومؤلفو ريتشارد كوتام" األقميات في الشرق األوسط: تالة األكراد"كتاب كينطكم 

لتاريخ القضية الكردية في الشرؽ األكسط مع تسميط الضكء عمى بركز الزعامة الكردية كعمى رأسيا 

دراؾ ىذه القيادة بضركرة االعتماد عمى العنصر الخارجي لتحقيؽ , (المال مصطفى البرزاني) كا 

كرّكز الكتاب عمى العكامؿ اإلقميمية كالدكلية التي أثرت في مسيرة كتطكر , االستقالؿ لمشعب الكردم

. 1947كخصكصان الدكر السكفيتي كالغربي في انييار جميكرية مياباد الكردية عاـ , القضية الكردية

تاريخ األكراد " الماضي والتاضر والمستقبل... األكراد في العراق"كريم يمديز في كتابو كيتناكؿ 

ثـ , كأعداد السكاف ككيفية تكزعيـ عمى عدة بمداف, كأصكليـ كنشأة المغة الكردية كالتراث الديني لدييـ

كتأسيس الدكلة العراقية منذ مطمع العشرينات مف , ينتقؿ إلى دراسة معاىدة سيفر كدكر الدكؿ الكبرل

كتمردىـ عمى الحكـ المركزم في , كما تطرؽ إلى كضع األكراد في ظؿ عائمة البرزاني, القرف الماضي

كأحداث , 1975-70كما تناكؿ أثر التدخؿ اإليراني في العالقات الكردية العراقية بيف عامي , بغداد

كأخيران الدكر التركي في شماؿ العراؽ , 1991إبريؿ / كانتفاضة األكراد في مارس, 1988حمبجة عاـ 

. 2003حتى احتاللو عاـ 

حيث رّكزت , (1994)" تتميل سياسي: األكراد والتركمان في العراق: "جالل معوض بعنواندراسة 

, عمى كاقع مشكمة األقميات في العراؽ كتطكر المشكمة الكردية خالؿ حربي الخميج األكلى كالثانية

كالتدخؿ األمريكي كالغربي , كالمساندة األجنبية كاإلقميمية لتمرد أكراد العراؽ بعد حرب الخميج الثانية

.  الكردية–كالعالقات التركمانية , كأخيران المكقؼ التركي مف التركماف العراقييف, لحماية أكراد العراؽ

 فقد تطرؽ إلى أكضاع "1970-58المسألة الكردية في العراق "سعد ناجي جواد بعنوان . أما كتاب د

يراف كالدكر الذم قاـ بو , األكراد في العراؽ كاختالؼ مكانتيـ في المناطؽ األخرل كسكريا كتركيا كا 
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ثـ التكتر , المال مصطفى البرزاني بالتحالؼ مع عبد الكريـ قاسـ في سبيؿ مكاجية خصكمو السياسييف

كرفض المطالب الكردية التي نادت باالنفصاؿ بيف , 1961في عالقة الدكلة باألكراد منذ عاـ 

كأيضُا مكقؼ عبد السالـ عارؼ المعارض لممطالب الكردية كاستخدامو , القكميتيف العربية كالكردية

ىذا كتناكؿ المؤلؼ أيضان الدكر اإليراني كاإلسرائيمي كاألمريكي في مساندة .  القكة العسكرية ضدىـ

. األكراد عسكريان كماليان 

 أصكؿ األكراد كتكزيعيـ (:1996)" األكراد في التاريخ التديث: "ديفيد ماكدويل بعنوانكيتناكؿ كتاب 

كاستعرض المؤلؼ المساعي الكردية المطالبة بإنشاء دكلة , الجغرافي كأسباب كجذكر مشكمتيـ السياسية

. كردية تتمتع بكياف خاص كنكع مف االستقالؿ الذاتي في العراؽ بعد سقكط الدكلة العثمانية

 كاإلعالف عف 1930كيرّكز عمى دكر بريطانيا في التخمي عف إيجاد حؿ لألكراد منذ تكقيع معاىدة 

 داعيان إلى 1931مما أدل إلى بركز حركة كردية بزعامة الشيخ محمكد عاـ , العراؽ كدكلة مستقمة

ىذا كاستعرض الكتاب العالقات الكردية بالدكلة العراقية منذ بداية العيد , انفصاؿ كردستاف عف العراؽ

كأخيران بّيف المؤلؼ التكجيات الخارجية , 1963-62فالتمرد العشائرم الكردم خالؿ الفترة , الجميكرم

يراف عمى  لمصطفى البرزاني كاعتماده عمى الدعـ اإلسرائيمي كاإليراني إلى أف تـ التكقيع بيف العراؽ كا 

. 1975اتفاقية الجزائر 

الممل والنتل "سعد الدين إبراىيم، بعنوان ( تترير)، (1999)التقرير السنوي السادس كجاء 

 كمنيا األقباط كالنكبيكف في مصر كجباؿ والذي يتناول قضايا األقميات في العالم العربي" واألعراق

كالبربر كالطكارؽ في شماؿ أفريقيا كاألكراد في العراؽ كطكائؼ لبناف، كعرب , النكبة، كجنكب السكداف

.  في فمسطيف48

حيث تتبع جذكر , كلكف فيما يتعمؽ باألكراد في العراؽ فتـ تناكؿ ىذه األقمية الباحث رجائي فايد

كأيضا عالقة مصطفى البرزاني , الخالفات الكردية الحديثة كالتركيبة العشائرية المتناقضة لمقيادات
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كخالفات األكراد مع الحككمات العراقية المتتالية مف , فالخالفات الكردية مف جانب, باالتحاد السكفيتي

. جانب آخر

كأخيران التمرد الكردم في , كما رّكز عمى عالقة األكراد بالكاليات المتحدة خالؿ السبعينات كالثمانينات

. كالتدخالت األجنبية في الشأف الكردم, 1991مارس 

  مراجعة الدراسات المتعمقة بالبتث 3.2

يعالج السيد عبد المنعـ المراكبي في رسالة الدكتكراه المقدمة لمعيد البحكث كالدراسات العربية بالقاىرة 

 حيث "(دراسة تالة)األكراد : ترب الخميج الثانية والتكامل الوطني في العراق"مكضكع , (1999)

كعرض , تناكؿ الفصؿ األكؿ دراسة لألقميات كالتكامؿ الكطني, انقسمت الدراسة إلى خمس فصكؿ

, كآثار حرب الخميج الثانية عمى التكامؿ الكطني, الفصؿ الثاني خصائص التعددية اإلثنية في العراؽ

كيمضي , بينما يكضح الفصؿ الثالث التدخالت الدكلية كاإلقميمية في المشكمة الكردية في شماؿ العراؽ

.  الفصؿ الرابع إلى تحميؿ انعكاس المشكمة الكردية مع التكامؿ القكمي العربي بجميع أبعاده كمستكياتو

أما الفصؿ الخامس كاألخير فقد تناكؿ إستراتيجية مكاجية أزمة التكامؿ الكطني في العراؽ كأدكات 

كلقد اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة , كاألدكات االقتصادية كالثقافية كالعسكرية, مكاجية ىذه األزمة

. كنظرية الصراع, الحالة

تالة التدخل : التدخل الخارجي في الصراعات الداخمية"عبير بسيوني بعنوان كتناكلت دراسة أعدتيا 

دكر القكل الكبرل كخصكصان الكاليات المتحدة  (1996, جامعة القاىرة, رسالة ماجستير), "في العراق

كتطرقت لممساعدات األمريكية , األمريكية في استثمار الصراعات الطائفية في العراؽ كخاصة األكراد

ضعاؼ قكة الدكلة كاألمف الكطني الداخمي . اليادفة إلى تعميؽ االنقساـ الداخمي كا 

المسألة الكردية في العراق والتدخل األجنبي في : تنا يوسف فريج بعنوانأما الدراسة التي أعدىا 

قد حرمكا مف حقكقيـ , أف األكراد في العراؽ, فقد تمحكرت حكؿ فكرة رئيسية ىي, (1993)المنطقة 



 

37 

 

كقد استخدمكا المصمحة الدكلية المتجددة في منطقة الخميج في سبيؿ , القكمية في ظؿ حكـ البعث

بيدؼ إضعاؼ حكـ البعث عمى أمؿ أف تساعدىـ الكاليات , تصحيح ميزاف القكل في العراؽ لصالحيـ

, 1975-1972كبالتالي فإف الدراسة تناكلت الفترة ما بيف عامي , المتحدة عمى تحقيؽ استقالليـ

كما استعرضت أسباب فشؿ , كالثكرة الكردية كأسباب فشميا, كالمدركات األمريكية كاإليرانية بشأف العراؽ

ىذا كبّينت الدراسة كيؼ استفادت , 1991االنتفاضة الكردية في أعقاب حرب الخميج الثانية عاـ 

الجبية الكردية في ظؿ زعامة جالؿ الطالباني كمسعكد البرزاني مف استثمار الظركؼ الدكلية لتحقيؽ 

كأخيران تناكلت الدراسة الظركؼ .  بؿ دكلة شبو مستقمة, ليس حكمان ذاتيان لإلقميـ الكاقع تحت سيطرتيما

مع بحث الدالئؿ المترتبة عمى ذلؾ بالنسبة لممنطقة , التي قد يعمف فييا إنشاء دكلة كردية مستقمة

. العربية

بؿ إف , كأكصت الدراسة بأف الحؿ الفعمي لممشكمة الكردية في العراؽ ال يكمف في نيؿ الحكـ الذاتي

الحؿ يكمف في تكفر حككمة اتحادية تسمح لألكراد بنصيب في حككمة العراؽ المركزية يككف متناسبان 

كستشكؿ دكلة كردية , باإلضافة إلى نصيب مف الثركة النفطية لتطكير إقميميـ, مع عددىـ الفعمي

منفصمة متحالفة ضد العرب ضربة مكجية إلى العالـ العربي مما يضيؼ مزيدان مف االضطراب إلى 

كبالتالي فإف حقكؽ الشعب الكردم تقتضي بالضركرة االعتراؼ بيا ضمف إطار عراقي , البيئة اإلقميمية

. كلكف ليس عمى حساب العرب أك التركمانييف في العراؽ أك العالـ العربي عمكمان , فدرالي

 (1999)عالقة األكراد بالواليات المتتدة األمريكية , أسامة مخيمر في دراسة بعنوانكيستعرض 

ابتداءن منذ نياية الستينيات حيثما اشتد الصراع بيف الحككمة , مراحؿ االىتماـ األمريكي بأكراد العراؽ

كالتنسيؽ األمريكي مع شاه إيراف , كالدعـ األمريكي لألكراد بزعامة مصطفى البرزاني, العراقية كاألكراد

إلى أف تـ التكقيع عمى اتفاقية الجزائر عاـ  .بيدؼ إضعاؼ حككمة بغداد كتحجيـ عالقاتيا بالسكفييت

كينتقؿ المؤلؼ إلى االستخداـ األمريكي .   ذلؾ بضغط إيراني أمريكيإلىكاضطرار العراؽ , 1975
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يجاد حجة 1991لمكرقة الكردية إباف حرب الخميج الثانية عاـ   إلنياؾ العراؽ سياسيان كعسكريان كا 

كأخيران الدكر األمريكي في دعـ , لحميفتيا تركيا الستخداـ كرقة األكراد ضد العراؽ كضد أكراد تركيا

كتثبيت اإلدارة الكردية إلقميـ كردستاف , االقتراح البريطاني بإيجاد مناطؽ آمنة لألكراد في شماؿ العراؽ

كتكصؿ الباحث إلى أف الكاليات المتحدة كدكلة عظمى تتعامؿ .  خالؿ مرحمة الحصار عمى العراؽ

, مع األكراد بكاقعية شديدة تتمثؿ في استخداـ األكراد ككرقة لتحقيؽ المصالح األمريكية في المنطقة

 .كأداة لمثكاب كالعقابك

أطركحة ) "المسألة الكردية في الوثائق العراقية: "طالب عبد الجبار تيدر بعنوانكتعالج دراسة أعدىا 

قضية الطمكح الكردم كاآلماؿ القكمية ليـ كسعييـ نحك إمكانية قياـ  (1982, جامعة بغداد, دكتكراه

كقد تناكلت الدراسة دكر المتغيرات في المنطقة .  دكلة مستقمة في مرحمة ما بعد الدكلة العثمانية

كاألطماع التركية , كتخمفيـ االجتماعي كاالقتصادم, كتراجع الحمـ الكردم كاالنقساـ بيف األكراد أنفسيـ

ثـ تستعرض دكر المتشدديف األكراد كالسيما في السميمانية التي رفضت االستفتاء , في كالية المكصؿ

 1922كمف ثـ مكافقة الحككمة العراقية في عاـ , القاضي بتنصيب الممؾ فيصؿ عمى عرش العراؽ

بضغط مف الحركة الكردية كحككمة بريطانيا لالعتراؼ بحقكؽ األكراد في تككيف حككمة كردية ضمف 

أما في مرحمة العيد الجميكرم .  كلكف بعد ذلؾ تناست بريطانيا الحقكؽ الكردية, إطار الدكلة العراقية

كنزاعيا مع شركات , فقد استغؿ األكراد أزمة الحككمة المركزية في بغداد مع الككيت حكؿ الحدكد

كما استثمرت ,  اإلسرائيمي– كاىتماميا بالصراع العربي 1968-67النفط األجنبية خالؿ العاميف 

فأصبحت أكثر ارتباطان كتنسيقان مع شاه إيراف الذم ,  العراقي–الحركة الكردية حالة الخالؼ اإليراني 

. دعـ بدكره الحركة الكردية المسمحة منذ مطمع الستينيات حتى منتصؼ السبعينيات

  تعقيب عمى الدراسات السابقة 4.2
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: - اتضح ما يمي, إلى ما تـ استعراضو مف الدراسات السابقة سكاء الكتب أـ الرسائؿ العممية, استنادان 

فمـ تتعد .  ىناؾ ندرة في الدراسات التي تناكلت اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة كردستاف العراؽ

. بضعة دراسات كخصكصان المكتكبة بالعربية

 معظـ الدراسات كاألبحاث التي تناكلت قضية التدخؿ األجنبي في العراؽ جاءت في سياؽ  -

الدراسات المتعمقة بالدكر كالسمكؾ األمريكي كانت , بمعنى أف, تقاطع مصالح كصراع القكل الكبرل

. نادرة كلـ يتـ تناكليا بمعزؿ عف أدكار الدكؿ األخرل

كخصكصان تمؾ الدراسات المتعمقة , غمب عمييا طابع التشابو ككنيا تناكلت فترات زمنية متقاربة -

 .بنشأة كتطكر القضية الكردية

 .لـ يتـ تغطية الفترة الزمنية المراد بحثيا بدراسات أكاديمية كدراسات ماجستير أك دكتكراه -

 أم بمعنى ال تشتمؿ عمى كافة العناصر التي يمكف أف –معظـ الدراسات لـ تتميز بالشمكلية  -

 .تدكر حكؿ اإلستراتيجية األمريكية تجاه المنطقة المراد دراستيا

كقضية ,  طغى الطابع التاريخي كالكصفي عمى غالبية الدراسات التي تناكلت القضية الكردية -

يراف في عيد الشاه سرائيؿ كا   .التدخالت الخارجية كخصكصان بريطانيا كا 

 أما الدراسات كاألبحاث المتعمقة بالسياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع  -

اإلسرائيمي، أك الشرؽ األكسط فيي غزيرة جدان، كمف ىنا جاءت الضركرة األكاديمية - العربي

 .لمدراسة ككنيا تغطي جكانب النقص في ىذا الشأف
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نشأة وتطور عالقة الواليات المتتدة األمريكية بأكراد العراق 

 (اإلطار التاريخي) 1958-1990

 

  المقدمة 1.3

لـ يكف االىتماـ األمريكي بقضية أكراد العراؽ كليدة األحداث الناجمة عف التمرد الكردم في شماؿ 

بؿ بدأ ىذا االىتماـ بعدما رسمت الكاليات المتحدة األمريكية مالمح , 1991العراؽ منذ مطمع العاـ 

كلكف سرعاف ما بدأت , إستراتجيتيا في الشرؽ األكسط منذ النصؼ الثاني مف القرف الماضي

 كخركج العراؽ 1958االتصاالت السرية بيف الطرفيف بالتزايد كالتطكر بمجرد انتياء العيد الممكي عاـ 

 –مف دائرة النفكذ األمريكي كالغربي خالؿ فترة العيد الجميكرم، لذا سيتـ التركيز في ىذا الفصؿ 

 1990-1958 الكردية خالؿ الفترة – عمى نشأة كتطكر العالقات األمريكية –كمدخالن تاريخيان لمدراسة 

كعمى اعتبار أيضان أف ىذه الفترة شكمت , بغية الكقكؼ عمى طبيعة الدكر األمريكي كأىدافو كدكافعو

. ارتكازان لإلستراتيجية األمريكية تجاه كردستاف العراؽ منذ مطمع التسعينيات مف القرف الماضي

( 1999مخيمر، )

 1990 تتى أزمة الخميج الثانية عام 1958  العالقات الثنائية منذ عام 2.3

 إلى تدعيـ ركائزىا كزيادة نفكذىا 1945سعت الكاليات المتحدة منذ نياية الحرب العالمية الثانية عاـ 

كبدأت بإبعاد النفكذ السكفيتي تدريجيان عف , كالشرؽ األكسط بشكؿ عاـ, في المنطقة العربية تحديدان 

نياء الكجكد البريطاني أيضان , المنطقة كبالتالي فإف قضية االىتماـ األمريكي باألكراد عمكمان لـ .  كا 

بقدر ما كاف االىتماـ , تأخذ طابعان جديان كرسميان لدل دكائر صنع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية

كىكذا لـ يسجؿ تاريخ المسألة الكردية في العراؽ في بدايتو تدخالن .  أكثر تركيزان عمى المنطقة برمتيا

فقد ساىـ انتماء الحكـ العراقي إلى الصؼ الغربي في تعزيز العالقات بيف , بؿ عمى العكس, أمريكيان 
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 عندما شّكؿ العراؽ باالتفاؽ مع تركيا 1955الكاليات المتحدة األمريكية كالعراؽ حتى بمغ ذركتو عاـ 

يراف حمؼ بغداد بسبب اتياـ , كعندما قطع العراؽ في العاـ ذاتو عالقاتو مع االتحاد السكفيتي, كا 

األخير بتقديـ الدعـ لقادة الحركة الكردية المسمحة الذيف لجأكا إليو بعد انييار التمرد الكردم في العراؽ 

( 1990, جكاد).  1943عاـ 

كعكدة , كتعزز النفكذ السكفيتي في المنطقة, 1958كرغـ سقكط النظاـ الممكي في العراؽ عاـ 

كتزايد نفكذ الحزب الشيكعي العراقي , كانسحاب العراؽ مف حمؼ بغداد,  السكفيتية–العالقات العراقية 

إال أف , كازدياد التيديد الذم أخذ يشكمو نظاـ عبد الكريـ قاسـ لممصالح النفطية األمريكية في العراؽ

الكاليات المتحدة امتنعت عف تقديـ المساعدة لألكراد في تمردىـ الذم بدأ ضد حكـ عبد الكريـ قاسـ 

يراف: بسبب تخكؼ كاشنطف مف تأثير ذلؾ سمبان عمى حميفتييا, 1961في عاـ  كالمتيف , تركيا كا 

إال أنو مع سقكط حكـ عبد الكريـ قاسـ كمجيء عبد .  تشتركاف مع العراؽ في سمبيات المسألة الكردية

كتصاعد , ككقكفو بكجو المطالب القكمية الكردية في شماؿ العراؽ, السالـ عارؼ ذك التكجيات القكمية

 ,Mcdowall).  مكجة العداء مع إيراف بسبب تحالفيا مع إسرائيؿ في دعـ الحركة الكردية المسمحة

أخذت الكاليات المتحدة بتغيير سياستيا كقامت بدعـ الحركة الكردية كخصكصان بعدما أبدل  (1996

.  قادة الحركة استعدادىـ الكامؿ لمتحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية ضد نظاـ الحكـ في بغداد

كقد تعزز المكقؼ األمريكي بكصكؿ حزب البعث العربي االشتراكي إلى السمطة في  (1989, البراؾ)

.  كتبنيو لمسياسات المناكئة لممصالح األمريكية في المنطقة1968العراؽ عاـ 

فما ىي األسباب التي دفعت الواليات المتتدة إلى تغيير سياستيا باتجاه تقديم الدعم لألكراد؟ 

, كالذم منح األكراد كألكؿ مرة حكمان ذاتيان , 1970 مارس 11الكردم في / االتفاؽ الحككمي -

 – الحميؼ االستراتيجي لمكاليات المتحدة األمريكية –مما أثار ىذا االتفاؽ غضب شاه إيراف 
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بؿ كقاـ نفسو بالطمب , كالذم استمر مدة طكيمة في دعـ األكراد بيدؼ إضعاؼ الحككمة العراقية

( Randal, 1997).  مف كاشنطف كبشكؿ مباشر تقديـ الدعـ كالمساندة ألكراد العراؽ

 .تأميـ العراؽ لشركات النفط التي امتمكتيا الدكؿ الغربية الرأسمالية لمدة طكيمة -

فقد  (1997, عبد الناصر), 1972 السكفيتية في أبريؿ –تكقيع معاىدة الصداقة العراقية  -

, دفعت تمؾ المعاىدة الكاليات المتحدة لمدخكؿ كبقكة إلى جانب أكراد العراؽ كحركتيـ المسمحة

ألف المعاىدة المكقعة أفسحت المجاؿ لالتحاد السكفيتي بالدخكؿ إلى منطقة الخميج العربي 

فضالن عف أف ىذه المعاىدة أعادت المخاكؼ األمريكية التي بدأت , كتيديد المصالح األمريكية

فقد خشيت , سابقان بسبب المعاىدات التي عقدىا االتحاد السكفيتي مع كؿ مف مصر كسكريا

كذلؾ .  كاشنطف أف تطاؿ تمؾ المعاىدات حمفاءىا في السعكدية كدكؿ الخميج العربي األخرل

أف سياستنا الكاضحة تدعك إلى إضعاؼ أم بمد يرتبط : "صّرح أحد المسئكليف األمريكاف قائالن 

فإننا عمى استعداد لمساعدة , كطالما أقاـ السكفيت عالقات عسكرية مع العراؽ, باالتحاد السكفيتي

كاف أكؿ تقرير عف : "كفي ىذا الصدد يذكر إدمكند غريب (Randal, 1998)".  األكراد

الجنراؿ : ىما, ككاف مكظفاف أمريكياف, 1969المساعدة األمريكية لألكراد قد صدر في أغسطس 

كتـ , قد عمال كمستشاريف لألكراد ثـ انضـ إلييما أربعة آخريف" بيركينز"كالضابط " أنتكني ديفرم"

أف مكضكع مساعدة الكاليات المتحدة : تكقيع إتفاقية سرية بيف األكراد كاألمريكاف نصت عمى

بمف فييـ األعضاء رفيعي المستكل داخؿ الحركة , يجب أف يبقى طي الكتماف بالنسبة لمجميع

كيجب رفض جميع عركض , كاليدؼ الرئيسي لمتمرد ىك اإلطاحة بنظاـ حكـ البعث, الكردية

 ,Ghareeb)".  مع إعالـ الكاليات المتحدة عمى الفكر بمثؿ ىذه العركض, المساعدة السكفيتية

1981) 
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أف الكاليات المتحدة كانت تساعد " لي دينسمكر"كحسب ما صرح بو القنصؿ األمريكي في كرككؾ 

كتأكد ذلؾ عندما انفصؿ ابف مصطفى البرازاني عف أبيو .  1970األكراد ضد النظاـ العراقي قبؿ عاـ 

, 1964كأقر بأف أباه كاف يتمقى المساعدة مف الغرب منذ عاـ , كانضـ إلى جانب الحككمة العراقية

سرائيمييف ( 1993, فريج)".  كبأف ىذه المساعدة كانت تسمـ بكاسطة ضباط إيرانييف كا 

كتّكيؼ , كعمى ضكء اشتداد الحرب الباردة كاالستياء األمريكي بسبب التصريحات العراقية ضد كاشنطف

استغالؿ كرقة , حينيا اتصؿ الشاه بالكاليات المتحدة كعرض عمييا خطة مفادىا, البعث مع الشيكعييف

كفعالن تمت المكافقة مف , األكراد مف أجؿ زعزعة استقرار العراؽ عف طريؽ االتصاؿ باألقمية الكردية

( Cottam, 1977).  كالرئيس نيكسكف عمى خطة شاه إيراف, قبؿ ىنرم كيسنجر كزير الخارجية آنذاؾ

كعمالء ككالة االستخبارات المركزية األمريكية عمى مقاكمة , لذا تشجع األكراد عف طريؽ الشاه

جياض اتفاؽ مارس عاـ   الذم تـ تكقيعو بيف األكراد كالحككمة العراقية كالقاضي بمنحيـ 1970كا 

( 1982, حيدر).  حكمان ذاتيان في إقميـ كردستاف

أما بخصكص الدعـ المالي األمريكي لمحركة الكردية المسمحة فقد خصص قدر بسيط مف أمكاؿ صفقة 

سرائيؿ حيث قرر الرئيس األمريكي  يراف كا  " نيكسكف"السالح األمريكي التي تـ بيعيا لمعربية السعكدية كا 

أف الدعـ طمب مف قبؿ , كمف الجدير ذكره, تمكيؿ سيـ صغير مف التكاليؼ اإلجمالية لدعـ البرزاني

( Randal, 1998)".  السافاؾ"األكراد كدائرة المخابرات اإليرانية 

قاـ الرئيس األمريكي , كاستمراران لمجيكد األمريكية كاإليرانية اليادفة إلى احتكاء الممؼ الكردم كاستثماره

ففي تمؾ الزيارة اتفؽ الشاه مع نيكسكف عمى , 1972ريتشارد نيكسكف بزيارة إيراف في منتصؼ عاـ 

نياكو عبر , ضركرة مساعدة البرزاني ككاف اليدؼ المشترؾ لدييما يكمف في استنزاؼ قكة العراؽ كا 

بعاده عف عرقمة جيكد إيراف الرامية إلى لعب دكر الدركي في , تكريطو في حركب طكيمة كمستمرة كا 

( Robin, 1988).  منطقة الخميج العربي
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 (األربعيف)كبعد اجتماعو مع لجنة , 1972كحاؿ عكدتو إلى كاشنطف قرر نيكسكف في يكليك , كىكذا

ككزارتي الدفاع , التي تضـ ممثميف مف ككالة المخابرات األمريكية كمكظفيف عف البيت األبيض

حيث تقرر اعتماد ستة عشر مميكف دكالر لتغطية نفقات , المكافقة عمى مساعدة األكراد, كالخارجية

. الشحنة األكلى مف األسمحة األمريكية لألكراد

 إلى طيراف لكي يتكلى بنفسو إبالغ شاه إيراف بقرار المكافقة –" جكف ككنالمي"كما تقرر أيضان إرساؿ 

( 1988, ىيكؿ).  كبقرار فتح االعتماد لتغطية نفقات الشحنة األكلى, األمريكية عمى مساعدة األكراد

فقد تكجو , كاعتباران مف ذلؾ التاريخ أخذت العالقات بيف المسئكليف األمريكاف كالبرزاني تزداد كتتعاظـ

كثـ البحث مع المسئكليف ىناؾ حكؿ تفاصيؿ المساعدة , كفد مف كبار أعكاف البرزاني إلى كاشنطف

كقد اتفؽ الجانباف عمى أف إيراف ستككف المعبر الذم ستمر منو تمؾ , التي ستقدميا الكاليات المتحدة

. المساعدات

كعمى أثر ذلؾ بدأ ككالء المخابرات األمريكية يقكمكف بزيارات منظمة كمتكررة إلى القيادة الكردية في 

( 1989, البراؾ).  كيحممكف معيـ برقيات كرسائؿ مف كيسنجر إلى البرزاني, شماؿ العراؽ

طمبات جديدة لمساعدة األكراد كتقرر مبدئيان " لجنة األربعيف" بحثت 1974كفي شير فبراير مف العاـ 

ككاف مف مبررات المجنة التي رأسيا , اعتماد خمسة كعشريف مميكف دكالر جديدة لشراء أسمحة لألكراد

بسبب رفض العراؽ , كيسنجر أف مساعدة األكراد لتكثيؼ نشاطيـ ضد الحككمة المركزية في بغداد

 بيف القكات المصرية كاإلسرائيمية كالذم كاف كيسنجر العبان رئيسيان 1974التفاقيات فؾ االشتباؾ عاـ 

ضعافيا عف معارضة سياسة الكاليات , ىذا مف جانب, فييا فضالن عف إشغاؿ الحككمة العراقية كا 

أف إستراتيجية كاشنطف تجاه األكراد , كلكف مف الممفت لالنتباه.  المتحدة األمريكية في المنطقة العربية

في تمؾ الفترة تكمف في أف المساعدة ليـ كانت مضبكطة عند حد معيف ال تمّكنيـ مف تحقيؽ انتصار 

( Mcdowall, 1996).  كال تمكف الجيش العراقي مف سحؽ التمرد الكردم, يضر بمصالح إيراف
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كما , كقد أكد البرزاني عمى أف مقاتميو عارضكا انتشار النفكذ السكفيتي عف طريؽ تقييد الجيش العراقي

رفض استقباؿ عدة بعثات سكفيتية كانت تحثو عمى قبكؿ المناطؽ العراقية الكاردة في بياف مارس 

أننا مستعدكف لعمؿ ما : "شدد البرزاني قائالن , كمف أجؿ اجتذاب المزيد مف المساعدة األمريكية, 1970

ذا كاف الدعـ ... يتفؽ مع السياسة األمريكية في ىذه المنطقة إذا كانت أمريكيا ستحمينا مف الذئاب كا 

عطائو لشركة أمريكية لتشغيمو, قكيان لدرجة كافية إنو ضمف , يمكننا السيطرة عمى حقؿ كرككؾ كا 

( 1993, فريج)".  كالتأميـ كاف عمالن ضد األكراد, منطقتنا

, كبعد ذلؾ عرض البرزاني السماح لمخبراء األمريكييف بالتنقيب عف النفط كالمعادف في كردستاف

كأعرب عف استعداده لدراسة منح المزيد مف امتيازات استخراج الخامات المعدنية في حاؿ تكصؿ 

مف ناحية أخرل كثؽ البرزاني ثقة تامة بالكاليات المتحدة , الكاليات المتحدة كاألكراد إلى تفاىـ سياسي

كىنا يمكف  (1993, فريج).  ككاف مستعدان ألف تصبح كردستاف الكالية األمريكية الكاحد كالخمسيف

محدثان بذلؾ , أف الزعيـ الكردم المال مصطفى البرزاني اتخذ خطكات متسارعة باتجاه الغرب, القكؿ

كبالتالي فقد خرج عف المألكؼ في إدارة األزمة مع , تعاظـ حدة الفجكة بينو كبيف الحككمة المركزية

. الدكلة العراقية

انكشفت األىداؼ األمريكية تجاه المسألة الكردية كبشكؿ كاضح في التقرير الذم , عمى كجو العمكـ

عضك الككنجرس األمريكي " أكتيس بايؾ"أعدتو المجنة التي شكميا الككنجرس األمريكي برئاسة 

إف ىدؼ الكاليات : "لمتحقيؽ في النشاط السرم ألجيزة المخابرات األمريكية حيث تضمف التقرير

المتحدة مف مساعدة األكراد لـ يكف لتمكينيـ مف إحراز انتصار يساعدىـ في الحصكؿ عمى االستقالؿ 

كبالتالي فمقد كاف المطمكب ىك ضبط , كىذا ما يرفضو الشاه, ألف ذلؾ سيؤثر عمى أكراد إيراف, الذاتي

, حد المساعدة لممال مصطفى البرزاني ليظؿ دائمان عمى مستكل يؤدم إلى استنزاؼ قكة الجيش العراقي
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نياؾ أسمحتو كقيادتو كأفراده كفي نفس الكقت ال يساىـ في انتصار مؤثر يحقؽ االستقالؿ كيؤثر , كا 

