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 فى العراقى النظاـ تغيير تجاه المتحدة الواليات سياسة لتحميؿ الدراسة تسعى
 األمريكية لمييمنة بوش رؤية انعكاس بتحميؿ وذلؾ بوش، دبميو جورج حقبة

 أسباب عمى والوقوؼ العراؽ، فى النظاـ لتغيير التدخؿ أسموب عمى وحدودىا
 والذى العراؽ فى النظاـ لتغيير التدخؿ وصورة العراقى، النظاـ لتغيير التدخؿ

 العراقية الدولو بناء إلعادة استمر ولكف حسيف بصداـ باإلطاحة يكتفى لـ
 منطقة فى لمديمقراطية نموذج العراؽ تصبح بأف معمف ىدؼ مف انطالًقا
 النظاـ لتغيير األمريكية اإلدارة واجيت التى المعوقات وأثر األوسط، الشرؽ
 .المرجو لمنموذج لموصوؿ العراقى
 .العراؽ النظاـ، تغيير التدخؿ بناء، إعادة الواقعيو، الييمنو :مفتاحية كممات
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Abstract: 
The study seeks to analyze the policy of the United States 
towards changing the Iraqi regime in the era of George W. 
Bush, by analyzing the Reflection of Bush's vision of 
American hegemony and its limits on the method of 
intervention to change the regime in Iraq, and to identify 
the reasons for intervention to change the Iraqi regime, and 
the ways of intervention, which not only toppled Saddam 
Hussein but also continued to rebuild the Iraqi state to 
become a model of democracy in the Middle East region, 
and the impact of the obstacles that faced the US 
administration to change the Iraqi regime to reach the 
desired model. 

Keywords: Realist domination, State – Rebuilding, regime 

change, Iraq. 
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 :مقدمة
التي كاف ليا بالغ األثر عمى مكانة الواليات سبتمبر و  11وقعت أحداث 

إنو تـ توجيو ضربة إرىابية داخؿ الواليات المتحدة، والتي  خاصة المتحدة
األمريكية مما دفع  اعتبرىا البعض مؤشر الضطراب ىيمنة الواليات المتحدة

 إلى تغيير سياساتيا الخارجية خاصة تجاه الشرؽ األوسط الواليات المتحدة
 ،(1)المنطقة بدء الحديث بشكؿ صريح عف ضرورة التدخؿ لتغيير النظـ فيو 

يدد األمف التسمطية تأوى أو تموؿ اإلرىاب وتحكـ الانظمو  ورأى بوش أف
إلسقاط ىذه األنظمة  القومي األمريكي لذا اتجو بوش إلى التدخؿ العسكري

نظمة واإلطاحة بصناع السياسة فى ىذه الدوؿ واستيدؼ بوش عدد مف األ
مف بينيا العراؽ، ومف ىنا تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عمى تساؤؿ رئيس 
يتمثؿ في ماىية رؤية بوش لمييمنة األمريكية، وما ىي سياسة الواليات 

 .المتحدة األمريكية في عيد إدارة بوش االبف لتغيير النظاـ في العراؽ؟
عمى النحو  ولإلجابة عمى ىذا التسؤؿ سيتـ تناوؿ ثالث عناصر أساسية، 

 التالي: 
 رؤية بوش لمهيمنة األمريكية -
سةبتمبر  11سياسةة الوييةات المتحةدة ت ةاه ت ييةر الةنام رةق الدةرا  بدةد  -

 .م2001



 
     

 
 0202 يوليو  - السابعالعدد                     مجلة كلية السياسة واالقتصاد          

  
 

5 
 

السياسةةة الخار يةةة لموييةةات المتحةةدة رةةي عهةةد الةةر يس بةةةوش  -
  ايبن لت يير الناام ري الدرا .

 :أوًي: رؤية بوش لمهيمنة األمريكية
فكر  والذي يؤثر عمي إلى الحزب الجميوريبوش  Wينتمي الرئيس جورج 

ف تتواجد أف الديمقراطية تتطمب القوه فال يمكف أالمحافظيف الجدد الذي يرى 
إلحداث تغيير حقيقي  فى مناخ عاجز عف مواجية الطغياف فالقوة ضرورية

فى األنظمة السياسية لمقضاء عمى األنظمة الفاسدة، وتمثؿ نظـ الحكـ 
فضيمة وأي فكر رافض ليا يعّد فكر معادى لمديمقراطية مثؿ الديمقراطية ال
وعمى ضوء ذلؾ تقسـ األنظمة إلى قسميف جيدة وسيئة أو  ،الفكر الشيوعي
المناىض لمتوجو  "محور الشر"وىذا ما توّلد عنو مصطمح  خيره وشريرة،

لذلؾ  ،الديمقراطي في مقابؿ محور الخير الذي يمثمو الفكر الغربي الديمقراطي
ىو الطريؽ ، (2)إف تغيير األنظمة غير الديمقراطية لتكريس القيـ األميركيةف

األمثؿ لتحقيؽ األمف والسالـ في الواليات المتحدة األميركية، دوف االىتماـ 
، (3)بمبادئ القانوف الدولي والتنظيمات الدولية لحفظ األمف والسمـ الدولييف

ال تضع حدود أو قيود ليا فيى فيؤمنو بالييمنة مف المنظور الواقعى والتى 
 ىيمنو مطمقة وتتصرؼ بشكؿ انفرادى وال تولى اىتماـ بقواعد النظاـ الدولى.

خمية فى المجتمعات األخرى الدا بيف األوضاع يربط المحافظوف الجدد 
فالقضايا المحمية لمدوؿ العربية واإلسالمية ليست  األمريكي، واألمف القومي
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فيو تحت دعاوى السيادة الوطنية، بؿ لمواليات  شأف داخمي ال يجوز التدخؿ
المتحدة الحؽ فى التدخؿ فى الشئوف الداخمية لتمؾ الدوؿ لمنع ظيور تيارات 
تضر بالداخؿ األمريكي، أي أنو لو لـ تتدخؿ الواليات المتحدة إلحداث تغيير 

جزئي فى أنظمة الدوؿ اإلسالمية ستؤثر إفرازات ىذه األنظمة  كمى أو
 .(4)عمى الداخؿ األمريكي المضطربة

 التي القومي األمف ستراتيجيةااحتمت سياسة تغيير النظـ جزء رئيسي فى و 
وتـ التأكيد عمييا فى إستراتيجية  2002إدارة الرئيس بوش فى سبتمبر  أعمنتيا
تبنى ما بات يعرؼ  -1، (5)عدد مف الركائز منياوالتي قامت عمى  ـ،2006

ا بأف اعتقادً  يةاالستباق وتوسيع نطاؽ اإلجراءات "المسبقة"بالحرب الوقائية 
النظاـ الدولي ميدد بخطر اإلرىاب والدوؿ المارقة، وبدوف تدخؿ الواليات 

إقرار -2، (6)خطار سوؼ تنمو وتتفاقـالمتحدة وشف حرب وقائية فإف ىذه األ
الديمقراطية باعتبارىا الحؿ النيائي لمظمـ والقمع الواقع عمى شعوب منطقة 

أف الحرية والديمقراطية والتجارة الحرة تييئ الطريؽ  رؽ األوسط باعتبارالش
 .(7)اأمنً  وأكثر إلى عالـ أفضؿ

 

سياسةةة الوييةةات المتحةةدة ت ةةاه ت ييةةر الةةنام رةةق الدةةرا  بدةةد ثانًيةةا: 
 :2001سبتمبر  11
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سػبتمبر  11ا بعػد ىجمػات أصبحت سياسة إدارة بػوش تجػاه العػراؽ أكثػر حزًمػ
أكدت عمى ضرورة تغيير النظاـ وأعمف نائػب وزيػر الػدفاع األمريكػي و ، 2001

الحػرب عمػى اإلرىػاب سػتكوف حممػة ولػيس عمػؿ واحػد حتػى  أفبػوؿ وولفػويتز 
 .(8)النظـ الداعمة لوواإلطاحة بيتـ القضاء عمى اإلرىاب 

 ما يمي: ومف مبررات التدخؿ لتغيير النظاـ فى العراؽ
ركزت إدارة بوش عمى : الشامؿامتالؾ العراؽ ألسمحة الدمار  -1

 ؽ فعمىيا لمحرب عمى العراؽ وىى تطبأسمحة الدمار الشامؿ باعتبارىا سببً 
ف الحرب عمى العراؽ وامتالؾ نظاـ ية، حيث ربطت بيستباقلفكرة الحروب اال

ة، يولوجية والبيميائيد األسمحة الكيف ألسمحة الدمار الشامؿ وبالتحديصداـ حس
تمؾ األسمحة وباألخص إذا امتمكتيا نظـ معادية  ضرر انتشار واحتمالية

كي، لذلؾ ارتكزت يييدد األمف القومي األمر  وىو مالمواليات المتحدة كالعراؽ، 
اسة إدارة بوش عمى أف استخداـ القوه العسكرية والقضاء عمى نظاـ صداـ يس

ا بعدما عجزت انتشار أسمحة الدمار الشامؿ خصوصً  كونو وسيمو لمنع حسيف
ة مف التخمص مف تمؾ يش الدوليات التفتيوبات االقتصادية وعممالعق

، وأكد مسئولوف عمى امتالؾ العراؽ لمتكنولوجيا النووية وأنيا عممت (9)األسمحة
غادر مفتشو األمـ أف عمى إعادة بناء برامج أسمحة الدمار الشامؿ منذ 

أبحاث األسمحة األدوات المتنقمة إلخفاء  أف العراؽ يستخدـو المتحدة العراؽ، 
البيولوجية وقد وضعت بعضيا تحت األرض، بؿ زعـ بعض المسئوليف 

 . (10)األمريكييف أف العراؽ أوشكت عمى تطوير أسمحتيا النووي
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ربطت اإلدارة األمريكية حربيا  رعاية نظاـ الحكـ فى العراؽ لإلرىاب: -2
اإلرىاب نظاـ يدعـ  بأنوعمى العراؽ ورغبتيا فى اإلطاحة بنظاـ صداـ حسيف 

واستعممت الواليات المتحدة حجة عالقة صداـ حسيف وحكومتو بممؼ اإلرىاب 
ذا الربط بيف صداـ واإلرىاب بني ھ لتغير نظاـ صداـ حسيف بالقوة، كمبرر

ة يادة العراقياسي والثقافي لمقير الذي حدث فيو الخطاب السيية التغيعمى خمف
كي يأسباب العداء األمر  ة، كما كاف مفيج الثانيالسابقة بعد حرب الخم

ة السابقة ية ارتباط القيادة العراقيكيف ادعاء اإلدارة األمر ية صداـ حسيلشخص
 ،اؿ بوش األب في الكويت وأيضا بتفجير مركز التجارة العالمييبمحاولة اغت

عداء صداـ حسيف لا كافی مبررً  تمؾ األحداث ةيكياعتبرت اإلدارة األمر و 
 صانع القرارلاعتبرت محفز و سبتمبر 11كشخص ونظاـ، حتى جاءت أحداث 

بنظاـ صداـ ـ 2001سبتمبر  11ربطت اإلدارة األمريكية أحداث فكي، ياألمر 
ات المتحدة تورط صداـ بيا، واستندت في اتياماتيا عمى يحسيف وأعمنت الوال

 دعطا التقوا عدة مرات معمزاعـ أف ستة مف منفذي األحداث ومف بينيـ محم
وأف ىناؾ معسكر  ،فراد مف المخابرات العراقية في أحد الدوؿ األوروبيةأ

 واستندت ،(11)العاصمة بغداد جنوبؾ ـ القاعدة فى منطقة سمماف بيلتنظ
ف نزحوا إلى الغرب وكانوا يية عمى أقواؿ عراقيكيوكالة المخابرات األمر 

حمد الجبمي، وقاؿ أمعارض بزعامة الوطني ال ف إلى حزب المؤتمرييمنتم
ا ويدرب ويأوي إرىابييف وسوؼ يتـ استخداـ بوش أف صداـ حسيف يدعـ ماديً 

 .(12)أسمحة الدمار الشامؿ ضد الواليات المتحدة



 
     

 
 0202 يوليو  - السابعالعدد                     مجلة كلية السياسة واالقتصاد          

  
 

9 
 

قامة نظاـ ديمقراطي بديؿ: -3 تغيير نظاـ صداـ لنظاـ حكـ  تحرير العراؽ وا 
 واالستقرار فى المنطقةديمقراطي لما لو مف انعكاس عمى تحقيؽ السالـ 