( 1988, ىيكؿ).  عمى أكراد إيراف

أف الدعـ األمريكي لألكراد العراقييف لـ يتـ بناءن عمى قناعة اإلدارة األمريكية بعدالة , إذان فحقيقة األمر

كىي , إنما جاء ىذا الدعـ لتحقيؽ مصالح أمريكية, القضية الكردية أك مشركعية مطالب األكراد

إضعاؼ الحكـ العراقي كالضغط عميو إلخراجو مف تحالفو مع االتحاد السكفيتي كاالستجابة لمتكجيات 

, 1975كىذا ما تـ فعالن عندما اضطر العراؽ إلى تكقيع اتفاقية الجزائر في مارس , األمريكية كاإليرانية

حيث تنازؿ عف شط العرب إليراف كأقر بنكدان سياسية غير معمنة مقابؿ تخمي إيراف كالكاليات المتحدة 

( 1999, مخيمر).  عف دعـ المقاتميف األكراد

تخمت الكاليات المتحدة , إثر اتفاؽ الجزائر, 1975كلكف بعد انييار الحركة الكردية المسمحة في عاـ 

عندىا , عف األكراد حيث ظمت نداءات االستغاثة التي كجييا األكراد إلى الكاليات المتحدة دكف جدكل

يراف  أدرؾ المال مصطفى البرزاني أنو أساء تقدير األمكر باعتماده الكامؿ عمى الكاليات المتحدة كا 

حيث , أكثر مف مجرد كرقة تستفيد منيا متى شاءت إلضعاؼ العراؽ, المتيف لـ تنظرا إلى األكراد

كمنعت مركر المساعدات األمريكية المتجية إلى كردستاف عندما تـ , أكقفت إيراف مساعداتيا لألكراد

(  1996, بسيكني).   بيف إيراف كالعراؽ1975التكقيع عمى اتفاؽ 

, إال أف التدخالت األمريكية لـ تتكقؼ, 1975كعمى الرغـ مف انييار الحركة الكردية المسمحة عاـ 

إال أنيا احتضنتيـ مرة , فرغـ تخمي الكاليات المتحدة عف قادة الحركة الكردية في منتصؼ السبعينيات

كحينما .  أخرل منذ مطمع الثمانينيات كأفسحت ليـ المجاؿ لممارسة نشاطاتيـ السياسية بحرية كاممة

لـ تعترض الكاليات المتحدة عمى عكدة تمؾ القيادات , 1980قامت الحرب العراقية اإليرانية عاـ 

يراف بؿ كأفسحت المجاؿ أماـ إيراف الستخداـ األكراد ككرقة , لمدخكؿ ضمف قكاعد الحرب بيف العراؽ كا 

. 1988ضاغطة ضد العراؽ حتى تكقفت األعماؿ الحربية في عاـ 
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كتبدك المحاكالت العراقية الرامية إلى استيعاب األكراد ضمف التشكيمة  الكزارية كاضحة، ففي العاـ 

ىاشـ عقراكم كعبد اهلل :  كاف نائب رئيس الجميكرية كردم كخمسة كزراء مف األكراد كىـ1986

كتـ , (2002, سركر)ككزير العمؿ كالشئكف االجتماعية ككزير التخطيط , كراشد زيبارم, إسماعيؿ

إال أف الزعامة الكردية كانت دكمان تسعى , منحيـ صالحيات كسمطات لـ تتكفر لدل أكراد إيراف كتركيا

كقد ذكر .  إلى تحقيؽ ىدفيا النيائي باالنفصاؿ الكمي عف الجسـ العراقي كتحقيؽ االستقالؿ التاـ

إف الرأم العاـ الكردم كاف كما زاؿ يحبذ إنشاء عالقات رسمية مع : مسعكد البرزاني بكضكح قائالن 

إذا كاف لمعرب عدك فإننا بالتأكيد كنا نرغب في التنسيؽ معو كنذىب إلى : "كما قاؿ أيضان , "إسرائيؿ

( FBIS, 1992)".  ىناؾ

استمرت االتصاالت األمريكية بالقيادات الكردية فترة الثمانينيات كتحديدان عندما , استكماالن لما تقدـ

كمحاكلة القيادة العراقية , كصعكد الدكر العراقي, 1988كضعت الحرب العراقية اإليرانية أكزارىا عاـ 

كالتمكيح , 1989بالعكدة لمعب دكر أقميمي أكسع مصحكبان ذلؾ بتيديدات عراقية إلسرائيؿ في عاـ 

ناىيؾ عف تعاظـ األصكات , (2002, سركر)باستخداـ أسمحة الدمار الشامؿ كالكيماكم المزدكج 

ففي ضكء ىذه التطكرات بدأت القيادة , العراقية المطالبة بإنياء الكجكد الغربي مف منطقة الخميج العربي

. األمريكية بتكثيؼ اتصاالتيا بقيادات المعارضة العراقية كعمى رأسيا المعارضة الكردية

 إف االستخداـ األمريكي لمكرقة الكردية جاء :ترب الخميج الثانية واالستخدام األمريكي لمورقة الكردية

بشكؿ قكم ضد العراؽ إباف حرب الخميج الثانية كبعد الضربات التي كجيتيا قكات التحالؼ الدكلي 

, فقد بدأ العراؽ في أعقاب تمؾ الضربات غير قادر عمى إخماد أم انتفاضة داخمية.  ضد العراؽ

كبدأت الفرصة السانحة لألكراد لمتمرد كبتشجيع مف الرئيس األمريكي جكرج بكش الذم دعا األكراد 

 الكردية كالتي قاـ الجيش 1991إبريؿ / فكانت انتفاضة مارس.  لمتمرد ضد نظاـ الرئيس صداـ حسيف

( 1994, معكض).  العراقي بسحقيا
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 نشب بناءن عمى الضعؼ الذم أصاب الحكـ العراقي في أعقاب 1991إف تمرد األكراد عاـ , عمكمان 

مكانية البدء في تحقيؽ حمـ إقامة دكلة , ضربات قكات التحالؼ كعمى أمؿ الدعـ األمريكي ليـ كا 

في حيف أف الكاليات المتحدة رأت في , كردستاف أك عمى األقؿ الحصكؿ عمى الحكـ الذاتي الكامؿ

يجاد حجة لحميفتيا تركيا  التشجيع كالدفع نحك انتفاضة األكراد فرصة إلنياؾ العراؽ سياسيان كعسكريان كا 

كقد استغمت تركيا تمؾ الفرصة فاجتاحت شماؿ .  الستخداـ كرقة األكراد ضد العراؽ كضد أكراد تركيا

. العراؽ عشرات المرات بحجة مطاردة فمكؿ حزب العماؿ الكردستاني

لقد شعرت كاشنطف بالحرج فيي التي دعت األكراد لمتمرد ضد حكـ الرئيس صداـ حسيف كحيف تمردكا 

كأعمف الجنراؿ شكارتزككؼ في مؤتمر صحفي , أعمنت أنيا ال تتدخؿ في الشئكف الداخمية لمعراؽ

أف ثكرة األكراد لـ تنبع جذكرىا مف انتصار التحالؼ في الخميج فعمر : "1991 أبريؿ 20بالقاىرة في 

كمنذ نياية الحرب العالمية األكلى فإف األكراد كانت ليـ تطمعات , المشكمة الكردية قرف مف الزماف

( 1999, مخيمر)".  كتكقعات بإقامة كطف ليـ

كاكتفت الكاليات المتحدة بمساعدة األكراد في الكارثة التي تعرضكا ليا عف طريؽ عممية إنسانية 

كتطبيؽ االقتراح البريطاني بإنشاء مناطؽ عازلة تككف مالذان لالجئيف أك جيكب آمنة لألكراد , كاسعة

( 1999, المراكبي).  داخؿ العراؽ

  الخالصة 3.3

لقد تـ تتبع كاستعراض نشأة كتطكر عالقة الكاليات المتحدة األمريكية بأكراد العراؽ كالتي أخذت  

كاستمرت بكتيرة تصاعدية ككثيقة خالؿ عقد , 1958طابعان جديان منذ بداية العيد الجميكرم عاـ 

, 1968كبشكؿ خاص مع كصكؿ البعث إلى الحكـ في العراؽ عاـ , الستينيات مف القرف الماضي

كاتضح الدكر العراقي المناىض لممصالح األمريكية ,  األمريكية–حيث تناقضت المصالح العراقية 

فقد عممت الكاليات المتحدة عمى استثمار الكرقة الكردية بيدؼ تحقيؽ , كعميو. كمنطؽ الييمنة الغربية
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كىذا ما أثبت فعالن بعدما قاـ العراؽ بحؿ , مصالحيا في المقاـ األكؿ بعيدان عف المصالح الكردية

سركر، ),1975خالفاتو مع إيراف حكؿ منطقة شط العرب كتكقيع الطرفيف عمى اتفاؽ الجزائر 

كتقمص مستكل , ، حينيا تراجع حجـ المساعدات األمريكية لألكراد كالتي كانت تتـ عبر إيراف(2002

إال أف عالقات كاشنطف بأكراد العراؽ أخذت بالتزايد مرة أخرل خالؿ  . الكردم–التنسيؽ األمريكي 

اإليرانية حيث تندرج ىذه العالقات في سياؽ سياسة االحتكاء – الثمانينات كتحديدان إباف الحرب العراقية 

أما .  كبدأت باستقباؿ قيادات كردية عراقية في كاشنطف, التي مارستيا كاشنطف تجاه طرفي الصراع

كبالتالي شجعت الكاليات , الممؼ الكردم فقد بدأ أكثر اىتمامان منذ نياية ثمانينات القرف الماضي

المتحدة حركة التمرد الكردم في شماؿ العراؽ عقب عدكاف التحالؼ الدكلي عمى العراؽ في مطمع عاـ 

كساىمت في تكريس االقتراح البريطاني بإيجاد جيكب آمنة لألكراد في شماؿ العراؽ تمييدان , 1991

( Martyrs,1996 ).كىذا ما تـ فعالن ,  شماالن 36لفرض الحظر الجكم عند خط 
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الفصل الرابع 

صنع السياسة األمريكية تجاه كردستان العراق 

1991-2003 

 

 المقدمة 1.4

يتناكؿ ىذا الفصؿ بالرصد كالتحميؿ عممية صنع السياسة األمريكية تجاه منطقة كردستاف العراؽ منذ 

في محاكلة لمتعرؼ عمى , 2003 كحتى احتالؿ العراؽ عاـ 1991نياية حرب الخميج الثانية عاـ 

كمدل انعكاس العديد مف المؤثرات الداخمية كالخارجية عمى القرار السياسي , مكاقع صنع ىذه السياسة

كمف ىنا سيتـ دراسة عممية صنع السياسة األمريكية تجاه منطقة كردستاف العراؽ مف خالؿ , الخارجي

كزارة الخارجية كجماعات , كزارة الدفاع, الرئاسة: تناكؿ مؤسسات صنع السياسة األمريكية كىي

كمؤثرات  .االستخبارات، كككالة االستخبارات األمريكية كأخيران الككنجرس، الذم يمثؿ السمطة التشريعية

, جماعات المصالح: صنع السياسة الخارجية تنقسـ إلى المؤثرات الداخمية غير الرسمية كتشتمؿ عمى

: أما المؤثرات الخارجية فتتناكؿ أبرز حدثيف منذ مطمع التسعينات كىما.  كالرأم العاـ, ككسائؿ اإلعالـ

 .2001كأحداث الحادم عشر مف سبتمبر , انتياء مرحمة الحرب الباردة

 مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية 2.4

إف الفيـ السميـ لعممية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية يقكـ عمى أساس فيـ المككنات 

كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى العالقات المختمفة , األساسية كالجكىرية لمنظاـ السياسي األمريكي

, كالجياز البيركقراطي, كالمتمثمة أساسان في السمطة التنفيذية, كالمتبادلة بيف مؤسسات الدكلة المتعددة

( 1993, المصرم).  كالسمطة التشريعية
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 ة قامت عمى أساس فرز السمطات الثالث، كبالذات السمط1787كما أف فمسفة الدستكر األمريكي عاـ 

رس صالحيات سف جفك لمؾاألمريكي الدستكر فأعطى التنفيذية كالقضائية، السمطتيفالتشريعية عف 

 شؤكف الحكـ كرسـ كتنفيذ سياسة إدارة لمرئيس صالحيات أعطى في حيف ،القكانيف كفرض الضرائب

 (2005ىيرسبرنغ، ).  الخارجيةأمريكيا

لذا، فإف السياسة الخارجية األمريكية تككف نتيجة لتفاعؿ متداخؿ كمعقد بيف عدد مف الدكائر الحككمية 

لتشمؿ الرئيس، ككزارة الخارجية كالبنتاغكف، كجماعات االستخبارات، كالسي آم إيو كالككنجرس، كىذا 

التفاعؿ يعبر عف ديناميكية متغيرة باستمرار ليياكؿ النظاـ األمريكي تبعان لممؤثرات الدكلية كاإلقميمية 

(  2006تيرم، ). كالقضايا التي تتعامؿ معيا في إطار المصمحة القكمية لمكاليات المتحدة

كىنا سكؼ يتـ دراسة عممية صنع السياسة األمريكية كتحميؿ العالقة بيف صانعي السياسة الخارجية 

. في ضكء المتغيرات الداخمية كالخارجية

 الرئيس 1.2.4

فسمطة المبادرة .  ُيعد الرئيس ىك المسئكؿ مباشرة عف صنع قرارات السياسة الخارجية كتحديد اتجاىاتيا

دارتيا تتركز في السمطة التنفيذية بصفة عامة, في صنع السياسة الخارجية كعمى كجو الخصكص , كا 

. في قمة ىذه السمطة التي تتمثؿ في شخص الرئيس نفسو

فطبقان لمدستكر األمريكي تتركز السمطة التنفيذية في يد , يحاكؿ البحث التركيز عمى دكر الرئيس, كىنا

كالبعض , بعضيا خاص بو,, الرئيس كلو مجمكعة مف السمطات فيما يتعمؽ باالستراتيجيات الخارجية

.  كالرئيس ىك المحرؾ األكؿ لعممية اتخاذ القرار السياسي الخارجي, اآلخر مشترؾ مع الككنجرس

(Yosts, 1971) كمستشار , ككذلؾ كزير الدفاع, كيساعده كزير الخارجية في إمداده بالمعمكمات

فالرئيس ىك قائد , كطبقان لمدستكر.  كتختمؼ أىمية كؿ كاحد منيـ طبقان لقناعات الرئيس, األمف القكمي

, كيعيف الكزراء كالسفراء, كىك القائد األعمى لمقكات المسمحة, كيقع عمى رأس السمطة التنفيذية, الدكلة
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كتشمؿ سمطاتو االعتراؼ بالحككمات الخارجية , كيقـك بتكقيع المعاىدات كاالتفاقيات مع الدكؿ األخرل

كلمرئيس الحؽ في المبادرة بالعمميات الحربية بدكف  (1984, ككلؾ, سكيدرمكر).  كالدكؿ الجديدة أيضان 

كمع ازدياد قكة الكاليات المتحدة عسكريان , تجاه أم دكلة (حالة الحرب الككرية)إعالف الحرب رسميان 

لذا . 2001كأحداث الحادم عشر مف سبتمبر , اتسعت سمطات الرئيس تحت تأثير الحرب الباردة

تمكنت إدارة الرئيس بكش االبف مف أف تتحكؿ إلى دكتاتكرية رئاسية أك ديكتاتكرية الرئيس، بمعنى أف 

السمطة التنفيذية تتحكـ كتدير الشؤكف الخارجية منفردة كمدعكمة مف خالؿ األغمبية الجميكرية في 

( 2006حمزاكم،).  الذم اخفؽ في استثمار دكره الرقابيسالككنجر

كقد ساىـ الككنجرس مف خالؿ عدة تشريعات صادرة عنو في زيادة سمطات الرئيس في مجاؿ السياسة 

كتكافر مصادر , كترجع ىذه الزيادة إلى قدرة الرئيس عمى التحرؾ في أكقات األزمات, الخارجية

دراكو يحدداف الطريؽ الذم  (1984, بدراف).  المعمكمات لديو ىذا باإلضافة إلى أف شخصية الرئيس كا 

كما أف , تسمكو عممية كضع المخططات الخاصة تجاه أية منطقة يسعى لتحقيؽ أىداؼ بالده تجاىيا

كالنظاـ الذم يزكده , كطبيعة األفراد كاألجيزة التي يستشيرىا, االفتراضات األساسية التي يتبناىا الرئيس

كما تؤثر  (1998, جرجس).  بالمعمكمات ىي التي تقرر نطاؽ السياسة األمريكية في المنطقة

االنتماءات السياسية كالتحالفات الشخصية في فيـ الرئيس األمريكي لبعض القضايا كفي طريقة اتخاذه 

( Lenczowski, 1990).  لمقرارات

كخصكصان بعد " باأليديكلكجية الرسالية"كمف ىذا المنطمؽ، اتسمت تصريحات الرئيس بكش االبف 

، حيث حدد أىـ معالـ السياسة األمريكية في السنكات 2001أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 

كأىـ ما اشتمؿ عميو ىذا المبدأ ىك الحرب عمى " بمبدأ بكش" تعرؼ فيما بعد أصبحتالمقبمة، كالتي 

كيعد مبدأ بكش انعكاسان حقيقيان لفكر اليميف المحافظ . اإلرىاب ضد الدكؿ التي تدعـ النشاط اإلرىابي
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الجديد، كمف خالؿ ىذا المبدأ أيضان قطعت الكاليات المتحدة خطكات متقدمة في اتجاه إتماـ مشركعيا 

( 2002مسعد، ). اإلمبراطكرم

يحاكؿ البحث تحميؿ إدراؾ الرؤساء األمريكييف خالؿ فترة الدراسة لمنطقة كردستاف , بناءن عمى ما تقدـ

كتشتمؿ فترة الدراسة كؿ , ألف ذلؾ سيساىـ في فيـ االعتبارات التي بنكا عمييا سياستيـ تجاه المنطقة

دارة الرئيس كمينتكف, إدارة الرئيس جكرج بكش األب: مف دارة الرئيس جكرج بكش االبف حتى عاـ , كا  كا 

2003 .

ليس , كمنذ أف كضعت حرب الخميج الثانية أكزارىا بدأت تظير مالمح األىداؼ األمريكية الحقيقية

, كذلؾ بناءن عمى الخطاب السياسي المعمف, بؿ تجاه العراؽ كالمنطقة بأسرىا, تجاه كردستاف فحسب

 عف مشركعو 1991 مارس 6حيث أعمف الرئيس األمريكي جكرج بكش األب في خطابو الشيير يـك 

: كيتضمف ىذا المشركع ما يمي, لمنظاـ الشرؽ أكسطي الجديد

إنشاء ترتيبات أمنية في الخميج تساعد الكاليات المتحدة األمريكية في إجراء تدريبات عسكرية  -

. كتسمح بكجكد بحرم أمريكي دائـ في منطقة الخميج

 .كضع ضكابط ألسمحة الدمار الشامؿ كصناعة الصكاريخ -

ريتشارد "كعقب اإلعالف عف ىذا المشركع بدأت اإلجراءات الفعمية لتنفيذه كفؽ األسس التي عّرفيا 

العناصر " ىاس"كقد حدد , المساعد الخاص لمرئيس األمريكي لشئكف الشرؽ األدنى كجنكب آسيا" ىاس

( 1997, رجب): التي تتككف منيا الرؤية األمريكية لمستقبؿ المنطقة كأىميا

. احتكاء العراؽ كمنعو مف الظيكر مف جديد كقكة إقميمية قادرة عمى تيديد االستقرار في المنطقة -

قامة ترتيبات دفاعية أمريكية في دكؿ الخميج, كضع ترتيبات أمنية لممنطقة -  .كا 

كلكف بدكف مرابطة قكات أمريكية برية بصكرة دائمة في , االحتفاظ بتكاجد أمريكي بحرم مستمر -

 .المنطقة
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 .تعزيز مؤتمر التسكية المقترح لمشرؽ األكسط -

فقد أكدت , أما فيما يتعمؽ بأكراد العراؽ كمكانتيـ في ضكء المشركع األمريكي الجديد في المنطقة

إدارة الرئيس بكش بضركرة منع العراؽ مف تنفيذ أية تيديدات مستقبمية ليـ كلك أدل ذلؾ إلى استخداـ 

كما تزامف ىذا المكقؼ مع حرص اإلدارة األمريكية عمى تثبيت المنطقة العازلة , القكة العسكرية لردعو

. ْ  فاصالن ألم تكاجد عسكرم عراقي36لألكراد العراقييف كاعتبار خط عرض " اآلمنة"

كقد ازداد االىتماـ األمريكي في منطقة الخميج كالعراؽ في عيد إدارة الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف 

كترجـ ىذا االىتماـ عبر تكجيات كسمككيات يكمف جكىرىا في االستفادة بأكبر قدر ممكف مف حالة 

نائب مستشار " صامكئيؿ بيرجر: "قاؿ, كفي ىذا الصدد, االنقساـ كالترىؿ الذم أصاب المنطقة كميا

إف أىـ عناصر سياسة كمينتكف الخارجية تقـك عمى بناء قكة : "الرئيس كمينتكف لشئكف األمف القكمي

عادة تحديد دكر القكة العسكرية في تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية, أمريكا الداخمية كالتركيج , كا 

قامة الترتيبات , كاالتجاه نحك التعاكف مع الحمفاء, كدعـ المؤسسات الدكلية, لمديمقراطية في الخارج كا 

( 1994, ربيع)".  األمنية المشتركة

أف قضية الترتيبات األمنية التي كردت في خطاب بيرجر تتضمف حرص إدارة , كمف الالفت لالنتباه

كمينتكف عمى تدعيـ سياسة عزؿ الشماؿ العراقي عف جسد الدكلة كخطكة أكلى نحك تحقيؽ أحد أبرز 

. كاالستفادة مف أىميتيا الجيكاستراتيجية كاالقتصادية, أىداؼ اإلستراتيجية األمريكية

كلـ تحدث تغيرات جكىرية في اإلستراتيجية األمنية كالدفاعية األمريكية تجاه الخميج كالعراؽ خالؿ إدارة 

كيرجع ذلؾ إلى استمرارية المصالح األمريكية الحيكية في المنطقة كالتي تركز , الرئيس بيؿ كمينتكف

عمى ردع أم اعتداء أك عدكاف خارجي  يضر بمصالح الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا كأصدقائيا 

. داخؿ المنطقة كخارجيا
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مساعد مستشار األمف القكمي األمريكي أف سياسة الرئيس بيؿ كمينتكف إزاء " مارتف أنديؾ"أعمف , لذلؾ

يراف ترتكز عمى احتكاء البمديف معان  .  بحيث ال تتمكف مف تيديد المنطقة (االحتكاء المزدكج)العراؽ كا 

, كتأكيدان لسياسة االحتكاء المزدكج كضعت الكاليات المتحدة برنامجان لمساعدة المعارضة العراقية

كعقدت لقاءات بيف زعماء المعارضة مع كبار , كضاعفت دعـ مجمكعات المعارضة الكردية

( 1994, ربيع).  كعمى مستكل لجاف الككنجرس, المسئكليف في اإلدارة األمريكية

 عقب تيديد العراؽ بإعادة احتالؿ 1994كقاـ الرئيس كمينتكف بزيارة لمنطقة الشرؽ األكسط في نكفمبر 

كزيادة اعتماد الدكؿ , كأىـ ما أسفرت عنو ىذه الجكلة ىك تعزيز الكجكد األمريكي في المنطقة, الككيت

كأكدت ىذه الزيارة عمى الدكر األمريكي , العربية عمى الحماية األمريكية في مكاجية التيديدات العراقية

كتضمنت , متمثمة في إمدادات النفط, في الحفاظ عمى المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة في المنطقة

الزيارة بيانان مشتركان أعقب محادثات كمينتكف في حفر الباطف بالمممكة العربية السعكدية تحذيرات 

ما لـ يمتـز , كالتزامان أمريكيان قاطعان بعدـ تخفيؼ العقكبات عمى العراؽ, كاضحة مكجية ضد العراؽ

( 1997, رجب).  بتنفيذ كامؿ لكؿ قرارات مجمس األمف

كاالبتزاز كاالختراؽ ألمف الدكلة العراقية الداخمي , لسياسة االحتكاء كالحصار ىذا مف جانب, كاستمراران 

يجب عمى العراؽ : "1998قاؿ الرئيس كمينتكف في نكفمبر , كتحطيـ قدراتيا العسكرية مف جانِب آخر

كستككف الحككمة العراقية فقط ... أف يحتـر قرارات مجمس األمف كيمتـز بيا لتفادم المجابية العسكرية

( Freedman, 1999)".  المسئكلة عف كؿ ما يتمخض عف قرارىا بمنع األنكسكـك مف تنفيذ تفتيشيا

 كالذم 1998كصادؽ عميو الككنجرس في العاـ " قانكف تحرير العراؽ"كتبنى الرئيس األمريكي كمينتكف 

أتاح لقكل المعارضة العراقية في الخارج فرصان غير مسبكقة لمحصكؿ عمى دعـ أمريكي مالي كسياسي 

جاءت فكرة البحث عف شركاء لكاشنطف لإلطاحة بالرئيس صداـ , كمف ىذا المنطمؽ.  كعسكرم ىائؿ

كبالتالي تـ تدشيف قنكات , حسيف كنظامو مف داخؿ العراؽ كبالتحديد بيف صفكؼ القكات المسمحة
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لالتصاؿ المباشر كغير المباشر بيف مسئكليف أمريكييف كقيادات عسكرية عراقية بيدؼ إقناعيا 

( 2003, عبد الفتاح).  باالنشقاؽ كالخركج عمى صداـ حسيف

, كازدادت المحاكالت األمريكية لتضييؽ الخناؽ عمى النظاـ العراقي في عيد إدارة الرئيس بكش االبف

كبدأ الخطاب السياسي كاإلعالمي األمريكي أكثر حدة كجدية كتصميـ عمى استخداـ القكة العسكرية 

منيا حماية األقميات كخمؽ مؤسسات لمحرية في عراؽ مكحد ال يشكؿ خطران عمى , تحت ذرائع متعددة

. جيرانو

كبالتعاكف مع مجمكعات العمؿ كمراكز البحكث بدأت تتشكؿ منذ , 2001 سبتمبر عاـ 11فبعد أحداث 

كما ,  مجمكعات أمريكية لالتصاؿ بالتنظيمات العراقية المعارضة كالمكجكدة خارج العراؽ2002مارس 

تـ تكثيؼ التعاكف مع التنظيمات الكردية في منطقة كردستاف العراؽ الستكشاؼ مدل إمكانات التعاكف 

كبعد سمسمة مف االتصاالت عمى مستكيات فردية بقيادات , المشترؾ لتقكيض نظاـ صداـ حسيف

معارضة مف تنظيمات مختمفة كجيت اإلدارة األمريكية دعكة إلى ستة مف قيادات المعارضة لحضكر 

" ديؾ تشيني" مع نائب الرئيس األمريكي 2002اجتماع في كاشنطف في التاسع مف أغسطس عاـ 

كالمسئكليف في كزارتي الخارجية كالدفاع كمجمس األمف القكمي كحضر االجتماع إياد عالكم كعبد 

كتـ  (2003, نكار), العزيز الحكيـ كجالؿ طالباني كىكشيار زيبارم كعمي بف حسيف كأحمد الجمبي

قامة نظاـ سياسي ديمقراطي  االتفاؽ خالؿ االجتماع عمى ضركرة التخمص مف الرئيس العراقي كا 

كأف تبدأ المعارضة في تكحيد صفكفيا كخطابيا السياسي كتنسيؽ أعماليا كتشكيؿ قيادة مكحدة , تعددم

. ليا

مارؾ " قاؿ 2003 فبراير 11كفي شيادتو أماـ لجنة الشئكف الخارجية لمجمس الشيكخ األمريكي في 

أف الرئيس األمريكي بكش االبف أصدر تعميماتو : "نائب كزير الخارجية لمشئكف السياسية" جركسماف

 إلى كؿ الكزارات األمريكية المعنية لتركيز اىتماميا عمى مسألة التخطيط لعراؽ 2003 يناير 20في 
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كجاء في التكجو الرئاسي أنو في حاؿ تطمب األمر تدخالن عسكريان بكاسطة تحالؼ ".  ما بعد الحرب

كتنفيذان لمتكجيات التي أصدرىا الرئيس بكش االبف إلى اإلدارات الحككمية .  تقكده الكاليات المتحدة

 كيتركز دكره عمى 2003األمريكية تـ تشكيؿ مكتب األعمار كالمساعدات اإلنسانية في فبراير 

( 2003, نكار).  التخطيط لمرحمة ما بعد الحرب عمى العراؽ

لقد شكؿ تيار المحافظيف الجدد كتيار اليميف الديني أىـ القكل الدافعة نحك الحرب عمى , إجماالن 

كما .  الذيف يركف أف غزك العراؽ ىك الخطكة األكلى نحك إعادة رسـ منطقة كردستاف العراؽ, العراؽ

كما أف , السياسة التي تتبعيا الكاليات المتحدة ما ىي إال تطبيؽ ألفكار مكجكدة لدل ديؾ تشني

المجمكعة التي تقكد السياسة الخارجية تسير باتجاه سياسي كاحد كفكر أيديكلكجيا ثابتة لـ تتغير منذ 

انصرؼ الحديث ( االبف)منذ قدـك إدارة بكش , بمعنى آخر  (2003, الشكربجي).  مطمع التسعينات

كالحرب , في كاشنطف مف التعاكف الدكلي كااللتزاـ البّناء كالمجتمع الدكلي إلى الحديث عف تغيير النظاـ

بؿ كانتياؾ كاستبعاد االتفاقيات كاألعراؼ , كتـ رفض, كالتفكؽ األمريكي, كتحالفات الراغبيف, الكقائية

 Barry and). كالمعاىدات الدكلية عمى أساس أنيا تقكض قكة الكاليات المتحدة كتعرقؿ رسالتيا

Booker, Carlsen, Dennis, Gershman, 2005 )

كلف أقؼ مكتكؼ األيدم بينما يقترب , لف أنتظر في خدمة األحداث بينما تتجمع األخطار: "كقاؿ بكش

( Wright, 2004)".  الخطر أكثر كأكثر

  وزارة الدفاع2.2.4

تعتبر كزارة الدفاع الجياز التنفيذم المسئكؿ عف جميع القضايا المتعمقة بأمف البالد العسكرم، كىي 

تتخذ مف مبنى البنتاغكف مقران ليا، كيعمؿ بيا حكالي مميكف مكظؼ مدني في مجاالتيا المختمفة مثؿ، 

األبحاث كجمع كنقؿ المعمكمات، كرسـ الخرائط كاألمف الدكلي، باإلضافة إلى حكالي مميكني رجؿ 

كامرأة في الخدمة الفعمية  كالتي تمثؿ القكل العسكرية لمكاليات المتحدة كيساندىا في حاالت الطكارئ 
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كيتبع كزارة الدفاع عدد  (الكاليات المتحدة، كزارة الخارجية، ب، ت).  عضك في كحدات االحتياط2.5

. مف أجيزة االستخبارات، باإلضافة إلى إشراؼ كزير الدفاع عمى ككالة األمف القكمي

كيعتبر كزير .  كتساعد كزارة الدفاع الرئيس األمريكي في تحديد كتنفيذ إستراتيجية كاشنطف الخارجية

كيقـك بتقديـ المشكرة لمرئيس األمريكي حكؿ احتياجات , الدفاع المسئكؿ عف تشكيؿ السياسة العسكرية

كتتككف الكزارة مف قكات الجيش كالقكات , كلكزير الدفاع مساعد.  الكاليات المتحدة األمنية كالعسكرية

( 1984, ككالؾ, سكيدرمكر).  كتخضع جميعيا كبصكرة مباشرة لممؤسسة العسكرية, البحرية كالجكية

لعبت كزارة الدفاع كالمؤسسة العسكرية دكران ضمف إطار تكجيات اإلستراتيجية األمريكية , بصفة عامة

: كمف أبرز أىداؼ ىذه اإلستراتيجية ما يمي, تجاه العراؽ خالؿ عقد التسعينات

. أف يذعف العراؽ كيسمح لبعثة األمـ المتحدة لمراقبة التسمح في العراؽ -

كعدـ دعـ الكاليات المتحدة األمريكية أم , تعزيز العقكبات طالما الرئيس صداـ حسيف في السمطة -

تخفيؼ لمديكف أك دفعات التعكيضات المفركضة عمى العراؽ أك دعـ دكلي الستعادة العراؽ 

 .لكضعو االقتصادم

تحذير بائعي األسمحة مف عقد أم صفقات أك نقؿ لمتكنكلكجيا المتطكرة لمعراؽ طالما بقى الرئيس  -

 .صداـ حسيف في السمطة

 .التصريح عمنان بالدعـ الذم ستقدمو الكاليات المتحدة األمريكية لممعارضة العراقية -

التزاـ الكاليات المتحدة األمريكية بالتناغـ بيف مناطؽ العراؽ كالسعي نحك تحقيؽ مطالب األكراد  -

 .طالما ظمت بعيدة عف النزعة االنفصالية الكردية

كأنيا ستقـك بنزع " إرىابية"إف الكاليات المتحدة ستبقى في الخميج بغض النظر عف أم أعماؿ  -

 .األسمحة بقدرات عسكرية مكرسة لذلؾ
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إف الكاليات المتحدة األمريكية ىدفيا الرئيسي الحد مف األسمحة كنزعيا كتقميص حجـ البناء  -

 .العسكرم كاحتكاء إيراف عسكريان 

ىي القضية األكلى كالشغؿ " اإلرىاب" أضحت قضية 2001بعد الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 

بحيث أصبحت كزارة , كأصبح التركيز عمى ىذه القضية ىك العامؿ الرئيسي, الشاغؿ لإلدارة األمريكية

كقد تعدد أقطاب معسكر الصقكر داخؿ الكزارة كأخذكا , الدفاع تمعب دكران محكريان في صناعة القرار

, غنايـ).  يشكمكف المحرؾ الرئيسي لإلدارة األمريكية تجاه العراؽ حتى نجحكا في إشعاؿ نيراف الحرب

2002 )

مف أشد المؤيديف داخؿ اإلدارة األمريكية لتكجيو ضربة عسكرية " كزير الدفاع"كيعتبر دكنالد رامسفيمد 

.  لمعراؽ كتغيير نظامو زاعمان امتالكو ألسمحة الدمار الشامؿ كعالقتو باإلرىاب الدكلي كتنظيـ القاعدة

كقد تبنى رامسفيمد منيجان متشددان تجاه العقكبات الدكلية المفركضة عمى العراؽ بالرغـ أنو سارع بتأييد 

لى إغالؽ الحدكد 2002كفي مايك .  ما عرؼ بالعقكبات الذكية  طالب بتعديؿ نظاـ العقكبات كا 

. العراقية لمنع دخكؿ الكاردات

 دعكة إلى الككنجرس لمنح الرئيس بكش تأييدان قكيان لتكجيو 2002ككّجو دكنالد رامسفيمد في أغسطس 

كأعمف في شيادة  أدلى بيا أماـ لجنة القكات المسمحة , (2003, مكر)ضربة عسكرية عمى بغداد 

ما مف دكلة إرىابية تمثؿ تيديدان أعظـ كأقرب عمى أمف شعبنا كعمى : "بمجمس النكاب األمريكي قائالن 

( 2002, غنايـ)".  استقرار العالـ مف نظاـ صداـ حسيف في العراؽ

أما بخصكص التنسيؽ بيف كزارتي الدفاع كالخارجية في التحضير لمحرب عمى العراؽ في مارس 

فقد تشكؿ كفد ضـ كلياـ لكتي ككريس ستركب مف كزارة الدفاع كديفيد بيرس كيانيؿ المبرت , 2003

كىيمالرم ماف مف مجمس األمف القكمي كتكلي المبعكث الرئاسي زلمام خميؿ زادة , مف كزارة الخارجية

ككضع الكفد األمريكي أماـ مندكبي تنظيمات المعارضة العراقية المشاركة في مؤتمر لندف , قيادة الكفد
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, نكر). كتحديد أساليب لمتعاكف كالتنسيؽ بيف الطرفيف, لالتفاؽ عمى رؤية سياسية لعراؽ ما بعد صداـ

2003 )

  وزارة الخارجية3.2.4

دارة العالقات الدبمكماسية , تعد كزارة الخارجية الجياز التنفيذم الذم يتكلى تنفيذ السياسة الخارجية كا 

 بناءن عمى طمب الرئيس جكرج كاشنطف بقرار 1789كقد تـ إنشاؤىا عاـ .  مع دكؿ العالـ األخرل

( 1952, دكستر).  صادر عمى الككنجرس كذلؾ لمساعدة الرئيس في تنفيذ الشئكف الخارجية

كيكجد عمى رأس الكزارة كزير الخارجية الذم يقـك بإبالغ الرئيس مباشرة بالتطكرات الميمة في المجتمع 

كتضـ كزارة الخارجية عددان كبيران مف مكاتب الشئكف الخارجية يشغميا دبمكماسيكف كقناصؿ , الدكلي

, كتقكـ ىذه المكاتب باإلشراؼ عمى كؿ برامج المساعدات االقتصادية كالفنية المقدمة لمدكؿ, مختصكف

كبصفة عامة فإف الرؤساء األمريكييف .  كما تدير أيضان قسمان كبيران مف برنامج المساعدات العسكرية

ذكل الخبرة المحدكدة في الشئكف الخارجية يعيدكف بسمطات كاسعة في الشئكف الخارجية لكزراء 

( 1993, المصرم).  خارجيتيـ كالعكس صحيح

كلقد شيدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تغييرات أساسية في طبيعة اىتمامات كزارة الخارجية 

كمف الناحية النظرية يمكف القكؿ إف المسئكلية األساسية لمكزارة ىي العالقات السياسية بيف .  األمريكية

كلكف اتسع نطاؽ مسئكلياتيا، بحيث أصبحت تشتمؿ عمى .  الكاليات المتحدة كالبمداف األخرل

المساعدات الخارجية كالدعاية كالعالقات االقتصادية كالقضايا العسكرية عندما تتشابؾ مع الشئكف 

باإلضافة إلى ذلؾ فإف الكزارة تشرؼ عمى النشاطات األمريكية في األمـ  (1998, جرجس).  الخارجية

. المتحدة كالمنظمات اإلقميمية

كرغـ أف كزارة الخارجية ىي الجية األكثر اختصاصان في مجاؿ السياسة الخارجية، ككزير الخارجية ىك 

الشخص المخكؿ بتشكيؿ كتنفيذ السياسة الخارجية، إال انو تفاكتت أىمية كزير الخارجية كالكزارة خالؿ 
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اإلدارات األمريكية المتعاقبة تبعان لمعالقة بيف الرئيس كالكزير، كفي ىذا الصدد يقكؿ كزير الخارجية 

تكليت كزارة الخارجية مفترضان أف الرئيس يضع السياسة الخارجية ال السمؾ " : "جيمس بيكر"األسبؽ 

: الدبمكماسي كالقنصمي، كىذا ىك السبب الذم جعمني أف أقكؿ بشكؿ قاطع في حديث نشرتو مجمة تايـ

بيكر، )". إنني اىتـ أف أككف الرئيس في كزارة الخارجية كلست رجؿ الخارجية في البيت األبيض"

الذم عاني مف تيميش كزارة " جكرج شكتز"كذلؾ في إشارة إلى كزير الخارجية األسبؽ . (2002

الخارجية في عيد ريجاف كاضطر إلى إيجاد مكتب لو في البيت األبيض ليبقى عمى تكاصؿ مع 

. الرئاسة

والمنطقة , فما مدد تأثير وزارة الخارجية عمى توجيات الرئيس األمريكي في المنطقة العربية عموماً 

المراد دراستيا عمى وجو الخصوص؟ 

منذ أف طبؽ نظاـ العقكبات عمى العراؽ كبدء مرحمة الحصار الطكيؿ التي أعقبت حرب الخميج الثانية 

شاركت كزارة الخارجية األمريكية مشاركة فعالة في ترجمة كتنفيذ أىداؼ السياسة األمريكية كتكجيات 

كمتابعة العقكبات كآليات , كنشطت الدبمكماسية الخارجية في العديد مف االتجاىات, اإلدارات المتعاقبة

مثؿ لجاف مراقبة التسمح , كالتأثير عمى المنظمة الدكلية كخصكصان المجاف المنبثقة عنيا, تنفيذ الحصار

, كالتنسيؽ مع الحككمة التركية, كاالنسككـ, كالتعكيضات, كنزع األسمحة كقضية النفط مقابؿ الغذاء

. كاالتصاؿ بجماعات المعارضة الكردية في الشماؿ

لقد تبمكر دكر كزارة الخارجية باتجاه تحقيؽ أىداؼ المصمحة القكمية العميا لمكاليات المتحدة في , إجماالن 

, ككاف أحيانان يحدث خالؼ بيف كزارة الخارجية كالرئاسة كلكف ليس عمى جكىر األىداؼ, منطقة العراؽ

فالخارجية دكمان تسير باتجاه اعتماد الدبمكماسية التقميدية في تحقيؽ , بقدر ما ىك خالفان حكؿ الكسائؿ

. األىداؼ
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, كمنذ الربع األخير مف عقد التسعينيات ازداد نشاط كزارة الخارجية األمريكية تجاه الممؼ العراقي

كخصكصان عندما بدأت اإلدارة األمريكية أكثر تصميمان مف أم فترة سابقة عمى إنياء حكـ الرئيس 

فبتاريخ , بحيث أخذت في تييئة الرأم العاـ كتفعيؿ كسائؿ اإلعالـ كالسمؾ الدبمكماسي, صداـ حسيف

نائب مساعد ككيؿ كزارة الخارجية األمريكية لشئكف " ديفيد كيمش" زار كردستاف العراؽ 21/7/1998

كأندرك , المستشار السياسي لعممية مراقبة الشماؿ" ديفيد بيـ: "الشرؽ األكسط يرافقو كفد يتككف مف

كصحب ىذا الكفد , كعدد مف المستشاريف األمريكييف, مكريس مسئكؿ العراؽ في الخارجية األمريكية

كثـ تكجيو الدعكة لكؿ مف مسعكد .  ثالثة مسئكليف رسمييف مف الخارجية التركية بصفة مراقبيف

كبعد مفاكضات .  البرزاني كجالؿ الطالباني لزيارة كاشنطف كاالجتماع بكزيرة الخارجية مادليف أكلبرايت

 عمى اتفاقية بيف كؿ مف مسعكد 17/9/1998استمرت ثالثة أياـ ثـ التكقيع في كاشنطف بتاريخ 

.  ككقع عمى ىذه االتفاقية ديفيد كيمش بصفتو شاىدان عمييا, البرزاني كجالؿ الطالباني لممصالحة الكردية

( 1999, إبراىيـ)

كفي المؤتمر الصحفي الذم أعقب التكقيع أعمنت مادليف أكلبرايت مدل اىتماـ الحككمة األمريكية 

, إبراىيـ)".  لف يككف أنفاؿ أخرل أك قمع آخر: "بأمف كرفاىية شعب كردستاف كحمايتو مؤكدة بأنو

1999 )

:  فقد أحدثت تحكالت عميقة سكاء عمى الصعيد2001أما أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 

لتحقيؽ , كاستثمرت كاشنطف حالة العداء الشديد كالمناخ السائد محميان كدكليان , الداخمي أك الخارجي

ككاف لصعكد تيار المحافظيف الجدد كتعاظـ نفكذ اليميف المتصييف في اإلدارة .  أىدافيا الخارجية

. األمريكية دكران في صياغة كرسـ مالمح التكجيات الخارجية

نجح الرئيس األمريكي , 2003كعندما قررت اإلدارة األمريكية إعالف الحرب عمى العراؽ في مارس 

كلعبت المؤسسة العسكرية كعمى , في الحصكؿ عمى مكافقة الككنجرس كتمكيؿ العمميات العسكرية
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حتى أف ككلف باكؿ كزير , رأسيا كزير الدفاع ركنالد رامسفيميد في دفع األمكر نحك احتالؿ العراؽ

كنائبو ريتشارد أرميتاج لـ يعارضا الحرب , 2003الخارجية األمريكي إباف الحرب عمى العراؽ عاـ 

كلكنيما اعتبران منحازيف بشدة لمكسائؿ الدبمكماسية التقميدية التي يتحيز ليا مكظفك كزارة , عمى العراؽ

( Hyum, 2004).  الخارجية كمسئكلك ككالة المخابرات

جماعات االستخبارات - 4.2.4

تمعب جماعات االستخبارات األمريكية دكران ميمان في صياغة االستراتيجيات الخارجية لمكاليات المتحدة، 

ككف أف ىذه الجماعات ُيعتمد عمييا مف قبؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كخصكصان في مجاؿ 

كجماعات االستخبارات ىي عبارة عف اتحاد منظمات  . االعتماد عمى ما تمتمكو مف معمكمات 

كككاالت الجياز التنفيذم التي تعمؿ منفردة كمجتمعة بيدؼ القياـ بأنشطة استخباراتية الزمة لتسيير 

. العالقات الخارجية كحماية األمف القكمي لمكاليات المتحدة األمريكية

كيمكف إجماؿ المياـ الرئيسية ألجيزة االستخبارات األمريكية في مجاؿ السياسة الخارجية كىي 

: عمى النحك التالي

. القياـ بأنشطة استخباراتية خاصة يطمبيا منيا الرئيس كقت الضركرة -

جمع كتحميؿ المعمكمات السرية ككتابة التقارير كعرضيا عمى الرئيس، كمجمس األمف القكمي  -

ككزارتي الدفاع كالخارجية، باإلضافة إلى حماية أمف الكاليات المتحدة كمكاجية أية أنشطة 

 .استخباراتية معادية

نتاج المعمكمات كالتحميالت ذات العالقة  - التنسيؽ أحيانا مع أجيزة االستخبارات األجنبية كا 

 (1990ربيع، ). بتطكرات األحداث السياسية كاالقتصادية كالعسكرية

 .التفاعؿ المستمر مع صانعي القرار السياسي كاألمني في كاشنطف -

( C. I. A)وكالة االستخبارات المركزية - 5.2.4
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تعد ككالة االستخبارات المركزية المصدر الياـ جدان لممعمكمات بالنسبة لمسمطة التنفيذية، كىي الكحيدة 

كتشتمؿ ميماتيا عمى جمع المعمكمات الالزمة المتعمقة بخطط . المستقمة عف الكزارات األمريكية

كاستراتيجيات الخصـ، كيتـ تقديميا لمرئيس لكي يعتمد عمييا في صناعة قراره، بالتالي فاف ىذه 

فضالن عف القياـ بعمميات عسكرية سرية بتكجييات مف . المعمكمات تساىـ في تكفير الرؤية لمرئيس

. الرئيس نفسو

، فقد 2003 كحتى االحتالؿ عاـ 1991كفيما يتعمؽ باإلستراتيجية األمريكية تجاه العراؽ منذ العاـ 

أسمحة )لعبت ككالة االستخبارات المركزية دكران محكريان في متابعة النظاـ العراقي كمدل التزامو بتفكيؾ 

، كذلؾ مف خالؿ رصد كجمع البيانات الفنية المتعمقة بالنشاطات النككية لمعراؽ مع (الدمار الشامؿ

تصنيفيا كتحميميا، كمف ثـ تقديـ تمؾ التقديرات االستخباراتية لإلدارة كالككنجرس بعد مناقشتيا في إطار 

( 2004عبد السالـ، ). ىيئة االستخبارات القكمية

 نشطت ككالة المخابرات األمريكية في منطقة 2001كمنذ أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 

كردستاف العراؽ، بيدؼ المتابعة السرية الدقيقة لما يدكر في العراؽ، تمييدان لتجميع أكبر معمكمات 

مكاناتوممكنة حكؿ قدرات النظاـ   CIA، كالبيئة النفسية لمقيادات العراقية، كمف الجدير ذكره باف كا 

، كفي 2003 قبيؿ االجتياح األمريكي في مارس تمكنت مف زرع أعداد كبيرة مف عمالئيا كتحديدا ،

الكقت نفسو حققت نجاحان كبيران في إنياء الخالفات بيف القيادات الكردية، فضالن عف االتصاؿ بزعماء 

( 2003عبد الفتاح، ) .المعارضة العراقية في الخارج بيدؼ التنسيؽ معيـ لمرحمة ما بعد صداـ

الكونجرس - 6.2.4

إال أف , عمى الرغـ مف أف الرئيس األمريكي ىك الفاعؿ األكؿ كالرئيسي في مجاؿ السياسة الخارجية

. الككنجرس يمعب دكران ميمان في تحديد أطر تمؾ السياسة
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في الكقت ذاتو , كقد أدت التغيرات الخارجية كالتطكرات عمى الساحة الدكلية إلى زيادة تدخؿ الككنجرس

, خميؿ).  فقد أدل االرتباط كالتشابؾ بيف الشئكف الداخمية كالخارجية إلى التأثير عمى دكر الككنجرس

كيمارس الككنجرس نفكذان حاسمان في سياسة الكاليات المتحدة إزاء المنطقة العربية أكثر مف أم  (1997

فمف خالؿ الككنجرس يتـ تخصيص المساعدات الخارجية بما فييا المساعدات .  مكاف آخر في العالـ

االقتصادية كالعسكرية كتمكيؿ العمميات السرية كالتي بحد ذاتيا ىي كاحدة مف أكثر األدكات فعالية في 

( Quandt, 1993).  نشر النفكذ األمريكي في المنطقة العربية

كلما اعتبرت سياسة االحتكاء المزدكج إليراف كالعراؽ خالؿ عقدم الثمانينات كالتسعينات مف القرف 

سرائيؿ, الماضي , كمكاجية قضية انتشار أسمحة الدمار الشامؿ, فضالن عف ضماف حماية النفط كا 

كنشر قيـ الديمقراطية األمريكية مف القضايا الجكىرية لدل السمطتيف التنفيذية كالتشريعية في الكاليات 

لذلؾ ال تكاد تكجد أم خالفات جكىرية بشأف الخطكط العريضة الرئيسية لمسياسات األمريكية , المتحدة

, جرجس).  فكال السمطتيف ليما نظرة متشابية تجاه جكىر المصالح األمريكية.  في المنطقة العربية

1998 )

سيتناكؿ البحث دكر الككنجرس األمريكي في تحديد أطر اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة , كىنا

 خالؿ فترة – ككنيا ال تخرج عف سياؽ اإلستراتيجية األمريكية تجاه العراؽ عمكمان –كردستاف العراؽ 

. 2003التسعينيات كانتياءن بحرب الخميج الثالثة كاحتالؿ العراؽ عسكريان منذ مارس 

فالككنجرس األمريكي ىك السمطة التشريعية التي أقرت المساعدات الغذائية لسكاف اإلقميـ الكردم منذ 

كعبره كانت المجاف المخصصة , أف انتفض عمى السمطة المركزية في بغداد عقب حرب الخميج الثانية

ناىيؾ عف التنسيؽ , لمتابعة قضايا األكراد كالتنسيؽ مع القيادات الكردية كخصكصان الطالباني كالبرزاني

كالمتابعة مع قكل المعارضة العراقية كدعكتيا لمتشاكر في كاشنطف كبعض العكاصـ الغربية خالؿ 

, فعقدت بعض لجاف الككنجرس عدة لقاءات مع زعماء المجمكعات العراقية المعارضة.  التسعينات
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عاـ " تحرير العراؽ"ككاف مف أبرز المكاقؼ التي اتخذىا الككنجرس األمريكي ىك صدكر قانكف 

. 2003كالذم اعتبر ركيزة أساسية لإلستراتيجية األمريكية تجاه العراؽ حتى احتاللو في مارس , 1998

: كيمكف استعراض دكر الككنجرس في صنع القرار الخاص باألزمة العراقية عمى النحك اآلتي

 بإجراء دراسة حكؿ تكمفة العمميات العسكرية 2002قياـ الككنجرس في العاشر مف فبراير عاـ  -

. المحتممة ضد العراؽ

اجتماع لجنة الشئكف الخارجية بمجمس النكاب لمناقشة كالتصكيت عمى مشركع القانكف الذم  -

أعدتو لجنة مف قيادات الحزبيف في المجمس بخصكص تفكيض الرئيس األمريكي سمطات شف 

 .الحرب ضد العراؽ

, 133 مقابؿ 296 بأغمبية 2002 أكتكبر عاـ 8تصكيت أعضاء مجمس النكاب عمى القرار في  -

 أكتكبر 10 في جمسة عقدت في 23 صكتان مقابؿ 77كما كافؽ عميو مجمس الشيكخ بأغمبية 

كيدعك القرار الرئيس ,  كيعطي القرار الرئيس األمريكي سمطة إعالف الحرب عمى العراؽ2002

 ساعة مف 48األمريكي بإعالـ الككنجرس قبؿ بدء العمميات العسكرية ضد العراؽ أك خالؿ 

 (2003, عبد الشافي).  بدايتيا

 بتأييد 2003 مارس 20تعيد الجميكرييف كالديمقراطييف في مجمس الشيكخ كالنكاب خالؿ جمسات  -

الرئيس األمريكي جكرج بكش كقائد أعمى لمقكات األمريكية كذلؾ مع بداية العمميات العسكرية 

 .2003 مارس 20األمريكية في العراؽ في 

  مؤثرات صنع السياسة الخارجية

, ستتناكؿ الدراسة المؤثرات التي تتحكـ في تكجيات اإلستراتيجية األمريكية في منطقة كردستاف

: األكؿ يتناكؿ المؤثرات الداخمية غير الرسمية كىي, كتنقسـ المؤثرات غير الرسمية إلى قسميف
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انتياء : أما الثاني فيتناكؿ المؤثرات الخارجية كىي.  ككسائؿ اإلعالـ كالرأم العاـ, جماعات المصالح

 .2001مرحمة الحرب الباردة كأحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 

 (غير الرسمية) المؤثرات الداخمية 3.4

, سكؼ يتناكؿ البحث دراسة المؤثرات الداخمية المختمفة في صنع كتكجيات اإلستراتيجية األمريكية

: كتنقسـ ىذه المؤثرات إلى, كالتي تضع حدكدان معينة يتحرؾ في إطارىا صانعك ىذه اإلستراتيجية

. جماعات المصالح، ككسائؿ اإلعالـ المختمفة كالرأم العاـ

 جماعات المصالح 1.3.4

أظيرت النماذج التحميمية المختمفة لعممية صنع القرار الدكر الذم تمعبو جماعات المصالح التي تعمؿ 

عف طريؽ جعؿ القرارات الصادرة عف مراكز السمطة متطابقة مع ىذه , بشتى الكسائؿ لبمكغ أىدافيا

فيي عبارة عف جماعات غير حككمية سكاء كانت في شكؿ نقابات أك اتحادات كجمعيات , المصالح

ذات عضكية اختيارية تحاكؿ التأثير عمى مخرجات العممية السياسية عف طريؽ فرض مطالب معينة 

.  كتسعى لتحقيؽ أىدافيا باستخداـ مختمؼ الكسائؿ التي تؤثر في الرأم العاـ, عمى النظاـ السياسي

( 1963, غالي)

كترتبط بطبيعة , أما كجكد جماعات المصالح بكثافة فيي ظاىرة طبيعية في الحياة السياسية األمريكية

( 1993, المصرم).  تككيف المجتمع األمريكي نفسو كتركيبتو كأصكلو المتعددة

كلكف ما ىي الكسائؿ التي تعتمد عمييا جماعات المصالح في الكاليات المتحدة لتحقيؽ أىدافيا ؟ 

: تتبع جماعات المصالح عددان مف االستراتيجيات بيدؼ التأثير عمى صانع القرار، كمنيا

كيككف ذلؾ عبر االتصاؿ المباشر بصانعي : إستراتيجية التأثير المباشر عمى أصحاب القرار -

كتكمف أدكات ىذا األسمكب في المقابمة الشخصية مع . سالسياسة في البيت األبيض كالككنجر
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رساؿ الرسائؿ كالخطابات إلي الدكائر السياسية ذات  المسئكليف، كرفع الدعاكم القضائية، كا 

( Janda, Berry, Goldman, 1992. )ةالعالؽ

إستراتيجية التأثير غير المباشر، كيتـ عبر القياـ بحمالت دعائية كاسعة النطاؽ بيدؼ حشد  -

الرأم العاـ حكؿ قضية معينة لمضغط عمى أعضاء الككنجرس إلقرار قكانيف خاصة تناسب كجيو 

 .نظر جماعة المصالح كأىدافيا

 كالدراسات لممشركع حكؿ قضية ما كالعمؿ ثعبر تكفير المعمكمات كاألبحا:  حمالت المعمكمات -

عمى ضماف التكاصؿ معو باستمرار، كيندرج تحت ىذه اإلستراتيجية حمالت اإلعالـ 

 (Janda, Berry, Goldman, 1992). كاستطالعات الرأم كالعالقات العامة

تتبع جماعات المصالح ىذا األسمكب حينما يتطمب األمر مزيدان مف الجيكد : بناء التحالفات -

لمضغط باتجاه إقرار سياسة معينة أك قانكف خاص بقضية ما، فتمجأ إلي اتحاد منظماتيا لتحقيؽ 

. أكبر قدر ممكف مف الضغط

حيث تمارس ىذه , (شركات النفط األمريكية)كفي حالتنا الدراسية يبرز دكر جماعات المكبي النفطي 

 عمى رسـ مالمح اإلستراتيجية األمريكية في – غير الرسمي –الشركات نفكذان سياسيان كبيران في التأثير 

كانطالقان مف ذلؾ عممت ىذه , منطقة كردستاف العراؽ ذات األىمية االقتصادية كالجيكاستراتيجية

الشركات عمى تعميؽ اتصاالتيا بالشخصيات الفعالة في صنع القرار األمريكي بيدؼ تحقيؽ مصالحيا 

مع األخذ بعيف االعتبار بأف , بؿ كمنطقة الخميج عمكمان , كتنفيذ برامجيا كأىدافيا في كردستاف العراؽ

عددان مف ممثمي الشركات النفطية ىـ أنفسيـ ينتمكف إلى ما ُيسمى بالجناح اليميني المحافظ داخؿ 

. كالرئيس األمريكي بكش االبف, ديؾ تشيني ككلفككتيز كككنداليزارايس, مثؿ.  اإلدارة األمريكية

في التأثير عمى مخرجات السياسة األمريكية  (المجمع العسكرم األمريكي)كما كساىـ المكبي العسكرم 

في محاكلة منو لقطع الطريؽ عمى أم محاكلة لتسكية األزمة , تجاه كردستاف خالؿ عقد التسعينيات
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بدأت الكاليات المتحدة بالتحضير لمحرب عمى العراؽ مرتكزة عمى حمالت دعائية , لذا.  العراقية سمميان 

( Charles, 2002).  كاسعة كجكالت لممنطقة قاـ بيا المسئكلكف العسكريكف

كخصكصان المتكاجدة في الكاليات , أما المعارضة العراقية باختالؼ أطيافيا السياسية كألكانيا الطائفية

المتحدة األمريكية فقد دفعت األمكر باتجاه تأليب اإلدارة األمريكية بحيث كضعت في أكلى أكلكياتيا 

لـ تتكقؼ االتصاالت السرية , لذا.  تشديد الحصار تمييدان إلسقاط النظاـ الحاكـ كبأم كسيمة ممكنة

كالعمنية بيف أقطاب المعارضة العراقية مع شخصيات رفيعة المستكل سكاء في البيت األبيض 

ككصمت األمكر لمحد الذم قامت بعض الشخصيات الفاعمة في المكبي .  CIAكالبتاجكف كالخارجية ك

العراقي المعارض بتقديـ معمكمات استخباراتية مزيفة حكؿ برامج التسمح العراقية بيدؼ التأثير عمى 

. صانع القرار األمريكي عمى النحك الذم مف شأنو اتخاذ إجراءات صارمة بحؽ العراؽ كالنظاـ الحاكـ

( 2003عبد الفتاح، )

في حيف لعب المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية دكران فعاالن في تكجيات اإلدارة األمريكية 

بيدؼ دفع األمكر باتجاه الحسـ العسكرم في التعامؿ مع , كخصكصان في عيد الرئيس بكش االبف

كىي في األساس رغبة إسرائيمية بالتنسيؽ مع جماعة المحافظيف الجدد في اإلدارة , ممؼ النظاـ العراقي

حيث أكلى أكليات السياسة اإلقميمية إلسرائيؿ التي تتمحكر حكؿ إزالة نظاـ الرئيس صداـ , األمريكية

التميفزيكنية األمريكية عف " محطة فككس"كقد كشفت ككنداليزا رايس في حكار أجرتو معيا .  حسيف

حيث أكدت ضركرة بحث آثار استخداـ القكة العسكرية ضد العراؽ , عالقة إسرائيؿ بالحرب في العراؽ

كفي ىذا إشارة إلى الدكر الذم لعبو المكبي الييكدم لتحريض اإلدارة األمريكية .  عمى تؿ أبيب

عضك الككنجرس , ككاف مف أبرز مف أشاركا إلى ىذا الدكر.  لمتعجيؿ بشف حرب ضد العراؽ

رئيس " كبات بيككانا ف, "ككليجي"كرفيقو الجميكرم " جيمس مكراف"األمريكي عف الحزب الديمقراطي 

( Miller,2002)". أمريكاف لكنسير فاتيؼ"تحرير مجمة 
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في تحقيؽ أىدافو ؟  (كجماعة ضغط)فما ىي العكامؿ التي ساعدت المكبي الييكدم 

قدرة المكبي الييكدم كمنظماتو كأفرعو المختمفة في استخداـ العديد مف الكسائؿ كاالستراتيجيات  -

. التي سبؽ كاف تـ ذكرىا

استفادة الييكد مف مركنة النظاـ السياسي األمريكي، حيث نجحكا في تنظيـ أنفسيـ كبالتالي  -

 .تحقيؽ أىدافيـ

 .إتباعيـ سياسة ذكية مفادىا عدـ االنحياز لحزب دكف اآلخر -

 (1989نصيؼ، ). الحصكؿ عمى دعـ كمساندة جميع الجماعات األمريكية -

ككف أف المكبي الييكدم قكة متعددة القكل تضـ جماعات الييكد األمريكييف كحمفائيـ في الحككمة  -

األمريكية كمجمكعات ذات اىتمامات خاصة مكالية لمصييكنية مف شأنيـ تكفير دعمان أمريكيا 

 .ضخمان إلسرائيؿ كغير خاضع ألم مناقشة أك اعتراض

 (2006تيرم، ). الدعـ األمريكي إلسرائيؿ كالسيما في المنظمات الدكلية المختمفة -

كنتيجة لذلؾ، . حككمة الكاليات المتحدة األمريكية تكفر سبالن كثيرة لمتأثير عمى عممية السياسة -

يمكف لجماعات المصالح أف تشكؿ السياسة بأشكاؿ متعددة كبالتأثير عمى ممثمي الشعب 

المنتخبيف كأعضاء السمطة التنفيذية، مف خالؿ المساىمة المادية في الحمالت االنتخابية، 

 (2006ميرشايمر، ). كالتصكيت في االنتخابات، كتشكيؿ الرأم العاـ

، في المقابؿ فإف جماعات المصالح المؤيدة لمعرب ىي ةكفاءة المكبي اإلسرائيمي غير العادم -

جماعات ضعيفة جدان إلى درجة أنيا تكاد تككف غير مكجكدة، مما يجعؿ ميمة المكبي اإلسرائيمي 

. أسيؿ بكثير

  وسائل اإلعالم2.3.4
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كىي تقـك في ىذا , تؤدم كسائؿ اإلعالـ دكران ميمان في التأثير عمى عممية صنع السياسة الخارجية

: الصدد بثالث كظائؼ أساسية

تعد أداة سياسية يعتمد عمييا صانعك السياسة لمتعبير عف مكاقفيـ كسياساتيـ كمحاكلة كسب  -

. ككذلؾ لمحصكؿ عمى المعمكمات, التأييد ليا

. كسيمة ميمة لنقؿ آراء الرأم العاـ كجماعات المصالح المختمفة إلى صانعي السياسة -

جرجس )قناة ميمة لتعبئة الرأم العاـ كتمعب دكران حاسمان في التنشئة الفكرية كالسياسية لممكاطنيف  -

1998 .)