ا ما كانت تدعى إدارة بوش أنيا محررة لمعراؽ وليس محتؿ لو، وقدـ فدائمً 
كدا عمى ميمة الحرب وأبوش ىذه الفكرة قبؿ بداية الحرب عمى أفغانستاف 

، فطموح إدارة بوش لنشر الديمقراطية ارتبط بشكؿ كبير بعممية (13)األخالقية
األمريكية إلى تغيير نظاـ الحكـ  فسعت اإلدارة، تغيير السياسة الداخمية لمعراؽ

قامة نظاـ ديمقراطي يكوف نموذج لدوؿ المنطقة ويصبح بداية ا  فى العراؽ و 
إلعادة ترتيب األوضاع في منطقة الشرؽ األوسط و لمتغيير في العالـ العربي، 

 .وتغير موازيف القوى اإلقميمية
لدعـ شعبية الرئيس  دعـ شعبية بوش: محاولة توظيؼ الحرب ضد العراؽ -4

األمريكى فى فترة حكـ ثانية واعطاء األولوية في سياسة اإلدارة األمريكية 
لمكافحة اإلرىاب والحفاظ عمى األمف القومي، وذلؾ عمى الرغـ مما تعانيو 

وتقييد في  وكساد مالي، قتصادي،ااألوضاع الداخمية األمريكية مف ركود 
 .بعض الحريات المدنية

قناعيا بغزو العراؽ:  نجاح إسرائيؿ -5 في الضغط عمى إدارة الرئيس بوش وا 
ـ، بدأت إسرائيؿ تضغط بأساليب مباشرة، وأخرى غير 2002فمنذ بداية عاـ 

مباشرة مف أجؿ حث اإلدارة األمريكية عمى غزو العراؽ، وأدت ىذه الضغوط 
إلى إقناع الواليات المتحدة بعدـ التساىؿ مع دوؿ منطقة الشرؽ األوسط، 

ي تتنامى فيو مشاعر المعاداة لمواليات المتحدة األمريكية، فضاًل عف الذ
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التيديدات التي تحيط بإسرائيؿ ومنابع النفط، ومف ىنا كاف قرار اإلدارة 
زاحة حكـ  األمريكية بالبدء في إعادة تشكيؿ الشرؽ األوسط بغزو العراؽ، وا 

 . (14)صداـ حسيف
 أفراؽ الع قبؿ الحرب عمى (15)لورانس ليندسا أعرب أسباب اقتصادية: -6

واليات المتحدة لشف ىجـو عسكري واسع الالنفط ىو اليدؼ الرئيس لمساعي 
ف اآلثار السياسية السمبية ليذه الحرب ستكوف بسيطة أالنطاؽ ضد العرؽ و 

خصوًصا أف ، (16)ستراتيجيةلمغاية مقارنة بالمزايا االقتصادية والمكاسب اال
 ويعززباألمف القومي األمريكي،  المرتبطوستراتيجية حد السمع االأالنفط 

ىو ؽ و العرا األمريكي أماـ الشركات الكبرى مف خالؿ إعادة إعمار االستثمار
 .ما عرؼ بسياسة الباب المفتوح

 : وتتمثؿ في:أسباب أمنية -7
نو نقطة التقاء بيف أالموقع االستراتيجي لمعراؽ فى الشرؽ األوسط حيث  -أ 

دوؿ و األوسط  والشرؽ وآسيا الوسطى آسيا، غرب مناطؽ الخميج وشماؿ
يراف مما انعكس عمى أىمية التواجد الجوار الجغرافي لمعراؽ وتحديدً  ا سوريا وا 

 تيديد وردع لتمؾ الدوؿ. ةالعراؽ كأدا ياألمريكي ف العسكري
يعزز التواجد  بشكؿتثبيت القواعد العسكرية األمريكية في الخميج  -ب 

األمريكي فى منطقة الشرؽ األوسط وفي منطقة المربع االستراتيجي التي 
 وآسيا الوسطى والشرؽ األوسط. تضـ الخميج وشماؿ غرب آسيا،
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إيراف وسوريو، كمعادية لمواليات المتحدة التعامؿ مع دوؿ  تعزيز قدرة -ج 
 .مف الدوؿ التي تعتبرىـ مف محور الشر مافالواليات المتحدة في

 :حربها عمق الدرا  ير خطة الوييات المتحدة
ستراتيجية العسكرية األمريكية في حرب إسقاط النظاـ العراقي عمى اعتمدت اال

ستراتيجية الصدمة والترويع أي استعماؿ درجة عالية مف الرعب ابؼ ر ع   ما
رغامو  الظروؼ الميدانية المفروضة عميو،  عمى قبوؿوالتيديد إلقناع الخصـ وا 

قدرات  واستخدمت، وباستخداـ مايعرؼ بالثورة الجديدة في الشؤوف العسكرية
إرادة الخصـ عمى  تأثيرلمتكنولوجية متطورة ومنظومات تسميح متكاممة 

دراكو،   العالية القتاليةالسرعة والقدرة  اعتمدت القوات األمريكية عمى:و وا 
 .اليجـو الجوي والبري في اجتياح العراؽبيف  التزامف ماو 

استيدفت قوات التحالؼ بضرب أىداؼ مختارة ذات أىمية عسكرية لتقويض 
القواعد  ت فيياقدرة صداـ حسيف عمى الرد، تبعيا حممة واسعة استخدام

نشر و البحرية والجوية، والمساعدة في االستخبارات والخدمات الموجستيو، 
 .(17)وحدات قتالية

، بيجـو جوي عمى موقع كاف يشتبو أف 2003مارس  19لحرب فى بدأت ا
صداـ حسيف يمتقي فيو مع كبار المسئوليف العراقييف، ودخمت القوات 

مارس، وواجو التدخؿ العسكري مقاومة فى البداية،  20األمريكية العراؽ في 
وسقطت المدف  ؿ،أبري 9 فىعمى العاصمة بغداد القوات األمريكية وسيطرت 
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أبريؿ، دخمت القوات  14لية مف كركوؾ والموصؿ بعد ذلؾ وفى الشما
أبريؿ أعمف الرئيس بوش  15األمريكية تكريت مسقط رأس صداـ حسيف، وفي 

 .(18)أنو تـ اإلطاحة بنظاـ صداـ حسيف
ف السياسة الخارجية األمريكية التي تبنتيا تجاه العراؽ كانت أيتبف  ومما سبؽ

 لنظاـ ديمقراطي مولى لمواليات المتحدةتستيدؼ تغير نظاـ صداـ حسيف 
األمريكية يكوف بداية لعممية تغيير كبرى فى الشرؽ األوسط، واستخدمت 

نظاـ القيادة فى لتحقيؽ ذلؾ القوى الصمبة، واستطاعت مف خالليا تغيير 
 صداـ حسيف.