كيرل كثيركف , كيعتقد الكثير مف األمريكييف أف اتجاىاتيـ نحك السياسة الدكلية تتشكؿ بكسائؿ اإلعالـ

كيذىب البعض إلى القكؿ بأف كسائؿ اإلعالـ ىي الرأم , أف كسائؿ اإلعالـ ىي التي تخمؽ الرأم العاـ

كالكاقع أف كسائؿ اإلعالـ تتحكـ بصكرة غير مباشرة في الرأم العاـ كذلؾ بعرضيا لبعض , العاـ

مما يجعميا تتحكـ في أسمكب تفكير الشعب األمريكي في الشئكف , كحجبيا لمبعض اآلخر, القضايا

خاصة كأف اىتمامات الرأم العاـ األمريكي بخصكص السياسة .  الخارجية بطريقة غير مباشرة

( 1983, عبد المجيد).  الخارجية اىتمامات ضئيمة بالمقارنة باىتمامات السياسة الداخمية

, فما ىك الدكر الذم لعبتو كسائؿ اإلعالـ في صناعة السياسة األمريكية تجاه العراؽ بشكؿ عاـ

ككردستاف خاصة؟ 

كيقمؿ مف أىمية اآلراء , إف التيار العاـ لكسائؿ اإلعالـ يعكس مشاعر القيادة السياسة األمريكية

كما أنو ليس ىناؾ اختالفات جكىرية بيف المؤسسة السياسية ككسائؿ اإلعالـ السائدة بشأف , المعارضة

حيث ,  مثاالن ينطبؽ عمى ىذه الحالة1991فكانت حرب الخميج الثانية عاـ , المسائؿ العربية عمكمان 

قبمت كسائؿ اإلعالـ األىداؼ الرئيسية لمسئكلي إدارة بكش بتجنب أم نكع مف التحقيقات الجدلية 

( 1998, جرجس).  كالحساسة التي يمكف أف تؤدم إلى فقداف دعـ الرأم العاـ لمحرب عمى العراؽ
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ُسّخرت كسائؿ اإلعالـ لخدمة أجندة كاشنطف كمف أبرز ىذه , كخالؿ عقد التسعينات كفترة الحصار

. التميفزيكنية (سي أف أف)ككاشنطف بكست كشبكة , نيكيكرؾ تايمز: صحيفتي, الكسائؿ

فكسائؿ اإلعالـ أثرت عمى الرأم العاـ في الكاليات المتحدة األمريكية تجاه قضية الحصار المفركض 

أنو لـ يتبمكر رأم عاـ أمريكي ضاغط عمى صناع القرار مف أجؿ , بمعنى آخر, عمى الشعب العراقي

إنياء حالة الحصار أك تخفيفو بالرغـ ما أحدثو مف دمار كخراب كمكت ما ال يقؿ عف نصؼ مميكف 

. إنساف عراقي

في المقابؿ سّمطت كسائؿ اإلعالـ الغربية األضكاء عمى األحكاؿ اإليجابية السائدة في منطقة كردستاف 

كىنا إشارة كاضحة حاكلت .  العراؽ بعدما خرجت مف دائرة السيادة العراقية بعد حرب الخميج الثانية

الدكر األمريكي ىك السبب في تخميص األكراد , نقميا كسائؿ اإلعالـ لمرأم العاـ األمريكي مفادىا أف

. كأف الحرب كانت ضركرة ليذه الغاية, مف قبضة نظاـ الحكـ

كما تعمدت كسائؿ اإلعالـ كباستمرار عمى تركيج بعض التصريحات الصادرة عف كبار المسئكليف في 

كالتعنت العراقي بالتخمي , كخاصة تمؾ المتعمقة بأسمحة الدمار الشامؿ في العراؽ, اإلدارة األمريكية

كاعتباره إحدل دكؿ محكر الشر أك , كأخيران عالقاتو بتنظيـ القاعدة, كاتيامو المستمر باإلرىاب, عنيا

( 2002, أحمد).  الدكؿ المارقة

 الرأي العام 3.3.4

ُيّعد الرأم العاـ أحد المؤثرات الداخمية الميمة كالمحددة لعممية صنع القرار في ميداف السياسة 

.  كنكعية القضايا المثارة, كطبيعة النظاـ السياسي, كيتحدد ذلؾ طبقان لطبيعة الرأم العاـ, الخارجية

إضافة , فصانع السياسة الخارجية يستطيع التأثير بقكة عمى الرأم العاـ تفكؽ قكة تأثير الرأم العاـ عميو

أما اشتراؾ الشعب األمريكي في الشئكف .  إلى ذلؾ بتأثر الرأم العاـ في تككينو بعدد مف العكامؿ

( 1983, سميـ).  العامة فتعتبر مف القيـ المكركثة في المجتمع األمريكي
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مشكمة : كما أف العالقة بيف الرأم العاـ كصنع السياسة الخارجية األمريكية تثير قضيتيف أساسيتيف ىما

كمقتضيات , كما تفرضو مف ضركرة احتراـ الرأم العاـ مف ناحية, التعارض بيف مبادئ الديمقراطية

أما الثانية فيي تنطكم عمى مدل اىتماـ الرأم العاـ بقضايا , السياسة الخارجية مف ناحية أخرل

( 1998جرجس، ). إستراتيجية الكاليات المتحدة الخارجية

يجابية الرأم العاـ في الكاليات المتحدة , كيمكف التمييز بيف ثالثة شرائح فيما يتعمؽ بمدل اىتماـ كا 

( 1986, سعكدم): كىي, األمريكية

شريحة صانعي الرأم الذيف يممككف القدرة عمى الكصكؿ إلى قنكات االتصاؿ كمف ثـ التأثير في  -

. اتجاىات الرأم العاـ

كىي التي تتكافر لدييا المعمكمات كاالىتماـ بمسائؿ كقضايا السياسة الخارجية , الشريحة الميتمة -

. كلكف ينقصيا كيفية الكصكؿ إلى نظاـ االتصاالت

كتشمؿ الذيف ليست لدييـ الفرصة أك الرغبة في المشاركة في قضايا , الرأم العاـ الجماىيرم -

 .حيث ال تتكفر لدييـ االىتمامات كالمعمكمات الالزمة لذلؾ, السياسة الخارجية

فإف , بعد طرح ىذا الجانب مف اإلطار النظرم المتعمؽ بتأثير كدكر الرأم العاـ في السياسة الخارجية

البحث يسعى لتسميط الضكء عمى مدل تأثير الرأم العاـ األمريكي عمى صانع القرار الخاص 

. بإستراتيجية كاشنطف في كردستاف

 – كخصكصان خالؿ عقد التسعينات –يمكف القكؿ أف الرأم العاـ األمريكي تأثر إلى حٍد كبير , لذا

نظران لما قاـ بو المسئكليف األمريكييف سكاء عبر التصريحات كاإلعالـ كالصحافة أك المؤتمرات 

كالمقاءات كمف تسميط الضكء تجاه منطقة كردستاف العراؽ كما تعرضت لو مف قبؿ القكات العراقية 

( Yildiz, 2004.  )1991عندما قامت بسحؽ انتفاضة األكراد عاـ 
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أعمف دكنالد رامسيفمد في شيادة أدلى بيا أماـ لجنة القكات , كمف أجؿ تأليب الرأم العاـ ضد العراؽ

ما مف دكلة إرىابية تمثؿ تيديدان أعظـ كأقرب عمى أمف شعبنا : "المسمحة بمجمس النكاب األمريكي قائالن 

( 2003, عبد الشافي)".  كعمى استقرار العالـ مف نظاـ صداـ حسيف في العراؽ

أما بكؿ ككلفككيتز نائب كزير الدفاع إباف الحرب فقد عمؿ عمى التأثير عمى الرأم العاـ األمريكي 

 معتبران فيو أف العراؽ أخطر دكلة عربية عمى المصالح 1999, 1992بعدما نشر تقريره في عامي 

كلذلؾ كاف مف أكثر الداعيف لمياجمة العراؽ كالقضاء عمى نظامو كفرض السيطرة عمى , األمريكية

( 2003, عبد الشافي).  أراضيو كثركاتو

إف الرأم العاـ دكره محدكدان جدان في تأثيراتو في عممية السياسة الخارجية كالسبب الرئيسي ليذا , إجماالن 

التأثير المحدكد يكمف في نقص اىتماـ الجميكر أك الرأم العاـ األمريكي كمعرفتو في مجاؿ الشئكف 

لذا فإف الجميكر كالرأم العاـ يككف األكثر عرضو لمتالعب كالتغييرات الصادرة عف القيادة , الخارجية

. السياسية أك كسائؿ اإلعالـ

بؿ العكس إف الجميكر , كفي ىذا السياؽ فإف الرأم ال يمثؿ سكل قيد ضعيؼ نسبيان لصناع السياسة

فالرئيس ىك الشخص األكثر احترامان في البالد كنتيجة لذلؾ فإف الرأم .  سريع التأثير بالقيادة السياسية

كلذلؾ عند معالجة الرئيس بكش .  العاـ ينصاع لرأم الرئيس فيما يتعمؽ بقضايا السياسة الخارجية

مف % 90فحكالي , ألزمة الخميج الثانية فقد حصؿ عمى شعبية كبيرة كساحقة مف المكاطنيف األمريكييف

( 1998, جرجس).  المكاطنيف أيدت في البداية معالجتو لمحرب عمى العراؽ

صكتان عمى قرار  (33)صكتان مقابؿ  (77)بينما كافؽ مجمس الشيكخ الذم يتزعمو الديمقراطيكف بأغمبية 

كما كافؽ مجمس النكاب الذم يتزعمو , بشأف دعـ استخداـ محتمؿ لمقكة إلزالة نظاـ صداـ حسيف

 (2004, منير.  )صكتان  (133)صكتان مقابؿ  (296)الجميكريكف عمى قرار بأغمبية 

 المؤثرات الخارجية 4.4
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نما ىي بحد ذاتيا جزء مف ىذه البيئة, بما أف السياسة ال تكجو فقط في البيئة الدكلية فإف أية سياسة , كا 

كذلؾ فإف السياسات الخارجية , خارجية تعتبر السياسات األخرل جزءان مف البيئة التي تكجييا إلييا

( 2002, سركر).  تشكؿ في مجمكعيا النسيج العاـ لمنظاـ السياسي الدكلي

سيتـ في ىذا الجزء مف البحث طرح كتحميؿ انعكاس المؤثرات الخارجية كالتي أثرت في رسـ , كعميو

:  كأىـ ىذه المؤثرات2003-91مالمح اإلستراتيجية األمريكية تجاه كردستاف العراؽ خالؿ الفترة 

 انتياء مرتمة الترب الباردة 1.4.4

كبدا أف , بحمكؿ نياية الثمانينيات كاف الكجكد األمريكي العسكرم في منطقة الخميج بشكؿ كثيؼ جدان 

ففي ظؿ البيركستركيكا أصبح  المصالح األمريكية لـ تكاجو عمكمان أية تيديدات تذكر في المنطقة،

كمرىكنان بقانكف , المكقؼ السكفييتي تجاه القضايا اإلقميمية محككمان بسياسة الكفاؽ مع الكاليات المتحدة

أف ىناؾ تراجعان كاضحان , أم بمعنى.   تكازف القكل مفالحرص عمى تعزيز مفيكـ تكازف المصالح بدالن 

فأم تغيير في السياسة , في اىتمامات كأكلكيات االتحاد السكفيتي تجاه الشرؽ األكسط كالعالـ الثالث

مما يفرض , الخارجية ألم دكلة كبرل قد يؤدم إلى تغيير في طبيعة العالقات بيف الدكؿ األخرل

. منيجان جديدان في العالقات الدكلية بشكؿ عاـ

كبالتالي فقد , ىذا باإلضافة إلى أف الفكر السكفيتي الجديد أصبح يركز عمى مقكلة التعايش كالتعاكف

فالنتيجة ليذه التحكالت  .بدأ كاضحان تراجع دكر األيديكلكجيا في صياغة السياسة الخارجية السكفيتية

بؿ كتبعية السياسة الخارجية , السريعة الناجمة عف سياسة غكربانشكؼ أدت إلى انحالؿ حمؼ كارسك

, شفيؽ).  كأدل ذلؾ إلى دخكؿ العالـ في مرحمة جديدة مف ميزاف القكل, السكفيتية لمكاليات المتحدة

1992) 

 –كضاقت فسحة المناكرة التي مارستيا دكؿ العالـ الثالث باإلفادة مف حدة التنافس األمريكي 

فانييار .  كأيضان في قكة مساكمتيا, كىذا أدل إلى تراجع مفاجئ في كضع الدكؿ النامية, السكفيتي
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كما دخمت عدة بمداف كحركات تحرر في أزمات حادة نتيجة انتياء , االتحاد السكفيتي أفقدىا ظييرىا

كبعضيا سار في طريؽ , فثمة نقاط تكتر كانت مشتعمة منذ أمد طكيؿ أخذت باالنطفاء, الحرب الباردة

كبعضيا دخؿ في حالة مراكحة في المكاف كما حدث لقضية , الحؿ كما حدث في أنغكال كنيكاراغكا

يراف كليبيا, فمسطيف كمف جية أخرل , كقد اشتد الخناؽ األمريكي عمى العراؽ كككبا كككريا الشمالية كا 

, فقد فتحت بؤرة جديدة لمتكتر في ظؿ ميزاف القكل الدكلي الذم كاف سائدان منذ مطمع التسعينات

. كالحرب األىمية القكمية التي اندلعت في الجيب الكردم في شماؿ العراؽ

بمغت الكاليات المتحدة عقب سقكط االتحاد السكفيتي غاية قكتيا العسكرية كالتكنكلكجية , عمكمان 

. ككذلؾ غاية ىيمنتيا كتأثيرىا عمى النظاـ الدكلي, كاالقتصادية

كلكف، ما ىي األسس . كتتصرؼ كفؽ ىذا المنطؽ" القائد الشمكلي"كباتت كاشنطف تحتؿ فيو مكقع 

. كالثكابت التي ارتكزت عمييا اإلستراتيجية األمريكية بعد انتياء مرحمة الحرب الباردة ؟

( 2005نبيؿ، )" بنيت ىذه اإلستراتيجية عمى أسس كمنظكمة ثكابت ىي

.  بمعنى أف مصمحة الكاليات المتحدة أكال كأخيرا فكؽ كؿ اعتبار:المتورية األمريكية -1

 كذلؾ بفرض السيطرة األمريكية عمى كؿ نقطة إستراتيجية في العالـ كفي :الييمنة المطمقة -2

 .أم كقت تريده كتحت أم ظرؼ تعتبره مناسبان 

 كذلؾ باستخداـ كؿ الكسائؿ العسكرية كاالقتصادية كالدبمكماسية :ضمان استمرارية الييمنة -3

كالقانكنية كاألمنية كالمخابراتية كاالبتزاز السياسي، كخصكصان أف كؿ الظركؼ المكضكعية 

 .باتت متكفرة اآلف في ظؿ غياب منافس ممثالن في دكلة أك في حمؼ

كىك ما يفسر الياجس المستمر باف ىناؾ عدك ما كخطر ُمحدؽ يستيدؼ : التق مع القوة -4

ذا لـ يتكفر ىذا العدك كجب اختالقو  .كيتربص بيذه األمة، كا 
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فقد تركت سمسمة التحكالت في ىيكؿ النظاـ الدكلي آثاران , أما فيما يتعمؽ باإلستراتيجية األمريكية

بحيث قممت ىذه التحكالت بشكؿ كاضح مف قدرة الدكلة العراقية عمى , كاضحة عمى إستراتيجية كاشنطف

التحرؾ خالؿ فترة الدراسة كأضعفت ىامش المناكرة أمامو في ظؿ تعاظـ الدكر األمريكي الجديد منذ 

( 2002, سركر).  نياية الحرب الباردة

كقد تزامف ىذا الدكر األمريكي مع تعاظـ نفكذ مدرسة المحافظيف الجدد كىي تنطمؽ مف النظرة 

كىي المدرسة التي تريد استغالؿ ىذا التفكؽ في , االستعالئية المبنية عمى اإلحساس بالتفكؽ األمريكي

مما أدل بيذه المدرسة إلى اعتماد إستراتيجية الضربات الكقائية كىي تمثؿ النزعة , جميع المجاالت

كلكنيا بدأت تتبمكر مع نياية الحرب الباردة عندما , التي ازدادت ضراكة مع كصكؿ بكش االبف لإلدارة

كاالعتماد عمى القكل المتفكقة ككاحدة مف أىـ أدكات السياسة الخارجية , أخذت تطرح الييمنة المكشكفة

( 2006, الرشيدم).  األمريكية

فإف الكاليات المتحدة األمريكية استثمرت األجكاء التي سادت عقب انتياء الحرب , استنادان عمى ما تقدـ

كبالتالي مارست , (كردستاف العراؽ)الباردة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ إستراتيجيتيا في إحدل بؤر التكتر 

سياسة احتكاء تجاه العراؽ كتطمب ذلؾ استمرار العمؿ عمى تدمير قدراتو اقتصاديان كعسكريان كمراقبة 

كفعالن تمكنت مف احتاللو عسكريان منذ , (1994, ربيع).  التسمح كخصكصان أسمحة الدمار الشامؿ

كجعؿ العراؽ الركيزة أك , كبذلؾ تككف قد حققت مصمحتيا الحيكية ىذا مف جانب, 2003مارس 

 ,National Security Council).  الجبية المركزية في الحرب عمى اإلرىاب مف جانب آخر

2005 )

 2001 أتداث التادي عشر من سبتمبر 2.4.4

تعاممت الكاليات المتحدة مع الحدث عمى انو كاف كسيظؿ تاريخان فاصالن بيف ما سبقو كما سكؼ يعقبو 

في شؤكف التعاطي السياسي كاالستراتيجي كاالقتصادم كالقانكني صار عمى جميع أمـ المعمكرة اف 
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سنستخدـ كؿ الكسائؿ المتاحة لنا، : "  كفقو، كىذا ما صرح بو الرئيس بكش االبف قائالن ايعكه كيتعاممك

ككؿ األشكاؿ الدبمكماسية ككؿ األساليب المخابراتية ككؿ الطرؽ القانكنية كالضغكط االقتصادية ككؿ 

سيشمؿ ذلؾ ضربات عسكرية مركعة تشاىدكنيا عمى التمفاز كأخرل ... أسمحة الحرب الممكنة

نبيؿ، )". إما معنا أك مع اإلرىاب: عمى كؿ أمة في كؿ مكاف في العالـ أف تتخذ قرارىا... سرية

2005 )

 مجرد عممية عادية أك مجرد عمؿ مف أعمؿ الحرب 2001 سبتمبر عاـ 11لذا لـ تكف ىجمات 

, بؿ أنيا شكمت نكعية بالغة األىمية في أشكاؿ كآليات الصراع الدكلي, المكجية ضد الكاليات المتحدة

بما يتضمنو ذلؾ مف إعادة تعريؼ , كتسببت في إعادة تشكيؿ االستراتيجيات الخارجية لمدكؿ الكبرل

ككاف مف أبرز نتائج ىذه التطكرات أنيا .  دكر كأدكات ىذه االستراتيجيات كالسيما األداة العسكرية

دفعت اإلدارة األمريكية إلى كضع ىدؼ مكافحة اإلرىاب كمعاقبة الدكؿ التي ترعاه باعتباره اليدؼ 

كىذه ىي المرة األكلى منذ نياية الحرب الباردة التي تضع .  الرئيسي لمسياسة الخارجية األمريكية

( 2002, محمكد).  الكاليات المتحدة نفسيا ىدفان محددان يككف محكر التركيز الكامؿ لسياستيا الخارجية

كىي يمكف أف تمثؿ نقطة تحكؿ في صياغة ,  سبتمبر كاف ليا انعكاسان عمى النظاـ الدكلي11فأحداث 

حيث أنيا أدت بصكرة كاضحة إلى تعزيز المكانة العالمية , النظاـ العالمي لمقرف الحادم كالعشريف

لمكاليات المتحدة األمريكية كدفعت القكل المنافسة مثؿ أكركبا المكحدة كالياباف كركسيا االتحادية 

كىي مسألة لـ تكف  (2003, كيسنجر), كالصيف كاليند إلى التعاكف بصكرة كثيقة مع الكاليات المتحدة

كىذا بدكره أدل , متكقعة قبؿ تمؾ اليجمات بسبب الخالفات القائمة بيف الكاليات المتحدة كتمؾ القكل

.  كما ساىـ في خمؽ أجكاء جديدة لمعالقات الدكلية, إلى بناء عالقات شراكة جديدة بيف ىذه األطراؼ

( 2002, محمكد)
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حيث حصمت مف خالؿ حربيا ضد ,  سبتمبر جاءت لمصمحة الكاليات المتحدة11إف أحداث 

جنبان إلى جنب مع اكتسابيا , عمى اعتراؼ متزايد لشرعيتيا كقكة عظمى كحيدة في العالـ" اإلرىاب"

كما , كالسيما في منطقة آسيا الكسطى كجنكب شرؽ آسيا كالخميج العربي, مزايا إستراتيجية عديدة

كأعطى .  أعطت الكاليات المتحدة مبرران إلعادة ترتيب األكضاع بالشكؿ التي تراه بدكف معارضة تذكر

اليجـك عمى الكاليات المتحدة األمريكية فرصة لتنفيذ أجندة أىداؼ سياستيا الخارجية كالتي لـ يتيح ليا 

كأصبح مف اليسير عمى الكاليات المتحدة تأديب الدكؿ التي تعتبرىا , تحقيقيا في ظركؼ طبيعية مطمقان 

( 2002, حرب).  مارقة أك خارجة عف نظاميا

تأسيسان عمى ما سبؽ، يمكف استعراض أبرز المبادئ كالمرتكزات الرئيسية إلستراتيجية األمف القكمي 

لمكاليات المتحدة، كىي بحد ذاتيا ال تخرج عف سياؽ إستراتيجية الكاليات المتحدة تجاه العراؽ 

( 2005نبيؿ، ): ككردستاف تحديدان، كىي

القناعة اليقينية بقكة الكاليات المتحدة التي ال تنازع ككنيا تمتمؾ القكة العسكرية الطاغية، كالقكة  - 

. االقتصادية الميبرالية الجامحة، كالمشركع السياسي كالثقافي

. ضركرة العمؿ عمى منع أم دكلة منافسة - 

 ألم قكة ميددة ميما كانت طبيعتيا ةضركرة تكجيو ضركرة كقائي - 

. العمؿ عمى نشر قيـ الديمقراطية كالحرية - 

تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية مف استثمار األجكاء الدكلية السائدة , في سياؽ ما تقدـ

كقامت بإلصاؽ تيمة , مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ استراتيجياتيا الخارجية, كالخاصة بالحممة ضد اإلرىاب

كصنفت جماعة أنصار اإلسالـ المتكاجدة في كردستاف العراؽ , رعاية اإلرىاب لمنظاـ العراقي

تمييدان لتدعيـ تكاجدىا في ىذه المنطقة كالقضاء عمى المتطرفيف اإلسالمييف , بالجماعة اإلرىابية
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عادة تشكيؿ المنطقة كىذا ما أكده أحد أبرز المدافعيف بشدة عف مكقؼ بكش كالمعارض بشدة , كا 

( Laird, 2005).  لمكقؼ االنعزالييف الذيف عارضكا أم دكر خارجي لمكاليات المتحدة

كمف الالفت لالنتباه، أف ىذه اإلستراتيجية تندرج ضمف السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط بعد 

( 2006لكريني، ): أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، كالتي ترتكز عمى ثالثة أسس

 تقكيض أك احتكاء الدكر السياسي لمحركات اإلسالمية كتحييد فعميا اإليديكلكجي مف خالؿ :األول

. العمؿ عمى إشاعة مناخات إقميمية جديدة أكثر مسايرة التجاىات النظاـ العالمي

عادة تعريؼ العالقة بيف األيديكلكجيا :الثاني  العمؿ التدريجي نحك مؿء فراغات السمطة كا 

. كالمصمحة لصالح األخيرة

 جعؿ منطقة الشرؽ األكسط بتككينيا االجتماعي كدكرىا الجيكسياسي محطة لمزيد مف :الثالث

. االختراؽ الذم تقـك بو المنظكمة الرأسمالية

 الخالصة 3.4.4

كالذم تناكؿ عممية صنع السياسة األمريكية تجاه , تأسيسان عمى ما تـ استعراضو في ىذا الفصؿ

فقد تبيف أف المؤسسات الرسمية في صنع السياسة األمريكية دفعت باتجاه تحقيؽ , كردستاف العراؽ

كبدا ذلؾ كاضحان مف خالؿ الخطاب السياسي لرؤساء اإلدارات , أىداؼ اإلستراتيجية األمريكية

كالتي رّكزت بشكؿ مباشر أك غبر مباشر عمى ضركرة , األمريكية المتعاقبة منذ مطمع التسعينات

ضعافو كضربو عسكريان في نياية المطاؼ تمييدان لتحقيؽ األىداؼ في , احتكاء النظاـ العراقي كا 

, كالككنجرس كذلؾ, كما استعرض البحث في ىذا الفصؿ أيضان دكر كزارتا الخارجية كالدفاع.  كردستاف

كلـ يخرج عف سياؽ تكجيات الرئاسة , كجاء ىذا الدكر عمى شكؿ تصريحات تارةن كسمكؾ تارةن أخرل

الداخمية )كّلما تّعد المؤثرات غير الرسمية .  بؿ جاء مكمالن كداعمان ليا, األمريكية تجاه كردستاف العراؽ

فقد تـ , عامالن فاعالن في التأثير عمى التكجيات اإلستراتيجية كرسـ مالمح السياسة الخارجية (كالخارجية
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إبراز تأثير كدكر جماعات المصالح كالرأم العاـ ككسائؿ اإلعالـ في التخطيط كالتنفيذ إلستراتيجية 

أما فيما يتعمؽ بدكر المؤثرات .  مع تحميؿ كتقييـ ألدائيا كحدكد دكرىا, كاشنطف تجاه العراؽ عمكمان 

أكضح البحث دكر كتداعيات , الخارجية كتداعياتيا عمى صانعي االستراتيجيات األمريكية الخارجية

كىذا ما , انتياء مرحمة الحرب الباردة عمى المنطقة كتمكف الكاليات المتحدة كتفردىا في تحقيؽ أىدافيا

 كاستثمارىا لممناخ السائد كالمكجو ضد 2001 سبتمبر عاـ 11تمكنت منو أيضان بعد تعرضيا ألحداث 

. ما يسمى بالحممة الدكلية ضد اإلرىاب
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الفصل الخامس 

أىداف وأدوات تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية تجاه كردستان العراق 

 

 المقدمة 1.5

تسعى الدكلة في ضكء إستراتيجيتيا الخارجية إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التي تتحدد بناءن عمى 

 أك –كىذه السياسة تكجو باألساس نحك دكلة أخرل .  ظركؼ كمحددات داخمية كعكامؿ إقميمية كدكلية

كتعتبر عممية الكصكؿ إلى ,  سكاء في المحيط اإلقميمي أك المحيط الدكلي األكسع–منطقة حيكية 

كذلؾ ألف األىداؼ ترتبط بالنكايا كالدكافع , مضمكف محدد ألىداؼ ىذه السياسة صعبة كمعقدة لمغاية

حتى أنيا في بعض األحياف تعمف عف أىداؼ , الحقيقية كالتي تعمؿ الدكلة عمى إخفائيا كالتستر عمييا

كما تعتمد الدكلة عمى مجمكعة .  معينة كتعمؿ في الخفاء عمى تحقيؽ أىداؼ أخرل غير معمف عنيا

.  التي تساىـ في تحقيؽ األىداؼ– الكسائؿ –مف األدكات 

كفي سياؽ ىذا الفصؿ سيتـ استعراض أبرز , كتختمؼ ىذه األدكات طبقان لطبيعة األىداؼ المكضكعة

كأىـ األدكات التي اعتمدت عمييا ليتسنى تقييـ , أىداؼ اإلستراتيجية األمريكية في كردستاف العراؽ

. مدل نجاح الكاليات المتحدة األمريكية في تحقيؽ أىدافيا خالؿ فترة الدراسة

 أىداف اإلستراتيجية األمريكية 2.5

 األىداف االقتصادية 1.2.5

بؿ تعتبر األىداؼ , يعد اليدؼ االقتصادم مف األىداؼ اليامة لإلستراتيجية األمريكية في كردستاف

األخرل ما ىي إال تمييدان لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كلذلؾ مارست الكاليات المتحدة األمريكية سياسة مؤداىا 

تدمير االقتصاد العراقي بشكؿ مبرمج كممنيج عبر الحصار الطكيؿ المفركض عمى الدكلة كالذم أدل 

كأعاؽ قدرة العراؽ , بدكره إلى تدمير ىيكؿ البناء االقتصادم العراقي كجعمو غير قادر عمى أداء ميامو
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عممت الكاليات المتحدة األمريكية , في الكقت نفسو.  عمى مكاجية التحدم السياسي الخارجي كالداخمي

باالعتماد عمى سطكتيا كنفكذىا عمى المجتمع الدكلي كالمنظمة الدكلية عمى إطالة فترة الحصار 

فشاؿ أية جيكد ساعية لتخفيفو أك إنياءه فضالن عف تكثيؼ نشاط شركاتيا المتعددة في منطقة .  كا 

.  خالؿ فترة الحصار– الخارجة عف السيادة العراقية –كردستاف 

يقدـ العراؽ المزيد مف التنازالت بخصكص سيادتو كمكارده كىك  (712(, )706)ففي سياؽ القراريف 

كتطالب األمـ المتحدة بكجكد , يؤدم عمميان إلى ضياع مكارده االقتصادية خدمةن ألىداؼ غير عراقية

كمراقب آخر عند مراكز التصدير لإلشراؼ عمى كمية , مراقب دكلي في المؤسسة العامة كتسكيؽ النفط

 مميار دكالر كؿ ستة 1.6النفط كفتح حساب لدل األمانة العامة يكدع فييا الريع النفطي الذم يقدر بػ

, شعباف).  لنفقات األمـ المتحدة% 5ك, مف األمكاؿ لصندكؽ التعكيضات% 30كيتـ استقطاع , أشير

1994 )

إف نظاـ العقكبات االقتصادية التي فرض عمى العراؽ خالؿ عقد التسعينيات حتى الغزك يعتبر مف 

كخصكصان أف المكقؼ األمريكي ربط العقكبات إلى , أشد كأقسى نظاـ عقكبات في التاريخ الحديث

ككاف اليدؼ األمريكي يتجسد في إلحاؽ أكبر ضرر بالعراؽ بحيث لـ يعد , نياية نظاـ صداـ حسيف

( Bennis, Zunes, Honey, 2001).  قادران عمى اإلطالؽ إنتاج أسمحة الدمار الشامؿ

فيكمف في كضع اليد عمى , 2003أما البعد االقتصادم لإلستراتيجية األمريكية مف غزك العراؽ عاـ 

أم ما يعادؿ ربع احتياطي النفط العالمي مضافان ,  مميار برميؿ112نفط العراؽ المقدرة احتياطاتو بػ 

إلى باقي الخميج العربي كنفط قزكيف، كذلؾ تحسبان لنقص في مكارد الطاقة قد يكدم إلى عرقمة 

المشركع اإلمبراطكرم األمريكي خصكصان أف أحد التقارير تشير إلى أف الحاجة االستيالكية لمكاليات 

. 2020مف النفط في العاـ % 65المتحدة األمريكية مف النفط سترتفع لتككف بحاجة إلى استيراد 

 نشرت صحيفة الحياة تقريران 2005كلتمكيف النفكذ الييكدم، ففي أكؿ سبتمبر مف العاـ  (2005نبيؿ، )
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, يفيد بكجكد عشر شركات إسرائيمية بصدد التكقيع مع القكات األمريكية في العراؽ عمى عقكد لإليجار