 بوش الر يس عهد ري المتحدة لموييات الخار ية ثالًثا: السياسة
 :الدرا  ري الناام لت يير ايبن

انعكست رؤية بوش لمييمنة األمريكية عمى أسموب التدخؿ لتغيير النظاـ في 
العراؽ، فمـ يكتفي بتغيير القيادة السياسية العراقية، ولكف عمؿ عمى انتياج 

امبريالية باستمراره في التواجد بالعراؽ إلعادة بناء المؤسسات  أكثر أسموب
 العراقية. السياسية المختمفة في الدولة

 ىقامت الواليات المتحدة األمريكية في محاولة إلنشاء نظاـ داخمي وىيكم
لمييمنة عمى أساس اإلجماع بتنمية المجتمعات السياسية والمدنية في العراؽ 
وكذلؾ االقتصاد العراقي مف خالؿ الخصخصة واالعتماد عمى المثقفيف 
أصحاب الفكر المولى لمواليات المتحدة لمؿء المناصب الرئيسية في 
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 ت، وقمعالحكومة، وبناء قاعدة المجتمع المدني التي ستدعـ الحكومة الجديدة
عمى  توسيطر  تاألصوات السياسية المعارضة لمتواجد األمريكي، وكذلؾ مول

ثر عمى تشكيؿ الوعى العاـ وقبوؿ ألما لو مف  ،(19)وسائؿ اإلعالـ المحمية
 الييمنة. رسيخاألفكار األمريكية بشكؿ سمس لت

سعت لتغيير النظاـ في العراؽ لنظاـ ديمقراطي بيدؼ تعزيز ىيمنة الواليات ف
المتحدة مف خالؿ تنمية التغيير في الجوانب السياسية والمجتمع المدني في 

ستراتيجية تعزيز الديمقراطية في الوثائؽ التي االعراؽ، الخطوة التي تعكس 
حثت الواليات المتحدة األمريكية عمى إعادة بناء العراؽ مف خالؿ جميع 

عادة الوسائؿ واألدوات والقنوات المتاحة و  ة التحتية الديمقراطية بناء البنيا 
لكونيا مف العناصر األساسية لتحقيؽ الييمنة مف خالؿ اإلجماع وليس القوة 
أو اإلكراه فقط لكونو ييدؼ لتعزيز أيديولوجية بيدؼ السيطرة عمى جميع 

المشيد السياسي  التحكـ فىجوانب الحياة االجتماعية في البالد مف خالؿ 
 .(20)والمجتمع المدني

ات المتحدة األمريكية بتغير المنظومة السياسية والعسكرية والمدنية قامت الوالي
وقمع النقابات  (اإلعالـ العراقي والنظاـ التعميميوالقافية )واالقتصادية 

العمالية مف أجؿ ضماف سرعة قبوؿ الفكر الميبرالي مف قبؿ الشعب العراقي 
المؤسسات  لتعزيز سيطرتيا وتحقيؽ الييمنة، في محاولة إلدارة وتسيير

ا مف النخب والمثقفيف السياسية في العراؽ، استخدمت إدارة بوش عددً 
وبعض العناصر األمريكية لتشكيؿ سمطة التحالؼ المؤقتة  المواليفالعراقييف 
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لمسيطرة عمى المشيد السياسي في العراؽ لضماف السيطرة عمى جميع األمور 
عوائدىا مف تعزيز لفط السيطرة عمى موارد كالنو مف أجؿ تحقيؽ االستقرار 

 .(21)الييمنة عمى العراؽ
المفكروف الذيف كانوا في المنفي والمؤمنيف بالنظاـ األمريكي مناصب  وشغؿ

رئيسية في الوزارات العراقية حيث عمموا مع مسئوليف أمريكييف لمسيطرة عمى 
المجتمع السياسي لما ليا مف انعكاس عمى تعزيز اإليديولوجية الديمقراطية 

مف قبؿ إدارة  اختيرشكموا سمطة التحالؼ المؤقتة والذي ف ،يبرالية الغربيةالم
ألنيـ ؛ بوش لوالئيـ لمواليات المتحدة، ىؤالء المثقفوف ىـ عمالء التأثير

يعمموف كقادة في الساحتيف السياسية والمدنية إلقناع الجماىير في العراؽ 
راؽ في النظاـ الرأسمالي باالمتثاؿ لأليديولوجية الجديدة وبوسعيـ إدماج الع

 .(22)وبالتالي المساعدة في تعزيز ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية ،العالمي
عدة التدخل األمريكي إلعادة بناء الدولة الدراقية اتخذ  فأوعميو يمكف القوؿ  

يف مسئوليف مف الواليات يأشكاؿ تمثمت في اإلبقاء عمى قوتيا العسكرية، وتع
المتحدة إلدارة الشئوف الداخمية العراقية، واختيار القيادات السياسة واإلدارية 

ف جى ياألمريكية بتعي قامت اإلدارةالموالية لمواليات المتحدة وفي سبيؿ ذلؾ 
ف العراؽ ستحكـ بجيش ورئيس أأكد عمى  والذي، جارنر بالعراؽ بصوره مؤقتة

، (23)لمناخ المالئـ لمديمقراطية سيحكـ العراقييف أنفسيـواحد، عند تييئة ا
وكانت مف أىـ ميامو إعادة الخدمات، ونشر األمف، وتشغيؿ الجياز اإلداري 

 .(24)بالدولة
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 مرحمة توغل التدخل األمريكي ري الداخل الدراقي:
ف التدخؿ الفعمي لمواليات المتحدة لتعميؽ تغيير النظاـ في أيمكف اعتبار 