كفي أكتكبر مف نفس العاـ احتجت تركيا عمى قياـ إسرائيؿ بالعمؿ في شماؿ المكصؿ كشراء قطع 

باالستناد إلى قانكف االستثمار الجديد الذم أعطى المستثمريف الحؽ في شراء , أراضي غنية بالنفط

كأنشأت اإلدارة المدنية لبكؿ بريمر دائرة اسميا دائرة االستثمار , مف أصكؿ الشركات العراقية% 100

لإلسرائيمييف الحؽ في : "الذم عقد مؤتمران صحفيان قاؿ فيو" تـك فكلي"األجنبي كترأس ىذه الدائرة 

( 2006, الرشيدم).  االستثمار داخؿ العراؽ كأم طرؼ آخر مف الراغبيف في االستثمار

كتحدثت أبناء صحفية عمى أف المكساد كالمستثمريف اإلسرائيمييف استأجركا فندقان في بغداد بالكامؿ 

. حتى أف أفراد الحراسة عميو مف الييكد المسمحيف برشاشات عكزم اإلسرائيمية (إيكاؿ)اسمو فندؽ 

ضمف عقكد شركة , كتؤكد مصادر اقتصادية عراقية أف نشاط الشركات اإلسرائيمية ازداد في العراؽ

كىذا ما أكدتو تقارير اقتصادية صادرة في الصحؼ , التي تتكلى إعادة أعمار العراؽ (بكتؿ)

( 2006, الرشيدم).  اإلسرائيمية

 فتشير العديد مف المصادر األمريكية حكؿ مدل 2003أما بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ في عاـ 

, كالذم اشتمؿ عمى إقامة مشاريع البنية التحتية, النشاط االقتصادم األمريكي في منطقة كردستاف

كساىمت العديد مف الشركات , كمشاريع زراعية, كجامعات, كشبكات اتصاالت كبناء مطارات مدنية

األمريكية المتخصصة في المجاؿ النفطي في البحث كالتنقيب بعدما حصمت عمى عدة عقكد ميسرة 

. مف حككمة كردستاف

  األىداف السياسية2.2.5

, لّما تعد الكاليات المتحدة األمريكية القكة العظمى التي أضحت الطرؼ األكثر ىيمنة عمى العالـ كمو

. فإف إستراتيجيتيا تجاه منطقة حيكية ال ينفصؿ عف سياؽ إستراتيجيتيا اإلقميمية األكسع كاألشمؿ
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ال يمكف الفصؿ بيف األىداؼ السياسية األمريكية في إقميـ كردستاف العراؽ عف مضمكف كجكىر , كلذا

كثيران ما تطرؽ البحث لمعديد , كمف ىذا المنطمؽ.  ىذه األىداؼ في العراؽ كالخميج كالمنطقة العربية

. مف القضايا المتعمقة بكردستاف ليس بمعزؿ عف دراسة القضايا الخاصة بالمنطقة كميا

أف البعد , بمعنى آخر, إف االىتماـ األمريكي بممؼ أكراد العراؽ كثيران ما أخفيت حقائقو, عمكمان 

ما ىك إال أداة رخيصة مف , اإلنساني التي حاكلت الكاليات المتحدة األمريكية استغاللو كالتمسؾ بو

: كالدليؿ عمى ذلؾ ما يمي, أدكات تنفيذ أىداؼ كاشنطف في المنطقة

ْ  الذم فرضتو الكاليات المتحدة كبريطانيا ال يشمؿ محافظة السميمانية التي 36إف خط العرض  -

ْ  ليس لو عالقة 36مما يكضح أف فرض خط العرض , تعد معقؿ التركيز السكاني الكردم

إنما يتعمؽ بجكىر أىداؼ السياسة األمريكية الرامية إلى فرض كاقع , باألكراد كبحقكقيـ اإلنسانية

 .انقسامي عمى العراؽ يخدـ أىداؼ إستراتيجيتيا في المنطقة برمتيا

 عف مشركع النظاـ الشرؽ 1991 مارس 6إعالف الرئيس األمريكي بكش في خطابو الشيير يـك  -

إنشاء ترتيبات أمنية في الخميج تساعد الكاليات : الذم أكد فيو عمى ما يمي, أكسطي الجديد

ككضع , كتسمح بكجكد بحرم أمريكي في المنطقة, المتحدة األمريكية في إجراء تدريبات عسكرية

 (Bennis, Zunes, Honey, 2001).  ضكابط ألسمحة الدمار الشامؿ

كالعالقة بيف كاشنطف ككؿ مف إيراف , االىتماـ األمريكي بجية التكازف األمريكي في المنطقة -

فكؿ ما .   اإلسرائيمي–إضافة إلى التدىكر المستمر الذم تشيده مجريات الصراع العربي , كتركيا

 . العراقية–ذكر يندرج ضمف محددات السياسة األمريكية تجاه المسألة الكردية 

كمف , يظؿ العراؽ لذاتو العامؿ األكؿ في مدخالت القرار األمريكي بالنسبة لألكراد في الشماؿ, كلكف

كتسير عمى أكثر مف مسار في خطكط , المعركؼ أف سياسة الكاليات تجاه العراؽ تحمؿ أكجيان عدة

. متكازنة أحيانان كمتقاطعة أحيانان أخرل
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يضـ محكر القكة العسكرية العراقية بمعناىا الشامؿ كمسألة , فالممؼ العراقي في أركقة اإلدارة األمريكية

كىناؾ محكر العالقات العراقية العربية , كرفض المسعى العراقي لمبحث عف دكر كثقؿ إقميمي, تحجيميا

فضالن عف ذلؾ فإف العامؿ النفطي يمعب دكران أساسيان ميمان في تكجيو سياسات , سياسيان كاقتصاديان 

كمف ىذا المنطمؽ كجد أصحاب مدرسة المحافظيف .  كمكاقؼ اإلدارات األمريكية المتعاقبة تجاه بغداد

 مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ السياسة التي ترمي 2003الجدد الفرصة السانحة بغزك العراؽ في مارس 

عادة ترتيب , "اإلرىاب"في النياية لتعزيز الييمنة األمريكية عبر السيطرة عمى النفط كمحاربة  كا 

 ,Djerejian).  كتغيير النظاـ السياسي في العراؽ, كرسـ الخريطة السياسية لممنطقة, األكضاع

2002 )

كمف األىداؼ السياسية لغزك العراؽ أيضا ضماف أمف إسرائيؿ كالتمييد لخطة ما تسميو الكاليات 

الرامي إلى دمج إسرائيؿ كجعميا المرتكز الذم تدكر " مشركع الشرؽ األكسط الكبير"المتحدة اليـك بػ 

، ككذلؾ (2005نبيؿ، ). حكلو كؿ دكؿ الشرؽ الكسط كالقاعدة المتقدمة لإلمبراطكرية األمريكية الزاحفة

إجياض المشركع النيضكم العربي كالعمؿ عمى مزيد مف التقسيـ كالتبعية كالكصاية كالتيديد بالتدخؿ 

. العسكرم لتغيير نظـ الحكـ كالسياسات المتبعة إذا لـ تطبؽ تعميمات الكاليات المتحدة

كأخيرا تأسيس أكؿ قاعدة عسكرية آمنة في دكلة تابعة غير مستقمة في قمب منطقة حيكية بيدؼ 

 (الغير معمنة)بمعنى آخر، أف األىداؼ اإلستراتيجية. تطكيؽ كامؿ لمنطقة الشرؽ األكسط في الشماؿ

الذم يتصؿ اتصاالن كثيقا بالشرؽ  (قكس القكة)لمحرب عمى العراؽ تكمف في التمييد لبناء كدعـ 

مركرا بكؿ أقاليـ جنكب شرؽ أسيا - ما بيف الرباط كطشقند- األكسط الكبير، بحيث يحقؽ في تكاممو

( 2006العمي، ). لمسيطرة األمريكية عمى ثالث قارات
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إنما ىك محاكلة استخداـ الكرقة , يتضح أف المبرر الذم دفع االىتماـ األمريكي بأكراد العراؽ, مما تقدـ

كدفعو إلى التجاكب مع الترتيبات , الكردية ككسيمة مف كسائؿ الضغط ضد العراؽ بيدؼ عزلو سياسيان 

. اإلقميمية كالدكلية الجارية كالمتكافقة كأىداؼ السياسة األمريكية

 فإف ىدؼ الكاليات المتحدة قائـ – العراقية كاألمريكية –فانطالقان مف استمرار التعارض في السياستيف 

فالتحرؾ األمريكي إزاء األكراد ال , عمى ضركرة ضماف المصالح األمريكية في المنطقة كبأم ثمف

بقدر ما ينطمؽ مف دكافع المصمحة األمريكية الرامية إلى , ينطمؽ مف اعتبارات إنسانية أك مبدئية

شغالو بحركب كنزاعات أىمية , بيدؼ إضعافو, استغالؿ كرقة األقميات في الكطف العربي عمكمان  كا 

. تييئ المجاؿ أماـ السيطرة األمريكية الكاممة عمى ثركاتو كمكقعو االستراتيجي

  األىداف العسكرية واألمنية3.2.5

الصادريف عف مجمس األمف كالمتعمقيف بأف يقدـ  (712(, )706)لقد استغمت الكاليات المتحدة القراريف 

فالكاليات المتحدة كانت تسعى إلى تضييع الفرص عمى العراؽ مف , العراؽ تنازالت سيادية كاقتصادية

البد مف التأكد التاـ مف تحقيؽ ذلؾ , استثمار أية عائدات لمنفط إلعادة برامجو التسميحية كلذا

يجاد نظاـ متكامؿ كشامؿ لمرقابة المستقبمية عمى أم  كالحصكؿ عمى أسماء مزكدم السالح األجانب كا 

. برنامج صناعي أك عممي في العراؽ

: كىي, لمشركط التي حددىا الرئيس كمينتكف ككريستكفر كآؿ غكر كاليؾ" غراىاـ فكلر"كحسبما يرد 

. يعتبر العراؽ كاحدان مف أخطر منتيكي الحظر عمى انتشار أسمحة الدمار الشامؿ -

العراؽ ىك الدكلة األكلى في مرحمة ما بعد الحرب البادرة التي تـ دحرىا كتركيضيا عسكريان  -

 .بمكجب النظاـ العالمي الجديد

 –بؿ ربما يتقرر استمرار كحدتيا جزئيان , مستقبؿ الكحدة اإلقميمية لمعراؽ ليس مكضع شؾ فحسب -

 .بسياسات المجتمع الدكلي
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بعض األمثمة عمى السمكؾ العسكرم األمريكي عمى العراؽ خالؿ مرحمة الحصار بيدؼ تحقيؽ أجندتو 

: العسكرية

 أغارت قكات أمريكية كبريطانية عمى العراؽ بدعكل أف حككمة العراؽ قد 1993في كانكف الثاني  -

. حركت بعض قكاتيا نحك الجنكب

 أطمقت السفف الحربية األمريكية مجمكعة مف صكاريخ كركز كتكما ىكؾ 1993 يكنيك 26في  -

عمى أرض العراؽ بدعكل أف مخططان عراقيان حاكؿ اغتياؿ الرئيس األمريكي جكرج بكش أثناء 

 .زيارتو لمككيت

ضربت القكات األمريكية بعض المناطؽ في جنكب العراؽ بالقنابؿ كالصكاريخ , 1996في العاـ  -

 .بدعكل تحرؾ القكات العراقية في اتجاه الشماؿ

 تعرض العراؽ ألربع أياـ مف القصؼ الجكم المكثؼ مف قبؿ الكاليات المتحدة 1998في عاـ  -

 .كبريطانيا

كمنع قدرة العراؽ ,  فيدفت إلى تمكيف الجيكد لبناء معارضة قكية1998أما بخصكص الضربات عاـ 

" صمكئيؿ بيرجر"كىذا ما صرح بو , مف إعادة بناء قابميات أسمحة الدمار الشامؿ تمييدان إلسقاط النظاـ

.  1998مستشار األمف القكمي األسبؽ في خطاب لو في جامعة ستانفكرد في ديسمبر 

(Freedman, 1999 )

كفي تقرير لمركز البحكث اإلستراتيجية كالدكلية بكاشنطف كرد أف ىناؾ خطة أمريكية لمتعاطي مع 

الجيش العراقي في مرحمة ما بعد صداـ تقكـ عمى إعادة تأىيؿ ىذا الجيش لمقياـ بمياـ محددة تتصؿ 

, كتستند عممية التأىيؿ عمى عدة محاكر, بعمميات إعادة األعمار كحفظ األمف كحماية حدكد العراؽ

( 2003, عبد الفتاح): أىميا
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كتجريده مف أسمحتو ككضعو , ألؼ فقط |150 ألؼ إلى 650تقميص عدد الجيش العراقي مف  -

. تحت رقابة صارمة مف جانب قكات التحالؼ

 .حؿ أجيزة االستخبارات كاألمف الخاص كقكات الحرس الجميكرم -

 .إبعاد الجيش عف السياسة كالحيمكلة دكف تسييسو عمى نحك ما كاف سائدان  -

 .التخمص مف العناصر التي كانت مكالية لصداـ حسيف كتجريدىا مف أم نفكذ أك مكاقع حساسة -

كيمكف استعراض آراء بعض المراقبيف حكؿ األىداؼ العسكرية لمكاليات المتحدة األمريكية مف حرب 

: كىي, 2003كغزك العراؽ في مارس 

نادم بأف تقـك قكات التحالؼ بحؿ الجيش العراقي بيدؼ تقميـ أظافر العراؽ كتقميص , الفريؽ األكؿ

قكتو عمى نحك يحكؿ دكف تمكنو مف االضطالع بأية أدكار إقميمية مف شأنيا أف تدفعو لتبني سياسات 

كمكاقؼ عدائية ضد جيرانو كتسفر بدكرىا عف إشاعة أجكاء مف التكتر كعدـ االستقرار في المنطقة بما 

. يؤثر بالسمب عمى مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة

في حيف تبنى فريؽ آخر مف المراقبيف تفسيران آخران لمتصرؼ األمريكي بشأف الجيش العراقي  -

أف كاشنطف كانت تيدؼ إلى حماية إسرائيؿ كتعزيز تفكقيا العسكرم عمى الدكلة العراقية : مؤداه

كتدشيف جيش آخر صغير ال يتعدل ككنو قكات , مف خالؿ حؿ الجيش العراقي كنزع سالحو

بكليسية تككف أداة طيعة في يد قكات التحالؼ كتستخدميا في قمع أية مقاكمة أك محاكالت لمتمرد 

 .ضد القكات األمريكية في العراؽ

بينما لجأ فريؽ ثالث إلى القكؿ بأف اليدؼ الحقيقي مف كراء إقداـ قكات التحالؼ عمى حؿ الجيش  -

العراقي تكمف في رغبة أمريكية ممحة في إعادة تشكيؿ اليكية العراقية عمى نحك جديد يضمف 

 (2003, عبد الفتاح).  تجريدىا مف الميكؿ العركبية كالنزعات القكمية
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المشرؼ عمى عممية حؿ الجيش العراقي أف شركات أمريكية " ككلتر سكلككـ"أكد , كمف ىذا المنطمؽ

متخصصة في مجاؿ الدفاع كالتدريب العسكرم كاألمني ىي التي تتكلى مياـ تدريب الفرؽ العراقية 

الذم يدير نشاط ىذه الشركات ككاف قائدان لمدرسة " بكايتكف"تحت إشراؼ مباشر مف قبؿ الجنراؿ 

. المشاة التابعة لمجيش األمريكي

 اعتمدت الكاليات المتحدة اعتمادان كبيران عمى القكات الجكية 2003كمع بدء عممية الغزك في مارس 

كالصاركخية لمقضاء عمى القدرات العسكرية العراقية مف خالؿ عمميات القصؼ الجكم كالصاركخي 

كما جرل تكسيع نطاؽ األىداؼ , المكثؼ كالعنيؼ باعتبارىا العامؿ الحاسـ لتحقيؽ األىداؼ العسكرية

كلقد اشتركت عشرات اآلالؼ مف قكات البشمركة , التي تـ ضربيا مف أجؿ إنياء المقاكمة العراقية

. الكردية مطاردة فمكؿ الجيش العراقي أثناء الحرب كذلؾ في الجبية الشمالية لمعراؽ

كالتي أفادت بأف قادة عسكرييف , كُكشؼ النقاب عف مصادر كردية قريبة مف قيادة قكات البشمركة

أمريكييف اجتمعكا مع ضباط مف قكات البشمركة كتباحثكا سكيان بشأف مستقبؿ الدكر الذم يمكف أف 

حيث تعرض المجتمعكف إلى مسألة , تطمع بو المميشيات الكردية في صفكؼ الجيش العراقي الجديد

تشكيؿ كحدات خاصة مف البشمركة النظامية لتكلي مياـ حماية الحدكد العراقية مف جية الشماؿ مع 

فضالن عف بحث سبؿ ضـ عدد مف القادة العسكرييف بقكات البشمركة أك بعض الضباط , دكؿ الجكار

كمما يؤكد ذلؾ أف قيادة االتحاد الكطني .  األكراد الذيف كانكا ضمف صفكؼ الجيش العراقي السابؽ

بتشكيؿ الجيش بأياـ " بريمر"الكردستاني كانت قد عقدت سمسمة مف االجتماعات قبؿ صدكر قرار 

كاتفؽ الجانباف عمى إعداد بعض القكائـ التي تحتكم , معدكدة مع القادة العسكرييف لقكات البشمركة

إلى جانب بعض األكاديمييف كاإلعالمييف , عمى أسماء عدد مف القيادات العسكرية كالسياسية الكردية

البارزيف بيدؼ التحضير إللحاقيـ ضمف الجيش العراقي السابؽ،  بينما أكقؼ بريمر ركاتب الضباط 

( 2003, عبد الفتاح).  كالجنكد ممف ىـ مف غير األكراد
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فإف , 2003 لما بعد الغزك عاـ – عسكريان كأمنيان –بأجندة الكاليات المتحدة األمريكية , أما فيما يتعمؽ

إدارة بكش كالسيما األكساط المؤيدة في كزارة الدفاع األمريكية تدعـ إقامة كردستاف مستقمة تككف ليا 

بمثابة حاممة طائرات برية لتحقيؽ أىداؼ سياسية كلكجستية كعسكرية في مكاجية الدكؿ المجاكرة 

فإف الكاليات المتحدة , كحتى لك تعذر إقامة مثؿ ىذه الجزيرة األمنية كسط محيط معاٍد ليا.  لمعراؽ

 قد تكتفياف بكردستاف ذات حكـ ذاتي في عراؽ فدرالي يككف ليما فيو – كما إسرائيؿ –األمريكية 

تساعد عمى خدمة سياستيما كمصالحيما داخؿ , حضكر كنفكذ كقكاعد كمراكز ظاىرة أك مستترة

تسعى الكاليات المتحدة إلقامة قكاعد عسكرية استخباراتية , بمعنى آخر.  كفي الدكؿ المجاكرة, العراؽ

كفي حاؿ إنشاؤىا فإف حككمة مكالية ألمريكا يعتبر أمر ضركرم لممحافظة عمى , عمى أرض العراؽ

( 2004, تاير).  ىذه المنشآت كتقديـ التسييالت الالزمة ليا

بؿ .  كأما األىداؼ األمنية لمكاليات المتحدة فال تنفصؿ عف أىدافيا العسكرية أك األىداؼ األخرل

كمما يدلؿ عمى ذلؾ , كثيران ما حاكلت كاشنطف تحقيؽ أىدافيا المختمفة في نفس الكقت كبشكؿ متداخؿ

تقدمت الكاليات , 1991عندما تـ قمع التمرد الكردم في المحافظات العراقية الشمالية في مارس 

كذلؾ , (688)المتحدة األمريكية كقكات التحالؼ الدكلي إلى مجمس األمف بمشركع الستصدار القرار 

عممت الكاليات المتحدة , كمنذ تمؾ المحظة, بتشكيؿ قكة لتكفير الحماية لألكراد, 1991 أبريؿ 5في 

حيث استفادت , األمريكية عمى تجنيد األكراد بمستكياتيـ المختمفة لمصمحة النفكذ األمريكي في المنطقة

. كحاجتيـ الماسة لممساعدات االقتصادية, ككراىية األكراد لمنظاـ, كاشنطف مف حالة الفراغ السياسي

قامت الكاليات المتحدة األمريكية بالعديد مف الخطكات لتحقيؽ أىدافيا األمنية خدمة لتحقيؽ , لذلؾ

: كمف أىميا, إستراتيجيتيا في منطقة كردستاف

لتأىيميـ قبؿ نقميـ إلى الكاليات , نقؿ العشرات مف المنشقيف األكراد إلى جزر المحيط اليادم -

. المتحدة بيدؼ إعدادىـ لتنفيذ مياـ خاصة ضد النظاـ العراقي
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, كتجميع المعمكمات حكؿ برامج التسمح, مراقبة كمتابعة عف قرب عما يدكر في أجزاء العراؽ -

 (2003, عبد الفتاح).  كصناعة الصكاريخ

تقديـ معمكمات حكؿ أسماء العمماء العراقييف في الجامعات كمراكز البحكث ممف ليـ عالقة  -

 .ببرامج التطكير كالبحث العممي العسكرم

 .محاكلة اختراؽ صفكؼ القكات المسمحة كخصكصان العناصر الكردية كالشيعية منيا -

االتصاؿ كالتنسيؽ مع فرؽ التفتيش الدكلية المشرفة عمى تفكيؾ برامج أسمحة الدمار الشماؿ  -

 .كاليكرانيـك المنضب

مراقبة كاشنطف عف كثب لميكؿ بعض الجماعات الكردية المناىضة لمتيارات اإلسالمية الكردية  -

 .كالتي يمكف أف تمحؽ ضرران فادحان بالتعاكف التقميدم بيف أمريكيا كاألكراد

كفي ىذا اإلطار تخطط , كمف المعركؼ أف األحزاب الكردية الرئيسية تعارض الجماعات المتشددة

( 2006, براندكف).  الكاليات المتحدة إلقامة شبكة مف القكاعد العسكرية في منطقة كردستاف

كخصكصان أف المطالبة بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية تعكس الشعبية المتنامية لألحزاب اإلسالمية الكردية 

. كتنظيـ أنصار اإلسالـ التابع لمقاعدة في كردستاف, مثؿ االتحاد الكردستاني اإلسالمي

كلمعديد مف القكل العممانية , كال شؾ أف استئصاؿ تيار اإلسالـ السمفي الجيادم يمثؿ نصران لكاشنطف

السيما حزب االتحاد الكطني بزعامة طالباني الذم شكؿ لو ىذا التيار السمفي , في كردستاف العراؽ

كبذلؾ أخذ يقنع اإلدارة األمريكية بكجكد صمة بيف ىذا التيار كجماعة القاعدة , ىستيريا الخكؼ

( 2003, العداكم).  2001 سبتمبر 11كخصكصان بعد أحداث 

 أدوات تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية 3.5

 األداة اإلعالمية 1.3.5
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بؿ أصبح عمالن مؤسسيان لصنع الخبر كتيذيبو , كتعميمو فقط, إف اإلعالـ لـ يعد كسيمة لنقؿ الخبر

عادة صياغة مكاقؼ الرأم العاـ لتككف أكثر تجاكبان مع الرسالة اإلعالمية , كتسكيقو مف ناحية ثانية كا 

كفي  (1994, ربيع).   الثقافية التي تتبناىا الفئة الحاكمة في المؤسسة اإلعالمية مف جية ثالثة–

الكاقع أصبحت المؤسسة اإلعالمية في الكاليات المتحدة أىـ مف كال الحزبيف كأقدر منيما عمى قيادة 

عادة تشكيمو . الرأم العاـ كا 

فما ىك الدكر الذم لعبتو األداة اإلعالمية في تنفيذ أىداؼ اإلستراتيجية األمريكية في كردستاف؟ 

مف العاصمة التشيكية  (العراؽ الحر) قاـ الككنجرس األمريكي بدعـ إذاعة 1991 منذ إبريؿ 

كما تمت العديد مف االجتماعات لممعارضة , كىي إذاعة مكجية ضد النظاـ العراقي كرمكزه (براغ)

ككاف يعرض  (1999, مخيمر).  العراقية كالكردية في بعض العكاصـ األكركبية كخصكصان لندف

مقاطع مف ىذه االجتماعات عبر مختمؼ كسائؿ اإلعالـ الغربية ضمف سياؽ خطة مبرمجة ككاضحة 

في الكقت , تيدؼ إلى تأليب الرأم العاـ الغربي عمى نظاـ الحكـ في العراؽ كالرئيس صداـ حسيف

نفسو لـ تتناكؿ ىذه الكسائؿ اإلعالمية عما تعرض لو الشعب العراقي كمو مف مآسي مدمرة جراء 

. الحصار الطكيؿ التي تـ فرضو عقب انتياء حرب الخميج الثانية

براز بؿ , ىذا كلقد ساىمت كسائؿ اإلعالـ األمريكية المختمفة في تسميط الضكء عمى منطقة كردستاف كا 

كبدأت ماكينة اإلعالـ الييكدية في الكاليات , كتضخيـ ما تعرض لو األكراد عمى يد القكات العراقية

كأحداث قمع التمرد الكردم في العاـ , 1988المتحدة األمريكية تعيد لمذاكرة أحداث حمبجة في عاـ 

. بيدؼ صناعة الرأم العاـ األمريكي كتييئتو مستقبالن لتقبؿ أية إجراءات قد تتخذ ضد العراؽ, 1991

كىذا ما تـ فعالن فيما بعد، مع األخذ بعيف االعتبار أف كسائؿ اإلعالـ الغربية عمكمان لـ ترّكز عمى ما 

كما تسبب ذلؾ مف مقتؿ عشرات اآلالؼ مف األكراد , اقترفتو القيادتاف الكرديتاف أثناء صراعيما
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مثمما تجاىمت أيضان االعتداءات العسكرية كالضربات الجكية المتكررة طكاؿ فترة .  كبأيدم كردية

. كما أحدثتو مف دمار أصاب اإلنساف كاالقتصاد في العراؽ, الحصار

نياء  كنشطت الدبمكماسية كاإلعالـ األمريكي عندما سعت اإلدارة األمريكية لتكحيد صفكؼ األكراد كا 

 أعمنت كزارة الخارجية األمريكية أف مسعكد البرزاني زعيـ 1998ففي منتصؼ سبتمبر , نزاعاتيـ

كجالؿ طالباني زعيـ االتحاد الديمقراطي الكردستاني سيمتقياف في , الحزب الديمقراطي الكردستاني

صمكئيؿ "كفعالن التقت بيما كزيرة الخارجية مادليف أكلبرايت كمستشار األمف القكمي األمريكي , كاشنطف

أف أكلبرايت أعربت لمزعيميف الكرديف عف " جيمس ركبف"كأعمف الناطؽ باسـ كزارة الخارجية , "بيرغر

كاعتبرت الزعيميف , استمرار اىتماـ الكاليات المتحدة بأكضاع األكراد كجميع سكاف شماؿ العراؽ

كأف المباحثات مع , يمثالف األصكات الحقيقية لمشعب العراقي كمصالح مالييف األكراد في العراؽ

كاالحتياجات األمنية , الزعيميف تناكلت الكضع في العراؽ كالمناخ األمني كالسياسي في كردستاف

 (1999, مخيمر).  كبرامج المساعدات اإلنسانية لسكاف شماؿ العراؽ

حياء  اإلدارة "كىدفت الكاليات المتحدة إلى حؿ المشاكؿ بيف الحزبيف ككضع جدكؿ زمني لتنفيذ كا 

. كالدعكة إلى انتخابات كتقاسـ العائدات كضماف حماية حدكد شماؿ العراؽ كأمنو" الكردية المكحدة

:  فقد تـ حكؿ ثالث أمكر ىي1998أما االتفاؽ بيف الزعيماف الكردياف في كاشنطف في سبتمبر 

. التأكيد عمى كحدة كتماسؾ أراضي العراؽ -

بؿ ىك اتفاؽ سياسي ييدؼ إلى تحقيؽ السالـ , االتفاؽ ليس ضد مصمحة أية دكلة في المنطقة -

 .كاالستقرار في المنطقة كيساعد كؿ جيراف العراؽ

 .مف األىمية أف يدخؿ ىذا االتفاؽ حيز التنفيذ بشكؿ جاد كمشترؾ -

... يجب أف ننفذ ما اتفقنا عميو بدقة: "كفي سياؽ رد مسعكد البرزاني في أعقاب تكقيع االتفاؽ قاؿ

أف أؤكد حرصنا عمى كحدة |كأريد , كما قمنا بو يضمف مستقبالن مشرفان لو, شعبنا يتطمع إلى النتائج
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كأف االتفاؽ يتضمف , بؿ ىك لحؿ المشكمة, كما قمنا بو ليس ضد مصمحة أم دكلة في المنطقة, العراؽ

كأتكقع أف تجرم محاكلة لتشكيؿ , جدكالن زمنيان التخاذ الخطكات الالزمة لحؿ الخالفات مع طالباني

( 1999, مخيمر)".  حككمة مكحدة لمتحضير لالنتخابات مع تشكيؿ لجنة مشتركة تتكلى تنفيذ االتفاؽ

. كما صرح طالباني بنفس المضمكف مؤكدان عمى نقاط االتفاؽ الثالث التي تـ ذكرىا

كتيديد بغداد بأنيا ستكقؼ التعاكف مع ,  بيف بغداد ككاشنطف1998كعندما تأزمت األمكر نياية العاـ 

كالدعكة العراقية لمجمس األمف , كطرد مفتشي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية (يكنسككـ)فرؽ التفتيش 

 كالقاضي بتجميد المراجعة الدكرية لرفع 1998الصادر في سبتمبر  (1194)بالتراجع عف القرار 

لذا أعمنت بأف العراؽ لو , حينيا لجأت كاشنطف إلى الكرقة الكردية بابتزاز العراؽ, الحظر عف العراؽ

كاتيمت كسائؿ اإلعالـ األمريكية العراؽ بتقديـ تدريبات , (Djerejian, 2002)عالقة بتنظيـ القاعدة 

كالجدير ذكره أف ضباط مف ككالة االستخبارات . ألعضاء القاعدة عمى استخداـ أسمحة كيميائية

كما تـ تمفيؽ , األمريكية كانكا يقيمكف في منطقة كردستاف العراؽ كيتابعكف الشأف العراقي عف كثب

( 2003, عبد الشافي).  1988تقارير تفيد ذلؾ مستغميف ما تعرضت لو حمبجة عاـ 

 بدأت الكاليات المتحدة تحركان دبمكماسيان نشطان مالزمان لحممة دعائية كاسعة ىدفت 2001كمنذ عاـ 

" راياف كرككر"إلى طمأنة األكراد كاالستعداد لضماف األمف في اإلقميـ ككاف عمى رأس ىذه الحممة 

( 2001, راشد).  مساعد نائب كزير الخارجية

فقد أخذت اآللة الدعائية األمريكية , 2003أما فيما يتعمؽ بحرب الخميج الثالثة كالغزك في مارس عاـ 

تركج بأف الشعب العراقي سكؼ يستقبؿ القكات األمريكية بالكركد بالرغـ مف أف بعض استطالعات 

فقط مف العراقييف ينظركف إلى الكاليات المتحدة بكصفيا قكة % 2الرأم العاـ المستقمة أظيرت أف 

كأدارت إعالمان مبرمجان بشكؿ محكـ عندما فرضت عمى كسائؿ األعالـ . (2004بكلؾ،). تحرير
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كعدـ اإلدالء بأم تصريحات أك نشر مادة , كمراسمي الفضائيات كالتمفزة بمالزمة الدبابات األمريكية

. إخبارية حكؿ مجريات الحرب بدكف مراجعة الناطؽ اإلعالمي لمجيش األمريكي

 األداة االقتصادية 2.3.5

مما ال شؾ فيو أف األداة االقتصادية مف األدكات اليامة كالفعالة التي تمجأ ليا الدكؿ مف أجؿ تحقيؽ 

فقد اعتمدت عمييا , كلما تنكعت طرؽ االعتماد عمى ىذه األداة, أىداؼ استراتيجياتيا الخارجية

, فتارة كاف ليا شقان سمبيان , الكاليات المتحدة بيدؼ تحقيؽ استراتيجياتيا في منطقة كردستاف العراؽ

. كذلؾ تبعان ألجندة اإلدارات األمريكية المتعاقبة, كتارة شقان إيجابيان 

 البد مف استعراض – بشقييا السمبي كاإليجابي –كلمكقكؼ عمى مدل فعالية األداة االقتصادية 

: المكاقؼ اآلتية

كالذم , 1991عندما بدأ التمرد الكردم الذم تـ بتشجيع صريح مف الرئيس األمريكي بكش عاـ - 

كعندما تـ , 1991أبريؿ / فكانت انتفاضة مارس, دعا األكراد لمتمرد ضد نظاـ الرئيس صداـ حسيف

سحقيا مف قبؿ الجيش العراقي اكتفت الكاليات المتحدة بمساعدة األكراد في الكارثة التي ألمت بيـ 

,  العراقية– ألؼ الجئ عند الحدكد التركية 400عف طريؽ عممية كاسعة لتقديـ المساعدة لحكالي 

لألكراد داخؿ " جيكب آمنة"كتطبيؽ االقتراح البريطاني بإنشاء مناطؽ عازلة تككف مالذان لالجئيف أك 

 في فالمتحدث باسـ البنتاجك" بكب ىؿ"كقد اتضح حجـ المساعدات األمريكية عندما صرح .  العراؽ

أف : "كصرح أيضان ,  عسكرم أمريكي في تمؾ الجيكد5600 كالذم أكرد فيو مشاركة 1991 إبريؿ 19

 ساعة كأف الكزف اإلجمالي 24 طنان مف المكاد الغذائية كالمعدات قد ألقيت لالجئيف في غضكف 292

( 1999, مخيمر)".   طنان 1854ليا بمغ 

أف الكاليات المتحدة لـ تتدخؿ الستصدار قرار مف مجمس األمف بإخراج , كلكف مف الممفت لالنتباه

كاقتصر , كلكنيا تركت األمكر عمى ما ىي, المناطؽ الشمالية في العراؽ مف تأثير العقكبات الدكلية
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كلكف في الكقت نفسو ال يمكنيـ مف , بما يحقؽ تكفير مستكل اقتصادم, دعـ األكراد عمى المعكنات

. 1996لذا لـ يرفع الحظر عمى كردستاف إال في سبتمبر , امتداد نفكذىـ

لكي تسير الكاليات المتحدة قدمان في تحقيؽ أجندتيا اإلستراتيجية كانت دكمان تراقب مسألة عدـ  -

 في إصدار 14/4/1995فقد ساىمت بتاريخ , كعميو, تمكيف العراؽ مف إعادة قدراتو االقتصادية

 مميار 2باإلجماع كالقاضي بالسماح لمعراؽ ببيع ما قيمتو  (986)قرار مف مجمس األمف رقـ 

عمى أف يبدأ العمؿ " النفط مقابؿ الغذاء"كىك المعركؼ باسـ ,  أشير6دكالر مف البتركؿ خالؿ 

بيذا النظاـ بمجرد أف يرفع السكرتير العاـ لألمـ المتحدة تقريران إلى مجمس األمف يفيد بأف 

. المفاكضات قد استكممت مع العراؽ في ىذا الشأف

لـ تكف الكاليات المتحدة األمريكية راضية عف تصرفات األكراد في معظـ األحكاؿ كقد أدل ذلؾ  -

 الكردية عاـ –إلى إظيار عدـ رضاىا كحجب المساعدات كخصكصان خالؿ الصراعات الكردية 

كتحديدان عندما لجأت قيادات الحزب الديمقراطي , 1996كخالؿ الصراع المتسع عاـ , 1994

 إلى الرئيس صداـ حسيف طالبة منو 1996الكردستاني بزعامة مسعكد البرزاني في أغسطس 

المساعدة في صراعيا ضد منافسيا التقميدم جالؿ طالباني زعيـ حزب االتحاد الكطني 

 (1999, إبراىيـ).  الكردستاني

 لمعمؿ سكيان في إدارة 1998حينيا نجحت اإلدارة األمريكية في إقناع بعض الفئات الكردية في سبتمبر 

كرئيس لجنة العالقات الدكلية , "ترينت لكت"كقدـ زعيـ األغمبية في مجمس الشيكخ , السمطة في الشماؿ

تشريعان يخكؿ إدارة كمينتكف الختيار مجمكعات كردية معارضة " بنجاميف جيمماف"في مجمس النكاب 

( Freedman, 1999).   مميكف دكالر97لتمقي مبمغ 

لذلؾ ,  عمى قرار يقضي بمصادرة األرصدة العراقية2003 مارس 20كقع الرئيس بكش في  -

 مميار دكالر مف األرصدة العراقية المجمدة لدل 1.7أعمنت كزارة الخزانة األمريكية عف مصادرة 



 

101 

 

, عمي).  بحجة أف كاشنطف ستستخدميا لعممية إعادة إعمار العراؽ بعد الحرب, البنكؾ األمريكية

2003 )

 ساعة فقط 72كما أميمت الحككمة األمريكية العديد مف المؤسسات المالية المتعاممة مع العراؽ مدة 

. لتقـك بتحكيؿ األرصدة العراقية لدييا إلى حساب خاص في البنؾ الفدرالي األمريكي

 األداة العسكرية 3.3.5

مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كخصكصان عندما , تمجأ الدكلة إلى التمكيح باستخداـ األداة العسكرية فعميان 

.  عمى اعتبار أف الحرب ىي آخر صيغة مف صيغ اإلفادة مف القكة العسكرية, تستنفذ بقية الكسائؿ

كما , إف ظاىرة االعتماد عمى القكة المسمحة كأداة مف أدكات السياسة الخارجية لمدكؿ ىي قائمة

( 1985, النبراكم كمينا): تستخدـ ىذه األداة عمى مظيريف كىما

التيديد باستخداـ القكة المسمحة إلجبار دكلة ما عمى الرضكخ كالتسميـ بأىداؼ سياسة : المظير األكؿ

. الدكلة التي بادرت بالتيديد

. االستخداـ المادم أك الفعمي لمقكة المسمحة في الدفاع عف مصالح الدكلة: المظير الثاني

غزك كمياجمة أراضي دكلة عف طريؽ : كمف ضمنيا, كلقد تعددت أشكاؿ استخداـ القكة المسمحة

رساؿ , كاستخداـ أراضي دكلة ثالثة تسمح باستخداـ أراضييا, كالقصؼ كالحصار, القكات المسمحة كا 

. عصابات أك جماعات مسمحة ينكبكف عنيا

كمف الكاضح أف الكاليات المتحدة استخدمت األشكاؿ المذككرة كميا بيدؼ تحقيؽ أىدافيا المعمنة منيا 

( Djerejian, 2002).  كالغير معمنة

 أعمنت الحككمة األمريكية أف الطائرات الحربية األمريكية قامت بغارات عمى 13/1/1993فبتاريخ 

كذلؾ بالرغـ , األراضي العراقية ردان عمى انتياكات العراؽ لشركط كقؼ إطالؽ النار في حرب الخميج

. مف تراجع العراؽ عف نشر صكاريخو في المنطقة المحظكرة
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 رابطت القكات األمريكية في األراضي التركية لإلشراؼ عمى استمرار الكضع القائـ 1991منذ عاـ 

, كفي الزيارات التي يقكـ بيا المسئكلكف األمريكاف إلى كردستاف بيف الفينة كاألخرل, في شماؿ العراؽ

( Gunter, 1996).  كلقائيـ بالقيادات الكردية كتقديـ المساعدات العسكرية لزيادة فعاليتيـ في التمرد

 نفذت الكاليات المتحدة تيديداتيا بمعاقبة النظاـ العراقي بحجة اجتياح قكاتو 1996 سبتمبر 3كبتاريخ 

 36لمدينة أربيؿ كاختراقيا منطقة الحظر الكردية المفركضة مف قبؿ مجمس األمف شماؿ خط عرض 

حيث كجيت الكاليات ضربة صاركخية لمقكات العراقية المكجكدة في شماؿ العراؽ كشممت أىدافان .   ْ 

. عسكرية في كسط كجنكب العراؽ أيضان 

أعمنت ككالة األنباء أف القكات " ثعمب الصحراء"كخالؿ العممية التي أطمقت عمييا كاشنطف اسـ 

مف السفف الحربية " تكماىكؾ كركز" صاركخان بعيد المدل مف طراز 50األمريكية أطمقت نحك 

 التي أرسمت إلى المنطقة مف قاعدة 52مف عدد مف قاذفات بػاألمريكية المتكاجدة في مياه الخميج، 

األمريكية في المحيط اليادم حيث قصفت سمسمة مف المكاقع العسكرية الكاقعة جنكب خط " جكاـ"

 (1997, رجب).   ْ 32العرض 

 يبدأ العمؿ بقرار تكسيع منطقة الحظر 4/9/1996كما أعمنت الكاليات المتحدة أنو اعتباران مف يكـ 

الجكم في الجنكب العراقي ليمتد مف الحدكد مع الككيت إلى الضكاحي الجنكبية لبغداد عند خط 

( 1997, رجب).   ْ 32 جنكبان بدال مف الخط 33العرض 

 منطقتي الحظر الجكم – منذ ذلؾ الكقت –كعمى الفكر أعمف الرئيس صداـ حسيف أف العراؽ يعتبر 

كدعا قكاتو إلى ضرب أم , المتيف أقاميما الحمؼ في شماؿ العراؽ كجنكبو منتييتاف كال كجكد ليما

. طائرة معادية

 كجيت القكات األمريكية ضربة عسكرية ثانية لمعراؽ بعد أقؿ 5/9/1996كفي اليـك التالي أم بتاريخ 

كقصفت الصكاريخ في ,  صاركخان مف طراز كركز17كأطمقت ,  ساعة مف الضربة األكلى24مف 
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 جنكب العراؽ كىك الخط الجديد 33الضربة الثانية منشآت عسكرية عراقية تقع أسفؿ خط عرض 

( Dennis, Zunes, Honey, 2001).  لمنطقة الحظر الجكم

كتعزيز , كأعمف الرئيس األمريكي بأف اليدؼ مف الضربة ىك تحجيـ قدرة العراؽ عمى ضرب جيرانو

. قدرة الكاليات المتحدة عمى منع كقكع أعماؿ عنؼ كعدكاف في المستقبؿ

إف ىناؾ أىدافان أمريكية غير معمنة تكمف في إرىاؽ قكة الجيش العراقي كتدمير ما , كفي حقيقة األمر

يجاد أماكف , تمييدان لتعظيـ قكة البشمركة الكردية كتكسيع مناطؽ نفكذىا, تبقى مف آلتو العسكرية كا 

آمنة لتككف قكاعد عسكرية كمراكز إمداد لكجسيتي لضباط أمريكييف متكاجديف في كردستاف منذ العاـ 

1991 .

 اعتمدت الكاليات المتحدة عمى قكات 2003كمنذ بدأ العدكاف األمريكي عمى العراؽ في مارس 

في المشاركة في القتاؿ ضد الجيش العراقي الذم انسحب أماميـ لمدفاع  (مكاجيك المكت)البشمركة 

كاحتمت قكات البشمركة المكاقع التي انسحب منيا الجيش العراقي في انتظار , عف المكصؿ ككرككؾ

كتمثؿ , المعركة الحقيقية األكلى التي سيشارؾ األكراد فييا كالتي ستككف في كؿ مف المكصؿ ككرككؾ

أف السيطرة عمى ىاتيف المدينتيف يعني بداية : أىمية خاصة لمقكات األمريكية لعدة أسباب منيا

السيطرة عمى مناطؽ سنية بعد أف انحصرت معارؾ األياـ األكلى بمناطؽ الشيعة في الكسط 

كبالتالي فإف االستيالء عمى المدينتيف السنيتيف سكؼ يسيؿ عمى اإلدارة األمريكية التعامؿ , كالجنكب

ىذا باإلضافة إلى أف السيطرة عمى .  بشكؿ أكثر سيكلة مع القكل العراقية المحسكبة عمى السنة

كرككؾ يعني السيطرة عمى الحقكؿ النفطية كالتي تسعى الكاليات المتحدة لمسيطرة عمييا كتأمينيا كىذا 

. ىك أحد األىداؼ الخفية لإلستراتيجية األمريكية تجاه كردستاف كالعراؽ

كشنت الكاليات المتحدة حربان نفسية كدعائية مكثفة أثناء الغزك مف أجؿ محاكلة إقناع أكبر عدد 

مع , ممكف مف القادة كالضباط كالجنكد العراقييف باالستسالـ كعدـ مقاكمة قكات الغزك األمريكية
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ككاف اليدؼ مف كراء ذلؾ , التركيز بصفة خاصة عمى تخكيفيـ مف مغبة استخداـ األسمحة الكيميائية

يتمثؿ في محاكلة كاشنطف تحقيؽ ىدؼ غزك العراؽ بأقؿ تكمفة ممكنة مف حيث الخسائر البشرية 

( 2003, محمكد).  كالمادية في صفكؼ قكاتيا المسمحة

الذم يقـك عمى التدمير الشامؿ " باكؿ"لذلؾ اعتمدت أيضان عمى إستراتيجية القكة الحاسمة أك مبدأ 

كبالتالي تـ االعتماد في بناء كتشكيؿ ىيكؿ القكة العسكرية المخصصة لغزك العراؽ , لقدرات الخصـ

كىك ما دعا الكاليات المتحدة , بصكرة أساسية عمى عنصر السرعة كخفة الحركة كالقدرة النارية العالية

, لالقتحاـ الجكم كفرقة مشاة البحرية األكلى (82)المحمكلة جكان كالفرقة  (101)لالعتماد عمى الفرقة 

( 2003, محمكد).  كجميعيا فرؽ سريعة الحركة لخكض المعارؾ الخاصة

  األداة السرية4.3.5

كترتكز مف خالؿ , تعتمد الدكلة عمى العمؿ كالتخطيط السرم كالتنفيذ غير المعمف بغية تحقيؽ أىدافيا

دارة شئكف التجسس كقد يككف العمؿ السرم ضرب مصالح , ىذه األداة عمى جياز االستخبارات كا 

ككثيران ما تعتمد , أك بث إشاعات دعائية, أك تجميع معمكمات, اقتصادية أك عسكرية أك تجنيد عمالء

الدكلة عمى األداة السرية لشف حرب نفسية أك تستخدـ مف خالؿ االتصاؿ كالتنسيؽ مع زعماء 

. المعارضة داخؿ الدكلة المستيدفة أك خارجيا

 دكران في االتصاؿ بالضباط العراقييف الفاريف مف كحدات الجيش العراقي كالذيف CIAفقد لعب جياز 

. 1991انضمكا إلى صفكؼ المتمرديف األكراد كالشيعة إباف االنتفاضة في عاـ 

 كأفادت تقارير كاردة عف ككالة االستخبارات األمريكية بأف محاكالت عديدة لالنقالب عمى الرئيس 

كما أف أعدادان مف الضباط العراقييف .  كلكف تـ إجياضيا كقمعيا, صداـ حسيف كنظامو قد كقعت

 كـ مف المكاقع العسكرية 15قرب أربيؿ بشماؿ العراؽ كعمى بعد " كافي قرجالة"الفاريف إلى معسكر 

حتى أف قائد ىذا , العراقية بالمكصؿ قد تضاعفت بشكؿ ممحكظ خالؿ سنكات التسعينات كالحصار
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كباقي زمالئو كرفاقو في قكات البشمركة كانكا في األصؿ " فيصؿ قادر عبد اهلل"المعسكر المقدـ 

عبد ).  1999كقامكا بالفرار منو كااللتحاؽ بصفكؼ البشمركة في العاـ , ضباطان بالجيش العراقي

( 2003, الفتاح

لقد تـ التنسيؽ بيف قيادات عسكرية في الداخؿ مع تنظيـ أحمد الجمبي رئيس المؤتمر الكطني العراقي 

كمف الجدير ذكره، أف الجمبي .  بمساندة كدعـ االستخبارات األمريكية1995لمحاكلة انقالب في العاـ 

. كاف المرشح المفضؿ لدل زمرة المحافظيف الجدد التي رسمت سياسة إدارة بكش االبف نحك العراؽ

فقد عمؿ الجمبي انطالقا مف لندف ككردستاف، كقاد مجمكعة تمكيميا المخابرات المركزية األمريكية 

لتنفيذ ىجمات ضد الحككمة المركزية ببغداد، ككانت إحدل ىجماتيا تفجير حافمة " الكفاؽ"كتدعى 

( 2004بكلؾ، ). مدرسية كاف بيا عددا مف األطفاؿ

 بعناصر مف الحرس الجميكرم لمقياـ بانقالب عمى الرئيس صداـ حسيف ككاف مف CIAكما اتصمت 

 عندما حاصرت جماعات مف الحرس 1999أبرز ىذه المحاكالت تمؾ التي جرت كقائعيا في العاـ 

مطالبيف الرئيس " تكريت"الجميكرم قصر الرئيس صداـ في بغداد كمنزلو في بمدتو كمسقط رأسو 

( 2003, عبد الفتاح).  بتسميـ السمطة

مف قبؿ كزير الخارجية األمريكي ليككف ممثالن خاصان " ألبرايت فرانؾ" ُعيف 1999كفي يناير 

 97كتـ اإلعداد عف أسماء ست مجمكعات معارضة كتمقت مبمغ , لممجمكعات العراقية المعارضة

( Freedman, 1999)".  تحرير العراؽ"مميكف دكالر كمساعدة أمريكية تحت قانكف 

كمف خالؿ التكاجد االستخبارم األمريكي في منطقة كردستاف أخذت الكاليات المتحدة بتجميع 

معمكمات حكؿ معنكيات الجيش كخصكصان فرؽ الحرس الجميكرم كمدل قدراتيا القتالية كأدائيا 

لمدرجة التي حصمت عمى معمكمات مفادىا عزكؼ الشباب العراقي بما فييـ التكريتيكف عف , العممياتي
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اإلقباؿ عمى التطكع كااللتحاؽ بقكات الحرس الجميكرم في اآلكنة األخيرة رغـ االمتيازات كالمزايا 

. اليائمة التي تقدـ ألفرداه

كبالتالي في تدشيف قنكات لالتصاؿ , كما تـ االتصاؿ ببعض ضباط في القكات المسمحة العراقية

قناعيا باالنشقاؽ كالتعاكف  المباشر كغير المباشر بيف مسئكليف أمريكييف كقيادات عسكرية عراقية كا 

كتمت اتصاالت سرية .  مع قكات التحالؼ نظير مكافآت سياسية كامتيازات في مرحمة ما بعد صداـ

,  مع قيادات عسكرية عراقية عبر كسطاء يعممكف لحساب أجيزة استخبارات عربيةCIAأجرتيا ككالة 

( 2003, عبد الفتاح).  كلكف بعض مف ىذه االتصاالت لـ يكمؿ بالنجاح

، فقد اعتمدت الكاليات المتحدة 2003أما فيما يتعمؽ بحرب الخميج الثالثة كغزك العراؽ في مارس 

بما يشممو ذلؾ , عمى إستراتيجية الصدمة كالتركيع بعدما تمكنت مف المعرفة الكاممة بالخصـ كالبيئة

مف المعرفة الكاممة بالعمميات الذىنية كالمنظكمات القيمية لقادة الخصـ كجماىيره كالسرعة في جميع 

مراحؿ العمؿ العسكرم سكاء في المناكرات كالتحركات داخؿ الميداف أك االستيالء المسبؽ عمى 

, محمكد).  أك القياـ بالعمميات المضادة لمعدك كبراعة التنفيذ عمى النحك الذم يؤذم الخصـ, المكاقع

2003 )

 مف ضباط عراقييف CIAكتمت ىذه الخطة في ضكء معمكمات استخباراتية حصمت عمييا ككالة 

أما .  أف الرئيس صداـ حسيف ككبار مساعديو يجتمعكف في مكاف خاص جنكب بغداد, كبار مفادىا

في المنطقة الشمالية فقد اعتمدت اإلستراتيجية األمريكية عمى تنفيذ عمميات إنزاؿ لقكات خاصة 

محدكدة ال تزيد عف ألؼ فرد ممف شارككا بعد ذلؾ في اليجمات التي قامت بيا القكات الكردية عمى 

 تمت إتفاقية بيف الكاليات المتحدة 2003 فبراير عاـ 28كفي . القكات العراقية في تمؾ المناطؽ

- عبر تركيا- األمريكية كتركيا مفادىا، أف تقـك كاشنطف بمد البشمركة الكردية باألسمحة الخفيفة

( Oslon, 2005). كالعمؿ عمى تجميع صفكفيـ بعد انتياء القتاؿ
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  توظيف المنظمات الدولية واإلنسانية5.3.5

مما ال شؾ فيو أف الدكلة تسعى إلى تكظيؼ المنظمات الدكلية كاإلنسانية عمى اعتبار أنو يمكف أف 

كيتكقؼ قدرة الدكلة عمى ذلؾ مع , تستثمر كأداة مف أدكات تحقيؽ أغراض إستراتيجيتيا الخارجية

( 2002, سركر).  حجـ قدراتيا الداخمية كمكانتيا اإلقميمية كالدكلية كطبيعة التكازنات القائمة

بدأت الكاليات المتحدة بتصعيد ضغطيا السياسي عمى العراؽ , 1991فعقب الحرب عمى العراؽ عاـ 

كالذم دعا إلى احتراـ , 1991في إبريؿ  (688)كدفعت مجمس األمف الدكلي إلى إصدار القرار 

كمع أف القراءة األكلية لفقرات القرار ال تشير إلى ما يمكف اعتباره مساسان , حقكؽ اإلنساف لألكراد

نما طمب مف الحككمة العراقية أف تسمح بكصكؿ المنظمات , بسيادة العراؽ ككحدتو الكطنية كا 

إال أننا نجد أف الكاليات المتحدة , اإلنسانية إلى جميع ممف يحتاجكف المساعدة في كافة أرجاء العراؽ

كبدعكل إقامة مناطؽ آمنة لحماية  (688)تدخمت عسكريان في شماؿ العراؽ تحت كاجية القرار 

( Martyrs, 1996).  األكراد العراقييف كتقديـ المساعدة الالزمة ليـ

 2 قراران منذ الغزك العراقي لمككيت في 30أنو صدر عف مجمس األمف الدكلي نحك , كمف الجدير ذكره

كشّكمت القرارات الدكلية سكابؽ خطيرة ترتب عمييا التزامات , 1994 كحتى العاـ 1990أغسطس 

بمعنى أف , بعيدة المدل بحيث كضعت العراؽ مف الناحية الفعمية خارج العالقات الدكلية الطبيعية

كما ساىمت في تدمير  (1994, شعباف).  القرارات الدكلية كضعت العراؽ في عزلة دكلية خانقة

ككاف لكاشنطف دكران فاعالن في الضغط , منشآتو النككية كاستمرار العقكبات االقتصادية كاحتكاء العراؽ

( 1997, رجب).  باتجاه إصدار ىذه القرارات

كاستطاعت الكاليات المتحدة استغالؿ الظركؼ االستثنائية التي ىيئتيا ليا أحداث حرب الخميج الثانية 

كأصبح , لمحصكؿ عمى تفكيض مف األمـ المتحدة باإلدارة المنفردة لألزمة تحت مظمة الشرعية الدكلية

. مف المتعذر عدـ تبني المكقؼ األمريكي تجاه العراؽ باعتباره مكقفان معبران عف الشرعية الدكلية
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, أعمنت الكاليات المتحدة رفضيا القاطع لتحديد جدكؿ زمني لرفع العقكبات الدكلية عف العراؽ

أندريو "كاختمفت عمنان في جمسة مجمس األمف مع ركسيا حكؿ مبادرة كزير الخارجية الركسي 

كجكىر ىذه المبادرة الربط بيف استعداد ,  إلى مجمس األمف17/10/1994المقدمة بتاريخ " ككزيريؼ

كما ركزت كاشنطف عمى ضركرة امتثاؿ , العراؽ لالعتراؼ بالحدكد الدكلية لمككيت كبيف رفع العقكبات

, رجب).  كعدـ مكافأة العراؽ عمى التيديدات التي يكاجييا, العراؽ لجميع قرارات مجمس األمف

1997 )

,  عدـ امتالؾ العراؽ لمسالح النككم1998كجاء تقرير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية الصادر في عاـ 

كقاؿ الخبراء الدكلييف التابعيف لمككالة أنيـ لـ يجدكا حتى تمؾ المحظة أية أدلة تثبت بأف العراؽ حقؽ 

 أعمف الدبمكماسي السكيدم 2002 يكليك عاـ 31كفي , تقدمان ما في مجاؿ إنتاج السالح النككم

أف : "رئيس فريؽ المفتشيف الدكلييف في العراؽ في حديث لو مع إذاعة السكيد" ركلؼ ايكيكس"

كتكخت تحقيؽ مصالح معينة كمف , الكاليات المتحدة كانت تسعى لمتأثير عمى عمؿ المفتشيف الدكلييف

كالتي يمكف استخداميا لتكجيو , ضمنيا جمع المعمكمات حكؿ الرئيس صداـ حسيف كأفراد حاشيتو

( 2004, بريماككؼ)".  ضربة إلى العراؽ

رئيس المجنة الخاصة بنزع أسمحة الدمار الشماؿ في العراؽ دكران في استفزاز القيادة " باتمر"كلعب 

العراقية بدعـ مف كاشنطف كالتي كانت تيتـ بعدـ إغالؽ ىذا الممؼ بالرغـ مف التزاـ العراؽ بتنفيذ 

, بريماككؼ).  بؿ كاف باتمر يسعى لتحكيؿ أعماؿ التفتيش إلى مستكل الرقابة, القرارات الخاصة بذلؾ

2004 )

أيضان إلى عدـ إغالؽ ممؼ الصكاريخ العراقية مع أنو أقر لكزير الخارجية الركسي " باتمر"كسعى 

إال أف باتمر قاؿ , بأنو لـ يتبؽ أم محرؾ كاحد لمصكاريخ أك أم رأس قتالي لو" بريماككؼ"آنذاؾ 

: كقد تعزز مكقؼ باتمر عندما قاؿ, اتفقكا مع الكاليات المتحدة كبعد ذلؾ سنغمؽ الممؼ, لبريماككؼ
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: أم الممفات, يجب عمى العراؽ أف يحاسب ليس عمى خطكات بؿ دفعة كاحدة حكؿ جميع المؤشرات"

( Djerejian, 2002).  النككم كالصاركخي كالكيميائي كالجرثكمي

كمف الجدير بالذكر أف المنظمة الدكلية أكدت عمى أف تقـك ىي بتكزيع الغذاء ضمف برنامج النفط 

في المحافظات الشمالية الثالث التي يسيطر عمييا األكراد عف طريؽ الككاالت التابعة "مقابؿ الغذاء 

 عمى نص مذكرة لمتفاىـ مع المنظمة 21/5/1996كلضماف ذلؾ اضطر العراؽ لمتكقيع في , ليا

الدكلية يتـ بمكجبيا اختيار مصرفان دكليان كبيران يفتح فيو حساب ضماف لتمر عبر نقاط محددة كبمراقبة 

, كينبغي أف تكافؽ المجنة عمى تصدير النفط عبر نقاط محددة كبمراقبة األمـ المتحدة, األمـ المتحدة

كتقدـ الحككمة العراقية .  كينبغي أف تكافؽ المجنة عمى كؿ عممية لتصدير النفط أك المنتجات النفطية

طمبات الشراء لممنتجات اإلنسانية مباشرة مف الجيات المزكدة باستثناء شراء المكاد المخصصة 

 (السميمانية, دىكؾ, أربيؿ)لممحافظات الكردية الثالث 

كعمى الدكؿ المصدرة أف تعرض عمى لجنة العقكبات الكثائؽ الالزمة بما في ذلؾ العقكد المتعمقة بكؿ 

بمعنى أف يتـ التكزيع في المحافظات الكردية عف طريؽ البرنامج اإلنساني لألمـ المتحدة باسـ , شحنة

كأف , أما األمـ المتحدة فيي التي تحدد عدد األعضاء المكمفيف بعممية المراقبة, الحككمة العراقية

, كيحؽ ليـ الدخكؿ إلى العراؽ كالخركج منو بحرية, يتمتعكا بحرية كاممة لمحركة في ممارسة كظائفيـ

كيتمتع مكظفك .  كعمى الحككمة العراقية أف تؤمف ليـ تأشيرات الدخكؿ بسرعة كبدكف أية معكقات

األمـ المتحدة كالمفتشكف المستقمكف كالخبراء الفنيكف كالمختصكف كاآلخركف الذيف يعينيـ األميف العاـ 

( Djerjian,2002. )الخاص بالنفط مقابؿ الغذاء (986)في إطار تطبيؽ ىذا القرار 

,  في إقناع المنظمة الدكلية بضركرة االستناد إلى القكة– سياسيان –كعندما فشمت الكاليات األمريكية 

 إلى مجمس 2002حينيا تكجيت ككنداليزارايس مستشارة األمف القكمي األمريكي السابقة في سبتمبر 

كما كجيت تحذيران " إف عمى مجمس األمف أف يككف مستعدان لمتحرؾ ضد العراؽ: "األمف الدكلي قائمة
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أف عمييا إذا كانت ال تريد أف تتحكؿ إلى عصبة أمـ عمييا أف : "إلى األمـ المتحدة ذّكرت فيو

ال فإف كاشنطف تحتفظ لنفسيا بحؽ التصرؼ , تتصرؼ إزاء التيديدات التي يشكميا النظاـ العراقي كا 

( 2003, عبد الشافي)".  دفاعان عف مصالحيا

أف األزمة العراقية أكضحت أف دكر مجمس األمف في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف , يتضح مما سبؽ

نما كاف امتداد لحالة الضعؼ التي أصابت أداء المجمس منذ عاـ , لـ يكف فاعالن   كحتى 1945كا 

.  كما أكضحت أف المجمس ىك متغير تابع يتأثر سمبان أك إيجابان بالنظاـ الدكلي كمتغير مستقؿ, اآلف

(Glennon, 2003 )

أف الكاليات المتحدة نجحت في تكظيؼ المنظمة الدكلية لتحقيؽ أىداؼ , كبالتالي يمكف القكؿ

كأف نمط تعامؿ المجمس مع األزمة قد تراكح بيف التكظيؼ كاالستبعاد كفقان , إستراتيجيتيا في العراؽ

( 2003, أحمد).  لتفاعالت النظاـ الدكلي

   الخالصة6.3.5

, لقد تناكؿ ىذا الفصؿ مف البحث أىداؼ كأدكات تنفيذ االستراتيجيات األمريكية تجاه العراؽ عمكمان 

أما فيما يتعمؽ باألىداؼ فأكضح البحث أف الكاليات المتحدة األمريكية .  ككردستاف عمى كجو التحديد

فنظران إلمكاناتيا اليائمة كتفردىا في صياغة ىيكؿ , تمكنت إلى حٍد كبير مف تحقيؽ ىذه األىداؼ

كبسبب حالة الضعؼ الشديد الذم أصاب الجسد , النظاـ الدكلي بعد انتياء مرحمة الحرب الباردة

طاره اإلقميمي , فضالن عف تقمص نفكذ المنظمة الدكلية, كضياع القدرات العسكرية العراقية, العربي كا 

. 2003-91ساىـ ذلؾ في النجاح األمريكي سياسيان كاقتصاديان كعسكريان كأمنيان كذلؾ خالؿ الفترة 

 بغية تحقيؽ –الكسائؿ -  ىذا كتمكنت الكاليات المتحدة مف االعتماد عمى العديد مف األدكات 

مع االستفادة مف الكضع , بحيث تميزت بقدرة كبيرة في استثمار ىذه األدكات كتسخيرىا, أىدافيا
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باإلضافة إلى التراجع الكاضح في أداء , العراقي الداخمي كمف البيئة المعادية لو كالمتمثمة بدكؿ الجكار

. كقدرات المنظمة الدكلية كالتي أضحت متغير تابع ليس إال
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الفصل السادس 

قميميًا  تداعيات اإلستراتيجية األمريكية داخميًا واإ

 