ف بوؿ بريمررئيسا لإلدارة المدنية لإلشراؼ يبإعادة بناء الدولة بدأ بتعي العراؽ
، يرجع ذلؾ لمقرارات التي قاـ ـ2003 مايو 6في  العراؽ عمى إعادة اعمار

والتي استيدفت "مف وجية نظره" عودة  ،العراؽ باتخاذىا لتغيير الوضع في
االستقرار بالعراؽ بعد االضطرابات الناتجة عف الحرب واإلطاحة بصداـ 

تـ مف  ، ويمكف عرض ما1483ا لقرار مجمس األمف رقـ حسيف مستندً 
 إجراءات لتحقيؽ ىذه األىداؼ في:

 مف خالؿ إنفاؽ مبمغ عشرة مالييف دوالر في دعـ بنية الديمقراطية :
ستة أشير عمى برنامج شمؿ تدريب ومساعدة األحزاب السياسية العراقية، 
والمجموعات النسائية، والشبابية، وغيرىا مف منظمات المجتمع المدني 

دعـ و تثقيؼ المجتمع المدني وتعزيز القدرات المينية لوسائؿ اإلعالـ و 
، وىو (25)وغيرىاإدارة انتخابية جديدة لمعراؽ  عمى تدريبلاالمؤتمرات الحزبية و 

ا بالنسبة ليدؼ كػتطور الوضع السياسي في العراؽ بعد تغير مبمغ ضعيؼ جدً 
 اإلطاحة بصداـ.و القيادة السياسية 

 اعتمد في الجزء األكبر لتمويؿ ىذا تحقيؽ االستقرار وتخفيض النزاعات :
شاء فرقة عمؿ لتعويض ضحايا النظاـ إن اليدؼ عمى الموارد العراقية منيا

 .(26)مميوف دوالر مف دخؿ النفط العراقي 25ع وقؼ مقداره مالسابؽ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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  :ا ري ت يير الناام السياسي ري الدرا كثر تأثيرً الخطوات األ 
لقد اختمفت وجيات النظر حوؿ قرار حؿ الجيش : حل ال يش الدراقي -1

العراقي ىؿ ىو قرار اتخذ مف جانب الواليات المتحدة األمريكية أـ ال، ولكف 
الباحثة ترى أًيا كانت وجيات النظر، فإف حؿ الجيش العراقي كاف خطوة 
أساسية مف قبؿ السياسة األمريكية مف أجؿ تغيير النظاـ السياسي في العراؽ، 

ش جديد يتفؽ مع سياسة الواليات المتحدة األمريكية، ومع وبناء جي
الديمقراطية المزعومة مف جانبيا، فأمريكا كانت تريد طمس أي ىوية لمنظاـ 
القديـ، وال شؾ أف حؿ الجيش كاف في مقدمة الخطوات التي اتخذتيا الواليات 

باحثة المتحدة األمريكية مف أجؿ تغيير النظاـ السياسي في العراؽ، وترى ال
أف حؿ الجيش العراقي كاف لو تبعاتو السمبية ليس عمى العراؽ فحسب، ولكف 
عمى المنطقة أيًضا؛ حيث انحسرت مكانة العراؽ اإلقميمية بعد حؿ الجيش 
العراقي مع ما ترتب عمى ىذا الحؿ مف اختالؿ كبير في ميزاف القوى 

صوًصا إسرائيؿ اإلقميمية بيف العرب مف جية، والقوى اإلقميمية األخرى، خ
مف جية أخرى، فثمة فرؽ كبير بيف عراؽ ما قبؿ االحتالؿ وعراؽ ما بعد 
االحتالؿ؛ إذ كاف العراؽ قبؿ االحتالؿ يسعى إلى أف يكوف ىو المركز 
لى أف يستعيد ىذه المكانة التي خسرىا في عاـ  اإلقميمي لمسياسة العربية، وا 

ذا المسعى حواؿ أف يبرىف ـ بعد حربو مع بريطانيا، وانسجاًما مع ى1941
عمى أنو األكثر التزاًما فيما يتعمؽ بالفكرة العربية، لكف عراؽ ما بعد االحتالؿ 
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لـ يحتسب نفسو جزًءا مف العالـ العربي، وبات يتوجو إلى طيراف عمى 
لى أمريكا عمى الصعيد الدولي، مع ما يحمؿ ىذا التوجو  الصعيد اإلقميمي، وا 

 .(27)وره في األقممة العربيةمف انعكاسات عمى صعيد د
فقد ارجع بريمر معاناة الشعب العراقي قبؿ تدخؿ : حل حزب البدث -2

الواليات المتحدة لتغيير نظاـ صداـ حسيف النتياكات حقوؽ اإلنساف وعدـ 
التوزيع العادؿ لمثروة إلى سياسات حزب البعث، فاإلبقاء عميو بمثابة 

لنظر األمريكية بكونيا سياسة قائمة استمرارية لسياساتو التي تتسـ مف وجو ا
، وتـ اتخاذ عدد مف الخطوات (28)عمى الترىيب، وتيدد امف قوات التحالؼ

 :منيا
  زالة تـ إيقاؼ حزب البعث العراقي عف طريؽ القضاء عمى ىيكؿ الحزب وا 

قيادتو مف مواقع السمطة في العراؽ لضماف عدـ تيديد الحكومة الجديدة مف 
وعدـ عودتيـ لمسمطة وأف أي مسئوؿ يحصؿ عمى رضاء قبؿ عناصر البعث 

 الشعب العراؽ.
  منعيـ مف العمؿ في و عزؿ األعضاء العامميف بالجياز اإلداري لمدولة

القطاع العاـ وحقؽ مع المشتبو في ارتكابو لسموؾ إجرامي أو شكؿ تيديًدا 
 لألمف لقوات التحالؼ واحتجازىـ أو وضعيـ قيد اإلقامة الجبرية.

 ت مع األفراد الذيف يشغموف مناصب عميا الحتمالية ارتباطيـ بحزب مقابال
 .(29)البعث
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  إشراؾ المواطنيف العراقييف أنفسيـ لمتوصؿ لكبار قيادات حزب البعث
 .(30)عنيـوذلؾ عف طريؽ رصد مكافآت مالية لإلبالغ 

 دارتيا مف قبؿ ـ تحفظ عمى جميع األصوؿ وأمواؿ الحزب وحظر حيازتي وا 
لمدنية األمريكية نيابة عف ولصالح الشعب العراقي وحدد أوجو صرفيا اإلدارة ا

واستخدميا لمساعدة الشعب العراقي ودعـ إعادة بناء العراؽ بنظاميا 
ف اجتثاث حزب البعث كاف لو نتائج عكسية إلى حٍد ما ألف أ ، إال(31)الجديد

اًل عف ا بحممة اجتثاث البعث، فضالطائفة السّنية في العراؽ تأثرت سمبً 
ض العراقيف الشعور باإليذاء واإلذالؿ تجاه قوات االحتالؿ مما عمؽ مف رف

 .(32)لفكرة التواجد األمريكي في العراؽ
: حؿ الكيانات المؤثرة في النظاـ حل المؤسسات الثقارية والدسكرية -3

عد ثقافي أي تساىـ في تشكيؿ الوعي السياسي العراقي سواء كيانات ليا ب  
مني تعمؿ عمى حفظ أوزارة اإلعالـ، أو الكيانات ذات بعد والرأي العاـ ك

ا خارجية تحسبً  النظاـ العاـ والتصدي لمتيديدات األمنية سواء كانت داخمية أو
وذلؾ إلحالليا بمؤسسات جديدة تتماشى والنظاـ ، (33)النتماء القائميف عمييا

لمواليات المتحدة زيادة المشاعر المعادية ذلؾ ، ونتج عمى (34)الموالى الجديد
خمؿ المنظومة األمنية مثؿ  ، وتسبب قى(35)وتزايد النشاطات المسمحة

محدودية قوات األمف المطموبة لعودة االستقرار وىو ما تطمب إبقاء القوات 
األمريكية أو الدولية لحيف توافر اإلمكانيات الستبداليا بقوات األمف العراقية 

ف األطراؼ أ، وكاف المبرر مف ذلؾ ىو (36)تحت قيادة الدولة الديمقراطية
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الدولية مف ميمتيا نشر آالؼ مف الشرطة الدولية المسمحة لمراقبة وتدريب 
 .(37)وتوجيو وممارسة عمؿ القوات المحمية حتى إنشاء قوة شرطية محمية

وتدريب الشرطة، وتقوية  ،األمريكية في العراؽ ىو إنشاء الجيش فمياـ اإلدارة
فربطت الواليات المتحدة  ،عـ نزع السالح، ومكافحة الجريمةقطاع العدالة، ود

ف انسحابيا سيمثؿ أبقاء قوتيا في العراؽ بعممية التحوؿ الديمقراطي بيا و 
مني عمى العراؽ فبمغادرتيا ستصبح العراؽ في حالة مف الفوضى أتيديد 

وحرب أىمية، فالمعضمة األساسية تكمف في مدى مشاركة السمطة العراقية مع 
المجتمع الدولي لالحتفاظ بالقوة الكافية لإلشراؼ عمى تغيير النظاـ فى العراؽ 

قوات التحالؼ خطأ عممية حؿ حزب  أدركت، وبعد أف (38)لنظاـ ديمقراطي
البعث والجيش الوطني العراقي، بدأت بإعادة عدد كبير مف القوات المسمحة 

 .(39)العراقية لكونو عنصر أساسي النتقاؿ متوازف لمسمطة
يوليو مجمس الحكـ  13شكؿ في : تشكيل م مس الحكم الدراقي -1

ا مف بينيـ الدكتور "أحمد شيعيً  اعضوً  13عضو،  25االنتقالي العراقي ضـ 
ألجمبي" و"عبد العزيز الحكيـ"، وعرب سنة مف بينيـ "عدناف باتشي" وزير 

زعيـ مف األكراد مف بينيـ "مسعود بارزاني"  5الخارجية العراقي السابؽ و 
الحزب الديمقراطي الكردستاني و"جالؿ طالباني" زعيـ االتحاد الوطني 

حوؿ شرعيتو وطبيعة تشكيمو  نتقاداتأثار التشكيؿ ا، (40)الكردستاني وغيرىـ
"معيف"،  ومحدودية اختصاصيتو وأداؤه، فيو مجمس تابع لإلدارة األمريكية

ية العراقية وكأف دوره ا كؿ البعد عف القومغمب عمى تكوينو طابع طائفي بعيدً 
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تعزيز النزعة العرقية وليس إقامة دولو مدنيو، أما الصالحيات التي أوكمت لو 
كانت تفتقر لمطابع السيادي فكاف لمحاكـ المدني األمريكي حؽ نقض قراراتو 
وىو ما شكؿ إشكاليو لممجمس، مما انعكس عمى أداؤه فمع بداية تشكيؿ 

يؿ المثاؿ لـ يتـ التوافؽ حوؿ اختيار المجمس ظير عدـ التوافؽ فعمى سب
 رئيس مؤقت لممجمس، وغيرىا مف الموضوعات.

وافؽ مجمس الحكـ : دستور دا م أعقبووضع دستور مؤقت  -2
العراقي عمى دستور مؤقت لمعراؽ عرؼ باسـ قانوف إدارة دولة العراؽ لمفترة 

س، نص االنتقالية، والذي صاغتو سمطة التحالؼ المؤقتة بالتنسيؽ مع المجم
ىذا الدستور المؤقت عمى أف تكوف "جميورية، فيدرالية، ديمقراطية، تعددية" 
وأف "اإلسالـ ىو الديف الرسمي لمدولة ومصدرًا لمتشريع" و"المغة العربية والمغة 
الكردية ىما المغتاف الرسميتاف" وأف يتـ إدارة الموارد الطبيعية "توزيع اإليرادات 

الميزانية الوطنية بطريقة متكافئة تتناسب مع الناتجة عف بيعيا مف خالؿ 
توزيع السكاف في جميع أنحاء البالد"، و"الحكومة العراقية المؤقتة ذات سيادة 

خمى عف سمطتو قبؿ يوميف يتف بريمر أو  ـ،2004يونيو  30كاممة" في 
، وركز الباب التاسع فيو عمى ضرورة (41)لضماف رحيمو اآلمف عف البالد

المسمحة العراقية مع القوات متعددة الجنسيات في العراؽ، مشاركة القوات 
وحدد صالحيات الحكومة  ـ،2004لعاـ  1546وجاء قرار مجمس األمف رقـ 