 المقدمة 1.6

 تجاه كردستاف العراؽ لـ تخدـ تكجيات صناع القرار كالنخبة – صنعان كتنفيذان –إف السياسة األمريكية 

بؿ ترتب عمييا تداعيات حساسة في المنطقة , المتنفذه كأصحاب المصالح في الكاليات المتحدة فحسب

لذا سيتـ في ىذا .  إما سمبان عمى بعض األطراؼ أك إيجابيان عمى أطراؼ أخرل, العربية كدكؿ الجكار

الفصؿ استعراض تداعيات اإلستراتيجية األمريكية عمى كاقع الدكلة العراقية كاألمف القكمي العربي 

باإلضافة إلى , كما سيتـ التطرؽ إلى مدل استفادة كؿ مف إسرائيؿ كتركيا مف جراء ذلؾ, عمكمان 

. تداعياتيا عمى إيراف كدكلة تسعى ألف تككف العب إقميمي فعاؿ في المنطقة

 زعزعة االستقرار الداخمي وتراجع قوة الدولة العراقية 2.6

فإف الكاليات المتحدة نجحت في تحقيؽ أىداؼ إستراتيجيتيا في , في ضكء ما استعرضو البحث

كردستاف العراؽ منذ مطمع التسعينات مف القرف الماضي كحتى احتالؿ العراؽ عسكريان منذ مارس 

كمستغمة حالة التمزؽ العربي كضعؼ إطاره , معتمدة بذلؾ عمى العديد مف األدكات, 2003

كلكف ىذا النجاح الذم تـ , كطبيعة االرتباؾ في النظاـ الدكلي كالمنظمة الدكلية أيضان , المؤسساتي

. تحقيقو كاف نتيجة حتمية لطبيعة الدكر األمريكي في زعزعة استقرار العراؽ داخميان 

مف % 80 تمكنت قكات التحالؼ الغربي مف تدمير أكثر مف 1991فمنذ حرب الخميج الثانية عاـ 

كما أدل نشكب التمرد , كتدمير البنية التحتية االقتصادية (2003, سركر), القدرات العسكرية العراقية

كالشيعي في الجنكب إلى تدمير معظـ مؤسسات الدكلة مما ألقى بظاللو عبئان آخران , الكردم في الشماؿ

. 2003عمى كاىؿ الدكلة بحيث لـ تعد قادرة عمى إعادة بناء ما تـ تدميره حتى سقكط الدكلة في 



 

113 

 

فقد جعمت العراؽ , أما العقكبات المفركضة عمى العراؽ مف قبؿ مجمس األمف الدكلي بعد غزك الككيت

كمف الصعكبة بمكاف تصكر الكيفية التي يستطيع فييا إعادة اكتساب , أماـ ميمة اقتصادية ضخمة

 100كقد قدرت التعكيضات الكاجب دفعيا حكالي , المبادرة كالتخطيط أك رسـ مستقبمو االقتصادم

( 1995, النصراكم).  مميار دكالر

. 1990 مميار دكالر عاـ 86ناىيؾ عف الديكف الخارجية عمى العراؽ كالتي قدرت بػ

كبالتالي عدـ قدرة الدكلة العراقية عمى , ككاف لفرض حظر الطيراف في الشماؿ كالجنكب العراقي

 عمى العديد مف – أمنيان كعسكريان –االعتماد عمى السالح الجكم سببان في إضعاؼ قبضة الدكلة 

مما حقؽ فرصة سانحة أماـ الطمكح اإليراني .  المحافظات ذات العداء التاريخي مع النظاـ العراقي

كدعـ طيراف لمميميشيا المسمحة التابعة لممجمس األعمى لمثكرة اإلسالمية في , في الجنكب الشيعي

 فمنذ تدشيف –أما في المنطقة الشمالية .  2003كىذا ما ثبت فعالن منذ الغزك األمريكي عاـ , العراؽ

ازداد النشاط اإلستخباراتي األمريكي كاإلسرائيمي في منطقة , ما يسمى بالمناطؽ اآلمنة لألكراد

كأخذ رجاؿ األمف كالضباط اإلسرائيمييف بالتكاجد المستمر في كردستاف كبالتنقؿ الحر مف تؿ , كردستاف

( 1999, عبد الناصر).  أبيب إلى أنقرة إلى أربيؿ كالسميمانية

 بحيث – خالؿ التسعينات كالحصار –كلّما سعت الكاليات المتحدة إلى استنزاؼ قكة الدكلة العراقية 

تعمدت , تجعميا غير قادرة عمى إعادة بناء اقتصادىا الداخمي أك تحديث مؤسستيا كقكاتيا العسكرية

 1998, 1996, 1994, 1993كاشنطف قصؼ المنشآت العراقية المدنية كالعسكرية خالؿ األعكاـ 

. بصكاريخ تكماىكؾ كعبر الطيراف الجكم البريطاني كاألمريكي

اعترضت الكاليات المتحدة بقكة أم محاكالت إقميمية أك دكلية مطالبة بالتخفيؼ مف , في الكقت نفسو

حدة الحصار أك إنياؤه بالرغـ مف إقرار المفتشيف الدكلييف بالتزاـ العراؽ فيما يتعمؽ بتدمير أسمحة 

. كتدمير مصانع الصكاريخ, الدمار الشامؿ لديو
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قامت بتصنيؼ العراؽ ضمف ما , 2001 سبتمبر عاـ 11كعندما تعرضت الكاليات المتحدة ألحداث 

.  كعالقاتو بجماعة القاعدة كأسامة بف الدف, كألصقت بو تيمة اإلرىاب" محكر الشر"يسمى بدكؿ 

( 2002, أحمد)

 –اختراؽ المنطقة , كعمى الصعيد التركي بدأت أنقرة بممارسة سمككان خارجيان تجاه شماؿ العراؽ مفاده

 كما بدأت تساـك كتبتز بغداد مف –بسبب الفراغ السياسي كاألمني الناجـ عف غياب الدكلة المركزية 

سكاء ما يتعمؽ بالمياه أك النفط كطرؽ مركره كىذا باإلضافة إلى تكثيؼ اتصاالتيا باألقمية , حيف آلخر

( 2003, ديمترم).  التركمانية

, ككاف الىتماـ الدكلة ببغداد دكف غيرىا مف المحافظات كالمدف األخرل في عممية البناء أثناء الحصار

ضعاؼ المكاطنة لدل شرائح كبيرة مف المجتمع العراقي كبالتالي ىجرة , فقد ساىـ في تعميؽ الكراىية كا 

كتـ , أعداد كبيرة خارج العراؽ كبداية تشكيؿ لكبيات عراقية معارضة في أكركبا كالكاليات المتحدة

لمحد الذم قامت بتقديـ معمكمات ميمة جدان عف , استغالؿ بعضيا مف قبؿ أجيزة االستخبارات الغربية

. العراؽ

كما ,  سبتمبر11إجماالن شكمت األزمة العراقية مممحان جديدان في العالقات السياسية الدكلية بعد أحداث 

فحققت .  قررت الحرب عمى العراؽ مصير العالقات الدكلية في عالـ ما بعد انييار القطبية الثنائية

, فاركؽ): كمف أىميا, قكات االحتالؿ أىداؼ إستراتيجية ميمة ليا تداعيات عمى كاقع العراؽ كمستقبمو

2004 )

. إسقاط النظاـ العراقي كحزبو -

 .تشتيت الجيش العراقي -

 .خاصة في مجاؿ الصناعات العسكرية, تدمير البنية التحتية العممية لمعراؽ -

 .استحضار رمكز القكل السياسية العراقية مف الخارج -
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 .االستحكاذ عمى النفط العراقي كىك األضخـ في العالـ بعد السعكدية كركسيا -

كفي حاؿ نجاح السيناريك اليادؼ إلى تقسيـ العراؽ إلى ثالث أجزاء فإف ذلؾ سيؤدم إلى فقداف األمة 

كأف تتعرض البكابة الشرقية لجدار , العربية أحد أقطارىا الرئيسية كقكة عربية أساسية ال يستياف بيا

مما يؤدم إلى اتساع مساحة الفراغ االستراتيجي لألمف , األمف العربي لمخاطر إستراتيجية جسيمة

. العربي

  اختراق األمن القومي العربي3.6

، كمف ثـ نشكب حرب الخميج الثانية منذ 1990لقد أدت نتائج الغزك العراقي لمككيت في أغسطس 

قميمية1991مطمع عاـ  كخركجو مف حسابات التكازف اإلقميمي ,  إلى سقكط العراؽ كقكة عربية كا 

كما ساعد .  كحصار طكيؿ, نتيجة إصابتو بضعؼ عسكرم كانييار اقتصادم, كالسياسي كالعسكرم

ذلؾ عمى تشجيع القكل اإلقميمية لمحاكالت فرض النفكذ كالييمنة سكاء مف قبؿ إيراف أك تركيا أك 

ىامش المناكرة أماـ النظاـ العربي أضحى ضيقان في ظؿ تعاظـ نفكذ دكؿ التخكـ , بمعنى أف, إسرائيؿ

( 1991, أحمد).  1991بعد أزمة كحرب الخميج الثانية عاـ 

يراف)ككاف لفقداف المناعة األمنية لمعراؽ في مكاجية الجارتيف الكبيرتيف  كالمتيف تمكنتا مف  (تركيا كا 

ستراتيجية كبدأت طيراف كأنقرة بإحياء  استغالؿ الحالة العراقية بعد اليزيمة لتحقيؽ مكاسب سياسية كا 

دكرىما كاختراقيما لممنطمة، لذا قامت إيراف بنشاط سياسي كبير في جنكب العراؽ مف أجؿ تحقيؽ 

بينما حاكلت تركيا مد سيطرتيا داخؿ األراضي العراقية في الشماؿ , سيطرة شيعية في ىذه المنطقة

نشاء مناطؽ أمف كمناطؽ عازلة داخؿ األراضي العراقية لحماية أراضييا , بحجة سحؽ تمرد األكراد كا 

كشف اليجمات العسكرية باستخداـ الدبابات كالطائرات ضد المناطؽ , مف النشاط الكردم المضاد

. الكردية التي تضـ األكراد األتراؾ
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كنتيجة فقداف النظاـ العربي لمناعتو كتراجع دكره بشكؿ كاضح خالؿ عقد , تأسيسان عمى ما سبؽ

أدل ذلؾ إلى ازدياد الييمنة الغربية عمكمان كالكاليات المتحدة خاصةن في , التسعينات مف القرف الماضي

بؿ , فتارة تمكح بكرقة األقميات ليس في العراؽ فحسب, محاكلة بذلؾ فرض أجندتيا, المنطقة العربية

كبدأ دكر كاشنطف كاضحان في فرض .  لبناف كمصر كتارة في شماؿ أفريقيا كأحيانان في جنكب السكداف

مرتكزة بذلؾ عمى غياب الثنائية في , رؤل جديدة تتعمؽ بضركرة تغيير سمكؾ بعض األنظمة العربية

.  كالضغط مف خالؿ صندكؽ النقد كالبنؾ الدكلييف مف جانب آخر.  ىذا مف جانب, النظاـ الدكلي

كعميو فقد ازداد تدخميا في شأف التخطيط كالسياسات االقتصادية كاالجتماعية لمعديد مف البمداف 

. العربية

أما إسرائيؿ فتعاظـ حدة سمككيا العدكاني كبدأت تتنصؿ مف التزامات كاستحقاقات العممية السممية 

. مستثمرة حالة الضغط الشديد التي تتعرض لو المنطقة العربية

فإف عدـ التزاـ دكؿ , 2003 كبالنسبة لممكقؼ العربي تجاه الحرب األمريكية عمى العراؽ عاـ 

الجامعة العربية بالدفاع عف العراؽ كمعاىدة الدفاع المشترؾ بيف دكؿ الجامعة التي صدقت عمييا 

حيث نصت المادة الثانية مف المعاىدة في حالة تعرض أم مف الدكؿ العربية إلى , جميع الدكؿ العربية

تعتبر الدكؿ المتعاىدة كؿ اعتداء مسمح يقع عمى أية دكلة أك أكثر أك : "اعتداء مسمح عمييا ما يمي

كأف يتـ االلتزاـ بمعكنة الدكلة , كلذلؾ فإنو عمالن يحقؽ الدفاع الشرعي, عمى قكاتيا اعتداء عمييا جميعان 

كأف تتخذ عمى الفكر جميع التدابير كتستخدـ جميع ما لدييا مف كسائؿ بما في ذلؾ , المعتدم عمييا

( 2004, حسيب).  استخداـ القكة المسمحة لرد االعتداء إلعادة األمف كالسالـ

أك , كلكف في الكاقع لـ ُيبادر أم مف األطراؼ العربية بتنفيذ التزاماتو تجاه العدكاف عمى العراؽ

حيث أف الحرب قد نفذت , بؿ تعدل األمر إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ, المشاركة في رد االعتداء األجنبي

. بران كبحران كجكان مف أراضي كمكانئ كقكاعد عربية في الخميج كبأسمحة كعتاد انتقؿ مف مكانئ عربية



 

117 

 

يبدك أف أحداث الحادم عشر مف سبتمبر جعمت دكؿ الخميج تجد نفسيا بأف تككف مضطرة , كىنا

كبالتالي تقديـ كؿ التسييالت العسكرية , "باإلرىاب"لالنضماـ لمحممة األمريكية ضد ما يسمى 

بالرغـ مف تنامي المطالب الشعبية الرافضة لمكجكد األمريكي كاألجنبي عمكمان في , كالمكجستية الالزمة

( 2005, العيسكم). المنطقة كلمسياسات األمريكية إزاء المنطقة العربية

إلى أف تـ الغزك , كمف ىنا اضطرت دكؿ الخميج لمتعامؿ بإيجابية مع التصعيد األمريكي عمى العراؽ

كاستندت في تبرير مكقفيا مف الحرب عمى العراؽ إلى االتفاقيات األمنية كالدفاعية التي سبؽ كأف 

فحرصت عمى إظيار تقديميا لمتسييالت , كقعتيا مع الكاليات المتحدة بعد حرب الخميج الثانية

فالككيت اعتبرت مشاركتيا في .  العسكرية عمى أنو يأتي في إطار احتراـ تعيداتيا كتعاقداتيا المسبقة

أما السعكدية , 1991لمكاليات المتحدة التي قادت حرب تحريرىا عاـ " رد الجميؿ"الحرب نكعان مف 

فاعتبرت أف اإلطاحة بالرئيس صداـ حسيف كنظامو سيؤدم إلى زاكؿ المبرر لكجكد القكات األجنبية 

كذلؾ , أما قطر فيدفت مف كراء مشاركتيا إلى طرح نفسيا كحميؼ استراتيجي لكاشنطف.  في المنطقة

بينما اإلمارات كالبحريف  (2005, العيسكم).  في إطار منافستيا لمسعكدية عمى القيادة اإلقميمية

فإف مشاركتيا جاءت في إطار الرغبة في تدعيـ عالقاتيا الدفاعية كاألمنية مع الكاليات , كسمطنة عماف

. المتحدة لمدفاع عنيا في مكاجية أية تيديدات مستقبمية محتممة

إجماالن، إف احتالؿ العراؽ أسيـ في تعاظـ المخاطر الداخمية التي تكاجو دكؿ مجمس التعاكف كأدل 

. إلى تنامي خطر الجماعات األصكلية

 تتقيق المصالح اإلستراتيجية إلسرائيل وتركيا 4.6

كاعتبار تركيا .  ىذا مف جانب, نظران لمعالقة اإلستراتيجية بيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية

فإف تؿ أبيب كأنقرة استفادتا بشكؿ نسبي , عضكان في حمؼ األطمسي كالمنظكمة اإلستراتيجية عمكمان 
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كلمكقكؼ عمى حجـ االستفادة .  مف النجاح الذم حققتو الكاليات المتحدة في المنطقة–كمتفاكت 

: كالمكاسب التي حققتيا كؿ مف إسرائيؿ كتركيا، قاـ البحث باستعراض ذلؾ عمى النحك التالي

 إسرائيل 1.4.6

حصؿ تحرؾ إسرائيمي مكثؼ كسريع في تقديـ دعـ كاسع النطاؽ لمفصائؿ الكردية , 1990منذ نياية 

: المتمردة كمف أبرزىا

بدأت االتصاالت بالفصائؿ الكردية بيدؼ إعدادىا عسكريان كالقياـ بدكر ىاـ في المنطقة  -

 عبر األراضي التركية –بمجرد بدأ الحرب تدفقت األسمحة لمفصائؿ الكردية مف إسرائيؿ , الشمالية

كيعترؼ ,  كمف بينيا كؿ أنكاع المدفعية كصكاريخ ستنجر مستغمة بذلؾ انشغاؿ القكات العراقية–

بمغ أقصى , بأف الدعـ اإلسرائيمي لألكراد في شمالي العراؽ, الباحث اإلسرائيمي أكرل جكربائيؿ

( 1992, جكربائيؿ). 1991حدكده في فترة الحرب األمريكية عمى العراؽ عاـ 

 حيث شكمت الفصائؿ الكردية جيشان قكيان 1992طكرت إسرائيؿ دعميا لألكراد في بداية عاـ  -

ثـ تشعب ذلؾ الدعـ ليشمؿ مجاالت , كمجيزان بأحدث األسمحة كمدربان مف قبؿ ككادر إسرائيمية

 (1993, الصالحي).  كالزراعة كالمياه كالتعديف, مدنية

 مسئكالن أمنيان قاـ بزيارة تركيا خالؿ شير 50ذكرت مصادر غربية أف كفدان عسكريان إسرائيميان ضـ  -

قامة ما يسمى , 1995مارس  حيث قدـ ىذا الكفد خبرتو في عممية احتالؿ الجنكب المبناني كا 

ككاف ىذا الكفد تحت تصرؼ تركيا لتستفيد منو في إقامة ما , بالحزاـ األمني في جنكب لبناف

كأف ىذا الكفد قدـ إلى األتراؾ معمكمات ميمة جمعيا , يسمى منطقة آمنة مماثمة في شماؿ العراؽ

كبعض المياجريف الييكد الذيف ساىمت االستخبارات , المكساد عبر عمالئو في شماؿ العراؽ

 (1997, معكض).  1995التركية في نقميـ إلى إسرائيؿ منذ مطمع العاـ 
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ساىـ ضباط إسرائيميكف في إدارة بعض المعارؾ التي شنيا األكراد ضد الجيش العراقي عاـ  -

بؿ إف جياز المخابرات التي أسستو حركة التمرد الكردم كالمعركؼ باسـ , 1993, 1991

كىذا ما أكده محمكد عثماف أحد أبرز القيادات , قد تأسس عمى يد ضباط إسرائيمييف (البارستكف)

 (Koreshi, 1991).  الكردية

منذ منتصؼ التسعينات كخصكصان بعدما اشتد الحصار عمى العراؽ تعاظـ النفكذ األمني  -

فحالة الفراغ , كبالتنسيؽ مع جياز االستخبارات األمريكي, اإلسرائيمي في منطقة كردستاف العراؽ

 .كازدياد الخناؽ عمى بغداد زاد األمكر تعقيدان , األمني أضحت كاسعة

كاألدكات الحساسة األخرل  (Sensors)تقـك إسرائيؿ بتدريب مغاكير األكراد لتركيب المحسسات  -

، كفي ىذا الصدد كشفت صحيفة (Hersh, 2004).  بيدؼ مراقبة الكسائؿ النككية اإليرانية

أف جياز المخابرات : " النيكيكركر عف كجكد اىتماـ إسرائيمي مكثؼ في شماؿ العراؽ، كجاء فييا

مشغكؿ بالعمميات العسكرية السرية بيف األكراد كاإليرانييف كالسكرييف،  - المكساد-اإلسرائيمي

 (2003الخميؿ، )". باإلضافة إلى تدريب مغاكير األكراد

, كالمستفيد األكؿ, فإف إسرائيؿ تعتبر الرابح األكبر, أما فيما يتعمؽ بالحرب األمريكية عمى العراؽ

عمكمان، ماذا تسعى إسرائيؿ لتحقيقو مف خالؿ تكاجدىا في منطقة كردستاف العراؽ ؟ 

: تسعى إسرائيؿ لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التي طالما انتظرت تحقيقيا، كمف أىميا

الذم سيزكد إسرائيؿ بالنفط الخاـ العراقي الرخيص، كفي ىذا  (حيفا–المكصؿ )إنشاء خط أنابيب  -

إف مثؿ ىذا الخط سينكع مصادر " : " يكسي باريزكي"الصدد قاؿ كزير البنية التحتية اإلسرائيمي 

طاقة إسرائيؿ كيقمؿ مف اعتمادىا عمى النفط الركسي الغالي الثمف، كسكؼ يمر ىذا الخط عبر 

( 2003الخميؿ، )". األردف
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في حاؿ إقامة نقاط المراقبة كالتجسس كالتي أكدت قرب إقامتيا العديد مف كسائؿ اإلعالـ الغربية  -

.  حكؿ البرامج النككية اإليرانيةتسيككف بمقدكر إسرائيؿ تجميع أكبر قدر ممكف مف المعمكما

 .فضالن عف أف التيديد بقصؼ المفاعالت النككية اإليرانية سيككف أجدل نظران لقرب المسافة

 .زيادة الضغط عمى سكريا بحيث تصبح بيف فكي كماشة -

سرائيمية في كردستاف كبالقرب مف إيراف سيساعد إسرائيؿ عمى  - كجكد مميشيات مسمحة كردية كا 

مساكمة إيراف بيجمات المقاكمة المبنانية كحزب اهلل 

 ؟2003ولكن ما ىي الرؤية اإلسرائيمية لمترب األمريكية عمى العراق عام 

زالة أسمحة الدمار الشامؿ كتغيير النظاـ يمثؿ مصمحة عميا عمى  ترل إسرائيؿ أف ضرب العراؽ كا 

( 2003, جاد): أساس أف ذلؾ سكؼ يحقؽ اآلتي

في العالـ العربي كالتي تحمؿ رؤية قكمية كتعارض عممية التسكية " التشدد"إضعاؼ جبية قكل  -

. السياسية لمصراع العربي اإلسرائيمي

إف إزالة أسمحة الدمار الشامؿ العراقية كتغيير النظاـ سيكصؿ رسائؿ كاضحة لمدكؿ العربية  -

األخرل بأف أم محاكلة المتالؾ أسمحة دمار شامؿ ستكاجو أمريكيان كيمكف أف يتكرر نمكذج 

 .العراؽ

كجكد نظاـ جديد في العراؽ يككف مكاليان لمكاليات المتحدة يزيد مف فرصة تجاكب ىذا النظاـ مع  -

قامة عالقات دبمكماسية معو  .الضغكط األمريكية الرامية إلى انتزاع اعترافو بإسرائيؿ كا 

, إف حدكث ىذه التغييرات سكؼ يميد الطريؽ أماـ دخكؿ العراؽ عممية التسكية مف أكسع أبكابيا -

كىذا ما , أم دخكلو مشاركان فاعالن عبر المساىمة في تمرير كتنفيذ صفقات مف ىذه التسكية

ركجت لو كتابات إسرائيمية لفترة طكيمة مف أف العراؽ يمكف أف يساىـ في تسكية مشكمة الالجئيف 

فقد ذكرت كتابات عديدة أف كجكد نظاـ .  الفمسطينييف كعمى النحك الذم يمثؿ مصمحة لو أيضان 
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سرائيؿ يقبؿ بمكجبيا تكطيف  حكـ معتدؿ في العراؽ يمكف أف يعقد صفقة مع الكاليات المتحدة كا 

, جاد).  مئات اآلالؼ مف الالجئيف الفمسطينييف عمى أراضيو كتحديدان في الشماؿ الكردم

2003) 

كىكذا يظؿ اليدؼ المطركح في الفكر االستراتيجي األمريكي كاإلسرائيمي يتمثؿ في إضعاؼ العراؽ 

بعاده عف أداء دكره الفاعؿ في الصراع العربي , كتمزيؽ أكصالو كعرقمة نيضتو الحضارية كا 

مما يميد الطريؽ أماـ إسرائيؿ لمكاصمة سياستيا الساعية إلى خرؽ مقكمات األمف القكمي , اإلسرائيمي

. كذلؾ باالستعانة كاالستفادة مف كرقة األقميات, العربي

 تركيا 2.4.6

 حققت عدة مكاسب عمى إثر حرب الخميج – في ضكء مصمحتيا الكطنية –بالرغـ مف أف تركيا 

مقابؿ ثمف مكافقتيا عمى أف تتمركز قكات التحالؼ في قكاعد إنجرليؾ كباطماف , 1991الثانية 

كذلؾ بغرض ردع العراؽ لمنعو مف شف عمميات , كسيمكبي في المناطؽ الجنكبية الشرقية مف تركيا

( 1999, تركي).  عسكرية كاسعة النطاؽ ضد سكانو األكراد

كلكف سرعاف ما تبددت ىذه المكاسب كبدأت تبرز مخاكؼ أخذت بالتزايد نتيجة إدراؾ صانع القرار في 

كتكمف في العديد مف القضايا كمنيا تزايد نفكذ حزب العماؿ , تركيا لمدل خطكرتيا في حاؿ تفاقميا

كتخكفيا أيضان مف التكجيات الكردية , "بأتراؾ الجبؿ" أك ما تسميو تركيا P.K.Kالكردم التركي 

فضالن , ناىيؾ عف تزايد النفكذ اإلسرائيمي في منطقة كردستاف العراؽ, العراقية ذات الطابع االنفصالي

. عف تزايد النفكذ اإليراني

حاكلت تركيا احتكاء المشكمة الكردية مف خالؿ تنسيؽ مكاقفيا مع دكؿ الجكار التي تعاني مف , عمكمان 

بزيارة بغداد " كنعاف إيفرف" قاـ رئيس أركاف الجيش التركي الجنراؿ 1979ففي عاـ .  نفس المشكمة

( Robins, 1993).  أفضت إلى تكقيع اتفاؽ بيف الجانبيف عمى قمع حركات التمرد الكردية
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فقد حاكلت بغداد استعادة سيطرتيا ,  كاجيت تركيا أزمة جديدة1991كفي مرحمة ما بعد حرب عاـ 

فقامت بعدة عمميات عسكرية أدت إلى نزكح مئات اآلالؼ مف األكراد العراقييف , عمى مناطؽ الشماؿ

إلى الحدكد مع تركيا كىك ما لـ ترحب بو أنقرة نتيجة المشاكؿ كاالضطرابات التي سببيا ىؤالء 

 Save Havenككاف حؿ ىذه المشكمة ىك قياـ كؿ مف كاشنطف كلندف بفرض مناطؽ آمنة , النازحيف

حيث أدل .  يحظر عمى القكات العراقية الدخكؿ إلييا مما أنشأ ىذه الكضع مشكمة أخرل ألنقرة

انسحاب القكات العراقية مف المنطقة كغياب سمطة فعمية مف بغداد إلى حدكث فراغ سياسي لـ يكف 

. كىكذا قاـ األكراد بإنشاء أكؿ مجمس تشريعي ليـ في مدينة أربيؿ, ليمتمئ إال مف قبؿ األكراد أنفسيـ

. كقبمت بو تركيا عمى مضض نظرا لمساعييا بإرضاء االتحاد األكركبي ألنيا ترغب في االنضماـ إليو

(Olson, 2005  )

عدـ , أضؼ إلى ذلؾ, ككاف تخكؼ الدكلة التركية أف يككف ىذا المجمس نكاة لدكلة كردية في المنطقة

اكتراث األكراد العراقيكف لحقيقة قياـ مقاتمي حزب العماؿ الكردم بعمميات ضد تركيا انطالقان مف 

. األراضي التابعة تحت سيطرتيـ

فقامت تركيا بعدد مف العمميات العسكرية في شماؿ العراؽ بيدؼ القضاء عمى مقاتمي حزب العماؿ 

كيمكف اإلشارة إلى أنو بغض النظر عف تغيير صانعي السياسة في تركيا كاختالؼ .  الكردستاني

االئتالفات الحاكمة كتكجياتيا األيديكلكجية فإف ىذه العمميات شّكمت سياسة مستمرة ككاضحة كثابتة 

( 1998, معكض).  ألنقرة

كذلؾ الحتكاء حزب العماؿ , كما حاكلت تركيا أف تربط أكراد العراؽ بمصالح اقتصادية معيا

حيث تبمكر الدكر التركي تجاه األكراد خالؿ التسعينات بأنو دكر ذك أبعاد ثالثة , الكردستاني بالمنطقة

كالغازم أك المتحرؾ بإرادتو المنفردة في المنطقة دكف , كالكسيط بينيـ, الحامي لألكراد العراقييف: ىي

. اىتماـ بأم قكانيف دكلية
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فيي تعتبر أف االقتصاد , كتكاجو الدكلة التركية مشكمة أخرل ال تقؿ أىمية عف المشاكؿ األخرل

كذلؾ بعد أف أصبح , الكردم بكردستاف العراؽ أصبح يشكؿ تيديدان أكبر مف قدرات األكراد العسكرية

.  مف قيمة صادرات النفط العراقية كفقان التفاقية النفط مقابؿ الغذاء% 13األكراد يحصمكف عمى نسبة 

لذلؾ أكدت الحككمات التركية , مما يدفعيـ لمسيطرة عمى مزيد مف حقكؿ النفط العراقية بالشماؿ

المتعاقبة أف النفط العراقي ىك ممؾ الدكلة العراقية كال يمكف أف تنتفع منو جماعة معينة بعيدان عف باقي 

الشعب العراقي بينما يرل بعض المحمميف أف تركيا ما تزاؿ متمسكة بمطالبيا في شماؿ العراؽ خاصة 

في مدينتي المكصؿ ككرككؾ الغنيتيف بالنفط كالمتيف كانتا تحت سيادة اإلمبراطكرية العثمانية قبؿ 

أف تركيا قد : "2003أعمف مسئكؿ تركي في يناير , كمف ىذا المنطمؽ (2003, ديمترم).  تفككيا

كما ىددت بغزك شماؿ العراؽ متذرعة بحماية األقمية , تحاكؿ استعادة ىذه األراضي بالكسائؿ القانكنية

كبالتالي فإف تركيا تسعى  (2003, ديمترم).  التركمانية التي ترتبط معيا بركابط ثقافية كتاريخية

. 1923إلحياء أحقيتيا في تعديؿ خريطة الحدكد كفقان التفاقية لكزاف المكقعة عاـ 

أف سياسة تركيا تجاه العراؽ منذ نياية حرب الخميج الثانية حتى احتاللو عسكريان , كىنا يمكف القكؿ

:  تكمف في النحك اآلتي2003عاـ 

الرفض القاطع ألم محاكلة إلعادة تقسيـ المنطقة جغرافيان انطالقان مف مبدأ أف الكضع القائـ  -

بالرغـ مف سمبياتو يبقى أفضؿ مف االنعكاسات األمنية كالسياسية الخطيرة التي قد تنجـ عف 

لذلؾ أكدت الحككمات التركية في كؿ مناسبة أنيا ممتزمة بكحدة العراؽ .  عممية إعادة التقسيـ

( 2004, حنفي).  كاستقاللو كسيادتو عمى كامؿ أراضيو

 .استمرار سيادة الخيار األمني العسكرم عمى تعاطي أنقرة مع القضية الكردية -
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تكاجو تركيا دكمان التحكالت نحك استقاللية األكراد في العراؽ كذلؾ تخكفان مف قياـ األقمية الكردية  -

عالف دكلة كردية في جنكب  بتركيا بالمطالبة بنفس القدر مف الحرية بؿ كمحاكلة االنفصاؿ كا 

 .شرؽ البالد

كالسعي إلبقاء الكاقع األمني القائـ في كردستاف , استمرار العمؿ إلبقاء العراؽ قكة إقميمية ضعيفة -

بيدؼ إتباع سياسة , عبر دعـ كتعزيز العالقات مع الفصائؿ الكردية المسمحة في شماؿ العراؽ

, الباب مفتكحان أماـ استمرار التدخالت التركية لمكافحة نشاط حزب العماؿ الكردستاني التركي

كىك ما تكضح مف خالؿ استضافة تركيا ألكثر اجتماعات المصالحة بيف الفصائؿ الكردية 

 (1999, تركي).  العراقية المسمحة

بيدؼ منع تسمؿ مقاتمي حزب العماؿ إلى تركيا عبر , إقامة منطقة آمنة في كردستاف العراؽ -

، حينما 1996" رئيسة الكزراء التركية في أيمكؿ " تانسك تشيمر"كىك ما أعمنتو , الحدكد العراقية

أشارت إلى أف تركيا ستقكـ بتكطيف مئة ألؼ مكاطنان تركمانيان عراقيان في ىذه المنطقة ليتكلكا ميمة 

سرائيؿ بنصب نظاـ , التصدم ليجمات حزب العماؿ كستقكـ تركيا كبمساعدة الكاليات المتحدة كا 

في حيف سيتكلى القمر , إلكتركني متطكر لممراقبة األرضية عمى طكؿ الحدكد العراقية التركية

كما سيقكـ عشرات  (1997, معكض).  ميمة مراقبة المنطقة جكيان  (تركسات)الصناعي التركي 

اآلالؼ مف الجنكد األتراؾ بالتمركز في ىذه المنطقة كعمى طكؿ الحدكد بيف العراؽ كتركيا 

 (1998, بغدادم).  2 كـ15-5كبعمؽ ما بيف 

كفتح جبية الستنزاؼ , بيدؼ إبرازىـ سياسيان , أخذت تركيا بإثارة مسألة التركماف في العراؽ -

 (Aykan, 1996).  العراؽ
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لتمرير مقترحاتيا المتعمقة بتعديؿ , تسعى تركيا إلى استغالؿ حالة الضغط التي يمر بيا العراؽ -

" بحقكؽ تاريخية سابقة"حيث بدأ الخطاب السياسي التركي يممح ما يسمى , الحدكد العراقية التركية

 (1996, كيالني).  في بعض مناطؽ العراؽ الشمالية كالشرقية

, ككسيمة لتطكيع اإلرادة السياسية لمعراؽ, تسعى تركيا إلى استخداـ مياه نيرم دجمة كالفرات -

 .كالضغط عميو حيث أقامت العديد مف المشاريع كالسدكد عمى النيريف

خالؿ فترة - كمف ثـ حالة الحصار الطكيؿ, 1991شكمت الحرب عمى العراؽ عاـ , إجماالن 

حيث كانت في مقدمة الدكؿ التي جرل , بكابة كبرل لخركج تركيا مف عزلتيا اإلقميمية- التسعينات

الحديث عف إمكانية قياميا بدكر بارز إلنشاء بنية أمنية جديدة في الشرؽ األكسط بعد انتياء الحرب 

ال تعدك أف , كال شؾ أف التدخالت التركية المستمرة في شماؿ العراؽ, كتدمير قدرات العراؽ العسكرية

تككف جزءان مف خطة أمريكية ترمي إلى إضعاؼ العراؽ كتقييد حركتو اإلقميمية عبر إفساح المجاؿ 

كىذا ما تـ فعالن عندما , تمييدان لما سيتبع ذلؾ مف إجراءات, لمشريؾ التركي لمقياـ بجزء مف ىذه الميمة

 .2003احتؿ العراؽ عسكريان في مارس 

  تعاظم النفوذ اإليراني5.6

 عمى الصعيد اإلقميمي الخميجي كالعراقي جراء حدكث – دكف تكمفة تذكر –لقد حققت إيراف ربحان ىائالن 

كبالتالي بدأت طيراف , حرب الخميج الثانية كتدمير آلة الحرب العسكرية العراقية كمقكماتو االقتصادية

( 1991, أحمد).  في محاكلة منيا إلشغاؿ الفراغ في الخميج

 قصفت إيراف بالطائرات كالمدفعية قرل كمدنان داخؿ العراؽ بيدؼ تتبع 1994-1993ففي عامي 

كتعتقد , عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني الذم لجأ الكثير مف ككادره إلى شماؿ العراؽ

, إيراف أف عناصر الحزب كانت مدفكعة مف الكاليات المتحدة بيدؼ زعزعة استقرار الحكـ في إيراف

كما جاء القصؼ ردان عمى لجكء عدد مف عناصر الحركة اإلسالمية لكردستاف العراؽ إلى إيراف عقب 
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ىجمات االتحاد الكطني الكردستاني الناجحة عمى معاقؿ الحركة في شماؿ العراؽ في بدايات عاـ 

1994 .