المؤقتة في العراؽ وعالقتيا مع القوات متعددة الجنسيات، ولـ تمنح أي 
صالحيات تؤثر عمى العراؽ تتجاوز الفترة االنتقالية وحدد جدوؿ زمني يشمؿ 
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الختيار  ـ2004مؤتمر وطني يمثؿ فيو جميع فئات المجتمع في يوليو عقد 
مؿ دستور دائـ لمعراؽ، واإلعداد لالنتخابات العامة، لعمجمس استشاري 

، لتشػكيؿ جمعيػة وطنيػة ـ2015يناير  31وتكوف ىناؾ حكومة منتخبة في 
معػراؽ وصػياغة انتقاليػة، تتػولى جممػة مسػؤوليات منػيا تشػكيؿ حكومػة انتقاليػة ل

 31دسػتور دائػـ لمعػراؽ تمييػدا لقيػاـ حكومػة منتخبػة انتخابػا دستوريا بحموؿ 
 .(42)ـ2005ديسمبر 

بإ راء استفتاءات وعدد من  ممارسة ديمقراطية شكمية  -3
أحدثت االنتخابات جدؿ حوؿ أىميتيا وجدواىا وعمى  الدمميات اينتخابية:

 األمنية في العراؽ، إال تحسف األوضاع الرغـ مف طمب البعض تأجيميا بعد
ف الخوؼ مف ترسيخ انطباع بفشؿ سمطة التحالؼ وتوفير فرصو أماـ أ

المتطرفيف إلجراء عمميات إرىابية بالعراؽ، أو تشجيع بعض الطوائؼ عمى 
التطرؼ، فتـ إجراء عدد مف االنتخابات كانتخاب مجمس األمة العراقي بنظاـ 

شيور وغيرىا، ولعبت  9وانتخاب حكومة مؤقتة لمده انتخاب القوائـ النسبية، 
اإلدارة األمريكية الدور األكبر في إبراميا سواء بعمؿ اإلطار التشريعي الذي 

الذي شكؿ  اإلداريو أعده بريمر، و جري عمى أساسة االنتخابات العراقية أ  
 .(43)مفوضية االنتخابات

 لتغيرىا مثؿ:باإلضافة إلى إف ىناؾ محاور أخرى تـ التدخؿ 
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 فقد تـ إلغاء وزارة اإلعالـ وسمح بإصدار عدد كبير مف  :اإلعالم
حريو مطمقو فقد قيدتيا دوف الصحؼ واإلذاعات والمحطات التمفزيونية، 

السمطة األمريكية بحظر نشر أي مواد إعالمية تدعو أو تشير إلى النظاـ 
 .(44)السابؽ

 شأنيا تغير النظاـ  تـ اتخاذ عدد مف الخطوات التي مف :ايقتصاد
نو محور ىاـ سينعكس أاالقتصادي في العراؽ الذي اعتبرتو اإلدارة األمريكية 

عمى الحرية السياسية، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ تغير العممة العراقية فتـ تبديؿ 
الدينار القديـ بأخر جديد، عف طريؽ البنؾ المركزي العراقي عمؿ تحت 

 .(45)إشراؼ سمطة االئتالؼ المؤقتة
 :قاـ كبير مستشاري سمطة االئتالؼ المؤقتة بوزارة التعميـ استجابة  التدميم

ير نظاـ التعميـ في العراؽ ياألمريكية بإدراج ثالث أولويات لتغ لطمب اإلدارة
صالح المناىج الدراسية،  كإصالح البنية التحتية لممدارس، وبناء القدرات، وا 

مدرسة ورفع مرتبات  1000تأىيؿ حدد بريمر ومستشاروه ىدًؼ إعادة و 
دوالًرا شيرًيا وبدأت طباعة وتوزيع كتب  150إلى  3المعمميف مف ما يعادؿ 

 .وغيرىا ،(46)دراسية جديدة خالية مف أي ماده عممية عف النظاـ السابؽ
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 تحديات إعادة بناء الدرا  وتحولها لناام حكم ديمقراطي:
تغيير نظاـ الحكـ في العراؽ لنظاـ ىناؾ العديد مف التحديات التي أعاقت 

قميمية  ديمقراطي بسيولو ويمكف تصنيؼ ىذه التحديات إلى تحديات داخمية وا 
 ودولية.

التحديات الداخمية ذات الطابع المحمى: افتقار العراؽ لألسس الديمقراطية  -1
فالعراؽ لديو نظاـ حكـ عميؽ، وانقسامات طائفية وعرقية متجذرة وغير مستقرة 
ونظاـ حكـ غير ديمقراطية، وتحيط بو دوؿ بعيده عف انظـ الحكـ 

ة الوطنية فمـ ضعؼ اليويو الديمقراطية، فيميؿ المواطنيف إلى التعصب لمقبمية 
تعمؿ اليياكؿ السياسية التي أنشأتيا بريطانيا بعد الحرب العالمية األولى عمى 
حؿ ىذه اإلشكالية وظؿ العراؽ بال تقميد لمديمقراطية التعددية فكاف النظاـ 

، وعمى الرغـ مف (47)ستبدادي ويتجو لتسوية النزاعات بالقوةا السياسي نظاـ
العراقية لدى العراقييف إال أف ىذا ال يمغي وجود إحساس باليوية الوطنية 

أشكاؿ اليوية الفئوية المتعصبة سواء كانت اثنيو أو جغرافية أو قبمية أو 
دينية، فمعظـ السكاف األكراد والشيعة ليس لدييـ تقميد حقيقي لمتمثيؿ في 

ف الطبقة الوسطى العراقية التي أالمجتمع السياسة العراقية، باإلضافة إلى 
ي منتصؼ القرف العشريف والتي وفرت األساس لمجتمع مدني ظيرت ف

بات التي تـ فرضيا ألكثر مف عقديف عمى و حجمت بسبب اإلضرابات والعق
التحديات المتوقعة لمجتمع يخرج مف العراؽ فواجيت ، (48)نظاـ صداـ حسيف
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فترة حكـ شمولي يحتاج إلى إصالح مؤسسي في الجياز البيروقراطي 
صالح واألجيزة األمني ة وتحقيؽ العدالة لضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف، وا 

 األسواؽ العالمية. التواجد فىاقتصادي شامؿ يستطيع 
التحديات اإلقميمية: بسبب الظروؼ الدبموماسية الشائكة التي سببيا  -2

التدخؿ لتغيير النظاـ السياسي العراقي مع الدوؿ المجاورة الرافضة لمحرب 
ي تشكيؿ السياسة العراقية وربما في زعزعة االستقرار ولدييـ مصمحة لمتدخؿ ف

 وغيرىا.
التحديات الدولية: لـ تكف الواليات المتحدة قادرة عمى القياـ باستعدادات   -3

ما قبؿ الحرب التي كاف مف شأنيا أف تخفؼ مف المرحمة انتقالية لما بعد 
الحرب، مثؿ تنسيؽ اإلغاثة اإلنسانية مع األمـ المتحدة والمنظمات غير 

نشاء سمطة سياسية دولية  الحكومية، وتنظيـ قوات الشرطة المدنية الدولية، وا 
فأي تدخؿ خارجي  لدحض الشكوؾ العربية مف تدخالت الواليات المتحدة،

في العراؽ كانت ستواجو بيذا الكـ مف  تغيير النظاـلمحاولة تحقيؽ 
 .(49)التحديات

أي إف بناء الدولة القومية يتطمب باإلضافة إلى محفز أجنبي كػ)الواليات 
لسكاف المحمييف والتكامؿ الوطني واليوية المتحدة( شروًطا مثؿ احتياجات ا

إعادة بناء الدولة القومية عمؿ صعب خصوصا مع  يوالوحده الوطنية، ف
غياب العوامؿ المحمية ويعتقد ىنري كيسنجر أف التدخؿ الخارجي لتغيير 
النظاـ ولبناء نظاـ ديمقراطي يجب أف تكوف الديمقراطية متجذرة في العوامؿ 
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إال عندما تعكس الخمفيات الثقافية والتاريخية المحمية، ولف تزدىر 
 .(50)والمؤسسية"
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 :خاتمة
األمريكية،  لمييمنة بوش سعت الباحثة مف خالؿ ىذا المقاؿ إلى بياف رؤية

 سبتمبر 11 بعد العراؽ فى النظـ تغيير تجاه المتحدة الواليات وسياسة
 النظـ تغيير لترسيخ بوش إدارة ـ، فضاًل عف إلقاء الضوء عمى سياسة2001

 العراقية. الدولة بناء إعادة خالؿ مف
 وقد توصمت الباحثة إلى عدد مف النتائج يمكف إجماليا عمى النحو التالي:

مثؿ الغزو األمريكي لمعراؽ نمط لتعامؿ الواليات المتحدة مع دوؿ  (1
، النفراديوأسموب الييمنة الواقعية المعتمد عمى االمنطقة مف خالؿ 

بقواعد النظاـ  تمتـز لـقوه مف جانب واحد و الواليات المتحدة ال تستخدمفا
والحفاظ عمى  لما لو مف انعكاس ايجابي عمى تحقيؽ مصالحيا الدولي،

، واستطاعت تغيير القيادة العراقيو فأطاحت النظاـ العالمي ىيمنتيا عمى
 بالرئيس صداـ حسيف. 

فمـ  عمى كؿ مفاصؿ الحياة في العراؽ، سعت الواليات المتحده لمسيطره (2
تكتفى بتغيير القياده وعممت عمى البقاء فى العراؽ إلعادة بناء الدولو 

فتـ اتخاذ عدد مف اإلجراءات ، العممية السياسية ىيكمةأشرفت عمى ف العراقية
كحؿ حزب البعث والجيش العراقي، وامتد التدخؿ لمتأثير عمى نظـ معتقداتيـ 

لمنظـ التعميـ والثقافة واإلعالـ، كؿ ذلؾ لخمؽ نواة  مف خالؿ محاور
استطاعت الواليات المتحدة أف و ، اوسطديمقراطية فى منطقة الشرؽ األال

 تحقؽ عوائد الييمنوتسيطر عمى العراؽ مف خالؿ استراتيجيات عدة 
 .مواليات المتحدةل
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مف  نمطتسبب توغؿ اإلدارة األمريكية إلعادة بناء العراؽ وتبنييا ىذا  (3
ػ لفشؿ في إجراء تقييـ دقيؽ لا نتيجةلييمنة الواقعية في عدد مف المشكالت ا
طبيعة القومية العراقية، والمستوى الحقيقي لالختالفات الثقافية، وحجـ )

 العراقييف،عمى ضعؼ الرضا العاـ بيف  مما انعكس( المشاكؿ العرقية
االفتقار النوعي والكمي لمعناصر المدنية الالزمة لبناء الدولة باإلضافة إلى 

 .واستقرارىا
النموذج لكوف  نتيجة صعوبو مرحمة إعادة بناء الدولة العراقيةمثمت  (4

عادة  افتقد الديمقراطي المرجو توافر شرطيف رئيسيف لمتدخؿ لتغيير النظاـ وا 
الحكـ في العراؽ اعتمد عمى خبره ديمقراطية سابقة فنظاـ األوؿ: البناء الدولة 

التي  الضخـ كـ االختالفات االثنيو ، الثانى:الحاكـ الواحد لفترة زمنيو طويمة
تطغى عمى اليوية الوطنية فالتعصب لممجتمعات الصغيرة ) القبيمة( أعمى 

إلشعاؿ فتيؿ الحروب  رافمؤش، وىما بكثير مف التعصب لميوية الوطنية
 ؽ ليس فقط بناء األمةامف التدخؿ في العر  األىمية بالعراؽ، وكأف الغرض

وتغيير النظاـ لنظاـ موالى لمواليات المتحدة يساىـ في فرض ىيمنتيا 
خصوصا في منطقة الشرؽ األوسط، ولكف لتحقيؽ ىدؼ بديؿ في حالة فشؿ 
سيناريو بناء الدولة الديمقراطية بتالفي خطر اإلرىاب الذي ييدد الداخؿ 

مى تحجيمو وتمركزه في بؤر أخرى وخمؽ قضايا األمريكي وذلؾ بالعمؿ ع
صراعية تتناسب وطبيعة الجماعات المتطرفة في بيئة متوترة كالشرؽ األوسط 

 وليس في بيئة مستقرة كالواليات المتحدة.
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