ككانت إيراف في تمؾ المرحمة معادية لالتحاد الكطني الكردستاني العراقي بسبب اتياميا إياه بتقديـ 

كىكذا نجد أف المسألة الكردية قد دخمت في سياؽ , المساعدات لمحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني

كفي الكقت نفسو لفرض سياستيا , محاكالت السياسة اإليرانية لمتأثير في التركيبة السياسية في العراؽ

. إزاء تطكرات القضية الكردية

أف ىناؾ حاجة ألف تمد حككمة " عمي أكبر كالياتي" أعرب كزير خارجية إيراف 1994ففي أبريؿ عاـ 

( 1999, عبد اهلل).   اإليرانية–بغداد نفكذىا كسيطرتيا عمى كؿ الشماؿ العراقي حتى الحدكد العراقية 

 نجد أف نفكذ إيراف في شماؿ العراؽ قد تضاعؼ عقب المعارؾ التي دارت 1994كمنذ نياية عاـ 

ثـ تحكؿ دعـ إيراف منذ ذلؾ , حينئذ بيف االتحاد الكطني الكردستاني كالحزب الديمقراطي الكردستاني

 16ثـ حدث تطكر جديد في مكقؼ إيراف إزاء شماؿ العراؽ في , الكقت لالتحاد الكطني الكردستاني

 بعد اتفاقيا مع تركيا عمى االلتزاـ بالمساعدة في منع مركر عناصر حزب العماؿ 1994يكنيك 

الكردستاني التركي مف شماؿ العراؽ إلى إيراف كىك ما شكؿ دعمان غير مباشر لجيكد العراؽ الحتكاء 

. اتساع نطاؽ تأثير المنطقة اآلمنة الكردية في الشماؿ

حيث تـ إرساؿ قكات تنتمي لمحرس الثكرم , تعاظـ الدكر اإليراني في شماؿ العراؽ, 1996كمنذ يكليك 

كقكات مف كتائب فيمؽ بدر التابعة لممجمس األعمى لمثكرة اإلسالمية في العراؽ  (الباسد ادراف)اإليراني 

كالمكجكدة في إيراف إلى شماؿ العراؽ كلمسافة خمسيف كيمك متران داخؿ األراضي العراقية لمياجمة 

قكاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بتقديـ الدعـ المكجستي لمقكات اإليرانية كتكفير طرؽ 

( 1999, عبد اهلل).  المركر ليا
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يراف ساىـ إلى حد كبير في استمرار التدخالت  كىنا يمكف القكؿ أف الميراث السمبي بيف العراؽ كا 

رغـ القكاسـ السياسية المشتركة التي تجمع , اإليرانية في شئكف العراؽ الداخمية عبر المسألة الكردية

, فضالن عف التقارب اإلسرائيمي التركي, كعمى رأسيا معارضة السياسة األمريكية في المنطقة, الدكلتيف

إال أف إيراف لـ تتكقؼ عف تدخالتيا في , كالتسمؿ نحك إيراف, كالتغمغؿ اإلسرائيمي في كردستاف العراؽ

كأف ما ساعدىا عمى ذلؾ ,  السيما كأف التطمع اإليراني لدكر إقميمي كدكلي متميز–شمالي العراؽ 

استمرار حالة الكىف كالضعؼ في الكضع العراقي كالعربي عمى الصعيد العسكرم كاالقتصادم إثر 

. الحرب ضد العراؽ كالتي شكمت عامؿ إغراء إليراف لالستمرار في نيجيا التدخمي

فإف إيراف ارتأت بأف ذلؾ لـ يتعارض , 2003كعندما قامت الكاليات المتحدة باحتالؿ العراؽ في مارس 

كانتقاؿ العراؽ إلى مرحمة جديدة , مع استفادتيا اإلستراتيجية مف سقكط نظاـ حكـ الرئيس صداـ حسيف

كيعني بالتالي حضكران قكيان , مما يعني دكران محكريان لمشيعة, قكاسميا التنكع كالتعددية كربما الالمركزية

( 2004, راشد).  كمؤثران إليراف

، 2003كلمكقكؼ عمى دالئؿ الدكر اإليراني في المعادلة السياسية العراقية بعد االحتالؿ األمريكي عاـ 

: البد مف استعراض التالي

 كعممية إجراء فكنقؿ السمطة إلى العراقيي" مجمس الحكـ االنتقالي"أعمنت إيراف منذ البداية تأييدىا  -

. االنتخابات

، حيث تـ عقد االتفاقيات األمنية كالتجارية (في عراؽ ما بعد صداـ)أثناء رئاسة الجعفرم لمكزارة  -

 .بيف إيراف كالعراؽ مما زاد مف عمؽ النفكذ اإليراني في العراؽ

مف رفض مبدأ - المدعكـ إيرانيان -التغير في مكقؼ المجمس األعمى لمثكرة اإلسالمية في العراؽ -

، كىك ما ربطو البعض باإلعداد لفصؿ الجنكب خاصة مع قالفيدرالية إلى الدفاع المستميت عف

 (2006مسعد، ). إعماؿ مبدأ تكطيف الثركة
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براميا مشركعات تنمكية في محافظات ةتجاكز الحككمة اإليراني -  السمطة المركزية العراقية كا 

 .الجنكب العراقي مع المرجعيات الشيعية

قياـ عناصر مف المخابرات اإليرانية باإلشراؼ عمى تشكيؿ فرؽ المكت لمقياـ بتعذيب المعتقميف  -

باقر صكالغ، كتصفيتيا عناصر "السنة في السجكف الممحقة بكزارة الداخمية التي ترأسيا الشيعي 

 .مف السنة خصكصان مف ضباط سالح الطيراف العراقي قصاصان مف حكـ الرئيس السابؽ

ففي الكقت الذم . إجماالن، إف سقكط النظاـ العراقي حمؿ إلى إيراف فرصان كتيديدات في كقت كاحد

تحكلت فيو إلى القكة اإلقميمية األبرز، كالى العب أساسي في مستقبؿ العراؽ، باتت في الكقت نفسو 

أكثر تعرضان لمضغكط األمريكية مف بكابات شتى لمنعيا مف الشعكر بأنيا تمؾ القكة اإلقميمية أك 

لمنعيا مف التصرؼ عمى ىذا األساس، ألف الكاليات المتحدة لف تسمح بمثؿ تمؾ البساطة بنفكذ قكة 

(  2006عتريسي، ). إقميمية غير متصالحة معيا

 

 

  الخالصة6.6

إف أية إستراتيجية ترسـ كتنفذ تجاه منطقة معينة كخصكصان مف قبؿ دكلة عظمى كالكاليات المتحدة 

بؿ قد تككف تداعيات طكيمة األمد , األمريكية البد أف تترؾ آثاران كتداعيات عمى المنطقة بمجمميا

فقد تناكؿ ىذا الفصؿ مف البحث تداعيات اإلستراتيجية األمريكية عمى الصعيد العراقي كلذلؾ . أيضان 

ضعاؼ قكة , الداخمي كاإلقميمي حيث أكضحت الدراسة اآلثار السمبية عمى األمف الداخمي العراقي كا 

كاعتماد الكاليات المتحدة عمى آلتيا العسكرية في , نتيجة الحصار الطكيؿ, الدكلة اقتصاديان كعسكريان 

كما ساىمت .  ناىيؾ عف فرض نظاـ العقكبات كالتعكيضات, تكجيو الضربات الجكية مف فترة ألخرل

حالة الضعؼ كالتصدع في النظاـ اإلقميمي العربي منذ مطمع التسعينات مف القرف الماضي إلى تعاظـ 
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حيث نجحت إسرائيؿ في تعظيـ تكاجدىا في منطقة .  كازدياد التدخالت اإلقميمية, النفكذ األمريكي

كالرغبة , كردستاف العراؽ مستثمرة حالة الفراغ السياسي كاألمني لمدكلة العراقية في منطقة الشماؿ

– سياسية كاقتصادية – بينما تمّكنت تركيا مف تحقيؽ عدة مكاسب , الكردية في المساعدات اإلسرائيمية

 .عمى حساب الدكلة العراقية عمى اعتبارىا إحدل ركائز المنظكمة األمنية كاإلستراتيجية لمغرب

إال أف مصمحتيا القكمية تحققت إلى , فبالرغـ مف معارضتيا لمكجكد األمريكي في المنطقة, أما إيراف

كبالتالي أصبحت أكثر ديناميكية في ,  العراؽ– العدكة التقميدية –ككنو تـ التخمص مف جارتيا , حد ما

 .التحرؾ في منطقة الخميج كالعراؽ عمكمان 
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الفصل السابع 

نتائج واستنتاجات البتث 

 

تناكؿ البحث التأصيؿ التاريخي لعالقة الكاليات المتحدة األمريكية بأكراد العراؽ منذ بدايات العيد 

.  1991كمراحؿ تطكر ىذه العالقة حتى نشكب حرب الخميج الثانية عاـ , 1958الجميكرم عاـ 

أنو نتيجة الدكر العراقي المناىض لممصالح األمريكية كمنطؽ الييمنة الغربية عممت , بحيث اتضح

الكاليات المتحدة عمى استثمار الكرقة الكردية بيدؼ تحقيؽ مصالحيا في المقاـ األكؿ بعيدان عف 

أما التركيز األمريكي عمى الممؼ الكردم فقد بدأ منذ نياية الثمانينات مف القرف .  المصالح الكردية

كتيديده , كتحديدان عندما بدأ العراؽ ينادم بخركج القكات البحرية األمريكية مف الخميج, الماضي

كبالتالي شجعت الكاليات المتحدة حركة التمرد الكردم في شماؿ العراؽ عقب عدكاف , إلسرائيؿ

( 1993فريج، ). 1991التحالؼ الدكلي عمى العراؽ في مطمع عاـ 

تبيف أف الخطاب , كفيما يتعمؽ بعممية صنع السياسة األمريكية تجاه كردستاف العراؽ خالؿ فترة الدراسة

ضعافو  السياسي لرؤساء اإلدارات األمريكية المتعاقبة ترّكز عمى ضركرة احتكاء النظاـ العراقي كا 

اقتصاديان كعسكريان كأمنيان ككف ذلؾ يساىـ في تحقيؽ أىداؼ اإلستراتيجية األمريكية تجاه العراؽ كبشكؿ 

كحيث رسـ كنفذ ىذا , كاستعرض البحث أيضان دكر كزارتا الخارجية كالدفاع.  خاص منطقة كردستاف

ف كاف ىناؾ خالفان بيف الكزارتيف حكؿ أساليب تنفيذ , الدكر في إطار تكجيات الرئيس األمريكي كا 

كما أف تكجيات السمطة التشريعية في .  إال أنيما اتفقتا عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ, السياسة األمريكية

الكاليات المتحدة كالمتمثمة بالككنجرس تماشت كتناغمت كتكجيات الرئاسة حكؿ أىداؼ كآليات تنفيذ 

كجاء ىذا المكقؼ نظران لتعاظـ نفكذ اليميف المتطرؼ , اإلستراتيجية األمريكية في كردستاف العراؽ

( 2002مسعد، ). كالمحافظكف الجدد داخؿ أركقة الككنجرس
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كالخارجية ُتّعد عامالن فاعالن في التأثير عمى تكجيات  (غير الرسمية)كلما كانت المؤثرات الداخمية 

فإف الدراسة حاكلت إبراز أثر كدكر جماعات المصالح في الكاليات المتحدة في , السياسة األمريكية

, فرض مطالب معينة عمى النظاـ السياسي ككنيا ترتبط بتككيف المجتمع األمريكي كتركيبتو كأصكلو

فضالن عف سعي ىذه الجماعات لتحقيؽ أىدافيا كخصكصان في المجاؿ االقتصادم النفطي كالشأف 

( 2003عبد الشافي، ). العسكرم في منطقة الشماؿ العراقي

كقد سمط البحث الضكء عمى مكانة كسائؿ اإلعالـ األمريكية في صناعة الرأم العاـ كفي التأثير عمى 

أف كسائؿ اإلعالـ نجحت في تأليب , فمف األىمية بمكاف.  صناع القرار الخاص بمنطقة كردستاف

. 2003الرأم العاـ األمريكي ضد النظاـ العراقي كذلؾ منذ مطمع التسعينيات كحتى سقكطو عاـ 

( 2002حرب، )

فقد , أما فيما يتعمؽ بالمؤثرات الخارجية كتداعياتيا عمى سياسة الكاليات المتحدة تجاه كردستاف العراؽ

. 2001 سبتمبر عاـ 11كأحداث , انتياء مرحمة الحرب الباردة: استحضر البحث حدثيف ميميف كىما

كبرزت الكاليات , فانتياء مرحمة الحرب البادرة أدل ذلؾ إلى تراجع دكر مفاجئ في كضع الدكؿ النامية

لذا استثمرت .  المتحدة كقكة عسكرية كتكنكلكجية كاقتصادية ىائمة ال ينافسيا في ذلؾ قكة أخرل

الكاليات المتحدة األمريكية األجكاء التي سادت عقب انتياء الحرب البادرة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ 

. إستراتيجيتيا في منطقة كردستاف العراؽ كإحدل بؤر التكتر في المنطقة العربية

كما تمكنت كاشنطف مف استثمار األجكاء الدكلية السائدة كالخاصة بالحممة ضد اإلرىاب بعد أحداث 

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ إستراتيجيتيا الخارجية عبر إلصاؽ تيمة رعاية اإلرىاب , 2001 سبتمبر 11

. تمييدان لتدعيـ كشرعنو كجكدىا في المنطقة, لمنظاـ العراقي

فبخصكص مدل تحقيؽ الكاليات , كتناكؿ البحث استعراض أىداؼ كأدكات تنفيذ اإلستراتيجية األمريكية

تبّيف أف كاشنطف نجحت في استخداـ العقكبات االقتصادية عمى العراؽ , المتحدة ألىدافيا المختمفة
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كعبر الحصار الطكيؿ الذم أدل بدكره إلى تدمير ىيكؿ , بيدؼ تدمير االقتصاد, خالؿ عقد التسعينات

كما تمكنت الكاليات المتحدة مف إفشاؿ أية جيكد إقميمية أك دكلية إلزالة الحصار , البناء االقتصادم

االقتصادم عف العراؽ في ضكء استراتيجيتيا فصؿ كردستاف عمميان كفعميان عف العراؽ التاريخية، في 

ىذا باإلضافة إلى تمكنيا مف , الكقت ذاتو استخدمت الكرقة االقتصادية في التعامؿ مع األكراد

الحصكؿ عمى العديد مف العقكد كاالستثمارات في منطقة كردستاف العراؽ كخصكصان بعد االحتالؿ عاـ 

2003 .

كرّكزت الجيكد األمريكية عمى تحقيؽ أىدافان سياسية تكمف في استخداـ الكرقة الكردية ككسيمة ضغط 

كىذا ما حدث , ضد العراؽ بيدؼ عزلو سياسيان كدفعو إلى التجاكب مع الترتيبات اإلقميمية كالدكلية

كبالتالي تعرضت الدكلة العراقية لمحاكالت االبتزاز السياسي مف قبؿ أطراؼ إقميمية كدكلية كعمى , فعالن 

. رأسيا الكاليات المتحدة

فالعدكاف العسكرم األمريكي لـ يتكقؼ .  كذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بتحقيؽ األىداؼ العسكرية كاألمنية

فحرماف العراؽ مف إعادة بناء قكاتو العسكرية كتحديث آلتو , 1991عمى العراؽ منذ انتياء الحرب عاـ 

في المقابؿ ازداد الدعـ العسكرم كالتعاكف , الحربية بقى ىدفان محكريان مف أىداؼ الكاليات المتحدة

 حيث 2003كىذا ما اتضح خالؿ العدكاف األمريكي في مارس عاـ , األمني بيف كاشنطف كاألكراد

. شاركت عشرات اآلالؼ مف قكات البشمركة الكردية بجانب القكات األمريكية الغازية

أما عمى صعيد األدكات التي استخدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية في تحقيؽ أىدافيا فقد أبرز البحث 

كفي تأليب الرأم العاـ الغربي عمى نظاـ الحكـ , دكر الكسيمة اإلعالمية في دعـ إذاعة العراؽ الحر

تغاضت كسائؿ اإلعالـ الغربية عما اقترفتو الميميشيات الكردية المتقاتمة , في الكقت ذاتو, في العراؽ

كما أغفمت عف حجـ المأساة التي أحدثيا الحصار الطكيؿ لمشعب , مف جرائـ ضد األكراد أنفسيـ
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استغمت كسائؿ اإلعالـ األمريكية المكجة المناىضة , 2001 سبتمبر 11كبعد أحداث .  العراقي

( 2003محمكد، . متيمة النظاـ العراقي بعالقتو بجماعة القاعدة, لإلرىاب

 حيث أحكمت – بشقييا السمبي كاإليجابي –كاستخدمت الكاليات المتحدة األمريكية األداة االقتصادية 

الحصار عمى العراؽ باستثناء المنطقة الشمالية الكردية التي كانت فعميان خارج السيادة العراقية كحظيت 

. بدعـ كاىتماـ اقتصادم أمريكي

 في تدمير – بحكـ تفكقيا اليائؿ –فقد نجحت الكاليات المتحدة األمريكية , أما األداة العسكرية كالسرية

كما تمكنت مف .  القدرات العسكرية العراقية كباستمرار طكاؿ عقد التسعينيات كحتى احتاللو عسكريان 

قامت كاشنطف بإمداد قكات البشمركة , تدمير برامج أسمحة الدمار الشامؿ كأنظمة الصكاريخ في المقابؿ

 –كباإلضافة إلى التنسيؽ األمني األمريكي , الكردية بالسالح كالمعدات الثقيمة لمكاجية الجيش العراقي

( 2003عبد الفتاح، ). 2003الكردم كخصكصان قبيؿ كأثناء حرب الخميج الثالثة عاـ 

كتراجع , فنظران لكاقع النظاـ الدكلي بعد انييار الحرب البادرة, كفيما يتعمؽ بتكظيؼ المنظمات الدكلية

فإف الكاليات المتحدة األمريكية تمكنت في استثمار المنظمة الدكلية لتحقيؽ , دكر المنظمة الدكلية

( 688)حيث دفعت كاشنطف مجمس األمف إلصدار القرار , أىداؼ إستراتيجيتيا في منطقة كردستاف

قامة , كالذم دعا إلى احتراـ حقكؽ اإلنساف لألكراد كعبر ىذا القرار تدخمت عسكريان في شماؿ العراؽ كا 

كنجحت في , كعبر المنظمة الدكلية تـ تدمير منشآت العراؽ النككية.  مناطؽ آمنة لحماية األكراد

اختراؽ العراؽ أمنيان مف , فضالن عف, الضغط عمى المنظمة الدكلية أيضان في عدـ رفع الحصار الدكلي

بمعنى آخر تمّكنت الكاليات المتحدة األمريكية مف صياغة مخرجات .  خالؿ فرؽ التفتيش الدكلية

. المنظمة الدكلية كقراراتيا الخاصة بالعراؽ

فقد أكضح , ىذا كلقد ركز البحث بالتحميؿ عمى تداعيات اإلستراتيجية األمريكية في كردستاف العراؽ

البحث التداعيات كاآلثار السمبية عمى األمف الداخمي العراقي كمدل تعرض العراؽ لالختراؽ األمني 



 

134 

 

كتعرضيا لمضربات العسكرية المتتالية مف , ىذا مف جانب, نتيجة تراجع قكة الدكلة اقتصاديان كعسكريان 

كتراجع الدكر , كتصدع النظاـ اإلقميمي العربي, كما أدل غياب المكقؼ العربي المكحد.  جانب آخر

كقياـ دكؿ الخميج بعقد معاىدات دفاع مشترؾ , المصرم كالسعكدم كالسكرم خالؿ التسعينيات

في اختراؽ , فضالن عف تعاظـ التدخؿ اإلقميمي, كمعاىدات إستراتيجية مع الكاليات المتحدة األمريكية

بحيث لـ يعد لمعرب دكران يذكر في تفاعالت النظاـ الدكلي كأصبحكا في مكقع , األمف القكمي العربي

( 2002مسعد، ). التابع

ازداد التغمغؿ العسكرم كاالستخباراتي اإلسرائيمي ليس في منطقة كردستاف إباف فترة , كبناءن عمى ذلؾ

. بؿ تسمؿ بشكؿ فعمي داخؿ العراؽ بعد احتاللو عسكريان , الحصار كالحظر فحسب

كالتي أضحت مرتعان لتدخالت اآللة , تعاظـ النفكذ التركي في منطقة شماؿ العراؽ,  في الكقت ذاتو

. كألجندات أنقرة كخصكصان ما يتعمؽ بنفط الشماؿ كاقتصاده كمياىو, العسكرية التركية

كتعاظـ الطمكح , كفي الشماؿ الكردم, فبدأ أكثر تغمغالن في الجنكب الشيعي,  أما الدكر اإليراني

اإليراني إقميميان بحيث أخذ ييدد كيانات منطقة الخميج العربي كميا نظران لغياب العراؽ كقكة عربية كاف 

. يحسب ليا الحساب عمى األقؿ إيرانيان 

: تكمن في ما يمي, فإن أبرز استنتاجات البتث, استنادًا عمى ما سبق

 تتجاكز األىداؼ التي تـ اإلعالف عنيا كتتجاكز 2003إف أىداؼ الحرب عمى العراؽ في مارس 

بؿ تيدؼ إلى الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ كعدـ تيديد إستراتيجية الكاليات , تدمير القكة العسكرية لمعراؽ

كالسيطرة عمى نفط العراؽ ضمف إستراتيجية أكسع لمسيطرة .  المتحدة األمريكية كأىدافيا في المنطقة

عمى نفط العالـ بشكؿ أك بآخر الستعمالو ككرقة ضغط اقتصادية كسياسية تتحكـ مف خالؿ تحديد 

تدفقاتو كأسعاره كخطكط نقمو إلى فرض إستراتيجيتيا العالمية كسياساتيا كقكة عظمى كحيدة في العالـ 

, عمى أكركبا كالياباف كالصيف كغيرىا مف الدكؿ المستكردة لمنفط كالمعتمدة اقتصاديان كصناعيان عميو
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عادة رسـ الشرؽ األكسط بما يضمف كيحافظ عمى المصالح األمريكية كىك ما صرح بو كزير , كا 

فالحصكؿ . أماـ الككنجرس قبؿ أياـ قميمة مف بدء الحرب عمى العراؽ" ككلف باكؿ"الخارجية األمريكي 

عمى نفط الشرؽ األكسط بشركط معقكلة، كاف دائما يصنؼ بكصفو كاحدان مف أىـ أىداؼ أساسية 

تكختيا اإلدارات األمريكية الديمقراطية كالجميكرية معان طكاؿ النصؼ الثاني مف القرف الماضي، كأف 

عادة صياغتو  (2004بكلؾ، ). السياسة األمريكية حكؿ النفط ستمعب دكران أساسيا في تشكيؿ العراؽ كا 

كلربما تعد بداية لتغيير النظاـ الدكلي كتحكـ , كعميو فإف أىداؼ حرب الخميج الثالثة تتعدل العراؽ

. الكاليات المتحدة األمريكية بو

 تعاممت مع األكراد بكاقعية شديدة تتمثؿ في استخداـ األكراد – كدكلة عظمى –إف الكاليات المتحدة 

فيي تؤكد عمى حتمية عدـ , ككرقة لتحقيؽ مصالحيا في المنطقة كما استخدمتيـ كأداة لمثكاب كالعقاب

الكردم الذم يمس " اإلرىاب"مع أنيا تديف , مساس العراؽ بحقكؽ اإلنساف الكردم في شماؿ العراؽ

كتشدد عمى أف أم اتفاؽ مع األكراد ترعاه كاشنطف يجب أف يككف متكافقان مع , أمف كسالمة تركيا

 فيك تذكير لمرئيس صداـ حسيف بأف العصا الكردية 1998أما اتفاؽ كاشنطف عاـ .  المصالح التركية

كما أف .  ال تزاؿ مرفكعة كأف ممؼ شماؿ العراؽ آخذ في التضخـ كربما يتطكر إلى ما ال تحمد عقباه

بؿ إلدراكيا , الكاليات المتحدة تعمف حرصيا عمى كحدة كسالمة أراضي العراؽ ليس مف إيمانيا بذلؾ

. بأف دكؿ المنطقة ترفض تمامان الفكرة نظران لمخاطرىا كسمبياتيا عمى المنطقة ككؿ سياسيان كعسكريان 

استخداـ العراؽ كقاعدة عسكرية رئيسية في الشرؽ األكسط، كىذا سيزيؿ كضعان مثيران  -    

لمحساسية مف العالقات السعكدية األمريكية، فالمحافظكف الجدد في كاشنطف يسعكف إلى أف تككف 

العراؽ محطة متقدمة كقاعدة أمامية لمسياستيف األمريكية كالعراقية معان، ككف أف السياسة 

اإلسرائيمية ىي اآلف عامؿ ميـ في السياسة العراقية، كستبقى كذلؾ في المستقبؿ تحت أية حككمة 

 .منتظرة
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إف األزمة العراقية أكضحت أف دكر مجمس األمف في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف لـ يكف  -

كمتغير )يتأثر سمبان أك إيجابان بالنظاـ الدكلي  (متغير تابع)كما أكضحت أف المجمس ىك , فاعالن 

كبالتالي فإف الكاليات المتحدة نجحت في تكظيؼ المنظمة الدكلية لتحقيؽ أىداؼ , (مستقؿ

كأف نمط تعامؿ المجمس مع األزمة قد تراكح بيف التكظيؼ كاالستبعاد , إستراتيجيتيا في العراؽ

. كالتيميش كفقان لتفاعالت النظاـ الدكلي

مف المتكقع أف الكاليات المتحدة نفسيا ىي التي ستقـك بإدارة المنشآت النفطية في العراؽ  -

يؤكد عمى أف كجكد النفط العراقي تحت اإلدارة األمريكية إف الباحث كلذا ؼ.  كلكف مف كراء حجاب

يعني أنو سيخضع بشكؿ كامؿ لمخطط التي أعدتيا الكاليات المتحدة سمفان لخمؽ كضع نفطي 

كمف المتكقع أف تمجأ الكاليات المتحدة بشكؿ جدم إلى خصخصة النفط العراقي , عالمي جديد

 .كالتخمص مف السيطرة الحككمية

خفاؽ ىذا النظاـ في , إف احتالؿ العراؽ أظير عجز كىشاشة النظاـ اإلقميمي العربي-     كا 

بؿ أكضح البحث أف النظاـ العربي فقد ُأسس , تحقيؽ التنمية المتكاممة كالدفاع عف أحد أعضاؤه

 .كأصبحت الكاليات المتحدة ىي األكثر قدرة كتحكـ في مخرجات ىذا النظاـ, قيامو

كأف أجندتيا التقت كاألجندة األمريكية عمى ,  مع العراؽ– تاريخيان –تبيف أف إيراف في حالة عداء 

في نفس الكقت أف , بالرغـ مف التضارب في التكجيات األمريكية مع اإليرانية, أرض العراؽ

 اإليراني في حالة العداء لمكاليات المتحدة لـ يسيـ في إحداث تقاربان إيرانيان عراقيان –التالقي العراقي 

. في مكاجية العدكاف كلك مرحميان 

شد "إف تعاظـ النفكذ اإلسرائيمي في شماؿ العراقي يأتي في سياؽ اإلستراتيجية اإلسرائيمية  -

كمفادىا استثمار كرقة , الذم رسميا بف غكريكف منذ نياية الخمسينات مف القرف الماضي" األطراؼ

األقميات كالعرقيات تكطئة لضرب العمؽ العربي كأشغالو في ىمكـ أمنو الداخمي كأبعاده عف 
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كبالتالي فإف تعاظـ النفكذ اإلسرائيمي في كردستاف العراؽ يعد ىدفان أصيالن مف , قضاياه العربية

. أىداؼ اإلستراتيجية األمريكية
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